
Через морозну погоду в Німеч-
чині загинув увесь склад тру-

пи унікального блошиного цирку 
— 300 бліх. 

Директор пересувного цирку 
розповів, що, прокинувшись і від-
кривши коробку, в якій перевозив 
«артистів», він виявив своїх під-
опічних мертвими. 

Цирку довелося терміново шу-
кати заміну замерзлим блохам для 

виступу на ярмарку неподалік від 
Кельна. За лічені години півсотні 
нових комах пройшло спеціальне 
навчання в одному з університетів, 
що розміщений в околицях міста. 

На щастя, перший виступ 
новоспечених «циркачів» перед 
публікою пройшов блискуче. Зо-
крема, вони продемонстрували 
захопленим глядачам блошиний 
футбольний матч. 
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У Німеччині через мороз загинуло 300 
«артистів» унікального блошиного цирку 

Китайці винайшли найлегший у світі 
твердий матеріал 

В Америці створили каву з убивчою дозою 
кофеїну 

Українська пара вирізає з паперу 
дивовижні картини 

Трирічний австралієць подружився 
з маленьким алігатором 

В Еміратах на десерт шейхам подають 
золотий кекс за 28 тисяч доларів 

Китайські вчені розробили най-
легший матеріал у світі. Його 

маса настільки мала, що пелюстки 
квітки навіть не вгинаються під 
нею. 

Отримана науковцями Під-
небесної речовина складається з 
оксиду графену та ліофілізованого 
вуглецю. Один кубічний санти-
метр розробленого матеріалу за-
важив якихось 0,16 мг, що робить 
його найлегшим у світі. 

Як відомо, графен уже при-
ніс у 2010-му Нобелівську премію 
британським фізикам. На базі уні-
кальної речовини буде здійснено 
ще чимало наукових відкриттів, 
упевнені вчені. 

Без домішок графен є двови-
мірним кристалом і найтоншим 
рукотворним матеріалом на пла-
неті. Необхідно скласти три міль-
йони листів графену, щоб висота 
стопки досягла міліметра. Попри 
легкість, графен надзвичайно міц-

ний. Один лист, що еквівалентний 
за товщиною пакету з поліетилену, 
здатний витримати слона. На цьо-
му переваги речовини не закінчу-
ються. Крім міцності та легкості, 
вона дуже гнучка: її можна розтяг-
ти без будь-яких втрат на 20%. 

Одна з останніх властивостей 
графену, виявлених ученими, — 
здатність фільтрувати воду, затри-
муючи різні рідини та гази. 

Американська компанія заяви-
ла, що випустила каву, кофеїн 

у якій зашкалює. Новинка отри-
мала назву Death Wish, що у пере-
кладі означає «Набридло жити», 
і містить майже на 200% більше 
кофеїну, ніж у звичайній чашці 
кави у кафе. Наприклад, якщо се-
редньостатистична порція тоні-
зувального напою містить 260 мг 
кофеїну, то Death Wish — 520. Ви-
робники переконують: що довше 
смажаться кавові зерна, то більше 
кофеїну в них лишається. 

Хто з нас у дитинстві не любив 
вирізати з кольорового паперу 

різноманітні фігурки? Певно, всі. 
Та декого це захоплення не поли-
шило й у дорослому житті. Так, 
двоє посидющих митців, які не 
шкодують очей і часу на кропіт-
ку роботу з аркушем і ножицями, 
об’єднались у вітчизняний твор-
чий дует DreamPapercut, що спе-

ціалізується на художній різьбі з 
картону. 

Закохані одне в одного україн-
ці Дмитро та Юлія, об’єднані, крім 
почуттів, ще й спільним брендом, 
роблять із папером, здавалося б, 
неможливе, вирізуючи деталізова-
ні картини. 

Роботи тандему DreamPapercut 
повітряні та романтичні. Біль-
шість присвячена коханню, свобо-
ді та красі. На них можна побачи-
ти закохані пари, птахів у польоті, 
кораблі з наповненими вітрилами, 
персонажів літературних творів. 

Створення такого шедевра — 
справа нелегка і потребує макси-
мальної зосередженості та вивіре-
них рухів. 

На вирізання однієї картинки 
може піти від двох-трьох годин до 
кількох днів. 

Зазвичай діти граються з незагроз-
ливими тваринками — кошеня-

тами, щенятами, пташками. Та без-
страшний трирічний Чарлі Паркер 
обожнює возитися зі своїм зубастим 
другом — дитинчам північноамери-
канського алігатора на кличку Гамп. 

Малюк весело проводить час, 

плаваючи з рептилією в басейні 
під чуйним наглядом старшого 
брата Стюарта. 

«Я не заохочував його дружбу 
з алігатором, але не міг і заборони-
ти, бачачи, як син любить Гампа», 
— розповідає батько Чарлі Грег 
Паркер. 

Арабські шейхи, напевно, бу-
дуть у захваті: нарешті ство-

рили ласощі саме для них. Так, в 
елітному торговому центрі Dubai 
Mall відкрилося кафе-бутик, де 
подають єдиний у світі десерт із 
чистого золота — кекс «Золотий 
Фенікс» (Golden Phoenix Cupcake).

Це пропозиція для справжніх 
гурманів, які ладні викласти будь-
які гроші, щоб побалувати себе. Де-
серт коштує 28 тисяч доларів. 

За що така неймовірна сума? 
Для найдорожчого в світі кексу по-
трібні і найкращі складники, які 
замовляють у різних кінцях світу. 
Наприклад, вершкове масло — у 
Британії, какао — в Італії, стручки 
ванілі — в Уганді. Для випічки за-
куповують елітний сорт борошна 
і полуницю люкс-класу, а також 
їстівну золоту фольгу, в яку загор-
тають десерт, і золоті пластівці для 

прикрашання. 
Найдорожчий кекс доповню-

ють полуницею, облитою їстівним 
золотом, а сервірують золотою ло-
жечкою з шоколадною глазур’ю та 
дорогоцінним кошичком зі збити-
ми вершками. 

Готують його на замовлення дві 
доби, а подають на дизайнерському 
двоповерховому підносі. 

Японець валяє 
з шерсті реалістичні 
фігурки птахів 
і тварин 

Японець Кійоші Міно разом із 
дружиною Еммою виготовляє 

реалістичних вовняних птахів на 
своїй фермі в Іллінойсі. Бажання 
переїхати в село з’явилось у Кійоші 
після того, як він відслужив у Афга-
ністані. Зараз колишній військовик 
вирощує городину, випасає худобу 
та збирає врожай, радіючи таким 
простим речам, як сонце, дощ і про-
холода, а вечорами валяє вовну. 

Не так давно чоловік уперше 
взяв у руки голку для валяння, а сьо-
годні вже створює дуже реалістичні 
фігурки звірів і птахів. Він із апте-
карською точністю відтворює у ко-
льоровій шерсті хутро, пух, шкіру та 
пір’я. Тому його фігурки наче живі. 

Мадонна долучилася до клубу 
мільярдерів 
Співачка Мадонна приєд-

налася до світового клубу 
мільярдерів. Капітал артистки 
досяг позначки в один мільярд 
доларів, повідомляє Contact 
Music. 

Донедавна статки викона-
виці оцінювали приблизно в 
700 мільйонів «зелених». Од-
нак її останній гастрольний 
тур MDNA виявився настільки 
прибутковим, що відразу ж зба-
гатив королеву поп-музики на 
305 мільйонів доларів. До цього 
слід додати зароблені Мадонною 
минулого року 85 мільйонів до-
ларів від продажу альбомів, за-
пису її концертів на телебаченні 
та DVD. 

Крім того, збагачує співач-
ку і мережа відкритих у різних 
країнах світу фітнес-клубів Hard 
Candy. Також Мадонна заро-
бляє на продажі корисного для 
здоров’я кокосового напою Vita 
Coco. Ці бізнес-проекти забез-
печили зірці понад 10 мільйонів 
доларів прибутку. 

Парфуми Her Truth or Dare, 
які ікона стилю почала випус-
кати торік, також залишаються 
бестселером. Їх реалізовано на 
60 мільйонів доларів. 

Також співачка продала на 10 
мільйонів доларів одягу та аксе-
суарів молодіжної лінії Material 
Girl, яку розробляє разом із 
донькою-підлітком Лурдес. 

Тож якщо скласти всі при-
бутки Мадонни, то вона потра-
пляє до списку мільярдерів. Се-
ред найбагатших людей планети, 
зокрема, значаться режисери 
Джордж Лукас і Стівен Спілберг, 
глава Microsoft Білл Гейтс, засно-
вник Facebook Марк Цукерберг 
і телеведуча-медіамагнат Опра 
Вінфрі. 

У Венесуелі в’язні відкрили      
у тюрмі нічний клуб 
В одній із венесуельських тюрем ув’язнені відкрили 
нічний клуб зі світломузикою та стриптизом, інформу-
ють місцеві ЗМІ. Як наголошується в розісланих орга-
нізаторами запрошеннях, у клубі професійне музичне 
та світлове обладнання. За інформацією журналістів, 
в’язні виправного закладу, засуджені переважно за 
виготовлення і збут наркотиків, фактично управляють 
ним, підкуповуючи охорону. Так, на території тюрми є 
арена для півнячих боїв і басейн. Крім того, ув’язнені 
безперешкодно дістають алкоголь і марихуану. 
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