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В індійській родині народжуються лише 
жінки-вовки 

100-річний 
американець 
відзначив ювілей 
стрибком 
із парашутом 

Кореєць вразив своїми скульптурами 
з дроту 

Мешканець Німеччини став першим 
у Європі чоловіком, який народив дитину 

Найбільший в Україні котисько живе 
у столиці 

В одномісячної дівчинки ще не-
має імені. Але вона вже стала 

місцевою знаменитістю разом зі 
своєю мамою і тітками. Практич-
но всі жінки цієї індійської сім’ї 
мають синдром Вервольфа, або 
гіпертрихоз — захворювання, що 
спричиняє підвищений ріст волос-
ся по всьому тілу. 

Крихітка з ніг до голови вкрита 
темним пухом, немов вовченя, що 
непокоїть її 26-річну маму Саві-
ту Самбхаджі Раут, пише The Sun. 
Перед пологами жінка щиро моли-
лася про позбавлення дитини від 
важкої спадщини родини, та цього 
не сталося. Все ж молода матуся 
вважає, що Бог створив їх такими, 
тому хворобу слід приймати як 
своєрідний дар. 

У сім’ї ще є дві сестри, які 
страждають від гіпертрихозу, — 
19-річна Моніша та 17-річна Са-
вітрі. 

Перший в історії випадок цьо-
го захворювання було зафіксовано 
наприкінці XVI ст. В Італії жила 
сім’я Гонсалвус, в якій практично 

всі були носіями гена Вервольфа.  
Найвідомішою жінкою-вов-

ком була Юлія Пастрана. Її мумію 
показували на багатьох європей-
ських виставках дивовиж XIX ст. 
Лише 12 лютого 2013 року Пастра-
ну поховали на батьківщині в Мек-
сиці. 

Сторічний громадянин США від-
святкував свій день народження 

екстремальним стрибком із парашу-
том. 

Перший у житті стрибок ста-
ренький здійснив із висоти чоти-
рьох кілометрів. Наважився він на 
це разом із двома внучатими пле-
мінниками, йдеться у сюжеті «ТСН. 
Ранок». 

Незвичайний подарунок підго-
тували друзі ювіляра, коли дізнали-
ся, що це була його давня мрія. 

Перед стрибком літній чоловік 
пройшов обстеження у лікаря. 

На жаль, про враження іменин-
ника від такого подарунка нічого не 
повідомляється. 

Корейський скульптор Сунг Мо 
Парк вразив поціновувачів су-

часного мистецтва своїми незвич-
ними скульптурами жінок, зро-
бленими з суцільного дроту. 

На створення одного такого 
шедевра митець витрачає десятки 
метрів блискучого алюмінієво-
го дроту. Сунг терпляче вигинає 
пластичний матеріал сотні тисяч 
разів і витворює з нього цілісну 
фігуру. 

Дивовижні роботи корейця 
вражають своєю реалістичністю 
та високою деталізацією. Музами 
скульптора стають цілком реальні 
жінки. Найчастіше — власниці до-
сконалих форм. 

Трансгендер із Німеччини став 
першим чоловіком у Європі, 

який народив дитину, зачату за до-
помогою донорської сперми, пові-
домляє Daily Mail. 

Пологи у невідомого чоловіка, 
який народився жінкою, приймала 
акушерка вдома. 

Він наполягав на домашніх по-
логах, оскільки відмовився бути 
зазначеним у медичних докумен-
тах як «мати». 

Новоспечений батько, в якого 

зберігаються жіночі репродуктив-
ні органи, протягом багатьох років 
вживає гормональні препарати, 
що «перемикають» стать. 

У документах дитини чоловік 
не захотів називатися її матір’ю, і 
офіційні органи Німеччини пішли 
йому назустріч. 

Більш детальна інформація 
прихована від громадськості на 
прохання «породіллі», який таким 
чином хоче захистити свою дити-
ну. 

В Українському домі вибирали 
найбільшого кота. За цей титул 

змагалося 20 пухнастих із Росії, 
Білорусі та України. Переможця 
визначали на електронних вагах, а 
сам конкурс організатори вистав-
ки назвали «Битвою гігантів». 

Перше місце посів котисько зі 
столиці на кличку Вуйко завдовж-
ки 1 м і вагою 10,45 кг. Змагання 
проходило в рамках міжнародної 
виставки котів, на яку привезли 
більше 200 тварин 30 порід. 

Вуйко — кіт породи мейн-кун. 
За словами господині киянки Уля-
ни Ходорівської, у її трирічного 
улюбленця поступливий характер, 

він обожнює муркотіти на руках. 
«Вуйко — повноцінний член 

нашої сім’ї. У нього є маленький 
гарем: дружини-кішки Юта і Аїда. 
Вони теж мейн-куни. З першою у 
них було кілька кошенят, він їх 
дуже дбайливо няньчив. Справ-
жній татусь», — каже Уляна. 

Зі слів господині, єдина не-
зручність — транспортування. 
«Він насилу вміщається в кошик-
переноску, я ледве дотягла його 
до ліфта в Українському домі», — 
розповідає жінка. Їсть Вуйко не-
багато: в тиждень іде кіло м’яса і 
стільки ж корму. Тож такі розміри 
— заслуга породи, а не переїдання. 

Фотограф зі Швеції показав увесь процес 
зародження людського життя 

Фотограф Леннарт Нільсон ви-
тратив 10 років свого життя 

на те, щоб зняти еволюцію ембріо-
на від зачаття до народження. 

Міжнародну популярність 
Нільсон отримав у 1965 році, коли 
журнал Life опублікував 16 сторі-
нок фотографій людського ембріо-
на. Ці знімки були негайно відтво-
рені також у Stern, Paris Match, The 

Sunday Times та інших виданнях, 
принісши фотографу світову сла-
ву. 

З дитинства мікроскоп і фото-
апарат були головними захоплен-
нями Леннарта, який хотів пока-
зати всьому світу красу людського 
тіла на клітинному рівні. Фото-
графії людського зародка шведові 
вдалось отримати ще у 1957 році, 
але вони були недостатньо ефек-
тні для того, щоб демонструвати їх 
широкому загалу. 

Отримати найбільш точні й 
захопливі знімки йому допоміг 
цистоскоп — медичний прилад, за 
допомогою якого оглядають сечо-
вий міхур зсередини. Нільсон при-
кріпив до нього камеру та світло-
вод і зробив тисячі знімків життя 
малюка всередині матки. 

Так умілі руки Леннарта Ніль-
сона зробили диво: показали всьо-
му світу таїнство зародження люд-
ського життя. 

Ольга Сумська розповіла, скільки грошей 
витрачає на зовнішність 
Актриса Ольга Сумська витрачає 

не менше двох тисяч гривень 
щомісяця на підтримання своєї зо-
внішності. Й хоча артистка не проти 
виправити форму грудей, лягти під 
ніж хірурга заважає страх. Про те, 
як вона себе доглядає, зірка вітчиз-
няного кіно розповіла у телешоу на 
каналі «Україна». 

«Професія — найбільший сти-
мул. Тобто щоденний догляд за со-
бою — це аксіома. Я не відступаю від 
цього графіка», — зауважила актри-
са. 

Щоб якомога довше залишатися 
в обоймі затребуваних акторів, не-
обхідно доводити, що ти кращий за 
сотні молодих колег. Саме тому Оль-
га впевнена, що це фах не для слаб-
ких духом людей. Тут треба мати 
«акулячі зуби». «Часом потрібно 
гризти зубами асфальт. Постійно до-
водити продюсеру, режисерові, що я 
можу», — сказала Сумська. 

На те, щоби виглядати прива-
бливою, Ольга витрачає в середньо-
му близько 200 доларів на місяць. 
Однак зізнається, що заради збере-
ження молодості готова на багато 
чого, проте не на все. Наприклад, 
актриса впевнена, що стовбурові 
клітини ще занадто невивчені, щоб 
ризикнути випробувати цей метод 
на собі. 

«Які будуть наслідки? Як ор-
ганізм відреагує на це? Тому що 
стовбурові клітини, що беруться з 
пуповини, — це страшно. Це карди-
нально. Я до цього не готова», — зі-
зналась артистка. 

Що стосується пластичної хірур-
гії, то акторка хотіла б дещо змінити 
у собі, але боїться. «Покращити фор-
му грудей, зробити ліпосакцію — те, 
що мені б хотілося. Все-таки я виго-
дувала двох дітей. Але лягти під ніж 
— це, напевно, найстрашніше, що 
може бути. Як ці штуки всередині 
тебе приживуться взагалі? Тому я не 
ризикую», — поділилась Ольга. 

Техасця заарештували через 
книгу, яку не здав у бібліотеку 
Днями жителя американського штату Техас Джорі Енка 
заарештували за те, що він аж три роки не повертав 
до бібліотеки книгу. Суд міста видав ордер на арешт, 
бо Енк вчасно не приніс узятий ним іще 2010 року 
підручник. Як зазначив суддя Білл Прайс, такі жорсткі 
заходи необхідні, щоб інші жителі міста не відчували 
труднощів із пошуком потрібної їм літератури. Правда, 
після затримання хлопця випустили під заставу в $200. 
Вийшовши на свободу, Енк одразу повернув посібник 
бібліотеці. 
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