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Британський уряд наказав усім
наліпити снігових баб
Уряд Великобританії закликав громадян ліпити сніговиків, щоб запобігти повені. Метеорологи прогнозують
різке потепління на Туманному Альбіоні. Температура
підскочить із мінус 13 градусів до плюс 12. Тож увесь
сніг, який випав у містах, почне танути, затоплюючи
вулиці. Уряд закликав британців ліпити снігових баб,
оскільки у щільнішому вигляді сніг танутиме повільніше. За прогнозами, потепління триватиме тиждень, а
потім ударять морози. Тож англійцям радять боротися з
водою на вулицях, щоб потім не було ожеледиці.
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Співачка Alyosha чекає
народження первістка

часники гурту з Німеччини
Compressorhead, що грають хеві-метал, не роздають автографи,
не розбивають на сцені гітари та
не викидають телевізорів із готельних вікон, а все тому, що вони є
складними гуманоїдними роботами, які просто виконують композиції легендарних рок-колективів
від Motörhead до AC/DC.
Так, вони вже продемонстрували свою механічну музичну
майстерність на літньому фестивалі Big Day Out Festival в Австралії. Трьох металевих виконавців
— Фінгерза, Боунза та Стікбоя —
можна запрограмувати на відтво-
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-річний тайванський художник Чен Форн Шин доводить, що рис є не тільки головним
продуктом у раціоні його співвіт-

чизників, а й матеріалом для мистецтва.
На крихітних білих зернятках завдовжки 0,5 см і завширшки 0,3 см терплячий мініатюрист
тижнями штрих за штрихом малює мікроскопічні портрети й ієрогліфи, перш ніж готова робота
постане перед озброєним оком
публіки.
«Подекуди те, що здається нам
малим і незначним, насправді таїть у собі цілий безмежний всесвіт.
Кожна мініатюра захоплює мене, і
я поринаю в роботу з головою, відкриваючи нові таємниці крихітного макрокосму», — каже митець.

На крихітному японському острові
раюють кролики

рігалось у величезних бочках, які
згнили під товщею води, що призвело до того, що жир сплив на поверхню.
Керівництво
заповідника
стверджує, що місцеві птахи та собаки були в захваті від провіанту,
спробувавши його на смак і переконавшись у його їстівності.

Власниця
найбільших у світі
стегон працює
моделлю
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У Нью-Йорку та Лондоні каталися
без штанів у метро
нями відчайдушні користувачі
лондонської підземки взяли
участь у заході No Pants Day («День
без штанів»). Цей проект уперше
був організований 12 років тому
в Нью-Йорку комедійною групою
Improv Everywhere і цього року
проводився не тільки в Лондоні, а
й у 60 великих містах 20 країн світу, включаючи Мехіко, Сан-Паулу,
Шанхай, Стокгольм і Сідней.
Учасникам заходу пропонува-

рення мелодії будь-якої рок-групи,
що колись існувала.

Тайванець малює на зернятах рису

На узбережжя Шотландії прибило сало
часів Другої світової

Д

21769

У

півачка Alyosha днями зізналася, що очікує первістка,
якого має народити у березні.
Вона до останнього приховувала
свій цікавий стан і досі не каже
ім’я батька дитини. Втім, артистка зізналася, що розкриє особу
свого коханого одразу після народження малюка.
Alyosha розповіла, що першим про вагітність співачки дізнався майбутній татко. «Вирішила не казати по телефону, не
дзвонити, тому що неможливо
передати такі емоції, і я виклала
цукерками на столі три серця —
два великих і між ними одне маленьке — і поклала туди конвертик», — розповідає Олена Кучер,
як насправді звуть співачку. Але
коханий не одразу зрозумів, що
мала на увазі Alyosha, бо не зазирнув у конверт. Там лежав тест
на вагітність. Майбутній батько
був дуже щасливий, коли нарешті побачив на тесті дві смужечки.
А от своїм батькам артистка
повідомила про вагітність лише
на четвертому місяці. Навіть
люди, які перебували зі співачкою на роботі мало не щодня,
також дізналися новину всього
лише кілька тижнів тому.
Олена не планує гучного весілля. Вони з бойфрендом вирішили просто взяти шлюб після
народження дитини. «Не буде
бучного застілля, де ти не знаєш
купи людей, де всі напиваються… І культурного не хочеться,
де всі скромно сидітимуть. Ми
зробимо маленьке сімейне свято», — ділиться планами.
Попри вагітність, Олена не
припиняла виступати аж до
Нового року. Зараз почувається
чудово, хоча на початку, за її словами, був страшенний токсикоз.

о берега приморського заповідника на східному узбережжі
Шотландії прибило чотири величезні шматки сала. Як з’ясувалося,
вони були на затопленому в роки
Великої Вітчизняної війни німецькою авіацією британському торговому судні, повідомляє ВВС.
Зазначимо, раніше сало збе-
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лося поводитись, як завжди, з тією
лише різницею, що вони повинні
були їхати на роботу без штанів і
спідниць.
«Як тільки двері транспорту закриються за вами, підведіться, зніміть штани і покладіть їх у сумку
або наплічник. Постарайтеся поводитися так, ніби це ваша повсякденна поїздка на роботу», — радить
інструкція для учасників No Pants
Day в Нью-Йорку.
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мериканка, яка має найбільші
у світі стегна, поділилась особистим. Вона працює моделлю та не
відчуває жодних незручностей в інтимному житті.
Мікель Руфінеллі 39 років. Обхват її сідниць — 2 м 54 см, а важить
вона 190 кг. При цьому працює моделлю на сайті «Велика красива
жінка», виховує чотирьох дітей і зізнається: для неї з чоловіком немає
незручних сексуальних поз.
Про схуднення Мікель навіть
не замислюється. «Куди б не пішла,
мої стегна всюди привертають увагу», — з гордістю каже американка. І
запевняє: усе це справжнє, жодного
силікону.

евеликий японський острів
Окуношіма є справжнісіньким раєм для кроликів. Сюди щороку приїздять тисячі любителів
тварин, адже навряд чи ще десь у
світі можна годувати з рук десятки
куцохвостих, які ласують принесеними морквинами, яблуками й
капустяним листям, зовсім не боячись людей.
Ніщо на острові більше не нагадує про його страшне минуле:
в період із 1929-го по 1945-й тут
розміщувалися заводські потужності Імператорської армії Японії з
виробництва п’яти видів бойових

отруйних речовин. Район був засекречений і навіть не позначався
на картах до кінця Другої світової.
Що стосується кроликів, то
існує декілька версій їх появи на
острові. Так, одні стверджують,
що на тваринах випробовували
ефективність хімічної зброї, а після війни робітники випустили їх.
Інші вважають, що дитяча туристична група, яка побувала тут у
1971 році, залишила на острові вісьмох вухастих. Тепер же тут сотні
кроликів. І це попри те, що площа
Окуношіми становить усього-навсього 2,5 кв. км.

У Новій Зеландії хочуть заборонити котів,
бо це природжені вбивці

У

Новій Зеландії активісти руху
«Коти геть» заявили, що ці
тварини знищують рідкісні види
птахів. За словами засновника
руху Гарета Моргана, котів потрібно заборонити. «Котиська повинні піти, якщо ми дійсно дбаємо
про довкілля», — сказав він. «Цей
маленький пухнастий клубочок,
який живе у вас, — природжений
убивця», — йдеться на офіційному

сайті руху. Морган підкреслив, що
не закликає господарів убивати
своїх вихованців, а просто радить
після їхньої смерті не заводити нових. А от на сайті організації хазяям пропонують приспати котів.
Зазначимо, за офіційними даними, 48% новозеландців мають
хоча б одну кішку, що значно більше, ніж в інших розвинених країнах.

