
Коли за ножиці береться сти-
ліст Роберто Перез, що мешкає 

у Сан-Антоніо, штат Техас (США), 
стрижка перестає бути просто 
стрижкою. Перукар, що у дитинстві 
мріяв стати художником, вигадав, 
як поєднати свою заповітну мрію 
зі здобутим фахом і створює на го-
ловах згодних на експерименти з 
іміджем клієнтів справжні витвори 
мистецтва — фотореалістичні пор-
трети і складні графічні малюнки. 

Схоже, фризер-новатор відкрив 
новий спосіб самовираження, яким 
скоро зацікавиться багато модників. 
Роберто не тільки стриже і голить, 
але й фарбує волосся. Причому в 
розпорядженні майстра — спеці-
альні тонувальні засоби кислотно-
яскравих кольорів, тож не помітити 
відвідувачів його салону в натовпі 
просто неможливо. 
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Перукар із Техасу 
вистригає клієнтам 
на потилицях 
справжні картини 

У китайському зоопарку народилося чорне 
тигреня 

В Японії з’явився новий супергерой, 
що підмітає вулиці 

Моделі «застигають» на роботах узбецької 
фотохудожниці 

«Гумова людина» закручує своє тіло 
у вузли 

У Китаї в одному зі звіринців 
народилося цілковито чорне 

тигреня. Чарівний малюк, якому 
зараз усього 25 днів, зовсім не схо-
жий на представників свого виду. 
Смужки у нього, звичайно, є, але їх 
майже неможливо розгледіти. Таке 
забарвлення — результат рідкісно-
го порушення пігментації. Поки 
дитинча живе вдома в одного зі 
співробітників зоопарку, а моло-
ком його годує собака, яка недавно 
привела щенят. Запобігти катастрофі, врятувати 

людину, яка потрапила в біду, 
або навіть підмести вулицю ме-
гаполіса — для справжніх супер-
героїв немає нічого неможливого. 
Манджетсу-мен — костюмований 
персонаж, якого все частіше ба-
чать мешканці Токіо. Озброївшись 
віником і совком, цей чистьоха 
щоранку поспішає здійснювати 
«санітарно-гігієнічні» подвиги. 

Дослівно ім’я нового супер-
героя перекладається як «повний 
місяць», певно, саме тому на голо-
ві у нього — великий жовтий м’яч. 
Його основне завдання — приби-
рання забруднених кварталів сто-
лиці. До речі, нерідко тривіальне 
підмітання він перетворює в цілі 
театралізовані дійства, оскільки 
впевнений у тому, що його покли-
кання — дарувати людям радість і 
посмішки. 

Японські соцмережі просто 
переповнені фотографіями Ман-
джетсу-мена, на яких видно, як він 
орудує мітлою, згрібає в мішки то-
рішнє листя чи підгодовує тварин 
у зоопарку. 

Звичайно ж, встановити особу 
того, хто переховується під мас-
кою м’ячеголового супергероя, 
практично неможливо: він уникає 
спілкування з журналістами, не 

дає інтерв’ю, щоб не змогли впіз-
нати його за голосом. Натомість 
час  від  часу  записує  звернення 
до  городян,  спотворюючи  голос 
за  допомогою  свого  смартфона. 

Молода фотохудожниця з Таш-
кента Равшанія Узуле працює 

в різних стилях, та її візитною карт-
кою стали знімки, рух на яких ніби 
зупинився. Зйомка однієї такої ро-
боти забирає у мисткині чотири-
п’ять годин, а на ретушування 
може піти кілька днів. 

Неохоче даючи інтерв’ю, Рав-

шанія немовби каже журналістам: 
її роботи розкажуть про неї краще 
будь-яких слів. Критики закидають 
Узуле зайву «постановність», а нам 
лишається тільки милуватися зу-
пиненими нею митями, де повсяк-
денні речі набувають нового сенсу, 
а звичні рухи — символізму. 

Професійний німецький тан-
цюрист Рауф Ясіт із Берліна, 

відомий також як «Гумова люди-
на», може закручувати своє гнучке 
тіло в карколомні пози, що більше 
нагадують хитромудрі вузли. Кож-
ну Рауфову фотографію можна 
розглядати хвилинами, щоб зро-
зуміти, що і куди хлопець загнув. 
А деякі з цих поз і зовсім здаються 
неможливими для втілення. 

Найстаріший вомбат у світі живе 
в Австралії 

Австралійський вомбат на 
кличку Патрік відсвяткував 

своє 29-річчя з усіма атрибутами 
справжнього свята. Для нас, лю-
дей, 29 років не так і багато, а для 
вомбата це вже безповоротна ста-
рість. 

З 1986 року Патрік живе в зві-
ринці Ballarat Wildlife Park, що в 
австралійському штаті Вікторія. З 
самого моменту поселення друже-

любний вомбат став улюбленцем 
співробітників і відвідувачів зо-
опарку. 

Середня тривалість життя 
«пересічного» вомбата у дикій 
природі становить 15–20 років. 
Патрік же є найстаршим представ-
ником свого виду з тих, що живуть 
нині. До рекорду в 34 роки, а саме 
стільки прожив попередній рекор-
дсмен, йому лишилося ще 5 років. 

Зірка Голлівуду, одна з найкрасиві-
ших блондинок у світі Скарлетт 

Йоханссон уперше стала мамою. Ак-
триса та її наречений француз Ромен 
Доріак назвали донечку Роуз Доро-
ті. Друге ім’я дівчинка отримала на 
честь бабусі Йоханссон. 

Про поповнення у зоряному сі-
мействі минулого тижня повідомив 
офіційний представник акторки 
Марсель Парізо. За його словами, 
новоспечена 29-річна матуся, а та-
кож малеча почуваються добре. Па-
різо також додав, що пара вирішила 
дотримуватися поширеної серед 
знаменитостей політики, яка поля-
гає в тому, щоб захистити свою ди-
тину від уваги преси. 

Про вагітність актриси стало 
відомо наприкінці березня, при-
близно через півроку після того, як 
вона заручилася з Доріаком. Узимку 
2014 року Йоханссон говорила, що, 
незважаючи на заручини, вони не 
поспішають із весіллям. Коли може 
відбутися торжество, невідомо. 

Скарлетт і Ромен оголосили про 
заручини у вересні минулого року. 
Цікаво, що в одному з інтерв’ю на 
запитання про те, чи спеціально 
вони приурочили заручини до вихо-
ду нового фільму з участю Йоханс-
сон «Побудь у моїй шкурі», акторка 
відповіла: «Мої друзі відреагували 
на наше заручення так: «Вітаємо! Ви 
все зробили вчасно!». Я не можу ска-
зати, кращий чи гірший час ми ви-
брали для заручин... Усе сталося так, 
як сталося. Події розвиваються так, 
як і має бути». 

Відзначимо, Йоханссон знялася 
в чотирьох десятках фільмів, одні з 
найвідоміших картин — «Труднощі 
перекладу», «Дівчина з перловою 
сережкою», «Престиж», «Хічкок», 
«Месники», «Люсі». 

Ветеринари дістали зі шлунку 
дога 43 шкарпетки 
Власник німецького дога, що проживає в американ-
ському Портленді, звернувся до ветеринарів після 
того, як його улюбленець перестав їсти і його постійно 
нудило. Лікарі зробили псові рентген, який показав, що 
у шлунку є сторонній предмет. Проте визначити, що це 
були саме шкарпетки, вдалося лише під час операції. 
Керівництво клініки направило рентгенівський знімок 
«усеїдної» собаки для участі в галузевому конкурсі «Що 
вони їли?». Цей захід організовує журнал Veterinary 
Practice News, видаваний для ветлікарів. 
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Скарлетт Йоханcсон 
уперше стала матір’ю 


