
В Індії живе незвичайний підліток 
зі здібностями, які просто вра-

жають, — 16-річний Діпак Джангра 
здатний витримати 11 000 вольтів, 
що проходять крізь його тіло. 

Моторошнуватий талант у хлоп-
ця проявився випадково, коли він 
ремонтував обігрівач матері. «Ла-
годячи його, ненароком торкнувся 
дротів під напругою з викруткою в 
руках, але нічого не відбулось — я не 
отримав шок», — розповідає Діпак. 

Цікаво, що людина-ізолятор 
здатна протистояти такій же кіль-
кості електричної напруги, яка необ-
хідна для живлення 500 будинків. 

Хлопчина також може сидіти, за-
нуривши руки в каструлю з водою й 
оголеними проводами і безтурботно 
усміхаючись при цьому, чи торкатися 
дротів язиком, від чого ті іскрять. 
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Індієць здатний 
витримати напругу 
в 11 000 вольтів 

Фанати «Русалоньки» з’їхалися
до США на щорічний фестиваль 

Як змінилася зовнішність туриста за рік

Пасажири лондонського метро 
не злякалися «полярного ведмедя» 

24 години на прочитання: книга 
з механізмом самознищення 

Мультфільм «Русалонька» ба-
гато хто любить із дитин-

ства. Зворушлива історія не лишає 
байдужими й дорослих. На що-
річному фестивалі Merfest, який 
проходить у Північній Кароліні, 
люди в костюмах русалок влашто-
вують видовищне шоу, яке надовго 
запам’ятається й малюкам, й татам 
і мамам. Їхні виступи дарують по-
смішку, радість і атмосферу свята. 

Фотограф Артур Друкер, по-
бувавши на тематичному фесті, 
ділиться враженнями: «У багатьох 
учасників бажання стати русал-
кою чи русалом виникло ще в ди-
тинстві, після перегляду мультику 
або прочитання книги. Кожен об-
раз унікальний і яскравий. Цьо-
горіч я спеціально вирушив на це 
шоу, аби самому переконатися в 
словах очевидців. Люди, які при-
їхали сюди, отримують задово-
лення від усього, що відбувається, 
й насолоджуються атмосферою 
казки, придуманої ними: плава-
ють, влаштовують ігри та виступи, 
навіть одружуються. А охочі мо-
жуть приєднатись і взяти участь 
у різних конкурсах: наприклад, 
навчитися затримувати дихання, 

занурюватися під воду, поплавати 
наввипередки з жителями мор-
ського царства короля Тритона й 
отримати на пам’ять кілька чудо-
вих фотографій із Merfest. 

Так само тут можна купити кос-
тюм або хвіст русалки, зроблений 
із тканини, прикрашеної «лусочка-
ми», камінчиками або паєтками». Німецький турист Крістоф Реаге 

цілий рік мандрував Китаєм, 
подолавши 4500 км. Упродовж усієї 

подорожі мандрівник не голився і 
не стригся. А зняте ним відео пока-
зало, наскільки він заріс за цей час. 

Днями Лондонським метрополі-
теном прогулювався білий вед-

мідь. 2,4-метровий клишоногий 
пройшов рано-вранці в підземці, 

на мосту Міленіум і в Хемпстед-
Хіт, інформує independent.co.uk. 

При цьому перехожі не ляка-
лись, а, навпаки, із задоволенням 
гладили грізного звіра та фотогра-
фувалися з ним. Секрет їхньої без-
страшності в тому, що полярний 
ведмідь не справжній. 

Важко повірити, але насправді 
це костюм, розроблений піарника-
ми нової драми «Стійкість» від Sky 
Atlantic. Цю ляльку розробляло 19 
фахівців упродовж двох місяців. 
Двоє ляльководів розміщуються 
всередині. Їм знадобився тиждень 
на репетиції, щоб зімітувати ходу й 
інші рухи та не завалитися на бік.  

Оригінальна ідея належить ві-
домому автору бестселерів 

Джеймсу Паттерсону. Його новий 
роман Private Vegas вийшов обмеже-
ним тиражем із вбудованим меха-
нізмом самознищення. 

Електронні книги після 24 годин 

після початку читання стираються, а 
паперовий варіант, випущений в єди-
ному екземплярі, оснащений справ-
жнім механізмом, здатним підірвати 
видання рівно за добу після того, як 
читач перегорне першу сторінку. Цей 
хід письменника, який до 1996-го був 
успішним рекламником, а тепер відо-
мий як автор численних детективів 
про Алекса Кросса, покликаний піді-
гріти читацький інтерес перед вихо-
дом Private Vegas, стандартна версія 
якого з’явиться в книгарнях пізніше. 

Ті, кому не терпиться прочита-
ти роман до оголошеного терміну, 
можуть придбати 1000 електронних 
книг або викупити через аукціон 
єдиний паперовий примірник із 
бомбою. Стартова ціна — $294. Крім 
того, щасливий переможець торгів 
повечеряє з самим Паттерсоном. 

У Китаї за невиконання плану продажів 
менеджерів поставили на коліна 

Якщо ви не виконуєте роботу, 
доручену начальством, вас мо-

жуть покарати, урізавши платню, 
чи змусити працювати більше. Але 
не всі керівники користуються та-
кими методами, щоб підвищити 
ефективність роботи підлеглих. 

Так, у місті Сяминь, що в ки-
тайській провінції Фуцзянь, за 
недостатню старанність у роботі 
публічно поставили на коліна ме-
неджерів із продажів однієї неві-
домої (поки) компанії. 

Пішоходи, які зняли на каме-
ру смартфона це дике покарання, 
що відгонить середньовіччям, по-
відомили, що працівники не лише 
змушені були стояти на мосту на 
колінах, просячи вибачення, — пе-
ред ними ще й лежали папірці з на-
писами, що повідомляли, чим саме 
кожен із них завинив. Із зазначен-

ням імені та віку. 
Так, перед 43-річним Ченом 

Лю лежала табличка з написаним 
від руки реченням: «Я не впорався 
зі своїм планом продажів». Поруч 
із ним вклякла Мінг Чу, 39 років. 
Перед нею — папірець із текстом: 
«Я мушу стояти на колінах на цьо-
му мосту протягом години як по-
карання за невиконану роботу». 

Після того як один із пере-
хожих сфотографував нещасних 
продавців і виклав знімки у Мере-
жу, історія почала поширюватися 
віртуально. 

Зі слів очевидців, один із тих, 
хто завинив, не витримав публіч-
ного покарання і, вирішивши, що з 
нього досить, устав із криком, зім’яв 
і пожбурив табличку перед тим, як 
піти. Решта лишилася на місці, не 
помітивши демаршу колеги. 

Відома латиноамериканська вико-
навиця Шакіра народила дитину 

в одній із клінік Іспанії. Співачка 
подарувала цивільному чоловікові, 
футболістові Жерару Піке, другого 
сина. Хлопчик з’явився на світ у ніч 
на 30 січня в Барселоні. 

За даними журналу Hola, о 18:55 
29 січня Шакіру доставили в поло-
гове відділення тієї самої клініки, де 
два роки тому народився їхній із Піке 
первісток Мілан. Як повідомляють 
іспанські репортери, цього разу для 
співачки та її близьких був заброньо-
ваний цілий відсік на поверсі, щоб 
породіллі з сусідніх палат-номерів не 
порушували їхній сімейний комфорт. 

Помічники Шакіри та Жерара 
замовили високі й пишні рослини, 
завчасно розставивши їх біля вікон: 
поп-діва вирішила відгородитися 
від папараці, які почали стягувати-
ся до клініки ще 27 січня. У лікар-
ню вона прибула на білому Audi й 
опинилась усередині, минаючи цен-
тральний вхід. 

Повідомляється, що пологи, як і 
минулого разу, пройшли за допомо-
гою кесаревого розтину. При появі на 
світ першого сина Шакіра не хотіла, 
щоб у процесі брали участь чоловіки. 

Як назвали новонародженого, 
поки не відомо. У близькому оточенні 
Піке повідомили, що в числі імен, од-
ним із яких можуть назвати малюка, є 
Андреа та Саша. Хлопчик народився 
о 23:15 29 січня. Цікаво, що його стар-
ший братик Мілан народився 22 січ-
ня, а Шакіра і Жерар Піке святкують 
свої дні народження 2 лютого. 

В інтерв’ю Шакіра не раз казала, 
що мріє про велику сім’ю. «Я хочу, 
щоб у нас із Жераром було вісім чи 
дев’ять дітей — власна футбольна ко-
манда», — заявляла артистка. 

Пенсіонерка вісім років живе 
на круїзному лайнері 
86-річна американка Лі Вахтсеттер вирішила здійснити всі 
свої мрії і на схилі літ продала будинок у Флориді, щоб по-
дорожувати лишок своїх днів на кораблі. Останні 7 років 
вона живе на круїзному лайнері Crystal Serenity. Лі завжди 
любила круїзи. Починаючи з 1962-го, це її 283-я подорож. 
Бабця витрачає $164 тис. на рік. За ці гроші живе в окремій 
каюті класу люкс, харчується у ресторані, відвідує звані ве-
чори та коктейльні вечірки, ходить у кінозали і на заняття 
з танців. «Члени екіпажу вже стали мені як сім’я. Ще ніхто 
так уважно до мене не ставився», — розповідає старенька. 
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Шакіра подарувала коханому 
футболісту ще одного сина 


