
Наречені з Англії замовили на 
весілля піци зі своїми пор-

третами, викладеними з шинки, 
томатного соусу та солодкої куку-
рудзи. Для цього Кіран і Наташа 
звернулися в улюблену службу до-

ставки піци. 
У фірмі прийняли незвичайне 

замовлення молодят і залучили до 
його виконання художника Ната-
на Вайберна, що прославився «на-
писанням» портретів шоколадом, 
зубною пастою, кетчупом і навіть 
автозасмагою. Він погодився до-
помогти парі, й новоспечене по-
дружжя Моррісів отримало своє 
святкове замовлення — дві смач-
них піци щойно з печі з їхніми зо-
браженнями. 

У скільки обійшлася така ви-
пічка, не уточнюється. При цьому 
молодята відзначили, що всі гості 
й вони самі були в захваті від піци. 
Кіран і Наташа, які зустрічалися 
до весілля близько семи років, зі-
зналися, що обожнюють італій-
ську кухню і частенько замовля-
ють піцу. 
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Для молодят у піцерії спекли «портрети» 

Китаєць надуває автомобільні камери... 
носом 

В Австралії живе 
кіт-скейтбордист 

Англійка виготовляє брошки у вигляді 
пташиного посліду 

Японські фермери вирощують п’ятикутні 
апельсини 

Четверо дітей у сім’ї народилося 12 січня 

Китаєць Не Юнбін надув чо-
тири автомобільних камери 

носом, витративши на це всього 
21 хвилину, пише The Daily Mirror. 

Завдання йому ускладнюва-
ли вісім добровольців, що стояли 
на колесах (по двоє на кожному). 

Екстремал напомпував камери, 
попередньо встромивши в ніздрю 
гумовий шланг, куди видихав по-
вітря з легенів. Чи збирається ки-
таєць подати заявку на реєстрацію 
рекорду, не уточнюється. 

За даними видання, Не Юнбін 
захопився накачуванням авто-
мобільних коліс носом три роки 
тому, після того як лікар порадив 
йому надувати за допомогою носа 
звичайні повітряні кульки. Медик 
пояснив, що це допоможе поліп-
шити стан здоров’я чоловіка. Той 
натренувався на кульках, а потім 
перейшов на камери. 

До слова, рекорд Гіннеса зі 
швидкісного надування повітря-
них кульок носом належить аме-
риканцеві Ендрю Далу. В 2010 році 
він надув таким способом 23 куль-
ки лише за три хвилини. 

Якщо ви маєте дев’ять життів, то 
можете бути безрозсудним при-

наймні впродовж одного з них. От і 
кіт на кличку Дідга підкорює швид-
кісну трасу «на борту» свого мото-
ризованого скейтборду. Він курсує 
через австралійське прибережне 
місто Кулангатта. 

Хвостатий екстремал навіть пли-
гає з дошки, що рухається, на парка-
ни, бордюри та лавки, зіскакуючи з 
них на скейт, хизуючись навичками 
катання. А раз навіть перестрибнув 
через ротвейлера, вправно призем-
лившись на дошку. 

Відео зі вправним котом набра-
ло в Мережі понад 307 тисяч пере-
глядів. Юзер CatManToo, який ви-
клав ролик, зазначив, що зйомка та 
монтування забрали в нього майже 
півтора року. 

Пташиний послід на одязі — 
«несподіванка» не з приємних. 

Але навіть він може надихнути на 
творчість. Так, 30-річна англій-
ська мисткиня Френсіс Водсворт-

Джонс із Ілінга, що на заході 
Лондона, робить брошки, які за 
формою та кольором нагадують 
«голубиний подарунок». 

Ювелір створила нову лінію 
прикрас під назвою «Посланці 
небес». Кожна виготовлена з на-
півкоштовних і дорогоцінних 
каменів, таких як чорні алмази, 
сапфіри й турмалін, та імітує пта-
шину «мітку». А основна ідея по-
лягає у тому, що такі коштовності 
приносять удачу тому, на кого 
«приземлилися». 

Френсіс уже продала кілька 
своїх виробів. Купили їх, очевидно, 
люди з гарним почуттям гумору й 
непоганим достатком, оскільки 
одна брошка вартує 4000 доларів. 

Експерименти японських фер-
мерів із формою овочів і фрук-

тів уже добре відомі всьому світу. 
Чого лише варті їхні знамениті 
кавуни-«сердечка»! Однак на цьо-
му селекціонери не зупинились і 
днями оприлюднили чергове диво 
— п’ятикутні апельсини. Першу 
партію незвичайних цитрусових 
роздали студентам, які готуються 
до вступних іспитів, як талісман 
для везіння. Після екзаменів їх, 
звичайно ж, можна буде з’їсти. 

Емілі Скрюем і Пітер Данн ніко-
ли не переплутають дні наро-

дження своїх дітей, адже всі вони 
народилися того ж самого числа. 

Пара була приголомшена, коли 
їхнє четверте маля з’явилося на 
світ 12 січня — так само, як і троє 
попередніх: п’ятирічний Раян та 
дворічні близнята Брук і Ніколь. 

22-річна Емілі зізнається: «Не 
можу повірити, що всі наші діти 
народилися в один день — ми не 
планували це спеціально. Най-
цікавіше, що 12 січня не було пе-
редбачуваною датою появи на світ 
жодного з наших малюків. Сем 
народився на два тижні пізніше 
терміну, близнюки — на місяць ра-
ніше, а Раян — на три дні пізніше». 

Емілі та Пітер разом уже сім 
років, їх познайомили спільні дру-

зі. 24-річний татусь каже: «Я на-
віть сам поки не можу зрозуміти, 
що краще — коли дні народження 
у твоїх дітей одного дня чи в різні. 
Проте насправді це не так уже й 
важливо: ми однаково намагатиме-
мося, щоб свято стало незабутнім 
для кожного з них». 

Британець став наймолодшим 
підкорювачем Південного полюса 

Житель Брістоля Льюїс Кларк 
18 січня дістався до антарк-

тичної станції Амундсена — Скот-
та, завершивши свою подорож до 
Південного полюса, повідомляє 
BBC News. 16-річний Кларк став 
наймолодшим підкорювачем Ан-
тарктики. 

Найближчим часом хлопець 
надішле докази свого досягнення 
експертам Книги рекордів Гіннеса 
для того, щоб його офіційно ви-
знали наймолодшим із усіх, хто зу-
мів самостійно здійснити подорож 
до Південного полюса. 

За словами Кларка, остання 
доба виснажливої мандрівки, що 
тривала 48 днів, виявилась однією 
з найважчих через втому та погані 
погодні умови. 

Льюїс вирушив до Антаркти-
ки 2 грудня, через два тижні після 
свого 16-річчя. Весь шлях від узбе-
режжя до Південного полюса ста-
новив приблизно 1130 км. Кларк 
здійснював подорож під наглядом 
досвідченого полярника Карла 

Альва, проте самостійно тягнув 
санчата зі своїми речами. Школяр 
пересувався на лижах і щодня про-
водив у дорозі в середньому по ві-
сім годин. 

До експедиції Кларка наймо-
лодшим підкорювачем Південного 
полюса вважалася канадка Сара 
Ландрі, яка дісталася до нього у 
віці 18 років у 2005-му. 

Анджелінa Джолі готується 
до нової операції 
Відома голлівудська актриса і ба-

гатодітна мати Анджеліна Джолі 
готується до нової операції. Як пи-
шуть ЗМІ, вона планує усунути не-
доліки у своїй зовнішності. Про це 
повідомили інформовані джерела в 
оточенні артистки. 

За їхніми даними, одна з най-
гарніших акторок сучасності зна-
йшла у своїй зовнішності великий 
мінус. Кінодіва вважає, що її руки 
виглядають не зовсім естетично че-
рез сильно випуклі вени. Приховати 
ж цей дефект допоможе пластична 
операція. 

Вдатися до хірургічного втру-
чання актрису нібито змушує май-
бутнє весілля з Бредом Піттом. 
Джолі хоче з’явитися на церемонії 
в сукні без рукавів, тому операція з 
корекції здається їй украй необхід-
ною, розповіли папараці. 

«Енджі завжди комплексувала з 
приводу своїх рук. Їй вони здавали-
ся кістлявими, дуже випирали вени. 
Джолі вже вибрала собі весільну 
сукню без рукавів, і вона не хоче ви-
глядати на фото, як страшко», — ка-
жуть в оточенні кінодіви. 

При цьому багато хто вважає, 
що Енджі не потрібна ніяка опера-
ція, слід лише трішки більше їсти, 
тоді й судини не виступатимуть. Од-
нак під час роботи актриса так зану-
рюється в процес, що часто просто 
забуває про їжу. Крім того, Джолі 
впевнена, що завдяки своїй худорбі 
вона виглядає більш сексуальною. 

Нагадаємо, минулого року Ан-
джеліна Джолі перенесла операцію 
з видалення молочних залоз. Гол-
лівудська діва видалила собі груди. 
Вона зважилася на цей крок через 
високий ризик розвитку раку. Річ у 
тому, що у віці 56 років від онкозах-
ворювання померла її матір. Після 
медичного огляду з’ясувалося, що 
і сама актриса є носієм «ракового» 
гена. 

Бразильський полісмен 
шокував відділок, вернувшись 
із відпустки жінкою 
В Бразилії 33-річний поліцейський Татьяго де Коста 
Тейшера шокував колег, ставши жінкою несподівано для 
всіх. Він очолював відділ боротьби з наркотиками, одру-
жений і має двох дітей. Як виявилося, під час відпустки 
Татьяго полетів у Таїланд, де завершив операцію зі зміни 
статі й зробив кілька пластик, щоб виглядати більш 
жіночно. Тепер правоохоронця звуть Лора. Вона пере-
велась у відділ розслідування насильства над жінками. 
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