
Грайливий пітбуль розміром май-
же з поні став сенсацією після 

того, як хазяї виклали фото свого 
улюбленця в Мережу. Цей пес із 
влучною кличкою Халк важить до-
брих 63 кіло й досі росте! У свої 17 
місяців він уже втричі більший, аніж 
інші собаки його породи, з’їдає 4 кг 
яловичого фаршу щодня та претен-
дує на світовий рекорд. Господарі 
пса, Марлон і Ліза Греннени із Нью-
Гемпширу, переконують, що у Халка 
ніжна душа і їхній син навіть їздить 
на ньому верхи, як на коні. «Я не ду-
маю, що це безвідповідально — мати 
таку породу собак і дітей. Головне не 
порода, а виховання», — вважає Мар-
лон, та все ж визнає, що Халк «може 
розгризти руку, як зубочистку». 
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Британська родина 
відгодувала 
гігантського пітбуля 

У Польщі відшукали найменшого собачку 
на планеті 

Художник створив джинсовий портрет 
легенди гоночного спорту 

Фотограф зробив унікальний знімок 
ласки, яка «осідлала» дятла 

Мережу підкорює селфі-флешмоб 
із життєрадісними квоками 

Англійський художник Ян Бер-
рі, також відомий під псевдо-

німом Denimu, спеціалізується на 
створенні реалістичних картин 
зі шматочків джинсів. Однією з 
останніх його робіт став портрет 
легенди гоночного спорту Айр-
тона Сенни, виготовлений до 20-ї 
річниці його передчасної кончини 
та подарований благодійній орга-
нізації зі спортивного розвитку ді-
тей і молоді імені спортсмена. 

Беррі працює в цій техніці вже 
більше восьми років. Уперше ідея 
використовувати клаптики деніму 
в якості матеріалу для творчості 
прийшла в голову художнику, коли 
мати збиралася викинути кілька 
його старих джинсів у сміття. 

Сам митець зазначає, що на 
створення одного полотна у ньо-
го йде від 3 до 5 тижнів. У процесі 
роботи він не використовує нічо-
го, крім джинсів і клею. Художник 
ретельно підбирає шматки ткани-

ни за відтінками, текстурою, а по-
тім вирізає з них латки потрібної 
форми. 

Фотограф-аматор із Британії 
Мартін Лемей зробив надзви-

чайне фото ласки верхи на дятлі. 
Багато користувачів Мережі сум-
нівається в оригінальності світли-
ни, вважаючи її банальним про-
дуктом програми «Фотошоп». Та 
автор запевняє: йому просто по-
щастило зафіксувати цікавий мо-
мент у дикій природі, пише Metro. 

Зі слів британця, вони з дру-
жиною прогулювалися парком 
Hornchurch Country Park, коли 
жінка помітила якийсь рух та зву-
ки у траві. Подружжя направило 
туди свої біноклі та побачило, що 
по землі стрибає дятел, на якого 
напала ласка. 

Чоловік одразу схопив фото-

апарат. Через рух хижачка на якусь 
мить відволіклася від жертви, що 
дало змогу дятлу злетіти. Ласка 
впала на землю та зникла у траві. 

У соціальних мережах набирає 
популярності новий флешмоб 

— туристи, які приїжджають до 
Австралії, фотографуються там 
із милими тваринками квоками і 
публікують світлини з хештегом 
#Quokkaselfie. Квоки наче постій-
но посміхаються на фотографіях 
і охоче позують поруч із людьми. 

Примітно, що водяться ці ма-
ленькі кенгурятка лише у кількох 
регіонах Західної Австралії. За 
місцевими законами, туристам за-
бороняється торкатися цих потіш-
них звірят. 

Черговою сенсацією порадувала 
репортерів світська левиця Кім 

Кардашян, ставши платиновою бі-
лявкою. Модниця зрадила своєму 
звичному темному кольору і ви-
кликала справжній фурор на Тижні 
моди в Парижі. 

Знімок себе коханої з новим 
іміджем Кардашян опублікувала в 
Instagram, викликавши цілу бурю 
емоцій у шанувальників, що розді-
лилися на два табори. Хтось вважає, 
що Кім стала неймовірно гарною в 
стильному платиновому кольорі, 
інші ж порівняли її з Ритою Орою 
(теж фарбованою блондинкою з чор-
ними бровами), солістом Tokio Hotel 
Біллом Каулітцом та Ельзою з муль-
тфільму Frozen і попросили повер-
нути все як було, пишуть «Дни.ру». 

Цікаво, що, здивувавшись ново-
му кольору волосся світської левиці, 
не всі відразу помітили, що вона ще 
й постриглася, позбувшись довгих і, 
можливо, нарощених кіс. 

«Отже, я стала платиновою 
блондинкою! У мене найкраща в сві-
ті команда стилістів!» — написала в 
Instagram любителька сміливих екс-
периментів і поіменно подякувала 
усім причетним до її преображення 
людям. За словами Кім, цей диво-
вижний чистий платиновий від-
тінок вийшов із першого разу, що є 
великою удачею. 

У новому образі Кардашян при-
йшла на показ осінньо-зимової 
колекції Balmain. Світська левиця 
моментально заволоділа увагою 
присутніх на дефіле гостей… доки 
на червоній доріжці не з’явився гол-
лівудський серцеїд Джаред Лето з 
таким же платиновим блондом, як 
у Кім. 

Британка виявила вдома 
сплячого грабіжника 
51-річна жителька міста Понтіпул, що на півдні Уель-
су, Джулі Джеймс, повернувшись із роботи, застала в 
своєму помешканні сплячого грабіжника, який храпів, 
зручно вмостившись на ліжку в кімнаті для гостей. 
Жінка закричала, і злодій кинувся навтьоки. Та згодом 
зловмисника впіймала поліція. Ним виявився місцевий 
житель Метью Волтерс. Безробітний чоловік, вдершись 
до оселі пані Джеймс, спочатку з’їв усі запаси морозива 
у її холодильнику, а потім, очевидно, вирішив перепочи-
ти і заснув. Горе-злодюжці присудили 8 місяців тюрми. 
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Кім Кардашян стала 
платиновою блондинкою

Як повідомляє польське інтер-
нет-видання Onet.pl, «кишень-

ковий» песик живе у Вроцлаві. 
Цуцик Туді породи чихуахуа 

з’явився на світ 10 тижнів тому. Та 
важить він, маючи лише 6 см зрос-
ту, всього 300 г і легко вміщується 
на долоні. Зовсім скоро мініатюр-
ний собачка може потрапити до 
Книги рекордів Гіннеса. 

— Ми постійно мусимо дивити-
ся під ноги, щоб не заподіяти йому 
шкоди, — розказує хазяйка Аліса 
Чепла. — А враховуючи те, що Туді 
бісквітного кольору, він ідеально 
зливається з нашою підлогою. 


