
Зара Харсторн страждає від рід-
кісного генетичного захворю-

вання, що призвело до того, що в 
свої 16 вона виглядала на всі 60. 

Дівчинка змалку потерпала від 
насмішок через свою зовнішність. 
Вона успадкувала ліподистрофію 
— захворювання, через яке шкі-
ра виглядає зморшкуватою, — від 
своєї матері Трейсі Гібсон.

Дівчину часто змушували ви-
йти з автобуса і звинувачували в 
шахрайстві — ніхто не вірив, що 
вона має право на користування 
дитячим квитком. Коли Зарі було 
12, її вже приймали за жінку серед-
ніх років, а іноді навіть за матір її 
17-річної сестри Хлої. Однак те-
пер, завдяки вдалій операції, Зара 
відчуває, що мало чим відрізня-
ється від однолітків. 

Хірург зі США, почувши про 
Зару, запропонував їй безкоштов-
ну допомогу. Результати пере-
вершили очікування. Підтяжка 
надала дівчині впевненості в собі, 
і у неї навіть з’явився бойфренд — 
22-річний Рікі. Нині Зара замис-
люється про те, щоб піти в коледж.

За словами дівчини, завдяки 
підтримці близьких і рідних, вона 
як ніколи налаштована на те, щоб 
зажити щасливим і нормальним 
життям. 
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16-річна дівчина виглядала на 60

У Бельгії триває фестиваль піску Японці навчилися 
виготовляти ляльки-
«клони» 

Британка перетворює піцу 
на портрети 

Англійський фокусник ширяв у повітрі 

Уже майже місяць, як почалося 
літо, і прихильники пляжного 

відпочинку виїжджають на курор-
ти поплавати в морі та поніжитися 
під сонцем на піщаному пляжі.  

З початком сезону найбільший 
у світі щорічний фестиваль пісоч-
них скульптур нещодавно знову 
відкрив свої двері для відвідувачів 
у бельгійському курортному місті 
Бланкенберге. 

До уваги гостей — територія 
площею у чотири тисячі квадрат-
них метрів, заповнена виліплени-
ми з піску скульптурами. Окрім 
найрізноманітніших піщаних зам-
ків, тут також можна побачити 
фігури у повен зріст відомих кіно-
героїв і навіть копію пам’ятника 
Аврааму Лінкольну. 

Фестиваль буде відкритий для 
публіки аж до середини вересня 
цього року.

Японська «Фабрика клонування 
за $1750 виготовить шарнір-

ну гіпсову ляльку, яка буде схожою 
на вас як дві краплі води. Процес 
«клонування» починається з того, 
що клієнт сідає на стілець у кімна-
ті, наповненій камерами й освітлю-
вальним обладнанням, застигає в 
необхідній позі, а камери починають 
знімати об’єкт із усіх можливих ку-
тів. Потім фотографії передаються 
в комп’ютер для створення триви-
мірної моделі голови. Після цього 
тривимірний принтер робить решту 
роботи. Людина лише  вставляє під-
нос із гіпсовим порошком. Принтер 
друкує детальну модель, використо-
вуючи чорнила, які застигають у гіп-
сі. Спочатку здається, що результат 
вийшов посереднім, але як тільки 
зайвий гіпсовий порошок видаля-
ється, перед нами постає усміхне-
на лялька. Вона настільки схожа на 
живу людину, що аж моторошно. 

33-річна британська художни-
ця Пруденс Стейт знайшла 

оригінальне застосування своїм 
талантам, створюючи портрети 
знаменитостей і репродукції ві-
домих картин... із піци. Спочатку 
вона робить ескіз олівцем на папе-
рі, а потім малює контури на осно-

ві для піци томатним пюре. 
Стейт використовує інгреді-

єнти, доступні в будь-якій піцерії: 
шинку, гриби, салямі, кукурудзу, 
курятину, сири, паприку, оливки, 
зелень і намагається не змішува-
ти непоєднувані продукти. У її 
доробку вже є смачні портрети 
Мерилін Монро, Вікторії Бекхем, 
Кейт Вінслет, Барака Обами та 
Маргарет Тетчер. 

24 червня фокусник Стівен 
Фрейн, більш відомий під 

псевдонімом Динамо, показав 
британцям новий трюк, що зму-
сив очевидців затамувати подих. 
30-річний артист проїхався повз 
головні пам’ятки Лондона, але не в 
салоні двоповерхового автобуса — 
ілюзіоніст левітував, тобто ширяв 
у повітрі, біля даху транспортного 
засобу.

Усміхнений Динамо, чия доло-
ня ледь спиралася на корпус авто-
буса, «пролетів» повз Вестмінстер-
ський палац, а потім перетнув міст 
через Темзу. 

Транспортний засіб увесь час 
супроводжував поліцейський ес-
корт, розчищаючи дорогу від ін-
ших автомобілів.

Люди визирали з салону авто-
буса та фотографували Стівена, 
який «летів» за вікном. Найчасті-
шим запитанням, яке ілюзіоністу 
ставили пасажири, було: «Де мо-
тузки?». Перехожі не приховува-

ли свого захоплення: роззявивши 
рота стояли не лише діти, а й до-
рослі. 

Сальма Хайєк занапастила усіх 
своїх домашніх улюбленців
Мексиканська актриса Сальма 

Хайєк розповіла, що в дитин-
стві її хатніми улюбленцями були 
тигри. Один із них звався Рембо, на 
честь кіногероя Сильвестра Сталло-
не. Щоправда, долі екзотичних заба-
вок Сальми складалися трагічно.

«Одне (тигреня) застрягло в 
системі кондиціонування, померло, 
— поділилася Хайєк. — У другого 
милого малюка розвинувся норов, 
і він мусив піти. Мій третій, Рембо, 
тигр мого життя, був маленькою ля-
лечкою. Ми три роки гралися з ним 
у будинку. Я не можу розповідати 
про те, як він помер. Це надто сум-
но». Як розповідала зірка й раніше, 
її завжди оточували тварини. Колега 
Антоніо Бандерас якось подарував 
їй двох мавп.

«Поки в мене не народилася ди-
тина, в моєму житті були тварини, — 
розповіла акторка. — Я спала в ліж-
ку з чотирма собаками. А мавпочки 
жили у відкритій клітці, і одна з них 
завжди вибігала, та врешті її з’їв кіт. 
Друга померла від туги». Любов до 
мавпочок від Сальми успадкувала її 
п’ятирічна донька, Валентина Пало-
ма. Донечка мексиканської актриси 
стала захисницею тварин й агітує 
маму не робити модні покупки, а пе-
рераховувати кошти на порятунок 
мавпочок. 

Після того, як дівча дізналося, 
що є види шимпанзе, яким загро-
жує знищення, вона знайшла кра-
ще застосування маминим грошам. 
«Якщо я купую нову сумку, вона 
говорить: «Як гадаєш, скільки шим-
панзе ми могли б урятувати за гро-
ші, котрі ти витрачаєш на цю сум-
ку?» — розповіла акторка.

У Манчестерському музеї 
ожила єгипетська статуя 
Невелика статуя бога Осіріса, виготовлена в Єгипті при-
близно в 1800 році до нашої ери, налякала співробіт-
ників Манчестерського музею після того, як зробила 
поворот на 180 градусів. Рух статуї у скляній вітрині за-
писала камера спостереження, при цьому видно, що до 
неї ніхто не торкається. При прискореному відтворенні 
запису можна помітити, як висічена з каменю фігурка 
повільно, але безперервно повертається навколо своєї 
осі. Фахівці не можуть пояснити цей процес і готові по-
бачити в ньому «прокляття фараонів». 

16


