
Звичайні молоді татусі гуляють 
зі своїми малюками в котро-

мусь із міських парків на швид-
кості, що не перевищує п’яти кі-
лометрів за годину. Та 33-річний 
англієць Колін Фурз приробив до 

візка свого сина Джейка двигун 
об’ємом 125 см3 і звуком вихлопу 
полохає все місто. 

На щастя, розганятися до мак-
симальної швидкості — 80 км/год 
— із дитиною у колясці, боячись 
розгнівати дружину, чоловік поки 
що не наважується, проте з гріз-
ним риком мотоциклетного дви-
гуна та приємним паливно-мас-
тильним запахом його малюк уже 
знайомий.

«Їздити на такій швидкісній 
штуці досить страшно, однак я пе-
рехоплюю заздрісні погляди мам і 
тат, які втомлено штовхають угору 
коляски зі своїми немовлятами», 
— каже Колін. 
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У Британії молодий татусь приробив до 
дитячого візочка двигун від мотоцикла 

Британка стала наймолодшим ді-джеєм

На пляжі у Флориді знайшли гігантське 
око невідомої істоти

Австрієць стрибнув із парашутом зі 
стратосфери та подолав швидкість звуку

Ізраїльтянин зібрав паперовий велосипед

Бомж урятував новонароджену дівчинку

6-річна мешканка міста Пер-
шор, що в графстві Вустершир 

(Великобританія) на ім’я Амбер 
Джейкобс незабаром потрапить до 
Книги рекордів Гіннеса як наймо-
лодший ді-джей планети. Малень-
ка дівчинка вже має неабиякий до-
свід роботи, також вона полюбляє 
рок і охоче крутить його. «Рок-

музика подобається мені найбіль-
ше», — запевняє школярка. 

Амбер під псевдонімом DJ AJ 
вже півроку працює разом зі своїм 
татом Стівом на інтернет-радіос-
танції TBFM Online. «Здебільшого 
в ефірі вона балакає про музику, 
свої улюблені гурти і те, що вони 
з друзями утнули в школі», — роз-
повідає батько малечі. 

За його словами, під час тієї 
частини шоу, яку він виділив доч-
ці, дівчинка має повний контр-
оль у студії — вона сама обирає 
музику, ставить по черзі треки та 
говорить у проміжку між піснями. 
Зазначимо, шоу Стіва й Амбер що-
тижня слухає кілька тисяч осіб. 

Як розповідає чоловік, вони 
з донькою мають постійних слу-
хачів у Скандинавії, Австралії та 
Америці.

Величезне очне яблуко розміром 
із грейпфрут викинуло море 

на пляж курортного міста Форт-
Лодердейл у штаті Флорида, США. 
Його знайшов минулого тижня 
місцевий житель на ім’я Джино 
Коваччі. Американські фахівці 
поки не можуть визначити, якій 
істоті належить цей орган зору, 
пишуть тамтешні ЗМІ. 

Джино натрапив на несподіва-
ну знахідку під час ранкової про-
біжки. Він розповів, що помітив 
дивну кулю синього кольору на 
смузі припливу та спочатку про-
сто штовхнув її ногою, а потім 
придивився і зрозумів, що це. За 
його словами, це найбільше око, 
яке він будь-коли бачив. Орган ви-
глядав дуже свіжим і ще кривавив, 
коли чоловік помістив його в полі-
етиленовий пакет. Потім він відніс 
очне яблуко додому, поклав у хо-
лодильник і повідомив науковців.

Учені не змогли одразу визна-
чити, рибі якого виду належить 
гігантське око, й поклали його у 

лід. Днями дивовижну знахідку 
заллють формаліном і транспор-
тують у Флоридський науково-до-
слідний інститут риби і дикої при-
роди. 

Чарльз Мессінг, один із науков-
ців, що її оглядав, зізнався, що спо-
чатку припускав, що це могло бути 
очне яблуко величезного кальма-
ра. Однак після експертизи різних 
морських істот схильний думати, 
що найбільш імовірний кандидат 
— риба-меч. 

Австрієць Фелікс Баумгартнер 
здійснив стрибок із пара-

шутом із висоти понад 39 км над 
Нью-Мексико. Підіймався чоловік 
у стратосферу на аеростаті з гелієм 
об’ємом 850 тис. кубометрів понад 
дві години.

Таким чином парашутист-екс-

тремал побив рекорд найбільш 
тривалого вільного падіння (4 
хвилини і 20 секунд без розкри-
того гальмівного парашута), здій-
снив стрибок із найвищої точки, 
а також подолав швидкість звуку 
— швидкість його падіння досягла 
1342,8 км на годину. Ізхар Гафні, винахідник із Ізраї-

лю, довів, що вигадати велоси-
пед удруге — можна і варто. Адже 
він змайстрував надзвичайно 
екологічний ровер, повністю зро-
блений із картону. Всі запчастини 
дуже дешеві, не шкодять природі й 
унікальні.

Спершу Гафні зробив із карто-
ну потрібні деталі, потім вимочив 
їх у смолі й обробив спеціальною 
водостійкою фарбою. В результаті 
велосипед набув вигляду якісного 
засобу пересування, який у цілому 
коштує лише 10 доларів.

А надихнув Ізхара на його 
створення інший винахід, про 
який він прочитав в одному з жур-
налів: із тих же матеріалів один чо-

ловік зробив справжнє каное.
Смола та фарба захищають 

паперовий велосипед від дощу, а 
працює він не гірше за свого ме-
талевого побратима. Зараз вина-
хідник збирається запатентувати 
своє дітище. 

Подія трапилася в Оклахомі 
(США). Зі слів породіллі, на-

вряд чи її немовля вижило б, якби 
цей чоловік не прийшов на допо-
могу. «Цієї ночі він був нашим ан-
гелом», — каже вона. 11 жовтня у 
жінки, яка саме їхала з чоловіком 
додому, передчасно почалися по-
логи. Перелякана пара стала дзво-
нити 911. Та медики приїхати не 
встигли: маля народилося в авто й 
не дихало. Коли матір почала кри-
чати, що її малюк не дихає, майже 

одразу підбіг бомж Гарі Вілсон, 
спокійно взяв слухавку, вислухав 
диспетчера служби порятунку і 
став виконувати його інструкції. 
Він звільнив шию немовляти від 
пуповини, перерізав її і розтирав 
спинку дівчинки доти, доки та не 
ковтнула повітря. Вілсон увесь 
час залишався спокійним, а після 
успішних маніпуляцій сказав бать-
кам: «Усе гаразд, вона дихає». Як 
зазначають лікарі, новонароджена 
заважила 11 унцій (близько 2 кг). 

96-річний індус 
удруге став батьком

В Індії 96-річний Рамаджит Рагхав, 
який проживає в селі Кхаркхода 

неподалік від Нью-Делі, вдруге став 
батьком. Перша дитина народилася 
у чоловіка, коли тому було 94 роки. 

Молодший син літнього татуся 
з’явився на світ у вівторок — того 
самого дня, коли чиновники з су-
сіднього Пенджабу скаржилися на 
зростання чоловічого безпліддя че-
рез вживання молоддю алкоголю і 
наркотиків. Сам же щасливий бать-
ко пояснив, що запорука його успіху 
— у здоровому способі життя і дієті, 
яка багата на молочні продукти. Що-
дня він випиває по два літри молока, 
їсть багато свіжих овочів і зелені.

«Мати дітей — це щастя, і я на-
солоджуюся батьківством у своєму 
віці», — похвалився рекордсмен. 

Скарлетт Йоханссон розлучилася 
з черговим коханцем
Поки екс-чоловік Скарлетт 

Йоханссон, Райан Рей-
нольдс, насолоджується медо-
вим місяцем із зіркою серіалу 
«Пліткарка» Блейк Лайвлі, сама 
акторка розлучилася з бойфрен-
дом.

Подейкують, невгамовна 
американська кінозірка розірва-
ла стосунки з черговим кавале-
ром. 27-річна Скарлетт і 38-річ-
ний Нейт Тейлор зустрічалися з 
початку 2012 року, та розбігтися 
друзями їм не вдалося.

Акторка закрутила роман 
із рекламним агентом із Нью-
Йорка на початку лютого піс-
ля того, як порвала стосунки 
з Шоном Пенном. Пара рідко 
з’являлася разом на публіці, про-
те Нейт переселився в розкішну 
квартиру зірки на Манхеттені. 
Попри це, Скарлетт поводилася 
так, ніби їх не пов’язують ніжні 
почуття. Як розповідають дже-
рела, стосунки Йоханссон і Тей-
лора розвивалися дуже стрімко. 
Що стало причиною розставан-
ня, невідомо.

«Офіційно вони ніколи ра-
зом не жили, але Нейт мав деякі 
свої речі у її квартирі, — розпо-
вів їхній знайомий. — Днями він 
перевіз їх у своє житло. Стосун-
кам кінець».

Чутки про те, що в парочки 
не все гаразд, поповзли ще у ве-
ресні, коли на одному з заходів 
Скарлетт з’явилася за ручку зі 
своїм колишнім, актором Джа-
редом Лето. Але тоді представ-
ники актриси запевнили, що 
вона й досі зустрічається з Не-
йтом Тейлором, а з Джаредом 
вони просто друзі. До слова, 
навесні актриса хвалилася, що 
поряд із Нейтом її життя стало 
простішим і що він чудово адап-
товується до її публічності.

Німцю повернули автомобіль, 
який він загубив два роки тому
Поліція Мюнхена знайшла і повернула власнику маши-
ну, яку той два роки тому припаркував у неналежному 
місці. На авто звернув увагу інспектор, який щодня 
клеїв на лобове скло квитанції зі штрафом за непра-
вильне паркування. Переконавшись, що їх ніхто не зні-
має, він звернувся в поліцію, де з 2010-го лежала заява 
про викрадення легковика. Розшуканий господар авто 
розповів, що позаторік він добряче випив і забув, де 
паркувався. Потім вирішив, що машину вкрали. Вияви-
лося, що два роки авто стояло за 4 км від його дому. 
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