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Генетики вивели корову, 
яка дає жіноче молоко
Зі слів учених, корова на прізвисько Розіта стала 
першою в світі коровою, народженою природним 
шляхом, яка здатна давати молоко, що містить такі 
ж протеїни, як і людське грудне молоко. Розіта 
народилася шляхом кесаревого розтину, адже 
важила понад 45 кілограмів — удвічі більше за 
нормальне новонароджене теля цієї породи. Коли 
вона досягне статевої зрілості, то буде здатна 
давати «людське» молоко.

Зберегти вроду Наташі Корольовій 
допомагає ботокс
Співачка Наташа Корольова 

поділилася своїми думками 
про жіночу красу і розповіла, як 
стежить за своєю зовнішністю, 
аби не звертатися до пластично-
го хірурга.

— Різати — останній крок! — 
переконана Корольова. — Я вва-
жаю, що коли видно, що жінка 
зробила пластику, це її старить. 
Автоматично починаєш прики-
дати, що якщо вона вся підтяг-
нута, то їй далеко за 60.

— Як каже мій особистий 
косметолог, треба намагатися 
відтягнути пластичну операцію 
до 60-65 років. З певного віку, 
після 30, ми повинні за собою до-
глядати. Краще, якщо ви виділи-
те дві години на тиждень своєму 
обличчю і зробите йому приєм-
но. Згодом лице вам віддячить, 
— переконує Корольова.

— У мене була між бровами 
складка, дуже серйозна. І я за-
качала туди ботокс. Мені було 33 
роки. А зараз мені 38, і, як бачи-
те... Я й мезотерапію (введення 
в шкіру спеціальних коктейлів) 
роблю, хоча й ненавиджу її: це ж 
уколи, боляче, — відверто розпо-
відає про косметичні процедури 
Корольова. 

— Молодість — це енергети-
ка, а не цифра в паспорті. Жіноча 
краса не від того, що в неї купа 
підтяжок, ботоксу під шкірою... 
Краще хай будуть зморшки, але 
очі іскряться! — вважає Наташа.

Нагадаємо, недавно співачка 
з чоловіком, танцюристом Сер-
гієм Глушком, відзначила ювілей 
спільного сімейного життя — 10 
років. У зв’язку з цим Корольова 
відкрила секрет: вони дуже хо-
чуть другу дитину й працюють у 
цьому напрямку.

ЗАГАРТОВАНА 

Росіянка купалася голою з білими 
китами в Арктичному морі

Російська чемпіонка з фрідай-
вінгу Наталія Авсеєнко в Арк-

тиці роздяглася догола та пірнула 
в ополонку, щоб у воді з темпера-
турою -1,5°C скупатися в товари-
стві двох білих китів Мотрони та 
Нільми. 

36-річній Авсеєнко довелося 
зняти з себе весь одяг, адже цим 
тваринам не подобаються дотики 
до шкіри штучних матеріалів, зо-
крема, скафандрів для підводного 

занурення. Крім того, одяг заважає 
ехолокації, яку кити використову-
ють для сприйняття навколишньо-
го світу.

Унікальний експеримент про-
ходив у Мурманській області в Бі-
лому морі неподалік від Полярного 
кола, де знаходиться дельфінарій. 
Наталя провела у воді 10 хвилин 
40 секунд і використовувала при-
йоми йоги, щоб правильно затри-
мувати дихання у крижаній воді. 

ЗАТЯТІ 

Близнючки змагалися з анорексії 
22 роки

33-річні сестри-близнючки 
уклали парі, коли їм було по 

11 літ: кожна заприсяглася, що ста-
не стрункішою за сестру. Одержи-
мість дівчат призвела до анорексії, 
з якою тепер не можуть упоратися 
лікарі. Приводом для страхітливих 
змагань стало необережне заува-
ження батька Мері та Кейт Кем-
белл щодо округлих форм стегон 
дочок.

У той день дівчата домовили-
ся, що зроблять усе, аби позбутися 
ненависних стегон, і на деякий час 
узагалі відмовилися від їжі.

«Я просто не могла припусти-
ти, що моя сестра може хоч щось 
робити краще за мене! Тому, бача-
чи, що вона худне швидше, я будь-
що намагалася досягти кращого 
результату», — розповіла Мері 
Кембелл.

Дівчата відмовлялися слуха-
ти вмовляння рідних. «Через мою 
одержимість я втратила хлопця, 

роботу, майбутнє, зрештою! У 
мене не залишилося власного во-
лосся, і тепер я лише ненадовго 
можу залишати лікарню, оскільки 
перебуваю під постійним нагля-
дом. Лікарі сказали, що моє серце 
може перестати битись у будь-
який момент», — розповіла, ледь 
стримуючи сльози, Кеті.

НАУКА 

У жінки, яка померла два роки 
тому, народилася дитина

Ізраїльтяни Керен і Нісім Аєші 
у рамках програми з лікуван-

ня безпліддя встигли заморозити 
кілька ембріонів для екстракорпо-
рального запліднення до того, як у 
жінки виявили рак. Перед смертю 
Керен умовила чоловіка викорис-
тати ембріони для народження їх-
ньої дитини.

Газета «Едіот Ахронот» сте-
жить за історією сім’ї Аєші протя-
гом двох останніх років. Видання 
повідомляє, що за кілька днів до 
смерті 35-річна Керен підписала 
документ, що дозволяє Нісіму роз-
поряджатися замороженими емб-
ріонами.

Після закінчення трауру Нісім 

через адвоката звернувся до МОЗ 
із проханням передати йому замо-
рожені ембріони. Чиновники по-
годилися за умови, що генетичний 
матеріал не буде використаний на 
території Ізраїлю. Адже, згідно з 
ізраїльськими законами, для пе-
ренесення ембріона в матку суро-
гатної матері необхідна згода обох 
партнерів. 

Нісім знайшов сурогатну матір 
у США. Її послуги коштували 100 
тисяч шекелів. Перед закінченням 
терміну вагітності Нісім у супро-
воді тестя і тещі вилетів до Амери-
ки. Тепер щасливий батько розпо-
відає, що син схожий на нього і на 
свою біологічну матір.

УТИЛІЗАЦІЯ 

На Тайвані створили корабель 
зі сміття

На Тайвані створили трикор-
пусне судно, виготовлене з 

пластикових пляшок, старих ре-
кламних банерів та інших видів 
сміття для переробки. Корабель 
«Поллі-Бот» вирушив у своє пер-
ше плавання 8 червня, у Всесвітній 
день океанів. 

Як розповіли творці судна, на 
випадок безвітряної погоди кора-
бель має невеликий електромотор, 
який працює від сонячних бата-
рей, що встановлені на корпусі. 

Найближчим часом «Поллі» 
вирушить у подорож по водах 
Тайваню. У рамках цього плаван-
ня будуть проходити різні освітні 
заходи, під час яких капітан човна 
та його помічники розповідатим-
уть про переробку сміття та його 
вторинне використання. 

«Поллі» не стала першим чов-
ном, зробленим здебільшого зі ста-
рої пластикової тари. Так, близько 
року тому подорож по Тихому оке-
ану завершило судно «Пластики», 
зібране з 12,5 тисячі використаних 
пластикових пляшок з-під газова-
них напоїв.

ДОСЯГНЕННЯ ХІРУРГІЇ 

Американці повністю пересадили 
обличчя

Операція в бостонському гос-
піталі «Brigham & Women» 

тривала близько 20 годин. Її про-
водили понад два десятки хірургів, 
медсестер і анестезіологів. 

57-річна Чарлі Неш стала 
жертвою нападу... мавпи. Жінка 
приїхала до своєї подруги, щоб до-
помогти їй упіймати на вулиці до-
машнього шимпанзе Тревіса. Коли 
Неш спробувала приманити його 
іграшкою, тварина накинулася на 
неї. Чарлі втратила кисті обох рук, 
ніс, губи, лоб, отримала травми 

мозку та повністю втратила зір. 
Лікарі вважають дивом, що вона 
взагалі вижила.

Брат Чарлі Стів повідомив піс-
ля операції, що його сестра разом 
із новим обличчям отримала зуби. 
Неш поки відмовляється демон-
струвати світу своє нове обличчя, 
але, за словами її доньки Бріани, 
вона «виглядає фантастично».

За словами лікарів, Неш не 
буде схожа на донора, та вигля-
датиме інакше, ніж до трагічного 
інциденту.

РЕКОРД 

Філіппінець зі 
зростом 55 см 
став найменшою 
людиною на Землі

Житель острова Мінданао на 
півдні Філіппін, 18-річний 

Джунрі Балуїнг, зріст якого всього 
55 сантиметрів, отримав офіційний 
титул найменшої людини в світі за 
версією Книги рекордів Гіннеса.

Цей титул йому присвоїли на 
18-й день народження. Джунрі Ба-
луїнг чекав цієї події з початку року, 
бо якнайшвидше хотів стати «най-
меншим чоловіком у світі». Нарешті 
представник Книги рекордів Гіннеса 
оголосив про досягнення — і хло-
пець став знаменитим. 

Джунрі Балуїнг народився в ба-
гатодітній родині. Хлопчик із пер-
шого року життя багато хворів, і 
його ріст зупинився на стадії розви-
тку однорічного малюка. Незважаю-
чи на малий зріст, Джунрі активний 
і допомагає батькам у хатніх спра-
вах. Крім того, він навчився писати 
та малювати. 

Раніше рекорд належав непаль-
цю Хагендрі Тапі Магару, якому в 
жовтні минулого року виповнилося 
18 років. Його зріст 66 сантиметрів.
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НЕТРИВКИЙ МАТЕРІАЛ 

У Німеччині звели піщаний замок 
завдовжки 27,5 кілометра

На пляжі німецького острова 
Рюген з’явився піщаний за-

мок заввишки 90 см і завдовжки 
27,5 км, який потрапив до Книги 
рекордів Гіннеса.

Будувати рекордний проект 
допомагали більше 10 тисяч до-
бровольців. Одні згрібали лопа-
тами пісок, інші відрами носили 
воду, треті формували деталі. 

За кілька днів до початку осно-
вного будівництва художники з 

семи країн звели величезні замки 
зі спеціально привезеного на пляж 
піску. Через масштабність проекту, 
щоб оцінити роботу, журі довело-
ся пересуватися на гелікоптері.

Німецький замок побив ре-
корд Гіннеса 20-річної давнини. 
З 1991 року найбільшим піщаним 
замком завдовжки 26,38 км вважа-
лася споруда на пляжі Міртл-Біч 
в американському штаті Південна 
Кароліна.


