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В Італії привітали найстарішу 
нобелівську лауреатку

Працівнику McDonald’s загрожує 
20 років в’язниці за плювки в чай

У французькому готелі можна 
відчути себе хом’яком

У британському пабі нахабний 
привид чіпляється до жінок

Фотограф вдягає балетну пачку, 
щоб розважити хвору дружину

Канадець дружить із ведмедем

Найстарішій нобелівській лау-
реатці, італійському нейробі-

ологу Риті Леві Монталчіні, випо-
внилося 103 роки. Вітання з цієї 
нагоди їй передали президент кра-
їни Джорджо Наполітано, прем’єр 
Маріо Монті, голови обох палат 
парламенту, інші визначні громад-
ські діячі Італії.

«Я впевнений, що всі італійці 
приєднуються до моїх палких ві-

тань», — написав Монті, підкрес-
ливши, що пані Рита є прикладом 
того, як багато можна досягти в 
науці завдяки гострому розуму і 
наполегливій праці.

Леві Монталчіні народилася 22 
квітня 1909 року в Турині. У 1936-
му закінчила медичний факультет 
місцевого вишу, де й розпочала 
свої дослідження нервової сис-
теми. Її наукові праці присвячені 
проблемі росту нервових клітин. 
У 1951 році вона виявила фено-
мен злоякісного переродження і 
подальшого бурхливого розви-
тку симпатичних нервових клі-
тин шляхом пересадки ракової 
пухлини в курячий зародок. Тоді 
вчені висунули гіпотезу про вміст 
у ракових клітинах речовини, що 
стимулює ріст нервової тканини, 
і довели її. Це відкриття зробило 
переворот у нейробіології. У 1986 
році Монталчіні присудили Нобе-
лівську премію з медицини. 

Співробітник McDonald’s у місті 
Сімпсонвілль (штат Південна 

Кароліна, США) заарештований за 
підозрою в тому, що він плював у 
чай клієнтів. 19-річному Марвіну 
Вашингтону загрожує до 20 років 
в’язниці. Суд призначив заставу 
для його звільнення у сумі 5 тисяч 
доларів.

Дві клієнтки — мати і донька 
— замовили у McDonald’s солод-
кий чай. Але їм подали напій без 
цукру. Чай не підсолодили навіть 
після того, як жінка з дівчинкою 
повернули замовлення. Тоді вони 
забрали склянки, щоб самим дода-

ти цукру в напій на свій смак. Од-
нак прийшовши додому, виявили 
у стаканах велику кількість слизу, 
після чого звернулися до поліції.

Під час розслідування ін-
циденту в місцевому відділенні 
McDonald’s переглянули відео-
запис камери спостереження, на 
якому видно, як Вашингтон схи-
ляється над склянками, перш ніж 
налити туди чай.

Молодика звинувачують у 
псуванні продуктів, що за амери-
канським законодавством може 
загрожувати двадцятьма роками 
в’язниці. 

42-річний француз Янн Фаль-
керо переконаний, що іноді 

людям кортить побувати у шкурі 
свої домашніх улюбленців. Зважа-
ючи на те, який успіх має створе-
ний ним концептуальний готель 
Villa Hamster («Вілла «Хом’як»), 
чоловік таки правий. 

Клієнтам екстравагантного 
закладу надають унікальну мож-
ливість відчути себе маленькими 
гризунами, що живуть у клітці. І 
сотні людей із задоволенням на це 
погоджуються.

Фалькеро відкрив готель із но-
мерами, стилізованими під клітки 
хом’ячків. Villa Hamster шалено 
популярна. Спочатку доба перебу-
вання тут коштувала 150 доларів, 
але незабаром ціна зросла вдвічі 
через неабиякий попит.

У кожній готельній кімнаті за-
мість ліжок прямо на підлозі ле-

жить стіжок сіна, а біля стіни вста-
новлено велетенське «хом’якове» 
колесо. 

Їжу відвідувачам подають у не-
великих годівницях, а воду потріб-
но пити через спеціальну трубку. А 
щоб трансформація була ще більш 
очевидною, всі клієнти надягають 
на голови шапочки у вигляді мор-
дочки хом’яка.

Працівниці та клієнтки одного 
з барів Бірмінгема скаржаться 

на потойбічну істоту, яка до них 
чіпляється. На відміну від муль-
тяшного привида Каспера, його 
«колега», що оселився в 170-річ-
ному закладі Queen’s Arms, не ви-
різняється чемністю. Завсідниці 
бару знають: сідати треба впритул 
до стіни, аби невидима істота зне-
нацька не вщипнула за м’яке місце.

Потойбічного хулігана охрес-
тили Граспером — від «grasp», що 

означає «хапати». Доторк приви-
да в буквальному сенсі відчула на 
собі 26-річна відвідувачка Ешлі 
Беланд: «Я стояла біля бару, п’ючи 
вино, аж раптом відчула, як мене 
боляче вщипнули. Подумала, що 
то якийсь збочений тип випробо-
вує долю, та коли обернулася, аби 
дати відкоша, нікого не було».

Ситуацію дівчині зразу пояс-
нили працівники. «Було лячно, та, 
гадаю, є й гірші речі, які може за-
подіяти привид», — зазначає вона.

Нью-йоркський фотограф Боб 
Кері зробив серію жартівли-

вих автопортретів, маючи серйоз-
ну мету. Ці світлини — частина 
благодійного проекту на підтрим-
ку жінок із діагнозом «рак грудей».

Дев’ять років тому в дружини 
Боба діагностували недугу. Ліку-
вання давало лише тимчасове по-
легшення, і хвороба поверталася. 
Жінка пройшла курс хіміотера-
пії, і Боб вирішив підтримати її, 
пам’ятаючи, що сміх — найкращі 
ліки. Так і з’явилася серія фото, де 
огрядний чолов’яга у рожевій ба-
летній пачці з’являється в найне-
сподіваніших місцях. 

Знімки й справді потішили 
хвору, тому Боб вирішив продо-
вжувати. Дивак позував у пухнас-

тій спідниці на пляжі, автостоянці, 
серед поля, на станції метро і на-
віть у парку розваг. 

Житель міста Ебботсфорд, що 
у провінції Британська Ко-

лумбія (Канада), 60-річний Марк 
Дюма є єдиною у світі людиною, 
якій вдалося зав’язати дружбу з 
грізним хижаком — білим ведме-

дем на прізвисько Ейджі. 
Чолов’яга купається в басей-

ні, обіймається і грається зі своїм 
клишоногим вихованцем. Марк 
може борюкатися з ведмедем, а по-
тім покласти голову йому до пащі. 
Імовірно, таємниця цієї дружби 
криється у тому, що 16 років тому 
подружжя Дюма взяло додому 
ведмежа, якому на той час було 
всього шість тижнів. Вони вихо-
дили і виховали маля. «Ми узяли 
Ейджі, коли він був іще зовсім ма-
леньким, тому дуже прив’язалися 
один до одного», — пояснює Марк. 

До слова, білі ведмеді — най-
більші хижаки на планеті. Такий 
звір одним ударом лапи здатний 
знести людині голову. 

  ТЯМУЩИЙ

Найрозумніший 
кінь у світі живе в 
Америці

54-річна американка Карен Мер-
док є власницею найрозумні-

шого коня у світі. Лукас уміє сидіти 
і приносити паличку, як собака, а 
також знає 19 чисел і рахує. 

Колись він брав участь у пере-
гонах, але «кар’єра» не склалася, і 
колишні господарі перестали до-
глядати за твариною. Від Лукаса ли-
шилися шкіра та кістки, але Карен 
забрала його до себе. «Я одразу зро-
зуміла, що це дуже розумний кінь, — 
каже жінка. — Йому було простіше 
обходити бар’єри, ніж перестрибу-
вати через них». 

Жінка зрозуміла, що коневі бай-
дужі скачки, і почала вчити його 
«собачим» командам, а потім — роз-
різняти фігури та цифри. В резуль-
таті 19-річний Лукас побив світовий 
рекорд Гіннеса з кількості чисел, які 
правильно розпізнав кінь.

Дженніфер Еністон через сім років після 
розлучення знову піде під вінець

Знаменита кіноактриса Джен-
ніфер Еністон вирішила зно-

ву вийти заміж. Її обранцем став 
актор і сценарист Джастін Теру, 
з яким вона познайомилася під 
час зйомок фільму «Пристрасть 
до зміни місць». Про це пишуть 
зарубіжні ЗМІ. 

Зіркова пара планує одружи-
тися в липні цього року. Урочис-
та подія відбудеться в розкіш-
ному готелі Elounda Beach Hotel, 
розташованому на острові Крит 
— батьківщині батька Дженні-
фер.

Як відомо, у 2005 році Еніс-
тон розлучилася із Бредом Піт-
том, кілька років боролася з де-
пресією, а також була змушена 
витримувати тиск «жовтої пре-
си», яка активно обговорювала 
подробиці розлучення голлівуд-
ських зірок, а потім новий роман 
Пітта з Анджеліною Джолі.

Після розлучення у Еністон 
був роман із актором Вінсом Во-
ном. Потім актриса зустрічалася 
з Джоном Мейером, вони разом 
відвідали церемонію вручення 
«Оскара» 2009-го, проте в тому 
ж році розійшлися. 

Чутки про майбутнє весіл-
ля 43-літньої Еністон, якій довгі 
роки після розлучення не щас-
тило в особистому житті, в пресі 
мусуються з початку цього року. 
Що ж до колишнього чоловіка 
Еністон Бреда Пітта і його май-
бутнього весілля з Анджеліною 
Джолі, то актрису це абсолютно 
не турбує.

Британський таблоїд Sun 
цитує коментарі одного з друзів 
Аністон, який заявив: «Дженні-
фер рада за Бреда і Анджеліну, 
але любить Джастіна і щаслива, 
що все склалося саме таким чи-
ном».

Акваріумна рибка мало 
не вбила 4-річного хлопчика
У Малайзії акваріумна рибка мало не вбила 4-річ-
ного хлопчика. Риба-повзун (з сімейства окуневих) 
завдовжки три сантиметри заскочила дитині до 
рота, коли та тримала її в руках. Мухаммед Ахіф 
ледь не задихнувся. Як розповів його батько, риба 
застрягла в роті сина, і звідти стирчав лише хвіст. 
Риб’ячі шипи подерли малюкові горло, у хлопчика 
почалася кровотеча. У лікарні медики вкололи 
дитині знеболювальне та витягнули рибку. Тепер 
життя малого поза небезпекою.


