
Дворічний син Грега Паркера 
— власника зоопарку Ballarat 

Wildlife Park в австралійському 
штаті Вікторія — заприятелював із 
величезним удавом Пабло.

Через це малого Чарлі нази-
вають наймолодшим рейнджером 
Австралії. Зараз він — чи не най-
відоміша дитина в Австралії, а не-
вдовзі зможе позмагатися за попу-
лярність із дочкою «мисливця на 
крокодилів» Стіва Ірвіна — Бінді.

Удав Пабло завдовжки 2,5 м 
— улюбленець Чарлі — настільки 
важкий, що малий заледве його 
піднімає. 

Грег пишається сином. Він роз-
повідає журналістам, що перша 
змія з’явилася в житті малюка, 
коли йому був лише рік. Чарлі — 
представник третього покоління 
рейнджерів у їхній сім’ї.
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Дворічний хлопчик потоваришував 
із двометровим удавом

Американець «завагітнів» одночасно зі 
своєю дівчиною

Британець розтратив виграш за чотири 
місяці, щоб не ділитися з дружиною

Німці заново вигадали велосипед, але 
цього разу... без педалей

В Австралії живе кіт, який претендує на 
звання найбільшого у світі 

Через дивну залежність англійка їсть 
котячий корм

Мабуть, ніхто не розуміє так 
жінку в «цікавому» стані, як 

американець Майк Доуделл, який 
«завагітнів» разом зі своєю дівчи-
ною: у хлопця діагностували фан-
томну вагітність. Ранкова нудота, 
припливи, зміни смаку, збільшен-
ня живота — від усіх цих «вагіт-
них» ознак тепер страждає і Майк. 

Спочатку його половинка, 
Аманда, думала, що парубок зну-
щається з неї. Та зрозуміла, що це 
не жарт, коли їх обох почало ну-
дити вранці. Тепер Майк знає, що 
відчуває жінка, очікуючи на дити-
ну. Він змушений рано лягати спа-
ти і купувати більший одяг. 

Думки медиків розділилися: 
хтось каже, що це психосоматич-
не явище, інші — що фізіологічне, 
зумовлене зміною рівня гормонів у 
майбутнього тата. Зазвичай це від-

бувається, коли пара дуже близь-
ка. Здебільшого чоловічі симпто-
ми зникають після пологів жінки.

Житель Британії Скотт Браун, 
який виграв у телевікторині 

50 тис. фунтів стерлінгів, витратив 
цю суму за чотири місяці ще до 
виходу програми в ефір. А вчинив 
так, аби його дружина, яка прожи-
ває окремо, не отримала частини 
цих грошей.

33-річний слюсар розповів у 
інтерв’ю, що 15000 витратив, аби 
оплатити борги, — закрив іпоте-
ку, кредити і банківський мінус. 
Ще 2000 Браун відклав на оплату 
шлюборозлучного процесу. Він та-
кож купив новий одяг двом синам 
і сховав трохи грошей про чорний 
день. Бо наразі через депресію пе-

ребуває в неоплачуваній відпустці.
Та, як зазначив чолов’яга, ле-

вову частку виграшу він пустив 
на розваги: купівлю планшета 
iPad, вживаного автомобіля Jaguar 
і подорож до Мексики. Решту він 
вклав у освіту, оплативши курс на-
вчання, який був йому потрібен 
для кар’єрного зростання.

Нещодавно дружина Брауна, 
яка зрадила його з водієм ванта-
жівки, запропонувала розлучити-
ся, та офіційно подружжя все ще 
разом. Дізнавшись про виграш, 
вона звернулася у суд, претенду-
ючи на свою частку. Та на той мо-
мент гроші уже були витрачені.

Набридло крутити педалі на ро-
вері? В інноваційному німець-

кому прототипі Fliz Bike їх узагалі 
немає. Й справді, навіщо ті педалі, 
якщо є пара надійних ніг? У проек-
ті також відсутнє сидіння, а водій 
просто пристібається ременями до 
рами.

Звісно, на такому аскетично-

му велосипеді навряд чи вдасться 
здійснити якийсь екстремальний 
трюк, та, з іншого боку, його й 
створювали винятково для місь-
ких вулиць, де немає ані гірських 
кам’янистих стежок, ані багатокі-
лометрових спусків, а лише кілька 
тисяч метрів рівної забетонованої 
дороги.

Котисько на кличку Руперт 
утричі більший за будь-якого 

домашнього пухнастого. Він ва-
жить 9,071 кг і претендує на зван-
ня найбільшого кота в світі. У не-
повні три роки мейн-кун усе ще 
не досяг піку своїх розмірів і має 
набрати щонайменше 5 кг. 

Руперта визнали найвидатні-
шим представником його виду на 
котячій виставці, що відбулася в 
Австралії. «Цей кіт величезний. 
Більшого мейн-куна я ще не ба-
чив і навряд чи колись побачу... 
Він просто неймовірний, — сказав 
суддя. — Найфантастичніше те, 
що Руперт іще не досяг і половини 
можливих розмірів. Імовірно, він 

стане вдвічі більшим». 
Хазяйка котиська Кіра Фостер 

каже: «Це неймовірно гарний кіт, і 
він цим користується, привертаю-
чи до себе загальну увагу. А це він, 
повірте, просто обожнює».

46-річна британка щодня з’їдає 
по дев’ятсот гранул корму 

для кошенят. Така дивна залеж-
ність з’явилася у жінки на ім’я 
Мері (прізвище з етичних мірку-
вань не розголошують) унаслідок 
пережитого стресу: її покинув чо-
ловік.

Після розлучення жінка була у 
розпачі й не хотіла нікого бачити. 
Більшість часу вона проводила, 

сидячи вдома з трьома котами. 
Тоді й вирішила спробувати на 
смак корм. Із часом це зі звичайної 
цікавості переросло в залежність, 
пише The Daily Mail. 

Англійка каже, що котяча їжа 
тане в роті, тому вона її так лю-
бить. Безробітна Мері витрачає на 
корм $200 щомісяця, а це переви-
щує витрати на «людську» їжу. В її 
сумці завжди є котяча «заначка». 

Австралієць створює 
портрети з клавіш 
старих клавіатур

Що роблять з ужитими речами? 
Так, викидають на смітник. Те 

ж саме зазвичай відбувається й зі 
старими комп’ютерними клавіату-
рами. Утім, митці, що перебувають 
у постійному пошуку нових матері-
алів для створення чергового шедев-
ра, знайшли застосування й для цієї 
оргтехніки. 

Так, австралієць Гай Візбі, 
відомий в Інтернеті під ніком 
WorkbyKnight, створює портрети 
знаменитостей за допомогою клавіш 
від комп’ютерних клавіатур, друкар-
ських машинок і телефонів. Велика 
частина його робіт відображає поєд-
нання аналогових і цифрових при-
строїв, що утворюють неповторні 
картини, схожі здалеку на піксельні 
зображення.

Кайлі Міноуг випустить 
симфонічні версії своїх хітів 
Австралійська співачка Кайлі 

Міноуг має намір перезаписати 
кілька старих хітів зі свого репертуа-
ру. 29 жовтня вона випустить новий 
студійний альбом, на якому будуть 
записи кращих пісень у симфоніч-
ному виконанні. Реанімація компо-
зицій буде здійснена в рамках свят-
кування 25-річчя творчої діяльності 
австралійської поп-діви.

Дванадцятий альбом Кайлі має 
назву The Abbey Road Session і запи-
саний на відомій лондонській студії 
Abbey Road Studios. На альбомі, крім 

симфонічних версій, буде нова пісня 
Flower. 

Протягом 2012 року Кайлі Міно-
уг випустить й інші свої перезапи-
сані хіти. Про які саме пісні йдеться 
та скільки їх усього вийде, не уточ-
нюється. Також не повідомляється, 
які ще заходи заплановані в зв’язку 
з ювілеєм початку поп-кар’єри Мі-
ноуг.

У записі альбому також взяв 
участь рок-музикант Нік Кейв, який 
перезаписав свою партію у пісні 
Where The Wild Roses Grow, вико-

нану дуетом із Кайлі Міноуг у 1996 
році.

Концерт-презентація нового 
альбому пройде в суботу в лондон-
ському Гайд-парку, де співачка ви-
ступить разом із симфонічним орке-
стром BBC.

Дебютний сингл Кайлі Міноуг 
The Locomotion вийшов у 1987 році, 
а перша платівка співачки з’явилася 
в 1988-му. Останнім на сьогодні аль-
бомом у дискографії 43-річної вико-
навиці є платівка Aphrodite, випуще-
на в 2010 році. 

У США підрахували, скільки 
грошей залишає дітям Зубна 
фея
Каліфорнійські фінансисти підрахували, скільки 
в середньому Зубна фея залишає грошей дітям в 
обмін на їхні молочні зуби. З’ясувалося, що в 2012 
році американські малюки отримували за один зуб 
по три долари, що на 40% більше, ніж у 2011-му. 
Дослідження у формі телефонного опитування здій-
снила компанія Visa. В ньому взяли участь дві тисячі 
дорослих американців.
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