
23-річна киянка Ганна Гресь по-
каталася на лижах у купаль-

нику на відомому гірськолижному 
курорті «Буковель» в Івано-Фран-
ківській області. Приїхала туди з 
двома десятками друзів. Фото і ві-
део спуску дівчина виклала на сво-
їх сторінках у соціальних мережах. 

«Коли запланували поїздку 
в Карпати, одразу вирішила вла-
штувати там щось неординарне, 
— розповідає екстремалка зі сто-
лиці. — Тому, крім теплого зи-
мового одягу, взяла з собою два 
купальники. Перші дні було по-
хмуро, сніг узагалі не йшов, а на 
траси надували штучний. У день 
нашого від’їзду до Києва нарешті 
з’явилося сонечко, температура 
трималася плюс один. Ми вибра-
ли найменш людний спуск. Коли я 
почала роздягатися, всі оторопіли. 
Люди зупинялися, розпитували, 
фотографували. Подруга взяла 
мій одяг і спустилася на сноубор-
ді, щоб унизу я одразу одяглася. 
Троє друзів їхали поряд на лижах 
і знімали мене на телефони. Най-
більше боялася впасти і проїхати-
ся голим тілом по холодному снігу. 
Та, на щастя, обійшлося без цьо-

го. Спуск тривав не більше п’яти 
хвилин, і я просто не встигла за-
мерзнути. Проте все ж таки одразу 
побігла пити гарячий чай — для 
профілактики». 
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Киянка покаталася на лижах 
у купальнику 

80-річний волоцюга не миється 
вже 60 років 

Громадянка ПАР 
на знак протесту 
прийняла ванну 
в дорожній вибоїні 

У Великобританії створили захисну броню 
для кота 

Фотограф зі США знімає «брутальних» 
малюків 

80-річний іранський волоцюга 
Аму Хаджі ось уже 60 років 

не бачив мила та губки. Буквально 
обліплений брудом, старий скида-
ється на підземного троля. Його 
шкіра вкрита лусочками грязюки, 
яка відшаровується, очей майже 
не видно, а сморід від нього відчу-
вається за кілька метрів. 

Аму провадить дуже примі-
тивний спосіб життя, а його го-
ловний скарб — металева водо-
провідна труба, з якої він курить 
кізяки. Цікавий фотограф пригос-
тив безхатька цигарками, які той 
одразу ж вирішив викурити пуч-
ком. У цегляній будові на околиці 
села Аму живе вже багато років. 
Більшу частину доби він прово-
дить не зрушуючи з місця — спить 
або гріється на сонечку. 

Ніхто не знає, чому дідусь 
живе таким життям і не мився 
кілька десятків років. Аму харчу-
ється трупами тварин, які запікає 
в багатті. Іноді його підгодовують 
місцеві жителі. 

Вчителька з Ньюкасла Розі Мор-
рісон вирішила висловити свій 

протест проти вибоїн на дорогах 
Південної Африки своєрідним спо-
собом. Одягнувши купальник, вона 
забралася в одну з таких ям, щоб 
прийняти ванну в брудній калюжі. 
Активістка наділа купальну шапоч-
ку, взяла шампунь та інші засоби 
гігієни. 

За словами жінки, дорога між 
містами Махадодорп і Машишинг, 
укрита численними вибоїнами, ста-
ла смертельною пасткою для авто-
мобілістів. Через баюри шлях, який 
водії мали б долати всього за 20 хви-
лин, вони проїжджають за годину. 

Задиристі британські котиська 
можуть сміливо йти в бій на 

районі в лицарських обладунках 
із шипами, як у драконів, на спині. 
Як повідомляє The Daily Mail, у Ве-
ликобританії в продажу з’явилися 
шкіряні лати для котів. Виробник 
каже, що обладунок покликаний 
захистити домашнього улюбленця 
від ворожих кігтів під час бійки. 
Щоправда, котяча безпека коштує 
дорого: щоб укомплектувати хвос-
татого бронею, турботливому гос-
подареві доведеться викласти аж 
500 фунтів стерлінгів. 

Фотограф із Чикаго Eric 
Sahrmann вирішив зробити 

незвичайні зображення з дітьми. 

На його знімках «відфотошоплені» 
карапузи виглядають брутально і 
в той же час мило. 

На Вінниччині живе пес, який розв’язує 
задачі з математики для другокласників 

Пес, що вміє рахувати, живе на 
Вінниччині. Ротвейлер Лорд 

дасть фору другокласнику, бо саме 
рівня шкільної програми з матема-
тики за другий клас наразі досяг 
пес. Собака додає, віднімає, мно-
жить і ділить. Господар і далі роз-
виває математичні здібності вихо-
ванця. Втім, каже, що гадки не має, 
як у кудлатого виходить лічити, 
йдеться в сюжеті ТСН. 

Лорд завиграшки розв’язує 
приклади на три дії, які є в шкіль-
ній програмі за 2-й клас. Матема-
тичні здібності у свого ротвейлера 
хазяїн помітив ще півтора року 

тому. Спочатку пес швидко та чіт-
ко виконував усі команди. За шма-
точок сиру чи сосиску Лорд гото-
вий на будь-яку інтелектуальну 
гру з господарем. Спершу чоловік 
учив собаку рахувати на паличках. 
Згодом змайстрував рахівницю з 
металевими цифрами. Потім ді-
йшло і до таблиці множення. За-
раз Лорд легко і ділить, і множить. 
Щоразу власник чотирилапого 
ускладнює завдання: приклади дає 
на більше дій, а завдання — і усно, 
і візуально. 

Сусіди не вірили, що у їхньому 
селі є пес, який рахує. Охочих по-
бачити це на власні очі стає дедалі 
більше. Найчастіше подивитися на 
розумного собаку приходять діти. 

Подружжя пенсіонерів розпо-
віло, що ротвейлера ще маленьким 
їм подарував син. Жінка спочатку 
наполягала відмовитися від дво-
місячного цуцика. Втім, глава сім’ї 
став на захист пса і тепер не шко-
дує. Щоправда, каже, що не має 
змоги звозити його до кінологів, 
щоб визначити, як у собаки вихо-
дить рахувати і чи є ротвейлер-ма-
тематик унікумом. 

Господар Лорда й надалі пла-
нує розвивати його здібності до 
точних наук. Тепер його вчити-
муть розв’язувати приклади на 
чотири дії, та не для конкурсів і 
олімпіад, а для загального розви-
тку пса. 

Санта Дімопулос шукає чоловіка, 
який може її чомусь навчити 
Екс-«ВІА Гра» Санта Дімопулос 

шукає собі чоловіка цікавого та 
зі стрижнем, який зможе її чогось 
навчити. Поки що ж дорогих по-
дарунків від залицяльників вона не 
приймає. Про все це Санта розказа-
ла в інтерв’ю виданню Touch. 

Артистка, яка частенько публі-
кує в соцмережах фото з закордон-
них вояжів, каже, що скоріше відмо-
виться від участі в якомусь проекті, 
ніж пожертвує часом, проведеним із 
сином Даніелем. Дімопулос хоче на-
родити ще. 

«Найближчим часом я навряд чи 
до цього готова, проте, звісно, хочу 
ще дітей. В ідеалі я хотіла б іще двох 
чи трьох. Тепер мені хотілося б ді-
вчинку, а далі — як Бог дасть», — зі-
знається Санта. 

Співачка, яка має намір дати си-
нові найкращу освіту, вважає, що 
дітей не треба розпещувати, але й 
надмірна суворість не дає малечі 
рости щасливою. Зірка вважає, що 
в питаннях виховання потрібно до-
тримуватися золотої середини. 

Виконавиця запевняє, що вірить 
у справжнє кохання і в те, що зу-
стріне свою половинку. Приблизний 
портрет уже має: «Однозначно ціка-
вий, складний і зі стрижнем. Це по-
винен бути чоловік, який уже реалі-
зувався, тому що я вже мама, у мене 
дитина і я вже виросла. Мені потрі-
бен чоловік, який зможе мене чогось 
навчити і якого я поважатиму». 

«Тато моєї дитини старший від 
мене на 12 років, попередній мій 
бойфренд — на вісім. У принципі, 
вони були для мене як діти. Я не 
можу сказати, що мені було з ними 
цікаво та що вони чомусь мене на-
вчили, швидше навпаки. Тому на 
однолітків я ніколи й не дивилася», 
— пояснює Дімопулос. 

Окрім стрижня, чоловік мрії 
Санти має бути розумний, бо дур-
ний грошей не заробить. 

Засуджений довічно отримав 
літературну премію 
44-річний американець Аларік Хант став лауреатом 
літературної премії The Private Eye Writers of America. На-
городу він дістав за написаний в ув’язненні детективний 
роман Cuts Through Bone. Автор, який відбуває довічне 
покарання в тюрмі суворого режиму в Південній Ка-
роліні, ніколи не був у Нью-Йорку, та написав саме про 
це місто. Критики відзначили, що персонажі вийшли 
вдалими, а загальне тло — переконливим. За перемогу 
в’язень одержав $10 тис. і контракт на видання книги. 
Хант сів у 1988-му — за вбивство, підпал і грабіж. 
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