
Професор психології Джим Та-
кер написав книгу про своїх 

пацієнтів-дітей, які пам’ятали по-
передні життя. Вчений цікавиться 
реінкарнацією, відколи до нього 
почали звертатися батьки малю-
ків, які розповідали дивні історії 
про своє минуле життя. 

Більшість малят, що вперто 
переконували мам і тат, що їх на-
справді звуть інакше, що у них є 
власні діти і професія, мали два 
роки. З віком спогади з минулого 
життя втрачалися. 

Так, дворічний Хантер запев-
няв батьків, що він 13-разовий 
чемпіон із гольфу Бобі Джоунс, 
який жив у США у 30-х рр. Хлоп-
чик чудово грає в гольф. Один із 
клубів дозволив йому тренувати-
ся, попри те, що мінімальний вік 
для учасників — 5 років. Хантер 
виграв усі змагання, в яких брав 
участь. Він вимагав, щоб батьки 
називали його Бобі. Татко вундер-
кінда вирішив перевірити його. 
Роздрукував кілька фото спортс-
менів із 30-х і попросив сина вка-

зати, на якому з них Джоунс. Хан-
тер без вагань дістав правильний 
знімок: «Оце я». З віком хлопчик 
почав забувати деталі свого мину-
лого життя. Зараз йому 7. 

Малюк на ім’я Джеймс у 2,5 
року почав бачити той самий сон. 
Він розповідав батькам, що літав і 
розбивався. Його психічний стан 
почав погіршуватися через кош-
мари. Хлопчик жбурляв іграшкові 
літачки і кричав, що «чоловічок не 
може вибратися з кабіни». Згодом 
Джеймс заявив мамі, що розбився 
на літаку в часи Другої світової. 
Він розповів, що був пілотом на 
авіаносці USS Natoma Bay і брав 
участь у бойових діях біля острова 
Іото в Японії. Пізніше малюк при-
гадав, що в минулому житті його 
звали Джеймс Х’юстон, виріс він у 
Пенсільванії, а його батько був ал-
коголіком. Тато малечі звернувся 
до архіву і попросив список заги-
блих військових із USS Natoma Bay 
в битві біля Іото. З’ясувалося, за-
гинув лише один солдат — Джеймс 
Х’юстон. Його літак упав у океан. 
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Психолог зі США написав книгу про дітей, 
які пам’ятають минулі життя 

Тайванські молодята зіграли весілля 
в стилі гри World of Warcraft 

У Шотландії 
з’явиться 
велетенська 
скульптура коней 

Ізраїльтянка малює на очах сюжети 
з фільмів і мультиків 

Дворічний хлопчик і цуценя засинають 
тільки разом 

Словак зібрав автомобіль, 
який «перелітає» погані дороги 

Молодята з Тайваню влашту-
вали тематичне весілля за 

мотивами популярної онлайнової 
рольової гри-стратегії World of 
Warcraft. 

Закохані геймери Крейг і Зоя 
просто схиблені на цій іграшці, 
тому їхні друзі та родичі не надто 
здивувалися, коли ті вбралися на 
власне весілля в костюми вірту-
альних персонажів. 

Так, наречений втілив образ 
суворого короля Варіана Рінна, а 
тендітна наречена — войовничої 
ельфійки Тіранде Віспервінд. 

Після семи довгих років добігає 
кінця будівництво «Келпі» — 

двох колосальних кінських голів, 
спроектованих скульптором Енді 
Скоттом, які тепер височіють над 
каналом Форт-Клайд у шотланд-
ському місті Фолкерк. 30-метрові 
скульптури задумані як нагадуван-
ня про важливу роль коней в історії 
Шотландії. 

Дві фігури заввишки з десяти-
поверховий будинок стануть візу-
альною домінантою для екопарку 
Хелікс — майже 300 га лісу, прогу-
лянкових маршрутів і велосипедних 
доріжок неподалік від Единбурга. 

Скульптури отримали назву на 
честь міфічних водяних духів, що 
живуть у річках і гірських озерах. За 
легендою, келпі здатні перетворюва-
тися на різних тварин, але найчасті-
ше набувають вигляду коней. Тал Пелег, талановита ізраїль-

ська візажист, підкорила Ін-
тернет своїми приголомшливими 
тематичними малюнками на по-
віках. Вона черпає натхнення з 
казок, фільмів і навіть із куліна-
рії. Свої «картини на повіках» Тал 
малює за допомогою тіней і рідкої 
підводки для очей. Дівчина вико-
ристовує для цього набір пензлів і 
різноманітні техніки. 

Одна зі спеціалізацій віза-
жиста — створення тематичного 
макіяжу за мотивами відомих кі-
нострічок і мультиків. Створення 
одного такого малюнка може за-
брати до трьох годин. Також Тал 
робить і «простий» макіяж, для 
якого використовує блискітки, 
стрази й інші прикраси. 

За словами Пелег, сила макія-
жу не тільки в красі, але й у мож-
ливості повністю змінитися. Зі 
своїми шанувальниками, яких у 
неї чимало, візажист ділиться но-
вими роботами у соцмережах. 

Дружба між малюком і собаче-
ням вразила Інтернет. Мати 

дворічного хлопчика на ім’я Бо 
зробила серію знімків, на яких її 
син спить. При цьому їхнє цуценя 
Тео також дуже любить подрімати, 
але робить це тільки разом із Бо. 
Щойно дитина засинає, на ліжко 
до неї залазить песик і лягає по-
руч. Зворушливі фото стали дуже 
популярними у Мережі. 

52-річний словацький інженер 
створив автомобіль, який 

уміє літати. Винахід розвиває на 
трасі швидкість до 130 км/год, 
ідеться в сюжеті ТСН. А на лето-
вищі «розправляє крила» і здійма-
ється у повітря. 

Без дозаправлення аеромобіль 
може здолати 700 кілометрів. Ви-
нахідник каже, що його автівка 
ідеально підходить для країн із 
поганими дорогами. Проте укра-
їнські автосалони інтерес до нової 
машини поки не виявили. 

Британка створює крихітні фігурки звірят 

Седі Кемпбелл уже за 50, але 
вона досі чудово бачить без 

окулярів. Причому зір у її творчос-
ті відіграє чи не вирішальну роль. 
Усе тому, що мисткиня створює 
крихітні фігурки тварин і комах, 
детально розглянути які можна 
тільки через лупу. 

Мишенята, що вміщаються на 
виноградині, бабка, яка примости-
лася на 5-центову монетку, пташки 
на стручку гороху — фантазії пані 
Кемпбелл можна тільки позаздри-
ти. Незважаючи на те, що фігурки 

дуже дрібні, британка працює над 
кожною не менше двох тижнів. А 
головними інструментами скуль-
птора-мініатюриста є пінцет і 
збільшувальне скло. 

Спочатку Седі Кемпбелл ви-
ставляла свої роботи виключно у 
рідній Великобританії. Але сьо-
годні ім’я цієї мисткині відоме в 
кожній художній школі, а її виро-
би можна зустріти в колекціях по-
ціновувачів мистецтва по всьому 
світу. 

Бейонсе прогнали з єгипетських пірамід 
за невихованість 
Американську співачку Бейонсе 

не пустили на екскурсію до Ве-
ликих пірамід у Гізі через її «грубо-
щі». 

Колишній міністр у справах 
старожитностей Єгипту, директор 
Музею єгипетських пірамід архео-
лог Захі Хавасс заборонив поп-зірці 
відвідувати одне з чудес світу після 
того, як вона запізнилася на екскур-
сію і не вибачилася за затримку. 

«Більшість людей, для яких я ор-
ганізовую екскурсії, дуже приємні, й 
ми з ними швидко стаємо друзями. 
Але ця сказала, що приїде о третій 
годині дня, однак з’явилася набагато 
пізніше. Я попросив її вибачитися, 
та вона навіть не розкрила рота», — 
обурився вчений. 

«Я привіз із собою фотографа, з 
нею теж був фотограф і охоронець, 
— розповів археолог. — Коли екс-
курсійний фотограф почав зйомку, 
«бодігард» Бейонсе крикнув: «Стоп! 
Тут я вирішую, можна знімати чи 
ні». Я сказав, що якщо він дозволяє 
собі принижувати мого фотографа, 
то нехай забирається. Я не допускаю 
таких людей на свої екскурсії. Тож я 
сказав Бейонсе, що вона дурна, і пі-
шов собі», — додав він. 

66-річний доктор Хавасс — відо-
ма персона, як у Єгипті, де його вва-
жають майже національним героєм, 
так і в усьому світі. 

На батьківщині вченого ша-
нують за те, що він модернізував 
систему управління стародавніми 
пам’ятками Єгипту й повернув на 
батьківщину близько шести тисяч 
артефактів, раніше вивезених у за-
хідні країни. Також він допомагає 
хворим на рак дітям. 

Раніше Хавасс не пустив до Ве-
ликих пірамід єгиптолога Джоанн 
Флетчер, що планувала зняти доку-
ментальний фільм про Долину царів 
для ВВС. Флетчер нібито не зверну-
лася по дозвіл до Вищої ради у спра-
вах старожитностей Єгипту. 

Злодій надіслав власнику 
вкраденого телефона список 
контактів, написаний від руки 
Пограбування сталося, коли злочинець і жертва сіли 
разом у таксі. Після пропажі власник телефона написав 
SMS грабіжнику: «Знаю, ти сидів поруч зі мною. Будь пе-
вен, я знайду тебе». Також натякнув у повідомленні на 
зв’язки зі злочинним світом і зажадав гаджет, у якому 
було збережено понад тисячу контактів. Через день він 
одержав конверт із SIM-картою і 11 сторінками номерів 
із адресної книги смартфона, написаними від руки. 

16


