
В Англії жінка після десятиден-
ної коми прокинулася з упев-

неністю, що вона — підліток. Кома 
стерла 13-річні спогади про чоло-
віка і трьох дітей. 32-річна Сара 
Томсон мала вроджену судинну 
патологію, й одного злощасного 
дня судина розірвалася, пише The 
Telegraph. 

Останніми спогадами англій-
ки перед комою були пекучий біль 
унизу шиї та «швидка». Прийшов-
ши до тями, Сара подумала, що її 

чоловік — медичний брат, бо він 
завжди був у палаті. Більше того, 
вона була впевнена, що група Spice 
Girls іще разом, і зазнала шоку, ді-
знавшись, що співак Майкл Джек-
сон помер. 

«Коли діти прийшли провіда-
ти мене, я не зрозуміла, хто вони, 
— розповіла жінка. — Почувши, 
що вони мої, не повірила. Коли 
прийшли рідні, я, подивившись на 
свого брата, вигукнула: «Ти — ли-
сий». А батьки ніби постаріли за 
одну ніч». 

Сара взагалі не розуміла, де 
вона, та жахнулася, побачивши 
себе у дзеркалі. «Мені було дуже 
складно прийняти себе. Я перегля-
дала відеозаписи і фотографії, на-
магаючись пригадати, ким я була, 
але іноді здається, що я спостері-
гаю за іншою людиною», — поді-
лилася англійка. Зараз жінка по-
вертається до колишнього життя. 
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Кома перетворила 32-річну жінку на 
підлітка 

Через рідкісне захворювання британець 
пам’ятає кожну хвилину свого життя

Модникам презентували нейрохвіст, яким 
можна махати

Британський кіт-клептоман обожнює 
красти у сусідів губки та білизну

У Китаї пройшов конкурс краси серед 
золотих рибок

Норвезька родина втретє за шість років 
зірвала мільйонний джек-пот

20-річний британський студент 
Аурелін Хейман пам’ятає всі 

подробиці свого життя за останні 
десять років. Це захворювання, 
яке діагностували лише у 20 людей 
у світі, називається гіпертемізією. 
Суперпам’ять з’явилася у хлопця 
у підлітковому віці. «Коли мені 
було 14, я зрозумів, що детально 
пам’ятаю все, що сталося кілька 
років тому», — розповів він. 

Хейман пам’ятає, як був одяг-

нений, що їв і яку музику слухав 
будь-якого дня за останнє деся-
тиріччя. Наприклад, коли юнака 
запитали про 1 жовтня 2006 року, 
він згадав, що це була неділя, небо 
затягло хмарами, він слухав пісню 
групи The Killers, того дня запро-
сив дівчину на побачення, проте 
вона відмовила. Також парубок 
пам’ятає, що був одягнений у бла-
китну футболку. 

Хейман — єдиний із таким діа-
гнозом у Великобританії. У нормі 
спогади зберігаються в довгостро-
ковій пам’яті у правій лобовій час-
тині головного мозку. Але у нього 
задіяна також ліва лобова частина, 
яка зазвичай відповідає за мову, і 
потилична ділянка, що зберігає ві-
зуальні спогади. 

На жаль, така унікальна 
пам’ять береже лише спогади лю-
дини про себе. Тож, запевняє мо-
лодик, на іспитах в університеті 
вона не дуже йому допомагає. 

Винахідливі японські розроб-
ники з компанії Neurowear ви-

рішили подарувати людям справ-
жній детектор емоцій — хвіст під 
назвою Shippo. Він не просто бов-
тається ззаду в такт рухам, а реагує 
на будь-які емоції власника.

Крім того, електронний хвіст 
фіксує емоційний стан людини та 
відзначає все це на цифровій карті.

До слова, такий пухнастий 
хвіст — уже не перша успішна 
спроба японців надати сучасній 
людині вигляду персонажа муль-
тику аніме. Так, нещодавно вони 
презентували білі плюшеві вуха 
на кшталт котячих, якими можна 
ворушити силою думки.

Для роботи обох пристроїв 
потрібен електроенцефалограф, 
який знімає дані з кори головного 
мозку, щоб прилад міг генерувати 
необхідні рухи.

Кіт-злодюжка, якого постраж-
далі від його витівок сусіди 

прозвали Нестерпним Денісом, 
вже півтора року здійснює крадіж-
ки в англійському містечку Лютон. 
Дворічний чорно-білий пустун 

тягає з усієї округи гори чужої бі-
лизни в будинок свого господаря 
Леслі Ньюмана.

Серед «скарбів» Деніса мож-
на знайти зубні щітки, чоловічі 
шорти, губки для миття, рукавич-
ки, жіночі трусики і навіть фут-
больний м’яч. 48-річний власник 
нечистого на лапу кота постійно 
приймає у себе «гостей», які при-
ходять забирати свої речі з пазу-
ристих лап дрібного злодюжки.

«Я взяв Деніса, коли йому було 
всього 1,5 місяця. Через тиждень 
він приніс додому перші поцупле-
ні шкарпетки. Поступово це на-
бирало обертів, і недавно вусатий, 
що раніше тягав тільки одяг, украв 
ляльку Барбі», — зізнався хазяїн 
пухнастого клептомана.

Днями три тисячі золотих рибок 
із 14 країн світу позмагалися 

за титул «Королівська золота риб-
ка світу» в міжнародних змаган-
нях, що пройшли в китайському 
місті Фучжоу.

Для цього у складському при-
міщенні розмістили тисячі вели-
ких білих тазиків із водою. Ціла 
колегія журі зібралася, щоб роз-
судити лускатих конкурсанток і 
нагородити найчарівнішу з них 
короною.

«Ми оцінювали золотих рибок 
за п’ятьма критеріями: порода, 
форма, плавання, забарвлення та 
загальне враження», — повідав 
один із суддів. Незважаючи на 
великий вплив кольору луски на 

бали в конкурсі, найбільше журі 
здивувала гігантська особина ва-
гою 1,75 кілограма, яка рухалася в 
своєму акваріумі дуже граціозно, 
що, безсумнівно, забезпечило їй 
перемогу.

Щоразу, коли 29-річна Джанет 
Окснес стає мамою, її роди-

чам щастить у розіграшах нор-
везької лотереї. Цьогоріч у жінки 
народилася третя дитина, а сім’я 
втретє виграла гроші. «Це просто 
божевілля. Ми не так часто граємо 
в лотерею», — зізналася Джанет, 
яка підробляє, готуючи хот-доги 
на заправці на острівці біля захід-
ного узбережжя Норвегії. Вперше 
її сім’ї пощастило в 2006-му, коли 
батько виграв у лотерею 4,2 млн. 

крон наступного дня після пологів 
доньки. У 2009-му повезло вже са-
мій породіллі: звістка про виграш 
8,2 млн. крон прийшла за добу до 
появи на світ іще однієї дитини. А 
у 2012-му її 18-річний брат Торд 
виграв 12,2 млн. крон через кілька 
місяців після народження третьо-
го малюка. Останній виграш — 
$2,12 млн. На цьому фартова ро-
дина планує зупинитися. Джанет 
вирішила, що їй уже досить і дітей, 
і грошей.

Інтерактивна хмара 
з 6000 лампочок

Американська художниця та кі-
нематографіст Кейтлінд Браун 

спільно з дизайнером Вейном Гар-
реттом створила габаритну інтер-
активну інсталяцію із жарівок під 
назвою Cloud («Хмара») в рамках 
фестивалю сучасного мистецтва 
Nuit Blanche Calgary в канадському 
місті Альберта.

Незвичайна композиція склада-
ється з тисячі робочих і п’яти тисяч 
використаних ламп розжарювання, 
до кожної з яких прикріплено лан-
цюжок. 

Під час мистецького заходу ко-
жен охочий міг смикнути за шнур, 
але запалювалася не кожна жарівка. 
Це викликало у відвідувачів неви-
мовний захват і непідробний азарт 
до пошуку робочих ламп шляхом 
спроб і помилок.

Співачка Кеті Перрі отримала 
звання «Жінка року»
27-річна співачка Кеті Пер-

рі може пишатися черго-
вим титулом — зірка отримала 
звання «Жінка року» за версією 
журналу Billboard. У щорічному 
рейтингу найяскравіших пред-
ставниць шоу-бізнесу Кеті по-
сіла перше місце, пише Contact 
Music.

Отже, Перрі приєдналася до 
компанії співачок Тейлор Свіфт, 
Ферджі з Black Eyed Peas і Бейон-
се, які у попередні роки очолю-
вали рейтинг Billboard. На думку 
цього видання, Перрі — «одна з 
найцікавіших постатей у шоу-
бізнесі».

«Кеті Перрі увірвалась у шо-
убіз менше п’яти років тому, та 
вже зробила більше, ніж біль-
шість артистів можуть спо-
діватися втілити за всю свою 
кар’єру», — пояснили свій вибір 
редактори журналу.

Рейтинг «Жінка року» від 
Billboard складається вже сьо-
мий рік поспіль. Видання від-
значає найбільш потужних і та-
лановитих жінок у музичному 
шоу-бізнесі.

Цього року нагородження 
Women in Music проходитиме 30 
листопада у Нью-Йорку. Саме 
тоді Кеті Перрі й отримає свою 
нагороду.

Зазначимо, що останній аль-
бом зірки Тeenage Dream вий-
шов у світ у серпні 2010 року. Ця 
платівка дісталася до вершини 
хіт-параду Billboard Hot 100 і 
протрималась у ньому понад сто 
тижнів. Крім того, відразу п’ять 
пісень із диска посіли найвищу 
сходинку чарта синглів США, 
що є рекордом для виконавців 
жіночої статі. Таким чином Кеті 
Перрі спромоглася повторити 
досягнення легенди поп-музики 
Майкла Джексона.

Поліцейський приймав 
пологи вже 107 разів
Поліцейський із Бангкока може позмагатися у 
вправності з лікарями. Йому доводиться приймати 
пологи у таксі, просто посеред дороги. 107 не-
мовлятам цей чоловік уже допоміг з’явитися на світ. 
Усі ростуть здорові. Сам акушер у погонах каже, що 
щоразу хвилюється, як уперше. Хоча надавати таку 
допомогу йому доводиться частенько, бо у столиці 
Таїланду такі затори, що вчасно потрапити до по-
логового будинку вдається не кожній майбутній 
матусі.
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