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У Штатах опосум катається 
на сноуборді

Фанатка Барбі витратила купу 
грошей, аби стати «лялькою»

Нахабна лисиця пограбувала 
британця

У Техасі безпритульних 
використовують як Wi-Fi-точки

У Гімалаях знайшли гігантську 
різнокольорову міль

У столиці Кенії з’явились ясла 
для слоненят 

Новою зіркою Інтернету став 
хвостатий сноубордист. Опо-

сум Рататуй своєю любов’ю до 
зимового спорту полонив серця 
американців. 

Відео, на якому Рататуй 
з’їжджає зі снігових схилів, уже 
набрало понад 16 тисяч перегля-
дів. Зняли його на гірськолижно-
му курорті у Пенсильванії. Для 
маленького улюбленця господарі 
навіть замовили спеціальну пере-
пустку — з фото Рататуя. Опосум 
своїх друзів не розчарував і про-
їхався на сноуборді з очевидним 
задоволенням. 

До речі, Рататуй став уже дру-
гим опосумом, який може позма-
гатися за звання найпопулярнішої 
тварини. Раніше громадян Німеч-

чини причарувала косоока Хайді 
— самка опосума, яка страждає за-
йвою вагою.

24-річна фанатка ляльок Барбі 
на ім’я Шарлотта вирішила 

зробити пластичну операцію, щоб 
стати схожою на свій ідеал. 

Британка хотіла мати ідеаль-
ний носик і такі ж пухкі губки, як 
у іграшкової красуні. Крім пласти-
ки, Шарлотта перефарбувалася у 
білявку й витратили чималі гро-
ші на одяг у «ляльковому» стилі. 
Всього за зміну зовнішності дівчи-
на віддала 10 тисяч фунтів стерлін-
гів. 

До слова, вона має величезну 
колекцію ляльок, яку зберігає у 
спеціальній кімнаті свого будинку 
в Манчестері. Шарлотта каже, що 
таке захоплення, ймовірно, може 
здатися дивним стороннім людям, 
але вона вважає його прекрасним. 
Змінивши імідж, самотня англій-
ка, яка саме переживає розрив зі 
своїм бойфрендом, прагне врешті 
знайти свого Кена.

У Великобританії агресивна ли-
сиця напала на чоловіка, що 

йшов із магазину додому, та зму-
сила його віддати буханець хліба. 

Житель міста Орпінгтон, що у 
графстві Кент, Себ Бейкер розпо-
вів, що руда причепилася до ньо-
го, коли він із покупками йшов 
із крамниці додому. Чолов’яга 
спробував відігнати лисицю, роз-
махуючи торбинкою з їжею, проте 
тварина й далі його переслідувала і 
навіть намагалася вирвати пакет із 
руки. Англієць поривався утекти 
від вороже налаштованої лисиці, 
та хвостата злодійка продовжила 

переслідування. Аби врятуватися, 
чолов’яга змушений був дістати з 
пакета часниковий хліб і жбурну-
ти його тварині. Отримавши їжу, 
лисиця зникла. 

Кумедно, але Себ, що постраж-
дав від дій невеликої лисиці, ва-
жить більше 90 кілограмів. Екс-
перт із диких тварин розповів, що 
такі інциденти трапляються рідко, 
хоча визнав, що за останні роки 
британські лисиці стали сміли-
вішими. У разі нападу лисиці він 
порадив голосно кричати, аби на-
лякати тварину, а також викорис-
товувати водяний пістолет.

Маркетингова компанія BBH 
Labs залучила безпритульних 

із американського міста Остін, що 
у штаті Техас, до «роздавання» мо-
більного інтернету. 

До участі в проекті організато-
ри запросили тринадцять безхат-
ченків. Людей одягли у футболки з 
написом «Я хот-спот» і видали їм 
4G-роутери. До слова, хот-спот ( із 
англ. «гаряча точка») — це ділянка, 
де є покриття безпровідної мережі 
Wi-Fi.

За невеличкий внесок (оплата 
здійснюється через PayPal) люди 
біля живого хот-споту можуть 
підключитися до роутера, який пе-
ребуває у безпритульного, та ви-
йти в Інтернет через Wi-Fi зі свого 
мобільного пристрою.

Організатори називають свій 

проект «благодійним». Усі гроші, 
які заплатять користувачі, отри-
мають волоцюги, котрі виконують 
роль хот-спотів. На сайті Homeless 
Hotspots (буквально — «безпри-
тульні хот-споти») можна ознайо-
митися з біографіями знедолених 
людей, що є учасниками проекту, а 
також подивитися на карті, де за-
раз перебуває той чи інший «хот-
спот».

До слова, проект діє в екс-
периментальному режимі й уже 
отримав суперечливі відгуки ко-
ристувачів у Twitter. Так, дехто 
хвалить BBH Labs за те, що вони 
дали безпритульним можливість 
хоч якогось заробітку, інші ж, на-
впаки, критикують компанію за 
«використання людей у якості об-
ладнання».

Гігантську самку Attacus, най-
більшої молі в світі, вдалося 

виявити в Східних Гімалаях. Фо-

тограф Сандеш Кадур знайшов ве-
личезну міль із розмахом крил у 25 
сантиметрів. 

Спочатку чоловік злякався: 
міль розкрила крила, неначе нама-
гаючись напасти. Проте подолав-
ши страх, фотограф усе ж зробив 
кілька знімків, а потім навіть узяв 
величезну комаху в руки. 

Експерти запевняють, що гі-
гантська міль абсолютно безпечна, 
а страхітливе забарвлення вико-
ристовує лише для того, щоб від-
лякувати ворогів.

Живуть ці комахи всього два 
тижні. І їхня основна мета — роз-
множення. Їсти така міль не може, 
бо взагалі не має рота, а не гине від 
голоду завдяки запасам жиру, які 
накопичує ще на стадії гусениці.

У національному парку природи 
в кенійській столиці Найробі 

створили спеціальні ясла для ма-
леньких слоненят. 

З усієї країни сюди привозять 
тварин, які втратили батьків або ж 
загубилися, а також хворих малят, 
які потребують лікування й по-
дальшої реабілітації.

У яслах малечу леліють і до-
глядають: вигулюють, вкривають 
плащами від дощу і теплими попо-
нами від холоду, годують із пляше-
чок. Також мастять спеціальними 
захисними засобами від спеки і ко-
мах, доки слоненята не навчаться 
обмазуватися брудом самостійно.

  РЕКОРДСМЕН

Найвищий у світі 
чоловік перестав 
рости

Найвищий у світі чоловік наре-
шті припинив рости. 29-річний 

громадянин Туреччини Султан Ко-
сен «спинився» на позначці 2 м 51 
см. Такий високий зріст спричинила 
акромегалія — розлад росту через 
пухлину в гіпофізі.

Лікарі видалили хлопцеві пух-
лину ще у 2008 році, та вона знов 
почала рости. Тоді дослідники з Уні-
верситету Вірджинії запропонували 
йому спробувати нові ліки. Впро-
довж тривалого періоду лікування 
та нагляду за хворим лікарі дійшли 
висновку, що зріст Султана врешті 
стабілізувався.

Зріст турецького велета, а також 
довжина його рук і ніг кілька років 
тому потрапили до Книги рекордів 
Гінесса. «Все життя діти дражнили 
мене, але тепер я пишаюся, що є най-
вищим у світі», — сказав тоді рекор-
дсмен Косен.

Холлі Беррі виходить заміж за 
колишнього коханця Кайлі Міноуг
Популярна голлівудська ак-

торка Холлі Беррі втретє ви-
ходить заміж. Під час недавньо-
го інтерв’ю французький актор 
Олів’є Мартінес підтвердив свіжі 
чутки про те, що він подарував 
своїй коханій обручку.

«Звісно, це правда», — зая-
вив актор журналістам у Маямі, 
куди приїхав на відкриття влас-
ного ресторану Villa Azur. Пліт-
ки про заручини пари з’явилися 
після того, як у січні Беррі «засві-
тила» смарагдовий перстень.

Мартінес розповів, що ди-
зайн обручки розробив відомий 
паризький ювелір Робер Мазло, 
відзначивши, що золотарі дому 
Mazlo створювали прикраси для 
членів королівських родин упро-
довж сторіч.

Беррі й Мартінес зустріча-
ються з 2010 року. Актори по-
знайомилися на зйомках філь-
му «Темний приплив», який 
повинен з’явитися у прокаті цьо-
го року.

Про дату майбутнього одру-
ження Беррі й Мартінеса не по-
відомляється.

Олів’є Мартінес, якому в січ-
ні виповнилося 46, не був одру-
жений. Француз відомий гучни-
ми романами з акторкою Мірою 
Сорвіно й співачкою Кайлі Мі-
ноуг.

Для 45-річної Холлі це буде 
вже третій шлюб. Раніше вона 
була заміжньою за бейсболістом 
Девідом Джастісом і співаком 
Еріком Бенетом. З останнім ак-
торка розлучилась у 2005 році. 
Після того Беррі стала зустріча-
тися з моделлю Габріелем Обрі, 
від якого в 2008-му народила до-
чку Налу. Після розриву з Обрі в 
2010 році зірка познайомилася з 
Мартінесом.

У США встановили перший 
у світі автомат із кексами 
Величезний список харчів, що продаються через 
торгові автомати, поповнився свіжими кексами. 
«Кексомат» запустила в Беверлі-Хіллз каліфорній-
ська кондитерська компанія Sprinkles. Усередині 
— 600 міні-кексів кількох різновидів, яких має ви-
стачити на день. Користувач обирає потрібний вид 
на контактному екрані, оплачує — і через кілька 
секунд отримує коробочку з ласощами. На додаток 
до кексів асортимент машини скоро поповниться 
порціями морозива й тістечками. 


