
Двоє ентузіастів у Лондоні ви-
тратили купу часу та 6,5 тися-

чі лотків з-під яєць, щоб скласти 
винищувач Spitfire реальних роз-
мірів. Бойовий літак створили в 
рамках благодійної акції птахо-
ферми, що забезпечує курятиною 

англійських військовиків. «Це був 
справжній виклик, бо треба було 
максимально точно відтворити 
геометрію легендарного літака. Я 
радий, що взяв участь у проекті», 
— каже один із авторів картонного 
винищувача Джек Манро. 
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У Лондоні з лотків для яєць склали 
винищувач реальних розмірів 

В Африці восьмилітній хлопчик одружився 
на 61-річній жінці 

Кошеня Дейзі визнали найчарівнішим 
у світі 

У буддійському храмі Ват Ронг Кхун є 
фрески башт-близнюків і Бетмена 

Росіяни продаватимуть парфуми 
з запахом метеорита 

Фінський чоловічий хор щосили репетує, 
не шкодуючи вух слухачів 

У Південній Африці відбулося 
незвичайне весілля. 8-річний 

хлопчик Санеле Масілела одру-
жився на 61-річній матері п’ятьох 
дітей Хелен Шабангу. Цікаво, що у 
Хелен уже є чоловік. 

Попри пишну церемонію, шко-
ляр і вже не молода жінка не роз-
писалися та разом не житимуть. 
Сім’я неповнолітнього нареченого 
стверджує, що це просто ритуал, 
який не потребує юридичного під-
твердження. На весілля пішло дві 
тисячі доларів, що за місцевими 
мірками немало. 

Сам Санеле розповів: «Я сказав 
мамі, що хочу одружитися на Хе-
лен, а коли виросту, то поберуся з 
жінкою мого віку». 

46-річна матір хлопчика 

Пейшнс оповіла, що дідусь Сане-
ле попросив онука, щоб той одру-
жився до його смерті. А в їхній 
країні дуже поважають найстарі-
ших у роді. Якби прохання діда не 
виконали, сім’ю чекали б нещастя. 

Попри те, що в світі живуть 
мільйони милих і кумедних 

кошенят, усе ж канал BBC World 

визнав пустотливу кішечку на 
кличку Дейзі найчарівнішою та 
найгарнішою. 

Після того як австралієць Бен 
Тород виклав у своєму блозі зво-
рушливі фотографії пухнастої ви-
хованки, Дейзі стала справжньою 
інтернет-сенсацією. 

Незважаючи на те, що кицька 
настільки крихітна, що поміща-
ється в долоні, її точно не можна 
назвати пересічною особистістю: 
її допитливість і грайливість із 
лишком компенсують маленькі 
розміри. 

Буддійський храм Ват Ронг Кхун 
у Таїланді — місце незвичайне. 

Важко сказати, що в ньому справ-
ляє більше враження — сліпучий 
екстер’єр чи фрески із зображен-
нями сучасних кіногероїв. 

Храм є втіленням авторського 
задуму знаменитого тайського ху-
дожника й архітектора Чалермчая 
Косітпіпата. За його задумом, Ват 
Ронг Кхун повинен стати новим 
місцем паломництва для всіх, хто 

сповідує вчення Будди. Робота над 
проектом почалася ще у 1997 році, 
та щоб реалізувати його повною 
мірою, потрібні ще десятки років.

Ват Ронг Кхун також відомий 
як «Білий храм». Білий колір сим-
волічний для буддизму — він озна-
чає чистоту Будди. Щоб пройти до 
храму, потрібно перетнути міст, 
оточений численними скульпту-
рами рук, які тягнуться догори і 
символізують бажання — головне 
джерело страждань у буддизмі. 

Внутрішнє оздоблення храму 
теж далеке від канонічного: за-
мість сцен із життя Будди на стінах 
розмістилися сучасні кіногерої та 
ікони поп-культури. До всього ж 
традиційні релігійні сюжети Ко-
сітпіпат вирішив замінити сучас-
ними втіленнями добра та зла. Так, 
на розписаних стінах можна поба-
чити Бетмена, Супермена, Хижака 
з однойменного фільму та Нео з 
«Матриці». 

Попри те, що фотографувати в 
храмі заборонено, поодинокі знім-
ки внутрішнього оздоблення все-
таки потрапили в Інтернет. 

Влада російського міста Че-
баркуль має намір випустити 

парфуми з запахом метеорита. 
Флакон із «космічними» пахоща-
ми міститиме історичну довідку та 
фотографії озера Чебаркуль, поряд 
із яким виявили уламки Челябін-
ського метеорита. 

Ідею міській владі запропону-
вав місцевий підприємець Сергій 
Андреєв. Бізнесмен пояснив, що 

за допомогою спеціального облад-
нання можна дослідити ароматич-
ні речовини, що містяться в різних 
мінералах. На підставі такого ана-
лізу осколків метеорита він і про-
понує створити аромат.

До слова, раніше компанія 
«Патент Груп» зареєструвала то-
варні знаки кондитерських виро-
бів «Уральський метеорит» і «За-
гадковий метеорит». 

Попри те, що багато жінок дуже 
люблять покричати, виявля-

ється, у чоловіків це виходить зна-
чно краще. Особливо коли група 
імпозантних горластих панів у 
краватках збирається, щоб напру-
жити голосові зв’язки в єдиному 
пориві під керівництвом досвідче-
ного диригента. 

Так, чоловічий хор Shouting 
Men’s Choir («Хор горлопанів») із 
фінського міста Оулу, що на північ-
ному заході країни, популярний за-
вдяки тому, що потужні синхронні 
крики хористів перетворюються 
в музику. Ансамбль складається з 
тридцяти голосистих чоловіків, які 
незмінно виступають у чорних під-
жаках із краватками. 

Одні з задоволенням відвіду-
ють їхні концерти, тоді як інші вва-
жають цей хор збіговиськом нероб, 

яким забагнулося поспівати від 
надлишку вільного часу та горілки. 

Нещодавно режисер Міка Рон-
кайнен створила документальне 
кіно Mieskuoro Huutajat («Крикливі 
чоловіки») про цей хоровий колек-
тив, завдяки якому про нього ді-
знались у світі. 

Бразилець створює 
дивовижні 
скульптури з брухту 

Бразильський художник і скуль-
птор Вік Муніс відомий на весь 

світ тим, що може будь-яке сміття 
перетворити на витвір мистецтва. 

Митець народився у 1961-му в 
Сан-Паулу (Бразилія), та зараз живе 
і працює в Нью-Йорку. Остання се-
рія його оригінальних робіт назива-
ється Scrap metal («Брухт»). 

Шедеври талановитого іспанця 
прикрашають галереї та приватні 
колекції в усьому світі. У різні періо-
ди в якості матеріалів для створення 
картин художник використовував 
кав’яр, ґрунт, гвіздки, арахісове мас-
ло та навіть кров. 

Хайден Пенеттьєрі повернулася 
до футболіста 
Американська актриса Хайден 

Пенеттьєрі, подейкують, поми-
рилася з колишнім хлопцем. Що-
правда, якщо вірити чуткам, зіркова 
білявка між українським боксером 
Володимиром Кличком та амери-
канським футболістом команди New 
York Jets Скотті Макнайтом обрала 
останнього. Про це пише New York 
Post. 

Лише нещодавно були опубліко-
вані фото, де Пенеттьєрі тулилася до 

кремезного Кличка, а він цілував їй 
руки. У ЗМІ одразу ж припустили, 
що боксер і його Дюймовочка знову 
разом. Та, схоже, це не так. Адже те-
пер джерела повідомляють, що Хай-
ден відновила стосунки з футболіс-
том Макнайтом. 

Зі Скотті мініатюрна красуня 
зустрічалася близько півтора року. 
Їхні стосунки виникли майже від-
разу, приблизно через місяць, після 
того, як у травні 2011-го Володимир 

Кличко та Хайден Пенеттьєрі розі-
йшлися. 

Час від часу світові таблоїди по-
відомляють про відновлення сто-
сунків голлівудської зірки й укра-
їнського боксера-чемпіона. Однак 
пара не коментує те, що між ними 
відбувається насправді. Тож досто-
вірної інформації для тих, хто ціка-
виться не лише спортивним, а й осо-
бистим життям Кличка-молодшого, 
поки немає. 

В Америці 106-річний дідусь 
закінчив школу 
Житель США Фред Батлер прожив у шлюбі 65 років, 
виростив п’ятьох дітей, відслужив у армії під час 
Другої світової, довгі роки працював у міському 
департаменті водопостачання. Та все життя йому не 
давала спокою думка про те, що він так і не закінчив 
школу. Недавно його мрія збулася: йому вручили 
атестат про середню освіту. Додамо, що американець 
був змушений піти зі школи ще до закінчення 9 класу. 
Він влаштувався на роботу, щоб допомогти матері 
прогодувати п’ятьох молодших братів і сестер. 
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