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В Естонії в лісі знайшли 
тонну нарізаної ковбаси
В естонському лісі поблизу волості Сонда виявили 
цілу траншею нарізаної на кружальця ковбаси са-
лямі, повідомляє газета «Ohtuleht». Загальна вага 
викинутої ковбаси становить близько однієї тонни. 
Як зазначив Індрек Штраух, який працює на цій ді-
лянці лісу, в траншеї так багато салямі, що її навіть 
не зможуть з’їсти цілі армії лисиць і єнотів. Хто та 
навіщо викинув сиров’ялену ковбасу в лісі, встано-
вити не вдалося. Якщо зловмисників не знайдуть, 
прибиратиме м’ясну закуску землевласник.

Альбіна Джанабаєва зблизилась 
із партнером по танцях 
Солістка групи «ВІА Гра» 32-річна 

Альбіна Джанабаєва фліртує з парт-
нером по танцювальному телешоу. По-
стійні репетиції «Танців із зірками» так 
зблизили співачку та шоумена Андрія 
Фоміна, що тепер пара нерозлучна на-
віть за межами проекту.

На вечірці після закінчення зйомок 
шостого сезону програми Альбіна й Ан-
дрій то кружляли в повільному танці під 
хіти Тетяни Буланової, то мило балака-
ли за столиком. Модний караоке-клуб 
партнери по танцях залишали, тримаю-
чись за руки.

Молоді люди познайомилися на про-
екті та зразу ж знайшли спільну мову. 
Виявилося, що й шоумен, і артистка, 
якій приписують тривалий роман із Ва-
лерієм Меладзе, захоплені італійською 
культурою. За дивним збігом вони в 
один час опинилися в Римі, де провели 
кілька незабутніх днів.

«Нас дуже зблизили тренування. 
Коли протягом трьох місяців бачиш 
людину щодня, то, звичайно, починаєш 
зближатися з нею, — поділився Фомін. 
— Ми з Альбіною розуміємо один одно-
го з півслова».

Про роман Джанабаєвої та Меладзе 
любить розповідати екс-учасниця тріо 
«ВІА Гра», «Міс Росія — 2006» Тетяна 
Котова. За її словами, Альбіна Джанаба-
єва звикла до свого особливого стано-
вища у групі, тож від Меладзе вимагає 
підвищеної уваги. А Валерій, мовляв, не 
хоче ловити кожен її подих, адже й сам 
— зірка.

У Тані, до речі, відносини з фаво-
риткою Меладзе не склалися. «Жили в 
різних містах і перетиналися тільки на 
виступах і якихось заходах. Та якби я й 
прагнула з нею подружитись, у мене б, 
швидше за все, нічого не вийшло. Над-
то важкий у неї характер. Та й у мене не 
простий», — каже Котова.

ДОБРОДІЙ 

У Великобританії з’явився юний 
супергерой

У місті Танбрідж Веллс, розта-
шованому в графстві Кент на 

південному сході Англії, з’явився 
супергерой, який називає себе 
Сусідським Ніндзя. 25-річний па-
рубок заявив, що вважає своєю 
місією допомогу пенсіонерам, по-
рятунок котів, які згубилися чи за-
стрягли на деревах, а також проти-
стояння хуліганам.

За словами ніндзя, одягнено-
го у відповідний костюм чорного 
кольору, на перетворення в су-
пергероя його надихнув досвід 
так званого «Догляду за сусідами» 
— добровільної організації із за-
побігання злочинам у житлових 
будинках. Парубок вважає, що жи-
телі Танбрідж Веллса забули про 
взаємовиручку та необхідність пі-
клуватися один про одного, тому 
він вирішив самотужки опікува-
тися безпекою городян, інформує 

«Лента».
Як давно Сусідський Ніндзя 

діє на території Танбрідж Веллса та 
чи є в нього помічники, наразі не-
відомо. Про те, що він таки патру-
лює вулиці та допомагає жителям 
рідного міста, свідчать фотографії, 
зроблені в різних районах міста. За 
словами місцевих жителів, особли-
во задоволені роботою супергероя 
пенсіонери.

ПЕС-ТОВСТУН 

Англійський собака став жертвою 
фаст-фуду

Семирічна бордер-коллі на 
кличку Кессі з Великобрита-

нії — найтовстіша собака країни 
— вона важить більше 58 кілогра-
мів (як сніжний барс чи поп-зірка 
Джастін Бібер)

Причиною надмірної ваги ста-
ло неправильне харчування: Кессі 
не їсть нічого, крім чіпсів, картоплі 
фрі, смажених курчат, шоколаду, 

тістечок та іншого фаст-фуду.
Після того, як власниця твари-

ни — самотня літня жінка — за-
хворіла та потрапила до лікарні, 
Кессі віддали до притулку. Щоб 
винести собаку з машини, знадо-
билося трійко людей. Через над-
лишки жиру пес не може самостій-
но стояти та ледве робить кілька 
кроків, перевалюючись із лапи на 
лапу. Понад те, Кессі страждає на 
пролежні.

Працівники центру жахнули-
ся, коли побачили стан пса. Наразі 
вони посадили Кессі на сувору діє-
ту та пообіцяли, що за рік вона по-
вернеться до норми — в середньо-
му бордер-коллі важить 18-20 кг. 

«На жаль, коли власники пере-
годовують своїх улюбленців, вони 
їх просто вбивають добротою», — 
сказала працівниця притулку для 
собак Сандра Вільсон.

ІДЕАЛ 

Поляк вирішив одружитися з 
картиною

Житель Польщі Томаш Ури-
новіч вирішив одружитися 

з картиною, на якій зображена ді-
вчина його мрії. 37-річний поляк 
заявив, що прагне укласти шлюб з 
намальованою жінкою, бо йому не 
вдалося знайти «оригінал», тобто 
ту, хто позував художникові в 1955 
році.

Вперше Томаш побачив кар-
тину з зображенням дівчини, що 
несе кошик із білизною, в 2001 
році в галереї, а потім викупив її. 
Впродовж десятиріччя він шукав 
натурницю або самого художника, 
повідомляє ТСН. 

Закоханий чоловік розповів, 
що хотів би просто поспілкува-
тися з цією жінкою, випити з нею 

кави, дізнатись, як їй живеться. Та 
пошуки були марними, і тепер він 
має намір одружитися на картині.

«Не знаю, чи можна зробити це 
в Польщі, але якщо й ні, я вирушу 
кудись і одружуся з нею», — впев-
нено заявив Томаш.

ПРОПОЗИЦІЯ 

Туреччина пропонує туристам 
стати мусульманами на місяць

Туреччина пропонує новий на-
прям у туризмі — відчути себе 

мусульманином, не приймаючи 
ісламу. За словами організаторів, 
тур включає молитви (зокрема, на 
світанку й опівночі) та уроки ісла-
му. Учасникам доведеться відмо-
витися від алкоголю та свинини. 
Проте куріння не забороняється.

Розробник проекту Бен Боу-
лер упевнений, що учасники змо-
жуть отримати корисний досвід в 
умовах конфлікту культур, який 
відбувається сьогодні. «Господарі 
були проти того, щоб їхніх гостей 
примушували молитися», — каже 
Боулер. Але, на його думку, тим, 

хто вирішив пройти цей шлях, 
необхідне повне занурення, тож 
вони мають молитися п’ять разів 
на день.

У середині травня, коли стар-
тує програма, вранішня молитва в 
Стамбулі починатиметься о пів на 
четверту ранку.

Програма називається «Му-
сульманин на місяць», але триває 
лише дев’ять днів. У майбутньому, 
можливо, її розширять до 21 дня. 
За словами Боулера, більшість лю-
дей не привабила б подібна про-
грама, що триває цілий місяць. 
Небагатьох на сьогодні зацікавив 
навіть дев’ятиденний тур.

НЕПРОХАНИЙ ГІСТЬ 

Американка знайшла у власній 
спальні алігатора

У США мешканка міста Палмет-
то, штат Флорида, знайшла в 

одній зі спалень свого будинку жи-
вого алігатора завдовжки близько 
1,8 метра.

Як з’ясувалося, тварина запо-
взла в будинок із сусідньої водо-
йми, коли господарів не було вдо-
ма, та розташувалася в кімнаті для 
гостей. Алігатор проліз через спе-
ціальний отвір у вхідних дверях, 

який слугує входом для домашніх 
котів.

Алексіс Данбар виявила кроко-
дила, коли повернулася додому. За 
її словами, підлога в квартирі була 
в крові, й вона подумала, що хижак 
з’їв її кішок. Насправді ж виявило-
ся, що кров йшла з ран алігатора 
— той поранився, коли залазив до 
хати. Пухнасті вихованки амери-
канки не постраждали. Крокодила 
впіймали представники служби 
з нагляду за тваринами, яких ви-
кликала жінка. Спочатку плазуна 
загнали у ванну кімнату, а потім 
накинули на нього мотузку та ви-
тягли на вулицю. Невдовзі тварину 
відпустили в озеро.

Алігатори живуть у прісній 
воді, вибираючи для проживання 
ставки, болотисті місцевості та 
річки. У Флориді їх розводять для 
отримання шкіри та виробництва 
аксесуарів із неї.

ЧИ ДОПОМОЖЕ? 

Киргизькі депутати виганяли злих 
духів із парламенту

Днями киргизькі депутати про-
вели ритуал із вигнання злих 

духів із будівлі парламенту. Щоб 
обряд спрацював стовідсотково, 
народні обранці навіть влаштува-
ли жертвопринесення, зарізавши 
сім баранів, інформує ТСН.

Спікер парламенту Ахмат-
бек Келдібеков повідомив, що на 
проведення ритуалу із зарплатні 
кожного депутата було вирахува-
но по сімсот сомів (а це близько 

п’ятнадцяти доларів). 
Політик зазначив, що тільки 

частина зібраної суми була ви-
трачена на баранів. Решта, за його 
словами, була спрямована на бла-
годійні цілі: на рахунки будинків 
пристарілих та інтернатів, повідо-
мляє «Лента».

Чи є вже якісь ознаки того, що 
атмосфера в парламенті (де недав-
но, зокрема, відбулося кілька бі-
йок) покращилася, поки невідомо.

ДИВО ПРИРОДИ 

У Швейцарії зацвіла 
«трупна» квітка

Аморфофаллус титанічний, відо-
мий також під назвою «трупна 

квітка», має одне з найбільших суц-
віть у світі. Та відомий він передусім 
через огидний «аромат» і рідкісність 
— у Швейцарії востаннє ця рослина 
квітла 75 років тому. 

В усьому світі було зареєстро-
вано всього 134 випадки цвітіння 
аморфофаллуса. У дикій природі 
його можна зустріти тільки в тро-
пічних лісах індонезійського остро-
ва Суматра, проте й там цих рослин 
майже не залишилося.

Аморфофаллус титанічний має 
вигляд гігантської квітки заввишки 
від двох до п’яти метрів, внутрішня 
поверхня якої забарвлена у бордо-
вий колір, а зовнішня — в зелений. 
Під землею знаходиться гігантська 
бульба масою до 50 кілограмів.

Аромат квітки нагадує суміш за-
пахів тухлих яєць і зіпсованої риби, 
а за зовнішнім виглядом вона схо-
жа на шматок м’яса, що розклада-
ється. На думку вчених, саме таке 
неапетитне поєднання запаху та 
кольорів вабить до суцвіття комах-
запилювачів.

Відомості.UA

№ 19 (554)

5 - 11 травня 2011 року

http://vidomosti-ua.com/


