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Американець зібрав найбільшу в 
світі колекцію двоголових тварин

Водій-фізик у США уникнув 
штрафу

4-річна англійка за рівнем IQ 
наздогнала вченого

Поліція арештувала 6-річну 
дівчинку за гармидер у дитсадку

Витончена дівчина-робот дала 
перший концерт 

Американець замість собаки завів 
собі козу і катає її у метро

Американець Тодд Рей зібрав 
найбільшу в світі колекцію 

тварин-мутантів із двома голова-
ми чи «подвоєними» кінцівками. 

Останнім поповненням уні-
кального звіринцю став двоголо-

вий бородатий дракон Джекіл і 
Хайд, названий так на честь відо-
мих персонажів Роберта Льюїса 
Стівенсона. 

Як запевняє Рей, попри зо-
внішню схожість, дві голови на-
справді дуже відрізняються. «Хайд 
— паразитичний близнюк. Він ви-
ріс із боків Джекіла, а його рух об-
межується верхом грудей. Джекіл 
їсть, у той час як Хайд може тільки 
пити воду», — розповів він. 

Чолов’яга виставляє своїх улю-
бленців на знаменитому променаді 
Venice Beach Freakshow у Каліфор-
нії. Загалом у його колекції 22 живі 
двоголові істоти, серед яких двого-
лова черепаха, а також безліч опу-
дал, зображень і скелетів. 

Наприкінці 2010 року Рей по-
трапив зі своїм «дабл-зоопарком» 
до Книги рекордів Гіннеса. За да-
ними організації, він витратив на 
придбання «експонатів» більше 
157 тисяч доларів.

Російський фізик Дмитро Крю-
ков, що працює в США, зміг 

уникнути штрафу за порушення 
правил дорожнього руху завдяки 
знанням фізики і математики. 

Професор Каліфорнійського 
університету, якого звинуватили 
в тому, що він не зупинився біля 
стоп-лінії, в суді науково обґрун-
тував власну невинуватість за-
вдяки складним розрахункам на 
чотирьох аркушах. Він застосував 
такі величини: відстань полісмена 
від місця події, лінійну й кутову 
швидкість. 

Їх поєднання, на думку Крю-

кова, спотворило «сприйняття ре-
альності» правоохоронцем так, що 
той помилково вирішив, ніби вче-
ний проїхав «Stор» без зупинки. 

Науковець довів, що теоретич-
но мав час зупинитися і почати рух 
знову за той час, доки його авто від 
пильного ока офіцера приховувала 
Subaru Outback, яка їхала по сусід-
ній смузі. Суддя повірив фізику і 
зняв із нього обвинувачення. 

Після суду професор опублі-
кував доказ на сайті університету. 
При цьому він зазначив, що в до-
кументі є помилка, і запропонував 
знайти її всім охочим. 

У Британії чотирирічна дівчинка 
Хайді Хенкінс пройшла тест 

IQ і показала приголомшливий 
результат — 159. Після цього її 
взяли в організацію «Менса», яка 
об’єднує інтелектуалів із усьо-
го світу. Зазначимо, що середній 
показник для дорослої людини 
дорівнює 100, а для особливо об-
дарованих — 130. Усього «шкала 
геніальності» має 200 поділок. 

Батьки розумниці запропону-
вали доньці пройти тест, коли у 
дитсадку «поскаржилися», що їхнє 
маля настільки обдароване, що до-
водиться вигадувати, чим би за-
цікавити вундеркінда. Хайді знає 
арифметику, пише закінченими 
реченнями, малює геометричні фі-
гури й уже в два роки читала кни-
ги, розраховані на 7-річних дітей. 
Зі слів директора британського 
офісу «Менса» Джона Стівеніджа, 

у дівчинки величезний потенціал. 
Цікаво, що за показником IQ 

Хайді всього на бал відстала від 
видатного фізика-теоретика Сті-
вена Хокінга, що відомий своїми 
роботами в галузі космології та 
квантової гравітації.

Поліцейські з американського 
штату Джорджія одягли на-

ручники на шестирічну дівчинку, 
яка влаштувала рейвах у дитсадку, 
й у такому вигляді доставили малу 
порушницю до дільниці.

Салес Джонсон влаштувала 
переполох у дошкільному закладі. 
Дівчинка рвала шпалери, кидалася 
стільцями, а також зірвала зі стіни 
полицю, що заподіяло легку шкоду 
здоров’ю директора дитсадка.

Не змігши впоратися з малою 

нечемою, вихователі викликали 
поліцію. Охоронці правопорядку 
заломили дитині руки за спину й 
вдягли на неї кайданки.

Приїхавши за дівчинкою у від-
ділок, батьки жахнулися, побачив-
ши дитину в наручниках. За їхніми 
словами, Салес боліли зап’ястки, 
до того ж вона дуже злякалася.

Утім, тутешні правоохоронці 
вважають, що закон повинен по-
ширюватися на всіх громадян од-
наковою мірою. 

У Гонконзі (Китай) робот-дівчи-
на на «ім’я» Geminoid F дала 

свій перший справжній концерт. 
Робот створений в університеті 
Осаки (Японія) під керівництвом 
професора Хіроші Ішігуро. Рані-
ше він створював андроїдів, які 
коштували $1,2 млн. Geminoid F 
дешевший — він обійшовся всього 
в $110 тис.

Зазначимо, що дівчина-робот 
може посміхатися, морщити брови 
і рухати губами, хоча частіше ви-
глядає надто замисленою і збенте-
женою. Також вона може говорити 
і співати — програвати записи чи 
копіювати голоси людей.

Geminoid F оснащений 12 ав-
томатичними приводами, які пра-
цюють під тиском повітря, що до-

зволяє їй імітувати людську міміку 
з 65 виразами обличчя. 

Професор Ішігуро вважає, що 
одного разу настане такий день, 
коли люди не зможуть одразу від-
різнити робота від справжньої лю-
дини.

Американець Сайрус Факро-
дін щодня вигулює свою козу 

Кокоа центральними вулицями 
Нью-Йорка, катає її у метро і таксі. 
Йому набридли звичайні домашні 

тварини, й він підозрює, що так 
само вони остогидли й вибагли-
вим жителям одного з найбагат-
ших міст світу. 

Щовечора Сайрус виходить на 
прогулянку разом із Кокоа. «Коза 
дуже щира. Любить знайомитися 
з людьми, гуляти вулицями, а осо-
бливо — у парку. Там вона може і 
побігати, і попастися», — розпові-
дає хлопець.

За його словами, люди теж не-
байдужі до тварини: вони залюбки 
фотографують Кокоа та розпиту-
ють її господаря про особливості 
утримання такої домашньої улю-
блениці.

 МИСТКИНЯ

Китаянка створила 
величезний портрет 
з 750 пар шкарпеток

Малайзійська художниця-експе-
риментатор Хонг Йі витратила 

три тижні на створення величезного 
та дивовижно точного портрету зі 
семи з половиною сотень пар зви-
чайнісіньких однотонних чоловічих 
шкарпеток.

Зображення відомого в Китаї ре-
жисера Імоу Чжана молода худож-
ниця зібрала зі шкарпеток чорних і 
білих відтінків і шпильок. У якості 
каркаса для незвичайного «полотна» 
вона використала бамбукові палиці. 

Свого часу мисткиня-оригіналка 
намалювала портрети зі слідів від 
філіжанки з кавою, а також із насін-
ня соняшника.

Дует «Алібі» розпадається через 
сварку сестер?
Вітчизняний дует «Алібі» Ані 

й Аліни Завальських роз-
падається через сімейний кон-
флікт. Старша Аня, яка першою 
почала сольну кар’єру, запевняє, 
що до її творчих планів родина 
не має жодного стосунку. Дівчи-
на уже зняла свій перший кліп на 
пісню «Місто».

За чутками, група розпа-
дається через сварку сестер, а 
причина конфлікту — вагітність 
заміжньої Аліни. Втім, Аня все 
заперечує: «Я почала сольну 
кар’єру не тому, що все погано, а 
тому, що хочу виявити себе так, 
як можу зробити тільки я. Без 
керівництва і зайвих порад».

Сестри завжди були разом, 
але на зйомках першого кліпу 
Ані молодшої сестри не було: 
«Аліна не бере тут жодної участі, 
та знаю, що вона за мене рада. У 
цьому я абсолютно впевнена, не-
зважаючи на те, що між нами за-
раз невеликий конфлікт».

Аня не збирається шукати 
продюсера й усі творчі пробле-
ми вирішуватиме сама. Дівчи-
на розраховує тільки на власні 
сили, навички й зв’язки: «Від-
чуваю більше простору. Мені не 
доводиться порівнювати себе з 
кимось, із сестрою, яка для мене 
теж у багатьох моментах ідеал... 
Тут, на цій території, у мене аб-
солютна свобода».

До себе Аня не підпускає на-
віть батька, який багато років 
продюсував дует «Алібі»: «Тато 
лише спостерігатиме за мною. 
Я завжди казала, що він мій ан-
гел-охоронець, який, як подушка 
безпеки, ладний підтримати, але 
на цьому етапі мені необхідно ді-
яти самостійно».

«Містом» Аня прагне підко-
рити інтелектуальну аудиторію.

На Філіппінах пройшов 
чемпіонат з утечі від зомбі
5000 осіб узяли участь у перегонах із перешко-
дами у філіппінській провінції Лагуна. Аби атлети 
не нудьгували, вздовж усього маршруту стояло 
близько двохсот акторів, що зображали зомбі. 
Вони ховалися за деревами і чагарниками, щоб на-
лякати бігунів. Кожен учасник мав на поясі по три 
стрічки, втрата кожної з яких символізувала укус. 
Якщо бігун втрачав усі стрічки, то оголошувався 
«мертвим» і вибував із боротьби за призи. Напада-
ти на зомбі заборонялося.


