
Коли приїдете в Ігбо-Обра, село 
в Нігерії, може здатися, що у 

вас двоїться в очах: зустрінете тут 
багатьох людей, схожих як дві кра-
плі води. 

Місцеві гордо іменують на-
селений пункт «Національний 
будинок близнюків». І титул від-
повідний, адже навряд чи тут зна-
йдеться родина, в якій би не було 
близнят. У місцевого керівника 
Олеїда Акініємі три пари близню-
ків, а у його дідуся було аж 10 пар. 
Західна Африка впевнено тримає 
лідерство за кількістю близнят у 
світі, особливо це стосується на-
роду йоруба з Ігбо-Обра: 5% поло-
гів тут закінчуються народженням 
однакових малят. Це, здавалося б, 
небагато, але в інших країнах від-
соток ще нижчий — 1,2% у Європі. 

У чому ж таємниця? Перша те-
орія — це бульби ямсу, які містять 

трав’яний еквівалент естрогену 
(фітоестроген), який стимулює 
яєчники. Та доказів у цієї теорії 
нема. Друга версія — генетика. 
Адже якщо в роду вже були близ-
нюки, це повторюватиметься від 
покоління до покоління. Одне ві-
домо точно: народ йоруба пиша-
ється своїми близнятами, їх вва-
жають даром Бога. Існує повір’я, 
що їх народження — до добра. 

P.S.

Адреса редакції: 43016, м. Луцьк, 
вул. Романюка, 1. 
Тел./факс: (0332) 77-48-09, 77-49-08, 77-48-08
E-mail: info@vidomosti-ua.com
web: http://www.vidomosti.info/

Щотижневик «Відомості.інфо»

Видається з 21.09.2000 р. 
Реєстр. номер КВ №19340-9140Р 
від 21.09.2012 р.

Головний редактор 

Галина ФЕДОРЕНКО

Тел. (0332) 77-19-03
e-mail: galina@vidomosti-ua.com

Засновник: ТзОВ «Слово»
Р/р 2600301863522 в ВАТ «Укрексімбанк» 
МФО 303547 ЗКПО 31011295

Будь-яке копіювання, у т.ч. окремих частин текстів чи зображень, 
публікування і републікування, передрук чи будь-яке інше поширен-
ня інформації, в якій би формі та яким би технічним способом воно 
не здійснювалося, суворо забороняється без попередньої письмової 
згоди з боку ТзОВ «Волинські губернські відомості». Відповідальність 
за зміст та текст реклами несе рекламодавець. Відповідальність 
за достовірність фактів, власних імен та інших даних несуть автори 
публікацій. Відповідальність за якість друку несе друкарня. Матеріал, 
відмічений даним значком , друкується на правах реклами. 
Редакція не завжди поділяє позицію авторів публікацій і залишає за 
собою право редагувати матеріали або не друкувати зовсім. 

Друк офсетний. Обсяг 4 друкованих аркушів. Адреса друкарні: 
Львівська область, Яворівський район, с. Рясна-Руська, вул. Свободи, 
5, тел. (032) 297-47-46.  

Тираж 18 500. Замовлення № 18184.

Передплатний 
індекс - 

21769  

Відомості.інфо

№47 (687)

21 - 27 листопада 2013 року

http://www.vidomosti.info/

У жінок народу йоруба народжується 
найбільше близнюків 

Автоматизована лялька 18 століття 
вражає своєю реалістичністю 

Кращий стриптизер 
України схожий 
на Тарзана 

Британська фанатка спекла торт із Джонні 
Деппом у повний зріст 

Комондор — дивовижна 
собака-«швабра» 

«Письменник» — це годин-
никовий механізм-автомат, 

створений у 1770-х роках відо-
мим годинникарем швейцарцем 
П’єром Жаке-Дро. Механізм був 
зроблений таким чином, щоб пи-
сати слова і речення до 40 знаків. 
Він усе ще відмінно працює, незва-
жаючи на те, що йому 240 років, і 
вражає всіх своєю складністю. 

Сама ідея машини, яка б могла 
механічно відтворити процес на-
писання листа, набагато виперед-
жала свій час. Крім того, творцю, 
очевидно, знадобилося багато 
часу, терплячості й винахідливості 

не тільки для того, щоб утілити в 
життя свій задум, але ще й надати 
йому вигляду хлопчика. 

Для письма була використана 
технологія кулака: коли кулачки 
(виступи на металевому колесі 
у спині ляльки) переміщуються, 
штовхачі клапана інтерпретують 
свою траєкторію і переміщають 
руку хлопчика. Кулачки взагалі 
мають важливе значення, адже 
управляють не тільки розчерками 
пера, але і його тиском на папір. 

Крім того, в автомата є ще 
одна особливість — те, що він не 
тільки може написати будь-яке 
слово та речення, а ще й слідкує за 
текстом очима. Колесо, що керує 
кулаками, фактично можна «про-
грамувати», обираючи довільні 
комбінації знаків, а це робить 
«Письменника» прототипом су-
часних комп’ютерів. 

Андроїд містить 6000 деталей, 
кожна з яких виготовлена вручну 
й настільки мініатюрна, щоб вміс-
титись у «тіло» ляльки. Понад те, 
«Письменник» не вимагає зовніш-
нього джерела живлення, оскіль-
ки механізм акумулює достатньо 
енергії, щоб функціонувати окре-
мо. 

В Івано-Франківську відбувся 
чемпіонат України з чоловічого 

стриптизу–2013. У конкурсі взяло 
участь сім чоловіків. Переможець 
Олексій Суровцев із псевдонімом 
Страйк (зріст — 185 см, вага — 91 кг) 
донедавна викладав у одній зі шкіл 
Дніпропетровська фізкультуру, але 
змінив роботу і пішов працювати 
стриптизером у нічні клуби. 

Всі, хто бачив Олексія, вражені 
його схожістю з чоловіком Наталії 
Корольової Тарзаном. Але танцівни-
ка ці порівняння дратують. «Кожен 
хоче бути індивідуальним», — каже. 
Також прагне, щоб його сприймали 
як артиста, а не стриптизера. 

Британська домогосподарка 
Лара Кларк спекла на конди-

терський конкурс торт у вигляді 
Джонні Деппа в образі Джека Го-
робця з фільму «Пірати Кариб-
ського моря». Заввишки він сягає 
1 м 65 см, що на 13 см нижче ре-
ального зросту актора. Жінка по-
яснює, що зробила виріб меншим, 
бо боялася, що не пролізе у двері. 

Лара не є професійним кон-
дитером. На виготовлення торта 
британка витратила 90 годин. Щоб 
відвезти його до місця проведення 
конкурсу, їй довелося орендувати 
мікроавтобус. 

Організаторів змагання така 
оригінальна випічка вразила. Ди-
вовижний торт у вигляді Джека 
Горобця — не перший пекарський 
шедевр Кларк. Раніше вона вже 
виготовляла солодощі у вигляді 
мотоцикла реальних розмірів. 

Примітно, що жінка не має 
спеціальної освіти. Свої неймовір-
ні навички у випіканні тортів вона 
отримала, переглядаючи відео на 
YouTube. 

Комондор, безсумнівно, одна з 
найстаріших порід собак у сві-

ті. Вперше вона згадана в Кодексі 
Хаммурапі (збірка законів, створе-
на вавилонським правителем Хем-
муребі приблизно в 1750 році до 
нашої ери). Зараз цю породу вва-
жають традиційною угорською. 

Перше, що впадає у вічі, коли 
дивишся на такого песика, — схо-
жа на мотузкову швабру шерсть. 
Важить вона приблизно 30 кг, а її 
довжина — більше ніж 90 см. До-
вгі «шнурки» комондорів ростуть 
упродовж двох перших років жит-
тя. На щастя, чищення вони не по-
требують, але заплутуються, і, щоб 
їх розплутати, знадобиться багато 
часу. Як тільки «мотузки» шерсті 
сформуються, пес абсолютно не 

линяє. 
Цих кудлатих використовува-

ли для охорони худоби й випасу 
овець, тому що їхня шерсть слу-
гувала прекрасним камуфляжем. 
В Угорщині ця порода майже ви-
нищила популяцію вовків: настіль-
ки ефективно вона справлялася зі 
своїм завданням. 

Але тримати комондора в 
якості домашнього улюбленця не-
реально — йому потрібно багато 
простору, тому цій породі найбіль-
ше підійде життя в сільській місце-
вості. І треба враховувати, що цей 
пес — охоронець, а значить, може 
бути досить неприязним до не-
знайомців. Собаки ці незалежні та 
свавільні, їх треба професійно на-
вчати з раннього віку. 

Американський безхатько непоміченим 
прокравсь у президентський «люкс» 
і заснув там 

Американський безхатько не-
поміченим потрапив у «люкс» 

найдорожчого готелю міста Піт-
сбурга та влігся в ньому спати, 
йдеться в сюжеті ТСН.Ніч. 

Двері номера, в якому зупи-
нявся президент Кеннеді, були від-
чинені, а кімнату готували до ве-

ликої вечірки. Непроханого гостя 
покоївки помітили лише за кілька 
годин і викликали поліцію. 

Власники готелю зажадали від 
волоцюги 15 тисяч доларів ком-
пенсації, однак грошей у чолов’яги 
немає. Йому доведеться відбувати 
покарання у в’язниці. 

Анджеліна Джолі отримала почесний 
«Оскар» за гуманітарну діяльність 
Американська академія кіно-

мистецтв минулих вихідних 
вручила почесні премії «Оскар» за 
видатні заслуги в кінематографі ак-
трисі Анджелі Ленсбері, коміку Сті-
ву Мартіну, художнику по костюмах 
П’єру Тозі. Крім того, голлівудська 
акторка, режисер і сценарист, посол 
доброї волі Управління Верховного 
комісара у справах біженців ООН 
Анджеліна Джолі отримала спеці-
альну нагороду Джина Хершолта за 
індивідуальний внесок у гуманітар-
ну діяльність. 

Церемонія вручення чотирьох 
найпрестижніших у світі кіно золо-
тих статуеток пройшла в розважаль-
ному центрі «Голлівуд енд Хайленд».

Джолі прибула на церемонію у 
супроводі Бреда Пітта й одного з 
шести дітей — сина Медокса. Після 
отримання «Оскара» Пітт ніжно по-
цілував Джолі. Журналісти встигли 
відзначити, що актриса перебуває 
в прекрасній формі після опера-
цій із видалення молочних залоз. 
Для вечора вона вибрала чудову 
чорну приталену сукню до підлоги 
від «Версаче» з коротким рукавом, 
оздоблену мереживом і камінням. 

Лауреати нагороди Джина Хер-
шолта визначаються виключно чле-
нами комісії Академії, вони ж го-
лосуванням обирають переможця. 
За всю історію премії було вручено 
всього тридцять п’ять статуеток, 
перша — в 1957 році. 38-річна Джо-
лі стала тридцять шостою і наймо-
лодшою володаркою цієї нагороди. 
Актриса встигла відвідати в якості 
посла доброї волі Управління Верхо-
вного комісара у справах біженців 
ООН десятки країн, допомагаючи 
збирати гроші на гуманітарну допо-
могу й беручи участь у благодійних 
заходах. 

Раніше нагороду отримали теле-
ведуча Опра Вінфрі, актриси Еліза-
бет Тейлор та Одрі Хепберн, компо-
зитор Квінсі Джонс та інші. 

Італієць після «Октоберфесту» 
5 тижнів шукав свою машину 
Житель Італії, який приїжджав до Мюнхена на фести-
валь «Октоберфест», потім п’ять тижнів не міг знайти 
своє авто, припарковане десь у місті. Зі слів чоловіка, 
він покинув легковик неподалік від трамвайних колій, 
а потім поїхав на пивне свято. Але після фестивалю іта-
лієць не зміг пригадати ні того, як називалася вулиця, 
де він лишив авто, ні на якому саме трамваї він приїхав. 
Андреас кілька разів об’їжджав місця, де, як йому зда-
валося, міг бути автомобіль, але марно. За п’ять тижнів 
машину вдалося знайти поліцейським. 
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