
48-річна жителька Лондона Бар-
барелла Бюхнер зіграла весілля 

з двома своїми котами, пише Metro. 
У медовий місяць британка з обома 
хвостатими «законними чоловіка-
ми» гайнула на Канарські острови. 

Сайт, що допомагає людям, котрі 
хочуть пов’язати себе узами шлюбу з 
домашніми улюбленцями, видав ди-
вакуватій жіночці сертифікат, який 
підтверджує її стосунки з котами, 
уточнює видання. Юридичної сили 
документ не має. Відзначається, що 
родичі Бюхнер вважають її вчинок 
безумством. 

Сім літ тому Барбарелла порвала 
з коханим. Після цього взяла з при-
тулку безпородних Лугоші та Спай-
дера. Жінка планує жити з котами в 
своєму будинку на півночі Лондона. 
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Британка побралася 
із двома своїми 
котами 

У Харбіні за лічені дні виросло 
велетенське крижане місто 

В Австралії з’явилася плавуча ялинка 

Спокусливі китаянки покаталися на лижах 
у міні-костюмах Санта-Клауса 

Американський ілюстратор перетворює 
домашніх улюбленців 
на мультперсонажів 

В китайському місті Харбіні про-
ходить 31-й фестиваль льоду 

та снігу. Це видовищне дійство за-
початкували близько десяти років 
тому, і зараз воно є одним із най-

більших серед заходів такого типу 
в усьому світі, поряд із відомими 
«крижаними» фестивалями у Сап-
поро, Норвегії та Квебеку. 

У  живописній затоці Коріо, що 
в Австралії, з’явилася плавуча 

ялинка, яка здалеку миготить різ-

нокольоровими вогнями. Перши-
ми побачили на воді таку дивовижу 
жителі міста Джелонг. Оригіналь-
ний сюрприз землякам зробило 
мельбурнське агентство дизайну 
Creative Production Services, а запа-
лив новорічну красуню відомий ди-
зайнер зі світла Філіп Летлін. Ялин-
ка фактично є кінетичним фасадом, 
на якому закріплені 11 тис. світло-
відбивних дисків, щоб і сонячного 
полудня, і вночі, коли вмикається 
вбудована ілюмінація, різдвяне де-
ревце виглядало по-справжньому 
святково. А 80 ілюмінаційних ефек-
тів точно допоможуть австралій-
цям пройнятися духом Різдва. 

Жительки китайської про-
вінції Хенань вирішили у 

вельми незвичайний спосіб при-
вернути увагу до гірськолижно-
го парку. Днями вони здійснили 
лижну пробіжку в купальниках, 
стилізованих під костюм Санта-

Клауса. 
Того дня температура на ву-

лиці була мінусовою, але відчай-
душних китаянок це не зупинило. 
Нема сумнівів, що фігуристі лиж-
ниці приваблять у регіон натовп 
любителів зимового екстриму. 

Кожен, хто має домашнього 
улюбленця, знає, що тваринам, 

як і нам, людям, притаманні різні 
риси характеру. Є серед чотири-
лапих і замкнуті, й товариські, й 
задумливі, й безтурботні, і хитрі, й 
простодушні. Американський ілю-
стратор створює характерні муль-
тяшні портрети вусатих і хвоста-
тих, зображуючи їх такими, якими 
їх бачать господарі. 

Кріс Бітов, житель міста Мі-
луокі, що в Сполучених Штатах, 
заробляє на хліб і до хліба ілю-
струванням книг і глянцевих жур-
налів. А його хобі — малювання 
оригінальних портретів домашніх 
тварин на замовлення їхніх хазяїв. 
Перед початком роботи художник 
зустрічається із власником свого 

чергового героя, а той розповідає 
забавні історії з життя улюбленця. 

Причому завдання мультиплі-
катора полягає не тільки у тому, 
щоб передати схожість малюнка 
з оригіналом, але й розкрити осо-
бистість тварини, «вловивши» 
особливість, властиву тільки їй, 
— гордовитість, дружелюбність, 
хитрість, боягузтво, кокетство, 
пустотливість тощо. 

Кумедні Санта-Клаус та олень стали 
мийниками вікон у Токіо 

До Різдва працівники токій-
ського клінінгового сервісу 

обрали тематичні вбрання. Напе-
редодні свята мийники вікон на-
рядились у Санта-Клауса й оленя. 

Працюючи над очищенням фа-
садного скла великого торгового 
центру, вони тішили численних 
відвідувачів, охоче позуючи перед 
фотокамерами. 

Психологи запевняють, що за-
коханість хвилює серце та мо-

зок людини трохи більше 365 днів. 
Солістка групи «НеАнгели» Слава 
за цей рік примудрилася зустріти 
того єдиного, дочекатися від ньо-
го пропозиції руки і серця, зіграти 
весілля і завагітніти. Про це вона 
розповіла в інтерв’ю для Viva! у 
грудні — за тиждень до пологів. 

Співачка зізналася, що на ту-
совки зараз вибирається рідко: 
«Я стала така лінива. Мені б пова-
лятися, поїсти в ліжку… Хоча на 
концертах виступала до восьмого 
місяця». Її чоловік Едгар Камін-
ський, пластичний хірург, якось 
сказав дружині: «Я тебе вагітну 
знаю більше, ніж не вагітну». Пара 
зустрічалася лише три місяці, 
коли стало відомо, що Слава чекає 
дитину. «Для мене це була, м’яко 
кажучи, несподіванка», — зізна-
лася рудий «НеАнгел». 

Також зірка розповіла історію 
їхнього знайомства. «Познайо-
милися ми в клініці пластичної 
хірургії — все банально. Але те-
пер я дуже вірю в долю, бо наше 
знайомство — щасливий збіг. Була 
неділя, цього дня Едгар ніколи не 
працює, а тут раптом його попро-
сили оглянути пацієнта. Я теж там 
виявилась абсолютно випадково 
— подруга попрохала приїхати до 
неї на роботу. Заходжу і бачу Едга-
ра. «Боже, який симпатичний!»— 
подумалося. Посміхнулись один 
одному, і на тому все. «Мені 30, 
чого чекати?» — подумала я і того 
ж дня, роздобувши номер, почала 
«есемесити». Ед морозився, не 
хотів йти на побачення. Дійшло 
до того, що я прямо спитала: «Ти 
що, гей?» Цього ж вечора ми зу-
стрілись. І відтоді нерозлучні». 

У США Санта поміг солдату 
освідчитися коханій 
Санта-Клаус зробив пропозицію руки та серця від імені 
американського солдата, що служить у Афганістані. Сер-
жант Клінт Андерхілл хотів освідчитися коханій на Різдво. 
Батьки майбутньої нареченої запропонували хлопцеві 
попрохати про допомогу Санту. Мама переконала дочку 
згадати дитинство, підійшовши до казкового бороданя в 
торговому центрі й розповівши, чого бажає на Різдво. Коли 
дівчина сказала, що найдужче хоче, аби коханий вернувся 
цілим і неушкодженим додому, Санта підніс їй букет і зачи-
тав лист, у якому Клінт просить її стати його дружиною. 
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Слава з «НеАнгелів» розповіла про знайомство 
з чоловіком і несподівану вагітність 


