
Найменший будинок у світі ва-
жить усього 40,8 кілограма та 

має колеса. Проект пересувного 
житла площею всього один ква-
дратний метр розробив берлін-
ський архітектор Ван Менцель. 
Винахідник мініатюрного будинку 
збирається продати його за триста 
доларів. 

Родина Менцеля — біженці з 
Лаосу, тож не дивно, що його від-
давна непокоїла проблема просто-
го та компактного житла для бід-
них. За словами автора проекту, 
такі крихітні будинки з’являться 
не тільки в Німеччині, але також у 
Мумбаї, Нью-Йорку й інших вели-
ких містах. 

Незважаючи на невеликі роз-
міри, в дерев’яній хатинці є двері, 
вікно та навіть стілець. При ба-
жанні житло можна перевернути 
на бік, постелити матрац і пере-

творити його в спальню. 
Згідно з задумом німецького 

архітектора, компактний пере-
сувний будиночок може увійти 
в будь-які двері, скажімо, у ліфт. 
Також «портативну» оселю можна 
перевозити автомобілем. 
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Німецький архітектор змайстрував 
найменший у світі будинок

Венесуелець вигадав їстівну чашку

Собака «діагностував» рак грудей у своєї 
хазяйки

У США продукують шоколадні фотографії

Британка страждає від 
«водної наркоманії»

Канадою подорожує мандрівний лицар

Купувати щось солоденьке до 
чаю або післяобідньої кави 

більше не потрібно, адже вене-
суельський дизайнер Енріке Луїс 
Сарді вигадав їстівну чашку. До 
слова, замовником цієї креатив-
ної ідеї є відома італійська кавова 
компанія Lavazza. У цій дивовиж-
ній філіжанці гармонійно поєдна-
лися функціональність і вишука-
ний смак.

Смачне горня складається з 
печива та спеціально розробле-
ної цукрової глазурі, яка не про-
пускає вологу. Крім того, хрумка 
чашка здатна зробити солодким 
будь-який напій, який у неї по-
трапляє. Після вживання рідини 
можна з’їсти кухлик із залишками 

заварки. Або ж проковтнути його 
разом із ароматною кавою, біжучи 
на роботу, що істотно заощадить 
вам хронічну нестачу ранкових 
хвилин.

Спанієль виявив рак молочних 
залоз у своєї власниці, 43-річ-

ної британки Шерон Роулінсон. 
Собачка на ім’я Пенні упродовж 
довгого часу наче намагалася вка-
зати хазяйці на недугу, щось виню-
хувала у тому місці, де пізніше ви-
явили злоякісне новоутворення, 
торкалася лапою. А одного разу 
вночі стрибнула на груди Шерон. 

«У цей момент я відчула го-
стрий біль, ніби мене вжалила 
бджола. Наступного дня помітила 
припухлість зліва на грудях і ви-
рішила, що це через той стрибок», 

— розповідає жінка. 
Невдовзі британка, мати якої 

померла від раку молочних за-
лоз, зважилася сходити до лікаря. 
«Щось у глибині свідомості гово-
рило мені, що не варто ігнорувати 
наполегливість тварини, і в січні 
я нарешті перевірилася», — каже 
вона. Пухлину виявили в тому міс-
ці, на яке весь час вказувала Пенні. 

У березні Шерон пройшла курс 
хіміотерапії, а у липні утворення 
вирізали. Зі слів англійки, якби не 
наполегливість собаки, вона так і 
не наважилася б піти в лікарню.

Відтепер замість того, щоби рва-
ти на клаптики фотографію не-

нависного екс-бойфренда, можна 
просто з’їсти її та запити солод-
ким чаєм. Адже філадельфійська 
кондитерська фабрика Cocograph 
нещодавно презентувала на ринку 
солодощів шоколад Polaroid-style 
photo, на який можна наносити 
будь-яке зображення, логотип або 
фото.

Американські кондитери про-
дукують солодкі знімки чотирьох 
видів: із молочного, білого, тем-
ного та чорного шоколаду. Кожна 
плитка — ручної роботи, а розмір, 
форма та зображення цілковито 
залежать від побажань замовника.

26-річна Саша Кеннеді, мати 
двох дітей, жителька граф-

ства Ессекс (Британія), випиває за 
добу не менше 25 л води. Виходячи 
з будинку, Саша неодмінно бере з 
собою кілька великих пляшок із 
водою, а вночі прокидається що-
години, щоб попити. Жінка зму-
шена ходити в туалет близько 40 
разів на день. «Водна наркоманія» 
стала причиною того, що Кеннеді 
неодноразово змінювала роботу, 
бо колег дратувало те, що вона по-
стійно п’є. 

За словами Саші, вона постій-
но відчуває спрагу та сухість у 
роті. Щоби позбутися неприємно-
го відчуття, їй необхідно ковтнути 
води. Тому жінка практично не 
випускає з рук склянку, постійно з 

неї сьорбаючи. 
Саші було всього два роки, 

коли її батьки помітили, що ді-
вчинка п’є набагато більше, ніж її 
однолітки. Малечу показали ліка-
рям, але медики не знайшли у неї 
жодних захворювань. Відтоді до-
бова «доза» води, що випиває ан-
глійка, постійно збільшується.

Якщо довго блукати мальовни-
чими канадськими полями, 

то є велика ймовірність зустріти 
справжнісінького середньовічного 
вершника на гнідому коні, споря-
дженого в повний обладунок. 

Ні, причиною цього є не дур-
манний запах тутешніх трав, а 
цілком реальна людина на ім’я 
Вінсент Габрієль Керуак, що подо-
рожує по Канаді, пропагуючи га-

лантність і гарне поводження.
«Я мандрую країною верхи на 

своєму вірному скакуні, щоб на-
гадати людям про справжні цін-
ності, які нині забуті. Наприклад, 
про відданість і вірність», — каже 
Керуак. І, здається, його поява на 
вулицях сучасних міст дійсно зму-
шує городян згадати про знецінені 
чесноти: зустрічні привітно посмі-
хаються лицарю, а деякі незнайом-
ці навіть запрошують його до своїх 
осель розділити з ними трапезу.

Подорож сера Габрієля стар-
тувала в квітні цього року з не-
великого містечка на березі річки 
Святого Лаврентія. Мандрівник 
постійно прямував у західному на-
прямку і лише одного разу змінив 
маршрут, аби відвідати столицю 
країни Оттаву.

Щоби зібрати гроші на трива-
лий «хрестовий похід» країною, 
22-річний сучасний канадський 
лицар працював близько двох ро-
ків. Коли ж у Вінсента запитують, 
чого він подався у мандри, відпові-
дає: «Я хочу бути символом чогось 
споконвічно непорушного та шля-
хетного, а саме таким є лицарство, 
яке зобов’язує бути прикладом для 
наслідування».

Німці влаштували 
собі індійську «бійку 
фарбами»

29 липня в Берліні пройшов фес-
тиваль фарб Холі. Традиційно 

це свято відзначається в березні в 
Індії, знаменуючи прихід весни. Од-
нак німці вирішили провести його 
заради веселощів, злегка змінивши 
правила заходу.

По-перше, всі учасники фести-
валю повинні були прийти в білому 
одязі, щоб відбитки «кольорових ба-
талій» надовго закарбувалися на їх-
ніх речах. По-друге, у святі не могли 
брати участь неповнолітні особи.

Берлінці вирішили не просто 
перейняти веселі моменти індій-
ського традиційного фестивалю, а 
й урізноманітнити свято яскравими 
виступами індійських ді-джеїв, на-
родними танцями й акробатичними 
номерами. 

Тривав німецький Холі з третьої 
години дня до півночі.

Наталі Портман таємно 
вийшла заміж
Оскароносна акторка, зірка 

фільмів «Леон-кілер» і «Чор-
ний лебідь»  Наталі Портман ви-
йшла заміж за батька свого сина, 
хореографа Бенджаміна Мільп’є.

Зіркова пара побралася у 
суботу, 4 серпня, на каліфорній-
ському узбережжі Біг-Сюр, пові-
домляють західні таблоїди. 

Церемонія пройшла за усіма 
єврейськими канонами — після 
заходу сонця в одному з приват-
них будинків. Урочистими клят-
вами наречені обмінювалися під 
хупою — спеціальним навісом, 
що символізує майбутнє житло.

На весілля Наталі та Бенджа-
мін покликали лише родичів і 
найближчих друзів. Серед за-
прошених була й донька мільяр-
дера Дональда Трампа Іванка.

До слова, 31-річна Портман 
і 35-річний Мільп’є вперше зу-
стрілися восени 2009-го під час 
зйомок «Чорного лебедя».

У грудні 2010-го пара оголо-
сила про заручини та вагітність 
Наталі, а первісток — син Алеф 
— з’явився на світ 15 червня.

«Немає нічого важливішого, 
ніж моє особисте життя. Це те, 
що на першому місці, завжди 
має сенс. У порівнянні з щастям 
успішного сімейного життя все 
інше — поверхневе», — заявила 
нещодавно Портман.

Тепер, коли Наталі офіцій-
но стала дружиною Бенджамі-
на, вона може замислитися про 
французьке громадянство: «У 
мене тепер є можливість узяти 
французьке громадянство. Я 
можу здійснити свої франко-
фільні мрії та мрії мого бать-
ка, — сказала вона. — Я жила в 
Парижі, коли мені було 12, тато 
назвав мене Наталі на честь піс-
ні Жильбера Беко. Все в моєму 
житті вело до французької сім’ї».

В Ужгороді від хазяїна втік 
двометровий пітон Петро
В Ужгороді з приватного будинку втік тигровий 
пітон-альбінос. Змію ніяк не можуть знайти. Як роз-
повів власник плазуна Борис Анталік, пітон на пріз-
висько Петро Борисович був невеликим — усього 
2 м завдовжки. Він жив у тераріумі й харчувався па-
цюками. 31 липня Петро зміг підняти важку кришку 
тераріуму, виповзти й утекти через відкрите вікно. 
Хазяїн стверджує, що пітон цілком безпечний, і спо-
дівається, що він заповз у якийсь приватний підвал. 
Зараз тривають пошуки утікача.

16


