
Недавно ми вже писали про 5-річ-
ну Айріс Грейс, хвору на аутизм, 

у якої відкрився справжній талант 
до малювання. Картини маленької 
художниці неймовірно популярні. 
Та за цією — ще одна зворушлива 
історія про дружбу талановитої ді-
вчинки із кицею Тулою. 

Торік батьки Айріс придба-
ли кошеня мейн-куна. «Коли Тула 
з’явилась у нас, доня майже не реагу-
вала на неї, — розповідають. — Але 
любов Тули була по-справжньому 
безмежною, вона проявила величез-
не терпіння і зрештою заволоділа 
увагою Айріс». 

Із появою кицьки в дитини по-
чалося значне поліпшення: вона ста-
ла реагувати на дотики, навчилася 
гладити тваринку, ставитися до неї з 
ніжністю і турботою. Тула відкрила 
для Айріс двері у світ емоцій. Їхня 
дружба настільки міцна, що пухнас-
та найліпша подружка не лишає ма-
лечу ні на секунду. 
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Кошеня помагає 
дитині долати аутизм 

Художниця маркером розмалювала 
машину чоловіка 

Після операції губа ефіопки стала 
більшою за її голову 

Будинок, зведений британським 
архітектором, «левітує» 

Австралієць зобов’язався випити каву 
з кожним із 1088 друзів у соцмережі 

Автолюбитель зі США попро-
сив дружину-художницю за-

фарбувати кілька подряпин на 
бампері свого спортивного Nissan 
Skyline GTR. Коли він побачив цей 
приголомшливий орнамент, то 
вирішив не зупиняти благовірну і 

дати свободу польоту її фантазії, 
тим паче, що тривіальний срібляс-
тий колір авто ніколи йому не по-
добався. 100 годин роботи худож-
ниці зробили машину унікальною. 
До того ж це чудовий засіб проти 
викрадення. 

20-річна жителька Ефіопії Атай 
Елігідагне є гордою власни-

цею найбільшого рота в світі. Між 
губами дівчини вставлений спеці-
альний диск діаметром 19,5 см, що 
майже на 4 см більше, ніж у чин-
ного світового рекордсмена. Атай 
каже, що результатом дуже задо-
волена, й запевняє: боляче їй не 
було, повідомляє Mirror. 

Щоб імплантувати в губи гі-
гантський диск, дівчина витратила 
три роки. Лікарі регулярно робили 

невеликі надрізи, щоб національ-
на прикраса змогла поміститися 
в губі ефіопки. Також їй довелося 
видалити кілька передніх зубів. 

У племені, де живе Атай, усі ді-
вчата на виданні «прикрашають» 
себе в такий спосіб. Так вони при-
вертають парубків, які, треба ска-
зати, мало зі шкіри не лізуть, щоб 
сподобатися власниці найбільшо-
го «пірсингу губ». Вважається, що 
багатша родина панянки, то ма-
сивніший у неї диск. 

Зараз з’являється досить бага-
то незвичайних архітектурних 

проектів, але останнє творіння 
Алекса Чіннека, ймовірно, перше, 
яке візуально левітує. Британ-
ський архітектор приголомшив 
відвідувачів ринку Ковент-Гар-
дена в Лондоні новим проектом 
«Візьміть мою блискавку, та не 
крадіть мій грім», що об’єднав ар-
хітектуру і мистецтво: створений 
ним будинок немов ширяє в пові-
трі. 

Будівлю площею 12 «квадра-

тів» зводили головним чином із 
полістиролу, а фасадні колони ви-
глядають так, ніби їх перебило гі-
гантським маятником, хоча уваж-
ні глядачі можуть звернути увагу 
на розміщений поряд зелений кі-
оск — противагу. 

Сталева конструкція вагою 14 т 
і 4-тонна противага — основні еле-
менти будівлі-дивовижі: Чіннек на-
йняв команду фахівців, включаючи 
архітекторів-консультантів, інже-
нерів, сталеварів, теслярів і буді-
вельників, щоб утілити свій задум.  

Австралієць Метт Кулежа вирі-
шив випити кави з усіма сво-

їми 1088 друзями у Facebook. Цей 
проект він назвав «1000 + кава» і 
вважає його «вправою, що допо-
магає не забувати, як бути соці-

альним і знайомитися». Це осо-
бливо актуально в наш час, коли 
міжособистісні відносини успішно 
замінює віртуальне спілкування. 

«Я планую випити чашечку 
еспресо з кожним із моїх друзів по 
Facebook за наступних три роки, 
— написав 28-річний Метт. — Не 
з усіма з них я знайомий у реаль-
ності, тож проект допоможе мені 
це виправити». 

Кулежа описує кожну зустріч 
у своєму блозі, додаючи фотогра-
фії та невеликі коментарі про те, 
скільки часу він дружив зі співроз-
мовником на Facebook, яким його 
пам’ятав і наскільки той змінився. 
Деякі друзі настільки кардинально 
поміняли своє життя, що Метт ні-
коли не повірив би. 

Візитівка Франції — крихітний замок, 
затиснутий між скель 

Замок Castel Meur — «візитна 
картка» Бретані, архітектур-

на дивовижа, унікальна у своє-
му роді. Друга його назва — La 
Maison du Gouffre, що буквально 
означає «Будинок між скель». Не-
звичайна будівля, «затиснута» між 
гір, приваблює до невеликого села 

Plougrescant у департаменті Кот-
д’Армор туристів із усього світу. 

Будинок зведений у 1861 році, 
тобто задовго до прийняття зако-
ну, що обмежив території для за-
селення. Перший власник прожив 
тут чимало років, незважаючи на 
труднощі, які виникали через таке 
розташування. Зараз у замку меш-
кає його правнучка, що переїхала 
до Франції з Америки в 2004-му. 

Десятиліттями будинок був від-
критий для відвідувачів, доки не 
трапився неприємний інцидент: 
група туристів із Японії забрала-
ся на дах, щоб зробити особливо 
ефектний кадр, і пошкодила по-
крівлю. Тодішній хазяїн звернувся 
до суду, тож відтепер Castel Meur 
— приватна власність. Нині зроби-
ти знімок поблизу проблематично, 
та ніхто не забороняє милуватися 
«домом між скель» звіддаля. 

Артистка вирішила повернути 
справжнє ім’я та виступати в 

складі нового дуету. 
На популярному в Штатах ніч-

ному шоу Джиммі Кіммела Пінк 
з’явилася в абсолютно новому обра-
зі та з сенсаційними новинами. Аме-
риканська співачка розповіла про те, 
що більше не буде виступати сольно. 

Пінк вирішила об’єднати зу-
силля з вокалістом групи City and 
Colour канадським співаком і музи-
кантом Далласом Гріном. Тепер вони 
виступатимуть разом у складі нової 
групи You+Me. 14 жовтня колеги по 
музичній сцені випустили дебютний 
альбом. Також виконавиця більше 
не хоче працювати під псевдонімом 
Пінк і тепер просить називати її 
справжнім ім’ям — Аліша Мур. 

«Я постійно досліджую саму 
себе, — пояснила зірка. — Шану-
вальники тепер довго не побачать 
на сцені Пінк. Я працювала 16 років, 
щоб стати відомою під цим іменем. 
Це мій псевдонім і те, чим я була, але 
це не моє альтер-его, це лише те, що 
їздить на гастролі, співає, кричить і 
плаче. Це тільки спів», — розповіла 
співачка. 

Пінк і Даллас уже давно тісно 
спілкуються. Вони познайомилися 
через спільних друзів кілька років 
тому, коли чоловік Пінк Кері Харт 
виступав на щорічних гастролях 
Vans Warped — фестивалі музики і 
екстремального спорту. В них також 
брав участь і Даллас Грін. 

Аліша Мур народилася в родині 
медсестри і ветерана В’єтнамської 
війни. У школі Аліші дали прізвись-
ко Пінк, яке згодом стало її псев-
донімом. Примітно, що псевдонім 
з’явився у зв’язку з тим, що дівчина 
часто ніяковіла і червоніла. 

П’яна американка переплутала 
в’язницю з баром 
Жителька штату Мічиган, перебуваючи в стані алкоголь-
ного сп’яніння, переплутала тюрму з баром. Як повідо-
мляє Associated Press, 39-річну американку заарешту-
вали після її наполегливих спроб потрапити всередину 
будівлі. Інцидент стався в місті Пау-Пау в неділю, 19 жов-
тня. Жіночка, добряче налигавшись у одному з міських 
пабів, вирішила продовжити «приємний вечір» у іншому 
закладі, сіла в авто і поїхала в бар, де на неї чекав друг. 
Але дорогою переплутала дві будівлі й опинилася на 
парковці перед в’язницею округу Ван-Бюрен. 
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Пінк змінила ім’я та відмовилася 
від сольної кар’єри 


