
У місті Рованіемі родина тримає 
у будинку домашнього оленя, 

який вважає себе собакою і снідає 
за одним столом із господарями. 
Тварину ніхто не дресирував — 
олень Аату любив спілкуватися з 
людьми з дитинства. Після наро-
дження від нього відмовилася ма-
тір, і кволе оленя забрали до себе 
люди. Зараз Аату їсть за столом ра-
зом із хазяями, спить на килимку 
та дивиться телевізор. 

Зазвичай олені не дуже при-
язні до людей. Тваринам дуже не 
подобається, коли їх торкаються. 
Проте Аату, на відміну від своїх 
диких родичів, дуже привітний, 
лагідний і відданий, як пес. 

Коли олень виріс, для нього 
побудували затишний хлів і по-

чали рідше впускати до будинку. 
Втім, таким змінам Аату навіть ра-
дий. Він любить гратися з дітлаш-
нею на вулиці та залюбки катає 
всіх на санчатах. 
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У Лапландії живе олень, що вважає себе 
псом і дивиться телевізор із хазяями 

Японська дизайнерка «випікає» 
світильники з хліба 

У Китаї живе 
кучерявий півень 

Китаєць місяць прожив із рукою, 
пришитою до ноги 

Чорні троянди вирощують тільки 
в одному місці на планеті — в Туреччині 

У Сімферополі з’явилася двометрова 
шоколадна ялинка 

Дизайнер Юкіко Моріта ство-
рює оригінальні світильники 

Pampshade з тіста. Вона випікає 
звичайний хліб, який потім вкри-
ває товстим шаром захисної смо-
ли. Замість начинки мисткиня 
поміщає всередину світлодіоди та 
батарейки. 

Вартість ламп-буханців залеж-
но від розміру варіюється від 35 до 
50 доларів. 

Когут із кучерявим пір’ям на-
лежить селянину Чжан Яну з 

гірського села Сіцзецунь. Господар 
розповідає, що півник вилупився в 
квітні цього року. Спочатку він не 
відрізнявся від інших курчат, їв те ж 
саме, що й усі. Але як почало форму-
ватися пір’я, воно поступово става-
ло кучерявим. 

Чжан каже, що цей диво-півень 
дуже впертий і задерикуватий. Він 
не підпускає до годівниці іншу пти-
цю, поки сам не наїсться. 

Співробітник повітового депар-
таменту тваринництва запевняє, що, 
працюючи в цій галузі не один деся-
ток років, ніколи не чув, щоб у півнів 
було кучеряве пір’я. Фахівець при-
пускає, що цей феномен пов’язаний 
із екологічними, генетичними й 
іншими факторами, які викликали 
генетичну мутацію у птаха. 

Правицю Сяо Вея відірвало в 
результаті нещасного випадку 

на роботі, який стався ще 10 лис-
топада. «Я був у ступорі й не міг 
поворухнутись. У якийсь момент 
мені навіть здалося, що все це від-
бувається не зі мною. Втім, трива-
ло це всього кілька секунд, поки 
колеги не вимкнули верстат і не 
витягли мою розрізану руку», — 
розповідає китаєць. 

Співробітники викликали 
«швидку», і чоловіка доставили 
у найближчу лікарню. Однак ме-
дики з міста Чанде (провінція Ху-
нань), де живе та працює потерпі-
лий, сказали Сяо, що не зможуть 
врятувати йому руку, порадивши 
їхати в обласний госпіталь, де у 

лікарів є необхідне обладнання і 
відповідний досвід. 

Через сім годин після того, як 
сталося нещастя, Сяо таки доста-
вили в лікарню міста Чанша, де 
йому пообіцяли допомогти. Меди-
ки запевнили, що зможуть склас-
ти докупи руку, та не відразу: щоб 
відновити кисть, її довелося спо-
чатку пришити до щиколотки Вея. 

«Травма була вкрай важкою. 
Крім того, що кисть відрізало, в 
руці також було зламано кілька 
кісток, — повідав один із хірургів. 
— Ми повинні були дати кінцівці 
час відновитися, перш ніж повер-
нути її на місце». 

Через місяць кисть Сяо успіш-
но пришили. 

Троянди Halfeti неймовірно рід-
кісні через незвичне забарв-

лення: вони зовсім чорні, ніби на 
них розпилили фарбу з балончика. 
Та це природний колір. Такі квіти 
могли б стати непоганим реквізи-
том у фільмах про відьом чи ма-
гію: є у них щось зловісне. Ростуть 
тільки влітку і тільки в турецькому 
селі Альфеті. Хоча пелюстки зда-
ються зовсім чорними, насправ-
ді вони темно-червоні. Завдяки 
унікальним умовам — землям і 
ґрунтовій воді, яка просочується з 
річки Євфрат, отримують цей від-
тінок. Навесні квіти ще брунатні, а 

влітку чорніють. Halfeti загрожує 
зникнення, бо на Євфраті звели 
дамбу і село перенесли в інше міс-
це, де сорт прижився погано. 

У Сімферополі виготови-
ли двометрову шоколадну 

ялинку. На солодку новорічну 
красуню пішло понад сімдесят 
кілограмів темного бельгійсько-
го шоколаду. 

На створення шоколадної 
ялинки сімферопольські конди-
тери витратили цілий тиждень. 
За цей час кримські шоколатьє 
встигли зробити й ялинкові 
прикраси: шоколадні кульки, 
дзвіночки й коники, підкови та 
черевички. 

Проте ласунам доведеться за-
чекати: з’їсти всю цю красу мож-
на буде лише після новорічних 
свят. 

Малайзійка «оживляє» камені 

З дитинства Сюзі Чуа любила ма-
лювати і в шкільні роки постій-

но брала участь у виставках і кон-
курсах. Звичайна домогосподарка, 
художниця-самоук, малайзійка 
має прихильників в усьому світі. 

А розписувати камені вона по-
чала випадково. Якось її чоловік 
купив кілька звичайних декора-
тивних камінців, щоб прикрасити 
сад біля будинку. Але художниці 
кругляки здалися надто сірими, 
їй забаглося додати кольору, і тоді 
жінка намалювала на них квіти. 

Результат Чуа дуже сподобався, а 
саме заняття настільки захопило, 
що відтоді вона його не полишає. 

Найчастіше на гладкій гальці 
мисткиня зображає тварин: котів, 
собак, кроликів тощо. Вартість од-
ного розмальованого камінчика 
коливається від 25 до 50 доларів. 

У магазині пані Чуа можна 
придбати як уже готовий камінь із 
малюнком, так і зробити особливе 
замовлення, надіславши фотогра-
фію свого домашнього улюбленця, 
щоб художниця намалювала саме 
його. 

Ольга Полякова називає дітей іграшками 
й хоче стати багатодітною мамою 
Прийдешній Новий рік співач-

ка Ольга Полякова збирається 
зустрічати з дітьми й великою ком-
панією друзів на острові Маврикій. 
Також «суперблондинка» розповіла, 
що вона зараз у сім’ї головна. 

«Відтоді як стала заробляти біль-
ше за чоловіка, бос у сім’ї я. Моє сло-
во для дітей — закон. Вони знають, 
що спочатку мама говорить спокій-
но, потім вона гавкає, а потім бере за 
вухо, піднімає і несе в кімнату. Інак-
ше вони лізуть на голову», — поді-
лилася Полякова. 

У будні донечками Олі опікують-
ся чужі люди. «Є няні та водій, який 
відвозить старшу Машу в школу і на 
гуртки, — зазначила співачка. — У 
вихідні я з дітьми справляюся сама. 
Спілкування з ними — мій найкра-
щий відпочинок». 

На запитання, чи стоїть вона 
біля плити, «суперблондинка» від-
повіла: «Так, для чоловіка позую там 
у фартуху — його це дуже смішить! 
Насправді, кулінарія — це мій ко-
ник, я навіть готую сир у домашніх 
умовах. Останнє досягнення — ко-
зячий сир із благородною білою 
цвіллю». 

Старшій доньці Полякової сім 
років. Вона вже встигла знятись у 
кліпі матусі. 

Якось артистка поділилася, що 
хоче ще сина. «Моя думка з цього 
приводу не змінилася. Раз на п’ять 
років жінки повинні народжува-
ти. Коли діти «перевалюють» за 
п’ятирічний вік, вони витягуються, 
стають незграбні, худі та капосні. З 
маленькими цікавіше», — сказала 
співачка. 

«Для жінки дитина, крім ве-
личезної відповідальності, — ще і 
розвага, й гарненька забавка, що 
приємно пахне. Скільки у мене буде 
дітородного віку, стільки й наро-
джуватиму. Думаю, ще кілька, щоб 
погратись: я ж так люблю іграшки!» 
— пожартувала Ольга. 

На відкритті головної ялинки 
Чернігова загорівся Дід Мороз 
На відкритті центральної ялинки в Чернігові зайнявся 
Дід Мороз. Щойно новорічна красуня засяяла, піро-
техніки запустили феєрверк. Одна з ракет підпалила 
ватну потилицю манекена. Той задимів, вогонь почав 
перекидатися на легкозаймисту бороду. Врятував 
свято правоохоронець, який швидко заліз на огоро-
жу, почав закидати Діда Мороза сніжками, а потім 
залив полум’я мінеральною водою. У цей час на площі 
тривав парад живих Дідів Морозів. Ніхто з них не по-
страждав. 
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