
Об’єднавши дві жіночі слаб-
кості — солодощі й туфлі, 

американська шоколатьє Андреа 
Педраза з Далласа створює з шоко-
ладу найкращих сортів витончені 
туфельки, які можуть стати ба-
жаним подарунком до 8 Березня. 
Кондитер детально відтворює у 
глазурі моделі відомих взуттєвих 
дизайнерів. 

Найгарячіша пора — за два 
тижні до свята, коли на Андреа 
починають сипатися замовлення. 
Шоколадниця використовує плас-
тикові форми, враховуючи кожну 
дрібницю. Так, при виготовленні 

фірмової червоної підошви в ко-
пії туфлі від Крістіана Лубутена 
вона застосувала глазур такого ж 
відтінку. За бажанням замовника 
кондитерський виріб може бути у 
смужки, горошок тощо. 

«Захекані чоловіки зазвичай 
забігають до крамниці у день свя-
та, забирають уже запакований по-
дарунок і поспішають порадувати 
коханих», — розповідає Педраза. 
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Американка виготовляє з шоколаду 
дизайнерські туфлі 

У Британії поліцейського собаку 
змусили написати рапорт про затримання 

До Великобританії з’їхалися майстри 
та шанувальники татуювань 

У США є містечко, створене для щасливої 
старості 

Американка вже 15 років їсть котячу 
шерсть 

Венеціанець творить дерев’яні шедеври 

Британська королівська про-
куратура примусила полі-

цейського пса на кличку Персик 
написати рапорт про те, як він за-
тримав злочинця. У поліції собака 
має звання констебля. Прокурори 
надіслали у відділок офіційний 
запит на рапорт від нього. Право-
охоронці спробували пояснити, 
що констебль Персик — не люди-
на і неписьменний. Однак у про-
куратурі таке пояснення відхи-

лили і наголосили, що чекають на 
документ із описом затримання. 
Тож поліцейські взяли на себе на-
писання рапорту для Персика, під 
яким він залишив відбиток своєї 
лапи. «Я доганяю його. Я кусаю 
його. Поганий чоловік. Він смач-
ний. Молодець! Молодець, Пер-
сику», — йдеться у рапорті. Фото 
документа працівники відділку 
виклали на Twitter. Подальша доля 
рапорту поки не відома. 

Цими вихідними у Великобри-
танії вшосте пройшов що-

річний Брайтонський з’їзд тату-
ювальників. На ньому зібрались 
учасники практично з усіх євро-

пейських країн. На захід прибули 
як майстри, так і шанувальники 
татуювань, щоб продемонструва-
ти свої розмальовані тіла. Також 
на з’їзді виступали музиканти та 
ді-джеї. 

Художники змагались у кіль-
кох конкурсах. Спочатку вони 
представили «домашнє завдання», 
тобто заздалегідь підготовлені 
тату, потім — зроблені безпосеред-
ньо під час заходу. 

Також на з’їзді пройшли кон-
курси в декількох різних номінаці-
ях, на яких татуювальники пови-
нні були презентувати чорно-білі, 
кольорові, маленькі, великі або 
орнаментальні натільні малюнки. 

У далекому 1960-му, коли дали 
старт проекту Sun City (англ. 

Місто Сонця), штат Арізона, се-
редня тривалість життя американ-
ців складала 69,7 року, а за дани-
ми станом на 2010 рік, громадяни 
США живуть у середньому до 78,7 
року. 

Сан-Сіті було задумане як міс-
це, де літні люди зможуть не дожи-
вати свій вік у очікуванні смерті, а 

вести здорове й активне життя в 
оточенні своїх ровесників. 

Сьогодні в Сан-Сіті практично 
немає дітей і молоді, а середній вік 
городян становить 72,4 року. До 
послуг майже 40-тисячного насе-
лення міста понад 120 клубів, без-
ліч гуртків за інтересами, спортив-
ні секції, творчі школи та все інше, 
що дозволяє вести насичене життя 
в поважному віці. 

Жінка почала їсти котяче ху-
тро 15 років тому. Ліза що-

дня з’їдає три кульки шерсті, зби-
раючи її з підлоги та з-під дивана. 
При цьому визнає: щойно вичеса-
на з кота — найсмачніша. Амери-
канка вилизує кішку, «як зробила 
би мама-киця», та підкреслює, що 
оминає лапи, якими тварина лізе в 
лоток. На думку лікарів, така по-
ведінка пов’язана зі синдромом 
нав’язливих станів. 

Венеційський столяр-митець Лі-
віо де Маркі, якому міг би по-

заздрити сам Тато Карло з книж-
ки про Буратіно, творить довкола 
себе цілий дерев’яний світ. За до-
помогою сотень різноманітних 
стамесок, старого молотка та на-
дійної пари рук народжуються чу-
дові речі — починаючи від баналь-

них букових меблів і закінчуючи 
деталізованими дубовими копія-
ми одягу та робочими сосновими 
автомобілями. 

Незважаючи на приголомшли-
ву схожість із оригіналами, тво-
рець ніколи не вкриває свої роботи 
фарбою, вважаючи, що дерев’яна 
текстура сама собою є найкращим 
кольором. 

На Тайвані 
відкрилося 
«Барбі-кафе» 

У тайванському місті Тайбеї від-
крилося «Барбі-кафе». Примі-

щення, посуд і страви оформлені в 
дівчачому стилі, а офіціантки одяг-
нені, як популярні ляльки — в роже-
ві майки та короткі спідниці. 

Крісла в цьому, м’яко кажучи, 
гламурному кафе декоровані під 
грайливу сукню з червоним кор-
сетом і рожевою пачкою, а в якості 
десертів подають яскраві тістечка, 
схожі на іграшкові. 

Найцікавіше у кафе буде дівчат-
кам, бо там можна не тільки смачно 
попоїсти, а й помилуватися справ-
жніми ляльками Барбі, які прикра-
шають заклад. 

До слова, фірмова страва — торт, 
який вивершує Барбі в пишній су-
кенці з кондитерського крему. 

Світлана Лобода хоче народити 
Царю сина
Українська співачка Світлана Ло-

бода планує народити ще одну 
дитину від коханого чоловіка Ан-
дрія Царя. Проте стати офіційною 
дружиною танцюриста естрадна 
зірка не квапиться. Трошки особис-
того артистка розповіла на своєму 
виступі в Москві. «Чоловік повинен 
завжди бути з нами тому, що це мій 
помічник, мій друг, мій коханий», — 
каже співачка. 

Лобода запевняє: у них із Андрі-
єм усе чудово. Недавно Цар подару-
вав цивільній дружині багато теплих 
і ніжних слів і щось дуже особливе, а 
що саме — артистка не каже. 

Поки мама з татом на гастролях, 
маленька Євангеліна залишилася 
у Києві з бабусею. Попри цей факт, 
Лобода себе кар’єристкою не вва-
жає. Стверджує, що на першому міс-
ці у неї сім’я. І мріє в майбутньому 
подарувати Царю сина. «Мені дуже 
хочеться ще хлопчика, та я думаю, 
що поки треба почекати», — каже 
співачка. 

Стати офіційною дружиною 
Царя Лобода не поспішає. Каже, що 
не потребує штампа в паспорті. «Я 
ніколи не мріяла про сукню нарече-
ної, Андрій зі мною солідарний. Для 
мене більше прийнятне вінчання, 

але до цього потрібно прийти усві-
домлено. А от штамп у паспорті мене 
якось не спокушає», — каже Світла-
на. 

Нагадаємо, пара разом уже чоти-
ри роки. Лобода та Цар познайоми-
лися під час підготовки до пісенного 
«Євробачення-2009», де Світлана 
представляла Україну. За словами 
виконавиці, любов до хореографа 
Андрія в ній прокидалася поступо-
во, а от у Царя — як блискавкою по-
цілило. А 9 квітня 2011 року 28-літ-
ня співачка вперше стала мамою, 
народивши коханому донечку, яку 
назвали Євангеліною. 

У Москві зафіксовано другий за 
місяць напад лося на людину 
У Москві, в національному парку «Лосиний острів», 
зафіксовано другий за місяць напад лося на людину. 
Близько 21.00 18-річний Роман Смородін на самоті про-
гулювався в парку. Раптово він побачив перед собою 
сохатого. Той ударив чоловіка копитом прямо в голову, 
після чого втік. Москвича госпіталізували до лікарні, 
де діагностували забій і струс головного мозку. Зараз 
Смородін перебуває в нейрореанімації у важкому стані. 
Нагадаємо, раніше в московському парку лось напав 
на пенсіонера, який спробував із ним сфотографуватися. 
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