
Поки весь світ готується до Різд-
ва, працівники багатьох євро-

пейських зоопарків вирішили пода-
рувати веселий настрій і тваринам, 
за якими доглядають. Ініціатори 
«звіриного» свята підійшли до захо-
ду творчо, підготувавши хвостатим і 
вусатим різні подарунки, загорнуті у 
яскраву обгортку й прикрашені бан-
тами. Так, відчути дух Різдва пощас-
тило англійським лемурам у парку 
дикої природи британського міста 
Берфорда і мешканцям зоопарку 
Північної Ірландії. Дбайливі нагля-
дачі поклали для своїх улюбленців у 
різдвяні шкарпетки ароматні фрук-
ти й поживних комашок. 
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Санта-Клаус 
навідався до звірят 
у зоопарках усього 
світу 

Калу — найбагатший шимпанзе 
на планеті

Індус поєднав йогу з їздою на мотоциклі

У Будапешті встановили благодійну 
ялинку… з дров

В Америці випустили «бородатий» 
різдвяний календар

Статки найбагатшого на плане-
ті шимпанзе на кличку Калу 

перевалили за 109 мільйонів до-
ларів. А мешкає примат-багатій у 
розкішному особняку в передмісті 
Кейптауна (ПАР). 

Це «найдорожча» мавпа у сві-
ті. Її хазяйка Патрісія О’Ніл так 
любила тварин, що заповіла всі 
свої капітали кільком десяткам 
котів і собак, але найбільше гро-
шенят дісталося саме її улюблен-
цю Калу.

А ось чоловік дивакуватої 
мільйонерші плавець Френк О’Ніл 
не отримав нічого. На момент 
складання жінчиного заповіту він 
якраз виступав на XXVII літній 
Олімпіаді в Сіднеї.

Вигадливий індієць Гугулоту Ла-
чірам поєднав їзду на мотоци-

клі з йогою.
Складні східні фізичні впра-

ви він робить прямо на байку, що 
мчить трасою на великій швидко-
сті, чим викликає фурор у гляда-
чів. 

Місцева архітектурна студія 
Hello Wood встановила на 

одній із центральних площ сто-
лиці Угорщини нетривіальну пе-
редріздвяну інсталяцію Charity 
Tree («Дерево добра») у вигляді 
одинадцятиметрової ялинки, 
складеної з 15 000 колод, призна-
чених для розтоплення. Всередині 
є невелика схованка, зроблена у 
формі каплички. За задумом авто-
рів, будь-хто може усамітнитися 
там, щоб «насолодитися тишею». 
Ввечері інсталяція освітлюється 
численними вогнями — у цьому 
допомогла фірма Philips.

Charity Tree — не черговий кітч 
або безглуздий протест. Організа-
тори поставили перед собою кон-
кретну мету — поділитися теплом 
із усіма, хто цього справді потре-
бує. Через дванадцять днів після 
встановлення «дров’яну ялинку» 
планують розібрати і частинами 
роздати нужденним сім’ям для об-
ігріву їхніх жител.

Останнім часом бороди завойо-
вують усе більше і більше ува-

ги, перетворюючись на справжній 
тренд.

Фотограф Стефані Джарстад зі 
США вирішила, що, готуючись до 
Різдва, не варто обмежуватися де-
коруванням будинку та носінням 
светрів із оленями. Чому б не при-
красити бороди? Червоні ягідки 
гостролиста, малюсінькі шкарпет-
ки, кульки, янголята та бантики 
— це так контрастує із серйозним 
образом справжнього чоловіка, 
що важко було не прийняти такий 
виклик і не ризикнути зробити цю 
кумедну фотосесію. 

Свій проект Стефані назвала 
Тhe 12 Beards of Christmas («12 бо-
рід Різдва»). Тож дюжина екзотич-

них бороданів із різдвяними при-
красами у густій рослинності на 
обличчі тепер красується в одно-
йменному святковому календарі.

Одна з найбільш незвичних традиційних 
різдвяних страв — смажена гусінь 

Мало який турист наважить-
ся скуштувати традиційний 

південноафриканський смаколик, 
про який піде мова. 

В ПАР і ще кількох країнах 
Південної Африки на різдвяному 
столі обов’язковим є, мабуть, най-
більш незвичний із погляду євро-
пейця делікатес — смажені з хрум-
кою цибулькою гусениці метеликів 
павиноочок  (місцеві називають їх 
«мопане»). 

Така гусінь тут коштує у кілька 
разів дорожче за звичайне м’ясо. 
Її сушать, в’ялять, консервують 
на зиму й, звичайно ж, свіжою 
смажать на свята. На щастя, сезон 
збору якраз збігається з різдвяни-
ми вакаціями. 

Молода матуся зауважила, 
що поки їй не до цього. 

Зіркова пара та новоспече-
ні батьки Хайден Панеттьєрі та 
Володимир Кличко, у яких на 
початку грудня народилася до-
нечка, пов’язувати себе узами 
Гіменея поки не квапляться. 

Як розповіла Хайден, вона 
не може точно сказати, коли ви-
йде заміж за Кличка, оскільки не 
ставить це перед собою за мету 
і на стосунки закоханих це жод-
ним чином не вплине. 

«Я не ставлю якихось часо-
вих рамок. Ми живемо не так. 
Ми маємо цей маленький шма-
точок щастя, і нам подобаєть-
ся, що донька забирає весь наш 
вільний час. Окрім того, мені 
слід почекати, поки вона зможе 
розсипати квіти на нашому ве-
сіллі або хоча б проповзти про-
ходом на церемонії», — віджар-
тувалась акторка. 

Днями Кличко та Панеттьєрі 
знялись у ніжній лав-сторі з ново-
народженою донечкою. Фотосесія 
вийшла неймовірно зворушли-
вою. Щасливі татусь і матуся з 
гордістю показали своє маленьке 
диво — донечку Кайю-Євдокію. 

Зіркові батьки погодилися 
зробити кілька фото разом зі 
своєю маленькою красунечкою 
спеціально для журналу People. 
Зі слів Хайден, крихітка схожа на 
них обох. 

«Мені щастить, якщо я хоч 
інколи можу взяти донечку на 
руки. Бо Володя постійно вихо-
плює її у мене зі словами: «Ні, ні, 
ні, я візьму». Я передбачала, що 
буде саме так», — зізналася наре-
чена Кличка. 

В Індії чоловік прокинувся на 
багатті для кремації
Житель міста Бхілвара отямився, коли його вже помісти-
ли на похоронне багаття, щоб провести обряд кремації. 
Напередодні 72-річний Діпак Сінгх знепритомнів, годую-
чи корів. Викликаний лікар констатував смерть. Та в той 
момент, коли все вже було підготовлено до церемонії 
спалювання і родичі затягли традиційні погребальні 
співи, «померлий» поворухнувсь, а потім розплющив очі 
й сів. Рідні одразу помогли чоловіку зійти на землю. «Спо-
діваюся, вони дочекаються, коли я дійсно помру, а не на-
магатимуться знову спалити живцем», — жартує дідусь. 
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Панеттьєрі не поспішає виходити 
заміж за Кличка 


