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Грузин перетворив старий літак 
на дитсадок

Найщасливішою людиною визнали 
буддиста, який щодня медитує

Жінка нокаутувала акулу прийомами 
тхеквондо

Бездомний пес їздить у їдальню 
на трамваї

Російські вчені стверджують, що знайшли 
шерсть снігової людини

Пілоти розвернули літак через закінчення 
робочого дня

Грузин перетворив літак на ігро-
вий майданчик. Гарі Шапідзе з 

міста Руставі купив списаний ЯК-
42 і влаштував на його борту дитя-
чий садок. Судно було доставлено 
з аеропорту Тбілісі. Вартість літа-
ка не уточнюється.

«Я довгий час думав, яким по-
винен бути дитячий садок, з якого 
дітям не хочеться втекти додому. І 
ось так народилася ідея створити 
його в літаку. Ви знаєте, в 21 сто-
літті з’явилося багато так званих 
«дітей індиго», які схильні до за-
нять з технікою. А тут на борту 
близько 1500 кнопок», — розповів 
Шапідзе.

На те, щоб обладнати борт 
повітряного судна для нових ма-
леньких відвідувачів, у чоловіка 
пішло кілька місяців. За словами 
директора дитсадка, безліч ручок і 
перемикачів, збережених в літаку, 

будуть сприяти розвитку дрібної 
моторики дітей. Шапідзе впевне-
ний: його затія вразить не тільки 
малюків, а й їхніх батьків. У незви-
чайний дитячий садок записалися 
20 людей, проте список бажаючих 
потрапити на борт вже розписа-
ний наперед.

66-річний монах з монастиря 
Шечен в Катманду — Метью 

Рікард — найщасливіша людина у 
світі. Це довели наукові вивчення 
його мозку.

40 років тому чоловік поки-
нув Париж, щоб вивчати буддизм 
в Індії. Зараз він наближений Да-
лай-лами і має гарну репутацію у 
багатьох західних релігієзнавців.

Судячи з усього, ключ до успі-
ху — щоденна медитація. Невро-
лог Річард Девідсон досліджував 
монаха в Університеті Вісконсіна. 
Порівняльне МРТ-сканування 
мозку показало: коли Рікард меди-
тував, мозок виробляв унікальний 

рівень гамма-хвиль, пов’язаних з 
увагою, навчанням, пам’яттю, сві-
домістю. Плюс, фіксувалася підви-
щена активність в лівій префрон-
тальній корі головного мозку. Це 
давало позитивний погляд на світ.

В цілому Девідсон встановив, 
що медитування, яке практикуєть-
ся тривалий час, позитивно позна-
чається на мозку. Даний висновок 
був зроблений на прикладі людей, 
котрі медитувати 50 000 разів. Але 
допомагають і 20-хвилинні сесії по 
три рази на тиждень, відзначають 
експерти. Судячи з усього, медита-
ція змінює мозок, посилюючи від-
чуття щастя. Аналогічним чином 
діє силове тренування, впливаючи 
на м’язи.

На Гавайях жінка відбилася 
від акули, скориставшись на-

вичками тхеквондо. Як розпові-
ла сама Маріко Хауген, інцидент 
стався, коли вона разом з чолові-
ком плавала в компанії черепах. 
Поява хижака стала несподіван-
кою для жінки. У нападі панічного 
страху вона почала відбиватися 
від тварини, скориставшись при-
йомами бойового мистецтва. За 
словами Хауген, вона встигла за-
вдати акулі два удари по голові, 

перш ніж та відступила.
Чоловік Маріко, Дон Хауген, 

розповів, що бачив, як його дру-
жина, тренер з тхеквондо, вдарила 
акулу по носі. Після цього жінці 
вдалося відпливти і вийти на сушу. 
Акула все-таки встигла вкусити 
жінку за руку і стегно, однак її стан 
не викликає побоювань.

Експерти, які вивчають пове-
дінку і будову акул, зазначають, що 
ніс — дійсно дуже чутлива частина 
тіла цих морських мешканців. 

Цю собаку знають всі пасажи-
ри трамвайних маршрутів у 

російському Єкатеринбурзі, які 
проходять однією з центральних 
вулиць міста. Собачка сідає на од-
ній і тій же зупинці і виходить в 
певному місці. Причому дворняга 
обов’язково вискакує на сидіння, 
вважає нижче своєї гідності їхати 

стоячи. Кондуктор лише знизує 
плечима: собака-«заєць» стала 
звичним явищем.

— Сьогодні вона не на своєму 
місці, — міркує пасажир пенсій-
ного віку. — Зазвичай вона сідає 
на бокове місце, щоб нікому не за-
важати. Вибирає такий час, щоб в 
салоні було мало людей, щоб її не 
змогли зігнати з місця. Ніколи не 
їздить в годину пік, розуміє, що в 
натовпі її обов’язково штовхнуть.

Пенсіонер розповів, що їздить 
незвичайний пасажир строго по 
одному маршруту. За словами оче-
видців, собака виходить із салону 
трамвая і йде у їдальню універси-
тету, де пса, ймовірно годують. А 
потім ближче до вечора, до почат-
ку години пік, повертається зво-
ротним маршрутом. Пасажири її 
не чіпають, кондуктор не виганяє, 
тому що тварина поводиться дуже 
делікатно. 

Російські вчені спільно з амери-
канськими колегами вивчили 

ДНК кузбаського йєті. 
За даними ЗМІ, фахівці, які 

працювали з вовною, знайденою 
в Азаській печері (в Гірській Шо-
рії, яка вважається батьківщиною 
російської снігової людини), вста-
новили, що зразки належать істо-
ті, яка не є людиною, але має з нею 
чимало спільного.

За словами доктора біологіч-
них наук, професора, співробіт-
ника Російського державного гід-
рометеорологічного університету 
Валентина Сапунова, дослідження 
знайденої шерсті проводилися в 

Москві, Санкт-Петербурзі та шта-
ті Айдахо.

«Три експертизи ДНК дали 
фактично один і той же результат. 
По аналізу волосся виявилося, що 
це не людина і не примат, а істота, 
дуже близька до людини, — розпо-
вів Сапунов. — Йєті відрізняється 
від геному людини  лише на частку 
відсотка!» — стверджує професор.

Експедиція в Азаські печери 
відправилася в жовтні 2011 року. 
Саме в ході цього походу російські 
і американські фахівці виявили 
в Гірській Шорії лежбища, сліди 
і шерсть йєті. Зібраний матеріал і 
ліг в основу дослідження.

У Норвегії екіпаж літака авіа-
компанії Wideroe пролетів 

350 км із Трондхейма в Мушеен і 
повернувся назад, тому що у них 
закінчився робочий день. 40 паса-
жирам, яких просто «прокатали» 
від міста до міста, надали харчу-
вання, готель, а деяких відправи-
ли в пункт призначення іншими 
шляхами.

Як пояснили представники 

авіакомпанії, це рішення було при-
йнято в останній момент. Якби 
екіпаж приземлився — їм довело-
ся б залишитися в місті. Оскільки 
в Мушеені запасного екіпажу не-
має, це призвело б до скасування 
інших вечірніх рейсів. Wideroe, що 
виконує внутрішні рейси, поясни-
ла повернення літака необхідністю 
дотримуватися норвезького тру-
дового законодавства.

Британка 
назвалася на честь 
чотирнадцяти 
подружок агента 007

Фанатка фільмів про агента 007 
змінила ім’я, щоб стати дівчи-

ною Бонда. Так, 28-річна мешканка 
Великобританії, яка звалася Емма-
Луїза, тепер офіційно є Міс Пуссі 
Галор Хані Райдер Солітер Пленті 
О’Тул Мейдей Ксенія Онатопп Хол-
лі Гудхед Тіффані Кейс Кісі Судзукі 
Мері Гуднайт Джінкс Джонсон Вось-
миніжка Доміно Маніпенні. Ці імена 
носили подруги Джеймса Бонда у 
різних картинах.

Дівчина зізнається, що є не про-
сто шанувальницею бондіани. Вона 
завжди мріяла стати подругою аген-
та британської розвідки і тепер в 
якійсь мірі відчуває себе в цьому 
статусі. Британка просить скороче-
но називати її Міс Маніпенні. Ціка-
во, що саме ця героїня романів і кар-
тин про Бонда якраз жодного разу 
не ставала дівчиною агента 007, хоча 
і відчувала до нього симпатію.

Тіна Кароль не раз задумувалась 
про розлучення
Українська співачка, ведуча 

танцювального телепроекту 
«Майданс» і тренер вокального 
шоу «Голос. Діти» Тіна Кароль 
розповіла, як важко творчій лю-
дині зберегти шлюб і налагодити 
стосунки в родині. Так, здавало-
ся б, ідеальний шлюб артистки 
з продюсером Євгеном Огиром 
тріщав по швах після народжен-
ня сина Веніаміна. Закохані по-
брались 15 червня 2008 року, а 
вже 18 листопада у молодій сім’ї 
народився первісток.

«Є і труднощі, і думки різні 
відвідують — а може, ми набрид-
ли один одному? Подібні думки 
приходили не раз. І ми задумува-
лись, що, може, нам пора розлу-
читися. Особливо непростий час 
був після народження дитини: 
у цей період жінка перебуває в 
якомусь істеричному стані. Чо-
ловікові ж до цього треба поста-
витися з розумінням», — зізна-
лася співачка.

Тим паче виявилось, що в 
сім’ї  — не одна дитина. «У Жені 
від минулого шлюбу є син — теж 
Женя, і Веня його називає бра-
тиком. Я вважаю, що у мене два 
сини», — каже Кароль.

На думку 27-річної Тіни, 
творчим людям взагалі складно 
зав’язати і підтримувати стосун-
ки — через надмірну емоційність 
та стан внутрішньої самотності. 
Тіні Кароль зберегти родину до-
помагає творчість, в якій вона 
може вилити всі емоції, у тому 
числі негативні. Крім того, спі-
вачка зізналася, що любить чо-
ловіка і боїться його втратити. 
«Між нами досі є трепет, любов 
і ніжність. І хоча цей високосний 
рік видався для мене непростим, 
я змогла зібратися, подолати всі 
труднощі, щоб зараз посміхати-
ся», — розповіла Тіна.

Джордж Клуні поріднився з 
президентом
Американські фахівці дослідили предків Джорджа 
Клуні і знайшли серед них президента США Авраама 
Лінкольна. Як з’ясували вчені проекту Ancesrty.com, 
прабабуся Клуні в четвертому коліні Мері Енн Сперроу 
була зведеною сестрою матері одного з президентів 
США — Ненсі Хенкс. У них була одна мати, але різні 
батьки. Таким чином, сама Люсі Хенкс доводиться 
бабусею Аврааму Лінкольну та прабабусею Джорджу 
Клуні — правда, лише в п’ятому коліні по материнській 
лінії.
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