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У Франції відкрився 
ресторан на дві персони
У Парижі відкрився унікальний ресторан, розрахо-
ваний усього на двійко людей. Відвідувачі, здебіль-
шого закохані, бронюють столик за кілька місяців, 
повідомляє «Euromag». У ресторані «La petite cuisine 
a Paris» («У маленькій кухоньці») чаклує над страва-
ми шеф-кухар Рашель Хуу. Інтер’єр кухні квартири-
ресторану, де працює і живе Рашель, простий: стіл, 
два стільці, плита й раковина. Відвідувачів прийма-
ють у вітальні. Меню передбачає три зміни страв, а 
також вино та воду. Обід коштує 25 євро. 

Моніка Белуччі зніметься у польського 
режисера
Італійська кінодіва зіграє в новому 

фільмі польського кінорежисера та 
сценариста Анджея Вайди, присвячено-
му колишньому президентові Польщі. 
Стрічка називатиметься «Ми — народ 
польський», в якій йтиметься про життя 
лідера руху «Солідарність» Леха Вален-
си. Профспілка «Солідарність» увійшла 
в історію як незалежна професійна спіл-
ка робітників, створена у вересні 1980 
року в Польщі. Згодом вона переросла 
у широкий суспільно-політичний рух 
і зробила значний внесок у боротьбу 
польського народу з комуністичним ре-
жимом.

46-річна Моніка Белуччі виконає 
роль італійської журналістки Оріани 
Фаллачі, яка в різний час брала інтерв’ю 
в таких людей, як Муаммар Каддафі, Фе-
деріко Фелліні, Ден Сяопін, Ясір Арафат, 
Індіра Ганді та в багатьох інших. На по-
чатку 80-х років минулого століття Фал-
лачі брала інтерв’ю у Валенси. Цей епі-
зод знайде своє відображення у фільмі. 

Акторка прибуде на зйомки в Поль-
щу найближчим часом. Планується, що 
зйомки сцен (загальною тривалістю 
близько дев’яти хвилин) з її участю за-
ймуть близько двох днів. Виконавець 
головної ролі у фільмі досі невідомий. 

Про те, що Анджей Вайда планує 
зняти фільм про лідера «Солідарності», 
стало відомо в лютому. Тоді режисер так 
пояснив своє бажання: «Мене турбує 
сьогоднішня ситуація, коли лідер «Со-
лідарності» Лех Валенса, який відіграв 
надзвичайно важливу роль в історії 
польської держави, зазнає нападів з боку 
людей, які в порівнянні з ним ніхто». 

Анджей Вайда веде переговори з ін-
шими іменитими акторами про участь 
у своєму фільмі. ЗМІ пишуть, що Вайда 
прагне бачити в ролі Маргарет Тетчер 
Меріл Стріп. Примітно, що Стріп у цей 
час знімається в картині «Залізна леді».

БАТЬКІВСЬКИЙ ІНСТИНКТ 

Фотографи знайшли у зоопарку 
ідеального ведмедя-татуся

У дикій природі поширені ви-
падки, коли дорослі самці вед-

медів нападають на ведмежат і на-
віть інколи пожирають їх. Одначе 
фотографам нещодавно вдалося 
зафіксувати у російському зоопар-
ку ідилічну картину — татуся-
ведмедя, який насолоджується 
спілкуванням зі своїм дитинчам.

За словами фахівців, така по-
ведінка дорослого самця є ано-
малією, тобто можна сказати, 
що у певному сенсі йдеться про 
ведмедя-мутанта.

У дикій природі дорослі сам-
ці зазвичай живуть окремо та зу-
стрічаються з родичами хіба що у 
місцях загальної годівлі. Та в умо-
вах зоопарку це неможливо — сі-
мейство мешкає в одному вольєрі, 

тож забути про найближчих не так 
просто.

До слова, торік ЗМІ розповіда-
ли про дивну ведмедицю з зоопар-
ку у Фінляндії. Щоранку вона здій-
снює певні рухи, схожі на вправи 
йоги, і приділяє своїм вранішнім 
заняттям близько 15 хвилин.

ОЦЕ ВИРОСЛА! 

Сліпа дівчина з Таїланду стала 
найвищим підлітком планети

Звання найвищого тінейджера 
на планеті отримала 19-річна 

таїландка Малі Дангді — її зріст 
сягає 2 м 8 см. Рекорд зафіксовано 
в Книзі рекордів Гіннеса. 

Коли Малі було дев’ять, мама 
зауважила, що вона значно вища 

за однолітків: «Малі привела по-
дружок, і я поцікавилася, хто це. 
Виявилося, однокласниці. Я була 
шокована, бо дівчатка були вдвічі 
нижчі за доньку», — згадує жінка.

Обстеживши Малі, лікарі зна-
йшли в мозку пухлину, яка тисне 
на нерв. Це і є причиною гормо-
нального збою. Утворення до-
броякісне, та неоперабельне. Тож 
Малі ростиме все життя. До всього 
ж через пухлину дівчинка осліпла. 

Єдиний рятунок — дорогі 
ін’єкції препарату (3269 доларів за 
ампулу), що гальмує ріст. «Ін’єкції 
справді допомагають, але грошей, 
аби колоти їх кожні півроку, як 
прописав лікар, у нас нема, тож 
Малі далі росте», — бідкається 
мама рекордсменки.

ЯК АДАМ І ЄВА 

Австрійці відгуляли «голе» весілля

Австрійська пара влаштувала 
собі «голе» весілля, з’явившись 

на церемонію практично без одягу 
— на нареченій була білизна кре-
мового кольору, фата та туфлі, а на 
нареченому — лише капелюх. Уро-
чистість відбулася в місті Фель-
дкірхен, інформує «Корреспон-
дент». За словами молодят, Рене та 
Мелані Шахнерів, вони вирішили 
одружитися голяка, бо хотіли вла-
штувати незвичайну церемонію.

«Ми не соромимося своєї го-
лизни. Понад те, нам забагнулося 
чогось екстраординарного — поза 
рамками нудних традицій. Ну і до 
того ж ми добряче заощадили на 
весільному вбранні», — аргумен-
тувала щаслива наречена.

У реєстраційному відомстві 
зовнішній вигляд молодят сприй-

няли доволі спокійно. Коли Рене та 
Мелані постали перед працівника-
ми поважної установи, то, щоб не 
знітити слуг Гіменея, прикрилися 
букетом і капелюхом.

До слова, «голі» весілля час від 
часу влаштовують у різних краї-
нах. Скажімо, недавно такі шлюби 
відбулись у США й Австралії.

АНОМАЛІЯ 

В Азербайджані народилася 
дитина невідомої статі

У селі Амсар Гишлаг Гусар-
ського району Азербайджа-

ну з’явилася на світ дитина, чию 
стать не в змозі визначити ліка-
рі. Суть аномалії місцеві ЗМІ не 
роз’яснюють.

Вага немовляти 3,6 кг, зріст — 
50 см. Наразі малюк харчується 
грудним молоком. Зі слів матері, за 
результатами УЗД під час вагітнос-
ті її запевнили, що буде хлопчик. А 
під час пологів лікарі за зовнішнім 
виглядом породіллі визначили, що 
в неї буде дівчинка. Після наро-
дження «незрозумілої» дитини ме-
дики порадили відвезти її в Баку. 
Та столичні лікарі виявилися без-

порадними перед дефектом.
Лікар-генетик Сехер Ісмаїло-

ва стверджує, що таке відхилення 
припадає на одного з 2000 немов-
лят. «Тоді рекомендують оперу-
вати, щоб усунути аномалію. Та в 
цьому випадку це дещо складно, 
бо ж в малюка стать невизначена», 
— додала Ісмаїлова. З її слів, аби 
дізнатися, хлопчик це чи дівчинка, 
слід зробити хромосомний аналіз.

Медики гадають, що в усьому 
винні гормональні ліки, які при-
ймала жінка. Хірург Гюндюз Агаєв 
припускає можливість усунути де-
фект шляхом операції. Проте бать-
ки маляти відмовилися.

РОМАНТИК 

Американець освідчився через 
кросворд

У номері газети «Washington 
Post» був опублікований крос-

ворд, складений за спеціальним 
замовленням 28-річного Корі 
Ньюмана з Олександрії.

Кохана Ньюмана, 31-річна 
Марлоу Епштейн, не тямить свого 
життя без кросвордів. Тож дівчи-
на, як завше, купила свіжий номер 

газети, вхопила олівця та звично 
розгорнула газету на сторінці з го-
ловоломкою. Корі ж у цей час си-
дів поруч і з хвилюванням стежив 
за процесом. 

37 по горизонталі було зашиф-
ровано як «персонаж із фільму 
«Закоханий Шекспір  ». Кмітлива 
дівчина швидко зметикувала, що 
йдеться про Марлоу. 39 по гори-
зонталі було «автор сценарію філь-
му «Касабланка», тобто Епштейн. 
Останнє, що розгадала Марлоу, 
було «Words with a certain ring to 
them» («Слова, які не вимовляють-
ся окремо від обручки»). По буквах 
вийшло: «Ти вийдеш за мене?». 

Після того, як дівчина записала 
ці слова, її бойфренд встав на одне 
коліно, простягнув їй каблучку з 
діамантом і повторив свою про-
позицію. Звісно, відмовити такому 
романтичному чоловіку зворуше-
на Марлоу не змогла.

КУР’ЄР 

Кіт проніс у в’язницю мобілку в 
пакеті з макаронами

У Литві кіт приніс в’язню місце-
вої тюрми пакет із макаронами, 

в якому лежав мобільний телефон, 
повідомили правоохоронні органи 
міста Паневежис, інформує ТСН.

Незвичайного кур’єра виявив 
співробітник поліції, який звер-
нув увагу на тварину, що прийшла 
провідати арештанта.

Зі слів поліціянта, кіт прийшов 
у двір виправної установи ввечері. 
Черговий побачив його завдяки 
камерам спостереження.

Зазвичай поліцейські не звер-
тають уваги на тварин, які захо-
дять на подвір’я в’язниці, проте кіт 
поводився вельми незвично. Річ у 
тім, що доглянута та вгодована 

тварина впевнено попрямувала в 
бік однієї з камер (у ній в’язні від-
бувають адміністративний арешт) 
і сіла під вікном приміщення. По-
мітивши кота, в’язень обережно 
висунув із вікна згорнуту в тру-
бочку газету (для чого чоловік 
здійснював такі маніпуляції, не 
уточнюється). Кіт не злякався га-
зети й залишився сидіти на місці, 
очікуючи подальших дій адресата.

Одначе передати пакет із ма-
каронами та мобільником твари-
ні так і не вдалося — пухнастого 
листоношу забрав черговий, що 
пильнував за ним. Поліцейський 
забрав у кота пакет і знайшов там 
посилку.

ДИВОВИЖА 

У Китаї кішка 
народила цуценя

У місті Яншань, що в східній ки-
тайській провінції Цзянсу, кішка 

народила цуценя.
Власник пухнастої породіллі 

Чжоу Юн знав, що кицька вагітна 
й має народити на початку квітня. 
Коли тварина розродилася, Чжоу 
пішов у її сховок, аби подивитися 
на кошенят. Засмучений господар 
виявив, що одне маля померло. «По-
тім я помітив, що інше кошеня якось 
дивно виглядає, придивився — й 
жахнувся: надто вже воно скидалося 
на цуценя», — розповів чоловік.

Чжоу Юн тримає кішку та соба-
ку вдома як домашніх улюбленців. 
Він зазначив, що кицька та пес ма-
ють доволі теплі відносини — навіть 
їдять і сплять разом. «Імовірно, що 
кошеня — змішаний нащадок», — 
сказав Юн.

Місцевий ветеринар Лай Кся-
юн оглянула кота-пса. Вона вважає, 
що неможливо, аби кішка народила 
щеня.

«Ймовірно, кицька народила 
двох кошенят рано-вранці, й одне 
померло. Тоді тварина вийшла на-
двір, випадково знайшла новонаро-
джене цуценя та, щоб компенсувати 
втрату, принесла його додому», — 
запевняє Лай Ксюян.

За її словами, кішки та собаки — 
це два різних види, тож неможливо, 
щоб вони мали спільних нащадків.
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