
Айзек Волтер із Лос-Анджелеса 
любить свої футболки з зобра-

женнями рок-гуртів настільки, що 
не носив нічого, крім них, протя-
гом 1000 днів. Причому жодна не 
повторювалася. 

Свою величезну колекцію аме-
риканець презентував на власно-
му сайті http://minorthread.com/. 
Йому знадобилося аж чотири дні, 
щоб сфотографуватись у всіх своїх 
експонатах.

В інтерв’ю Волтер, що гордо 
величає себе архіваріусом футбо-
лок, зауважив: «Футболки — це 
аналогова версія соціальних ЗМІ 
та соцмереж. Це дивовижно, але 
я можу одягнути певну футбол-
ку і відразу ж познайомитися з 
людьми, яких ніколи раніше не 
зустрічав, але з якими маю спільні 
інтереси. Одне тільки зображення 
групи чи цікавий принт можуть 
посприяти зав’язуванню дружби».
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Американець зібрав найбільшу колекцію 
футболок 

Колумбієць мешкає у найбільшому 
будинку, виліпленому з глини 

Китайця обліпило 
460 000 бджіл

У в’єтнамському кафе можна пообідати 
в компанії рептилій 

Ізраїльська мама вигадала прилад, який 
допомагає рухатися діткам із ДЦП 64-річний архітектор Октавіо 

Мендоса буквально спік бу-
динок, в якому живе. Він називає 
свою оселю площею 5400 кв. футів 
у Вілла де Лейва, гірському селі в 
Колумбії, «найбільшою глиняною 
посудиною в світі». Особняк під 
назвою Casa Terracotta збудований 
голими руками Октавіо, який ви-
ліпив його з червоної глини, що 
потім затверділа на сонці. 

Зовні помешкання схоже на 
величезний піщаний насип на тлі 
гір. Усередині нема прямих ліній, 
все виліплено абияк, імітуючи 
природні печерні ходи. Утім, тут 
досить сучасних зручностей — 
сонячні батареї для гарячої води, 
туалет і душ, обкладені барвистою 
мозаїкою, два поверхи з залом і 

спальнями та повністю функціо-
нальною кухнею. Стіл і весь посуд 
виготовлені з тієї ж глини, світиль-
ники — з брухту. 

Мендоса, який усе життя про-
ектував комерційні будівлі та 
церкви, вважає, що глина — «най-
здоровіший» матеріал для зведен-
ня житла. 

Прагнучи підвищити продажі 
свого меду, 34-річний бджоляр 

Ши Пін із китайського мегаполіса 
Чуньцін вдався до ризикованої ре-
кламної акції — приманив на влас-
не напівоголене тіло величезний рій 
бджіл, прив’язавши до себе кілька 
коробочок із матками всередині. 

За якихось 40 хвилин Ши Піна 
з ніг до голови обліпило понад 
460 тис. медоносних комах, загальна 
вага яких перевищила 45 кг. 

Якщо ви любите миленьких ко-
тиків і пухнастих кроликів, 

то ця кав’ярня у столиці В’єтнаму 
Ханої — не для вас. Тут можна на-
солодитись ароматним еспресо з 
тістечками у компанії змій, щурів, 
ящірок, тарантулів і навіть їжаків, 
що живуть у скляних тераріумах 
різних розмірів. Дехто, попиваючи 
каву, просто споглядає цих мелан-
холійних істот, а трохи хоробріші 
відвідувачі наважуються навіть 
торкнутися найбезпечніших із них. 

28-річний Нгуен Мін Нгія, 
власник кафе, був одержимий пла-
зунами з дитинства, та розводити 
їх почав усього п’ять років тому, 
коли друг попросив доглянути 
його саламандр, доки він у від’їзді.

Скінчилося тим, що 
в’єтнамець, захопившись, об’їздив 
Таїланд, Сінгапур, Австралію і Ки-
тай, збираючи свою величезну ко-
лекцію екзотичних змій та інших 
рептилій, які тепер розважають 
клієнтів його оригінального за-
кладу.

Синочок Деббі Елнейтан Ротем 
народився з церебральним па-

ралічем і не може ступати ніжками 

самостійно. Дворічному малюку 
пересуватися без сторонньої допо-
моги — непосильне завдання, і це 
спонукало Деббі шукати рішення. 
Система, яку вона створила для 
сина, стала комерційним продук-
том, який поліпшить життя дітей, 
що страждають від моторних дис-
функцій, у всьому світі. 

Пристосування Upsee склада-
ється з трьох частин: ременя без-
пеки для дитини, що кріпиться до 
регульованого пояса для доросло-
го, та спеціальних сандаль, які до-
зволяють татові (або мамі) й дити-
ні ступати одночасно, звільняючи 
їхні руки та створюючи досвід, що 
стимулює і розвиває ходьбу. 

«Upsee блискуче вирішує про-
блему пересування і покращує 
якість життя. У нього є потенціал, 
щоб поліпшити фізичний і емо-
ційний розвиток у перспективі», 
— каже лікар Клер Кенейл. 

Дівчина 15 років їла тільки чипси

20-річна Ханна Літл із Труро, 
Корнуол, снідала, обідала й 

вечеряла чипсами щодня з п’яти 
років: як тільки намагалася з’їсти 
щось інше, дівчині ставало зле. 
Англійка мала серйозний селек-
тивний харчовий розлад і страж-
дала від нападів паніки при згад-
ці про будь-яку їжу, крім тонких 
плястерків смаженої картоплі. 

Та лише після того, як їй до-
велося кинути роботу через те, 
що зомлівала кілька разів на добу, 
Ханна зважилася вжити заходів. 
Упоратися з панічними нападами 
їй допомогли сеанси гіпнотерапії. 

Тепер дівчина почувається чу-
дово: «Раніше я була обмежена у 
виборі, ходила на вечірки, пікніки 
і барбекю з друзями, та ніколи не 
могла там щось з’їсти. Зараз, наре-
шті, живу нормальним життям. Я 
набагато здоровіша й щасливіша». 

Леді Гага скоро стане 
заміжньою дамою 
Скандальна співачка Леді Гага 

залишилася без зуба й має 
великі шанси незабаром отри-
мати обручку. Поп-зірка пожа-
лілася, що хірург видалив їй зуб 
мудрості. Тож тепер їй потрібен 
час, щоб оговтатись і розпочати 
світове турне. 

У своєму «Твіттері» вико-
навиця опублікувала фотогра-
фію зі скорботним обличчям та 
іграшковою мавпою. 

«Щоки як у бурундука. Вида-
лила зуб мудрості перед турне. Я 
не можу їсти. Збираюся перемо-
лоти в блендері фрикадельки», 
— підписала знімок співачка. 

Та, схоже, незабаром у Гаги 
буде привід для радості. Подей-
кують, коханий артистки Тейлор 
Кінні готується до освідчення. 
Наразі чоловік розшукує відпо-
відну обручку для своєї екстра-
вагантної жінки. 

Свої плани щодо заручин 
Кінні намагається зберігати в та-
ємниці. Однак він не втримався 
й розбовкав про це кільком дру-
зям. 

Кажуть, 32-річний актор 
спершу планував запропонува-
ти руку та серце 28 березня — на 
28-й день народження співачки. 
Та він просто не встиг знайти 
потрібну каблучку, тож відклав 
важливий момент на пізніше. 

«Він хоче знайти щось уні-
кальне, що відповідатиме її осо-
бистості», — розповів знайомий 
Кінні. 

До слова, незважаючи на 
сценічний образ, Гага буцімто 
традиційна в плані заручин. Тож 
Тейлор не вигадуватиме чогось 
екстремального, а, навпаки, пла-
нує класичне освідчення. 

Зі шлунку індійця хірурги 
витягли 12 золотих злитків 
Лікарі однієї з клінік Делі виявили в шлунку 63-річного 
бізнесмена золоті злитки. Чоловіка госпіталізували зі 
скаргами на блювоту і проблеми з травленням. Під час 
операції хірурги дістали з його шлунку 12 золотих злит-
ків по 400 г кожен. Медики викликали поліцію та митни-
ків, які прямо в лікарні конфіскували дорогоцінний ме-
тал. «Я вперше дістаю золото з пацієнта. Пам’ятаю, якось 
витяг величезний камінь із сечового міхура, та золото... 
Оперували його три години», — розповів хірург. У такий 
спосіб підприємець перевозив злитки з-за кордону. 
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