
У Красноярську чоловік шоку-
вав медиків, потрапивши до 

лікарні з важкою травмою. З його 
голови стирчала металева ніжка 
від табуретки. Як пише «Комсо-
мольська правда», красноярські 

нейрохірурги за свою практику 
зіткнулися з таким уперше. За їх-
німи словами, стілець буквально 
стирчав із голови пацієнта — одна 
з ніжок пробила череп у зоні по-
тилиці, пройшовши на 11 см углиб 
крізь речовину головного мозку. 

Щоб врятувати чоловіка, в 
операційній працювала бригада 
нейрохірургів. Після видалення 
стороннього предмета у пацієнта 
навіть не виникло очікуваної кро-
вотечі. 

Медики констатували, що опе-
рація пройшла успішно й чоловік 
дивом залишився живий. Зараз 
пацієнт проходить курс інтенсив-
ної терапії, щоб стабілізуватися 
після складного втручання в голо-
вний мозок. 
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У Росії медики дістали з голови чоловіка 
ніжку від металевої табуретки 

У Шотландії влаштували баранячий забіг 

Хлопчик під час 
прогулянки знайшов 
алмаз вартістю 
15 тисяч доларів 

У київському супермаркеті на полицях 
із продуктами оселився кіт 

Учені знайшли новий вид ссавця — 
олінгіто 

14-річний вундеркінд вступив на фізичний 
факультет КНУ 

Американка обклеїла бісером цілу кухню 

У шотландському курортному 
селищі Моффет, що в регі-

оні Дамфріс і Галловей, удруге 
відбулися баранячі перегони. У 
них узяло участь кілька десятків 
тварин, яким належало пробігти 
центральною вулицею населеного 
пункту і показати найкращі ре-
зультати в подоланні дистанції. 

Задля втіхи глядачів на спинах 

баранців прикріпили кумедних 
іграшкових жокеїв. 

Титул найшвидшого барана 
Моффета дістався біленькому 
Арчі. 

Як заявив оргкомітет, конкурс, 
який можна назвати пародією 
на знамениті бичачі перегони в 
Памплоні, має підтримати місце-
вих фермерів і виробників вовни. 

У Північній Кароліні (США) 
12-річний школяр під час корот-

кої прогулянки знайшов алмаз вар-
тістю 15 тисяч доларів. Як пише NY 
Daily News, Майкл Детлафф пробув 
в Арканзаському державному парку 
близько 10 хвилин, як натрапив на 
алмаз. 

За словами Майкла, знайдений 
ним дорогоцінний камінь, який він 
назвав «Слава Волі Бога», був роз-
міром із квасолину, та його вартість 
оцінюють приблизно в $15 тис. 

Зазначимо, Арканзаський парк 
є єдиним місцем у світі, де кожен 
може знайти алмаз. Принаймні так 
написано на сайті заповідника. 

В одному зі столичних супер-
маркетів кіт оселився прямо на 

полицях із їжею. Сфотографувати 
тварину вдалося відвідувачам про-
дуктового магазину. Кота підлови-
ли, коли той сидів поміж пачок із 
макаронами. 

«Цей котик живе в магазині, 
мишей, певно, ловить, бо його не 
проганяють», — написав користу-
вач соцмережі «ВКонтакте» Дми-
тро Бойко. 

Інші юзери пишуть, що бачать 
пухнастого в магазині не перший 
рік. «Цього кота я бачу вже впро-
довж п’яти років, на другому по-
версі у нього навіть свій куточок», 
— написала Вероніка Голякова. 

Вперше за 35 років знайшли 
новий вид ссавців. Американ-

ські зоологи виявили невідомого 
раніше звірка, який мешкає в тро-
пічних лісах Колумбії і Еквадору. 

Розміром із єнота і з мордою плю-
шевого ведмедика, він є близьким 
родичем олінго з родини єното-
вих. Сенсацію назвали олінгіто 
(Bassaricyon neblina). 

Вивчення олінгіто як ново-
го виду почалося після того, як у 
2003 р. зоолог Крістофер Хелге зі 
Смітсонівського інституту в Ва-
шингтоні наткнувся на кістяк тва-
рини у сховищі музею в Чикаго. 

«Її череп я не зміг зарахувати 
до жодного відомого мені виду й 
одразу подумав, що це відкриття», 
— зазначив науковець. Учений 
розповів, що тваринка харчується 
фруктами, веде нічний спосіб жит-
тя, а самки виношують по одному 
дитинчаті за раз. 

14-річний Юрій Шиховцев із 
Жовтих Вод став наймолод-

шим студентом України. Хлопець 
екстерном закінчив школу і всту-
пив на фізичний факультет КНУ 
ім. Шевченка. 

Юрко змалку дивував бать-
ків знаннями, а в 13 став одним 
із найрозумніших дітей в Україні 
— фіналістом премії «Диво-ди-
тина». Він із першого разу склав 
кембриджський тест на володіння 
англійською мовою. 

«Я мріяв стати студентом цьо-
го вузу і відразу подав туди до-
кументи. Незабаром поїду в Київ: 
хочу ще знайти курси англійської, 
поки не почалося навчання, — 
каже хлопець. — Спершу вагався, 
вступати на фізика чи йти до музу-
чилища, бо ж граю на акордеоні. Та 
торік, побувавши на міжнародній 
конференції в Алушті, визначився. 
Вразили доповіді швейцарців про 
адронний колайдер». 

Ще Юрій захоплюється психо-
логією, шахами, програмуванням. 

До вашої уваги перший мис-
тецький проект американки 

Лізи Лу під назвою «Кухня». На 
його створення дівчина витратила 
цілих п’ять років (1991–1996). Це 
копія кухні, яка повністю вкрита 
мільйонами бісеринок. Мисткиня 
клеїла кожну намистинку окремо 
за допомогою пінцета. Таким чи-
ном вона створила дивовижну мо-
заїчну поверхню на всіх предметах 
у кімнаті — від стін до газети і пач-
ки чипсів. 

Одначе на цьому Ліза не зупи-
нилась і вирішила прикрасити бі-
сером ще й подвір’я. На цю ідею Лу 
витратила 30 мільйонів крихітних 
намистинок. Більша частина мате-
ріалу пішла на 250 тисяч травинок 
навколо столу для пікніка. 

Тіна Кароль дала перше інтерв’ю 
після смерті чоловіка 
Відома співачка Тіна Кароль дала 

перше інтерв’ю після втрати чо-
ловіка. Зірка спілкувалася з журна-
лом Vogue у своєму заміському бу-
динку, який, як виявилось, артистка 
не збирається продавати. 

«Не в’їхати в цей будинок чи 
продати я не мала морального пра-
ва: ми разом будували його для на-
ших дітей», — пояснила співачка. 

Кароль уперше відверто розпо-
віла, як живе без свого коханого. «А 
я з другою половинкою не розлуча-
лася. Це як фантомні болі, тільки в 
моєму випадку — фантомне кохан-
ня: і тяжіння один до одного зали-
шилось, і спілкування. Раніше я не 
замислювалася, чи існують пекло і 
рай. Але я чітко розумію, коли Женя 
поруч. Зараз я впевнена, що немає 
пекла та раю, а є паралельний світ, у 
якому перебувають наші близькі та 
все про нас знають. Отже, фізичне 
розставання є, а моральне — його 
немає», — каже виконавиця. 

Тіна шокує своєю відвертістю, 
але щирість і біль, із яким співачка 
промовляє це, не можуть не викли-
кати сліз. 

«Хай як дико це звучить, але рак 
— найгуманніша хвороба, тому що 
ти встигаєш сказати людині всі сло-
ва кохання та подяки, віддати їй усю 
свою ніжність. І ти встигаєш почути 
слова та думки, які вона хоче тобі 
сказати. Те, що було між нами, — це 
довге прощання, за час якого Женя 
навчив мене важливим речам», — 
поділилася Кароль. 

Про нового продюсера вона ду-
має з побоюванням: важко знайти 
людину, яка була б близькою за ду-
хом і за світосприйняттям. 

Восени артистка вирушить у 
сольний тур і до кінця року випус-
тить новий студійний альбом. 

Нагадаємо, 28 квітня 2013 року 
чоловік Тіни Кароль Євген Огір по-
мер від раку шлунку. 

Гондураська компанія змусила 
працівників носити підгузки 
На одному з найбільших підприємств Гондурасу 
керівництво змушувало службовців носити підгузки, 
щоб вони не ходили в туалет і не відволікалися від 
роботи. Про це розповіла одна з колишніх співробіт-
ниць компанії, яка подала на неї до суду за нелюдські 
умови праці. Марію Галіано звільнили після семи років 
служби. І тільки після цього жінка наважилася зверну-
тися до міністра праці країни. Весь цей час вона й інші 
співробітники боялися щось розповідати, бо не хотіли 
втратити роботу. 
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