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Влада Зімбабве знайшла нового
ката через оголошення в газеті
Влада Зімбабве знайшла нового виконавця смертних
вироків, розмістивши рекламу в місцевих ЗМІ. Посада
була вакантна ще з 2005 року, коли пішов на пенсію
попередній кат. Новий тюремний працівник — чоловік
із Малаві. Зауважимо, що на сьогодні у в’язницях цієї
африканської країни перебуває 17 тисяч осіб, 76 із них
засуджені до смерті. До слова, у Зімбабве застосовується тільки один безальтернативний вид страти — повішення.
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Брітні Спірз співатиме
в казино Лас-Вегаса
П

опулярна співачка Брітні Спірз,
яка нещодавно розірвала заручини зі своїм нареченим Джейсоном
Тревіком, готується укласти угоду,
яка повинна принести їй не менше
100 мільйонів доларів у рік.
Брітні може перебратись у ЛасВегас для регулярних виступів на
сцені місцевих казино. Офіційне повідомлення буде зроблене найближчим часом, але вже зараз прогнозують, що контракт принесе їй від 100
до 200 мільйонів доларів.
Власники однієї з найбільших
мереж гральних будинків Caesar мають намір запросити поп-принцесу
для участі в усіх їхніх шоу не тільки
в клубі при казино, але й на так званих вечірках біля басейну. Крім того,
Спірз може отримати власне шоу —
таке ж, як і співачка Селін Діон.
Речники артистки не приховують, що Брітні серйозно розглядає
цю пропозицію, і визнають: якщо
вона погодиться, їй, найімовірніше,
доведеться тимчасово переїхати в
Лас-Вегас, оскільки за контрактом
вона виступатиме кілька ночей на
тиждень.
«Майбутня угода не передбачає
постійну зайнятість Спірз у ЛасВегасі, — розповіло джерело, ознайомлене з ходом переговорів. —
Ніхто не очікує, що це буде щоденне
шоу. Отримати такі права на Брітні
нереально».
До речі, до прикладу, Селін Діон
співає в казино Caesar’s Palace п’ять
разів на тиждень, отримуючи 20 тисяч доларів за пісню.
За однією з версій, цей контракт
встиг «вибити» колишній наречений
співачки Джейсон Тревік, із яким
Брітні Спірз розлучилася в січні.
Нагадаємо також, що на початку року виконавиця покинула
місце судді в популярному телешоу
X Factor, де їй платили 15 мільйонів
доларів за сезон.

арижанки вперше за 214 років
отримали право вдягати штани. Уряд скасував старовинний
наказ, який забороняв мешканкам
французької столиці з’являтися на
людях у брюках.
Раніше француженкам дозволялося носити штани тільки за
спеціальним дозволом або їздити у

радицію солодкого китайського мистецтва — малювання
плавленим цукром — найбільше
шанують у провінції Сичуань. У
наші дні це стародавнє ремесло
вже не таке популярне серед жите-
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Британець розбагатів, знайшовши
на березі блювоту кашалота

К

оли Кен Вілман уранці вигулював собаку на пляжі міста
Моркам, що у графстві Ланкашир,
пес на кличку Мадж почав гавкати, обнюхуючи великий камінь.
Підійшовши ближче, Вілман
не захотів торкатися знахідки, бо
запах від неї був нестерпним, зізнався чоловік. «Я обмежився тим,
що обстукав її палицею, але, вирішивши, що це звичайний мінерал,
розвернувся і пішов», — розповів
англієць.
Та весь цей час його не відпускала думка, що каменюка на березі
не зовсім звичайна. Тому, прийшовши додому, Кен почав шукати
корисну інформацію в Інтернеті.
З’ясувалося, що то була амбра —
речовина, яка утворюється в травному тракті кашалотів, а потім
виводиться з організму у вигляді
каменів. Вона високо цінується
парфумерами, її додають до найдорожчих пахощів. Неприємний за-
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Шотландії шукають сторожа для нагляду за покинутим
замком XIII століття на острові
Інчколм неподалік від Единбурга.
Роботодавець обіцяє проживання
у будинку з двома спальнями. Там
є все необхідне, зокрема пральна
машина, комп’ютер із доступом в
Інтернет і телевізор.
Є і свої мінуси: обмежені запаси питної води та продуктів,
які необхідно доставити відразу
на всі вісім місяців обов’язкового
перебування на острові, компанія
привида у приміщеннях колишнього абатства, яке теж входить в
оферту. Разом із річною платнею у

них на велосипеді чи верхи на коні.
Оскільки закон діяв і в наші
дні, теоретично поліцейські могли
заарештувати будь-яку жінку.
Парижанки давно запевняли
політиків, що цей наказ є проявом
дискримінації, втім, скасувати
його тамтешні владці зважилися
тільки зараз.

Старовинна китайська традиція малювати
карамеллю вражає туристів
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пах амбри з часом стає схожим на
мускусний, а використовують її як
фіксатор: вона довго утримує леткі
запашні речовини на шкірі.
Кен Вілман усвідомив помилку
та побіг на узбережжя. На щастя,
камінь був на тому ж місці. Англієць уже отримав перші пропозиції про купівлю амбри. «Дилер
із Франції пропонує 5000 євро за
300 г. Зважаючи, що моя амбра важить 3 кг, я розбагатію», — каже
щасливчик.

У Шотландії шукають наглядача
для закинутого замку з привидом

Влада Франції скасувала заборону
парижанкам носити брюки
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лів Піднебесної, проте нечисленні
майстри цукеркової справи й до
сьогодні вражають співвітчизників і туристів своїм умінням надавати гарячій карамелі будь-якої
форми.
Це мистецтво сягає корінням
середньовіччя, коли при владі була
династія Мін. Тоді такі цукрові фігурки були частиною священних
ритуалів. Нині ж, як і у давні часи,
у розпорядженні творця солодких
шедеврів є лише маленька бронзова ложка та зовсім небагато часу до
того, як гаряча карамель застигне.
Розтопивши цукор, художник
швидко й акуратно ллє на холодну
мармурову поверхню тонку безперервну карамельну цівку, створюючи контури майбутнього малюнка.
Після того як робота застигне, майстер відділяє її від мармуру широкою лопаткою та вручає покупцеві
всього за якихось $0,3. Перш ніж
почати працювати з рідким цукром, такому художнику бажано
мати досвід малювання традиційним пензлем і грифелем.

Американський
бабак Філ віщує
ранню весну

20 тисяч фунтів стерлінгів.
Утім, самотньо не буде: поперше, наймач дозволяє взяти з
собою когось для компанії, а подруге, щорічно руїни абатства відвідує до 20 тисяч туристів. Іноді
тут грають весілля приїжджі молодята, але частіше влаштовують
лежбища тюлені з місцевої колонії.
Daily Mail живопише пам’ятки
Інчколма: на острові збереглося
багато дотів, оглядових майданчиків, тунелів і бетонних бункерів,
які залишилися ще з часів Першої
та Другої світових воєн.
Але дістатись острова та покинути його можна тільки на човні.

Філіппінець відсвяткував китайський
Новий рік у зміїній компанії

В

сесвітньо відомий бабак Філ
із містечка Панксутоні в штаті
Пенсільванія дав власний прогноз
на весну-2013. Він на очах тисяч
глядачів виліз зі своєї нори і не побачив власної тіні, а це означає, що
невдовзі потеплішає. Присутні привітали появу волохатої мордочки
оплесками. Останніми роками гризун частіше бачив свою тінь і ліз назад у нірку. А це віщувало, що зима
триватиме ще шість тижнів.
Нечуваної популярності церемонія набула з 1993 року після виходу
на екрани фільму «День бабака».
Відтоді щороку 2 лютого до Панксутоні приїздять тисячі туристів, щоб
на власні очі побачити передбачення Філа. Сама ж традиція існує вже
понад 100 років. Місцеві називають
місто Всесвітньою столицею погоди.

Е

ммануель Тангко, власник найбільшого зоопарку в місті Малабон, що на Філіппінах, вирішив
відсвяткувати китайський Новий
рік у компанії змій.
Спочатку він поплавав із добрим десятком пітонів у басейні,

потім прочитав лускатим книжку
та «заснув», накрившись ними, як
ковдрою, в той час як вражені видовищем очевидці клацали фотоапаратами.
Нагадаємо, рік Змії за східним
календарем настав 10 лютого.

Фотограф випадково підловив
посмішку маленького лева

54

-річному фотографу Ренді
Рімпленду вдалося сфотографувати маленьке левеня, яке
йому посміхнулося. Це сталося випадково, коли він знімав у зоопарку Колумбії (Південна Кароліна),
повідомляє The Sun. Чоловік, який
фотографує дику природу вже 10
років, був приголомшений такою
поведінкою звіра.
Цікаво, що Ренді не впевнений,
що тварини взагалі вміють посміхатись, але ділиться спостереженням, що його собака таку здатність
має. «Мій пес посміхається. Певно,
лев також уміє», — каже він.

