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Чоловіка судять за відмову 
від сексу в шлюбі 
У Дубаї (Об’єднані Арабські Емірати) чоловікові 
пред’явлено позов на 15 мільйонів доларів за від-
мову займатися сексом зі своєю дружиною, що 
викликало її душевні страждання. Жінка розпові-
ла суду, що її благовірний не спав із нею протягом 
перших чотирьох місяців їхнього шлюбу в 2008 
році. А пізніше вона виявила, що він страждає від 
еректильної дисфункції. Згідно з протоколом судо-
вого засідання, жінка звинувачує чоловіка у неви-
конанні своїх подружніх обов’язків. 

Вагітна Анна Седокова народжуватиме 
в Лос-Анджелесі 
Колишня солістка гурту «ВІА Гра» 

28-річна Анна Седокова нарешті зі-
зналася, що чекає дитину. Тримаючи 
свою вагітність у секреті, співачка хова-
ється від сторонніх очей і зайвих пліток 
в Америці. 

Нещодавно на офіційному сайті Се-
докової з’явилося повідомлення: «Ми 
раді вам повідомити, що у нашій сім’ї 
очікується поповнення! Ми дуже щас-
ливі та насолоджуємося цими чудови-
ми моментами. Зараз ми перебуваємо у 
Лос-Анджелесі. Тут спільно з міжнарод-
ною командою я записую свій перший 
альбом, тож чекаю появи «двійні», — 
пожартувала співачка.

Як відомо, у лютому Аня вдруге ви-
йшла заміж. Обранцем артистки став її 
бойфренд Максим Чернявський. 

Говорити, на кого чекає молода сім’я 
— хлопчика чи дівчинку, Седокова не 
бажає. «Не хочу розкривати, хто у мене 
буде, — заявила Аня. — УЗД лише під-
твердило мої здогадки — я відразу все 
зрозуміла за зміною гастрономічних 
уподобань. Коли чекаєш дівчинку, хо-
четься солодкого, а коли хлопчика — 
м’ясного», — додала вона.

Заздалегідь підбирати гардероб не-
мовляті Седокова не збирається — ли-
шень від бабусі прийняла пелюшки двох 
кольорів. І з іменами теж не поспішає.

Народжуватиме Седокова у Лос-
Анджелесі. «Зараз, коли половина термі-
ну вже позаду, підбираю клініку. Ще не 
вирішила, проте народжувати, швидше 
за все, буду в Америці. Адже тут у мене 
багато роботи», — розповіла Аня.

Через тиждень співачка приступить 
до зйомок чергового кліпу в Нью-Йорку 
та Лос-Анджелесі. А у вересні, після по-
логів, приїде до Москви, щоб відвідати 
прем’єру фільму за її участю «Вагіт-
ний».

НАЧЕ П’ЄРО 

У Великобританії живе хлопчик, 
який не може посміхатися

Дев’ятирічний школяр Харві 
Хоул із Британії страждає на 

рідкісне захворювання, яке не до-
зволяє йому посміхатися.

Це так званий синдром Мьобі-
уса — вроджений параліч лицьо-
вого нерва, який значно обмежує 
міміку. Хлопчак не тільки не здат-
ний сміятись, а й не може насупи-
ти брови чи кліпати очима.

Попри це, Харві вирізняєть-
ся прекрасним почуттям гумору 
і проблем у спілкуванні з іншими 
дітьми не має.

Хлопчик хворий від народжен-
ня. Спочатку лікарі робили не-
втішні прогнози: він не міг смок-
тати груди матері, тож перший рік 
життя дитину доводилося годува-
ти через спеціальну трубку. При 
цьому виникали труднощі через 
те, що малюк не міг щільно стис-
нути губи.

Зараз Харві навчається у по-
чатковій школі. Він займається з 
логопедом, а його вада на успіш-
ності не позначається. 

Батьки Харві зараз намагають-
ся зібрати гроші на операцію, щоб 
замінити непрацюючі м’язи об-
личчя м’язами з інших частин тіла. 
Якщо оперативне втручання про-
йде успішно, дитина врешті зможе 
всміхатися.

КОМФОРТ 

Створено найзручніші в світі 
туфлі на шпильці

Французький дизайнер взут-
тя Рафаель Янг презентував 

новинку — найзручніші туфлі на 
шпильці «R-Flex». Творець запев-

няє, що в цьому взутті можна без 
зусиль проходити весь день, незва-
жаючи на високий каблук, інфор-
мує ТСН.

Чому ж це взуття настільки 
зручне? По-перше, у каблук встав-
лені сталеві пластини, які роблять 
його дуже стійким. По-друге, під-
ошва зроблена з латексного гелю, 
який запобігає ковзанню. Проте 
головна особливість мештів поля-
гає в підошві, що гнеться на місці 
згинання стопи при ходьбі. У цьо-
му місці підошва виконана з міц-
ної та пружної гуми. А щоб вона не 
загиналась, як капці у старого Хот-
табича, біля пальців знаходиться 
V-подібна сталева пластина.

РЕКОРД 

Кубинець скрутив 80-метрову 
сигару

Житель Куби 67-річний Хосе 
Кастелар Кайро скрутив 

найбільшу в світі сигару — її до-
вжина становить 81,8 метра. Най-
імовірніше, це творіння стане його 
новим — уже п’ятим — світовим 
рекордом у цій галузі. 

Готова сигара зайняла два-
надцять приміщень одного з па-
вільйонів фортеці Сан-Карлос-де-
ла-Кабанья на березі Гаванської 
бухти, де проходив Міжнародний 
туристський ярмарок. 

Кастелар Кайро працює кру-
тильником сигар в одному з мага-
зинів у фортеці понад півстоліття. 
Аби створити 80-метрову кубин-
ську сигару, йому знадобився тиж-
день і допомога кількох колег. 

Низка світових рекордів по-
чалася для майстра з Куби в 2001 

році: тоді він скрутив сигару до-
вжиною 11,04 м, через два роки — 
14,86 м, у 2005 році — 20,41 м, а в 
2008-му — 45,38 м. Нинішнє досяг-
нення також має увійти до Книги 
рекордів Гіннеса: довжину сигари 
виміряли спеціально запрошені 
британські дипломати. 

НАУКА 

Поет зашифрував свої вірші 
в ДНК бактерії

Поет Крістіан Бок закодував 
власні вірші в геном бактерії 

Escherichia coli. 
Геноми живих істот формують-

ся з ДНК — особливого полімеру, 
який складено з чотирьох типів 
мономерів (їх називають буквами 
А, Т, Г і Ц). Певні трійки таких «лі-
тер» кодують певні амінокислоти 
— елементарні «цеглинки», з яких 
«збудовані» білки.

Автор новації вигадав власний 
«генетичний код», де певні трійки 
нуклеотидів кодують літери ал-
фавіту. На його створення у поета 
пішло чотири роки. Він домігся 

того, що послідовність амінокис-
лот у білку, синтезованих з послі-
довності першого рядка, можна 
перетворити на другий рядок, ви-
користовуючи інший код, де певні 
поєднання амінокислот кодували 
літери алфавіту.

Це не перший випадок, коли 
дослідники кодують за допомо-
гою ДНК ті чи інші слова. Раніше 
Крейг Вентер — одіозний вчений, 
який брав участь у проекті «Геном 
людини» і створив перший орга-
нізм зі штучним геномом, «впи-
сав» у геном цього організму своє 
ім’я та імена своїх колег.

МАЙСТРИНЯ 

Студентка зв’язала «Ferrari» 
в натуральну величину

22-річна студентка Лорен Пор-
тер, яка вивчає мистецтво, 

зв’язала повнорозмірний макет 
червоного «Ferrari» для отримання 
вченого ступеня.

Для того, щоб зв’язати спор-
тивну модель, Лорен і двадцятьом 
її помічникам знадобилося десять 
місяців.

На створення макета «Ferrari» 
пішло12 миль пряжі (майже 20 кі-

лометрів). Металевий каркас сту-
дентка зварила самостійно. Окре-
мі деталі машини були зв’язані за 
допомогою гачка, а емблему іта-
лійської фірми вишили нитками 
вручну.

Зовні творіння Лорен Портер 
нагадує класичні моделі «Ferrari 
Testarossa» і «Ferrari F355». Зага-
лом в’язаний макет складається з 
250 різних деталей.

ВИГАДНИК 

Злодій у костюмі корови вкрав 
із магазину сто літрів молока

В американському місті Гаррісон-
вілль, штат Вірджинія, юнак 

у костюмі корови виніс із супер-
маркету та роздав перехожим 98 
літрів молока, інформує «Корес-
пондент».

Зі слів поліціянтів, наразі не 
відомо, яким чином зловмиснику 
вдалося вкрасти стільки молока 
та чому його зовнішній вигляд не 
викликав підозри в персоналу ма-
газину. Тим паче, як розповідають 
очевидці події, хлопець поводився 
щонайменше дивно — намагався 
наслідувати поведінку корови.

У супермаркеті правоохорон-
цям розповіли, що бачили, як мо-
лодик у костюмі корови скакав по 
тротуару неподалік від магазину, а 
потім утік.

Незабаром злочинця, яким ви-
явився 18-річний юнак, затримали. 
Костюма корови на ньому вже не 
було. Коли представники правоо-
хоронних органів оглянули маши-
ну підозрюваного, у ній знайшли 
згадане вбрання. Вигадника не 
заарештували, проте зобов’язали 
з’явитися до суду у зв’язку з кра-
діжкою молока.

КОТЯЧА МАМА 

Жінка виростила 
у своєму будинку 
50 левенят

53-річну німкеню Реджину Гофф-
ман можна назвати «котячою 

мамою», оскільки вона виростила у 
своєму будинку вже півсотні леве-
нят.

Крім того, жінка з радістю до-
глядає за тигренятами й пантерами. 
Якщо левиці чи інші хижі самки, 
що мешкають у тематичному парку, 
який знаходиться поблизу її дому, 
відмовляються від свого потомства, 
жінка бере тварин додому на виго-
довування.

За словами Реджини, єдина різ-
ниця між дикими та домашніми 
кішками полягає в тому, що перші 
їдять не «Whiskas», а сире м’ясо і за 
день можуть з’їсти до шести кілогра-
мів харчів.
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