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  «БІЛОСНІЖКА»

  ВИЛІКУВАВСЯ

 МАЙСТЕРНІСТЬ

  ЧУДО-ТЕХНІКА

  РОЗВАГИ

  СВЯТКОВО

У Британії дівчинка народилася 
без крові й дивом вижила

Мільйонер став шахтарем, аби 
«зав’язати» з азартними іграми

Індійський художник пише 
картини язиком 

Автомат видає газировку після 
«обнімашок»

У 140 містах світу одночасно 
билися подушками

Влада Брюсселя заховала в парках 
півмільйона шоколадних яєць

Маленьку мешканку бри-
танського графства Ессекс 

Олівію Нортон лікарі прозвали 
«Білосніжкою», бо дівчинка наро-
дилася практично без крові. Вона 
з’явилася на світ абсолютно білою. 
Малечі лишалося жити не більше 
двох годин, але медикам вдалося 
зробити неможливе і подарувати 
Олівії життя. Зараз їй уже шість 
місяців. 

Коли немовля народилося, в 
його організмі було занадто мало 
гемоглобіну. Медики, яким до-
велося приймати пологи, ніколи 

раніше не стикалися з таким яви-
щем. Недуг дівчинки виявився 
настільки рідкісним, що навіть не 
був описаний у більшості підруч-
ників із медицини, за якими готу-
валися студенти-медики. 

«Моя дочка швидше нагадува-
ла привида, ніж немовля. Я була в 
шоці. Олівія — моя перша дити-
на, тому я не зовсім уявляла, чого 
чекати. Виявилося, підготуватися 
до того, що мене очікувало, було 
просто неможливо», — розповіла 
мати «Білосніжки». 

Дівчинка лежала в палаті ін-
тенсивної терапії більше двох 
тижнів. Лише на третій тиждень 
шкіра немовляти врешті набула 
здорового рожевого кольору. Нині 
маленька Олівія перебуває вдома 
з батьками та прекрасно почува-
ється. 

Лікарі британського госпіталю 
вважають ситуацію, в яку потра-
пила сім’я дівчинки, неймовірно 
небезпечною, а те, що малеча ви-
жила, — дивом.

У Китаї 39-річний мільйонер 
Чжан Йонкіан вилікувався 

від потягу до азартних ігор, пере-
кваліфікувавшись у звичайного 
шахтаря. 

Чжан — власник кількох су-
пермаркетів. Він «захворів» кази-
но і витрачав там шалені гроші. 
Одного разу залишив у ігровому 
залі $13 тис. Після цього китаєць 
вирішив «зав’язати» з «азартною» 
залежністю, помінявши її на шах-
тарську працю. 

Спочатку він робив це, аби 
триматися подалі від казино, та 
згодом закохався у свою нову про-

фесію. Дружина й батьки Чжана 
поставилися до цього з розумін-
ням. 

Робочий день мільйонера-гір-
ника починається о 4-й ранку. Він 
прокидається, снідає і їде на ро-
боту, де гарує по 12 годин у день. 
Чжан став справжньою знамени-
тістю у своєму місті. 

Спочатку тутешні вуглярі не 
знали про його минуле, та після 
того, як історія Чжана спливла, 
вони почали поважати його ще 
більше. До слова, його вважають 
одним із кращих працівників міс-
цевої шахти.

Спершу художник із Індії Ані 
До намагався писати картини 

носом, але потім дізнався, що до 
нього вже з’явилися такі умільці. 
Втім, йому дуже кортіло утнути 
щось оригінальне, тому він спро-
бував малювати язиком. 

Написавши перші картини та-
ким чином, Ані До отримав бага-
то позитивних відгуків, про нього 
почали писати газети. Та невдовзі 
диво-художника стали непокоїти 
проблеми зі здоров’ям: нудота і 
головний біль через хімікати й за-
пахи фарби. Проте митець не зу-
пинявся, намагався творити свої 
шедеври, і поступово нудота й болі 
пройшли — у майстра виробився 
імунітет.

На написання картини в Ані в 
середньому йде чотири дні. Зараз 

він малює портрети відомих індій-
ських історичних особистостей та 
індуїстських богів. А останні п’ять 
місяців художник працював над 
репродукцією «Таємної вечері». 
Учні митця в захваті від картин і 
майстерності свого вчителя.

Компанія Coca-Cola, найбіль-
ший у світі виробник безал-

когольних напоїв, встановила в 
будівлі Національного універси-
тету Сінгапуру автомат, що видає 
газовану воду кожному, хто його 
обійме. На автоматі, виконаному 
у фірмовій червоно-білій колірній 
гамі Coca-Cola, великими літера-
ми написано «Hug me» («Обійми 
мене»). В обмін на обійми він ви-
дає пляшку коли. 

Раніше в рамках концепції 

«Open Happiness» Coca-Cola вста-
новлювала в мегаполісах «щас-
ливі» автомати. Так, у 2011 році 
«щедрий» автомат був розміщений 
біля Московського держуніверси-
тету. Разом із банкою або пляшкою 
з напоєм машина видавала клієн-
там футболки, квіти й інші пода-
рунки. Схожий автомат, встанов-
лений у січні 2010 року в одному 
з коледжів США, видавав замість 
однієї відразу кілька пляшок Coca-
Cola, а також квіти і піцу.

Днями у світі відбувся один із 
найбільш популярних і масо-

вих міжнародних флешмобів — 
Всесвітній день боїв подушками 
(International Pillow Fight Day).

Учасники одного з найвеселі-
ших інтернаціональних флешмо-
бів завзято лупцювали один одно-
го подушками, аж пір’я летіло, в 
більш ніж 140 містах.

Уперше як міжнародний орга-
нізований захід такі бої пройшли 
в 2008 році — тоді в Нью-Йорку в 
масовій розвазі взяло участь біль-
ше п’яти тисяч «озброєних» по-
душками городян.

До слова, «подушкова» імпреза 
організовується та популяризу-
ється переважно через соціальні 
мережі.

«Одна з наших цілей полягає в 
тому, щоб ця унікальна подія ста-
ла значною складовою популярної 
культури, частково замінивши 
пасивну соціальну поведінку», — 
відзначили організатори акції.

Мешканцям Брюсселя в като-
лицьку Пасху запропонували 

взяти участь у збиранні сотень ти-
сяч великодніх шоколадних яєць, 

інформують тамтешні ЗМІ.
За розпорядженням брюссель-

ської влади в дев’яти парках столи-
ці Бельгії було розкидано в цілому 
505 тисяч шоколадних яєць, які 
мали знайти діти та їхні батьки, 
щоб побити світовий рекорд зі 
збирання великодніх яєць.

О 15-й годині, щойно міські 
парки відкрили свої ворота для 
відвідувачів, галаслива юрба дітей 
і їхніх батьків кинулася визбиру-
вати пасхальні смаколики у траві.

До слова, до цього світовий 
рекорд належав США, де місцева 
влада заготовила на свято 501 ти-
сячу шоколадних яєць.

  ДИВАК

70-річний чоловік 
перетворив тіло на 
атлас

70-річний мешканець Делі Гіннес 
Ріші має 305 тату у вигляді дер-

жавних прапорів, 185 мап, 165 малих 
прапорців і 2985 символів. Чоловік 
перестав знущатися зі свого тіла 
лише після того, як дружина при-
грозила, що покине його. У 2009 році 
він став рекордсменом. Тоді на його 
тілі було 220 татуювань прапорів. 

Чолов’яга хворіє на «рекордома-
нію». Він встановив уже 22 рекорди, 
серед яких найдовший у світі заповіт 
на 489 сторінок, побудова найвищої 
вежі з кубиків цукру, всиновлення 
найстарішого на планеті прийомно-
го сина — 61-річного швагра.

Дружина Ріші обурена вибри-
ками чоловіка та відмовляється ви-
ходити з ним у люди. «Я хочу, щоб 
мене пам’ятали, коли помру. А жінка 
сердиться на мене. Та я не зупинюсь. 
Нині шукаю новий рекорд, який зміг 
би побити», — каже відчайдух. 

Кетрін Хейгл розповіла, як їй важко 
було з прийомною донькою
Голлівудська акторка Кетрін 

Хейгл розповіла, що в 2009 
році, коли вони з чоловіком 
Джошем Келлі вдочерили деся-
тимісячну дівчинку Нелі з Пів-
денної Кореї, їм довелося дуже 
важко. Дитина не прийняла но-
вих батьків.

«Це розбило мені серце. Спо-
чатку я просто звинувачувала 
себе в тому, що Нелі мені не до-
віряє, але потім вирішила взяти 
ситуацію під контроль і розто-
пити лід між нами», — розповіла 
акторка.

«Перші місяці нашого ново-
го життя разом із донькою були 
найскладнішими. Коли я була 
вже на межі відчаю, то кинулася 
з головою в роботу, але зроби-
ла тільки гірше! Я заспокоїла-
ся — чоловік мені у цьому дуже 
допоміг — і скоротила зйомки. 
Ми стали багато часу проводи-
ти разом, і потихеньку Нелі до 
нас звикла», — поділилася зір-
ка «Анатомії Грей» і «Кілерів» 
(головна роль у парі з Ештоном 
Катчером).

Зараз, за словами Кетрін 
Хейгл, між нею та дочкою дуже 
міцний духовний зв’язок. «Ми з 
чоловіком дуже хотіли вдочери-
ти дівчинку саме з Південної Ко-
реї. Це пов’язано з тим, що моя 
старша сестра Мег — кореянка. 
Батьки вдочерили її за три роки 
до мого народження. Я мріяла, 
щоб наша з Джошем сім’я була 
схожа на ту, в якій зростала я», 
— зізналась акторка.

Також актриса натякнула, 
що вони з чоловіком уже готові 
стати й біологічними батьками, 
тож планують народити Нелі 
братика чи сестричку. Отже, не-
вдовзі, ймовірно, почуємо чер-
гову звістку про «голлівудську» 
вагітність.

Британці вигадали 
«піцу-дог»
В Англії придумали новий вид піци для тих, хто не 
любить доїдати скоринку. Аби недоїдені краєчки 
не залишалися на тарілці, винахідливі інноватори 
з відомої у всьому світі піцерії Pizza Hut запікають 
у товстий край по периметру піци сосиски. Новий 
кулінарний шедевр уже охрестили «піца-догом». 
На думку експертів, така рецептура  найбільше 
сподобається американцям, адже вони відомі 
своєю пристрастю до сосисок у тісті. Щоправда до 
Сполучених Штатів новинка іще не дійшла. 


