
Подивіться на волосся 38-річ-
ної Івін Дугас із Луїзіани — і 

дізнаєтесь, як виглядає природна 
зачіска афроамериканок. Свою 
шевелюру жінка відрощує з 14 ро-
ків і дуже нею пишається, хоч і ви-

знає: бути власницею такої копиці 
нелегко. 

Колись Івін, як і багато інших 
темношкірих жінок, у різні спосо-
би намагалася випрямити волосся. 
А одного дня зрозуміла, що їй це 
набридло, і стала відрощувати свої 
кучері в такому вигляді, як їх ство-
рила природа. 

У 2010-му Івін встановила ре-
корд із найбільшої зачіски афро на 
планеті, ставши іконою стилю для 
багатьох афроамериканок. 

Коли Дугас іде вулицею, люди 
не можуть подолати бажання 
торкнутися її волосся, щоб пе-
реконатися, що воно справжнє. 
Миття голови — ціла церемонія: 
доводиться використовувати п’ять 
кондиціонерів. А сохне волосся 
два, а іноді навіть три дні. 
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Американка стала власницею найбільшої 
зачіски афро 

Китаянка впіймала чоловіка, який хотів 
вистрибнути з шостого поверху, за труси 

У Нідерландах 
фермер облаштував 
для своїх свиней 
«багнопарк» 

Для японців у їдальнях встановлюють 
«антисоціальні» столи 

Німецький підліток знайшов 
на бабусиному горищі єгипетську мумію 

Аутист із Англії — власник унікального 
мозку 

У спеку китайські водойми переповнені 

В Китаї дружина врятувала жит-
тя свого чоловіка, спіймавши 

його за труси, коли той вистриб-
нув із вікна. 

Як повідомляє Mirror, випадок 
стався в місті Чаньчунь. Чоловік 
на ім’я Лінь Су хотів накласти на 
себе руки і вистрибнув із вікна 
своєї квартири на шостому по-
версі. Та дружина Вань Лі вчасно 
помітила, що коїть її благовірний. 
Їй дивом вдалось упіймати Ліня 
Су вже за вікном, вхопивши його 

за сімейні труси. 
На крик жінки відреагували 

сусіди, які викликали рятуваль-
ників. Однак Вань Лі довелося 
тримати свого судженого 20 хви-
лин, доки приїхали пожежники та 
медики, що допомогли нереалізо-
ваному самовбивці спуститися на 
землю. 

Натомість героїню-дружину, 
яка попередила лихо, «швидка» у 
шоковому стані забрала до місце-
вої лікарні. 

У Нідерландах фермер Ерік Сте-
хінк, щоб потішити своїх сви-

ней, придбав у аквапарку пласти-
кову гірку та встановив її на своїй 
фермі. 

Свійські тварини швидко освої-
ли новинку, а фотографії «п’ятачків», 
які захоплено катаються на жовтій 
гірці, опублікувало кілька відомих 
видань. 

Веде гірка не в басейн, як в аква-
парках, а в величезну калюжу з баг-
нюкою, у якій льохи дуже люблять 
борсатися. Свинки з ферми з задо-
воленням і з гірки спускаються, і в 
грязюці відлежуються. 

За словами Стехінка, він купив 
гірку після того, як сам уперше відві-
дав аквапарк. Його вразили щасливі 
обличчя людей, які розважалися на 
водяних атракціонах, і він вирішив, 
що його вихованцям таке теж може 
сподобатися. 

Щоб уникнути небажаного 
спілкування під час ланчу, 

японські студенти з Кіото і Кобе 
попросили замінити звичайні сто-
лики в кафе спеціальними — з пе-
регородкою заввишки 50 см. 

У більшості країн існує тра-
диція збиратися за обідом зі спів-
робітниками або друзями, щоб 
поспілкуватися і попоїсти, але 
саме цього намагаються уникнути 
відлюдні японські студенти. Ве-
лике завантаження навчанням не 
дозволяє їм витрачати час на роз-
мови, тому столи з перегородками 
для них — нагальна потреба. 

І хоча в кафе, як правило, є 
вільні стандартні, студенти обира-

ють столи Bocchi Сеkі. У перекладі 
з японської це означає «самотні 
місця». Непрозора планка посе-
редині дозволяє уникнути контак-
ту з сусідом навпроти. 

«Коли я поспішаю і не можу 
марнувати час на балаканину, «са-
мотні місця» мене просто ряту-
ють», — каже японська студентка. 

Німецький підліток Алек-
сандр Кеттлер заліз на го-

рище будинку бабусі, маючи на 
меті з’ясувати, що ж лежить у 
старому дерев’яному ящику вже 
багато років. А тепер у містечко 
з’їжджаються історики й археоло-
ги з усієї Німеччини. 

У довгій скрині лежало щось, 
загорнуте в тканину, а на звороті 
кришки були висічені ієрогліфи. 
Хлопчак із допитливості спробу-
вав розгорнути сувій і побачив 
зотлілу людину. Злякавшись, побіг 
до рідних. 

Батько, лікар-стоматолог, роз-
повів журналістам і археологам, 
що дідусь Александра бував у Пів-
нічній Африці та привозив звідти 
всілякі дрібнички. Але сім’я Кетт-
лерів ніколи не цікавилася, що 
це за скриня. Саркофаг із мумією 
пролежав на горищі їхнього бу-
динку півсотні років. 

Археологи вивезуть мумію з 
дому Кеттлерів для наукових до-
сліджень. Вони мають з’ясувати, 
чиє це тіло та скільки йому може 
бути років. 

Даніель Таммет — учений-ау-
тист, який може виконувати 

надскладні математичні операції 
за секунди. Він говорить на деся-
ти мовах, серед яких румунська, 
гельська, валлійська й ісландська, 

і навіть створив власну. Безпере-
чно, його розум — один із найви-
датніших на Землі. 

У дитинстві старший брат жар-
тома попросив Даніеля перемно-
жити подумки багатозначні числа, 
а той просто заплющив очі й, по-
думавши секунду, видав правильну 
відповідь. Хлопчик не думав про 
обрахунок — рішення саме ви-
никло в його голові у вигляді зо-
браження. Коли Таммет виріс, він 
виявив, що його мозок може вико-
нувати складні обчислення швид-
ше за комп’ютер. У 2004-му Даніель 
побив рекорд, запам’ятавши число 
Пі. Він назвав його напам’ять, ви-
тративши на це 5 год. 9 хв. 

Цікаво, що приблизно у 10% ау-
тистів є схожі здібності. 

Вважаєте, що українські пляжі 
в серпні переповнені відпочи-

вальниками? Тоді ви ще не бачили 
«Китайського мертвого моря» — 
штучно створеного морського ба-
сейну в провінції Сичуань. У спе-
котні дні там збираються тисячі 
людей, щоб трохи освіжитися. 

Басейн площею 30 тис. кв. м 
може вмістити 10 тисяч плавців. 
І це ще не найбільший: у Китаї є 
розраховані і на 230 тис. відвід-

увачів. Але навіть такі не в змозі 
вмістити всіх, хто приходить по-
плавати. Ці 15 тисяч із надувними 
колами, що заповнили «Китайське 
мертве море», зробили його схо-
жим на гігантську миску з плас-
тівцями. Плавати тут, звичайно, 
неможливо. Що там плавати — на-
віть поворухнутися складно. 

У 10% водойм КНР безпечна 
межа концентрації сечовини пере-
вищена у рази. 

Дженніфер Еністон дратують 
запитання про дітей і весілля 
Акторка попередила журна-

лістів шоу Good Morning 
America, що про дітей розмов-
ляти не стане. За її словами, ЗМІ 
найбільше цікавить, коли ж вона 
обросте нащадками. 

«Спочатку мене запитують 
здалеку, таке собі питаннячко з 
серії «розкажіть про сім’ю», а по-
тім, посилаючись на мій новий 
фільм, кидають, наче ненароком: 
«О, а якби ви були на місці герої-
ні, скільки дітей хотіли би мати? 
А хлопчика чи дівчинку?». Такі 
ситуації дратують, — скаржить-
ся актриса. — Мої друзі та мій 
наречений — ось моя справжня 
сім’я». 

Еністон також розвіяла чут-
ки, що її весілля з Джастіном 
Теру відкладається нібито через 
напружені стосунки закоханих. 

«У мене улюблена робота, 
чудові друзі, кохана людина, мої 
собаки... і я щаслива! Це дуже 
мило, що мої шанувальники пе-
реживають за нас, але приводів 
для занепокоєння немає, у мене 
все добре», — зазначила Джен. 

Актриса намагається не 
звертати увагу на плітки і над-
мірну цікавість. Через це не має 
наміру заводити собі Twitter, 
бо, каже, тільки б те й робила, 
що спростовувала б у ньому не-
правдиву інформацію про себе. 

Подейкували, що Дженніфер 
мала стати місіс Теру 10 серпня, 
коли її наречений святкував 
42-річчя. Проте ці чутки не під-
твердилися. 

До слова, Еністон постійно 
відкладала весілля. Раніше пові-
домлялося, що пара побереться 
на початку березня, проте потім 
стало відомо, що церемонія не 
відбудеться до кінця літа. 

За жінками Венесуели полюють 
«волосяні маніяки» 
Жінки Венесуели панікують через появу нового зло-
чину — «полювання» на волосся. Більшість «маніяків» 
— також жінки. Вони раптово нападають на жертву 
і зрізають їй коси заточеним лезом або ножицями. 
Іноді нападниці погрожують вогнепальною зброєю та 
змушують жертву саму зрізати собі волосся. Відібране 
силою здають у косметичні салони та перукарні за 
великі гроші. Притягти злочинців до відповідальності 
неможливо, оскільки покарання за крадіжку волосся 
законодавством країни не передбачено.
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