
Психотрія відома також як «га-
рячі губки» завдяки своїм на-

сиченим червоним прицвіткам, 
які нагадують спокусливі жіночі 
вуста, нафарбовані пурпуровою 
помадою. 

Ця незвичайна рослина росте 
в тропічних лісах Центральної і 
Південної Америки. А кольорови-
ми «губками» приваблює запилю-
вачів — колібрі та метеликів. 

На жаль, нині ця яскрава 
квітка-«поцілунок», як і багато 
інших рідкісних представників 
флори, опинилася під загрозою 
зникнення через неконтрольовану 
вирубку лісу. 
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Найспокусливіша у світі квітка поступово 
зникає з лісів Південної Америки 

Близнята народилися з різницею у 87 днів

Мером американського містечка став 
чотирирічний хлопчик 

У Великобританії знайшли надзвичайно 
рідкісного кота 

Двоголова вчителька викладає 
математику 

Близнюки Емі та Кеті з Уотер-
форда в Ірландії народилися з 

різницею в 87 днів, претендуючи 
на рекорд Гіннеса. Марія Елліот 
народила першу дівчинку на чоти-
ри місяці раніше терміну, в той час 
як друга з’явилася на світ на 9-му 
місяці. Лікарі кажуть, що народи-
ти здорових малят із таким інтер-
валом — це як виграти в лотерею. 

Емі народилася на 24 тижні, 
після того як у Марії передчасно 
відійшли води. Коли акушери вже 
забрали першу дівчинку, перейми 
припинились, а спроби стимулю-
вати пологи не допомогли. «Як 
народжуються близнята, то матка 
скорочується і вони виходять один 
за одним. Але перейми у пані Еллі-
от припинились, і Кеті залишилася 
всередині», — пояснили медики. 

Другі пологи викликали на від-
носно безпечному 36 тижні. На-
родилася дівчинка вагою 2,5 кг. 
«Медсестра взяла Кеті і помістила 
її в інкубатор до сестри, і Емі від-
разу посміхнулася. Вони взнали 
одна одну», — розповідає татко 
Кріс. 

Міським головою Дорсета 
(Міннесота) став чотириріч-

ний Роберт Тафтс. 
Хлопчика обрали мером міс-

течка, витягнувши його ім’я з ка-
пелюха, в якому були папірці з іме-
нами претендентів на пост. 

За словами переможця «ви-
борів», він любить гуляти, грати-
ся, співати, танцювати, а також 
ходити з татом на риболовлю. На 
гачок новоспечений мер зазвичай 
наживляє черв’ячків. Окрім того, 
Роберт повідомив, що у нього є 
подружка на ім’я Софія. 

Вибори у Дорсеті жартівливі, 
адже населений пункт не має влас-
ної муніципальної влади. Тому 
тут щорічно проводять жеребку-
вання, дістаючи листочок із ім’ям 
бургомістра з головного убору. 

Кіт із Великобританії на кличку 
Джейк — справжній унікум. 

Таких у світі — один на 400 тисяч.
Здавалося б, звичайний кіт, ні-

чим не відрізняється від інших, але 
це не так. Джейк — триколірний. А 

«черепахового» забарвлення, яке 
поєднує чорний, білий і рудий ко-
льори, бувають тільки кішки. 

22-річний Річард Сміт купив 
його за 20 фунтів. Зараз коту, який 
прославився на всю Британію, вже 
11 місяців. Хазяїн навіть не під-
озрював про унікальність Джейка, 
поки не відніс його на щеплення. 

«Ветеринар сказав, що ні разу 
за 30-річну кар’єру не бачив кота 
черепахової масті, — згадує влас-
ник унікальної тваринки. — Са-
мою природою закладено, що 
коти, на відміну від кішок, можуть 
бути тільки двоколірними». «Річ у 
тому, що у самців тільки одна ікс-
хромосома в ДНК, а це означає 
максимум два кольори. Це «ава-
рія» в ДНК, коли кіт такого забарв-
лення», — кажуть у ветклініці. 

23-річні Еббі та Бріттані Хен-
зель — двоголові сіамські 

близнючки з Міннесоти. У них на 
двох — два серця, дві пари легень 
і три нирки. Та печінка, сечовий 
міхур, кишечник, грудна клітка і 
статева система — спільні. 

У лютому сестри пішли викла-
дати математику до школи. Двого-
ловій учительці з двома диплома-
ми виплачують одну зарплату. 

— Ми не ображаємося на ке-
рівництво, — каже Бріттані. — 
Таке рішення цілком логічне, бо 
ми виконуємо роботу однієї лю-
дини. 

Сестри мають дві руки та ноги. 
Кожна контролює кінцівки на сво-
єму боці та відчуває дотики тільки 
до своєї половини тіла. Люблять 
кататися на ровері, водити авто-
мобіль і плавати. Навчилися грати 
на фортепіано. Еббі виконує партії 
правої руки, а сестра — лівої. 

Вони живуть із матір’ю-

медсестрою, батьком-теслею, мо-
лодшими братом і сестрою. Сім’я 
тримає ферму з коровами. 

— Багато чим відрізняємося, 
бо не просто маємо дві голови — 
ми двоє різних людей, — каже Еббі. 
— Брітт любить одяг нейтральних 
тонів і перли. Я обожнюю яскраві 
речі й аксесуари. Вбрання купує-
мо у магазинах, а мама перешиває, 
розширюючи горловину. 

Десятирічна 
американка легко 
обіграє дорослих 
чоловіків 
у покер 

Алекса Фішер із Техасу в свої 10 
обіграє в покер навіть досвід-

чених дядьків із тузами на руках. У 
три роки цьому недитячому заняттю 
дівчинку почав навчати її 35-річний 
батько Джастін. Він каже, що став 
учити дочку азартній грі, щоб по-
кращити її математичні здібності. 

У три роки дівчинка вміла ра-
хувати, знала масті, числа й ієрар-
хію карт, у чотири — вивчила ігрові 
поняття і навіть володіла базовими 
навичками шулерства, а в п’ять — 
упевнено грала в техаський холдем і 
в інші різновиди покеру. Тепер шко-
лярка влаштовує показові ігри, а ви-
граш іде на благодійність. 

На жаль, Алекса не може їздити 
в Лас-Вегас і обігравати казино, доки 
їй не виповниться 21 рік. 

Єву Лонгорію назвали найстильнішою 
зіркою Каннського кінофестивалю 

«Відчайдушна домогоспо-
дарка» Єва Лонгорія, ви-

ходячи на червону доріжку, 
перетворюється на вишукану 
світську левицю. На фестива-
лі кінематографа в Каннах ар-
тистка не пропускає жодної 
прем’єри, більше того, її вже на-
звали найкрасивішою леді цього 
заходу. 

Єва не боїться з’являтися 
перед об’єктивами в найрізно-
манітніших вбраннях. Напе-
редодні акторка була ведучою 
благодійного вечора Global Gift 
Gala, куди прийшла в чорній на-
півпрозорій сукні. Напередодні 
заходу Лонгорія виклала фото 
свого вбрання в блозі та підпи-
сала: «Ось моє плаття для вечо-
ра! І ніяких стильних катастроф 
сьогодні вночі!». 

Мабуть, «домогосподарку» 
вельми засмутила критика мод-
них оглядачів на адресу її сукні 
кольору морської хвилі, в якій 
актриса з’явилася на прем’єрі 
фільму «Джиммі Пікар» фран-
цузького режисера Арно Депле-
шена. 

Тоді з Лонгорією стався пі-
кантний конфуз. На прем’єру 
стрічки вона прибула в еле-
гантній сукні. Піднімаючись 
сходами, зірка задерла її, та так 
високо, що навіть таблоїди посо-
ромились опублікувати ці знім-
ки, не прикривши їй інтимного 
місця без білизни. 

Нагадаємо, торік зірка ви-
падково оголила перед камера-
ми папараці одну з грудей, але 
поряд опинилася вірна подруга 
Вікторія Бекхем і вчасно її при-
крила. 

У Белізі робітники розібрали на 
будматеріали піраміду майя
У Белізі (країна в Центральній Америці) будівельна 
компанія з видобутку щебеню знесла одну з найбіль-
ших пірамід епохи майя. Голова Інституту археології 
Хайме Ейв заявив, що руйнування це сталося напри-
кінці минулого тижня. Він також виключив можливість 
ненавмисного знесення, оскільки комплекс відомий у 
країні. Вік знищеної піраміди оцінюється у 2300 років. 
Поліція Белізу повідомила, що за цим фактом буде про-
ведено розслідування. Будь-які споруди доіспанських 
часів перебувають під охороною держави. 
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