
Зернята кукурудзи, яку вивели 
в США, можуть здатися кольо-

ровими льодяниками або навіть 
скляними намистинами. Цей сорт 
створив індіанський фермер, який 
роками відбирав качани з незвич-
ним забарвленням. Зараз унікаль-
не насіння доступне для купівлі в 

Мережі й має попит у городників. 
Перший урожай незвичайної 

кукурудзи зібрали в Оклахомі, де 
селянин Карл Барнс, пращурами 
якого були індіанці з племені че-
рокі, захопився розведенням. Зна-
добилися довгі роки, але чоловік 
таки досяг мети, вивівши качан із 
зернами різних кольорів. 

Незадовго до смерті містер 
Барнс передав свою колекцію на-
сіння і секрети селекції друго-
ві Грегу Шену і попросив його 
продовжити справу. А той, не 
маючи можливості виконати 
прохання покійного особисто, 
вирішив показати насіння Біллу 
Мак-Дорману, власнику невелич-
кої насіннєвої компанії в Аризоні. 

«Як зібрав перший урожай, був 
вражений, — каже Мак-Дорман. 
— Не бачив нічого схожого». 
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Індіанці виростили різнокольорову 
кукурудзу 

В української Барбі з’явився вітчизняний 
Кен — колишній тракторист із Луганська 

Китайський котик 
став улюбленцем 
Мережі 

У Китаї побудували 300-метровий 
хмарочос, схожий на чоловічі штани 

Чоловічу версію американської 
ляльки прагне втілити ко-

лишній комбайнер із Луганщини 
Андрій Болдар, ідеться у сюжеті 
«ТСН.Особливе». 

Хлопець до витріщання ціка-
вих перехожих за свої 19 років уже 
звик. «Коли всі грали в машинки, я 
бавився Барбі», — розповідає. 

За вроду та зовсім не хлопчачі 
звички його били у школі. Проте 
здачі Андрій не давав: «Який сенс 
людину бити? Якщо він побив ні за 
що, тоді я теж поб’ю ні за що». 

Прославився парубок завдяки 
Інтернету. Щойно хлопця побачи-
ли користувачі, у ньому розгледі-
ли ляльку Кена. «Я виклав фотку, 
і мені написали багато. І я почав 
ліпити з себе, робити себе», — зі-
знався Болдар. Щоб посилити схо-
жість, Андрій носить блакитні лін-
зи та фарбує волосся. 

Він знайомий із «українською 
Барбі» — одеситкою Валерією 
Лук’яновою, та не більше: «У неї 
чоловік є». Цікаво, що виховува-
ти з Андрія справжнього чоловіка 
батьки взялися після 9 класу. Тож 

хлопець опанував професії ком-
байнера, тракториста і водія. Нині 
трактори і рідна Луганщина для 
нього — позаду. А попереду, спо-
дівається, — кар’єра і сім’я. «Мрію 
стати фотографом. Хочу, щоб були 
дім, родина, діти», — зізнався. 

Чотирилапий модник на кличку 
Снупі-бейб, що мешкає у про-

вінції Сичуань Піднебесної, має 
гардероб, якому може позаздрити 
будь-яка дівчина. Пухнастий збага-
чує свою хазяйку, рекламуючи одяг 
та аксесуари для кицьок. 

Кіт-«манекенник» має цілу ар-
мію прихильників, а його зображен-
ня друкують на посуді й футболках. 

Своєю унікальною зовнішністю 
Снупі-бейб завдячує незвичному 
поєднанню порід його батьків — 
американської короткошерстої кіш-
ки та персидського кота. 

У Сучжоу звели нову висотку 
під назвою «Ворота Сходу» за-

ввишки 300 м. Владці сподівалися, 
що поява нового хмарочоса забез-
печить місту репутацію провід-
ного центру. Однак городяни вва-
жають, що 74-поверхівка виглядає 
дивно і нагадує чоловічі брюки. 

Проект висотки розробила 
британська архітектурна компанія 
RMJM. За задумом авторів, та має 
уособлювати ворота на Схід. Бу-
дівля також повинна символізува-
ти тріумф китайської цивілізації, 
значимість Китаю в сучасному сві-
ті. Вартість проекту — $700 млн. 

Блогери вже пропонують пе-
рейменувати будинок у «Брюки 
Сходу». 

Художник із Аргентини малює очима 

Аргентинський художник-аван-
гардист Леандро Гранато не-

давно винайшов нову техніку — 
він втягує акварель через ніс, щоб 
випорснути її на полотно очима. 
27-річний митець використовує 
по 800 мл фарби для кожного ока. 

Леандро виявив свою рідкісну 
здібність ще в дитинстві, коли за-
уважив, що між носом і очима у 
нього існує зв’язок. Коли рідина 
потрапляла в ніс, Леандро від-
разу міг випорснути її через очі. 
Оскільки хлопець захоплювався 
живописом, у нього виникла ідея 
спробувати використовувати свою 
особливість для малювання. 

Близькі, побачивши процес, 
вирішили, що Леандро збожеволів: 
настільки відразливо це вигляда-
ло. Та Гранато був наполегливим, 

а зараз вдало продає свій «очний 
живопис». Одна картина забирає 
у нього 10 хв, а коштує кілька ти-
сяч доларів. До речі, Леандро є 
прихильником абстракціонізму, 
зокрема Джексона Поллока, якого 
теж ніхто не розумів. 

Світлані Лободі фанат 
освідчився прямо на сцені 
Співачка Світлана Лобода про-

довжує приховувати подробиці 
особистих стосунків, бо, запевняє, 
терпіти не може показуху. Днями 
артистці виповнився 31 рік, а напе-
редодні вона дала інтерв’ю україн-
ським журналістам. 

Доньці співачки вже два з поло-
виною роки. Зіркова матуся не на-
тішиться здібностями своєї дитини.

«Спочатку вона була схожа на 
тата, потім — на маму, а тепер, наре-
шті, стала схожа на себе. Євочка ве-
лика розумниця і має дуже хорошу 
пам’ять. І, на відміну від мене, вона 
— посидюча дівчинка: малює, ліпить 
і робить маленькі подарунки мамі й 
татові», — розповіла Світлана. 

На запитання про те, чи є під-
стави для чуток про її розлучення з 
Андрієм Царем, Лобода продовжує 
казати — ні. «Ми, як і раніше, разом, 
у нас усе в порядку. Зараз Андрій ба-
гато часу проводить у Росії — готує 
новорічні проекти, робить поста-
новки для Алли Пугачової, Філіпа 
Кіркорова та багатьох інших», — за-
уважила співачка. 

«Ми не хочемо наші стосунки 
робити публічними. Не подобається 
показувати, мовляв, подивіться, які 
ми щасливі та задоволені. Я цього 
не люблю. Я люблю ховати особисте 
життя — мені так легше і краще. Тер-
піти не можу показуху», — наголо-
сила Світлана. 

На запитання про божевільні 
вчинки, які робили для неї фанати, 
Лобода розповіла, як один чоловік 
запропонував їй руку і серце просто 
на сцені. 

«Один молодий чоловік вийшов 
і запропонував мені вийти за нього 
заміж. Я була вражена і сказала, що 
заміжня. Але він відповів: «Ні, ви 
незаміжня. Ви у цивільному шлюбі, 
а я вам пропоную руку і серце», — 
згадала поп-діва. 

Сотні рятувальників ловили 
макаку, що тероризувала 
японське місто 
У місті Хюґа в затриманні макаки, яка атакувала тутеш-
ніх жителів, брали участь близько тисячі рятувальників, 
пожежників і поліцейських. Звірок встиг напасти на 18 
осіб і покусати їх. На мавпу оголосили облаву, від якої 
їй вдавалось успішно переховуватися кілька тижнів. 
Нарешті примата упіймали, вислідивши в одному з 
нежитлових будинків міста. Того дня агресивну тварину 
одночасно шукало 280 людей. 
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