
Усі освітні установи мають свої 
заборони. І, звичайно ж, дехто 

з учнів або студентів тільки й мріє 
їх порушити. Так, нещодавно в Уні-
верситеті королеви Вікторії, що в 
столиці Нової Зеландії Веллінгтоні, 
з’явився незвичайний жартівник, 
який прикрашає парти своїми ма-
люнками. Потрібно зауважити, що 
творчість цього порушника не вихо-
дить за рамки пристойного і вражає 
справжньою майстерністю. Викла-
дачі вже й не знають, як ставитися 
до такого псування майна. 
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Студент із Нової 
Зеландії вразив 
прибиральниць 
мистецтвом 
на партах 

Мільфіорі — унікальна техніка 
італійських склодувів 

Британець виплекав живу огорожу 
у формі гігантського дракона 

Аям Цемані — рідкісна порода чорних 
курей 

Столичний фотограф «малює» смачні 
картини 

Ведмідь, лев і тигр — найкращі друзі 

Мільфіорі (від поєднання іта-
лійських слів mille — «тися-

ча» та fiori — «квіти») — старовин-
на техніка італійських склодувів, 
коли малюнок формується по всій 
довжині скляного циліндра, а та-
кож саме скло, виготовлене таким 
способом. Зображення утворю-
ється спаюванням кольорових 
скляних прутиків під великою 
температурою й нарізанням заго-
товки пластами. 

Найвідоміший сучасний май-
стер у цій техніці — каліфорній-
ський склодув із 35-річним стажем 
Лорен Стамп. Каже, на створення 
шедевра йдуть місяці. Перш ніж 
почати священнодійство, митець 
проробляє кожну деталь, малює 
десятки ескізів. 

Любов до рослин у кожного 
проявляється по-своєму: ко-

мусь достатньо прикрасити оселю 
кількома горщиками з живими 
квітами, а хтось ладен цілі дні про-
водити з газонокосаркою в руках. 
Жива огорожа з куща у формі ве-
личезного дракона — прекрасний 
приклад поєднання пристрасті до 
рослинництва з творчим підхо-
дом. 

Колишній архітектор Джон 
Брукер 13 років тому перетворив 
нудний прямий живопліт біля 

свого будинку на велетенського 
зеленого дракона, від якого пере-
хоплює подих сусідським дітла-
хам і перехожим. Усі ці роки літ-
ній джентльмен підтримує форму 
свого фігурного зеленого паркану, 
підстригаючи його кілька разів на 
тиждень. 

Довжина виплеканого ним мі-
фічного персонажа, що є неймо-
вірним результатом довгої та кро-
піткої роботи, разом із громіздким 
хвостом і величезними крилами 
сягає 45,7 метра. 

Аям Цемані — дуже рідкісна 
порода курей, що є прямими 

нащадками диких пернатих із лісів 
Індонезії, зокрема з острова Сума-
тра. У перекладі з індонезійської 
мови «аям» означає «курка», а Це-
мані — це назва села у Централь-
ній Яві, біля міста Соло. Вперше 
породу описали в 1920 році гол-
ландські колонізатори. 

Особливістю цієї екзотичної 
свійської птиці є чисто чорне за-
барвлення. Причому такого ко-
льору не тільки оперення, а й ноги, 
кігті, язик, дзьоб, гребінь, сереж-
ки. Пір’я цеманок, як їх називають 
фермери, ще й із гарним смараг-
дово-фіолетовим відливом. Утім, 
яйця декоративні курочки несуть 

усе ж звичайні — кремові. 
На своїй батьківщині в Індо-

незії ці рідкісні кури коштують ве-
ликих грошей і вважаються наді-
леними містичною силою. Місцеві 
жителі часто купують їх для про-
ведення  ритуалів. Вважається,  що 
цеманки  приносять  у  дім  щастя. 

Їхнє м’ясо теж має чорний ко-
лір, який зберігається навіть піс-
ля приготування. Проте смакує, 
кажуть, як звична всім «біла» ку-
рятина. А втім, покупців, готових 
заплатити за пару чорних птахів 
5 тис. доларів, цікавлять зовсім не 
кулінарні, а декоративні якості цієї 
породи. 

Київський фотограф Дарина Ко-
сар захоплюється фуд-артом. 

Зазвичай як полотно для своїх 
апетитних картин дівчина вико-
ристовує хліб, а в якості «фарб» — 
ягоди, фрукти, масло та джеми. 

«Одному Богу відомо, як 
з’являються ідеї. Головне — всти-
гати записувати і замальовувати 
усе до найменших дрібниць. За-
вжди на ніч кладу поруч блокнот і 
ручку: а раптом щось варте втілен-
ня насниться», — каже мисткиня. 

Міжвидова дружба між трьома 
найнебезпечнішими на пла-

неті хижаками — ведмедем Балу, 
левом Лео й тигром Шер-Ханом — 
зав’язалася, коли всім їм було лише 
по два місяці від народження. Ле-
веня, ведмежа й тигреня жили у 
помісті наркобарона як символ 
його влади та соціального статусу. 
Та під час поліцейського рейду зві-
рят конфіскували і помістили в зо-
опарк. Відтоді ось уже 15 років ця 
трійця нерозлучна, а їхня дружба 
все така ж ніжна і зворушлива. 

Американці вирощують томати, базилік 
і шавлію... з олівців 

Замість того щоб викидати спи-
саний олівчик, коли той стає 

занадто коротким для малювання, 
винахідливі дизайнери зі Штатів 
пропонують... посадити його в 
горщик. 

Так, у кінчик кожного олівця 
марки Sprout («Паросток») вбу-
дована капсула з насінням квітів, 
трав або овочів. Це можуть бути 
томат, шавлія, базилік, кріп чи 
кінза. Тож коли «паличка для пи-
сання» втрачає основну функцію, 
її можна просто встромити в ґрунт 
і почати вирощувати з неї рослину. 

Екологічні олівці виготовля-
ють вручну в штаті Міннесота. 

«Міс Україна-Всесвіт–2014» 
ніколи не сиділа на дієтах 
Новоспечена власниця коро-

ни «Міс Україна-Всесвіт» 
Ганна Андрес на заздрість усім 
дівчатам зізналася, що ніколи не 
сиділа на дієтах. Навпаки — вона 
їсть усе, що захоче, і не гладшає. 
Дівчина розповіла, що збираєть-
ся поліпшити свою англійську та 
вдосконалювати тіло до фіналу 
конкурсу «Міс Всесвіт–2014». 

«Усі ці місяці я приділю са-
морозвитку. Передусім підтягну 
англійську. Ну і тілом займати-
мусь», — розповіла Аня. 

«До речі, я в плані статури — 
унікальна! Ніколи не сиділа на 
дієтах. Мені пощастило з гене-
тикою — у мене швидкий обмін 
речовин. При цьому їм досить 
багато. У солодкому теж собі не 
відмовляю», — похвалилася міс-
ка. А перед конкурсом красуня 
навіть схудла на 4 кг. 

«Я багато нервувала. Їла так 
само, як завжди, але худла про-
сто на очах», — каже дівчина. 

До речі, Андрес мала стосун-
ки з колишнім чоловіком екс-
«ВІА Гри» Ані Седокової. Та їхній 
роман не витримав відстані. 

«Я жила в Україні, він — у 
Лос-Анджелесі. Відстань між 
нами була значна. На той момент 
мені ще не видали американську 
візу, а Макс наполягав, щоб я до 
нього прилетіла, — розповіла 
брюнетка. — Ми зустрічалися в 
різних містах Європи. У стосун-
ки на відстані не вірив жоден із 
нас. Я ревнувала, він ревнував. 
Відстань і стала головною при-
чиною нашого розставання». 

Нагадаємо, 5 червня в Києві 
відбувся конкурс «Міс Україна-
Всесвіт–2014», на якому перемо-
гла 20-річна львів’янка. 

Італійський готельєр вчить 
росіян хорошим манерам 
Готельєр із італійської Тоскани вирішив навчити ро-
сійських туристів поводитися відповідно до місцевого 
етикету. Задля цього власник мережі закладів Forte dei 
Marmi Сальваторе Мадонна записав спеціальний віде-
оролик і виклав його на YouTube, повідомляє «Еспресо.
TV». У ролику він закликає російських відпочивальників 
частіше посміхатися персоналу готелів та офіціантам, не 
рекомендує замовляти капучино перед обідом (в Італії 
цей напій п’ють тільки на сніданок) і радить не захоплю-
ватися горілкою. 
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