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В Казахстані лікарі
діагностували вагітність
у 15-річного хлопця

Щотижневик «Відомості.інфо»

Казахські лікарі в м. Актобе поставили діагноз «вагітність» 15-річному школяру Байджану Алдашеву. Вони
випадково сплутали аналізи хлопця та жінки при надії,
яка теж обстежувалась у медустанові. В результаті уролог і нефролог виписали хлопцю ліки для вагітних, які
мала б приймати пацієнтка. Після такого курсу лікування стан Байджана погіршився. Його батьки подали в суд
на лікарню та вимагають $67 тис. компенсації.
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Міка Ньютон в Америці взяла
джип у кредит і завела лабрадора
Д

ва роки тому учасниця «Євробачення-2011» Міка Ньютон переїхала до Лос-Анджелеса, щоб стати
зіркою світового масштабу. 26-річна
білявка розповіла, де і як вона живе
нині. Помешкання у голлівудському
поселенні Міка знімає за 3,6 тисячі
доларів на місяць. Вона живе сама,
але у побуті їй допомагають хатні
робітниці. Зі слів Оксани Грицай,
яка родом із Бурштина Івано-Франківської області, їй дуже подобаються місцева їжа, люди і спосіб життя.
Через смачні страви та пристрасть
до готування артистка іноді набирає
кілька зайвих кілограмів.
І хоча, як зізналась Міка, вона з
дитинства мріяла жити у Лондоні,
Лос-Анджелес їй сподобався одразу. Тепер компанію співачці складає
песик на ім’я Моцарт. А нещодавно Міка придбала дуже недешевий
джип Audi: в Україні такий коштує
понад 100 тисяч доларів, а в Америці
дівчина витратила 65 тисяч. «Сама
собі подарувала авто. Взяла у кредит,
— зазначає співачка. — Цього року
виповнилося три мої мрії: жити в
будинку, їздити на «Ауді» та мати
лабрадора».
Попри те, що Ньютон уже два
роки будує кар’єру в Америці, в
Україні її досягнення залишаються
невидимими. «Я вважаю, що ті успіхи, які є на сьогодні, дуже великі.
Просто потрібен час. В Україні теж
за рік-півтора я не стала популярною, — каже співачка. — А тут можна купити досвід, уроки, а от купувати ротацію, як в Україні чи Росії, в
США нікому не вигідно».
Виконавиця впевнена, що здатна
виправдати очікування своєї команди. «Я знаю, що можу. На кожному
етапі життя всі намагаються переконати, що нічого в тебе не вийде,
не варто старатися. Мовляв, дивись,
таких, як ти… А от немає таких, як
я!» — заявляє Міка.

США в ефірі каналу, що здійснює телемовлення в штаті
Монтана, пролунало оголошення
про нашестя зомбі. Керівництво
медіа оголосило, що причиною події стала хакерська атака.
За словами представника телеканалу KRTV, хакери зламали систему екстрених сповіщень і запустили своє звукове повідомлення
поверх «картинки».

Британець подорожує світом у пошуках
найсмачніших кукурудзяних пластівців
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-річний британець Мік Ходбей витратив 56 тисяч «зелених» на подорожі у 60 країн світу,
щоб покуштувати у кожній місцевих кукурудзяних пластівців і визначити найкращого виробника
цього продукту.
Пристрасть до сухих сніданків
почалась у нього з невеликих ранкових порцій хрустких пластівців,
які згодом перетворилися на основну складову раціону чоловіка. З
часом Мік став їсти їх не тільки на
сніданок, але й на обід, вечерю та
десерт.
Однак є у нього ще одна пристрасть — подорожі. Й одного разу
британець вирішив об’єднати два
своїх захоплення в одне глобальне
турне світом із обов’язковою дегустацією найкращих пластівців зі
злаків.
Так, за останні п’ять років гур-

ман-мандрівник встиг скуштувати
місцеві бренди на п’яти континентах, окрім Антарктиди, але лише з
тієї причини, що полярні ведмеді
та пінгвіни байдужі до пластівців і
хрумкотять натомість свіженькою
рибкою.

авдяки виразним чорним лініям над очима на лобі, які дуже
нагадують здивовано вигнуті брови, кіт на кличку Сем стає новою
зіркою Інтернету. Ще недавно
чотирилапий щасливчик був волоцюгою: Сем народився та виріс
на вулицях Нью-Йорка, але його
підібрали. Тепер «чорнобривий»
кіт має віртуальних шанувальників із усього світу, свій сайт і профілі в Тwitter і Facebook, завдяки
яким його популярність стрімко
зростає.

Заради дітей тисячі американців
пробіглися вулицями у спідньому

ми, вони не виявляють до нього і
найменшої ворожості: йому вдалося посісти місце альфа-самця в
зграї, до якої увійшли сибірські,
арктичні, канадські, європейські,
монгольські вовки. Фройнд узяв їх
із зоопарків, як ті були щенятами.
Щоб бути вовкам за свого, німець навіть їсть із ними сире м’ясо.

У США один із місцевих телеканалів
оголосив про нашестя зомбі
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У Сполучених Штатах
створили гігантську
розмальовку
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азвичай спілкування людей із
дикими вовками в лісі обмежується кількома пострілами, та
79-річний німець Вернер Фройнд
зумів знайти підхід до цих обережних хижаків. Колишній десантник
40 років живе серед сіроманців у
своєму заповіднику біля Мерцига.
Коли чоловік поруч із хижака-
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Кіт із виразними «бровами» підкорює
серця інтернет-користувачів

Німець їсть м’ясо разом із вовками
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З посиланням на інформацію
місцевої влади було оголошено,
що мертві повстають із могил і
нападають на живих. Глядачам рекомендували в жодному разі не наближатися до зловісних мерців і не
намагатися їх затримати.
У спростуванні канал запевняє, що надзвичайної ситуації з
зомбі насправді не виникало, а їхні
інженери розслідують інцидент.

иттєствердні роботи американських дизайнерів Енді
Міллера й Ендрю Неєра об’єднують
людей різного віку, повертаючи їх у
часи безтурботного дитинства, коли
і небо було блакитніше, і трава зеленіша, і мріялося напрочуд легко.
Так, на художній виставці під назвою Color Me («Розфарбуй мене»),
що проходить цими днями в Музеї
сучасного мистецтва в Індіанаполісі, організатори пропонують усім
відвідувачам узяти в руки гігантські
маркери та розфарбувати у барви
веселки велетенські розмальовки
на настінних полотнах. І дорослі та
діти, заледве підіймаючи величезні
фломастери, охоче беруться до справи.
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той час, коли за шибками сніжить і українці воліють відсиджуватись у теплі, у США народ
бігає в самій білизні. І за це американців навряд арештують, адже захід — доброчинний і масовий.
Cupid’s Undie Run — це благодійний забіг, який пройшов у 16
штатах. Його учасники мають на
меті привернути увагу до проблеми дитячого раку та зібрати гроші
для маленьких пацієнтів.
Цьогоріч пробіжка вийшла

особливо яскравою. По-перше,
народу зібралося мало не півАмерики, по-друге, бігли у мороз.
Так, у Вашингтоні та Денвері зараз
стабільна мінусова температура —
один-два градуси нижче нуля. А
вітер холодний і сильний. Додайте до цього високу вологість і дошкульний дрібний сніжок.
Зате захід вдався. Дітям зібрали мільйон доларів, а самі учасники, за їхніми ж словами, давно так
від душі не тішилися.

В Туреччині впіймали справжнього
вампіра, що кусав людей

Т

урецька поліція впіймала
справжнього вампіра, який
пив людську кров, нападаючи на
перехожих.
Як повідомляє Live Science,
23-річний чоловік одружений і
мав доньку. Спочатку він різав
власні руки, груди та живіт, щоб зібрати кров і випити її. Однак через
два місяці регулярного вживання
крові перейшов на інше джерело
«поживи». Спершу вампір просив
батька купувати йому донорську
кров у клініках. А потім почав кидатися на людей і сильно кусати їх,
щоб напитися. Крім того, він різав
своїх жертв.
Коли поліцейські арештували турка за напади та дізналися
про причини атак, то відправили
до психіатричної лікарні. Медики

помітили, що, крім жаги до крові,
чоловік має ще й інші відхилення.
Вампір постійно говорить із кимось уявним, пояснюючи, що це
його друг. Крім того, у нього трапляються провали в пам’яті. Деякі епізоди зі свого повсякденного
життя просто не пам’ятає.
Лікарі встановили, що вампір
страждає від роздвоєння особистості. Його проблеми з пам’яттю
пов’язані саме з цим. На думку
психологів, чоловік почав пити
кров через психологічні травми.
Він бачив чимало кривавих сцен.
Зокрема, у нього на очах померла
чотиримісячна донечка, він став
свідком, як зарізали його дядька.
Зменшити потяг до крові медикам поки не вдалось, як і зупинити роздвоєння особистості.

