
Пекінський фермер Танг Чжен-
пін сконструював автомобіль, 

який рухається завдяки енергії ві-

тру. Машина отримує енергію від 
встановленого в передній частині 
кузова пропелера та двох соняч-
них батарей. Крім того, винахід 
оснащено двома комплектами 
акумуляторів, які по черзі заря-
джаються від генераторів. Додат-
ковий заряд забезпечує пропелер, 
що обертається під час руху. Пе-
резаряджати батареї необхідно 
раз на два-три дні. Як стверджує 
творець унікального авто, його ді-
тище розвиває швидкість до 140 
км/год і працює швидше та довше, 
ніж електрокари. Створення авто 
довжиною близько 3 м і висотою 
1 м тривало три місяці.
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Фермер сконструював автомобіль, що 
працює від вітру

У США татусь заради жарту виправ 
дворічного сина в пральній машинці

У Мінську фаєрники грались із вогнем

Користувач Facebook встановив дитині 
діагноз, пропущений лікарем

Індійці вистригають візерунчасті 
килими на верблюдах

Англійці вирощують «трав’яні» портрети

У США чоловік вирішив пожар-
тувати над своїм малолітнім 

сином і посадив його у пральну 
машину, навіть не підозрюючи, що 
жарт може скінчитися трагедією. 
Інцидент трапився у публічній 
пральні, куди прийшла родина. 

Знуджений чоловік, імовірно, 
задля жарту схопив малюка, поса-
див у машинку і зачинив дверцята. 
Проте дістати дитину з агрегату 
вдалося тільки після кількох хви-
лин прання, протягом яких батьки 
пережили справжній шок. 

Широкого розголосу інцидент 
набув завдяки відео, знятому ка-
мерами спостереження. На кадрах 
видно, як темношкіра пара стоїть 
біля пральних машин, чекаючи 
закінчення прання. Поруч ходить 
маленький хлопчик приблизно 
двох років. У якийсь момент бать-

кові, мабуть, стало нудно стояти, 
тож він вирішив розважитися: 
підхопив дитину на руки й швидко 
засунув у порожню пральну ма-
шину, після чого зачинив дверцята 
і почав спостерігати за реакцією 
сина. Раптово всередині пристрою 
почав крутитися барабан, оскільки 
процес прання запустився автома-
тично. Спочатку нажахані батьки 
намагалися самотужки відкрити 
дверцята, щоб витягти малюка, 
але їхні зусилля були марними. 
Вони почали кликати на допомо-
гу. На крики прибіг співробітник 
пральні, якому вдалося вимкнути 
машинку, після чого дверцята вре-
шті відкрилися. 

За чотири дні ролик, викладе-
ний на відеосервісі YouTube корис-
тувачем PrincessZebra, зібрав по-
над три мільйони переглядів.

У Білорусі пройшов фестиваль 
вогню. Гостей яскравого дій-

ства розважали номерами у ви-
конанні фаєрників, факірів і тан-
цюристів із вогнем. Усі команди 
удостоїлися захоплених оплесків 
від глядачів, але найбільший ажі-
отаж викликав виступ жінки, яку 
самі фаєрники називають «цари-
цею вогню» — Лінди Фаркас.

Шанувальникам полум’яної 
стихії також продемонстрували 
гру на унікальному інструменті — 
вогняному органі. До слова, таких 
у світі налічується всього декілька 
штук. 

Інструмент нагадує звичайний 
орган, але під час гри з його мета-
левих і скляних труб вириваються 
язики полум’я. Варто зауважити, 
що для білоруського «гарячого» 

шоу привезли найпотужніший ор-
ган цього виду.

Гостей фестивалю, крім усього, 
розважали рок-групи, циркові та 
танцювальні колективи. Всі охочі 
також отримали можливість під-
нятися в небо на справжній пові-
тряній кулі.

Один із користувачів соціальної 
мережі Facebook виявив у чо-

тирирічного хлопчика з Південно-
го Уельсу рідкісне небезпечне для 
життя захворювання, тоді як лі-
карі вважали затримки дихання у 
малюка проявом дитячих істерик. 

Через незрозумілі розлади у 
сина 33-річна Керіс записала на 
відео один із його нападів і розміс-
тила на своїй сторінці у Facebook. 
Жінка мала надію, що хтось із 
користувачів упізнає симптоми 
й ідентифікує недугу. Один із її 
друзів швидко відповів, що напад 
хлопчика схожий на рідкісний 
розлад — рефлекторний безкисне-
вий припадок. Такі напади можуть 
бути зумовлені болем або переля-
ком і призводять до уповільнення 
серцебиття і навіть зупинки серця. 

Керіс і її чоловік, 35-річний 
Роб, показали сина лікарю, який 
підтвердив діагноз, отриманий у 

Facebook. Дитину госпіталізува-
ли в Університетський госпіталь 
Уельсу, де діагноз із соціальної ме-
режі також підтвердили. 

«В Евана могло бути до 17 на-
падів у день. Це було жахливо, 
а ми не знали, що відбувається. 
Якби я не звернулася у Facebook, 
ми б досі не розуміли, в чому при-
чина, — розповідає мама хлопчи-
ка. — Соціальні мережі нещадно 
критикують, але, вважаю, якщо 
вони допомагають людям, то є ко-
рисними». 

За словами лікарів, Еван має 
впоратися зі своєю недугою з ві-
ком. Тепер педагоги в дитячому 
садочку знають, що робити, якщо 
у хлопчика почнеться напад, який 
може тривати 45 секунд і викликає 
непритомність. Водночас експерти 
зазначають, що такий розлад, як і 
інші порушення серцевого ритму, 
важко діагностувати.

Якщо ви вважаєте, що ваш пе-
рукар—неперевершений май-

стер своєї справи, то ви ще не ба-
чили тих шедеврів, які індійські 
ентузіасти створюють за допомо-
гою ножиць і терплячості.

Щороку в місті Біканер прохо-
дить місцевий фестиваль верблю-
дів. Вибір місця зумовлений тим, 

що саме тут розташована одна з 
найбільших верблюжих ферм у 
всій Азії.

Ця видовищна подія прохо-
дить упродовж двох днів, і на неї 
з’їжджаються як туристи, так і 
власники екзотичних парнокопи-
тих із усього штату Раджастан. У 
рамках фестивалю проводиться 
безліч заходів для верблюдів: по-
чинаючи від перегонів і танців і 
закінчуючи змаганням верблюжих 
перукарів.

Незважаючи на те, що тисячі 
людей, які приїздять на цей фес-
тиваль, нетерпляче чекають на 
верблюжі перегони, найбільше 
запам’ятовуються саме «конкурси 
краси». У цих змаганнях майстри, 
озброєні ножицями, бритвами і 
бажанням, створюють унікальні 
та неймовірні візерунки на шерсті 
своїх моделей.

Художники Хезер Екройд і Ден 
Харві з англійського містечка 

Суррей експериментують зі зви-
чайнісінькою травою, перетворю-
ючи її на унікальний матеріал для 
творчого самовираження. 

Їхні незвичайні портрети ство-
рюються шляхом впливу на ділян-
ки розсади світла, пропущеного 
через спеціальний «негатив». У 
результаті трава під час зростан-
ня забарвлюється в різні відтінки 
зеленого.

Здебільшого Екройд і Харві 
використовують процеси фото-
синтезу та поглинання хлорофілу, 
щоб «зафіксувати» зображення на 
траві. Якщо почекати кілька тиж-
нів, то можна побачити обриси, 

що проявляються на «полотнах». 
А втім, на жаль, згодом «трав’яні» 
образи тьмянішають і починають 
зникати.

Прихильники 
мініатюрних авто 
влаштували у Москві 
перегони 

Учасники Smart-клубу (клуб лю-
бителів міських двомісних ком-

пактних автомобілів марки Smart) 
влаштували в Білокам’яній автопро-
біг Садовим кільцем. 

Спонтанно організована акція 
зібрала аж сто крихітних яскравих 
автомобілів однієї моделі. Різно-
барвна колона двомісних автівок 
проїхалася центром Москви, викли-
каючи захоплення перехожих і зди-
вування власників більш габаритно-
го транспорту.

«Маленький, дорогий, яскравий 
і класний — саме таким має бути 
улюблений гаджет справжнього хіп-
стера, навіть якщо це авто», — напи-
сав у своєму блозі фотограф із ніком 
ottenki_serogo, який вирішив розі-
братися, що ж за люди їздять у цих 
чудових крихітних машинках.

Кіра Найтлі виходить заміж 
за рокера
Відома голлівудська актриса, зірка 

фільмів «Пірати Карибського моря» 
та «Гордість і упередження» Кіра Найтлі 
заручилася зі своїм коханим — музи-
кантом інді-рок-групи Klaxons Джейм-
сом Райтоном.

27-річна Кіра вкрай мало відвер-
то розказує про подробиці особистого 
життя. Та цього разу, мабуть, акторка 
настільки щаслива, що вирішила зроби-
ти офіційну заяву, щоправда, через сво-
го прес-секретаря Сару Кін. Саме пред-
ставниця Найтлі повідомила радісну 
звістку: «Я можу підтвердити, що Кіра 
заручилася з Джеймсом». Одначе поки 
не відомі ні дата, ні місце майбутнього 
весілля.

З Джеймсом Райтоном Кіра Най-
тлі зустрілася в гостях у подруги, моде-
льєра Алекси Чанг. В оточенні акторки 
розповідають, що думка піти під вінець 
сяйнула Кірі ще рік тому, коли вона по-
бувала на весіллі старшого брата. Тоді ж 
зірка і познайомила батьків із коханим.

Але відразу виходити заміж Кіра не 
зважилася. Хоча досить швидко та лег-
ко пережила розлучення з попереднім 
бойфрендом і актором Рупертом Френ-
дом, із яким зустрічалася п’ять років, а 
познайомилася під час зйомок фільму 
«Гордість і упередження».

Зі своїм нинішнім коханим, Джейм-
сом Райтоном, Кіра Найтлі зустрічається 
трохи менше року. Пара намагається не 
афішувати стосунки. Вони не виходять 
разом у світ, а їхні спільні фотографії 
роблять тільки папараці, які вичікують 
зірок у непередбачуваних місцях. Про 
майбутнє весілля ні Найтлі, ні Райтон 
навіть не обмовилися світським хроні-
керам. Але втішені тим, що офіційний 
представник голлівудської актриси по-
відомив новину про заручини, газетярі 
сподіваються, що таким же чином вони 
дізнаються і дату майбутньої урочистої 
церемонії.

Ведмідь украв у жителя США 
мішок насіння
Ведмідь пробрався у гараж біля будинку жителя 
штату Вісконсін й украв 22-кілограмовий мішок із 
насінням соняшника. Інцидент стався кілька днів 
тому в окрузі Лінкольн. За словами жертви «погра-
бування» Ренді Мюррея, тварина залізла у гараж, 
попередньо розбивши вікно. Клишоногий лишив 
сліди лап, а також відбитки мокрого носа. Мюррей 
наголосив, що найбільше у події його здивувало те, 
що кремезний ведмідь зумів не порвати мішок і не 
розсипати насіння.
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