
На південному узбережжі Пу-
ерто-Рико можна побачити 

на власні очі один із інопланетних 
космічних кораблів. На жаль, він 
поки не літає, проте його форма та 
забарвлення змушують повірити в 
існування позаземного розуму.

58-річний Роберто Санчес 
Рівера створював проект свого 
НЛО-будинку 40 років. У юності, 
коли був невиправним мрійником 
і студентом-художником із бідної 
сім’ї, він залицявся до дівчини, 

надсилаючи їй листівки, прикра-
шені малюнками космічних тарі-
лок, і переконуючи її в тому, що 
одного разу він побудує своє жит-
ло в такому стилі.

Їхні стосунки тривали трохи 
менше трьох місяців, після чого ді-
вчина ініціювала розрив. Пізніше 
Роберто дізнався, що це сталося 
через те, що кохана сумнівалася 
в його цілеспрямованості й ам-
бітності. Тоді ображений парубок 
вирішив будь-що довести своїй 
колишній, що вона помилялася.

Рівера став утілювати в життя 
НЛО-будинок своєї мрії, про який 
стільки писав у любовних послан-
нях. У 2002-му він придбав ділян-
ку за 95 тисяч доларів, де всього 
за кілька років побудував стильне 
«інопланетне» житло, вклавши в 
нього всю свою креативність, ку-
плені на місцевій барахолці дріб-
нички і запчастини автомобілів.
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Пуерториканець побудував будинок 
у вигляді НЛО

Лондонське Sound-таксі трансформує 
міські шуми в музику

100-річний француз встановив рекорд 
у велогонці

У Румунії замість Леніна встановили 
пам’ятник багатоголовій Гідрі

Наймолодшому в світі дідусеві 
всього-на-всього 29 років

Незадоволений чоловік виставив свою 
сварливу дружину на аукціон

Без міського шуму неможливо 
уявити жоден мегаполіс світу, 

адже ці звуки є його невід’ємною і 
не завжди приємною частиною. Та 
нещодавно з’явився проект, який 
переробляє набридливий міський 
гамір на музичні треки.

Данська компанія-розробник 
звукового обладнання AIAIAI і 
британський дизайнер Юрій Су-
дзукі об’єдналися задля того, щоб 
створити звукове таксі «Sound-
таксі» — стильний чорний кеб, 
оснащений найновішою апарату-
рою, що їздить жвавими вулиця-
ми Лондона й конвертує міський 
вуличний шум у музику. 

Скрегіт гальм, гудки клаксонів 
і сирен — усе це записується мі-
крофоном на даху авто й обробля-
ється програмним забезпеченням. 
Те, що виходить, програється за 
допомогою динаміків, встановле-
них на корпусі машини. Послуха-
ти записані треки можна на сайті 
makethecitysoundbetter.com.

Робер Маршан, колишній по-
жежник і боксер-любитель із 

Франції, якому незабаром випо-
вниться 101 рік, встановив рекорд 
у велогонці. Він проїхав 100 км за 4 
години 17 хвилин 27 секунд. 

За даними Міжнародного со-
юзу велосипедистів, так швидко 
100 кілометрів досі не вдавалося 
подолати жодному велогонщику, 
якому «перевалило» за сто. «Мій 
результат трохи кращий, аніж я 
очікував. Тепер хочу встановити 
новий рекорд — проїхати таку ж 
дистанцію після того, як мені ви-
повниться 101. Я почуваюся добре. 
Я звичайний хлопець. Їжджу на 
двоколісному вже 52 роки», — ска-
зав рекордсмен, зазначивши, що 

останні кілька кілометрів далися 
йому нелегко.

У Бухаресті відкрили сучасну 
версію пам’ятника Володими-

ру Леніну: замість голови з тіла ра-
дянського вождя ростуть троянди.

Понад те, твір сучасного мис-
тецтва розташований на колишній 
площі Леніна перед Будинком дру-
ку — на тому самому місці, де сто-
яв раніше оригінальний пам’ятник 
Іллічеві.

Автор незвичної скульптури, 
Костін Іоніце розповів ЗМІ, що 
мета його роботи — проілюстру-
вати відсутність у громадян ін-
тересу до румунських політичних 
лідерів усіх напрямків.

Нагадаємо, навесні 2012-го в 
Києві провели опитування серед 
іноземців про найкращі та найгір-
ші скульптури в місті. Найгіршим 
визнали пам’ятник Леніну, який 65 
років відкриває центральну арте-
рію міста — бульвар Шевченка.

Шем Девіс став батьком у 15 
років, а дідусем — у 29. Він 

був іще школярем, коли у нього 
народилася дочка Тіа. Тепер, 14 
років по тому, Тіа народила Грейсі, 
зробивши свого 29-річного татка 
наймолодшим дідусем Великобри-
танії.

Цікаво те, що коли дід прий-
шов провідати внучку та дочку в 
лікарні, медсестра вимагала у ньо-
го паспорт, оскільки переплутала 
його з чоловіком Тіа Джорданом. 
Батьки молодої мами щасливі, 
хоча вони вже давно не разом. Та-
тові новонародженої крихітки — 
15 років.

Через тиждень після наро-
дження Грейсі її мамі Тіа також 
виповнилося 15. День народження 
вона відсвяткувала в лікарні, але 

дівчина каже, що її донечка — це 
найкращий подарунок, про який 
тільки можна було мріяти.

Великобританія лідирує за 
кількістю наймолодших матерів. У 
2009 році в країні 38 259 дівчат за-
вагітніли у віці до 18 років.

Житель гельсінського перед-
містя Вантаа (Фінляндія) ви-

ставив дружину на аукціон, вста-
новивши за цей «лот» ціну всього 
5 євро. В описі чоловік наголосив, 
що вирішив продати жінку через 
її «непотрібність». Чоловік також 
додає, що вона сварлива, часто гні-
вається і їй потрібно весь час за-
тикати рота. Серед інших вад дру-
жини чоловік назвав «підгорілу 
їжу», але визнав, що «макаронна 
запіканка у неї виходить чудово». 

Покупцям він пропонував за-
брати жінку якнайшвидше прямо 
з дому. З оголошення не зрозумі-
лий вік виставленої на продаж, 
але чоловік досить схвально від-
гукнувся про її жіночі принади — 
«класні». У поєднанні з незвичніс-
тю лота і рекламою запіканки це 
спрацювало, і за лічені години ціна 
піднялася до 100 тисяч. На цьому 
торги зупинили — інформація по-
трапила в пресу, й адміністрація 
аукціону видалила оголошення. 

У США живе 
«найсуворіший» кіт

Кошлатий кіт на кличку Полков-
ник Мяу, що має брутальний 

погляд і здоровенні кущисті брови, 
став справжнім кумиром інтернет-
користувачів. Колишній господар 
покинув хвостатого на узбіччі, де 
його підібрали волонтери з при-
тулку Himalayan and Persian Society 
(США). Невдовзі вони підшукали 
йому нову хазяйку — Енн Марі Еві 
з Вашингтона. З її ініціативи у кота 
з’явилася сторінка на Facebook, яка 
набула популярності в Мережі. На 
«Найсуворішого кота у світі» під-
писалося вже понад 25 тисяч фанів. 
«Вона обіймає мене, вичісує, годує і 
навіть співає пісні», — повідомляє 
котисько. «Коли мені страшно, я ро-
блю величезні очі. Понад усе люблю 
їсти, а найменше — коли доводить-
ся викашлювати грудки шерсті», — 
ідеться на сторінці в соцмережі. 

Міла Йовович вирішила 
стати співачкою
Голлівудська краля україн-

ського походження надума-
ла підкорити музичний Олімп. 
Міла Йовович незабаром випус-
тить новий музичний міні-аль-
бом. Акторка і модель займаєть-
ся музикою вже понад 20 років.

«Уже довгий час я публікува-
ла пісні на своєму веб-сайті, але 
зараз мені дуже хочеться видати 
щось на професійному рівні», — 
зізнається 36-річна зірка.

Йовович згадує перші кро-
ки у музичній кар’єрі: «Моя 
звукозаписна компанія гадки 
не мала, що робити з 16-річ-
ною дівчинкою, яка записувала 
фольк-музику і любила грати 
на акустичній гітарі. Це було ще 
до появи відомої тепер співачки 
Нори Джонс».

«Я планую випустити міні-
альбом, який, сподіваюся, бу-
дуть купувати», — каже акторка.

Наразі останнім виданим 
синглом Йовович вважається 
Electric Sky, який можна придба-
ти в онлайн-магазинах. Цю ком-
позицію Міла записала у себе 
вдома в компанії найближчих 
друзів.

У музиці Йовович спробува-
ла себе в 16 років. Вона їздила з 
концертами по американських 
штатах, її перший альбом The 
Divine Comedy з’явився ще в 
1994-му. Але тоді стрімка мо-
дельна кар’єра і кінозйомки від-
сунули заняття музикою на дру-
гий план. Тепер, через 18 років, 
уродженка Києва знову виріши-
ла співати.

Міла планує випустити но-
вий матеріал уже в жовтні. Про-
дюсером буде Кріс Бреттер, а 
на бас-гітарі гратиме колишній 
хлопець артистки Стюарт Зен-
дер, який мав справу з відомою 
групою Jamiroquai.

Швед позбувся роботи через 
підкочені штани
Мешканця Швеції звільнили з роботи, бо він за-
кочував штани, трохи оголюючи ноги. Шеф заявив 
59-річному працівнику, що загортати холоші не 
можна, бо на фабриці введено дрес-код. Андрес 
Шоблум почав працювати у 1974 році й завжди за-
кочував штани. Це допомагало йому охолоджувати-
ся. «Там жарко. До того ж так зручніше ходити цими 
жахливими сходами», — зазначив він. Профспілка 
судитиметься з керівниками фабрики, яких звільне-
ний швед назвав фашистами.
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