
У Шотландії 41-річна Карен Ро-
джер утретє народила двійню. 

У сім’ї вже є дві пари хлопчиків-
двійнят — 14-ти і 12 років. Тепер 
компанію їм складуть сестрички. 
«Як це могло статися зі мною втре-
тє?» — щиро дивується щаслива 

матуся. 
За словами медиків, імовір-

ність народити третю двійню 
становить приблизно 50 тисяч до 
одного. Ось такий рідкісний шанс 
випав на долю шотландської ро-
дини. 
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У Шотландії жінка народила вже третю 
пару двійнят 

У столиці сміливці стрибали у воду 
на саморобних літальних апаратах 

Інтернет заполонили 
«котячі» та «собачі» 
«бороди» 

Італійці платять за кредити сиром 

Зоолог із ПАР нерозлучний із дикими 
левами 

Американка зібрала найбільшу колекцію 
Вінні-Пухів 

У Києві пройшли екстремальні 
змагання серед саморобних лі-

тальних засобів довільної форми. 
Суть проста: «літак» розмірами 
до 10 м, а замість двигуна — м’язи. 
Бали присуджували у трьох номі-
націях: «Креативність», «Шоу-та-
лант» і «Дальність польоту». 

Для участі в Red Bull 
Flugtag 2013 журі конкурсу віді-
брало 31 команду (по п’ять учас-
ників у кожній). Попри погану 
погоду та дощ, подивитися на шоу 
прийшла сила-силенна люду. В 
підсумку перемогла команда «Во-
руши ластами», якій вдалося про-
летіти найдалі. 

Вперше змагання відбулось 
у Відні в 1991-му. Відтоді щороку 
в усьому світі спраглі адреналіну 

відчайдухи вигадують і збирають 
незвичайні літальні апарати, які 
не потребують мотора, двигуна та 
пального. 

Не встигли ще власники котів 
удосталь пофотографуватися зі 

своїми пухнастими улюбленцями, 
створюючи собі пишні «котоборо-
ди» з їхніх мордочок, як їх почали 
наслідувати собачники, які будь-що 
вирішили довести, що їхні вихован-
ці в цій ролі виходять ще більш ко-
лоритними. 

Неофіційним лідером нового 
тренда є англійська комедійна ак-
триса Віккі Стоун, яка заявила: «Я 
вважаю, що «котячі бороди» дуже 
важкі, тому, пані та панове, пред-
ставляю вам... «собакобороди» 
(dogbeards)». 

Собаківники стверджують, що 
коти і так заполонили своїми нахаб-
ними вусатими мордочками весь Ін-
тернет і це засмучує власників псів, 
які теж хочуть похвалитись улю-
бленцями. 

Таким чином, поява «собачих 
борід» є наслідком одвічного проти-
стояння двох «ворожих» таборів — 
котолюбів і собачників. 

Комусь може здатися смішним 
зберігання заощаджень у ви-

гляді головки сиру, та в деяких 
регіонах Італії це справжнісінька 
реальність. Знаменитий на весь 
світ пармезан цінується настільки 
високо, що його можна викорис-
товувати в якості застави при здій-
сненні грошових операцій.  

Так, у банку Credito Emiliano, 
що має сотні установ по всій кра-
їні і тисячі працівників у штаті, 
величезна кімната зі сталевими 
стінами і купою систем захисту 
наповнена зовсім не золотом або 

готівкою. У ній стоять ряди стела-
жів, на яких — сотні тисяч головок 
італійського твердого сиру «Пар-
міджано Реджано». 

Банк забирає у місцевих ви-
робників пармезан в обмін на до-
ступні позики. Також установа 
зобов’язується правильно збері-
гати дорогий продукт у своїй кон-
диціонованій і кліматично опти-
мізованій камері. Credito Emiliano 
ставиться до сиру так само, як інші 
банки до золота. Не дивно, адже 
гори пармезану в його сховищі 
оцінюються в $200 тис. 

Зоолога та психолога-самоука 
з ПАР Кевіна Річардсона на-

зивають «заклинателем левів». А 
здобув він цей «титул» завдяки 
унікальним стосункам із дикими 
кішками. Захоплення тваринним 
світом у Кевіна почалось із цвірку-
нів і жаб, яких ловив хлопчаком, а 
переросло у любов до диких звірів. 

Річардсон у прирученні непри-
борканих тварин не використовує 
ні батогів, ні ланцюгів, ні кліток. 
Його методика базується на трьох 
китах — любові, розумінні та до-
вірі. Так, він спить поряд із левами, 
обіймає левенят і плаває з леви-
цями. Кевін без страху дивиться 
хижакам в очі та навіть рухається, 

як вони. І звірі ще жодного разу не 
намагалися йому нашкодити. 

Зоолог усвідомлює, що ризи-
кує, настільки довіряючи неперед-
бачуваним тваринам, але зупиня-
тися на досягнутому не збирається. 

48-річна американка Деббі 
Гоффман володіє найбіль-

шою колекцією Вінні-Пухів у 
світі. На сьогодні вона є власни-
цею 8900 предметів, пов’язаних із 
всесвітньо відомим мультяшним 

ведмежам і його друзями. Жінці 
вже належить рекорд Гіннеса, про-
те вона не збирається зупинятися 
на досягнутому, заповнюючи вже 
четверту кімнату в своєму будин-
ку м’якими іграшками. 

Пані Гоффман повідала, що її 
захоплення Вінні-Пухом почало-
ся ще з дворічного віку. Тоді татко 
подарував їй першого помаранче-
вого ведмедика з написом «Пух», 
в якого дівчинка одразу ж закоха-
лася. До свого 20-річчя Деббі мала 
вже близько 50 тематичних речей. 
А надалі її пристрасть до Вінні-Пу-
ха збільшувалася пропорційно до 
зарплати, тож американка змогла 
дозволити собі чи не щодня купу-
вати по новій іграшці для колекції, 
поступово перетворюючи своє по-
мешкання на ілюстрацію до казки 
Алана Мілна. 

Переможницею «Голосу країни» стала 
протеже Олександра Пономарьова 
Переможницею третього сезону шоу 

«Голос країни. Все по-чесному» ста-
ла 19-річна одеситка Анна Ходоровська 
з команди українського поп-співака 
Олександра Пономарьова. 

Фінал проходив у три етапи, на 
кожному з яких вибував один учасник, 
який набрав найменше голосів глядачів. 
Фіналісти були визначені шляхом дода-
вання результатів глядацького та тре-
нерського голосування. 

Дівчині дістанеться контракт і мож-
ливість записувати диски в рекордин-
говій студії, де були записані пісні груп 
Queen і The Beatles. 

Серйозно вправлятись у вокалі Анна 
почала лише рік тому. «Тривалий час я 
вчилася співати сама, і через це у мене 
були постійні проблеми з голосом», — 
розповіла переможниця проекту. 

Після перемоги у вокальному шоу 
артистка поспілкувалася зі своїми фа-
натами. За словами Ані, кожна хвилина 
піврічного перебування у проекті стала 
для неї настільки визначною, що вона 
збирається записати всі свої враження 
та презентувати шанувальникам. 

«Я намагалася вбирати все — кож-
ний момент, кожне знайомство з цими 
неймовірними людьми. Я знайду час і 
запишу свої найтепліші спогади, щоб 
вони не затерлись у пам’яті з часом. І, 
можливо, потім представлю все це гля-
дачам», — розказала Анна. 

Джерела з оточення Олександра По-
номарьова подейкують, що між зіркою і 
19-річною переможницею шоу не тільки 
робочі стосунки. Мовляв, у Олександра 
роман із білявкою. Близькі друзі 39-річ-
ного поп-співака заявили, що Анна від-
разу ж сподобалася Пономарьову і неза-
баром у них зав’язалися стосунки. «Ми 
не можемо сказати, скільки це тривати-
ме, але він дійсно закохався», — циту-
ють слова друзів Олександра українські 
ЗМІ. 

В Австралії бродячі коти 
повиростали завбільшки з козу 
На півострові Арнемленд безпритульні коти помітно 
побільшали і нищать місцеву фауну. Як інформує The 
Daily Telegraph, котиська тепер мають розміри дорослої 
кози і важать понад 20 кг. Експерти кажуть, що від до-
машніх їх відрізняє лише розмір. В уряді Австралії зане-
покоєні появою таких хижаків, адже з розмірами їхній 
апетит теж виріс. Коти почали полювати на інші види 
тварин. В шлунку спійманої особини експерти знайшли 
сумчастого летягу і гекона. Фахівці кажуть, що з таким 
раціоном котища швидко винищать рідкісні види. 
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