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В Іраку жінка вагітна одразу 13 дітьми

Через дрес-код 
угорські студентки 
прийшли на пари 
голяка

У Японії виготовили перший у світі 
надувний концертний зал

У Нью-Йорку пройшов тиждень моди для 
кішок і собак

У московському магазині оселився 
сурикат

У Великобританії папуга тероризує нових 
власників добірною лайкою

Жінка, якій трохи більше 40 
років, вагітна одразу 13 ді-

тьми. Відтоді, як 24 роки тому 
вийшла заміж, вона встигла наро-
дити сімох дітей, включаючи близ-
нюків.

Її чоловік, Фадха Аль Азаві, 
фермер із центральної іракської 
провінції Салахуддін, каже, що 
медичні тести і знімки підтвер-
джують, що його дружина має 
13 плодів у матці, хоча попередні 
п’ять років не могла завагітніти. 
Саме з цієї причини у 2012-му він 
одружився на іншій. Проте зараз, 
за словами чоловіка, вони з дру-
жиною перебувають у піднесено-

му настрої.
«Я дуже радий, що моя дружи-

на знову вагітна, доглядаю за нею, 
щоб зберегти цей небесний дар», 
— каже Фадха.

Доктор Мікдам Аль Джабурі з 
госпіталю ТАКР підтверджує, що 
жінка виношує 13 плодів. 

«Початкові тести показали, що 
четверо з них мертві — їхні серця 
не пульсують. Решта перебувають 
у нормальному стані. Ми очіку-
ємо, що кілька плодів загине на 
пізніх стадіях вагітності, а ті, хто 
виживе, з’являться на світ зовсім 
малесенькими», — розповів фахі-
вець. 

В Угорщині студенти Університету 
Капосвар ходять на пари майже 

голі через введення обов’язкового 
дрес-коду. Дирекція вишу постано-
вила, що хлопці повинні приходити 
на навчання у світлій сорочці, чор-
ному піджаку і брюках. Дівчата ж 
мають бути в чорному жакеті, світ-
лій блузці, туфлях і брюках. При 
цьому одягати шорти, міні-спідниці, 
шльопанці та футболки заборонено.

У відповідь на це студентки по-
чали ходити на заняття лише у тру-
сиках. Хлопці ж сидять в аудиторіях 
з пляжними рушниками на бедрах.

Деяким викладачам теж не спо-
добалося нововведення, і вони долу-
чилися до голої акції протесту. На-
вчання голяка тривало кілька днів. 

У Японії скульптор Аніш Капур 
і архітектор Арата Ісодзакі 

спроектували й «побудували» пер-
ший у світі надувний концертний 
зал. Так званий «Новий ковчег» 
зроблений із напівпрозорої фіоле-
тової мембрани.

Він надувається за дві години і 
вміщає 500 осіб. Сидіння для залу 
зроблені зі звалених цунамі кедрів. 
Зал планують транспортувати по 
всій Японії.

Перший концерт у надувному 
«Новому ковчегу» пройде в жовтні 
в рамках однойменного фестива-
лю, організованого на підтримку 
жителів країни, що постраждали 
від руйнівного цунамі.

У Нью-Йорку пройшов тиж-
день моди для кішок Kitty 

CATure Fashion Show. Цьогоріч у 
шоу, якому виповнилося п’ять ро-
ків, уперше взяли участь собаки. 
Показ відкрив бенгальський кіт-
конферансьє на кличку Поет. 

За словами дизайнерів, вони 
не пропагують носіння тваринами 
одягу, і якщо домашнім улюблен-
цям не подобається вбиратися, то 
господарі не повинні змушувати 
їх. 

Певно, мода на маленьких песи-
ків уже минула, і люди почали 

заводити щось екзотичніше. Сури-
катів, наприклад.

Одного такого звірка з по-
відцем знайшли в московському 
магазині MediaMarkt, що поблизу 
станції метро «Домодєдовська». 
Тваринка бігала по торговому цен-
тру, поки не оселилася в одній із 
пральних машинок магазину.

Співробітники, щоб розшука-
ти господаря, влаштували крихіт-
ному новоселу цілу фотосесію і 
публікують знімки на сторінках у 
соцмережах. 

Сірий африканський папуга на 
кличку Безіл почав терори-

зувати нових господарів у перші 
години перебування у будинку. 
Він привітався чемним «Привіт», 
адресованим господині Сарі Фіск, 
та коли вона відповіла, птах оше-
лешив усю сім’ю, голосно закри-
чавши «Закрий свою пащеку!» з 

відчутним валлійським акцентом. 
Потім нахаба став пронизливо 
горланити: «Я живу в Уельсі», су-
проводжуючи цю фразу грубою 
лайкою.

Невгамовний папуга навіть 
змусив господарів встановити на 
свою клітку міцніші дверцята, бо 
запросто відкривав прості. 

Одного разу він утік. Та пан і 
пані Фіски швидко знайшли ви-
хованця у ветеринарній клініці не-
подалік від свого дому. «Оскільки 
папуга просвистів для всієї вете-
ринарної клініки трек із реклами 
McDonald’s, жваво пританцьовую-
чи при цьому, ми простили Безілу 
його брутальність. Попри все, він 
усе ж мила пташка», — сміється 
Сара.

Найтовстіша жінка Британії виходить 
заміж за кухаря

Найтовстіша жінка Британії, 
33-річна Сьюзен Еман важить 

343 кг. Сьюзен мріє досягти своєї 
мети, а саме — «стати найтовсті-
шою жінкою за всю історію люд-
ства». Допомогти їй у цьому гото-
вий її 35-річний наречений Паркер 
Кларк, який працює шеф-кухарем.

У планах Сьюзен — дотягнути 
до 7 центнерів. Для цього їй по-
трібна висококалорійна їжа.

За професією Кларк — кухар. 
Пара познайомилася торік в Інтер-
неті й після   листування вирішила 
стати подружжям.

Паркер уже кілька місяців 
живе у Сьюзен — із нею та її си-

нами, 17-річним Гебріелем і 13-річ-
ним Брендіном, у яких, до речі, з 
вагою все в нормі.

«Я люблю поїсти, а Паркер лю-
бить готувати, — розповіла англій-
ка. — Мрію стати найважчою жін-
кою на світі, і він мене підтримує 
в цьому. Йому подобаються великі 
жінки. Він — чудовий кухар. Як я 
могла відмовити чоловікові, який 
такий вправний на кухні!».

Крім цього, Кларк допомагає 
по дому, вмовляє наречену гуляти 
і купає її. «Я підтримую Сьюзен у 
її бажанні стати найтовстішою, — 
каже Паркер. — Це робить її щас-
ливою».

Наомі Кемпбелл начхати на свою 
скандальну репутацію
Супермодель Наомі Кемпбелл за-

явила, що їй байдуже на те, що 
про неї думають інші. Водночас екс-
подружка російського мільярдера 
Владислава Дороніна вважає, що її 
невиправдано приписують погану 
репутацію.

Кемпбелл, яка неодноразово 
опинялася в центрі скандалів, запев-
няє, що їй плювати на громадську 
думку і вона не має жодного бажан-
ня змінювати ставлення до неї лю-
дей, навіть якщо вони не праві.

Так, незабаром має розпочатися 
робота над біографічним фільмом 
про Кемпбелл. І «Чорна пантера» 
особисто братиме участь у створен-
ні картини.

«Я не піклуюся про те, щоб по-
казати яким моє життя є насправді. 
Думка людей є думкою людей. Я не 
можу її змінити», — зауважила Наомі.

Красуня, яка з’являлася на об-
кладинках журналів близько 500 
разів, наполягає, що вона не заслу-
говує того, що отримала погану ре-
путацію.

Мовляв, якби вона дійсно мала 
стервозний характер, то ніхто б із 
нею не працював. А так, усі моде-
льєри та фешн-редактори залюбки 
запрошують її до співпраці.

«Якби в мене був такий важкий 
характер, як про нього кажуть, то 
хіба б я працювала досі з тими людь-
ми, з якими працювала ще коли мені 
було 16?» — зауважила Кемпбелл.

43-річна модель додала, що за-
раз вирішила дещо змінити у своєму 
житті — зосередитися на собі, а не 
на матеріальних речах.

Нагадаємо, віднедавна Наомі 
Кемпбелл — самотня. Топ-модель 
покинув російський багатій Владис-
лав Доронін. Темношкіра красуня 
тепер усіляко уникає запитань про 
екса, та навіть проганяє журналістів, 
які її запитують про це.

У Казахстані школяр підпалив 
сусідську квартиру паперовим 
літачком
У Караганді школяр випадково влаштував пожежу в 
сусідській квартирі через паперовий літачок. Як стало 
відомо, хлопчик запускав запалені паперові літачки 
зі свого балкона після того, як повернувся зі школи 
додому. Батьків не було. Один із літачків випадково 
приземлився на балкон до сусідів хлопчика і підпалив 
там речі. Після чого вогонь перекинувся у квартиру.
На щастя, ніхто не постраждав.
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