
Дворічний Адам Кірбі став най-
меншим членом міжнарод-

ної асоціації обдарованих людей 
Mensa. Рівень IQ дитини вище, ніж 
у світових політичних лідерів. Ма-
люк уже читає Шекспіра та вчить 
японський, іспанський і фран-
цузький алфавіти. 

Більшість дітей у такому віці 
вчиться ходити і малює каракулі, 
та Адам, який живе з батьками у 

Лондоні, вже знає таблицю мно-
ження. Хлопчик пройшов тест на 
рівень інтелекту Stanford Binet. 
Результат вразив не тільки маму 
й тата: малюк набрав 141 бал. Це 
більше, ніж отримали за такий же 
тест британський прем’єр Девід 
Кемерон і президент США Барак 
Обама. 

Керрі Кірбі зрозуміла, що її 
син не такий, як інші дітки, коли 
той почав сам собі міняти підгузки 
і читати книжки для семирічних. 
Зараз Адам уже знає напам’ять та-
блицю Менделєєва й усі планети 
сонячної системи. «Його здібнос-
ті неймовірні. Коли інші вчаться 
вставати і повзати, Адам уже чи-
тає», — каже 33-річний Дін Кірбі, 
батько маленького генія. 

Mensa — організація людей із 
високим коефіцієнтом інтелекту, в 
неї можуть вступити всі, хто склав 
IQ-тест краще, ніж 98% населення. 
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Дворічний хлопчик став найменшим 
членом клубу геніїв 

Байкери з усієї Європи влаштували 
«римський» зліт в Ужгороді 

У Німеччині відбувся 
«болотяний» забіг 

Японки омолоджуються равликами 

У Британії на берег «викинуло» 
велетенську голову дракона 

В китайських садочках діти ходять 
у камуфляжі 

У Росії з’явилася своя дівчина-Барбі 

Півтори тисячі байкерів із усієї 
Європи влаштували в Ужго-

роді зліт, який уже став традицій-
ним і одним із найбільших у Схід-
ній Європі. 

Шанувальники дорогих мото-
циклів випили разом пива, по-
слухали рок і з’їли спеченого бика. 
Крім того, натовп байкерів розва-
жали трюками каскадери з Угор-
щини. «90% цих трюків — це мої 
авторські, власна розробка. Ніхто 
в світі їх не робить. Є подібні, але 
точно таких немає», — каже каска-
дер Чобо Ердуш. 

За його словами, виконувати 
трюки на мотоциклі — не озна-
чає не боятися скалічитися, а на-
віть навпаки — бути максимально 
обережним. У цілому ж свято бай-
керів в Ужгороді має на меті про-
пагувати відповідальне керування 
двоколісними й обережну пове-
дінку на дорозі. 

Неподалік від німецького міста 
Оснабрюк, на колишній тре-

нувальній базі Британських зброй-
них сил, відбувся забіг підвищеної 
складності на 16-кілометрову дис-
танцію під назвою «Болотяна миля». 

Смугу перешкод для більш як 
чотирьох тисяч учасників змагань 
розробляли військові підрозділи 
спеціального призначення. 

Відносно недавно до переліку 
екзотичних косметичних ін-

гредієнтів додався ще один — слиз 
равликів. Дослідники чилійської 
компанії Arenscaracol стверджу-
ють, що використання його у 
складі косметики для догляду за 
шкірою покращує її еластичність, 
робить гладенькою, регенерує по-
шкоджені тканини та допомагає 
позбутися загрубілих часточок. 

А ось косметологи у Токіо 
пішли ще далі й пропонують сво-
їм відвідувачкам масаж обличчя 
з живими равликами. Молюсків 
опускають на лице клієнтки так, 
що своїм повзанням ті м’яко ма-
сажують шкіру обличчя, стимулю-
ючи її відновлення. Крім того, під 
час руху організм равлика виділяє 
живильний слиз і вкриває ним 

шкіру жінки. Липка секреторна 
рідина, переконують, чудово зво-
ложує. Під час процедури вико-
ристовують також косметику зі 
слизом равликів, щоби закріпити 
одержаний ефект. Коштує такий 
сеанс «равликотерапії» більше 100 
доларів. 

У Великобританії на пляжі міста 
Дорсет з’явився велетенський 

череп дракона з великими гостри-
ми зубами. Його довжина стано-
вить 2,44 метра, а висота — майже 
три. Приблизно такі ж розміри 
має лондонський громадський ав-
тобус. 

Черепом навіть зацікавилися 
мисливці за рештками. Вони були 
вражені, оскільки кістки дуже схо-
жі на справжні, викинуті на берег 
хвилями. Та згодом виявилося, що 
ефектну появу черепа казкового 
чудовиська влаштувала одна з міс-
цевих телекомпаній. У такий спо-

сіб медійники потішили фанатів 
серіалу «Гра престолів», який про-
довжено ще на один сезон. 

Нещодавно Інтернет шокували 
відео та фото, на яких китай-

ських дітей муштрують у спортив-
них навчальних закладах. Утім, й 
у звичайних дитсадках, очевидно, 
ситуація схожа. 

У 1966–1976 рр. — період так 
званої китайської «культурної ре-
волюції» — в освіту Піднебесної 
прийшли працювати малоосвічені 
люди, непрофесіонали. В результа-
ті система дошкільного виховання 
дуже постраждала. Навчання в 
садочках визначалося жорсткими 

рамками ідеології: необхідно було 
прищеплювати дітям революційні 
та мілітаристські ідеї, заучувати 
з ними вірші та цитати з творів 
Мао. Лише на початку 80-х років, у 
зв’язку зі змінами в економічному 
житті Китайської Народної Рес-
публіки, тамтешні педагоги стали 
цікавитися моделями американ-
ського та японського виховання. 
Однак методики минулих років 
усе ще мають там значний вплив 
на сучасні. 

Самі китайські мами й тати 
були шоковані побаченим на відео 
«військовим вишколом» малечі, 
проте щодо звичайної фізичної 
підготовки їхніх малюків у дитя-
чих садках, кажуть, нічого проти 
не мають. 

Кореспонденти Reuters по-
бували у середньостатистичному 
дитячому дошкільному закладі на 
Тайвані й відзняли невеличкий ре-
портаж про китайських малюків. 
На фото маленькі діти у камуфля-
жі демонструють дива акробатики 
для такого ніжного віку. 

Дівчина на ім’я Анжеліка Кенова 
живе в Москві та називає себе 

сучасною живою лялькою Барбі. 
Відомо, що раніше Анжеліка пра-
цювала моделлю, а потім вирішила 
вдосконалити свою зовнішність і 
захопилася пластичною хірургією. 

Медійники охрестили Кенову 
«черговою жертвою новомодної 
тенденції» виглядати, як пласт-
масова забавка. Хоча вже науково 
доведено, що пропорції Барбі не 
мають нічого спільного зі справ-
жніми жіночими, дівчата в усьому 
світі все одно продовжують праг-
нути до «лялькових» параметрів. 

Наталя Водянова хоче покинути подіум, 
щоб займатися благодійністю 
Російська топ-модель Наталія Во-

дянова подумує залишити мо-
дельний бізнес заради благодійнос-
ті. 31-річна красуня зізналася, що 
перестала отримувати задоволення 
від професії. Вона має намір повніс-
тю присвятити себе доброчинності 
та сім’ї. 

«Я була дуже щаслива, коли ста-
ла моделлю, і я все ще нею є. Але 
що більше я працюю з моїм благо-
дійним фондом, то більше сил хочу 
йому віддавати. Я навіть стала одер-
жима цією ідеєю», — розповіла ма-
некенниця. 

Водянова є керівником власного 
благодійного фонду «Оголені сер-
ця». Росіянка створила його в 2004 
році, дізнавшись про трагедію в Бес-
лані. 

Про події, що розгорнулися в од-
ній із осетинських шкіл, які забрали 
життя 334 осіб, у тому числі 186 ді-
тей, зірка ніколи не забуде: «Моє 
серце зупинилося. У моєму житті 
відкрилися ті двері, яких раніше я 
не помічала. Мені було боляче через 
несправедливість, яка відбувалася 
в світі, і я зрозуміла, що повинна 
щось зробити, щоб протистояти їй». 

Зараз уся увага Наталі націлена 
на надання допомоги сім’ям, які ви-
ховують дітей із особливими потре-
бами. Днями модель знову відвідала 
Москву, щоб презентувати проект 
із навчання маленьких аутистів. 
«Чверть населення Росії живе за ме-
жею бідності. У багатьох сім’ях ви-
ховуються особливі дітки. Я готова 
допомогти їм», — зазначила зірка. 

Хоча робота і забирає у моделі 
багато сил, вона не забуває про ви-
ховання власних дітей. «Для мене 
важливо, щоб мої діти знали, як 
живуть інші люди, про моє минуле. 
Адже вони звикли бачити мене на 
обкладинках», — каже Водянова. 

Від шлюбу з екс-чоловіком 
Джастіном Портманом у Наталі 
троє дітей: Лукас, Нева та Віктор. 

У Великобританії весіляни 
побилися за шматок курки 
Бійка почалася після суперечки двох гостей через 
шматок курки в черзі за їжею. Брат нареченого спробу-
вав узяти закуску, минаючи чергу. Цей вчинок обурив 
іншого гостя, 53-річного Курта Х’юза. До перепалки між 
чоловіками приєдналися інші гості, зокрема дружина 
Х’юза та сестра нареченої. Потім Курт, вичерпавши сло-
весні аргументи, почав гамселити гостей, а одній жінці 
навіть зламав ніс. У результаті її відвезла до лікарні 
молода, яка викликала поліцію. Х’юза заарештували, та 
пізніше випустили під заставу. 
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