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Японські ресторатори годують
відвідувачів багнюкою
Тоді як більшість кухарів прагне чи не до абсолютної
стерильності своїх страв, знатні японські кулінари з
ресторану французької кухні Ne Quittez у Токіо щедро
пригощають клієнтів... брудом. А втім, це не звичайний
ґрунт, а спеціальний ретельно перевірений чорнозем із
міста Канума. Одного разу шеф-кухар ресторану Тошіо
Танабе виграв кулінарне змагання, вразивши журі
своїм соусом із додаванням грязюки, і відтоді страва з
чорноземом увійшла в меню. Так, за «вишуканий» наїдок
із клієнтів просять близько $110 за порцію.
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Сара Джессіка Паркер
спотворила собі ноги

рирічний британець Шервін
Шарабі з міста Барнслі, що в
Південному Йоркширі, поповнив
список організації Mensa, яка
об’єднує найрозумніших людей
світу. Цей хлопчик набрав 136 балів, складаючи тест на рівень інтелекту (IQ), при тому, що середній
показник для дорослої людини
становить 100 балів і 130 — для
особливо обдарованих людей.
Шервін трохи не дотягнув до показника Адольфа Гітлера, в якого,
зазначимо, рівень IQ був 141.
Малюк почав говорити в 10 місяців, у 20 уже вмів висловлюватися складними реченнями, а зараз
рахує до 200, може назвати будьяку державу на карті та показати
її прапор. «Він дуже ерудований,
знає буквально все, — розповідає
36-річна мати дитини Аманда Шарабі, колишня вчителька. — Син
дивиться не мультики, а випуски новин. Я ніколи не змушувала
його щось учити. Він сам підходить і розпитує».
Настільки високий рівень інтелекту в такому віці трапляється
дуже рідко. Так, у Великобританії

Я

неля, Леонардо, вже збирався викинути знайдену там коробку зі
старим музичним програвачем,
коли помітив там черепаху. За його
словами, він скам’янів від подиву.
Не вірив своїм очам — Мануела,
виявляється, жила всі ці 30 років
у будинку. Більше за всіх зраділа
його сестра Леніта, якій багато років тому на день народження і подарували цю черепашку.
Незрозуміло, як тварина прожила стільки років без їжі. Фахівці
вважають, що вона харчувалася
термітами, які живуть у підлозі.

Українець в еміграції
виготовляє
з порцеляни «живі»
квіти

Марк Френч називає своїх працівників «характерними типажами».
За його словами, все більше фірм
у рекламі робить ставку на оригінальність і дотепні історії, а не на
глянець і однотипні обличчя.
Один із моделей агентства,
чоловік на ім’я Дел — невисокий,
блідий, у нього темні кола під виряченими очима незрозумілого
кольору та великі криві зуби. Він
заробляє на життя, знімаючись
у фільмах і рекламних роликах у
якості «моделі-потвори».
На запитання, чи не принизливо отримувати такі контракти, Дел
реагує спокійно. Каже, що завжди
був упевненим у собі нонконформістом, а робота «потворної моделі» менш напружена, ніж класичної. Наприклад, на макіяж часу
взагалі не треба витрачати.

кщо у людини поганий настрій, то поліпшити його може
улюблена страва: одним допоможе
тарілка смачного домашнього борщу, іншим — плитка молочного
шоколаду, а 45-річну американку
Терезу Вайднер від депресії рятує
поїдання каміння. Ця незвичайна
жінка гризе граніт уже останніх 20
років і за цей час з’їла більше 1300
кг різних мінералів.

Сама місіс Вайднер, до слова,
матір двох дітей, запевняє, що камені для неї — «найкомфортніша
їжа», та відтоді, як вона торік вийшла заміж, її тягне до них менше. «Мій чоловік Джим так мене
радує, що я стала набагато менше
їсти. Проте в усіх бувають невдалі
дні, і коли такий настає у мене, то
допомогти може тільки каміння»,
— каже пані Тереза.
Жінка віддає перевагу мінералам одного виду, які припали їй
до смаку. Зазвичай вона їсть м’які
та ламкі камінчики, але може скористатись і молотком, якщо ті виявляться надто твердими.
Лікарі стверджують, що такі
дивні смаки обумовлені захворюванням Цицеро, при якому хворі
їдять неїстівне. Втім, серб Бранко
Крногорач, який їв жарівки та вінілові платівки, дожив із цією хворобою до глибокої старості.

Щоб привабити туристів, шотландці
вдягли поні у светри
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оби привабити іноземних
відпочивальників,
днями
Національна туристична рада
Шотландії розмістила в Інтернеті
промоційні знімки: на тлі тамтешніх ландшафтів гуляють милі поні,
одягнені у строкаті в’язані светри,
що їм дуже пасують.
На знімках Фівла та Вітамін,
карликові конячки з пухнастими
гривами та хвостами, вміло позують у теплих візерунчастих кофтинах, защепнутих попід животами,
на фоні приголомшливих краєви-

Модельне агентство у Лондоні шукає
негарних людей

олова лондонського модельного агентства Ugly Models («Потворні моделі»), яке вишукує людей із незвичайною зовнішністю,

налічується близько 22 тисяч членів Mensa, та лише близько сотні із
них менше 10 років.
Однак, до рекордсменів-вундеркіндів Шервін не дотягнув. Так,
улітку 2011 року трирічна Саффрон Пледжер здала IQ-тест на 140
балів. Але і це далеко не межа для
юних інтелектуалів: у 2009 році в
Mensa взяли Еліз Тан Робертс із
Лондона — IQ дівчинки склав 156
балів, коли їй було всього два роки
та чотири місяці.

Американка їсть каміння, щоб позбутися
депресії

Загублена черепаха знайшлась
у замкненій кімнаті через 30 років
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ля мільйонів прихильниць серіалу «Секс у великому місті»
Сара Джессіка Паркер — ікона стилю. Лише нещодавно вона зізналася,
що, дотримуючись моди, втратила
здоров’я.
«Під час зйомок у «Сексі» я замість піднесення відчула занепад
сил, зрозумівши, що стрімко старію,
— ділилася пізніше актриса в одному з інтерв’ю. — Найболючіше те,
що моя героїня завжди ходила на
дуже високих підборах».
Спочатку Сара Джессіка не звертала уваги, що у кінці знімального
дня ноги у неї ставали ватяними.
Та потім її стало турбувати постійне відчуття оніміння в кінцівках. «Я
перестала відчувати свої ноги і страшенно злякалася!» — згадує актриса.
Звернувшись до лікарів, Паркер
дізналася, що у неї прогресує варикоз. Медики прописали їй компресійні колготки, препарати для
зміцнення вен, дієту і... капці! Всіх
рекомендацій зірка дотримувалася,
крім останньої: капці носила тільки
вдома, а от вийти у світ без підборів
не могла — звичка. В результаті лікування акторці не допомогло.
Сара зізналася: «Пристрасть до
взуття на підборах не довела мене до
добра. Туфлі на шпильках знівечили
мої ноги, і тепер доводиться розплачуватися. Так, я практично зруйнувала свої вени! Тож тепер ноги майже нічого не відчувають».
Подальше носіння каблуків
може звести чутливість ніг до мінімуму, деформувати суглоби і навіть
перетворити актрису в інваліда, заявили медики. Почувши це, Паркер
стала пропагувати антигламурний
образ. На вулицях Нью-Йорка її часто бачать без макіяжу, в джинсах і
джемперах, а головне — у кросівках!
Максималістка в усьому, зірка перестала фарбувати волосся і рахувати
зморшки, яких у неї в 47 чимало.

одина Альмейда з Ріо-деЖанейро (Бразилія) знайшла
загублену черепаху на кличку
Мануела після багаторічної розлуки. Мануела загубилася під час
капремонту ще в 1982 році. Тоді
Альмейда обшукали весь будинок
і, не знайшовши улюблениці, вирішили, що вона поповзла на вулицю через відчинені двері.
Після смерті глави сімейства,
Ліонеля, в січні цього року вирішили прибрати в його особистій
комірчині, яка за його життя завжди була замкненою. Син Ліо-
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Трирічний геній за рівнем IQ майже
наздогнав Гітлера
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родженець України Володимир
Каневський, що нині мешкає у
США, понад 20 років створює квіти
з порцеляни, якими захоплюється
весь світ.
Білі гортензії і чорні мальви,
дикі ромашки і ніжні конвалії, екзотичні букети в керамічних горщиках
не поступаються справжнім. «Він із
тих небагатьох людей, яким вдається
конкурувати з природою», — каже
знаменитий дизайнер Кароліна Рем.
Володимир не прагне ідеальності, він навмисне додає в роботи
елементи недосконалості: гусінь на
квітці, напіврозкриті бутони, зігнуте
стебло. Спочатку митець розробляє
на комп’ютері ескіз, а потім формує
металевий каркас, основу квітки.

дів.
Джемпери з м’якої шотландської вовни спеціально для поні
сплела в’язальниця Дорін Браун.

Крадій розплакався під час пограбування
піцерії

В

штаті Монтана грабіжник при
спробі пограбувати піцерію
розплакався та випросив безкоштовну піцу.
Горе-злодій був підготовлений.
Він одягнув капюшон, зав’язав обличчя хусткою і написав на папірці
вимогу віддати всі гроші з каси без
галасу, попередивши, що в нього є
зброя. Коли спантеличений касир
уже почав виймати гроші з касового апарата, злодій раптом розплакався. Він пояснив продавцеві, що
пішов на пограбування, бо йому

нічим годувати сім’ю. А грошей,
щоб купити поїсти, теж немає.
Вислухавши грабіжника, торговець пожалів його і вирішив, що
йому просто необхідні піца, смажені курячі крильця та мінеральна
вода за рахунок закладу. Взявши
їжу, заплаканий крадій пішов додому пішки. Власник піцерії не
став висувати проти нього обвинувачення. Однак поліція все одно
шукає горе-злодія, щоб затримати,
аби він не зважився на грабунок
іще раз.

