
В Інтернеті опублікували підбірку 
оголошень, які покращують на-

стрій. 
Художниця Анастасія Виноку-

рова нещодавно почала малювати 
невеликі оптимістичні оголошен-
ня, що покращують киянам настрій 
на весь день, пише AdMe.ru. Вона 
клеїть їх у різних куточках столиці, 
фотографує та публікує на своїй сто-
рінці в соціальній мережі. 

«Я роблю по одному оголошен-
ню щодня, вішаю в різних місцях і, 
звичайно ж, стежу, відривають чи ні. 
Помітила, що коли ліпити на дошки 
оголошень, то зривають увесь папі-
рець. А якщо повісити просто на га-
раж, паркан або стіну, то відривають 
по одному фрагменту», — написала 
Винокурова в коментарі на своїй 
сторінці в Facebook. 
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Киянка розклеює 
на вулицях столиці 
оголошення, що 
підіймають настрій 

Жителі китайського села потерпають 
від «вогняних духів» 

Бразилець переніс 10 пластичних 
операцій, щоб бути схожим на азіата 

Морські цигани — народ баджо 

Американка шиє для доні казкові вбрання 
диснеївських принцес 

Вчені створили пристрій для керування 
літаком силою думки 

Ненджіоен відоме як село Неви-
димого Вогню. Недалеко роз-

міщене родовище природного газу, 
і метан просочується з тріщин у 
землі. Його концентрація настіль-
ки висока, що селяни не можуть 
запалити сірник, цигарку чи ко-
ристуватись електрообладнанням. 
Люди мусять бути обережними, 
обробляючи свої ділянки, бо мета-
леві інструменти висікають іскри, 
вдаряючись об камінь. В усіх своїх 
«вогняних» бідах тутешні, попри 
роз’яснення науковців, звинувачу-
ють злих духів. 

Відомо, що корейці одержимі 
пластичною хірургією і дехто з 

них готовий на все, щоб виглядати 
європейцем. Тому новина про бра-
зильця, який згодився на 10 опера-
цій, щоб стати схожим на корейця, 
здивувала весь світ! 

Хлопець симпатичний від при-
роди, проте бажання мати східну 
зовнішність виявилося сильні-
шим, і він зважився на серію про-
цедур — закачування силікону, 
операцію на губах й інші втручан-
ня. 

25-річний житель міста Ново 
Хемберго називає себе Xiahn, при-
ховуючи справжнє ім’я. У Xiahn 
спочатку були блакитні очі та 
світле волосся, і він був цілком 
задоволений собою, доки не по-
їхав як студент за обміном до вузу 
Південної Кореї. Там і «захворів» 

пластичною хірургією. Бразилець 
настільки закохався у корейську 
культуру, що пофарбував волосся 
в темний колір і почав носити кон-
тактні лінзи, приховуючи природ-
ний колір райдужки. «Тоді як ко-
рейці змінюють форму очей, щоб 
скидатися на європейців, я зробив 
навпаки», — каже Xiahn. 

У Південно-Східній Азії прожи-
ває кочовий народ мореплав-

ців баджо, які сходять на берег, 
тільки щоб поховати своїх помер-
лих, полагодити човна чи продати 
або купити необхідні товари. 

Баджо жили в морі століття-
ми, переважно в Малайзії, Індо-
незії та на Філіппінах. Традиційно 
селилися в саморобних човнах 
«лепа-лепа», де є все необхідне 
кочівникам для життя: кухонне 
начиння, гасові лампи, їжа, питна 
вода і навіть рослини. Виживають 

морські цигани завдяки підводно-
му полюванню: вони пірнають без 
акваланга на глибину 30 м у пошу-
ках морського окуня, перлів і мор-
ських огірків. 

Підводне плавання — повсяк-
денне заняття баджо з ранніх ро-
ків, тож часто їхні барабанні пе-
ретинки розірвані. Незаконних 
методів рибальства за допомогою 
динаміту цей народ навчили сол-
дати під час Другої світової. Відто-
ді вони завдають середовищу про-
живання величезної шкоди. 

Кожна матір мріє, щоб життя її 
дитини була схоже на казку. 

Донечку кравчині з Каліфорнії 
Анжели Бонсер можна назвати 
щасливицею: мама-рукодільниця 
шиє для неї наряди мультяшних 
принцес. 

Дівчинка вже приміряла сукні 
Рапунцель, Попелюшки, Аврори, 
Аріель, Покахонтас, Мулан та ін-
ших мультиплікаційних красунь. 

Анжела з донею Гейлі, пере-
одягнувшись у диснеївських геро-
їнь, часто прогулюються вулиця-
ми, помічаючи захоплені погляди 
перехожих. Та, зі слів американки, 
головна нагорода для неї — усміш-
ка її дитини. 

Учені з Мюнхенського та Бер-
лінського технічних універси-

тетів презентували пристрій, що 
дозволяє керувати літаком силою 

думки. 
Зі слів інженера Тіма Фріке, 

який очолює проект, у перспективі 
— зробити такий політ доступним 
для більшої кількості людей. 

Із використанням цієї техно-
логії процес польоту стане про-
стішим, знизить навантаження на 
пілотів, збільшивши таким чином 
безпеку», — повідав Фріке. 

Вже провели успішні випробу-
вання на симуляторі, в яких узяли 
участь люди з різним рівнем під-
готовки, включаючи одного зовсім 
без навичок пілотування. Декому з 
них вдалося посадити літак навіть 
за умов низької видимості. 

В Австралії паралізованому козеняті 
зробили протез 

Білосніжний козлик Фрості мав 
вроджене захворювання сугло-

бів, яке закінчилося тим, що його 
задні ноги відмовили. Ветеринари 
допомогли козеняті, провівши те-
рапію антибіотиками й болезас-
покійливими. Та для відновлення 
здоров’я малюку потрібно було 
рухатися, щоб вивести токсини з 
ослабленого організму. Тож небай-
дужі замовили для нього невелику 
конструкцію з коліщатками, що 
зручно закріплюється на тулубі, 
утримуючи задні кінцівки, у той 
час як колеса дають можливість 
рухатися. 

Для бідного Фрості цей візо-
чок став справжнім порятунком. 
Перші його кроки з пристосуван-
ням були несміливими, та зараз 

він навчився з ним навіть стри-
бати. Не вірячи власному щастю, 
козеня досліджує місцевість, пері-
одично зупиняючись, щоб пожу-
вати травичку. Дивитися на його 
щиру радість дійсно приємно, це 
зворушливе нагадування людям, 
що треба творити добро. 

Сандра Баллок стала жертвою 
грабіжника 
Відома голлівудська актриса 

Сандра Баллок і її малолітній 
син Луїс стали жертвами хулі-
гана. Невідомий чоловік приму-
дрився проникнути в будинок 
знаменитості, коли вона спала. 

Напад на артистку став-
ся недільного ранку, коли зір-
ка фільмів «Швидкість» і «Міс 
Конгеніальність» спочивала у 
своїй спальні після того, як на-
передодні була удостоєна черго-
вої кінопремії. Навряд чи вона 
могла припустити, як жахливо 
почнеться для неї наступний 
день. Мабуть, акторка добряче 
злякалася, побачивши у власно-
му помешканні, обладнаному за 
останнім словом безпеки, чужу 
людину. 

Зловмисник примудрився 
подолати високий паркан із ко-
лючим дротом, а також незлі-
ченну кількість камер стеження. 
Сигнал про те, що в будинку 
Баллок сталася надзвичайна по-
дія, надійшов до поліцейських о 
6:30. Захисники правопорядку 
негайно виїхали і зуміли-таки 
затримати зловмисника. Ним 
виявився якийсь Джошуа Кор-
бетт. 

Чоловікові 39 років. Чому 
він проник у будинок зірки Гол-
лівуду, поки невідомо. Однак іс-
нує дві версії. Згідно з першою, 
Корбетт збирався поживитися 
майном знаменитої актриси. За 
другою — просто хотів «попіа-
ритися» за рахунок переляканої 
Баллок. 

Крім акторки, в будинку пе-
ребував її прийомний син, чоти-
рирічний Луїс. Із хлопчиком, як і 
з самою Сандрою, нічого страш-
ного не сталося. 49-річна кіноді-
ва відбулася переляком. 

Британець винайшов їстівний 
«туман» 
Кондитер і гурман Чарлі Френсіс створив апарат для 
отримання їстівної пари з різними смаками з будь-якої 
їжі. Такі «страви» не містять жодної калорії та зберігають 
смакові якості вихідного продукту. Френсіс розповів, що 
придуманий ним апарат може створювати пару з абсо-
лютно будь-яким ароматом — бекону, омара, попкорну, 
яблучного пирога тощо. Принцип роботи машини з ви-
робництва їстівного «туману» такий же, як у будь-якого 
іншого випарника. Вихідна сировина підігрівається до 
вивільнення ароматних парів, які потім можна вдихати. 
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