
Вуличний художник-самоучка із 
американського містечка Енн-

Арбор Девід Зінн малює кольоро-
вою крейдою на стінах і асфальті 
добрих і милих істот, які піднімають 
настрій перехожим. Роботи викона-
ні в простій техніці, але виглядають 
дуже живими і реалістичними. Це 
маленькі віконця в казковий світ ди-
тинства, які роблять урбаністичний 
простір позитивнішим і затишні-
шим. 

Автор майстерно працює з пер-
спективою, завдяки чому кумедні 
чоловічки та казкові звірята в його 
роботах виглядають тривимірними. 
Девідів стріт-арт заворожує ще й 
своєю динамікою — всі герої малюн-
ків залучені в якусь дію. 

Як і багато інших «вуличних» 
художників, Зінн використовує еле-
менти міського простору, щоб пере-
творити їх на нерозривну частину 
своїх робіт. Стовпи, паркани, ліхта-
рі та навіть кришки каналізаційних 
люків перетворюються в органічне 
доповнення кожного малюнка. 

Митець «оселяє» своїх потішних 
істот не тільки в рідному місті — під 
час подорожей намагається залиша-
ти у відвіданих куточках світу своє-
рідну подяку за теплий прийом. 
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Художник-самоук 
«оселяє» добрих 
істот на вулицях міст 

Американський дизайнер створює 
приголомшливі туфлі у вигляді солодощів 

Найбільша в світі цибулина заважила 
8,5 кілограма 

Американка вийшла заміж за картонного 
Паттінсона 

Безхатько щодня зустрічається 
з новою жінкою, щоб не спати на вулиці 

Модельні туфлі та солодощі — 
те, що любить практично кож-

на жінка. Дизайнер Кріс Кемпбелл 
із Флориди, США, вирішив зробити 
на цьому знанні бізнес, відкривши 
«взуттєву кондитерську» — мага-
зин The Shoes Bakery, де продаються 
шикарні туфельки, схожі на моро-
зиво й апетитні тістечка. 

Весь асортимент бутика ді-
литься на дві колекції: «Торти» та 
«Морозиво». Звичайно, взуття не 
їстівне й призначене для повсяк-

денного носіння. В основі — штуч-
на шкіра й інші матеріали, необ-
хідні для створення декору. Автор 
пропонує як парадні «човники» 
на високій шпильці, так і варіанти 
на кожен день — балетки і зручне 
взуття на платформі. 

Якщо в магазині не знайшлося 
ідеальної пари для вас, дизайнер 
залюбки виготовить її на замов-
лення. Колір «крему», «ягідок» та 
«кондитерської посипки» можна 
буде вибрати самостійно. 

Найважча в світі цибулина по-
тягнула на майже 8,5 кілогра-

ма, повідомляє Metro. На вирощу-
вання рекордсменки, яка зуміла 
потрапити в Книгу Гіннеса, у фер-
мера Тоні Гловера з англійського 
графства Лестершир пішов майже 
рік. 

Чоловік вирощував цибулю в 
теплиці, де підтримується постій-
на вологість, а повітря насичується 
азотом. Крім того, в приміщенні 
встановлені спеціальні лампи, які 
імітують світло сонця. 

Як і багато дівчат її віку, 25-річ-
на Лорен Адкінс, що проживає 

у Лас-Вегасі, у захваті від Едварда 
Каллена з саги «Сутінки», якого 
грав голлівудський серцеїд Роберт 
Паттінсон. Але Лорен довела своє 
захоплення до фанатизму — фак-
тично вийшла заміж за фігуру сво-
го кумира в натуральну величину 
і вважає картонного Паттінсона 
ідеальним. 

Лорен романтик із дитинства, 
та якщо раніше її хвилювали муль-
тфільми «Діснея» про кохання, то 
коли стала старшою, її потягло до 
романтичних підліткових фільмів. 
У кожному головному герої ді-
вчина шукала той самий образ із 
казки, нарешті віднайшовши його 
у вигаданому персонажі — Едвар-

ді Каллені. «Виконавець головної 
ролі Роберт був тихим і таємни-
чим, та все ж мужнім і неприбор-
каним», — пояснює свій вибір. 

Кілька місяців по тому Лорен 
трапилася картонна копія її куми-
ра, яка обійшлася їй у $20. При-
тягши фігуру додому, Лорен довго 
милувалася нею. А через кілька мі-
сяців їй спало на думку, що вийти 
заміж за паперового Паттінсона — 
не так уже й погано. І зробила це! 

Церемонія на 50 гостей ви-
лилася нареченій у $3200. Лорен 
ішла залою у білій сукні й була по-
вністю щасливою. В цей момент їй 
було все одно, що її вважають бо-
жевільною, головне, вона почува-
ється щасливішою за багатьох, хто 
розучився мріяти. 

26-річний хитрий бездомний із 
Нью-Йорка на ім’я Джо що-

ночі зустрічається з новою жінкою 
тільки для того, щоб не ночувати 
на холодній лавці. Винахідливому 
«пікаперу» вдалося спокусити со-
тні городянок. Уродженець Бос-
тона, Джо стверджує, що обожнює 
Нью-Йорк, бо тут мешкає 8 міль-
йонів людей, а отже — 4 мільйони 
жінок. 

«Я вільно підходжу до будь-
якої дівчини, яка мені сподобала-
ся, і кажу їй, що кохаю і хочу на ній 
оженитися, тільки ради даху над 
головою», — хвалиться він. Джо 
не виглядає ні солідним, ні успіш-
ним, але його впевненість і зарозу-
мілість, здається, грають йому на 

руку. І навіть бездомний статус не 
заважає безхатьку виглядати при-
вабливо в очах довірливих дам. 
«Я завжди маю гроші в кишенях, 
адже не можу виглядати бомжем, 
бо не сподобаюся жодній кралеч-
ці», — каже він. 

Гроші «кавалер» заробляє, про-
сячи милостиню (до $150 у день), і 
всі їх витрачає на зовнішність. Та-
кож намагається дістати побільше 
безкоштовних пробників дезодо-
рантів й гелів для укладання во-
лосся. Так йому завжди вдається 
виглядати чистим і доглянутим. 

Джо стверджує, що проводить 
принаймні 3–4 ночі в тиждень із од-
нією з незліченних подруг, крім того, 
частенько вечеряє за їхній рахунок. 

В Індії живе найвищий п’ятирічний 
хлопчик на планеті 

П’ятирічний Каран Сінгх із ін-
дійського міста Меерут по 

праву вважається найвищою ди-
тиною в світі. Кілька років тому 
хлопчик через свій навдивовижу 
високий зріст офіційно потрапив 

до Книги рекордів Гіннеса. 
Народився Каран незвично 

крупним немовлям: завдовжки 
63 см. У дворічному віці малюк мав 
уже 124 см зросту й важив 42 кг, 
практично наздогнавши 10-річних 
сусідських хлопчаків. Нині, коли 
йому п’ять, Каран вигнався вже 
до 170 см. Це середній зріст дорос-
лого чоловіка, а хлоп’яті ще рости 
і рости! 

При цьому лікарі не знайшли 
у дитини жодних відхилень, вона 
цілком здорова. Каран ходить до 
школи з однолітками (в Індії пер-
шачків віддають учитися вже в 4) 
і не відчуває особливих проблем у 
спілкуванні, хіба під час гри в бас-
кетбол, де всі визнають, що його 
зріст — це велика перевага для тієї 
команди, за яку він грає. У майбут-
ньому школярик мріє стати про-
фесійним баскетболістом. 

Коли Каран був маленьким, 
мама купувала йому одяг для стар-
ших дітей, особливо важко було з 
підгузками, а зараз змушена вдяга-
ти сина у магазинах для дорослих. 

Високий зріст хлопчика пере-
дався йому від матері. Шветлана 
Сінгх заввишки 2,2 м є найвищою 
жінкою Азії. Поруч із нею її влас-
ний чоловік видається карликом. 

Голлівудський актор і серцеїд 
53-річний Джордж Клуні та його 

36-річна обраниця Амаль Аламуд-
дін, англійський адвокат ліванського 
походження, 27 вересня поєдналися 
шлюбом у розкішному венеціан-
ському готелі «Аман», розташовано-
му на Гранд-каналі у Венеції. 

Союз голуб’ят закріпив колиш-
ній мер Рима Вальтер Вельтроні, 
близький друг нареченого. На цере-
монії були присутні лише найближ-
чі люди пари, 60 осіб. Серед гостей 
на весіллі засвітились Анджеліна 
Джолі та Бред Пітт, Сінді Кроуфорд, 
Метт Деймон і Білл Мюррей. 

Пишне торжество обійшлося 
батькам нареченої в два з полови-
ною мільйони доларів. Готель, у 
якому одружувалися молодята, роз-
міщений прямо на Гранд-каналі Ве-
неції, городяни і туристи вітали гос-
тей весілля, перебуваючи на мосту. 

На церемонії було заборонено 
користуватися засобами зв’язку, а 
всім, кому був потрібен телефон, ви-
давали спеціальні апарати з кодом, 
щоб знімки з дійства не потрапили 
в Мережу. 

Наступного дня, в неділю, 28 ве-
ресня, містер і місіс Клуні вперше 
вийшли у світ у новому статусі. За-
кохані радісно посміхалися всім і 
кожному, демонстрували обручки і, 
тримаючись за руки, вирушили на 
прогулянку. 

Зауважимо, Клуні та британська 

юристка ліванського походження 
познайомилися рік тому. До зустрі-
чі з Амаль голлівудський красень 

роками міняв дівчат як рукавички і 
зарікався більше ніколи не йти під 
вінець. 

Канадець намагався провезти 
у штанях 51 живу черепаху 
Правоохоронці звернули увагу на «опуклості непра-
вильної форми» під спортивками контрабандиста і 
таким чином викрили злочинця. Громадянин Канади, 
який прикріпив за допомогою клейкої стрічки 51 живу 
черепаху на ногах і в ділянці паху, намагався заховати 
рептилій під спортивними штанами і в такий спосіб 
непомітно перетнути кордон Детройта, штат Мічиган 
(США). Про це повідомляє The Guardian із посиланням 
на дані американської прокуратури. 
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Затятого холостяка Джорджа Клуні 
заарканила британська адвокатка 


