
В Одесі пройшов конкурс кра-
си серед декоративних щурів. 

Переміг гризун з Донецька на пріз-
висько Тузик.

Незвичний конкурс проходив у 
рамках виставки гризунів, в ньому 

брали участь 50 тваринок. Також 
були обрані переможці в номінаці-
ях «Голий і смішний», «Найбільш 
підвальний щур», а найспокійнішу 
і незворушну тварину назвали «Го-
ловним валянком». Програма ви-
ставки включала й інші змагання, 
як для щурів, так і для їхніх госпо-
дарів. Так, наприклад, в конкурсі 
«Впізнай свого щура за запахом» 
люди із закритими очима нама-
галися за ароматом знайти свого 
улюбленця. Брати участь у змаган-
нях міг не кожен гризун — декора-
тивні пацюки проходили оцінку на 
відповідність стандартам. 
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В Одесі відбувся конкурс краси серед 
пацюків

У Швеції винайшли годинника, що 
відраховує час до смерті 

Ведмідь через 
підкоп пробрався у 
військове містечко

Чоловік розіграв власне викрадення, щоб 
потрапити на парубоцьку вечірку

Дівчина підкинула хлопця до стелі на очах 
у натовпу

Шведський дослідник Фреде-
рік Колтінг створив прото-

тип електронного годинника, який 
не лише показує час, але й веде від-
лік людського життя. 

Власник годинника має від-
повісти на запитання про своє 
здоров’я, а тоді годинник вкаже, 
скільки ще часу залишилося до 
смерті. Зауважимо, що розробник 
годинника вважає свій винахід 
дуже корисним, адже він змушу-
ватиме людей замислитися про 
власне життя і здоров’я. Таким чи-
ном, люди витрачатимуть час, що 
залишився, ефективніше. Новин-
ку уже охрестили «годинником 
смерті», а винахідник називає хро-

нометр «годинником щастя». Ідея 
створення незвичного годинника 
прийшла до чоловіка після смерті 
його дідуся. Годинники з’являться 
у продажу до квітня наступного 
року. Нагадаємо, що в Японії ви-
гадали годинник для любителів 
напитися. 

У Росії ведмідь незаконним шля-
хом проник у закрите місто Сі-

верськ, що у Томській області. 
Охороняли периметр військові, 

вони й виявили зроблений ведмедем 
підкоп під дротяним огородженням. 
При цьому жителі міста стверджу-
вали, що на його вулицях бачили 
відразу п’ятьох ведмедів. 

«Надійшла інформація від ко-
мандира військової частини і від ад-
міністрації Сіверська — там вияви-
ли підкопи під дротом і ніби появу 
п’яти ведмедів. Але такою великою 
групою вони за один раз не пролі-
зуть, я не виключаю, що це один і 
той же ведмідь, який з’являється у 
різних місцях», - розповів голова об-
ласного комітету з охорони тварин-
ного світу Костянтин Осадчий. 

Житель Техасу Рохеліо Анда-
верде розіграв власне ви-

крадення, щоб піти на парубочий 
вечір, повідомляє Metro.

«Викрали» Андеверде його ж 
друзі. Приятелі, одягнувши маски 
на обличчя, зі зброєю в руках схо-
пили чоловіка на очах у дружини 
і заштовхали в багажне відділення 
фургона. Дружина зателефонувала 

до поліції, але «злочинці» встигли 
втекти до її приїзду. Андаверде по-
вернувся додому вранці і заявив 
дружині, що викрадачі його від-
пустили. Втім, поліцію пояснення 
американця не задовольнили, і 
його звинуватили в дачі неправди-
вих свідчень. Як відреагувала дру-
жина Рохеліо Андаверде на правду 
про його пригоди, не уточнюється. 

У США в одному із кафе Нью-
Йорка влаштували розіграш, 

під час якого дівчина зі здібностя-
ми телекінезу підкинула до стелі 
хлопця за розлиту каву і розкидала 
столи по залу. Відео з розіграшем 
потрапило на YouTube і лише за 
один день після публікації зібрало 
більше 2 мільйонів переглядів. В 
ролику видно, як один із відвідува-
чів ніби ненароком розливає каву 
на столі в дівчини. Вона починає 
сваритися з ним і в якийсь момент 

викрикує: «Знаєш що? Забирайся 
геть подалі від мене!». Після цього 
вона направляє руку на хлопця, і 
невидима сила підкидає його мало 
не до стелі. Інші відвідувачі закла-
ду були шоковані побаченим, під-
скочили зі своїх місць і подалися 
до дверей. Дівчина вдала, що шо-
кована своїми здібностями і для 
перевірки телекінезом розкидала 
столи у залі. Нагадаємо, що два 
роки тому вчені встановили, що 
всі жінки таки відьми.

В Індії живе найстаріша дитина на світі

Трапляється, що людина дорос-
лішає тілом, залишаючись ди-

тиною в душі. Але, виявляється, 
буває і навпаки.

Джейли Лінгдо народився в пів-
нічній Індії, в містечку під назвою 
Мегхалая 26 років тому. І, незважа-
ючи на свій цілком уже зрілий вік, 
йому не даси більше двох років: 
зріст трохи більше 80 сантиметрів, 
вага — близько 11 кілограмів.

Розумовий розвиток Джейлі 
теж застопорився приблизно на 
цій же стадії - тобто його з повним 
правом і досить буквально можна 
назвати найстарішою дитиною на 
Землі. Батьки Лінгдо, прості фер-
мери, досі одягають сина в коф-
тинки і чепчики з магазинів для 
малюків, пише mixstuff.ru

Єдине, що в його тілі видає у 
ньому дорослу людину - це зуби, 
жести і міміка. 

Лікарі кажуть, що швидше 
за все молода людина так і зали-
шиться в «пастці» свого малень-
кого тільця на все життя. Якщо, 

звичайно, не відбудеться якогось 
неймовірного прориву в медицині.

Причиною цього дивного фе-
номена стало рідкісне порушення 
розвитку гіпофіза, в результаті 
якого блокується вироблення гор-
монів росту. Ця хвороба — зво-
ротний бік іншого захворювання - 
прогерії, при якій людина швидко 
старіє і вмирає.

Єва Бушміна вперше розповіла 
про доньку
Через три місяці після народжен-

ня дитини співачка Єва Бушміна 
зважилася на відверте інтерв’ю.

Хоча у всіх ЗМІ говорилося про 
народження сина, проте у Бушмі-
ної — донька Едіта. Виконавиця зі-
зналася журналу «Теленеделя», що 
не хотіла розповідати про дитину, 
«щоб папараці не лізли в колиску із 
об’єктивом».

За словами 24-річної Яни Швець, 
як насправді звуть співачку, її вагіт-
ність проминула нормально. 

«Ані токсикозу, ані якихось не-
звичайних побажань, — зазначила 
вона. — Перші п’ять місяців жила і 
працювала, як звичайно. Не відмо-
вилася від жодного концерту. А на 
першому місяці вагітності навіть по-
їхала до Індії, інтенсивно займалася 
там йогою», — розповіла щаслива 
матуся.

Артистка зауважила, що мате-
ринство далося їй навдивовижу лег-
ко. «Як не дивно, у мене відразу все 
вийшло, хоча раніше ніколи в житті 
не тримала на руках маленьких ді-
тей. Але зі своєю малою почувалася 
впевнено. Єдине, чого боюся, — до-
віряти таку крихітку сторонній лю-
дині. Тому няні у нас немає, мені 
допомагають мама і бабуся», — по-
ділилася Єва.

Зараз Бушміна знімає новий кліп 
та бере участь в одному з телешоу. 
Але за доньку Едіту вона спокійна.

За період вагітності дівчина 
погладшала лише на 8 кілограмів. 
«Коли йшла народжувати, важила 
60 кіло, а після пологів було 54. Бук-
вально за місяць скинула зайві 2 кі-
лограми», — похвалилася вона.

Попри відверту розповідь про 
вагітність, Єва продовжує мовчати 
про батька дитини. «Я вважаю, що 
приватне життя не повинне ставати 
надбанням громадськості», — заува-
жила Бушміна. 

В США видали книгу з 
рецептами на випадок зомбі-
апокаліпсису 
У США на книжкових полицях з’явився новий бест-
селер – книга рецептів на випадок нашестя зомбі. Як 
повідомляє The Huffington Post, у збірнику кулінарних 
шедеврів під назвою «The Snacking Dead» пояснюють, 
як не стати канібалом під час зомбі апокаліпсису і де 
знайти продукти для приготування їжі. А також, яке ку-
хонне приладдя може стати в пригоді не лише на кухні, 
а й в боротьбі з ходячими мерцями. 
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