
Віджей Шарма — гімнаст-аматор 
із Індії — цілком виправдовує 

прізвисько, що давненько вчепилося 
до нього, — «Гумова людина». 

Можливості, підвладні індійце-
ві, руйнують загальноприйняте ро-
зуміння терміна «гнучкість». Віджей 
може без особливих зусиль просу-
нути голову та руку в отвір тенісної 
ракетки або випити пляшку коли, 
тримаючи її ногою за головою. 

27-річний працівник магазину 
каже, що його пристрасть до екстре-
мальних трюків бере свій початок 
ще з дитинства, коли він фанатів від 
фільмів із Джекі Чаном. 
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Індійський гімнаст 
— найгнучкіша 
людина в світі 

В Аргентині знайшли рештки найбільшого 
динозавра на Землі 

Індонезійський юнак подружився 
з бенгальським тигром 

Харчування комахами — новий тренд 
у Німеччині 

Американський професор оселився 
у сміттєвому контейнері 

Американка виготовляє гігантські 
надреалістичні паперові квіти 

Викопні рештки істоти, яка 
може виявитися найбільшим 

із будь-коли відкритих динозаврів, 
виявили в аргентинській Патаго-
нії. Вчені вважають, що відкрили 
новий вид титанозавра. 

Скам’янілості знайшов місце-
вий фермер. Судячи з гігантських 
стегнових кісток, доісторичний 
ящур досягав 40 метрів завдовжки 
та 20 — заввишки (з витягнутою 
шиєю), кажуть палеонтологи. Він 

був травоїдним і важив близько 
77 тонн, що на сім тонн більше, 
ніж аргентинозавр, якого досі вва-
жали найважчим динозавром на 
планеті. 

Всього науковці з палеонтоло-
гічного музею міста Трелью роз-
копали 150 кісток «у чудовому ста-
ні», що належали сімом особинам, 
які жили в патагонських лісах 95–
100 млн років тому. Імені новий 
вид динозавра поки не отримав. 

Коли в цирку показують виставу 
з бенгальськими тиграми, пра-

цівники завбачливо загороджують 
арену, перетворюючи її у велику 
клітку. Але й цей захід обереж-
ності не позбавляє глядача страху: 
настільки лютими виглядають ці 
дикі звірі. Та практика показує, що 
й такий хижак може стати кращим 
другом людини. Принаймні саме 
так сталося з тигром Муланом і 
студентом Абдулою Шолехом. 

Індонезієць знайшов тримі-
сячне тигреня шість років тому, 
підібрав його і почав про нього пі-
клуватися. Відтоді пара нерозлуч-
на, а їхня дружба шокує не тільки 
місцевих, а й численних туристів. 
Задля безпеки людей Абдулі на-
віть довелося перетворити час-
тину свого житла на вольєр для 
вихованця, загородивши його ме-

талевими прутами. Хоча сам юнак 
запевняє, що не відчуває жодної 
загрози від свого смугастого друга. 

Що стосується меню хижа-
ка, то, зі слів хазяїна, тигр щодня 
з’їдає по 6 кг курки або козлятини 
в два прийоми (вранці та ввечері).  

У всьому світі комахи все часті-
ше сприймаються як джерело 

поживних речовин для людини. І 
якщо раніше страви з них були ек-
зотикою Південно-Східної Азії, то 
тепер тренд перемістився і в Євро-
пу, а також Північну Америку. 

Наприклад, нині в Німеччині 
дуже популярні льодяники зі скор-
піонами та жуками. Високий вміст 
білка і поширеність комах дійсно 
дозволяють вважати їх поживною, 
доступною та корисною їжею. 

Салат із кониками, сарана з 
чилі, борошняні хробачки з ко-

рицею та коріандром... Смакота! 
Правда, не для кожного з нас. 

Професор природничих наук 
Х’юстонського університету, 

що в штаті Техас, Джеф Вілсон рік 
житиме у сміттєвому контейнері. 
Металічну коробку площею три 
квадратних метри він переробив 

під дім. 
«Завдання проекту — енергоз-

береження та скорочення відходів 
існування людини, — каже науко-
вець. — Я хочу довести, що можна 
використовувати набагато меншу 
площу для життя і зменшити свої 
потреби до 1% від того, що спожи-
ває середній американець. Скажі-
мо, води чи енергії». 

Контейнер Вілсон поставив на 
території студмістечка. Переїхав 
сюди у лютому, взявши з собою 
лише спальний мішок. По воду 
ходив милю до озера. Влітку тут 
мають з’явитися душ, туалет, кон-
диціонер і навіть Wi-Fi. У новому 
помешканні господар навіть при-
ймає гостей. 

На власній сторінці в Інтернеті 
Джеф веде блог і збирає кошти на 
купівлю низькоенергетичної тех-
ніки й електроніки. 

Архітекторка, художниця та 
просто мама зі Сан-Франциско 

Тіффані Тернер виробляє з тонко-
го декоративного паперу квіти гі-
гантських розмірів. Вона вирізає, 
витягує і скрупульозно приладжує 
одна до одної паперові пелюстки, 
доки на очах захоплених свідків не 
розпускаються ніжні й дуже схожі 
на справжні квіткові голівки. 

Квіти Тіффані величезні — їх 
розмір варіюється від двох до трьох 
футів у діаметрі, а на виготовлення 
кожної у жінки йде від 35 до 80 го-
дин. Виставка її робіт під назвою 
«Голівки» проходить у галереї Rare 
Device в Сан-Франциско. 

Пес заприятелював із лисом 

Собака — друг людини. До цьо-
го факту всі вже давно звикли. 

Але є такі види дружби, в які пові-
рити дуже важко. 

Дія відбувається в Норвегії, на 
околиці лісу. Пес на кличку Тінні 
потоваришував із диким лисом 
Сніфером, і то так, що ці двоє не 
можуть прожити у розлуці й дня. 
Було таке, що господар садив со-
баку на ланцюг за якусь провину, а 
рудий під покровом ночі прибігав 
провідати приятеля і навіть зали-
шався переночувати у нього в буд-
ці. Тінні у свою чергу захищав дру-
га від людей і якось навіть кинувся 
на чоловіка зі зброєю, коли той на-

цілився на Сніфера. Зрештою, се-
ляни припинили полювати на пух-
настого хитруна і стали сприймати 
його як домашню тварину. 

Пенелопа Крус на дозвіллі 
плаває з акулами 
Іспанська актриса Пенелопа 

Крус розповіла, як любить 
проводити вільний час. Дружи-
ні Хав’єра Бардема до вподоби 
ніжитися на пляжі та плавати з 
акулами. Про це вона розповіла 
журналу Marie Claire, передає 
«Таблоїд». 

На запитання, що кожна 
жінка має спробувати бодай раз 
у житті, Крус порадила: дайвінг 
із акулами. 

«Я зробила це двічі — на Ка-
рибах і в Бразилії. Гадаю, то були 
лимонні чи рифові акули. Якщо 
колись плаватиму з великою бі-
лою акулою, то буду в клітці. Я 
ж не божевільна», — запевнила 
Пенелопа. 

40-річній акторці подобаєть-
ся й просто полежати під сонцем 
на пляжі. Також її ваблять ман-
дри. 

«Я б хотіла побувати в Пата-
гонії, а потім поїхала б на Ама-
зонку, бо ніколи там не була», — 
поділилася вона. 

Ще кінодіва розповіла про 
найцінніший подарунок, який 
отримала в своєму житті, але, на 
жаль, утратила. 

«Обручка, яку дала мені моя 
бабуся. Вона була в мене багато 
років, але її вкрали. У багатьох 
фільмах цей перстеник був час-
тиною костюма моєї героїні», — 
поділилася Крус. 

Одним із запитань, яке по-
ставили акторці під час інтерв’ю, 
було: що зазвичай є на її кухон-
ному столі?

«Коти. У мене є кицька, Капу-
чіна. До неї через відкрите вікно 
приходять інші «потусуватися», 
тож ми постійно їх викидаємо», 
— розказала Пенелопа. 

99-річна американка закінчила 
коледж 
99-річна жителька американського штату Мен закінчи-
ла коледж через 75 років після того, як повинна була 
одержати диплом, повідомляє Associated Press. При-
чиною такого тривалого «відтермінування» у три чверті 
століття стало те, що Джессі Вайт не заплатила мито в 
п’ять доларів у 1939 році. Днями старенька взяла участь 
у церемонії вручення документа про освіту в коледжі 
міста Бангора. Випускниця в літах отримала ступінь у 
галузі стенографії та рахівництва. 
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