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У лондонському аеропорту 
загубився непальський хор
В аеропорту Хітроу загубився чоловічий хор, який 
прибув до Британії з Непалу. Імміграційні служби 
три доби намагалися з’ясувати, де знаходяться 
десять музикантів. Потім організатору фестивалю 
подзвонив вокаліст хору та повідомив, що вони 
заблукали в аеропорту. «Не розумію, як вони при-
мудрилися згубитися. Мій номер був у них увесь 
цей час», — сказав організатор. За учасниками 
хору відправили автобус, вони таки приїхали на 
фестиваль і врешті виступили.

Маша Малиновська стала мамою

11 травня російська телеведуча впер-
ше стала мамою. Ім’я для свого ма-

ляти Маша придумала за кілька місяців 
до його народження.

«Народила! Без епідуральної анес-
тезії, наркозу й не за допомогою кеса-
ревого... — похвалилася щаслива ново-
спечена мама у своєму блозі. — Сама!!! 
Велике спасибі всім, хто за мене пере-
живав і підтримував. Окреме спасибі 
медикам, завдяки яким це чудо сталося! 
Зі мною все гаразд, дитина здорова. Всі 
щасливі!». Сина Малиновська назвала 
Мироном. Вага немовляти 3 кг 300 г, а 
ріст 51 см.

За словами друзів Маші, батько ди-
тини поки що жодним чином не відреа-
гував на народження сина. Хоча матуся 
одразу після пологів надіслала чоловіко-
ві радісне повідомлення. 

Зараз Маша про нього й говорити не 
хоче. «Його зараз немає поруч. Головне, 
що в маляти є така мама, як я», — впев-
нена Малиновська, яка навіть будучи на 
пізніх строках вагітності, залишалася 
модницею та красунею.

Ще до пологів друзі телеведучої за-
безпечили її малятку солідне придане. 
«У мене вже півшафи завалено речами 
Мирона, — посміхається Маша. — Ду-
маю, він буде такий же модник, як і його 
матуся. Я впевнена, у мене виросте най-
розумніший, найкрасивіший, найздоро-
віший, а найголовніше — найкоханіший 
чоловік».

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали ні-
бито Малиновська завагітніла завдяки 
донору зі Швейцарії. Хоча теледіва вже 
двічі була заміжньою, та стати матір’ю 
їй не вдавалося. «Не виходило в мене за-
вагітніти. З образами на чоловіків це не 
пов’язано», — пояснила ведуча. Втім, по-
дейкують, що Маша насправді народила 
маля від одруженого чеченця. Мовляв, 
у неї були стосунки з іноземцем, а коли 
завагітніла, то дізналася, що у коханого 
є не лише дружина, а й кілька дітей.

ВИТІВКА 

Чемпіон із родео навчив мавп 
їздити на собаках

Чемпіон із родео Тім «Дикий 
Тханг» Лепард навчив чоти-

рьох мавп їздити верхи на собаках. 
Зараз він і його команда капуцинів 
розважають натовп, ганяючи вер-
хи в Оклахомі, столиці одноймен-
ного штату.

Мавпи Тіма відомі як «При-
марні вершники». У родео зазви-
чай дивує те, як коллі, осідлані 
мавпами-капуцинами, заганяють 
стадо овець на розмальовану ван-
тажівку Лепарда.

Тім пояснив: «Тренувати мавп 
легко. На навчання одного капу-
цина йде три дні. Все, що потріб-
но, — кукурудзяне печиво. А ось 
собакам треба до одного року, щоб 
вивчити всі команди та свистки».

Збираючи від 3000 до 65000 
глядачів, Тім і його «Примарні 

вершники» бувають більш як на 
150 спектаклях на рік у всіх штатах 
Америки.

До слова, Тім Лепард був чем-
піоном із родео в кінці 1980-х і 
початку 1990-х років, але його 
кар’єра закінчилася через травми. 
Саме тоді він почав тренувати со-
бак і мавп у команді.

НОВАЦІЯ 

Японці винайшли передавач 
поцілунків

Дослідники з Токійського уні-
верситету електрокомунікацій 

продемонстрували пристрій для 
імітації поцілунків. Із його допомо-
гою можуть «поцілуватися» двійко 
веб-користувачів, які знаходяться 

на відстані один від одного.
Пристрій має вигляд двох пар-

них апаратів, які підключаються 
до комп’ютера. Відчуття поцілун-
ку повинен передавати вигнутий 
пластиковий наконечник. Ко-
ристувачі вміщають його в роті й 
обертають язиком за годиннико-
вою стрілкою або проти неї.

Дії двох користувачів синхро-
нізуються через Інтернет. Якщо 
один із них починає обертати на-
конечник свого апарата, в другого 
користувача він також рухається. 

Нині розроблено тільки про-
тотип пристрою, який доопрацю-
ють. Зокрема, пропонується до-
дати функцію передачі смакових 
відчуттів й імітацію дихання парт-
нера.

ЕКОНОМНО 

Німець об’їхав навколо світу 
за тисячу євро

Кореспондент німецького теле-
каналу SWR Томас Німіц задля 

експерименту об’їхав навколо зем-
ної кулі за сорок днів, витративши 
на подорож усього тисячу євро. 
Понад те, йому навіть не довелося 
жебракувати.

«Я побував на п’яти континен-
тах. До Австралії можна дістатися, 
витративши порівняно невелику 
суму, хоч я був упевнений, що в 
Сіднеї чи десь в австралійській 
глушині гроші у мене точно за-
кінчаться. Та додому повернувся з 
39,48 євро в гаманці!» — зізнався 
34-річний репортер.

Томас відмовляв собі в будь-
яких проявах розкоші, щоб вклас-
тись у вельми скромну суму. 
Скажімо, в Марокко користував-
ся громадськими автобусами з 

дерев’яними сидіннями, у Таїланді 
їздив на таксі для бідняків під на-
звою «тук-тук», часто мандрував 
автостопом. Журналіст шукав 
дешеві авіаквитки у Мережі, а та-
кож не зовсім законно купував їх 
із рук. Інакше, каже, про поїздку в 
США довелося би забути.

ВІДЧАЙДУХ 

Священик із України хоче до 
канібалів у Папуа-Нову Гвінею

Священик із Дніпропетровська, 
настоятель храму ікони Божої 

Матері «Іверська» Микола Не-
справа має намір відвідати плем’я 
людожерів, що мешкає у Папуа-
Новій Гвінеї. Як повідомляється, 
українець планує прожити серед 
канібалів кілька днів.

Священик розповів, що тіль-
ки нещодавно дізнався про плем’я 
людожерів, які проживають «в од-
ному з куточків нашої планети», і 
вирішив там побувати. Несправа 

зазначив, що він уже навіть до-
мовився щодо візиту з місцевою 
владою.

Зі слів священика, він цікавить-
ся зникаючими культурами. Подо-
рож до канібалів має стати части-
ною його авторського проекту під 
назвою «Записки пілігрима, або 
Жива паралель». Несправа хоче 
заприятелювати з англійським 
священиком, який живе по сусід-
ству з людожерами. Коли саме від-
будеться поїздка, поки невідомо.

ФЛЕШМОБ 

Студенти влаштували танці 
в центрі Лондона

Англійці влаштували танцю-
вальний флешмоб у центрі 

Лондона на честь королівського 
весілля.

Четвірка молодиків, що вибі-
гли з-за пам’ятника королеві Ві-
кторії, миттєво почали «оброста-
ти» все новими і новими людьми, і 
за якусь мить перед Букінгемським 
палацом синхронно танцювали 
вже сто людей, енергійно рухаю-
чись під хіти «Quenn» і «Black Eyed 
Peas».

Загалом флешмоб біля рези-
денції королеви Єлизавети II три-

вав близько п’яти хвилин. Запаль-
ні танці студентів Університету 
Східного Лондона не залишили 
байдужим нікого з натовпу.

«На цей флешмоб нас надихну-
ло королівське весілля, тож і місце 
ми обрали не випадково, — розпо-
віла одна з учасниць заходу. — Ідея 
виникла, щойно Вільям і Кейт ого-
лосили про подію. Репетирували 
танець приблизно три місяці. Сьо-
годні ми тремтіли від хвилювання, 
та результатом задоволені».

Перехожі, що стали глядачами 
шоу, теж лишилися вдоволеними. УТІКАЧ 

Хлопчик проїхав тисячу 
кілометрів під днищем вантажівки 

10-річний хлопчик утік із дому 
батька в болівійському місті 

Оруро, маючи намір дістатися до 
Кочабамби, де його мати відбувала 
тюремне ув’язнення, та, сам того 
не знаючи, заліз у вантажівку, яка 
прямувала до Чилі.

Хлопчик просидів дві доби без 
води та їжі в ящику для інстру-
ментів. Уже на вулиці чилійського 
містечка його знайшла жінка, яка 
прихистила та нагодувала малого. 
Історія хлопчака вразила не лише 
жінку, дитина стала зіркою новин 
тамтешнього телебачення.

Втім, навіть якби малий діс-
тався до Кочабамби, то однаково 
не знайшов би мами. Виявилося, 
що жіночка вже місяць перебувала 
на волі та поїхала на польові робо-
ти, щоб заробити трохи грошей. 
Однак увага чилійської преси до її 
сина допомогла їх возз’єднанню.

У справу втрутилося міністер-
ство закордонних справ Болівії, 
яке зв’язалося зі своїм консулом 
у Чилі та повідомило, що підготує 
всі необхідні документи, щоб мати 
могла якнайшвидше вирушити за 
своєю дитиною.

СІАМСЬКІ БЛИЗНЮКИ 

У Китаї народилася 
дівчинка з двома 
головами

Незвичайні сіамські близнюки 
з’явилися на світ у місті Суйнін 

у китайській провінції Сичуань — 
молода жінка народила цілком здо-
рову та доношену дівчинку з двома 
головами.

Малята народилися шляхом ке-
саревого розтину. Сіамські близню-
ки (вагою близько 4 кг і зростом 51 
см) мають спільні основні внутрішні 
органи. Та, крім двох голів, два стра-
воходи і «півтора» серця (ліве серце 
працює тільки для одного близнюка, 
а праве використовується обома).

Лікарі вважають розділення ді-
тей практично неможливим. «Важко 
сказати, як вони житимуть у майбут-
ньому, та зараз ми намагатимемося 
зробити все, щоб вони вижили», — 
розповів лікар з госпіталю Пу Юхуа.

На думку медиків, до появи сі-
амських близнюків могли призвести 
генні мутації, можливо, на ранньому 
терміні вагітності. Водночас повідо-
мляється, що мати близнюків двічі 
проходила ультразвукове обстежен-
ня, яке не виявило аномалії. Про 
аномальність майбутньої дитини 
батьки дізналися лише за два дні до 
пологів.
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