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Страуси влаштували забіг 
у естонському місті  
Три страуси влаштували забіг по центральних ву-
лицях естонського міста Тарту. Про інцидент пише 
місцеве видання «Tartu Postimees». Як розповіли 
очевидці, три нелітаючі птахи втекли з автомобі-
ля, на якому їх перевозили. Страуси вибралися з 
транспортного засобу й почали бігати по проїж-
джій частині, заважаючи руху машин. Як власни-
кам страусів вдалося піймати своїх вихованців, 
не уточнюється. Також невідомо, чи залучали до 
погоні за птахами якісь спецслужби.

Міла Куніс посоромилась оголюватися 
на великому екрані 

Актриса українського походження 
Міла Куніс, яка засвітилася у «Чор-

ному лебеді» з Наталі Портман, відмо-
вилась оголяти всі частини тіла на зйом-
ках фільму «Секс по дружбі». За неї це 
зробила дублерка. 

27-річна Міла була готова показати 
вигляд спереду, але зупинила зйомки, 
коли її почали знімати ззаду. «Молоді 
дівчата прийшли на кастинг у кімнату, 
де був режисер, кастинг-директор і мій 
гример, — згадувала Куніс. — Ці милі 
дами повинні були показати нам свою 
задню частину, а ми обрали одну, яка 
найбільше схожа на моє тіло».

Пояснюючи своє рішення взяти ду-
блерку, актриса сказала: «Я показала 
груди і зрозуміла, що я не можу відкрити 
все відразу. Я дозволила показати тільки 
невеликі шматочки свого тіла».

У новій молодіжній стрічці Куніс 
зіграла разом зі співаком та актором 
Джастіном Тімберлейком. І хоча обоє 
стверджують, що між ними лише друж-
ні стосунки — спостерігаючи за ними, 
важко в це повірити. Міла і Джастін 
втілюють на екрані персонажів роман-
тичної комедії про секс між друзями без 
будь-яких зобов’язань. У картині Ку-
ніс виконує роль «хедхантера» Джеймі. 
Жінка працює в кадровому агентстві, де 
й зустрічає персонажа Джастіна — Ді-
ллана, влаштовуючи його на роботу ре-
дактором у журнал GQ.

Міла Куніс (Мілена Марківна Куніс) 
народилася у Чернівцях у 1983 році. За 
національністю єврейка. У 1991 році її 
родина емігрувала з України й перебра-
лася до Лос-Анджелеса.

У кінці 2010 року вийшов фільм ре-
жисера Даррена Аронофскі «Чорний ле-
бідь», де Міла Куніс грає роль балерини 
Ліллі, суперниці балерини Ніни (Ната-
лі Портман). При підготовці до фільму 
Міла займалася щодня по 4 години ба-
летом.

ХТО Б ПОДУМАВ! 

Секрет сімейного щастя криється 
у вазі чоловіка і дружини

Американські вчені з Теннессі 
встановили, що секрет сімей-

ного щастя криється в різниці ін-
дексів маси тіла (ІМТ — величина, 
за якою визначають ступінь від-
повідності маси тіла з її зростом) 
чоловіка й дружини. На думку фа-
хівців, що довше жінка залишаєть-
ся стрункішою й легшою від свого 
чоловіка, то тривалішим і щасли-
вішим буде шлюб.  

Науковці проводили дослі-
дження на тему сімейного щастя 
протягом чотирьох років. В експе-
рименті брали участь 169 одруже-
них пар (чоловіки і жінки у віці до 
35 років), яким потрібно було про-
тягом усього строку дослідження 
раз на півроку звітувати про від-
чуття щастя й свою вагу.

При аналізі анкет сімейних пар 
з’ясувалося: жінки з показниками 
ІМТ нижче, ніж у чоловіків, щас-
ливіші в шлюбі від тих, у кого в ро-
дині протилежна ситуація.

«Головна теза нашої роботи по-

лягає в тому, що жінки будь-яких 
параметрів можуть бути щасливі, 
якщо знайдуть собі відповідного 
партнера. Тобто насправді важли-
ва відносна вага, а не абсолютна», 
— відзначила одна з авторів дослі-
дження Андреа Мельтцер.

Проте експерти з сімейних 
стосунків переконані, що вага не є 
визначальним чинником у стосун-
ках, і люди будь-якої статури ма-
ють право на щастя із партнерами, 
які відрізняються від них за ІМТ. 

ВІЛЬНИЙ ДОСТУП 

Студент Гарварда вкрав майже 
5 мільйонів наукових статей 

Студента Гарварда Аарона 
Шварца звинуватили в зломі 

комп’ютерної мережі Массачусет-
ського технологічного інституту 
і незаконному скачуванні майже 
п’яти мільйонів наукових статей. 
Про це повідомляє Associated 
Press. 

За версією обвинувачення, 
Шварц, який вивчав у Гарвардсько-
му університеті етику, незаконно 
підключався до мережі MTІ й у 
період з вересня 2010 року по сі-
чень 2011 року скачав 4,8 мільйона 
статей із некомерційного ресурсу 
JSTOR. Хлопець планував безко-
штовно поширювати ці документи 
за допомогою файлообмінних ме-
реж. Обвинувачуваному загрожує 
до 35 років в’язниці. 

У 2008 році Аарон Шварц про-

ходив у подібній справі про неза-
конне скачування мільйонів до-
кументів із серверів федеральної 
судової системи. Тоді йому не було 
пред’явлено ніяких обвинувачень. 
24-річний Шварц є політичним 
активістом і виступає за вільне по-
ширення інформації. 

НЕЙМОВІРНО 

Чоловік прокинувся, провівши 21 
годину в камері моргу

50-річний чоловік до безтями 
налякав працівників мор-

гу, коли прокинувся в морозиль-
ній камері через 21 годину після 
того, як «помер». Інцидент стався 
у південноафриканському місті 
Лібоде. Чоловік, який страждав 
від нападів астми, уві сні втратив 
свідомість і родичі вирішили, що 
він мертвий, та доставили його до 
моргу в суботу ввечері. А в неділю 
о 17 годині чоловік раптово про-
кинувся на візку у холодильній 
камері установи. Він почав клика-
ти по допомогу і стукати в стіни 
камери. Двоє співробітників мор-
гу, які перебували на чергуванні, 
почули крики, і, злякавшись, що 

це привид, втекли на вулицю «за 
підкріпленням». Невдовзі вони 
повернулися, щоб подивитися, що 
відбувається і зрозуміли, що чоло-
вік був ще живий. «Мерця» госпі-
талізували до місцевої лікарні з пе-
реохолодженням, але вже на ранок 
він був виписаний.

Коли про «воскресіння» чоло-
віка повідомили його родичам, ті 
були приголомшені і одразу ки-
нулися до лікарні. Похорони, які 
сім’я вже встигла призначити, до-
велося скасувати. Зазначимо, що 
подібні випадки не дуже часто, але 
стаються у світі. Так, у Колумбії 
45-річна жінка несподівано «во-
скресла» у похоронному бюро.

ДИВНИЙ  РЕКОРД 

Індус, який не мився 37 років, 
смердить найдужче в світі 

Індус Кайлаш Сінгх потрапив до 
Книги рекордів Гіннеса як най-

більш смердюча людина у світі. 
65-літній чоловік не миється про-
тягом останніх 37 років.

Мешканець селища Чатав при-
пинив митися практично одразу 
після одруження, коли священик 
сказав, що таке зречення гігієни 
допоможе йому зачати сина.

Крім того, що Сінгх не миє своє 
тіло, він також не миє і не стриже 

волосся, яке з 1974 року виросло 
завдовжки 1,83 метра.

Попри старання чоловіка дру-
жині Сінгха досі не вдалося на-
родити йому сина, хоча на світ 
з’явилися вже 7 доньок. Їй уже 
виповнилося 60 років і сподівань 
на появу сина давно немає, однак 
дідусь відмовляється порушити 
обітницю.

Його дружина розповідає, що 
кілька разів вона разом із молод-
шими доньками намагалася затяг-
нути чоловіка до струмка силою, 
але щоразу він несамовито відби-
вався.

Сінгх стверджує, що він легко 
усуває неприємний запах за допо-
могою щовечірніх «вогняних об-
мивань» — так він називає обряд 
танців навколо багаття. Вечорами 
він молиться богу Шиві, курить 
марихуану, а потім танцює навко-
ло вогнища.

«Сина у мене вже ніколи не 
буде, тому митися я не стану до 
самої смерті. Можливо, коли я 
знову прийду в цей світ у новому 
земному вигляді, я почну митися», 
— заявив вірний своїм принципам 
Кайлаш Сінгх.

«ПЕРЕСЕЛЕННЯ» ТРАДИЦІЙ 

Китайці скопіювали німецький 
Октоберфест 

У Пекіні відкрився найбільший 
у світі Октоберфест. Організа-

тори звели вісім просторих залів 
у формі традиційних баварських 
пивних наметів, розрахованих на 
84 тисячі відвідувачів. А сам ки-
тайський Октоберфест протриває 
місяць. 

У підготовці пивного фестива-
лю активну участь взяли баварські 
підприємці. «Ми хотіли зробити 
щось, що заслуговувало б назива-
тися Октоберфестом», — відзна-
чив Міхаель Шоттенхамель, який 
присвятив підготовці пивного дій-
ства у Пекіні кілька років. 

Щоб догодити смаку й звичкам 
китайської публіки, організатори 
свята, взявши за зразок традицій-
ні баварські шкіряні штани, виго-
товили аналогічний одяг із різних 
матеріалів: хакі, джинсу, штучної 
шкіри тощо. Дівчата, які розно-
сять пиво, як і в Баварії, одягнуті 
в дирндль, хоча, як зізнаються нім-
ці, більшості китаянок не вистачає 
пишних барочних форм бавар-
ських дам. 

Напливу відвідувачів поки 
нема. Почасти це пояснюється ви-
сокими цінами: традиційний лі-
тровий кухоль — Mass — коштує 
90 юанів, близько 10 євро. Проте 
Міхаель Шоттенхамель в інтерв’ю 
«Tagesschau» зазначив, що розра-
ховує на успіх. Ще 20 років тому 
його батько вперше влаштував 
Октоберфест у Японії, розрахова-
ний на 4000 відвідувачів. Обслуго-
вуючий персонал становив тоді 20 
чоловік. Пекінський Октоберфест 
значно масштабніший, його обслу-
говують 300 чоловік.

ОРИГІНАЛЬНІ  ЗМАГАННЯ 

У ботанічному саду 
Твері влаштують 
перегони равликів 

У ботанічному саду Твері (Росія) 
відбудуться перегони равликів. 

Про це розповів директор саду Юрій 
Наумцев. 

За його словами, у змаганні ві-
зьмуть участь виноградні равлики, 
що живуть у саду. Відвідувачі змо-
жуть вибрати собі «спортсмена» і 
виставити його на дистанцію. 

Равлики мають здолати відстань 
близько 20 сантиметрів. Глядачі тур-
ніру одержать можливість робити 
ставки на того або іншого молюска. 

Равлик, який прийде до фінішу 
першим, одержить як приз ласощі 
— салат-латук. А тимчасовий хазя-
їн переможця буде нагороджений 
квітучою рослиною і сувеніром від 
ботанічного саду. 

До теми,  равликові перегони 
проходять у різних країнах. Най-
більш захопленою цим «спортом» 
країною є Англія, де вже багато ро-
ків влаштовують такі турніри. Так, 
у 2011 році змагання виграв равлик 
Зумер, що проповз 20-сантиметрову 
дистанцію за три хвилини і 23 секун-
ди.
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