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Рейтинг їжі з невимовною
назвою очолив грецький соус
У Великобританії склали рейтинг назв страв і продуктів, вимовляючи які важко не зламати язика.
Очолив список грецький соус дзадзикі, який готується
з молочного йогурту, зелені, огірків і часнику. Друге
місце в рейтингу посіла кесадилья — мексиканський
коржик із начинкою. Третя позиція дісталась італійській
шинці прошуто. Перша десятка виглядає так: дзадзикі,
кесадилья, прошуто, кіноа, амюз-буш, «Нісуаз», муль
мариньєр, дофінуа, пенне аррабіата, халумі.
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Лера Кудрявцева заручилася
з 25-річним хокеїстом
П

опулярна російська теледіва
Лера Кудрявцева повідомила,
що виходить заміж за хокеїста Ігоря Макарова, і показала обручку.
Останнім часом 41-річній ведучій
постійно дошкуляли запитаннями
про колишнього коханого Сергія
Лазарєва і цікавились, як вона ставиться до його особистого життя.
«Мені все одно, я виходжу заміж!»
— відповіла на це Кудрявцева, демонструючи перстень на безіменному пальці.
Лера збирається вийти заміж за
25-річного хокеїста навесні наступного року. Та поки що вона розривається між Москвою, де у неї робота,
син і мама, та Пітером, де живе її
коханий. Одначе пара вже активно
облаштовує своє майбутнє сімейне гніздечко: закохані нещодавно
закінчили косметичний ремонт у
петербурзькій квартирі Макарова.
Паралельно розглядають і варіант
придбання нерухомості в Москві
або Підмосков’ї.
Крім того, за словами друзів
Ігоря, молодик поставив умову, що
Лера, незважаючи на суму гонорарів, відмовиться від усіх пропозицій
у новорічну ніч. Як розповіла телеведуча, їм із нареченим рідко вдається побути разом — обоє досить
зайняті, до того ж мають щільні робочі графіки. «Ми бачимося з Ігорем
настільки часто, наскільки дозволяє
робота. У мого коханого насичене
життя», — поділилася вона в одному
з інтерв’ю.
Кудрявцева намагається якомога
більше часу бути вдома і готує для
коханого різні смачні страви. Днями
вона виклала в блозі знімок миски з
приготованим нею салатом. Також
зізналася, що мріє народити хокеїстові доньку.
Нагадаємо, про те, що у неї є
бойфренд, зірка повідомила у серпні.

ельгійський фотограф освідчився дівчині на фоні кратера
вулкана в Конго. 37-річний фотокор Гай Декелвер поїхав у Африку на чергове завдання. Він так
не хотів розлучатися з коханою,
35-річною Сіетке ван Поелгіст, що
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У Харкові школярка проїхалася в метро
в халаті та бігуді

В

Інтернеті з’явилися фото дівчини, яка роз’їжджала в харківському метро в халаті та бігуді.
«Останніми днями часто натрапляю на диваків. Що це? Осіннє загострення?» — написав очевидець
на одному з форумів. Інші користувачі припускають, що «дівчина
просто вирішила попіаритись»
або ж програла парі. Та виявилося,
що старшокласниця на ім’я Ірина
прийшла у такому вигляді в підземку заради фотосесії.
«Ідея була моя, — ділиться
враженнями дівчина. — А другфотограф запропонував утілити
її. Я людина креативна і впевнена у собі, тому захотілося зламати стереотипи. Мені цей день
запам’ятається на все життя, буде
що розповісти внукам». З її слів,
реакція людей була різною: дехто
запитував, що це за проект, інші
підходили фотографуватися. «Всі

Д

нями американця Деніса Авнера, який отримав прізвисько
«Людина-кіт» за те, що змінив свій
зовнішній вигляд до невпізнання
за допомогою пластичних операцій, пірсингу і татуювань, знайшли
мертвим у його будинку в Неваді.

вирішив узяти її з собою у тривале відрядження, тим паче, що вона
працює географом.
Закохана пара 12 годин діставалася кінцевої мети і зійшла на
гору лише ввечері. Першим, що
привернуло увагу мандрівників,
був дим із кратера. «Підійшовши
ближче, побачили озеро з лави.
Видовище було настільки вражаючим, що ми зовсім забули про небезпеку», — розповіла Сіетке.
Зі слів бельгійця, коли на них
почала насуватися вогняна рідина,
він відчув, що за жодних обставин
не хоче полишати свою половинку,
і запропонував їй вийти за нього.
«Я не могла сказати «ні», — зізналася пізніше щаслива наречена.

Англійського скрипаля визнали
найшвидшою людиною у світі

32

-річний англійський скрипаль Бен Лі з дуету Fuse поки
не може змагатися з цифровими
музичними додатками, які здатні
відтворювати мелодії з будь-якою
швидкістю, проте зіграти повну
версію «Польоту джмеля» всього
за 58,03 с — це справжній рекорд
для людини. І Бену він до снаги.
Завдяки своїй віртуозності він
набув статусу найшвидшої людини. Молодий музикант спромігся
узяти 15 нот у секунду і не збирається на цьому зупинятися. Його
досягнення зафіксовано у Книзі
рекордів Гіннеса. При такому шаленому ритмі здається, ніби його
пальці наділені швидкістю вітру.
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посміхалися. Питали, чи це, бува,
не зйомки кліпу. А охоронці в метро, на щастя, нас не помітили», —
сміється школярка.

Помер відомий на весь світ «Чоловік-кіт»

Бельгієць зробив коханій пропозицію
на тлі розпеченої лави

Б
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«Мені потрібні були десятки
тисяч годин тренувань, щоби досягти такої вправності», — сказав
Лі, який уперше взяв у руки смичок у п’ятирічному віці.

Британська курка
вміє лічити
до восьми

Точна причина смерті 54-річного Авнера ще не з’ясована, проте
поліція припускає, що це було самогубство. Так само вважає і друг
покійного Шеннон Леррат. Свою
зовнішність колишній морський
піхотинець почав змінювати ще у
1980-х роках. У дитинстві він так
захопився тиграми, що вирішив і
сам стати схожим на них. По всьому тілу Деніс зробив тату у вигляді
смужок, які імітують тигрячі, крім
того, він змінив форму губ, розріз
очей і заточив зуби так, щоб його
обличчя нагадувало котяче.
«Чоловік-кіт» багато років був
улюбленцем публіки, часто брав
участь у різних телепередачах,
присвячених людям, які відчувають справжню залежність, що змушує їх переробляти своє тіло.

Четверо росіян пограбували вантажівку з
їжею, щоб приготуватися до апокаліпсиса

У

Росії четверо жителів Кузбасу
віком від 18 до 25 років пограбували вантажівку з продуктами.
У поліції розповіли, що зловмисники пояснили свій вчинок наближенням апокаліпсиса і необхідністю у зв’язку з цим запастися
харчами.
«Поки
водій-далекобійник

спав, четверо злочинців зламали
пломбу, розкрили двері причепа та
проникли всередину», — повідомили в МВС Кемеровської області.
Наголошується, що з фури
зникли тушонка, горох, олія й інші
товари. Загальна вартість украденого — 30 тисяч рублів. Порушено
кримінальну справу.

Художник робить на диво реалістичні
ляльки з обличчями кіногероїв

В
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Британії звичайна курка вразила
господиню неабиякими здібностями до арифметики — вона вже
навчилася рахувати до восьми і не
зупиняється на досягнутому.
Передача, у якій ішлося про гарну візуальну пам’ять свійської птиці
та її здатність до навчання за смачну винагороду, надихнула власницю
ферми у графстві Норфолк на експеримент. Для навчання жіночка обрала брунатну сокотуху Джей-Джей,
названу так за ініціалами чоловіка її
хазяйки Джастіна Джонса.
Фермерка показувала їй гральну
карту з намальованим тузом і стукала по ній пальцем. Коли курка клювала карту, їй давали насіння. Урок
багаторазово повторювали. Поступово кількість значків на карті зростала. Лічбу до восьми метикувата
пташка опанувала за шість тижнів.

ісім років тому філіппінець
Ноель Круз, що до того був
художником-портретистом, почав виготовляти ляльки. І невдовзі прославився, створюючи мініатюрні копії героїв кінострічок із
обличчями відомих голлівудських
акторів із фабричних Барбі та Кенів. Так, зараз надзвичайно популярні ляльки головних героїв «Су-

тінків», а також двійники відомих
ролей Анджеліни Джолі, Джонні
Деппа та Кейт Вінслет.
До слова, навдивовижу реалістичні роботи лялькаря недешеві й
коштують від 500 до 3500 доларів.
Придбати їх можна лише на інтернет-аукціоні.

