
Талановитий турецький худож-
ник Хасан Кале спеціалізується 

на створенні мікрокартин. Так, у 
своєму останньому проекті він ви-
користовував у якості полотна лише 
їстівне: лушпиння арахісу, половин-
ки мигдалю, бананові чипси, насіння 
фруктів, боби, цибулиння та навіть 
квадратики шоколаду. 

Але навіть їжу митець розма-
льовує з великим умінням.  Він ви-
користовує дуже тоненькі пензлі та 
лупу, щоб написати, скажімо, на зер-
нині вечірній пейзаж рідного Стам-
була. 
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Турецький 
мініатюрист малює 
картини на їжі 

Хворий на рак філіппінець зіграв весілля 
за 10 годин до смерті 

У США обрали найпотворнішого собаку 
у світі–2014 

Життя в стилі «Інстаграм»: нові окуляри 
дозволяють бачити все через фільтри 

19-річний підліток зібрав розкішний 
автопарк суперкарів 

Бездомний книголюб із ПАР вразив світ 

Відеозапис одруження хворого 
на рак жителя Філіппін Роуда 

Го, який помер через 10 годин піс-
ля церемонії, і його коханої Лізль 
вразив увесь світ. 

Урочистість відбулася ще 18 
червня в одній із лікарень столиці 
Філіппін Маніли, а наступного дня 
Роуд помер. На весіллі були при-
сутні лише рідні та близькі пари, 
які не могли стримати сліз, а також 
їхня дворічна донечка. 

Спочатку торжество планува-
ли на 8 липня, та в травні у наре-
ченого виявили рак на четвертій 
стадії. І дату перенесли у зв’язку зі 
стрімким погіршенням його стану. 

Ролик в Інтернет виклав брат 
покійного. Він розповів, що зби-
рався подивитися його один, але, 
розплакавшись, вирішив показа-
ти зворушливе відео всьому світу. 
Воно набрало понад чотири міль-
йони переглядів на YouTube.

У місті Петалума в штаті Ка-
ліфорнія відбувся щорічний 

конкурс на найпотворнішого со-
баку на планеті. А перемогу цьо-
горіч виборов дворічний Арахіс, 
якому й дістався головний приз 
— $1500. 

У песика сумна історія: він по-
страждав від пожежі, отримавши 
страшні опіки, й майже рік про-
жив у притулку для тварин, звідки 
його забрала співчутлива Холлі 
Чандлер із Північної Кароліни. В 
Арахіса витріщені очі, скуйовдже-
на шерсть, залисини по всьому 
тілу, великі криві зуби й не закри-
вається паща. 

Втім, Холлі зауважує, що по-
творність, як і красу, любляча лю-
дина перестає помічати однаково 
швидко і свого пса вона любить 
таким, яким він є. 

Напевно, ви помічали, що знім-
ки, оброблені за допомогою 

фотофільтрів у додатку Instagram, 
виглядають набагато привабливі-
ше, ніж оригінали. 

Так от, творці нових сонце-
захисних окулярів Tens Tinted 
Sunglasses вирішили не обмежува-
тися маніпуляціями у фоторедак-
торі, а відразу зробити реальність 
більш приємною для ока. 

Для цього вони розробили 
спеціальні лінзи, які не тільки за-

хищають від світла й УФ-променів, 
але й додають барв навколишньо-
му світу. 

Алім Ікбал — син власника од-
ного з найбільших у Велико-

британії туристичних агентств — у 
свої 19 уже володіє ексклюзивним 
автопарком. Одначе, мабуть, хло-
пець перестарався, опублікувавши 
в своєму профілі в соцмережі фо-
тографії всіх своїх чотириколісних 
«цяцьок». 

Річ у тому, що після появи в 
Інтернеті знімків люксових супер-
карів «татусевого синочка» у ньо-
го з’явилося чимало заздрісників. 
А минулого тижня невідомі палії 
спалили чотири з його розкішних 
автомобілів, серед яких виявили-
ся Lamborghini Aventador Roadster 
за $440 тис., два Audi R8 Spyders і 
Bentley Flying Spur. 

24-річний бездомний Філені 
Дладла, що мешкає в Йо-

ганнесбурзі, — спраглий читач. 
Замість того, щоб просити ми-
лостиню, як інші безхатьки, він 
заробляє сяку-таку копійчину на 
прожиття, продаючи на вулиці 
вживані книжки. 

Історію Філені розповів світу 
кінематографіст Тебого Мелоуп. 
Він зробив із ним інтерв’ю і виклав 
у Мережу. З бесіди стає зрозумі-
ло: безхатченко просто обожнює 
читати, що вельми рідко трапля-
ється серед цього прошарку на-
селення. Його розуміння й оцінка 
творів літератури вражають. При-
чому хлопця зовсім не хвилюють 
умови власного життя, він більше 
стурбований тим, щоб розповісти 
всьому світу, як це здорово — на-
солоджуватися цікавою книгою. 

Індус живе у монохромному біло-
червоному світі 

Щоб стати популярним, 52-річ-
ний агент із нерухомості з 

Бангалора, Індія, на ім’я Севен-
радж оточив себе всім червоним 
і білим. Він настільки одержимий 
цими кольорами, що носить лише 
червоно-білий одяг. Причому його 
дружина й діти — теж. 

Надихнув індійця Махатма 
Ганді, що завжди був вбраний у 
біле. «Я змалку мріяв стати уні-

кальною людиною», — пояснює 
свої дивацтва Севенрадж. 

Інтер’єр його будинку, як і 
офісу, повністю виконаний у чер-
воному та білому кольорах. Авто, 
меблі, папір для друку, шкарпетки, 
носовичок і спідня білизна — все 
тих самих кольорів. Він навіть ку-
пує зубну пасту в червоно-білому 
тюбику і таку ж зубну щітку, щоб 
усе відповідало! 

Ольгу Фреймут узяли 
в заручники у Дніпропетровську 
Телеведучу Ольгу Фреймут 

та її знімальну групу взяли 
в заручники під час роботи над 
новим авторським проектом. 
Агресивні люди закрили коман-
ду Фреймут у приміщенні та ви-
магали віддати їм відео, відзняте 
кількома годинами раніше. 

Інцидент стався минуло-
го тижня в Дніпропетровську. 
Фреймут тримали в заручниках 
кілька годин і звільнили тільки 
після втручання міліції. Напад-
ники били камери, обшукували 
членів знімальної групи, забира-
ли телефони та флешки. 

У Дніпропетровську Ольга 
Фреймут знімала один із епізо-
дів свого нового телепроекту. 
Щоб врятувати карти пам’яті, 
вчасно витягнуті продюсером 
із відеокамер, самій телеведучій 
довелося ховати їх під одягом. 

«Першу половину зйомок 
усе йшло спокійно. Коли ми за-
кінчили роботу і зібралися йти, 
зрозуміли, що двері приміщення 
зачинені. На запитання «Чому?» 
нам відповіли, що, поки ми не 
віддамо відеоматеріали, нас звід-
си не випустять. Ми викликали 
міліцію, яка їхала хвилин 40. Тим 
часом охорона цього приміщен-
ня накинулася на камери і стала 
їх бити», — розповіла Фреймут. 

Шеф-редактору групи наси-
лу вдалось умовити нападників 
випустити з приміщення хоча б 
жінок. Сама телезірка перебува-
ла в заручниках до останнього. 
Звільнили її лише тоді, коли мі-
ліція почала вибивати двері. 

«Я почувалася героїнею три-
лера. Ми всі були налякані, не-
відомо, чим усе могло закінчити-
ся», — каже Фреймут. 

В Індії трирічну дівчинку 
звинувачують у збройному 
нападі 
Індійські поліцейські мають намір притягнути до 
кримінальної відповідальності малолітню дитину, яку 
підозрюють у грабежі з використанням зброї. Право-
охоронців не бентежить навіть те, що фігурантці справи 
виповнилося тільки три роки, а донос на неї написали 
мстиві сусіди. Батьки дитини вважають, що до цього 
призвела їхня сварка із сусідами, у яких є зв’язки в регі-
ональній соціалістичній партії Самаджваді та поліції. 
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