
В Іллінойсі живе сім’я, яку мож-
на сміливо назвати ріднею 

казкової Рапунцель: загальна до-
вжина волосся мами і трьох дочок 
— майже 4 м. 

Тері Рассел 43 роки. Стригтися 
вона перестала ще підлітком. Ді-
вчина швидко вийшла заміж: май-
бутній чоловік закохався у розкіш-
ні коси. І захоплюється ними досі. 

У подружжя п’ять дітей. Стар-
ші дівчатка теж відрощують волос-
ся. 11-річна Келлан уже має косу 
завдовжки 73 сантиметри, 9-річна 

Сенделін — 72, а 6-річна Чесні — 
52,5. У них ще підростають братик 
і однорічна сестричка. 

Довжина волосся Тері — близь-
ко 1,5 м. Догляд за ним — спра-
ва нелегка. Воно завдає чимало 
клопоту. Наприклад, коси жінки 
постійно засмоктує пилосос і на 
них часто наступають домашні. 
Голову вона змушена мити сидячи, 
оскільки мокре волосся дуже важ-
ке і просто валить її з ніг. Дівчатка 
без допомоги матері не можуть по-
мити голову й розчесатися. 
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Дівчата з американської родини 
з народження не стрижуть коси 

Художниця зі США малює гіперреалістичні 
айсберги 

Пес щодня рятує 
свою маленьку 
хазяйку 

Британець створив найнижче авто 

Росіянин житиме на «первісній» фермі 

У Штатах відзначили День бабака 

Про американську художницю 
Зарію Форман можна сказати, 

що океан у неї в крові. Її недарма 
називають королевою айсбергів. 
Крига та вода на полотнах, вико-
наних пастеллю, виглядають на-
стільки реальними, що, дивлячись 
на них, наче вдихаєш солонувате 
морське повітря. Та картини Зарії 
— це не лише гарні пейзажі, а й за-
клик звернути увагу на екологічну 
проблему — глобальне потепління 
і танення льодовиків. 

Шестирічна Алена Х’юз страж-
дає на цукровий діабет 1 типу, 

і кожен день може закінчитися не-
безпечною для життя діабетичною 
комою. Та щодня малечу рятує її ві-
рна лабрадорка на кличку Мейсі. 

Коли рівень цукру в крові дити-
ни знижується, її шкіра пахне гру-
шею, а якщо підвищений — у неї 
змінюється подих, що здатна влови-
ти тільки собака. 

35-річна мама дівчинки Вікторія 
розповідає: «Мейсі скрізь ходить за 
Аленою і завжди насторожі. Попе-
реджає донечку, щойно вчує цей за-
пах. Ми довіряємо їй на всі 100%». 

Мейсі, що пройшла спеціальні 
курси, просто піднімає голову і по-
чинає нюхати повітря. І мала знає, 
що час прийняти ліки. 

Автомобільне диво назвали 
Flatmobile. Автором розробки 

унікального транспортного засобу 
є британець Перрі Воткінс. 

За цей час конструктор ство-
рив чимало концептів, які не раз 
потрапляли в щорічний підсум-
ковий випуск Книги рекордів Гін-

неса. Так було, скажімо, в 2001-му, 
коли він розробив найменший у 
світі легковик, що отримав назву 
Perry Watkins’ Wind up. 

І ось тепер найнижчою маши-
ною визнано Flatmobile, висота 
якого не перевищує півметра. А 
якщо точніше, то 48,3 см. 

24 -річний Павло Сапожніков 
є учасником чи не найбільш 

епічного соціопсихологічного екс-
перименту. Він «повернеться» на 
тисячу років у минуле і спробує 
пожити, як наші предки з X ст. 

Проект стартував торік у ве-
ресні й триватиме до травня 2014-
го. Півроку Павло житиме на точ-
ній копії стародавнього хутора. 
Відтворене за результатами архе-
ологічних розкопок середньовіч-
не житло розмістилося всього за 
45 км від Москви. 

Все, чим користується хло-
пець, — справжнє: й інструменти, і 
устаткування, і їжа. Цілий день він 
важко працює, щоб забезпечити 

собі їжу і тепло. Так, щоб підігрі-
ти воду для миття і прання, кидає 
у неї гарячі камені. Щоб прогоду-
ватися, Павло тримає козу, курей і 
навчився молоти зерно жорнами. 

Згідно з завезеною в Новий світ 
німецькими переселенцями 

традицією, вважається, що якщо 
цього дня бабак, вилазячи з нірки, 
не бачить власної тіні й сміливо 
рушає назовні, то весна буде ран-
ньою. Якщо ж лякається сам себе 
і ховається, то, за повір’ям, холоди 
протримаються ще рівно шість 
тижнів. Цьогоріч стомлені суво-
рою зимою американці сподівали-
ся, що звірок-оракул пообіцяє їм 
швидку весну. Сильні морози і не-
бувала кількість снігу суттєво по-
рушили звичний життєвий ритм. 
Через негоду регулярно припиня-
ють заняття в школах, скасовують 
авіарейси. Втім, бабак Філ утік у 
свою домівку, щойно показавши з 
неї носа. А отже, зима не здається. 

У Польщі народилася трійка рідкісних 
білих левенят 

Троє рідкісних білих левенят на-
родилось у зоопарку в Польщі. 

«Це перша вагітність самки, якій 
усього 2,5 року. Зазвичай вперше 
вони народжують одного-двох 
дитинчат, а тут відразу три. Час-
то мати відмовляється годувати 
левенят, але наша своїх не поки-
нула», — розповіла співробітниця 
звіринцю. 

Невеликий приватний зоопарк 
у Боришеві очікує напливу відвід-
увачів із початком сезону в квітні. 

У дикій природі білі леви зу-
стрічаються тільки в заповіднику 
Тімбаваті в ПАР. Там їх зараз мен-
ше десятка особин. Ще близько 
100 тварин живе в зоопарках світу.

Земфіра та Перший канал 
побили горщики через пісню 
Після церемонії відкриття Олім-

піади розгорівся гучний скан-
дал. Співачка Земфіра опублікувала 
на своєму сайті заяву з приводу своєї 
пісні «Хочешь» із її другого альбому 
«Прости меня, моя любовь». Саме 
ця композиція прозвучала в ході це-
ремонії відкриття Олімпійських ігор 
у Сочі. У заяві йдеться, що Перший 
канал, який транслював захід, «про-
ігнорував усі можливі домовленос-
ті» й порушив авторські права. 

Генеральний директор Першого 
каналу Костянтин Ернст у відповідь 
пригрозив подати до суду на рок-
зірку, якщо вона позиватиметься 
через використання її пісні. За його 
словами, Земфіра «п’ять чи сім ро-
ків тому» порушила умови контр-
акту зі звукозаписною компанією 
Real Records, якою в той час керував 
Ернст. Гендиректор телеканалу за-
значив, що тоді він не став судитися, 
«пробачив їй це порушення», однак 
якщо артистка виконає свою обі-
цянку звернутися до суду, то справі 
може бути дано хід. 

«Думаю, що я для Земфіри, для 
її кар’єри зробив дуже багато. І така 
дріб’язковість, мені здається, таку 
видатну артистку тільки ганьбить», 
— зауважив він і припустив, що роз-
мови Земфіри про позов із приводу 
пісні у церемонії відкриття Ігор-2014 
є лише її намаганням привернути до 
себе увагу. 

Про яке саме порушення контр-
акту йдеться, Ернст, який виступив 
у ролі продюсера й автора сценарію 
церемонії відкриття Олімпіади, не 
пояснив. 

Пізніше стало відомо, що Земфі-
ра не подаватиме на Перший канал 
до суду. Про це розповів офіційний 
представник співачки Павло Шев-
чук. За його словами, зірка вважала 
за потрібне просто висловити своє 
невдоволення Ернсту.

Природознавець із Галичини 
розкрив таємницю чупакабри 
Один із працівників Галицького національного природ-
ного парку запевняє, що розкрив таємницю чупакабри. 
Природознавець упевнений, що міфічною істотою 
люди помилково називають природний гібрид вовка та 
здичавілої собаки, що по-науковому зветься вовкособа-
кою. Єдине, чого фахівець наразі не може пояснити, — 
акуратність чупакабри. Чому вона складає свої жертви 
докупи, а не розкидає на подвір’ї, науковець не знає. 
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