
24-річний Мак Бішоп із допо-
могою друзів Кейті Елкс і 

Майка Мажора створив сорочку, 
яку можна носити до 100 днів, не 
перучи і не прасуючи. Справжня 
мрія більшості чоловіків, які від-

дають перевагу джинсам за їхню 
практичність, але не мають нічо-
го з верхнього одягу, що могло б 
зрівнятися за функціональністю з 
денімом. 

Диво-одяг пошили з вовняної 
тканини, бо шерсть стійка до утво-
рення складок, добре вбирає запах 
поту і не розтягується. Крім того, 
матерію обробили спеціальним 
розчином, склад якого молоді під-
приємці, звісно, не розкривають. 

Мак сам узяв участь в експери-
менті «100-денний виклик», у ході 
якого сто днів носив цю сорочку 
без прання і прасування. У ній він 
ходив на роботу, бігав крос, про-
гулювався під дощем і стрибав у 
ополонку. 

Та навіть після такого довго-
го й екстремального використан-
ня сорочина не перетворилася на 
брудну ганчірку, а продовжувала 
радувати власника свіжістю. 
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Створили чоловічу сорочку, яку можна 
не прати 100 днів 

У Краківському зоопарку народився 
рідкісний карликовий бегемотик 

Австралійка зустріла свого ідеального 
чоловіка в 106 років 

Американець п’ять років розмальовував 
синам пакети зі шкільним обідом 

Англієць подорожує, розшукуючи людей, 
які народилися в один день із ним 

У Краківському зоопарку на 
першу прогулянку вийшло ди-

тинча карликового гіпопотама. Бе-
гемотик народився в звіринці три 
тижні тому, проте досі не виходив 
на вулицю через негоду. Зараз 
маля активно пізнає навколишній 
світ, утім, далеко від мами не від-
ходить. Карликові бегемоти в не-
волі народжуються вкрай рідко: 
торік у зоопарках світу з’явилося 
лише шестеро таких дитинчат. 

В Австралії 106-річна довгожи-
телька Марджорі Хеммерд за-

явила, що зустріла кохання всього 
свого життя. 

За словами Хеммерд, яка ні-
коли не була заміжня, вона по-
знайомилася зі своїм обранцем, 
73-річним Гевіном Кроуфордом, 
три роки тому. 

Закохані проживають в одно-
му притулку для престарілих і за-
являють, що їхні стосунки є іде-
альними: «Ми розчинились одне 
в одному, ми ладнаємо, як старі 
друзі, а різниця у віці, здається, не 
має значення». 

Хеммерд і Кроуфорд підкрес-
люють, що вони не мають наміру 

офіційно оформляти свої стосун-
ки. «Я занадто безвідповідальна і 
завжди хотіла жити в гріху», — до-
дала 106-річна австралійка. 

Люблячий батько і таланови-
тий графічний дизайнер Де-

від Лафер’єр п’ять років оживляв 
шкільні обіди своїх дітей, розма-
льовуючи їхні поліетиленові упа-
ковки для сендвічів. Малювати 

для синів — 15-річного Евана та 
14-річного Кенні — він почав іще 
у 2008-му. 

Попри те, що діти вже вирос-
ли з віку, коли мультяшні герої 
викликають непідробний захват, 
вони досі цінують татів креатив. 

«Я малював маркером на паке-
ті зі сніданком різних монстриків 
іще тоді, коли мої хлопчики були 
маленькими. Це спосіб підняти 
собі настрій і «розігріти» фантазію 
перед роботою», — згадує Девід. 

Свої роботи чоловік став за-
вантажувати на онлайн-сервіс 
Flickr із травня 2008 року. Таким 
чином хотів увічнити малюнки, 
адже життя поліетиленових упако-
вок недовге. Відтоді назбиралося 
більше тисячі картинок, а в Девіда 
з’явилися фанати з усього світу. 

Англійський письменник Рі-
чард Ейвіс подорожує по світу, 

розшукуючи людей, які народили-
ся з ним в один день. Так, якщо ви 
з’явилися на світ 1 грудня 1974-го, 
у вас є шанс потрапити до списку 
дивакуватого британця. 

Річард загорівся зустрітися з 
40 своїми «близнюками за датою 
народження» в різних місцях зем-

ної кулі, а потім покласти свою по-
дорож в основу нової книги. 

«Я не єдина людина, що наро-
дилася цього дня. В сім’ях в усьо-
му світі з’явилися на світ малю-
ки. Але хто знає, яке життя вони 
прожили? Яких успіхів досягли за 
цей час? Що їх турбує і чому вони 
радіють? На ці запитання я і хочу 
знайти відповіді», — розповідає 
письменник. Британець уже встиг 
побачити дев’ятьох різних людей, 
що народилися 01.12.1974. 

Серед них виявилися боди-
білдер із Голландії, актор із Нью-
Йорка, мер в італійському містеч-
ку, олімпієць із Норвегії і навіть 
ще один письменник із Ірландії. 

Тепер Ейвіс збирається від-
відати Австрію, Таїланд, Росію, 
Індонезію, Чорногорію, Марокко, 
Словенію та Бруней, щоб особисто 
познайомитися з іншими «близ-
нюками за народженням». 

У Швеції відкрилася 
найвища в світі 
карусель 

У Стокгольмі відкрилася найвища 
в світі карусель. Висота атракці-

ону під назвою Eclipse («Затемнен-
ня») перевищує 120 метрів. 

24-місну карусель побудували в 
парку розваг Gröna Lund, що у цен-
трі столиці. Максимальна швидкість 
обертання «Затемнення» становить 
70 кілометрів на годину. 

Новинка є конструкцією у ви-
гляді 12 двомісних крісел, підві-
шених на триметрових металевих 
ланцюгах. За запевненнями адміні-
страції Gröna Lund, із каруселі від-
кривається найкраща панорама цен-
тру Стокгольма. 

Першою людиною, яка випро-
бувала нову розвагу, став фізик і 
шведський астронавт Арне Крістер 
Фуглесанг. 

Новим обранцем Демі Мур став 
30-річний ловець перлів 
Після розлучення з Ештоном Кат-

чером, який буквально розбив 
серце Демі Мур, голлівудська актор-
ка з’являлася з багатьма молодими 
красенями, проте жоден не затри-
мався біля неї надовго. Старіючи, 
актриса, яка переступила 50-річний 
рубіж, відчайдушно намагається 
знайти свою любов, і цього разу її 
обранцем став 30-річний ловець 
перлів Вілл Хеніген. 

Той факт, що різниця у віці у 
пари становить 20 років, не бен-
тежить ні Демі, ні Вілла, який за-
явив, що він ніколи не зустрічав 
такої яскравої жінки. Як повідомляє 
America’s Star Magazine, якому Хені-
ген дав інтерв’ю, він познайомив-
ся з актрисою на заняттях йогою, 
останнім часом вони стали дуже 
близькими. За словами чоловіка, він 
відчуває себе з Демі одним цілим. 
Парочка намагається проводити ра-
зом увесь свій вільний час, а перед 
заняттями йогою вони удвох ходять 
на масаж і в сауну. 

Близькі до актриси особи зазна-
чають, що це перший чоловік, біля 
якого Демі після розлучення з Ешто-
ном буквально розцвіла. Жінка ви-
глядає умиротвореною і щасливою 
поруч із молодою людиною. Хоча 
злостивці тут же висловили при-
пущення, що причина цього спо-
кою — успішне лікування нервового 
розладу. 

Нагадаємо, восени 2011 року 
Демі Мур вирішила розірвати шлюб 
із Ештоном Катчером. За неофіцій-
ними даними, причиною розлучен-
ня стали численні зради голлівуд-
ського красунчика. Зараз Катчер 
зустрічається з акторкою україн-
ського походження Мілою Куніс. 

Американка напала на 
полісмена, щоб кинути курити 
Жителька штату Каліфорнія Етта Лопес напала на полі-
цейського, щоб її заарештували і посадили у в’язницю. 
Таким чином американка сподівається кинути курити, 
адже у тюрмах США вже майже 10 років діє повна 
заборона на тютюн. Лопес цілий день простояла біля 
в’язниці Сакраменто, чекаючи на представників закону. 
Коли на вулицю вийшов помічник місцевого шерифа, 
вона підійшла до нього й ударила в лице, а потім пояс-
нила причину свого вчинку. «Жалісливий» суд виконав 
«прохання» жінки і засудив її до 63 діб ув’язнення. 

16


