
Перукар Роб Фаррела щодня ча-
клує над волоссям клієнтів у 

власному салоні під назвою «Ори-
гінальна перукарня Роба» в Сан-
Антоніо. 

Вісім років тому, щоб розрекла-
мувати свій заклад і виділитися, 
Феррела почав вистригати на поти-
лицях відкритих до експериментів зі 
своєю шевелюрою чоловіків портре-
ти знаменитостей. 

Його інструменти — стандартні 
перукарські ножиці, машинка для 
стрижки, бритва й олівець для очей 
для останніх штрихів. Стрижка од-
нієї голови забирає 30–45 хв. По-
стійні клієнти Роба — це футбольні 
та баскетбольні фанати, які хочуть 
бачити на своїх головах зображення 
улюблених гравців. 
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Віртуоз перукарської 
справи вистригає 
портрети на 
потилицях клієнтів 

Дивовижні цукрові 3D-скульптури 
зачаровують своєю красою 

Ньюйорківець різьбить по дереву... 
бензопилою 

Тернополянка стала «Міні-міс світу–2014» 

Американка живе з картонним Бредлі 
Купером 

У Нью-Йорку відбулося дефіле весільних 
суконь із туалетного паперу 

Сучасні технології дозволяють 
друкувати на 3D-принтерах 

практично що завгодно, починаю-
чи від фігурок людей і закінчуючи 
сонячними батареями та будинка-
ми. Але деякі розробники шука-
ють не стільки користь, як красу 
і в прагненні зробити буденність 
приємнішою придумують способи 
використання 3D-друку настільки 
витончені, що не розповідати про 
них не можна. 

Так, «Цукрова лабораторія» 
(The Sugar Lab), вирішивши, що 
підняти настрій уранці кавома-
нам вишуканими солодощами — 
це чудова ідея, створила принтер 
ChefJet Pro та почала друкувати зі 

звичайного цукру дивовижні ба-
гатовимірні структури, що вража-
ють уяву своїми футуристичними 
формами. 

Марк Тіо, що мешкає у горах 
Адірондак в американському 

штаті Нью-Йорк, — талановитий 
художник із випилювання з дерева 
бензопилою. Він віртуозно справ-
ляється зі своїм небезпечним ін-
струментом, вирізаючи з непри-
мітних колод справжні шедеври. 

Крім бензопили, яку важко на-
звати ідеальною для високого мис-
тецтва, суворий горець не корис-

тується більше нічим. Тому дійсно 
вражає, як Марку вдається про-
робляти з її допомогою такі тонкі 
деталі. Він спеціалізується на вед-
медях, і кожна шерстинка на хутрі 
його грізних різьблених звірів ви-
разна. З деревини майстер віддає 
перевагу сосні: вона м’яка, а тому 
зручна в роботі. Щоб уникнути 
розколювання, Тіо позбавляється 
від серцевини. 

11-річна Діана Бобрівець із 
Тернополя стала найкраси-

вішою дівчинкою планети. Ма-
ленька красуня здобула перемогу в 
міжнародному конкурсі Little Miss 
& Mister Planet 2014 у Болгарії й 
отримала офіційний титул «Міні-
міс світу». 

Як кажуть у міськраді Терно-
поля, талановита дівчинка вразила 
членів журі своєю сценічною май-
стерністю, професійним вокалом, 
чудовим показом дефіле, вишука-
ністю й ерудованістю. 

Діана навчається у зразковому 
театрі пісні «Мікст» ЦТДЮ м. Тер-
нополя, а також є ученицею місь-
кої гімназії ім. І. Франка. 

Про життя Даніель Девіс із 
Нью-Джерсі мріють мільйони 

жінок: кожного дня вона прокида-
ється з голлівудським красунчи-
ком Бредлі Купером. Одна обмовка 

— не зі справжнім, а з картонним 
клоном. Американка настільки 
фанатіє від кінозірки, що скрізь 
із собою носить його фотокопію у 
повен зріст. 

39-річна Даніель ходить із па-
перовим Бредлі на шопінг, разом 
із ним готує і косить газон, вла-
штовує йому романтичні вечері та 
навіть вкладає його в ліжко. При-
чому пані Девіс не стара діва, що 
живе одна зі своїми кішками, як ви 
могли подумати, а заміжня і має 
двох чудових дітей. «Чоловік по-
вністю підтримує мене і думає, що 
це забавно», — розповідає вона. 
Даніель багато фотографується з 
фігурою Купера і щодня розміщує 
нові знімки в своєму «Інстаграмі». 

Днями в Нью-Йорку пройшов 
десятий щорічний показ ве-

сільних суконь, виготовлених із 
туалетного паперу. Шоу організу-
вало бюро весільних послуг Cheap 
Chic Weddings. Окрім туалетного 
паперу, учасникам змагання для 
створення вбрання дозволили ви-
користовувати клей, скотч і нитки. 

Кожен дизайнер продемон-
стрував власне бачення того, як 
має виглядати весільна сукня, а 
також вуаль, фата й інші святкові 
аксесуари. Їм вдалося створити 
паперові мережива, квіти, сітку, 
імітувати вишивку та намистини. 
Були створені складні фасони з 
турнюром, шлейфами і фігурними 
декольте. 

Переможниця, 28-річна 
С’юзан Бреннан, була нагородже-
на грошовим призом — 10 тисяча-
ми доларів. На виготовлення сукні 
дівчина витратила місяць і 20 ру-
лонів туалетного паперу. 

Сова прийняла 10-місячну дівчинку 
за маму 

У Квінсленді, штат на північ-
ному сході Австралії, мешкає 

звичайна сім’я з незвичайним ви-
хованцем: разом із 10-місячною 
Шарлоттою Джордан та її батька-
ми в будинку живе совеня сипухи. 

Маленька Шарлотта охоче гра-
ється з двомісячним пташам, а те 
у свою чергу вважає дівчинку ма-
мою. 

«Совеня любить дивитися те-
левізор і спостерігати, як ми обіда-
ємо», — розповідає мама Шарлот-
ти Крістал. 

Дженніфер Лоуренс стала 
найвпливовішою зіркою Голлівуду 

Зірка «Голодних ігор» Дженні-
фер Лоуренс очолила рейтинг 

найвпливовіших актрис світу. 
Видання Forbes оприлюднило 
щорічний список знаменитих 
жінок, які мають найбільше 
впливу. 

23-річна Лоуренс посіла пер-
ше місце завдяки тому, що наразі 
перебуває на піку популярності. 
Після успіху саги «Голодні ігри» 
Дженніфер знялася в блокбасте-
рі «Люди Ікс: Дні минулого май-
бутнього». Також видання від-
значило три її номінації та одну 
перемогу на премії «Оскар». 

За даними Forbes, участь 
Лоуренс у фільмах «Голодні 
ігри» та «Голодні ігри: І спа-
лахне полум’я» принесла студії 
Lionsgate понад $1,5 млрд світо-
вих зборів. Крім того, блокбас-
тер «Люди Ікс: Дні минулого 
майбутнього», що вийшов на 
екрани цього року, зібрав у сві-
товому прокаті $700 млн. При-
чому актриса встигає зніматися 
і в менш касових картинах, за 
які, втім, уже удостоїлася премії 
«Оскар» і двох «Золотих глобу-
сів» (ідеться про її ролі в «Афе-
рі по-американськи» та фільмі 
«Мій хлопець — псих»). Forbes 
оцінює річний заробіток Джен-
ніфер у $34 млн. 

На другому місці цьогоріч-
ного рейтингу опинилася Сан-
дра Баллок. 49-річна акторка 
за останній час зіграла досить 
успішну головну роль у фільмі 
«Гравітація» Альфонсо Куарона. 

Багатодітна матуся і добро-
дійниця Анджеліна Джолі за-
микає трійку найвпливовіших 
актрис. Цього року кохана Бреда 
Пітта порадувала роллю чаклун-
ки у диснеївській «Малефісенті». 

Слон розплакався після 
визволення з 50-річного 
рабства 
В індійському штаті Уттар-Прадеш активісти благодійної 
організації з охорони диких тварин визволили з неволі 
слона на кличку Раджі. Після порятунку від жорстокого 
хазяїна тварина розплакалася. Власник 50 років тримав 
Раджі в шипованих кайданах, бив і принижував його. 
Щодня слон був змушений виконувати на вулиці покло-
ни перед перехожими. Його раціон становили подачки 
від роззяв і знайдене ним на тротуарі сміття. 
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