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У Японії винайшли зубну пасту, 
яка запломбовує дірки 

Найстаріша 
жителька Землі 
відзначила 
116-річчя 

Австралійські близнючки зробили 
пластичні операції, щоб бути ідентичними

В американському Портленді швидше 
видужати дітям допомагають тварини 

Американка 14 років живе з манекенами 

Революційний винахід у галузі 
особистої гігієни зробив япон-

ський учений Казує Ямагаші. 
За допомогою розробленої ним 

зубної пасти можна швидко та без-
болісно пломбувати дірки і тріщи-
ни в зубах, а також відновлювати 
зубну емаль без візиту до стомато-
лога, повідомляє британська газе-

та The Daily Telegraph. 
За складом новинка під назвою 

Charcle схожа з зубною емаллю, і 
її можна наносити безпосередньо 
на тріщину в зубі. Диво-засіб був 
отриманий у результаті експери-
ментів із гідроксилапатитом — го-
ловним компонентом дентину. 

Спочатку кислота, що містить-
ся в пасті, злегка розчиняє поверх-
ню пошкодженого зуба. Через три 
хвилини речовина кристалізуєть-
ся і штучний матеріал міцно вбу-
довується в структуру природної 
емалі. Плюс це хороший антибак-
теріальний засіб. 

Тести, проведені японськими 
дантистами, показують, що заліко-
ваний за допомогою ноу-хау Яма-
гаші зуб нічим не відрізняється від 
здорового. Різниця не помітна на-
віть під мікроскопом. 

Днями офіційно найстаріша жи-
телька Землі — японка Місао 

Окава — відсвяткувала свій 116-й 
день народження. Привітати іме-
нинницю прийшли десятки журна-
лістів. 

Бабусі вручили букет квітів та її 
улюблений бісквітний торт. Незва-
жаючи на свій рекордно похилий 
вік, Місао була святково вбрана — 
мала на собі традиційне ніжно-ро-
жеве кімоно, а її волосся прикраша-
ла червона троянда з фетру. 

На жаль, більшу частину поба-
жань старенька не змогла розчути, 
бо страждає частковою глухотою. 
Тож гостям доводилося кричати їй 
прямо у вухо. 

Австралійських сестер Анну та 
Люсі де Сінкі, які народили-

ся з різницею всього в хвилину, 
пов’язує майже все — сторінка у 
«Фейсбуці», робота, будинок, ав-
томобіль і навіть... хлопець. 

Вони завжди були нероздільні, 
разом ходили в дитсадок, в школу. 
Вчилися в одному коледжі, здобу-
вали той самий фах. Але бути схо-
жими від природи їм виявилося 
недостатньо — дівчата витратили 
$200 тис. на пластичну хірургію, 
щоб посилити схожість. 

Анна та Люсі живуть із бать-
ками в Перті, Західна Австралія. 
Вони настільки подібні, що навіть 
татові важко розрізняти їх, незва-
жаючи на те, що у Люсі на щоці 
є невелика родимка, а в Анни — 
шрам на лобі. Тільки мама ніколи 
не сплутує доньок. 

Їхні колишні теж часто плута-
лися і насилу розрізняли, де хто. 
Сестрички зізнаються, що раніше 
могли запросто обмінятися бойф-
рендами, щоб розважитися. Дівча-
та зловживали таким у минулому, 
та зараз цього не роблять. Але в 
розумінні сестер «припинити» 
означає ділити одного коханого й 
одне... ліжко. Зараз Люсі й Анна 
зустрічаються з тим же хлопцем, 
виправдовуючись, що всього лише 

діляться одна з одною. Сестрам не 
здається це неприродним. У них 
однаковий смак, і, очевидно, на 
чоловіків теж. 

Близнючки кажуть, що ніколи 
не втомлюються одна від одної. 
Звичайно, як у всіх сестер, у них 
бувають суперечки і сварки. Та на-
пад індивідуальності стався лише 
одного разу: Анна вирішила від-
рощувати волосся, а в Люсі було 
каре. Та це тривало недовго. 

Терапія з допомогою домашніх 
улюбленців не новинка, однак 

широко застосовувати її поки не 
поспішають. Але в дитячих лікар-
нях Портленда (США) маленькі 
пацієнти щодня по кілька хвилин 
спілкуються з чотирилапими «лі-
карями» — псами Паркером, Ро-
ганом та Оденом і 7-кілограмовим 
котиськом Геком Фінном. 

Медзаклади взяли участь у до-
слідженні, що має на меті довести 
користь анімалотерапії. На «робо-
ту» в клініки беруть лише щепле-
них і лагідних тварин. Спеціальна 
організація видає перевіреним ви-
хованцям «сертифікати якості». 

Лорена Альварес із сином Май-
клом бавляться з Оденом у клініці 
St. Vincent. «Ви підняли йому на-
стрій на увесь день!» — дякує мама 
хлопчика хазяйці лабрадора. 

Сюзанна Хейнц, художниця з 
Колорадо, здається абсолют-

но нормальною. Наскільки такою 
може бути мисткиня. Та ось уже 
14 років вона щодня після роботи 
поспішає додому до своєї унікаль-
ної сім’ї з пластмаси — «чоловіка»-
манекена Чонсі й такої ж синтетич-
ної «дочки» Маргарет. Усе це — у 

рамках проекту «Видалене життя». 
Почалося з того, що самотню 

Сюзанну діставали запитаннями, 
коли ж вона, нарешті, вийде за-
між. Особливо переживала мати. 
І дівчина вирішила «купити» собі 
сім’ю. Пішла в супермаркет і при-
дбала на розпродажі Чонсі — свого 
пластикового «чоловіка». «Роман» 
із ним вона постійно фотографу-
вала, і на всіх знімках її обличчя 
сповнене радості. Хейнц дійсно на-
солоджується своєю вигадкою, хоч 
багато хто дивиться на неї, як на 
божевільну. Але це швидше виклик 
усьому світу, який диктує жінці 
послідовність вчинків — вийти за-
між, народити дітей і так далі. 

Не варто думати, що у Сюзан-
ни немає справжнього особистого 
життя. У неї повно друзів, і навіть є 
бойфренд. Та виходити заміж аме-
риканка наразі не збирається. 

В Америці розпещена донька подала 
до суду на батьків, щоб ті її утримували 

В одній із найбільш сенсаційних 
драм у залі суду в недавній 

американській історії неповно-
літня дівчина спробувала висуну-
ти позов батькам за їхню відмову 
оплатити її навчання в коледжі. 
Та суддя з сімейних справ Нью-
Джерсі постановив, що вони цього 
робити не зобов’язані. Він відхи-
лив фактично всі вимоги 18-річної 
Рейчел Кеннінг: щотижневу гро-
шову допомогу, оплату навчання 
в середній школі та коледжі, ви-
трати на проживання та гонорар її 

адвокату. 
Гроші у батьків школярки є, та 

не в тому річ. Мама й тато відкла-
ли кошти на навчання. Але відмо-
вились оплатити його, бо обурені 
поведінкою Рейчел. Вони вважа-
ють, що їхня донька розпещена і 
робить усе, як їй заманеться, та 
при цьому вимагає, щоб «предки» 
оплачували всі її забаганки. Тіней-
джерка відмовляється допомагати 
по дому і погано ставиться до се-
стрички. Крім того, завела бойф-
ренда, який, очевидно, погано 
впливає на неї. Батьки поставили 
перед дочкою ультиматум — або 
вона розлучається з ним, або йде. 
Рейчел вибрала хлопця, і тепер 
вони живуть разом. А його тато, 
адвокат, напоумив її подати на ма-
тір і батька до суду. Зібравши чеки 
про витрати, дівчина так і зробила. 

По суті, правота на боці дорос-
лих, але цікаво, що фактично всі 
підтримують малолітню позивач-
ку: і школа, і друзі, і знайомі цієї 
родини. Але незважаючи на їхню 
підтримку, суддя виявився непо-
хитним і позов відхилив. 

Складні стосунки батьків і ді-
тей не рідкість, але судовий роз-
гляд — це вже свого роду виклик 
суспільній моралі. 

Скарлетт Йоханссон кликали 
до вівтаря за солодкі пундики 
Голлівудська актриса й майбутня 

мама Скарлетт Йоханссон має се-
кретну зброю, перед якою не встоїть 
жоден чоловік. Зірка поділилася, що 
її кликали заміж саме тому, що вона 
вміє пекти смачнющі бананові кек-
сики. 

Іще Скарлетт пригадала, як по-
чувалася, коли її «голі» фото вкрав 
хакер. Про це вона розповіла в 
інтерв’ю журналу Metro. 

«Моя фірмова випічка — це ве-
ганський банановий мафін із шоко-
ладними чипсами… Можу скромно 
сказати, що за нього мені пропону-
вали вийти заміж», — похвалилася 
Йоханссон. 

Іще 29-річна американська зір-
ка запевнила, що вже не намагаєть-
ся жити «нормально» та прийняла 
свою публічність як обов’язковий 
атрибут своєї роботи. 

«…Коли ти приймаєш свою 
приреченість бути впізнаваною лю-
диною, яка більше не є анонімом, 
думаю, набагато простіше призви-
чаїтися до цього, якщо ти весь час 
не намагаєшся бути «нормальною», 
— зазначила акторка. 

Водночас Скарлетт зізналася, 
що не завжди спокійно ставилася до 
цікавості людей щодо її особистого 
життя. Особливо вразив випадок, 
коли її пікантні фото опинилися в 
Інтернеті. 

«Кілька років тому зі мною тра-
пився огидний інцидент із хакер-
ством, через це я довго почувалася 
параноїчкою», — сказала Йоханссон. 

«Постійний супутник цього 
фаху — відчуття, що я захищаю не 
лише моє особисте життя, проте й 
життя моєї сім’ї, мого коханого, мій 
стиль життя», — додала артистка. 

Нагадаємо, на початку березня 
стало відомо, що кінодіва чекає на 
первістка. Татком стане її наречений 
Ромен Доріак. 

В Японії запровадили 
«сертифікати кохання» 
У місті Нагареяма, що в префектурі Тіба, місцева влада 
розпочала видавати закоханим сертифікати про їхні 
романтичні почуття. Отримавши документ, у нього 
необхідно вписати своє ім’я, вказати дату і місце першої 
зустрічі з коханою людиною, а також відповісти на кіль-
ка запитань, наприклад, про те, чи перебував заявник у 
серйозних стосунках до того. Зазначимо, щоб отримати 
сертифікат, зовсім не обов’язково бути закоханим вза-
ємно. 
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