
Шеф-кухар мережі ресторанів 
Salt Yard Group Бен Тіш ство-

рив один із найдорожчих різдвя-
них десертів. Пиріг із фуа-гра, 
білого трюфеля, сухофруктів, про-
сочений елітним коньяком Rémy 
Martin і PX Sherry, обійдеться гур-
манам у $5600. 

Подання різдвяної випіч-
ки таке ж розкішне: вона вкрита 
листком із сусального золота і 
прикрашена кремом із бренді. До 
пирога також додається подвійна 
порція коньяку Louis XIII. Відзна-
чимо, келих цього королівського 
питва коштує від 650 до $1200. 

За різдвяною традицією части-
на грошей від продажу страви піде 

в один із благодійних фондів. Зви-
чайно, простим смертним спробу-
вати пиріг навряд чи вийде, тим 
паче, що навіть з-поміж багатіїв 
його складники вважаються доро-
гим задоволенням. 
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Британський кухар приготував 
найдорожчу різдвяну випічку 

Найстарша горила в світі відсвяткувала 
56-й день народження 

Найбільша італійська піца

Сліпа і глуха індійка виграла у вікторині 
«Хто хоче стати мільйонером» 

У Черкасах собака п’ять років чекає 
свого господаря на зупинці 

У США створили котячу транзитну систему 

Горила на кличку Коло, що живе 
в зоопарку міста Коламбус у 

штаті Огайо, відсвяткувала свій 
56-й день народження. З цієї на-
годи адміністрація звіринцю при-
красила вольєр довгожительки 
серпантином і спекла їй торт. А 
відвідувачі цього дня заспівали го-
рилі пісню Happy Birthday. 

Коло — найперша горила, яка 
з’явилася на світ у зоопарку. Вона 
народилась у 1956-му, отримав-
ши кличку на честь рідного міста. 
Впродовж свого життя в звіринці 
Коло народила трьох малюків. 

Наглядачі найстаршої горили 
кажуть, що, попри поважний вік, 

вона почувається добре і відсвят-
кує ще не один день народження. 

П’ять італійських шеф-кухарів 
днями спекли найбільшу піцу 

в світі, назвавши її Ottavia на честь 
першого римського імператора 
Октавіана Августа. У такий спосіб 
Італія повернула рекорд із приго-
тування піци на батьківщину цієї 
випічки. 

На виготовлений хлібопеками 
корж діаметром 40 м пішло до 9 т 
борошна, а на начинку було витра-
чено 4,5 т томатної пасти, 4 т мо-

царелли, 675 кг маргарину, 250 кг 
солі, 100 кг салату і 25 л оцту.

Рекордсменка з тіста зава-
жила близько 24 тонн. Щоби ви-
пекти цей хлібобулочний виріб, 
кулінарам знадобилося 48 годин. 
Досягнення італійських кухарів 
зафіксують у Книзі рекордів Гін-
неса. Їм вдалось обійти 37-метро-
ву рекордну піцу, яку виготовив у 
1990-му гіпермаркет Pick’n Pay в 
Південній Африці. 

27-річна Сона Мукерджі, яку 
спотворили в підлітково-

му віці, хлюпнувши кислотою 
в обличчя, знайшла мужність 
з’явитися в одній із найпопулярні-
ших індійських телевізійних вікто-
рин «Хто хоче стати мільйонером» 
і пішла звідти переможницею. 

Індійка, частково сліпа та глу-
ха, з’явилася на програмі з лицем, 
закутаним у червону хустку. Її 
супроводжувала боллівудська ак-
торка Лара Датта. Дівчина, яка до 
добре навчалась у школі, відповіла 

на всі запитання і виборола голо-
вний приз — 250 тис. рупій (близь-
ко $50 тис.). Ведучий шоу Амітабха 
Баччана висловив своє захоплення 
виступом Сони та мужністю, яку 
вона проявила, прийшовши на пе-
редачу. «Вся нація тобі аплодує і в 
той же час у соромі опускає голову 
за те, що з тобою зробили», — до-
дав він. 

За десять років спотворена ін-
дійка мала 22 пластичні операції, в 
результаті яких їй вдалося частко-
во повернути слух і зір. Соні дове-
деться пережити ще дев’ять хірур-
гічних втручань, за які необхідно 
заплатити 1,5 мільйона рупій. За 
ці роки Мукерджі, називаючи себе 
дівчиною, що «живе половиною 
життя з половиною обличчя», не 
раз хотіла накласти на себе руки 
і просила про це лікарів, але в Ін-
дії евтаназія заборонена. Виграш 
вона витратить на наступну опера-
цію, а відсутню суму сподівається 
зібрати за допомогою пожертву-
вань. 

Майже у центрі міста пса ко-
лись покинули, і тепер він 

цілодобово чекає на зупинці свого 
господаря. Чотирилапий ось уже 
п’ять років не сходить із місця. На 
зупинці кудлатий зазвичай обню-
хує пасажирів, шукаючи хазяїна. 

Жіночки, що торгують поряд у 
кіосках, кажуть, що собака мерзне 
тут і в дощ, і в сніг. Цієї зими, у мі-
нус п’ятнадцять, хтось приніс дво-
рнязі на кличку Міша підстилку, 
навіть будку йому змайстрували. 
Та пес у ній не живе: певно, боїться 
проґавити того, на кого так дов-
го чекає. Їжу собаці несуть і про-
давці. Люди жаліють кудлатого, 
та не знають, як йому зарадити: 
намагалися приманити, та собака 
все одно тікає на зупинку. Місце-
ві не вірять, що кінець цієї історії 
буде щасливим: навряд чи той, 
хто кинув Мішу напризволяще, 
з’явиться та забере його. 

Котячі кафе, перукарні та готе-
лі вже навряд чи здатні когось 

здивувати, тому поява спеціаль-
ної транзитної системи Cat Transit 
System для пересування хвостатих 
улюбленців квартирою була лише 
питанням часу. 

Студія Because we can, яку 
очолюють дизайнерка інтер’єрів 

Джилліан Нортруп і її чоловік-ар-
хітектор, розробила проект трубної 
системи, яка чудово вписується в 
інтер’єр їхньої оселі й допомагає 
відволікти кота Ксерокса від псу-
вання оббивки дивана. Кіт чудово 
розважається, лазячи трубами, та, 
визираючи у віконця, орієнтується, 
в якому кінці квартири опинився.

Японська дизайнер
виготовляє сукні з 
повітряних кульок 

35-річна японська дизайнерка 
Рі Хосокай використовує для 

створення своїх колекцій кольорові 
повітряні кульки. А тому витонче-
ні плаття, виготовлені мисткинею, 
мають лише один недолік: рано чи 
пізно всі вони здуваються. Утім, цей 
факт зовсім не засмучує модельєра, 
яка вже понад десять років сама на-
дуває кожну кульку, надаючи їй по-
трібного розміру, допасовує одну до 
одної, щоби створити витончений 
силует майбутньої «повітряної» у 
буквальному розумінні цього слова 
сукні.

З огляду на те, що сировина де-
шева (дев’ять центів за кульку), май-
стриня непогано заробляє на про-
дажі готової продукції. Незважаючи 
на недовговічність, ціни на сукні від 
Рі стартують від $1930 до $3860. А 
одного разу їй навіть вдалося прода-
ти весільне вбрання, фату та букет із 
повітряних кульок за $13000.

Кейт Вінслет утретє пішла 
під вінець
Британська актриса Кейт Вінслет 

вийшла заміж утретє. Її обран-
цем став племінник бізнесмена Рі-
чарда Бренсона Нед Рокнролл. Як 
пише The Sun, парочка зіграла весіл-
ля таємно і навіть не покликала на 
церемонію батьків. 

Урочиста подія відбулась у Нью-
Йорку. На весілля Вінслет і Неда 
були запрошені тільки їхні найближ-
чі друзі — по шість від кожного. Та-

кож були присутні діти актриси від 
двох попередніх шлюбів — дочка 
Міа та син Джо.

До вівтаря 37-річну Вінслет вів 
її друг і колега Леонардо Ді Капріо. 
Офіційний представник Кейт під-
твердив інформацію про одружен-
ня. А ось самі молодята поки не 
коментували власне весілля. Також 
не уточнюється, де парочка проведе 
медовий місяць. 

Нагадаємо, першим чоловіком 
Вінслет був режисер Джим Тріп-
лтон. Пара одружилась у 1998 році, 
але через три роки шлюб розпався. 
У 2003-му актриса вийшла заміж за 
режисера Сема Мендеса. У 2010-му 
подружжя оголосило про своє рі-
шення розлучитися. 

Роман Кейт Вінслет і Неда Рок-
нролла почався у 2011 році та через 
рік увінчався одруженням.

Індієць поселився на дереві 
через зраду дружини 
Житель Мумбаї на ім’я Санджей уже дев’ять місяців живе 
на дереві через те, що йому зрадила дружина. Спочатку 
він вимагав від жінки вибачень, але вона відмовилася 
перепрошувати чоловіка за свій вчинок. Тоді «рогоно-
сець» заліз на дерево біля дому і відтоді не злізав. Жи-
виться він їжею, яку йому приносять родичі. «І їсть там, 
і спить. Навіть у туалет ходить із дерева», — розповіла 
сестра Санджея. Поліція втручатися відмовляється, мов, 
закон чолов’яга не порушує, то нема чого знімати його 
силою. Зрадлива дружина все ще не вибачилася.  
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