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У ресторані ввели штрафи 
за поганий апетит
У місті Дамам (Саудівська Аравія) один із ресто-
раторів вирішив штрафувати туристів, які не до-
їдають замовлені страви. «Небезпечний» ресторан 
має назву «Marmar». Мета подібного нововведен-
ня — відшкодування витрат на купівлю продуктів. 
Власник ресторану Фахад Аль Анезі запевняє, що 
штраф буде символічним і залежатиме від кількос-
ті їжі, яка залишиться на тарілці. Наразі невідомо, 
як поставляться до рішення господаря закладу 
туристи з поганим апетитом.

Вагітна Бейонсе плаче через свою маму

Cпівачка Бейонсе розповіла, що 
її вагітність — не хвороба, а ще 

поділилась про те, як вона плаче від 
самої лише думки про свою маму. 
Майбутній малюк буде першим для 
29-річної артистки та її 41-річного 
чоловіка, репера Джей-Зі.

Зірка повідала в інтерв’ю про 
нові можливості свого носа: «Мій 
ніс здатен винюхати будь-що на від-
стані милі. Зазвичай це їжа, цибуля 
чи щось таке, чого я просто терпіти 
не можу», — скаржиться співачка.

На майбутнє в зірки великі плани 
— створити гурт, зайнятися продю-
суванням і режисерською роботою, 
знімати документальні фільми та 
музичні кліпи. Бейонсе сподіваєть-
ся, що коли її «маленький вершник» 
народиться, вона зможе не розлуча-
тися з ним і всюди брати з собою.

«Поряд зі мною — найкращі 
взірці, бо моя сестра — неймовірна 
мати. Також я дуже пишаюся сво-
єю мамою. Я можу щоразу плакати, 
коли думаю про неї, бо вона така 
надзвичайна жінка. Я молюся, щоб 
у мене з моєю дитиною був такий 
самий зв’язок», — розчулилася поп-
діва.

На запитання, звідки вона чер-
пає енергію, щоби працювати в поті 
чола, незважаючи на свій делікатний 
стан, Бейонсе відказує: «Гадаю, це 
просто пристрасть. Коли ти чимось 
захоплена, тобі не потрібно думати 
про свою енергію. Це природно та 
йде від адреналіну. Важливо те, що 
я не дивлюся на вагітність як на не-
дугу. Я не хвора. Я та сама жінка, з 
тими ж захопленнями», — запевняє 
співачка.

Нагадаємо, про те, що вона очі-
кує первістка, Бейонсе урочисто 
оголосила під час церемонії «MTV 
Video Music Awards».

ОЦЕ УРОЖАЙ! 

Англійці виростили 9-кілограмову 
цибулю і 20-кілограмову капусту

63-річний Джон Пірсон вирос-
тив найбільшу цибулю-порей 

у світі вагою 9,2 кг. Садівник із 
гордістю презентував гігантський 
овоч на святі садівників у Стенлі.

Чоловік скромно зауважив, що 
зобов’язаний успіхом торішньому 
переможцеві Джону Соулсбею, 
який дав йому добре насіння. «Я 
пишаюся, що побив світовий ре-
корд, але невдовзі хтось може ви-
ростити більшу цибулину, ніж я», 
— прокоментував Пірсон.

Інший британський фермер, 
38-річний Дерек Нейман, вирос-
тив 20-кілограмову капусту. «Моя 
сім’я понад десять років вирощує 
капусту, — розповів Дерек. — Ве-
летенська капуста мала товсте 
стебло, яке вдалося зрубати тіль-
ки сокирою. Вона могла вирости 
й більшою, аби зачекали й не зрі-
зали. Та цієї осені на городі бага-
то слимаків. То ми злякалися, що 
об’їдять нашу рекордсменку».

МУЗЕЙ ПО-НОВОМУ 

У Лондоні можна милуватися 
картинами, лежачи на підлозі

Дует французьких художників 
встановив у лондонському Му-

зеї Вікторії та Альберта квітчасту 
лежанку розміром 30 × 8 м. Цим 
жестом дизайнери запрошують 
відвідувачів помріяти.

«Текстильне поле» («Textile 
Field») — так називається спільний 
проект Ронана й Ервана Бурлеків 
із данською текстильною компані-
єю «Kvadrat».

Як повідомляє «Газета по-
українськи», охочих полежа-
ти на «полі» площею 240 кв. м у 
залі найбільшого в світі музею 
декоративно-прикладного мисте-
цтва — хоч греблю гати. Автори 
розцінюють свою інсталяцію як 
ковток свободи у надто консерва-
тивному інтер’єрі музею.

«Ми задумали цей проект за-
для комфорту, — говорять дизай-

нери. — Кожен поціновувач мис-
тецтва може зручно вмоститися на 
«Текстильному полі», аби хвилину, 
годину чи й більше насолоджува-
тися довершеністю полотен, ска-
жімо, Рафаеля. Жодних зусиль, 
жодного дискомфорту — тільки 
споглядання».

ЗООТАЛАНТ 

У британському зоопарку слониха 
малює картини

Нещодавно у світі відзнача-
ли День вдячності слонам. У 

британському зоопарку Уіпснейда 
з нагоди цього свята організували 
виставку художніх робіт тринад-
цятирічної слонихи на ім’я Каріш-
ма. 

Юна Карішма, як і деякі інші 
індійські слони, володіє пензлем 

і з задоволенням присвячує своє 
дозвілля живопису. Її картини, 
оповідають очевидці, здебільшого 
належать до абстрактного жанру 
— кожен бачить у кольоровій ля-
панині щось своє.

Слониха, вправно затиснувши 
у хоботі пензлик, із неабияким за-
доволенням виводить на полотні 
кольорові закарлючки. Ба більше, 
цілком захоплена роботою Каріш-
ма не помічає нікого навкруги.

Зоопарк Уіпснейда, розташова-
ний неподалік від міста Данстейбл 
(центральна Англія), є філією зна-
менитого Лондонського зоопарку, 
який цього року був включений 
журналом «Forbes» у десятку зві-
ринців, де тварин справді рятують 
від зникнення.

РОЗКІШ 

В Індії презентували золоте авто 
з дорогоцінним камінням

Перший у світі золотий авто-
мобіль, прикрашений дорого-

цінним камінням, презентували у 
Мумбаї. Новинку виготовили на 
честь святкування 5000 років ін-
дійської ювелірної індустрії. Над 
шедевром тамтешнього автопрому 
працювали три десятки майстрів, 
для виготовлення авто знадоби-
лося 80 кілограмів золота, 15 кі-
лограмів срібла та дорогоцінних 
каменів.

Вартість ювелірної цікавинки 
— понад 4,5 мільйона доларів. Ви-
робництво коштовної машини має 
на меті підвищити популярність 
індійської дешевої автівки «Tata 

Nano», на основі якої й зробили 
цей чотириколісний шедевр. У ба-
зовій комплектації моделі, до сло-
ва, нема ременів безпеки та тільки 
одне бічне дзеркало.

БАТЬКИ І ДІТИ 

Батьки судяться з 41-річним 
сином, аби той став самостійним

У Венеції (Італія) батьки були 
змушені звернутися до суду, 

щоб той допоміг їм переконати 
41-річного сина покинути рідну 
домівку. Подружня пара нарікає, 
що їхній дорослий син, який має 
хорошу роботу, не хоче залишати 
батьківський дім. 

Як пише «Corriere della Sera», 
юристи Асоціації засхисту прав 
споживачів підготували офіційне 
попередження чоловікові, щоб він 
виселився з будинку батьків про-
тягом 10 днів. Якщо це не подіє, 
вони подадуть позов до суду. 

В асоціації підкреслюють, що 
41-річний чолов’яга навіть не ду-
має ставати самостійним. Понад 
те, він постійно має якісь претензії 
до батьків і поводиться агресивно. 
Через стрес матір навіть потрапи-
ла в лікарню. Адвокати, згадуючи 
минулу судову практику (за цей 
рік вони розбиралися з десять-
ма такими випадками), кажуть, 
що зазвичай діти таки покидають 
батьківські домівки. В одному з 
випадків батько вирішив фінансо-
во допомагати синові, проте змі-
нив замок на вхідних дверях.

ВИМУШЕНИЙ РЕКОРД 

Найменша в світі 
жінка при зрості
69 см танцює у групі 
підтримки

Американка Бріджит Джордан 
визнана Книгою рекордів Гінне-

са найменшою жінкою в світі. Зріст 
22-річної Джордан становить усього 
69 см. Дівчина має 20-річного брата 
Бреда, зріст якого сягає 96,5 см. Ра-
зом вони є найменшими братом і 
сестрою у світі.

Бріджит дуже зраділа своїм но-
вим титулам. За словами мініютюр-
ної американки, вона намагається 
радіти життю, і маленький зріст 
цьому не перешкода. Так, Джордан 
танцює у групі підтримки, грає у 
баскетбол і навчається карате. 

Найнижчі в світі брат із сестрою 
хворі на невиліковну недугу, яку в 
медицині називають карликовістю 
або низькорослістю. Вони живуть 
разом із батьками.

Раніше найменшою жінкою в 
світі була Еліф Кокаман із Туреччи-
ни. Її зріст становив 72,6 см.
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ЇЖА НЕ ДЛЯ ВСІХ 

Сербський пенсіонер вдавився 
велосипедною педаллю

Сербській пенсіонер Бранко 
Црногорац, який впродовж 20 

років харчувався металом, відмо-
вився від своєї звички після того, 
як вдавився педаллю від ровера.

Як розповів 80-річний Црно-
горац, нещодавно він уклав парі з 
друзями, що з’їсть свій велосипед 
за три дні. Та коли справа дійшла 
до педалей, пенсіонер мало не за-
дихнувся — деталь потрапила 
йому в горло. Старого госпіталізу-
вали до найближчої лікарні. Меди-
ки надали «гурманові» необхідну 
допомогу та знайшли в його киш-

ківнику два кілограми металевих 
предметів, включаючи дві золотих 
каблучки. 

Пенсіонер розповів, що почав 
поїдати неїстівні предмети, коли 
знайомий порадив йому боротися 
з печією за допомогою ковтання 
піску. Црногорац зізнався, що та-
ким чином дійсно позбувся непри-
ємного відчуття. Відтоді він почав 
їсти й інші речі: за 20 років серб 
з’їв приблизно 25 тисяч жарівок, 
12 тисяч вилок, близько шести ти-
сяч вінілових платівок, 2,6 тисячі 
тарілок і дві тисячі ложок.


