
Ліббі Рассел роздобула вечерю 
на Різдво, а також усі подарун-

ки, листівки та новорічні прикра-
си на смітнику. 24-річна дівчина 
порпається в баках біля супермар-
кетів і крамниць у торговельних 
районах Лондона. Шукаючи про-
дукти до Різдва, вона натрапила на 
картоплю, сир, паштет із качатини, 
пиво, глінтвейн, брюссельську ка-
пусту, моркву, пиріжки з козячим 
сиром і свининою, фрукти і горіхи. 
Цими знахідками Ліббі пригости-

ла сусідок по квартирі. 
Вона пояснює, що риється в 

смітті не тому, що не має грошей, 
а через свої «фріганські» переко-
нання (стиль життя, який запере-
чує принципи споживацтва). «Я 
просто не хочу платити за те, що 
можна отримати і так. Магазини 
викидають стільки ще придатних 
до вживання продуктів і речей! 
— обурюється дівчина. — Торік я 
витратила 100 фунтів на застілля і 
презенти. А цьогоріч — лише 20». 
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Англійка приготувала різдвяну вечерю 
з продуктів зі смітника 

Тато з донечкою відтворили весільні фото, 
щоб попрощатися з дружиною і матір’ю 

Наймиліший їжачок 
у світі розчулив 
інтернет-
користувачів 

В Австралії протестували машину з «Лего» 

Мексиканці відсвяткували «Ніч редисок» 

Новорічна ялинка з Євромайдану стала 
трендом зимових свят 

Бен Нанері та його донечка 
Олівія опублікували зворуш-

ливі фотографії, щоб вшанувати 
пам’ять покійної дружини Бена 
і мами Олівії Алі, яка померла 
від раку в 2011-му, маючи всього 
31 рік. 

Пара побралась у 2009-му. Тоді 
вони тільки-но купили будинок, у 
якому й зробили весільну фото-
сесію. Всього через 2,5 року Алі 
померла, а Бен із Олівією (їхня 
дочка) вирішили переїхати. Щоб 
попрощатися з помешканням, із 
яким пов’язані й радісні, й сумні 
спогади, Бен вирішив наостанок 

сфотографуватися з донечкою в 
будинку, в якому вони з Алі були 
дуже щасливі, хоч і недовго. 

«Багато людей запитує мене, 
як я почувався під час фотосесії, 
— розповідає Бен. — Хочу, щоб ви 
знали: це не історія про біль і втра-
ту. Так, я пройшов через усе це і 
досі проходжу, але мені хочеться, 
щоб ви зрозуміли: це історія про 
кохання. Спогади про Алі живуть 
не у будинку — вони живуть із 
нами, у наших серцях. Я хотів по-
казати Олівії те місце, де ми з її ма-
мою починали жити разом і мрія-
ли про майбутнє та дітей». 

Японський фотограф Шота Цука-
мота замість звичного кота або 

собаки завів собі домашнього їжака 
і постійно радує користувачів соці-
альних мереж його милими знімка-
ми. 

Кумедний їжачок із вологим ро-
жевим носом, блискучими очима та 
великими відстовбурченими вухами 
на кличку Дарсі зовсім не схожий 
на своїх лісових родичів: у нього 
м’якенькі світленькі колючки та 
майже біла шерсть, а головне — він 
аніскілечки не боїться людей. 

Дарсі охоче фотографується у 
будь-яких позах і завжди наче по-
сміхається, дивлячись в об’єктив 
фотокамери. 

У Мельбурні протестували дво-
місний автомобіль, майже по-

вністю складений із деталей кон-
структора «Лего» (стійки, підвіски 
та колеса — справжні). На збірку 
машини пішло близько півмільйо-
на чорних і жовтих кубиків. 

Автор проекту — маркетолог 
Стів Саммартіно, його ідею втілив 
студент із Румунії Рауль Ойада. За 
словами Стіва, який задоволений 

результатом роботи румуна, його 
підопічний виявився надзвичайно 
талановитим і здібним хлопцем: 
«Він розробив дизайн, придумав 
двигун, зібрав усю машину. Він 
може все!» — захоплено розпові-
дає Саммартіно. 

Авто, зібране з деталей кон-
структора, їздить на стислому по-
вітрі, причому поршневий двигун 
також складений із «Лего». 

У містечку Оахака-де-Хуарес 
23 грудня стартував фестиваль 

редиски Noche de rabanos («Ніч ре-
дисок»), що має давню історію. Під 
час цього заходу, започаткованого 
ще у 1897-му, тутешні фермери 
вирізають із редису особливого 
крупного сорту фігурки і навіть 
цілі сценки, які оцінює журі. Оаха-
ка проводить «Ніч редисок» ось 
уже 116 років, і на грандіозну «ово-
чеву» подію з’їжджаються не тіль-
ки місцеві жителі, але й туристи. 

Ялинка на майдані Незалеж-
ності цьогоріч за симпатіями 

українців б’є всі рекорди. Люди 
отримують вітальні листівки з 
«євроялинкою», купують футбол-
ки, чашки та магніти з її зображен-
ням. 

Днями столичне креативне 
агентство не лише встановило 
копію «народної ялинки» у себе в 
офісі, а й написало цілу інструк-
цію, за якою кожен може зробити 
таку ж удома. 

Євромайданівська новорічна 
красуня — тренд зимових свят. 
Так, молодь вітає друзів листівка-
ми (на фото) з «євроялинкою» ав-
торства Іллі Стронґовського. 

В Індії вагітні торкаються до бичка 
з п’ятьма ногами, щоб народити сина 

В Індії бичок-мутант на кличку 
Раджу став зіркою серед жінок, 

оскільки всі, хто торкається до 
його п’ятої ноги, народжують тіль-
ки хлопчиків. 

П’ята кінцівка Раджу росте в 
нього на спині. Вона має сформо-
ване коліно і ратицю. Ветеринари 
кажуть, що це дуже рідкісна му-
тація. Кілька років тому вагітна 
індійка, яка мала чотирьох доньок, 
торкнулася до ратиці Раджу і зага-
дала бажання, щоб в неї народився 
син. У результаті вона привела на 
світ двох здорових хлопчиків. Від-
тоді жінки з усієї Індії навідуються 
на ферму, де живе Раджу, щоб тор-
кнутися до його п’ятої ноги. 

Власник тварини заробляє на її 
надзвичайних здібностях. Він бере 
по вісім доларів за один дотик до 

ратиці. Всього бичка-мутанта за 
п’яту ногу брало 33 жінки. І в усіх 
них дивним чином народжувалися 
лише хлопчики. «Я впевнений, що 
в Раджу є дар. І хочу поділитися 
ним із усім світом», — каже госпо-
дар бичка. 

Віра Брежнєва розповіла 
про важке дитинство 
Артистка зростала у бідності й су-

ворості. 
Сексуальна екс-«ВІА Гра» Віра 

Брежнєва в дитинстві, попри те, 
що її сім’я була дуже бідною (бать-
ки працювали на хімзаводі), ви-
ховувалась у дуже суворих умовах. 
Справжньою подругою для Бреж-
нєвої та її трьох сестер завжди була 
мама, а от батько, за словами співач-
ки, використовував для виховання 
дітей метод батога. 

«Ременем нас тато не бив, але по-
збавити прогулянок та інших задо-
волень на два тижні, а то й на місяць 
міг запросто. І сперечатися, доводи-
ти, що ти не винна, було марно», — 
поділилась артистка. 

Красуня пригадала історію, коли 
в дитинстві під час дворової бійки їй 
розбили окуляри, пише журнал «Ко-
лекція. Караван історій». 

«Окуляри, в яких були складні 
скельця з великим «мінусом», ко-
штували половину зарплати батька. 
Така позапланова витрата пробила 
величезну діру в сімейному бюдже-
ті. Мені сказали, що я мала бути 
обережнішою і розумнішою, не до-
водити ситуацію до бійки. І пока-
рали: протягом місяця моїм єдиним 
маршрутом був шлях від дому до 
школи і назад», — згадала зірка. 

Коли Брежнєва стала дорослою, 
щоб позбутися дитячих образ, вона 
звернулася до психолога. Саме за-
вдяки спеціалісту артистка проба-
чила батькові його суворість. 

«Завдяки заняттям із психоло-
гом я змогла пробачити свого тата. 
До того на душі каменем лежала об-
раза за те, що він рідко бував зі мною 
ласкавий, не говорив відверто. Тепер 
я сприймаю батька таким, яким він 
є: замкнутим, трохи відстороне-
ним», — сказала Віра й додала, що 
після цього вони з батьком не стали 
ближчими, але «ніяких відголосків 
минулого» в неї більше немає. 

У Польщі п’яний Санта-Клаус 
потрапив у аварію на санях 
У польському місті Устрики-Долішні на одній із жвавих 
вулиць Санта-Клаус потрапив у ДТП. 51-річний чоловік 
і його 31-річна помічниця весело вітали натовп на різд-
вяному ярмарку, поки їхній кінь, наляканий сигналом 
автомобіля, не врізався в стіну. Санта і його помічниця 
були напідпитку і, за свідченнями очевидців, після аварії 
поводилися так, «ніби щойно вийшли з нічного клубу». 
За словами місцевих, пара була не в тому стані, щоб 
спілкуватися з дітьми. Слідчі вже готують їм звинувачен-
ня за водіння в нетверезому вигляді. 
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