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В Італії з’явилася «поштова»
ялинка
Днями в Італії, на центральному вокзалі Мілана,
з’явилося незвичайне новорічне деревце, на яке
можна повісити записку з проханням, адресованим
Санта-Клаусу. Італійці та туристи охоче залишають на
«поштовій» ялинці свої листи та святкові вітання. Серед
прохань до Санти — здебільшого стандартні бажання,
проте є й курйозні. Наприклад, хтось не хоче бачити на
політичній сцені Сільвіо Берлусконі або мріє отримати
роботу в столиці. Дехто просить зустріти кохання всього свого життя чи вперше стати бабусею тощо.
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На «Євробаченні-2013» Україну
представлятиме Злата Огневич
23

грудня у Києві відбувся фінал національного відбору
на пісенний конкурс «Євробачення-2013». У заключному концерті перемогу здобула 26-річна
співачка Злата Огневич. Перемогу присудили композиції, що
отримала найбільшу кількість
балів шляхом комбінованого
підрахунку оцінок журі й результатів інтерактивного голосування телеглядачів.
До цього професійним журі
було вибрано двадцять фіналістів, серед яких Марія Яремчук,
Дмитро Яремчук, Інеш, дует
«Емоушен», група «Трініті»,
Аліна Гросу, Едуард Романюта й
інші виконавці.
Злата Огневич (справжнє
ім’я — Інна Леонідівна Бордюг)
народилася в Мурманську в сім’ї
військового хірурга та педагога.
Її батько, полковник медичної
служби Леонід Бордюг, родом із
Півдня України. Дитинство Інни
минуло в Криму, в місті Судак,
де дівчина й почала навчатися
музики. Становлення Злати вже
як професійної співачки відбулося в Києві, де вона вступила до
музичного училища ім. Глієра (з
2008 року — Київський інститут
музики), де досі продовжує навчання на відділенні джазового
вокалу.
Злата Огневич є солісткою
Державного ансамблю пісні і
танцю Збройних сил України,
перемогла в третьому сезоні телепроекту «Народна зірка», а
також отримала перше місце і
приз від преси на першому Міжнародному музичному фестивалі Crimea Music Fest у 2011 році.
Нагадаємо, участь у національних відборах на конкурс
«Євробачення» Злата бере з 2009
року.
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Лондонські шеф-кухарі пропонують
розкішний новорічний обід за $200,45 тис.

Я

кщо маєте $200,5 тисячі й готові витратити їх на новорічну
вечерю, то англійські шеф-кухарі
пропонують вам за ці гроші меню
з чотирьох унікальних страв, а
отримані кошти підуть на благодійність. За таку суму отримаєте
до святкового столу рідкісні та вишукані страви.
Так, розкішна трапеза починається з закуски з алмазної ікри
білуги, присмаченої бальзамічним
оцтом 150-річної витримки. Потім іде запечене з інжиром курча
з провінції Бресс. Головна страва
— філе та серце японської корови
породи вагю, доповнені їстівним
золотим листком у 50 каратів. А на
солодке пропонують десерт зі збитих вершків із додаванням мелених зерен елітної кави Kopi Luwak

і кавуна рідкісного сорту Densuke.
Звісно, така вечеря не може
обійтися без ексклюзивного алкоголю. Лондонські кулінари пропонують пляшку шампанського,
яка чекає своєї години ще з часів
Першої світової. «Меню створене
для заможних гурманів і гарантує
їм незабутнє гастрономічне задоволення», — запевняють кухарі.

і прикрашених традиційним у
Бельгії блакитним розписом —
9-метрову конусоподібну скульптуру, що дуже схожа на вкриту
білосніжним снігом ялину.
У цьому їм неабияк допомогли
мешканці містечка Хасселт, які
щедро пожертвували на порцелянову різдвяну красуню свій кухонний посуд.

І

нге Ванлуід і Стефан Ванберген,
що працюють у бельгійській дизайнерській студії Mooz, спорудили з п’яти тисяч крихких порцелянових тарілок і чашок — золочених

У Німеччині жінка звинуватила
в переслідуванні голуба

З

амість того, щоби валятись у
грязюці та рохкати, як належить свиням, британське порося
Ранті породи седлбек поводиться,
як пес, і дружить із собакою Алфі.
Зазвичай паці вважають за краще
триматися подалі від інших тварин, однак Ранті від тер’єра навіть
палицею не можна відігнати, тому
господарям доводиться вигулювати обох на повідці одночасно.
Ранті — це навдивовижу жвава та безстрашна свинка. Їй усього
три місяці від народження, але вже
у місячному віці вона втікала зі
свого загону. Виявилося, що чорна
паця подружилася з тер’єром і навіть спала у собачій буді.
«Ранті дійсно вважає себе
справжнім псом і в усьому копіює
Алфі», — каже містер Лоулер, господар ферми.

Китаєць упіймав Porsche Cayenne
ибалка з китайського міста
Бейхай поплив на своєму човні
ловити рибу в Південнокитайському морі. Та натомість його уловом
став омріяний багатьма чоловіками автомобіль Porsche Cayenne.
Як повідомляє The Huffington
Post, затоплена дорога машина
якимось дивом потрапила у рибальські сіті. Чолов’яга думав, що
витягує багато риби, і доклав чимало зусиль, щоби підняти свій
ятір.
Автомобіль Porsche вартістю
понад 160 тисяч доларів був у дуже
поганому стані. Зі слів експертів,
він пролежав на дні моря щонай-
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У Бельгії встановили керамічну ялинку

На британській фермі свиня
заприятелювала з собакою
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менше два роки. Проте вигоду з
«улову» рибак усе-таки отримав.
Здавши машину на брухт, чоловік
одержав 640 доларів.
Як Porsche потрапив на морське дно, поки не відомо. Берегова
охорона Китаю переконана, що
машину, найімовірніше, скинули
у воду контрабандисти, які нелегально переправляють товари
в Піднебесну. Поліція вже почала
розслідування в акваторії, де знайшли затоплений автомобіль. Тутешні правоохоронці переконані,
що контрабандисти можуть і досі
переправляти дорогі легковики
цим шляхом.

У Сполучених Штатах
валяють із вовни
копії домашніх
улюбленців

Н

М

ешканка міста Дармштадт
поскаржилася поліції на голуба, який буцімто переслідує її.
За словами німкені, набридливий птах постійно шукає можливості зустрічі з нею, частенько
походжає у дворі її будинку, гуляє
на терасі та навіть кілька разів залітав у прочинену кватирку.
Як зазначає жінка, сірий голуб
переслідує її вже близько трьох
тижнів. Також вона заявила, що
поведінка пернатого свідчить про
серйозність його намірів — здаєть-

ся, він зацікавлений у «створенні
сім’ї».
Як додала німкеня, щоразу,
коли птаху не вдається потрапити
до будинку, він терпляче чекає нової нагоди там опинитись. А коли
пернатий усе ж таки потрапляє до
житла, то «залишає на підлозі такі
сліди, яких жодна господиня не
хоче бачити у своїй оселі».
Жіночка також зізналася правоохоронцям, що вигнати наполегливого голуба практично неможливо.

В Європі набувають популярності
«веселкові» троянди

іхто не любить собак так, як
рукодільниці з американської
волонтерської групи ShelterPups,
які в м’яких іграшках у деталях відтворюють реальних цуценят, маючи
фото оригіналу. Так, кожен охочий
може зробити замовлення й отримати зменшену копію свого кудлатого
улюбленця з валяної вовни.
Звісно, на стовідсоткову подібність розраховувати не варто, однак особливості вашого песика, скажімо, обвисле вухо чи плямистий
ніс, майстрині гарантовано відтворять в іграшковому варіанті.
Виготовлення однієї такої фігурки обійдеться в $125, а всі кошти,
отримані від продажу, підуть на облаштування собачих притулків.

Ц

і різнокольорові троянди неймовірно насичених відтінків
іще називають райдужними. Дехто
думає, що вони штучні чи розмальовані фарбами, та це не так. Понад те, ні генетики, ні біологи не
брали участі у їх виведенні.
Недавно таємницю цих квітів

розкрили флористи. Виявилося, це
звичайні білі троянди, традиційно
вирощені на грядці. А бажаного
різнобарв’я їм надають уже після
зрізання. Процедура така: кінчик
стебла ділять на частини й опускають кожну в циліндр з кольоровою
водою. Решту квітка робить сама.

