
Думаєте, олівцями можна лише 
малювати? Ні, і південноаф-

риканська дизайнерка Дженніфер 
Маестрі доводить це. Попри те, що 
свої роботи вона створює за допо-
могою олівців, до малювання це не 
має жодного стосунку. 

Її вироби справді дивовижні. 

Мисткиня «нарізає» кольорові 
олівці на відрізки і ретельно зато-
чує кожен такий циліндрик. А по-
тім складає з утворених елементів 
модерні «колючі» скульптури. 

Маестрі використовує зви-
чайну техніку бісероплетін-
ня, просвердлюючи у кожному 
дерев’яному шматочку отвір і 
«зшиваючи» їх між собою товстою 
волосінню. 

У доробку майстрині можна 
знайти і звірів, і екзотичні квіти, 
і дерева, і морські зірки, і якихось 
фантастичних істот. 

На виготовлення одного тако-
го витвору сучасного мистецтва, 
за словами самої Дженніфер, іде не 
один день. 
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Африканка створює яскраві скульптури 
з кольорових олівців 

В США пройшов модний показ для кішок 

Скейт поєднали 
з дитячим возиком 

Росіянка має найдовші ноги в світі 

Дівчина без руки буде боротися за корону 
«Міс США» 

В австралійському кафе відвідувачі 
платять за каву поцілунками 

Маленька британка проїхала в Туреччину 
за паспортом іграшкового єдинорога 

Починаючи з 30-х років минуло-
го століття, в нью-йоркському 

готелі Algonquin щороку вшанову-
ють котів і кішок, які є талісмана-
ми закладу. Цю подію відзначають 
із розмахом, по-королівськи. 

Неодмінною розвагою на святі 
є дефіле моделей, показ модного 

одягу від дизайнерів. Тільки — от 
дивина! — тут і моделі, і гості — 
коти і кицьки. Цей показ котя-
чої моди називається Meow Wear 
Fashion Show. 

Першому коту, що оселився 
в готелі, дав притулок колишній 
власник закладу Франк Кейдж. 
Хвостатого щасливчика назвали 
Гамлетом, оскільки в бар часто за-
ходив актор Джон Беррімор, вико-
навець ролі Гамлета в однойменній 
виставі на Бродвеї. Відтоді всіх на-
ступників знаменитого кота нази-
вають тільки так, а кішок — Ма-
тильдами. 

Саме тому дев’ятим за рахун-
ком талісманом готелю Algonquin 
є кішка Матильда III. І це її день 
народження цьогоріч із розмахом 
святкували, влаштувавши тради-
ційний модний показ.

Людство винайшло безліч спосо-
бів транспортування маленької 

дитини: возики, рюкзаки-кенгуру, 
слінги та дитячі сидіння для вело-
сипедів. Дизайнери з Peter van Riet 
створили принципово новий тран-
спортний засіб Longboard Quinny 
— скейтборд для батьків, який до-
зволяє кататися на дошці разом із 
малюком. 

Тепер молоді мами й тати з по-
явою дитини можуть не відмовля-
тися від активного способу життя. 
Longboard Quinny — це спеціальне 
сидіння для малечі, яке за допомо-
гою надійних кріплень можна вста-
новити на дошку. 

У візочку-гібриді передбачені й 
спеціальні рукоятки для тата, який 
стоїть на скейті. А безпека малень-
кого пасажира досягається за допо-
могою спеціальних фіксувальних 
ременів. 

Найдовші ноги у світі належать 
Світлані Панкратовій. Довжи-

на нижніх кінцівок колишньої бас-
кетболістки становить 132 см при 
зрості 1,95 м. 

Світлана народилась у 1971 
році в Волгограді й уже в дитсадку 
була найвищою. Через надзвичай-
но довгі ноги діти часто її дражни-
ли. Крім того, її мамі завжди було 

важко підібрати одяг для доньки. 
Спортивну кар’єру Панкрато-

ва починала з плавання, але трене-
ри з баскетболу відразу помітили 
дівчину і запропонували їй спро-
бувати себе у цьому виді спорту. 
З 1992-го Світлана грала в жіно-
чій баскетбольній команді в штаті 
Вірджинія (США), де зараз і живе 
з чоловіком Джеком. 

Вперше за історію конкурсів 
краси національного масшта-

бу в одному з них братиме участь 
дівчина з особливими потребами. 
23-річна Ніколь Келлі, яка наро-
дилася без лівого передпліччя, по-
змагається у конкурсі «Міс США». 

Красуня перемогла у регіо-
нальному відбірковому турі «Міс 
Айова», де конкурувала з трид-
цятьма найгарнішими дівчатами 
штату. Тоді вона і стала першою 
неповносправною американкою, 
яка вдягла корону переможниці. 

Тепер усі думки Ніколь — про 
майбутній національний конкурс. 
Раніше вона вивчала театральне 
мистецтво і захоплювалася спор-
том. А після змагання хоче почати 
кар’єру на Бродвеї. 

Тематичне французьке кафе 
Metro St. James відкрилось у 

Сіднеї всього три місяці тому, та 
вже стало популярним завдяки 
оригінальному маркетинговому 
ходу: покупці за каву тут розрахо-
вуються поцілунками. 

Упродовж червня, з 9 до 11 ран-
ку, відвідувачі зможуть оплатити 
тонізувальний напій лише поцілу-
вавшись. 

«Ми повертаємо у світ роман-
тику! Приходьте з коханими в 
наше кафе з 9 до 11 ранку — і зди-
вуйте їх поцілунком, замовляючи 
каву. Ми не візьмемо гроші, тільки 

поцілунки», — йдеться на сторінці 
Metro St. James у Мережі. 

Персонал цілувати не можна, 
та клієнту все ж необов’язково 
мати пару для того, щоб скорис-
татися цією акцією. Він може при-
вести навіть випадкового перехо-
жого протилежної статі з вулиці. 
Головне, щоб той не був проти і 
поцілунок був справжнім, оскіль-
ки «підроблені» не приймаються. 

У рекламному ролику офіціант 
каже: «Ми спостерігатимемо за 
вами. Це повинен бути справжній 
поцілунок. Я зможу відрізнити си-
муляцію. Я ніби як спеціаліст». 

Британська школярка Емілі Хар-
ріс перетнула кордон Туреччи-

ни за іграшковим паспортом свого 
плюшевого єдинорога Лілі. 

За словами мами дівчинки, 
вона не звернула увагу на те, що 
на вході до прикордонного контр-
олю випадково дала 9-річній Емілі 
іграшковий паспорт. Коли ж бать-
ки ховали документи після мит-
ниці, то побачили, що турецький 
прикордонник не тільки пропус-
тив дівчинку за паспортом єдино-
рога, а ще й проштампував його. 

Харріси думали, що їх наздо-
женуть і змусять повернутись, але 
цього не сталося. Ще дивнішим 
британцям здалося те, що охоро-
нець кордону навіть поговорив із 
Емілі, запитавши, скільки їй років. 

До того ж, за їхніми словами, 
паспорт єдинорога зовні зовсім 

не схожий на справжні британські 
паспорти. «Документ», який вико-
ристовувала Емілі, був випущений 
компанією Bear Factory. В ньому 
наклеєна фотографія іграшкового 
єдинорога і міститься вся інфор-
мація про плюшеву Лілі — місце 
і дата народження, розміри та за-
барвлення. 

На Алеї слави засяяла зірка 
Дженніфер Лопес 
Американська співачка й актри-

са Дженніфер Лопес отримала 
іменну зірку на Алеї слави в Голліву-
ді. Повідомляється, що її зірка стала 
дві тисячі п’ятисотою за весь час іс-
нування однієї з головних туристич-
них голлівудських пам’яток. 

Сама Лопес на церемонії заяви-
ла, що «приголомшена» наданою їй 
честю, і подякувала шанувальникам 
за багаторічну підтримку. 

На урочистій церемонії, що від-
булася минулого тижня, 43-річна 
актриса була присутня разом зі сво-

їм бойфрендом Каспером Смартом, 
репером Пітбулем і актрисою Джейн 
Фондою, з якою Джей Ло знялась у 
стрічці «Якщо свекруха — монстр».

Дженніфер Лопес зробила 
успішну кар’єру як співачка, так і в 
амплуа актриси. Артистка відома 
ролями в таких фільмах, «Клітка», 
«Пані покоївка» і «Чого чекати, коли 
чекаєш дитину». В її фільмографії — 
понад 20 робіт, а також номінація на 
премію «Золотий глобус». 

Музична дискографія Лопес на-
лічує сім повноцінних студійних 

альбомів, які розійшлися тиражем 
близько 80 мільйонів екземплярів. Її 
пісні не раз потрапляли до світових 
чартів, а загальна кількість прода-
них копій її альбомів перевищує 55 
мільйонів. Крім того, Лопес веде те-
левізійну передачу, створює моделі 
одягу і випускає парфумерію. 

Голлівудська Алея слави була за-
снована в 1958 році. Честі отрима-
ти зірку на ній удостоюються діячі 
кіно-, теле-, радіо-, музичної та те-
атральної індустрії. Щорічно Алею 
слави поповнює до 30 зірок. 

Японцям запропонували 
одружитись у поїзді 
Японська залізнична компанія JR East надасть молодя-
там можливість влаштувати весілля у потязі та запроси-
ти на нього до 120 гостей, повідомляє агентство France 
Press. Одна пара, відібрана спеціальною комісією, 
отримає шанс відзначити найголовніше у житті свято 
на кільцевій лінії Яманоте в Токіо. У розпорядження 
пари надійде склад із одинадцяти вагонів. Поїздка ліні-
єю протяжністю близько 35 км триватиме годину. Поїзд 
зупинятиметься на всіх станціях, але двері відкривати 
не буде. 
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