
П’ята щорічна конференція 
клоунів, на яку збираються 

представники веселої професії з 
усього Центрально-Американ-
ського регіону, стартувала у Гвате-
малі 23 липня яскравим парадом. 

Артисти-коміки, що готували-
ся до цієї події весь рік, повдягали 
на «професійний з’їзд» свої най-
гарніші костюми, перевтілившись 
у колоритні образи. Серед них — 
різні професії, улюблені герої кіно 
і мультиків. До слова, у параді бра-
ли участь цілі клоунські династії. 
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У Гватемалі розпочалася Конференція 
клоунів 

Ірландці виконали рекордний танець 
і потрапили до Книги Гіннеса 

В Індії унікального 
12-річного хлопчика 
з хвостом визнали 
божеством 

Фестиваль морської грязі на Жовтому 
морі відвідало два мільйони людей 

Собака на дельтаплані став улюбленцем 
інтернет-користувачів 

У Черкасах дівчата у купальниках 
для благодійності помили 20 автівок 

Американська дівчинка не відчуває болю 

Танцювальний рекорд встано-
вили ірландці. Вони потрапи-

ли до Книги Гіннеса за наймасові-
ший танок, ідеться в сюжеті ТСН. 

Понад 1,6 тисячі людей із усьо-
го світу стали в одну лінію та ви-
конали традиційний ірландський 
степ. Дійство тривало п’ять хви-
лин. Ірландці побили попереднє 
досягнення, що належало амери-
канцям. Ті для виконання рекорд-
ного танцю змогли зібрати всього 
650 учасників. 

В Індії мешкає унікальний 12-річ-
ний хлопчик із хвостом, якого 

вважають реінкарнацією індуїст-
ського бога мавп Ханумана. 

Місцеве населення, вважаючи 
підлітка на ім’я Баладжі справжні-
сіньким божеством, поклоняється 
йому. Індуси сходяться до храму 
Арршід Алі Хана, лишаючи гроші 
або подарунки в обмін на благосло-
вення хлопця. 

Натомість лікарі вважають, що у 
Баладжі рідкісна хвороба — менін-
гоцеле, що є однією з форм спинно-
мозкової грижі. 

У південнокорейському курорт-
ному місті Порьон пройшов 

традиційний Фестиваль морської 
грязі, що відомий далеко за меж-
ами країни. Цього року «брудну» 
подію відвідало понад два мільйо-
ни людей. 

Уперше фестиваль пройшов у 
1998 році. Може створитися вра-
ження, що відпочивальники про-
сто дуріють від нічого робити. Але 
це не зовсім так. Річ у тому, що 
грязі з берегів Жовтого моря багаті 
на мінеральні речовини й особли-
во корисні для шкіри. 

З цієї причини на фестиваль 
з’їжджаються десятки тисяч іно-
земців, бо ж і весело, і корисно. 

Американець Дан Мак-Манус 
літає на дельтаплані лише ра-

зом зі своїм собакою Шедоу, завдя-
ки чому сміливий пес став надзви-
чайно популярним у Мережі. 

Ризикнути чоловік вирішив 
ще дев’ять років тому, але страх 
висоти змусив його взяти з собою 

чотирилапого друга: присутність 
улюбленця під час польоту допо-
магає Дану побороти свою фобію. 

Останнього разу хазяїн узяв 
Шедоу в політ над Солт-Лейк-Сіті. 
Для кудлатого екстремала розро-
били навіть спеціальний мішок-
тримач. 

На одній із черкаських автомо-
більних мийок проходила бла-

годійна акція «Віп-автомийка», по-
відомляє «Газета по-українськи». 
Метою було зібрати кошти для 
місцевого дитбудинку. Дівчата у 
купальниках під музику місцевих 
ді-джеїв помили 20 легковиків і 
кілька мотоциклів. 

«Повідомлення у соціальних 
мережах розмістили ще за тиж-
день. Шукали дівчат для участі у 
заході. Через кілька днів відгук-
нулися красуні з місцевої школи 
моделей. Перед акцією частина 
відмовилась, охочих залишилося 
тільки п’ять», — розповідає орга-
нізатор незвичного доброчинного 
заходу Сергій Ткаченко. 

За 100 гривень водіям про-
понували помити автівку, а за 50 
— мотоцикл. Знижку на миття 
транспорту в 20% отримали ті, хто 
привіз дитячі речі й іграшки. 

«Машин було не дуже багато, 

проте різні — від «Жигулів» до 
«Лексусів». Через те зібрані кошти 
лише покрили витрати на саму 
акцію. Тому ми з власником авто-
мийки привезли до дитячого бу-
динку м’які іграшки та солодощі. 
Також закупили для потреб дітей 
мийні засоби», — каже організа-
тор. 

Дивовижна дівчинка на ім’я Еш-
лін Блокер живе в місті Пат-

терсон, США. На вигляд — зви-
чайна 13-річна дитина, ходить до 
школи, має здібності до музики, 
та є одне «але»: вона абсолютно не 
відчуває болю і навіть не знає, як 
це. Спокійно може опустити руку 
в окріп і не помітити, як шкіра 
вкривається пухирцями. При цьо-
му Ешлін відчуває рукостискання і 
обійми, здатна розрізнити тексту-
ру і тиск. У школі її постійно пи-
тають, чи, бува, не Супермен вона. 

Коли Ешлін народилася, бать-
ки позбулися меблів із гострими 
кутами, постелили на підлогу м’які 
килими. Вони не дозволяли доньці 
кататися на роликах, замотували 
їй руки марлею, щоб вона не могла 
роздряпати їх. Та малеча все одно 
завжди ходила з синцями й пере-
ломами. А якось школярка злама-
ла щиколотку й ще два дні бігала, 
поки рідні не запідозрили недобре. 

Коли дівчинка сміється, мож-
на побачити прозору пластикову 
капу: металеві брекети можуть по-
ранити її язик або ясна, а вона цьо-
го не помітить. Також Ешлін має 
медичний ярличок, прикріплений 
до силіконового браслета. На зво-

роті написано: «Не відчуває болю 
— потовиділення мінімальне». 

Коли Ешлін було дев’ять, учені 
провели серію тестів для визна-
чення того, яким рівнем чутли-
вості вона володіє. Виявилося, що 
дівчинка розпізнає лоскотання та 
може відчути шпильковий укол, 
проте не здатна вловлювати екс-
тремальні температури. 

Настя Каменських стверджує, що 
не вагітна, а просто розповніла 
На відкритті щорічного 

Міжнародного конкур-
су молодих виконавців «Нова 
хвиля–2013» співачка Настя Ка-
менських вразила публіку пиш-
ними формами. У Юрмалі напар-
ниця Потапа з дуету з’явилася у 
відвертій сукні, яка підкреслила 
кругленький живіт артистки. 

Такий вигляд Насті відразу 
спровокував чутки, що дівчи-
на — в «цікавому стані», тобто 
приблизно на третьому-четвер-
тому місяці вагітності. Коли до 
26-річної виконавиці дійшла ця 
інформація, Каменських вирі-
шила прокоментувати зміни у 
своїй фігурі. 

Так, вона категорично заяви-
ла, що не вагітна. А збільшення 
в об’ємах пояснила тим, що не 
так давно закинула регулярні 
спортивні тренування. «Я вдома 
нечасто з’являюся, а тим паче в 
спортзалі», — обурюється поп-
діва. 

Саме через те, що на фітнес у 
зірки катастрофічно не вистачає 
часу, вона і набрала зайві кіло-
грами. При цьому Настя зізна-
лася, що не любить обмежувати 
себе в їжі, адже так само швидко 
позбавляється від жирових від-
кладень, як і запасає їх. 

Нагадаємо, артистка, що час 
від часу страждає від появи кіль-
кох зайвих сантиметрів на талії, 
не вперше потерпає від таких 
«тілесних» метаморфоз. У свою 
чергу її партнер по сцені репер 
Потап із притаманним йому гу-
мором заявляє, що вся їхня по-
пулярність тримається саме на 
пишних формах Каменських. 
Одначе таки визнає, що трішки 
підтягнути фігури не завадило б 
їм обом. 

Пакистанське телешоу 
дарувало учасникам немовлят 
У Пакистані ведучі телешоу як призи роздавали дітей-
сиріт бездітним парам. У черговому випуску популяр-
ної передачі, який припав на Рамадан, ведучий показав 
глядачам немовля, загорнуте у ковдру, та сказав: «Ось 
симпатична дівчинка, яку залишили у смітті».Потім ди-
тину передали представнику благодійної організації, а 
він уже віддав її бездітному подружжю. Під час священ-
ного місяця серед ісламських каналів загострюється 
боротьба за рейтинги. Різні шоу заманюють аудиторію 
призами: роздають комп’ютери, побутову техніку тощо. 
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