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  ЗНАЙ НАШИХ!

 ЮВІЛЕЙ

  СВЯТО НАБЛИЖАЄТЬСЯ

  НАГОДУВАЛА

  ДЕЛІКАТЕС

  ГАРНЕНЬКІ

В Лондоні українка їхала на власне 
весілля автобусом

Найстаршому в світі клоуну 
виповнилося 95 років

До Великодня замість фарбованих 
яєць продають кольорових курчат

Жінка передала чоловіку в тюрму 
пельмені з марихуаною

Китайці їдять яйця, просочені 
сечею хлопчиків

Рожеві слони насправді існують

На своє весілля у південній час-
тині Лондона наречена-красу-

ня Дженні Клочко разом із двома 
своїми дружками їхала автобусом. 

28-річна українка знехтувала 
такими популярними серед мо-
лодят засобами пересування, як 
святковий ролс-ройс чи карета з 
кіньми. Свій вибір вона поясни-
ла тим, що для жінки з України 
іти пішки або їхати громадським 
транспортом на власне свято — 
звичайна річ, інформує The Sun.

Дженні — журналіст-фрілан-
сер, а зараз працює у BBC World 
Service у Києві.

«Я хотіла зробити щось осо-
бливе у день шлюбу. Зараз усі ро-
блять одне й те саме, — ділиться 
Дженні. — В Україні цілком нор-
мальним вважається пройтися 
пішки містом на власне весілля, 
щоб ті, хто не запрошений, могли 
побачити наречену в усій красі».

Також дівчина розповіла, що 
мала на лондонський манір при-
їхати до місця реєстрації на спе-
ціально замовленому білому таксі, 
та все ж не втрималась і за день 
до події передумала, помінявши 
транспорт на автобус. 

«Чесно кажучи, я здивована 
такою млявою реакцією з боку па-
сажирів автобусу, — поділилася 
Дженні. — Мабуть, англійці вирі-
шили, що це такий жарт. Ніхто на-
віть не подумав поступитися мені 
місцем».

Флойд Крікмор на прізвисько 
Крікі у свої 95 років — най-

старший у світі клоун. Колишній 
фермер із Монтани став успішним 
лицедієм і досі смішить дітей і до-
рослих у цирку «Шрайн». У люто-
му цього року літній пан потрапив 
до Книги рекордів Гіннеса. 

А почалося все 1930 року, коли 
хлопчаки шукали хоч якийсь заро-
біток, аби на ці гроші купити кви-
ток до цирку. Вперше потрапивши 
на виступ циркової трупи, Флойд 
неабияк захопився клоунами.

У 15 років через бідність і 
безгрошів’я хлопець пішов із дому 
й влаштувався на ферму. Лише у 

1981-му, вже збудувавши будинок 
і завівши сім’ю, Флойд врешті при-
святив себе улюбленій справі й по-
дався до цирку «Шрайн».

Напередодні католицького Ве-
ликодня в багатьох країнах 

світу, зокрема в США, замість 
крашанок великий попит мають 
фарбовані курчата. Помаранчеві, 
жовті, рожеві, зелені й малинові 
пташенята викликають захоплен-
ня в малечі й обурення у захис-
ників тварин. Окрім кольорових, 
з’явилися навіть флуоресцентні 
курчата, що світяться в ультрафіо-
летовому світлі. 

До слова, процес забарвлення 
відбувається ще під час розвитку 
ембріона. Харчовий барвник вво-
дять у яйце на 18-й день інкубації, 
потім отвір обережно заліплюють 
воском. Фермери стверджують, 
що це не шкодить птахам, мовляв, 
харчові барвники абсолютно без-
печні. 

Коли ж курчата вилуплюють-
ся, колір тримається лише кілька 
тижнів: пташенята скидають пух і 
набувають звичного забарвлення. 
На жаль, тоді, награвшись досхо-
чу живими цяцьками, багато хто 
позбувається їх. Пташенят вики-
дають на вулицю, як сміття. Саме 
це найбільше обурює захисників 
природи.

На Полтавщині міліція затри-
мала 32-річну жительку Мир-

города, що намагалася передати 
своєму чоловіку, який перебуває в 
ізоляторі тимчасового тримання, 
пельмені з марихуаною. 

Оглядаючи передачу, яку 
«дбайлива» дружина підготувала 
32-річному благовірному, мілі-
ціонери натрапили на підозрілі 
продукти. Коли ж ретельно їх 
оглянули, то знайшли всередині 
трьох пельменів неїстівну начинку 

— якісь кульки, загорнуті в поліе-
тилен. Виявилося, що в кожному 
пакетику була речовина рослин-
ного походження сіро-зеленого 
кольору з характерним запахом 
конопель. Зараз її направлено на 
дослідження. 

Жінці інкримінують незакон-
ний збут наркотичних засобів до 
місць позбавлення волі. За це пра-
вопорушення передбачене позбав-
лення волі на строк від п’яти до де-
сяти років із конфіскацією майна.

У багатьох китайських містах 
продають місцеві «ласощі»: 

курячі яйця, зварені у сечі хлоп-
чиків віком до десяти років. Для 
приготування делікатесу в школах 
збирають сечу дітей, виставляючи 
для цього спеціальні посудини. За-
звичай вчителі нагадують хлопчи-
кам не дзюрити у відра, якщо вони 
захворіли. 

«Яйця, зварені в сечі, дуже 
запашні й корисні для здоров’я. 
Наша сім’я їсть їх щодня, — роз-
повідає один із продавців. — Вони 
готуються увесь день. Спочатку їх 
замочують, потім проварюють у 
сечі. Коли шкаралупа тріскається, 
сеча потрапляє всередину. Потім 
яйця ще трохи доварюються, щоб 
гарненько ввібрався аромат». 

Традиція варіння яєць у сечі 
хлопчиків налічує сотні років. 

Місцеві запевняють, що ця страва 
має цілющі властивості.

Яйця продають по 1,5 юаня за 
штуку ($0,24), тобто вдвічі дорож-
че, ніж звичайні. Китайці вірять, 
що у сечі містяться речовини, які 
допомагають знизити температу-
ру, зупинити кровотечу, поліпши-
ти кровообіг і зміцнити імунітет. 

Нещодавно відвідувачам зо-
опарку в М’янмі показали ро-

жевих слонів. Матуся та дитинча 
дуже люблять купатися й у захва-

ті від душу, який їм влаштовують 
співробітники звіринцю, полива-
ючи тварин зі шланга.

Рожеві слони, яких також на-
зиваються «білими», зазвичай 
мають золотавий колір шкіри, та 
стають ніжно-рожевими, якщо їх 
полити водою. До того ж у них бі-
ляві вії.

Незважаючи на їхню рідкіс-
ність і специфічний вигляд, рожеві 
слони — це не мутанти звичайних 
сірих велетів і не альбіноси, а окре-
мий підвид.

У буддистів ці слони вважа-
ються провісниками успіху, щастя 
та політичних змін.

  РЕКОРДСМЕНКА

Крихітка Бейoнсе — 
найменша собака в 
світі

У середині березня в американ-
ському штаті Каліфорнія наро-

дилася такса рекордно маленького 
розміру.

Цуценя, назване на честь поп-
зірки Бейoнсе, важило всього 28 
грамів і вмістилося в чайну ложку. 
Маля з’явилося на світ останнім із 
п’яти новонароджених щенят, і у 
нього не билося серце, проте ветери-
нарам вдалося врятувати крихітку.

Нині маленькій Бейонсе вже два 
тижні й вона важить 124 грами. По-
при те, що мініатюрне собача трохи 
додало у вазі, воно й досі може ком-
фортно влаштуватися на мобільно-
му телефоні чи кредитній картці.

Незабаром досягнення наймен-
шої собачки на планеті мають зафік-
сувати у Книзі рекордів Гіннеса.

Мадонна побила рекорд Елвіса Преслі

Нова платівка поп-діви Ма-
донни MDNA досягла пер-

шого місця в англійському чарті 
альбомів. Нинішній реліз став 
дев’ятим диском співачки, що 
зумів дістатися вершини хіт-
параду Великобританії. 

Таким чином, зірка побила 
рекорд Елвіса Преслі з кількості 
хітових альбомів. Король рок-н-
ролу тепер опинився на другому 
рядку в списку сольних артистів, 
чиї альбоми досягали першого 
місця в чарті Британії. 

Як відомо, одна з найпопу-
лярніших співачок світу влітку 
відвідає Україну. Продаж квит-
ків на концерт поп-зірки почав-
ся 30 березня. Шоу відбудеться 
в Києві у НСК «Олімпійський» 4 
серпня.

Грандіозне дійство пройде в 
рамках світового туру Madonna 
dance party на підтримку но-
вого студійного альбому поп-
виконавиці MDNA. Вартість 
квитків — від 450 до 2,5 тисячі 
гривень.

Масштабний гастрольний 
тур Мадонни почнеться 29 трав-
ня. Співачка з’явиться на най-
більших концертних майданчи-
ках у 26 європейських містах. 
Після Європи поп-зірка виру-
шить у Північну Америку, де 
виступить у Нью-Йорку й Лос-
Анджелесі. 

До слова, цього разу га-
строльний тур пройде також 
містами Південної Америки й 
Австралії, де поп-королева не 
гастролювала вже два десятки 
років. Побачать зірку і її фана-
ти в Абу-Дабі й Стамбулі. Наші 
найближчі сусіди, росіяни, змо-
жуть потрапити на концерти 
Мадонни відразу після її виступу 
в Києві. 7 серпня Madonna dance 
party відбудеться в Москві в СК 
«Олімпійський», а 8 серпня — в 
Санкт-Петербурзі в СКК. 

Українець переплив 
Севастопольську бухту
Відомий кримський плавець-марафонець Олег 
Софяник здійснив 5-кілометровий заплив у 
Севастопольській бухті за температури води 7°C. 
Усю дистанцію від причалу «Бухта Аполлонова» 
до Інкермана спортсмен проплив стилем батерф-
ляй за 2 години 3 хвилини. Після запливу чоловік 
повідомив, що почувається чудово. У найближчих 
планах вітчизняного плавця — заплив від Кіпру до 
Ізраїлю, а також запливи від узбережжя Естонії до 
Фінляндії.


