
Справжні гурмани завжди пе-
ребувають в активному по-

шуку нових смакових відчуттів. 
Тому професіонали з бельгійських 
компаній The Fun Group і Hakuna 
Matata розробили для них унікаль-
ний проект під назвою Dinner in 
the Sky («Обід на небесах»). 

Учасникам надається можли-
вість насолодитися вишуканою 
їжею, перебуваючи при цьому на 
висоті 50 метрів над землею. Гос-
тей піднебесного бенкету запро-
шують на спеціальну платформу, 
на якій міцно закріплені стіл і 
крісла. Вона здатна без проблем 
витримати устаткування для при-
готування страв і понад три де-
сятки людей, включаючи команду 
кращих шеф-кухарів. 

Коли усі зручно вмостяться та 
пристебнуть ремені безпеки, кран 
підніме платформу на заздалегідь 
визначену висоту. Є безліч варіан-
тів проведення трапези, починаю-
чи від сніданку в центрі якоїсь єв-
ропейської столиці та закінчуючи 
вечерею десь у джунглях Півден-
ної Америки. 

Вибір місця та страв цілкови-
то залежить від вашої фантазії, а 
втілення ідеї та безпека бенкету 
лежать винятково на плечах орга-
нізаторів. 

«Я створюю лише унікальні за-
ходи, — каже з усмішкою Стефан 
Керкхофс, один із авторів цієї ідеї. 
— Якби мене попросили зробити 
щось менш оригінальне, я б навіть 
не зміг».
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У Бельгії можна пообідати у хмарах

Медовий місяць для ізраїльської пари 
почався на сміттєзвалищі

У Таїланді провели Євро-2012 серед слонів

На Волині оголосили конкурс на найбільшу рибу

У Сенегалі є «полуничне» озеро

Ізраїльська пара була змушена 
почати медовий місяць на сміт-

тєвому звалищі у пошуках пакета з 
чеками, подарованими на весілля, 
повідомляють місцеві ЗМІ.

Після весільних урочистостей 
подружжя вирушило у готель. Там 
новоспечені чоловік і дружина 
розібрали подаровані презенти, 
причому грошові чеки та вітальні 
листівки вони склали в окремий 
пакет. Наступного ранку пара за-
лишила готель, але через кілька 
годин молодята зрозуміли, що за-
були пакет із чеками у номері.

Забудькувата парочка негай-
но повернулася, та номер уже був 
прибраний. Муніципальні служби 
встигли вивезти сміття на міське 
звалище. Молодята повідомили 
директору звалища, що запрошені 
на весілля гості були дуже щедрі 
до них. Усього на святкуванні було 
більше 450 осіб.

В результаті директор звали-
ща скерував на допомогу молодо-
му подружжю кілька працівників, 
аби вони допомогли відшукати 
пакунок. Утім, за даними ЗМІ, зна-
йти його таки не вдалося.

В одному з розплідників слонів 
у тайському місті Чіангмай 

робітники спробували розважити 
відвідувачів і підтримати Євро-
2012, влаштувавши футбольний 
поєдинок між слонами. Щоб гля-
дачам було зручніше слідкувати 
за перебігом матчу, з обох боків 
живота кожному слону намалюва-
ли офіційний стяг країни, яку він 

представляє. Переможець поєдин-
ку символізував країну, яка має 
одержати першість у цьогорічному 
чемпіонаті. Слоник-українець ви-
явився дуже активним і постійно 
намагався заволодіти м’ячем, але 
йому не вдалося обіграти жвавого 
«німця». Місцеві жителі й іноземні 
туристи були у захваті від видо-
вищного футболу.

На Волині чимало людей, які за-
хоплюються риболовлею. Для 

них це і відпочинок, і спорт, але 
найголовніше в цьому захопленні 
— азарт і дух змагання. Порівняти, 
у кого більший улов, — це один із 
найцікавіших моментів для риба-
лок. Адже кожен із них мріє колись 
спіймати найбільшу рибу. Ті рибал-
ки, кому вже пощастило, надіслали 
свої фото з пійманою рибою на елек-
тронну адресу Волиньдержрибоохо-
рони й узяли участь у конкурсі «Ри-
бальські рекорди Волині». 

На цей момент лідирують у ри-
бальських номінаціях:

• У категорії «Найбільший сом» 
на першому місці — Руслан Яблон-
чук, який зловив на вудку 48-кіло-
грамового сома.

• У категорії «Найбільший сазан 
(короп)»:

І місце — Анатолій Савич, який 
21 серпня 2011 року упіймав сазана 
вагою 29,61 кг на озері Домашнє в 
с. Кримно, що на Старовижівщині.

ІІ місце — Вадим Лемещук, який 
9 липня 2011 року на ставу в с. Хорів 

Локачинського району піймав лус-
катого коропа вагою 15 кг (на фото 
внизу).

ІІІ місце — Вадим Лемещук, 
який 26 травня 2011 року піймав 
дзеркального коропа вагою 13 кг на 

ставку в с. Хорів Локачинського ра-
йону (на фото вгорі).

• У категорії «Найбільша щука»:
І місце — Вадим Лемещук, який 

31 січня 2011 року піймав щуку ва-
гою 6 кг на водоймі у селі Цевеличі.

Якщо з 1 січня 2011 року ви теж 
упіймали рекордну рибину, тоді над-
силайте свої фото на електронну 
адресу volinfish@ukr.net із поміткою 
«Для конкурсу «Рибальські рекорди 
Волині». Обов’язково вкажіть по-
вністю своє прізвище, ім’я, по бать-
кові, домашню адресу, контактний 
телефон, де і коли впіймали рибу, її 
вагу, вудилище, приманку.

Рекордним уловом може стати 
не лише щука, короп чи сом, а і ка-
рась, окунь чи плітка. За підсумками 
конкурсу визначатимуть кращий 
улов у різних категоріях.

Результати конкурсу будуть ого-
лошені напередодні Дня рибалки 
2012 року (традиційно — друга неді-
ля липня).

Казковий краєвид на власні очі 
можна побачити в Сенегалі, за 

30 км від Дакара, де знаходиться 
дивовижне рожеве озеро, що ві-
доме як Лак-Росе (Lac Rose). Вода 
тут забарвлена в насичений роже-
вий колір. При цьому концентра-
ція солі в озері становить близько 
380 г на літр, що в 1,5 разу вище, 
ніж у Мертвому морі.

Мікроорганізми в таких умо-
вах існувати не можуть, єдиними 
мешканцями рожевих вод є гало-
фітні бактерії, які надають водоймі 
характерного полуничного кольо-
ру. Ні водоростей, ні риби в цьо-
му озері немає, а човни возять від 
берега до берега місцевих жителів, 
видобувачів солі, яка товстим ша-
ром вкриває дно водойми.

Ріанна захворіла на нарцисизм
Здається, барбадоська зірка Рі-

анна надто захопилася власною 
славою та успіхом. Лікарі вже давно 
хвилюються за здоров’я 24-річної 
Ріанни, яка нещадно виснажує себе, 
пише Contact Music.

Співачка надміру захопилася 
відвідуванням гучних вечірок і по-
ходами до нічних клубів. Друзі Рі ка-
жуть, що вона фізично та розумово 
виснажена. А ось медики, проана-
лізувавши записи співачки у мікро-
блозі, підозрюють у неї психічний 
розлад. За словами лікарів, у артист-
ки помітні ознаки нарцисичного 

розладу особистості.
Цей діагноз характеризується 

завищеною самооцінкою, перебіль-
шенням власної значущості, потре-
бою у надмірній увазі та постійно-
му обожнюванні з боку інших. Усе 
це демонструє і поведінка зірки, і 
оголені фото у соціальних мережах. 
Адже Рі, на думку медиків, викладає 
відверті знімки, аби люди захоплю-
валися нею.

Тим часом барбадоська красуня 
сама визнає, що втомилась, а від по-
стійних стресів аж занадто схудла. 
«У мене нульовий розмір, і я від цьо-

го не в захваті. Я більше подобаюся 
собі товстіша. Хочу назад мій окру-
глий задок», — зізналася Ріанна US 
Magazine.

Зірка пояснює втрату ваги та 
форм страшенною заклопотаніс-
тю. «Я хочу знятися у двох фільмах, 
перш ніж наступного року знову 
поїду на гастролі. У мене скажений 
графік», — пожалілася співачка, яка 
вже знялася в стрічці «Морський 
бій».

А друзі та лікарі вважають, що 
Ріанні дуже необхідний відпочинок 
від роботи і тривалих стресів.

В Англії продають набір для 
вбивства вампірів
На аукціоні в Англії буде виставлений набір для 
полювання на вампірів вікторіанської епохи. Очіку-
ється, що на торгах він піде з молотка за дві тисячі 
фунтів (близько 1300 доларів), пише ВВС Russian. У 
скриньці XIX століття акуратно складені розп’яття, 
пістолет, дерев’яні кілки та молоток, а також дві 
скляні пляшки зі святою водою, свята земля і паста 
з часнику. Набір належить неназваній мешканці 
графства Йоркшир. Він дістався їй у спадок від 
дядька.
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