
36-річна вінницька вчителька 
Галина Іванівна два місяці 

тому придбала сумку «Луї Віттон» 
у кредит, а тепер здає її напрокат. 
«У нас колеги одна перед одною 
вихваляються одягом, взуттям і 
сумочками. Я ходила з сумкою за 
650 гривень, підробкою «Дольче і 
Габбана», — розповідає педагог. 

Її зарплата — 1750 гривень, але 
жінка ще підробляє репетитор-
ством — дає уроки англійської за 
70 гривень за годину. «Луї Віттон» 
за 10,6 тисячі гривень узяла в кре-
дит під 24% річних. Щомісяця по-
вертає 880 гривень. 

«Таку сумку мала прем’єр Тим-
ошенко. От і мені закортіло, хоч і 
мріяти не могла. Спершу хотіла по-
зичити гроші в подружки та мами. 
Зізналася на що. Мати тиждень 
зі мною не розмовляла, а подруга 

сказала, що я хвора. На щастя, по-
бачила на сайті, що можна взяти в 
кредит», — каже вчителька. 

Позику дали через тиждень. 
Ще стільки Галина чекала на по-
силку. «Перші кілька днів я з нею 
навіть спала. Чоловіку не зізна-
лася, скільки насправді коштує. 
В школі зразу не повірили, що це 
справжній «Луї Віттон», мацали, 
довго роздивлялися в Інтернеті», 
— зізнається вчителька. 

«За кілька днів до мене піді-
йшла колега, попросила сумку на 
вечір. Хотіла похизуватися перед 
знайомими. Я не відмовила, проте 
сказала, щоб заплатила за оренду 
200 гривень. Та скривилась, але 
гроші дала. Тепер маю замовлень 
на сумку по чотири на місяць. Кре-
дит віддам за 10 місяців», — каже 
вінничанка. 
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Вінницька вчителька купила сумку 
від «Віттона» і здає її в оренду 

У Британії тер’єр-довгожитель відзначив 
100-річний ювілей 

В Японії видали найменшу в світі книжку 

Американський художник малює і танцює 
одночасно 

Автомобіль, що працює на каві, встановив 
рекорд 

В Австралії створили притулок для 
покинутих кенгуренят 

Найстаріша собака у Велико-
британії днями відзначила 

22-річчя. Марк Барсбі-Фінч узяв 
дворічного джек-рассел-тер’єра на 
кличку Дейзі з притулку для тва-
рин у 1993-му. Минуло два десятки 
років, а домашня улюблениця, як і 
раніше, радує хазяїв своєю життє-
радісністю і відданістю. 

Експерти підрахували, що 
22-річне життя для тер’єра еквіва-
лентне 100 людським рокам. Гос-
подар Дейзі стверджує, що секрет 
її довголіття — в щоденних трива-
лих пробіжках у парку і категорич-
ній відмові від фабричних кормів.

«Дейзі ніколи не пробувала со-
бачий корм і завжди їла те саме, 
що й ми. Її улюблені страви — сма-

жена курка та картопляне пюре. І я 
ніколи не даю їй недоїдки зі столу, 
а накидаю порцію особисто для 
неї. Звичайно, ми балуємо Дей-
зі, та вона це заслужила, подару-
вавши нам стільки тепла за всі ці 
роки», — каже 48-річний Марк. 

Японська друкарня зі світовим 
ім’ям Toppan Printing днями 

видала найменшу в світі книгу. 
Формат рекордно мініатюрного 

видання — всього 0,75 на 0,75 мм, 
а обсяг — 22 сторінки. 

Крихітний примірник «Кві-
тів чотирьох сезонів» у шкіряній 
оправі є повним довідником рос-
лин Країни сонця, що сходить. 
Мініатюристи виготовляли його 
вісім місяців. 

Набір із книги та спеціального 
збільшувального скла для читан-
ня можна придбати в японських 
книгарнях за 300 доларів. Зараз 
мініатюрний альманах виставлено 
в Музеї образотворчого мистецтва 
в Токіо. 

До слова, попередній рекорд 
належав росіянину Анатолію Ко-
ненку з Омська, який іще у 1996 
році виготовив мініатюру «Хаме-
леона» Чехова розміром 0,9 на 0,9 
мм. 

Девід Гарібальді — успішний ху-
дожник, який комбінує свою 

пристрасть до малювання, танців і 
музики в один виступ. Тримаючи 
пензлі в обох руках, він лишає на 

полотні мазки, ритмічно рухаю-
чись під сучасну музику та ство-
рюючи неймовірно деталізовані 
портрети знаменитостей. 

Змалку Девід мав хист до ма-
лювання. У шкільні роки він за-
хоплювався хіп-хопом і залишав 
свої графіті в різних куточках Са-
краменто (Каліфорнія). У цей час 
формувався його майбутній стиль, 
але через потяг до вуличного мис-
тецтва він не закінчив школу ра-
зом із усіма та лишився на другий 
рік, про що досі шкодує. Одержав-
ши таки середню освіту, парубок 
влаштувався на роботу в магазин 
відеокасет. У цей період і відкрив 
у собі пристрасть до танців. Часто 
вдень працював, а ночами відточу-
вав рухи. Згодом артист об’єднав 
усі свої захоплення в одне шоу.

29-річний Гарібальді вже встиг 
заробити на своїх картинах понад 
мільйон доларів і пожертвував ці 
гроші на благодійність. 

Автомобіль, що працює на ви-
користаних кавових зернах, 

нещодавно встановив рекорд 
швидкості у своєму класі, розі-
гнавшись до 105 км/год. 

42-річний британець Мартін 
Бейкон обладнав свій пікап фірми 
Ford 1989 року випуску агрегатом, 
усередині якого віджата кавова 
гуща згоряє в печі, нагрітій дерев-
ним вугіллям, і розпадається на 
оксид вуглецю та водень. 

Далі газ охолоджується та 
подається в силову установку, і 
машина рушає. Будь-який авто-
мобіль можна обладнати такою 

системою, що істотно продовжує 
життя двигуна та береже довкілля 
від негативного впливу бензино-
вих вихлопів. 

Кріс Барнс отримав прізвисько 
Кенгуру Данді після того, як 

покинув Сідней і облаштувався на 
диких австралійських землях, де 
не росте нічого, крім чагарників 
і поодиноких карликових дерев. 
У цій забутій Богом місцині він і 
заснував свій притулок, щоб пі-
клуватися про двохсот покинутих 
кенгуренят. 

Така кількість осиротілих ди-
тинчат зумовлена тим, що самка 
кенгуру в разі небезпеки викидає 
своє маля на волю долі або в лапи 
хижаку, щоб виграти час і врятува-
тися втечею. Кріс відшукує таких 
кенгуренят і відвозить їх до при-
тулку. 

«Я живу в хатині, в якій немає 
навіть водопроводу, проте почу-
ваюся щасливим, допомагаючи 
тваринам вижити», — розповідає 
австралієць. 

Малайзійка створює 
смачні картини 

Малайзійська художниця І Хон 
обожнює малювати будь-чим, 

окрім звичних пензлів, фарб і олів-
ців: то зі шкарпеток портрет ви-
кладе, то з соняшникового насіння. 
Дівчина каже: «Я хапаю все, що по-
трапляє під руку, та перетворюю це 
на мистецтво. Так значно веселіше!».

А у новій серії робіт Creativity 
With Food мисткиня використала 
їжу — помідори, соєвий соус, рисо-
ві зернята, вівсяні пластівці, пряні 
трави, спаржу тощо, викладаючи 
апетитні картини прямо у тарілках. 

Ірина Білик знову зустрічається 
з Дмитром Коляденком 
Відома українська співачка 

Ірина Білик розповіла жур-
налістам про чоловіка, за якого 
вона збирається заміж. Обран-
цем зірки став її колишній ко-
ханий — епатажний хореограф 
і відомий шоумен Дмитро Коля-
денко. 

«Дмитро Коляденко ревну-
вав мене до всіх, — згадує їхні 
стосунки Білик. — Коли бачив, 
як із кимось обіймаюся, влашто-
вував скандали. Недавно ми по-
мирилися. Трохи ображалася на 
нього, коли місяць тому почав 
розказувати, яка я у ліжку. Він 
іноді говорить зайве, але знає 
межу. Боїться, бо я про нього 
знаю більше, ніж він про мене», 
— розповіла співачка. 

З ним Ірина Білик разом 
прожила п’ять років, але «несу-
місність характерів» хоч і стала 
причиною їхнього розриву, та 
дружбу між зірками не зіпсува-
ла. Ще в грудні Ірина частенько 
почала згадувати екс-коханого: 
розповідала про нього в інтерв’ю 
і з’являлась у його компанії на 
вечірках. Але такого повороту 
подій, здається, не очікував ніх-
то. 

У січні співачка з’явилася на 
світському заході в супроводі 
невідомого чоловіка та заявила 
в інтерв’ю, що шалено закохана 
і хоче народити дочку для свого 
обранця. До останнього жур-
налісти і шанувальники ламали 
голову, хто ж цей незнайомець, 
але Іра мовчала. Зараз же Білик 
стверджує, що таємничий супут-
ник був просто другом, а от Діма 
Коляденко і є той самий «най-
кращий чоловік у світі». 

Нагадаємо, Ірина Білик зо-
всім недавно зізналася, що дуже 
чекає в якості подарунка обруч-
ку. 

Швейцарського футболіста під 
час матчу вкусила куниця 
Гравця швейцарського «Цюріха» під час матчу чем-
піонату країни вкусила куниця, яка вибігла на поле. 
Коли гострозуба хижачка з’явилася на полі вперше, 
футболісти спробували спіймати її, але зробити це 
нікому не вдалось, і та втекла на трибуни. Та незаба-
ром звірок знову вибіг на поле. Гравець примудрився 
зловити тваринку, та вона встигла вкусити його за 
палець. Через куницю матч довелося призупинити. 
Прибрати хижачку з поля допоміг воротар «Цюріха» 
Давид да Коста. 
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