
Американський фотограф Грег 
Сегал ініціював незвичайний 

фотопроект. Він попросив кілька сі-
мей у Каліфорнії не викидати сміття 
впродовж семи днів. А потім сфото-
графував подружжя з дітьми в ото-
ченні накопиченого ними за тиж-
день сміття. 

Деякі з моделей Грега самі зго-
лосились узяти участь у «відвертій» 
фотосесії на захист екології, решта ж 
отримала грошову компенсацію. 

За статистикою, пересічний жи-
тель планети Земля виробляє понад 
1,5 кг сміття в добу. 
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Скільки сміття 
виробляє людина 
за 7 днів 

Найглибша печера світу розміщена 
в Абхазії 

Американський татусь проголосив 
донечку принцесою 

11-класниця з Туреччини стала найвищою 
дівчиною на планеті 

У продажу з’явилася чорна мінералка 

Печера Крубера-Вороняча — 
найглибша на планеті. А роз-

міщена вона в Абхазії, в гірському 
масиві Арабіка. 

Глибина, до якої наразі змогли 
дослідити її гроти спелеологи-екс-
тремали, захоплює дух — 2196 м. 
Ця карстова печера субвертикаль-
ного типу має вигляд заплутаних 
лабіринтом ходів, що йдуть далеко 
униз, причому деякі з гілок підзем-
ної галереї занурені під воду. 

Примітно,  що нинішній ре-
корд (2197 м, 8 серпня 2012 р.) із 
подолання глибини Крубери-Во-
ронячої належить українцеві — 
кримчанину Геннадію Самохіну 
(Українська спелеологічна асоціа-
ція). 

«Емілі гралася в принцес і злег-
ка зациклилася на цьому, — 

розповів люблячий татусь 6-річної 
дівчинки Єремія Хітон. — Якось 
вона запитала мене з усією сер-
йозністю, чи стане колись справж-
ньою принцесою. І я, не змігши 
розбити її мрій, пообіцяв, що так». 

Давши донечці обіцянку, Єре-
мія почав розшукувати в Інтернеті 
шматок «нічийної» території. Піс-
ля місяців пошуків йому вдалося 
знайти таке місце в пустелі Афри-
ки за тисячі миль від його будин-
ку в Абінгдоні. То була незайнята 
територія між Єгиптом і Суданом, 
що не належить жодній із цих дер-
жав через давній земельний спір. 

Єремія отримав дозвіл від єги-
петської влади, і 16 червня — в 7-й 
день народження Емілі — він, бук-
вально дійшовши задля доньки до 
краю землі, встановив прапор із 
короною на скелястому пагорбі. 
Віднині це Королівство Північно-
го Судану, де він — безперечний 
король, а його доня — принцеса. 
Дівчинка неймовірно щаслива. 

17-річну Румеїсу Гелджі з Ту-
реччини зі зростом 2 м 13 см 

офіційно визнали найвищою в сві-
ті дівчиною. Школярка отримала 
нагороду від Книги рекордів Гін-
неса в рідному місті Сафранболу. 

Румеїса є ученицею 11 класу 
середньої школи і живе з батьками 
та цілком середньостатистичними 
у плані зросту старшими братами 
і сестрами. Її ж зріст обумовлений 
синдромом Вівера — рідкісним ге-
нетичним захворюванням. Також 
у дівчини незвично великі руки та 
ноги. Довжина її стопи відповідає 
47-му розміру чоловічого взуття. 

Через аномально високий зріст 
Румеїса не може пересуватися без 
спеціально виготовлених для неї 
візка або ж ходунків. Взуття для 
молодої туркені також шиють ін-
дивідуально. 

«Зате я почуваюсь особливою, 
мій зріст дозволяє мені зазирати 
на найвищі полиці, крім того, ніх-
то не може подивитися на мене 
звисока», — оптимістично нала-
штована Румеїса. 

У Канаді компанії Blk вдалося 
створити абсолютно чорну 

мінеральну воду, вона негазована 
та некалорійна і недавно надійшла 
в продаж за ціною 2,3 долара за 
пляшку. 

Виробник запевняє, що до 
складу нової мінералки не вхо-
дить  жоден  штучний  барвник. 
Вміст же новинки збігається зі 
звичайною столовою мінеральною 
водою, за винятком фульвокислот 
(натуральний антиоксидант гуму-
сового походження), які й забезпе-
чують  корисному  напою  чорний  
колір. 

Крім того, Blk містить аж 
77 мікроелементів і електролітів, 
що  необхідні  для гарного самопо-
чуття й здоров’я та беруть участь 
у процесі засвоєння поживних ре-
човин. 

У Каліфорнії пройшов щорічний чемпіонат 
із серфінгу для собак 

На пляжі Imperial Beach у Ка-
ліфорнії ось уже вдев’яте 

відбувся традиційний турнір 
із собачого серфінгу Surf Dog 
Competition, в якому взяло участь 
понад півсотні чотирилапих. 

Окремо змагаються великі пси, 
середні та дрібні, також є конкурс 
для тандемів. Перше місце серед 
собак великих порід посів боксер 
на кличку Ханзо. У змаганні для 
собак середніх розмірів перемо-
га дісталася кудлатому Рикошету. 

Серед зовсім мініатюрних кращим 
серфером виявився песик на клич-
ку Зіггі. 

Переможці в кожній категорії 
отримали призи — подарункові 
сертифікати на 250 дол. від амери-
канської мережі зоомагазинів. 

Власники заздалегідь готували 
вихованців до конкурсу, тренува-
ли їх і шили костюми для виступу. 
Більшість із них відзначила, що за-
порука перемоги — гарне здоров’я 
тварини та любов до хвиль. 

Ірина Білик пішла від Юрія 
Нікітіна 
Співачка Ірина Білик перервала 

свої багаторічні робочі стосун-
ки із продюсером Юрієм Нікітіним. 
Артистка пояснила цей крок тим, 
що їй хотілося б, аби Нікітін працю-
вав лише з нею. Про це поп-діва роз-
повіла Катерині Осадчій у програмі 
«Світське життя». 

«По-перше, я хочу, аби мої ко-
лишні вже припинили користува-
тися моїм ім’ям. Це було сто років 
тому, я вже нових маю. Я хочу зізна-
тися, що з 1 червня ми припинили 
наші робочі стосунки», — заявила 
Іра, маючи на увазі Юрія Нікітіна. 

На припущення ведучої про те, 
що на рішення Білик вплинули сто-
сунки Нікітіна з Ольгою Горбачо-
вою, співачка сказала: «Ми любимо 
один одного, ми працюємо в інших 
напрямках, але концерти, все, що 
пов’язано з моєю музикою, з моїми 
піснями, іміджем, костюмами, — це 
все тільки я вирішую». 

«Я люблю, щоб займалися лише 
мною. А Юра чогось має багато своїх 
планів і проектів. Я цього не зрозу-
міла та вирішила, що мені вділяють 
мало часу, мало уваги, мало хвилин 
по телефону… Взагалі, вередлива я 
жінка», — зізналася Білик. 

Як відомо, нещодавно Іра зня-
лась у кліпі разом із Борисом Мой-
сеєвим. На запитання ведучої, чи 
не боїться вона осуду з боку людей 
за те, що зараз не час для співпраці 
з російськими колегами, Білик від-
повіла: «Я хочу, аби люди не спе-
кулювали на цій темі. Тому що моя 
робота, моя душа, моє життя — те, 
що я пишу, що я думаю. І примусити 
людину не говорити або не думати 
не може ніхто. Ми не знали, що роз-
почнеться війна, яку вигадали не ми. 
Хотіла б, щоб людей, які її вигадали, 
вишикували — тоді б я подивилася 
їм у вічі». 

Вдова курця відсудила у 
тютюнового гіганта $23 млрд 
Компанія R. J. Reynolds Tobacco — другий за величиною 
виробник сигарет у США — виплатить вдові загиблого 
курця $23 млрд. Так постановив суд Флориди. На під-
приємстві вважають, що сума компенсації, яка стала 
однією з найбільших в історії Штатів, «виходить за рамки 
розумного». Синтія Робінсон — вдова Майкла Джонсо-
на, який помер від раку легенів у віці 36 років, подала 
позов проти виробника цигарок у 2008-му. Мешканка 
Пенсаколи стверджувала, що її чоловік — водій автобу-
са — викурював до трьох пачок у день більше 20 років. 
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