
«Дорослі полюбляють бавитися 
з їжею так само, як діти», — 

запевняє нас відомий бразильський 
фотохудожник Вільям Касс. Під-
твердженням цього є остання серія 
його робіт під назвою «Minimize — 
Food». 

Бразилець створює захопливі 
мініатюрні постановки із пластико-
вими чоловічками у головних ролях, 
вигадуючи для них цілі їстівні світи, 
де пекучі перчики перетворюються 
на язики багаття, капустяний листок 
— на високу морську хвилю, а каба-
чок — у гармату на сцені цирку. 

P.S.

Адреса редакції: 43016, м. Луцьк, 
вул. Романюка, 1. 
Тел./факс: (0332) 77-48-09, 77-49-08, 77-48-08
E-mail: info@vidomosti-ua.com
web: http://www.vidomosti.info/

Щотижневик «Відомості.інфо»

Видається з 21.09.2000 р. 
Реєстр. номер КВ №19340-9140Р 
від 21.09.2012 р.

Головний редактор 

Галина ФЕДОРЕНКО

Тел. (0332) 77-19-03
e-mail: galina@vidomosti-ua.com

Засновник: ТзОВ «Слово»
Р/р 2600301863522 в ВАТ «Укрексімбанк» 
МФО 303547 ЗКПО 31011295

Будь-яке копіювання, у т.ч. окремих частин текстів чи зображень, 
публікування і републікування, передрук чи будь-яке інше поширен-
ня інформації, в якій би формі та яким би технічним способом воно 
не здійснювалося, суворо забороняється без попередньої письмової 
згоди з боку ТзОВ «Волинські губернські відомості». Відповідальність 
за зміст та текст реклами несе рекламодавець. Відповідальність 
за достовірність фактів, власних імен та інших даних несуть автори 
публікацій. Відповідальність за якість друку несе друкарня. Матеріал, 
відмічений даним значком , друкується на правах реклами. 
Редакція не завжди поділяє позицію авторів публікацій і залишає за 
собою право редагувати матеріали або не друкувати зовсім. 

Друк офсетний. Обсяг 4 друкованих аркушів. Адреса друкарні: 
Львівська область, Яворівський район, с. Рясна-Руська, вул. Свободи, 
5, тел. (032) 297-47-46.  

Тираж 18 500. Замовлення № 19555.

Передплатний 
індекс - 

21769  

Відомості.інфо

№27 (719) 

17 – 23 липня 2014 року

http://www.vidomosti.info/

Бразильський 
фотохудожник 
створює на своїх 
знімках їстівні світи 

Американська пара зіграла весілля в стилі 
«Гри престолів» 

Трирічний малюк і пес — 
друзі-нерозлийвода 

У ПАР маленький носоріг, що втратив 
маму, не може спати на самоті 

Деббі Деламар — власниця найбільших 
штучних грудей Британії 

Популярність «Гри престолів» 
зростає з кожним днем. Ша-

нувальники тепер не лише пере-
глядають серії, обговорюють їх на 
тематичних форумах у Мережі, 
але і влаштовують весілля в стилі 
культового серіалу. Саме так вчи-
нила британська пара. 

37-річний Даррен Прю прибув 
на церемонію в костюмі Джона 
Сноу й із двома вівчарками. Його 
ж 33-річна наречена Керрі Форд 

приміряла на себе образ Дейєнеріс 
Таргарієн. Саме торжество про-
ходило в замку, стилізованому під 
Вінтерфелл. 

Ідея зіграти весілля в сти-
лі «Гри престолів» — справжня 
знахідка, адже картина зараз на 
піку популярності. Крім того, це 
дійсно незвичайно, а таке свято 
запам’ятається не лише молодя-
там, але і багатьом прихильникам 
кінострічки. Маленький Картер Крауч і 

щеня на кличку Тобі дуже 

люблять один одного. Їхню друж-
бу знімає на фотокамеру для сі-
мейної історії матір Картера Девін, 
викладаючи потішні знімки в «Ін-
стаграм». 

Три роки тому, коли пані Крауч 
була ще вагітна, вони з чоловіком 
Джейком узяли бездомне цуценя 
з притулку додому, і вже тоді, як 
стверджує жінка, між ним і дити-
ною встановився контакт. 

На сторінку креативної мамусі 
в «Інстаграм» підписалося вже по-
над 19 тисяч користувачів. Девін 
пояснює, що цими зворушливими 
фотографіями хоче переконати 
скептиків, що домашні улюбленці 
можуть бути вірними та ніжними 
друзями для дітей. 

Як виявилося, тужити за рідни-
ми вміють і тварини. Напри-

клад, маленький носоріг Герті вже 
який тиждень не може оговтатися 
від втрати — браконьєри, які про-
дають роги носорогів на чорному 
ринку, вбили його матір. І тепер 
він невтішно горює. 

Представники товариства з 
захисту тварин забрали осироті-
лого малюка в розплідник. Герті 
фізично не постраждав від рук 
браконьєрів, але боїться спати 
ночами. Волонтери намагаються 
проводити з ним більше часу, щоб 
дитинча почувалося максимально 
комфортно. Кажуть, що тварина 
почала заспокоюватись, але тільки 
якщо у вольєрі з нею ще хтось є. 

Тоді як багато жінок, обтяжених 
незручностями, пов’язаними 

із великим бюстом, із радістю об-
міняли б його  на  «щось  скром-
ніше», 34-річна матір двох дітей 
Деббі Деламар вважає, що грудей 
багато не буває. Вона є щасливою 
власницею найбільших штучних 
персів Великобританії, а це аж 
2,8 л силікону. 

Англійка тричі лягала під ніж 
пластичного хірурга. На першу 
операцію зі збільшення грудей 
зважилася в 28 років. У цілому три 
оперативних втручання обійшли-
ся їй у £15 тис. Найцікавіше те, що 
Деббі має всього 1,5 м зросту! 

Дочки пані Деламар — 15-річ-
на Сіан і 12-річна Кеті — мають 
різні думки з приводу зовнішності 

матері. Старша цілком підтримує 
маму, а от менша ніяковіє, коли на 
неї задивляються роззяви. 

Патріотичний під’їзд на Троєщині 

Киянка Юлія Герасимович уті-
лила давню мрію і прикрасила 

свій під’їзд на вул. Радунській, що 
у столичному районі Троєщина, 
національним малюнком. Для цьо-
го вона залучила двох художників 
— Максима Калмикова та Володи-
мира Загороднього — й виклала з 
власної кишені 5000 гривень. Об-
луплені колись стіни тепер при-
крашає зображення затишного 
села із соняшниковим полем. А 
заїзд для візочків стилізували під 
вишитий рушник. 

Розписати під’їзд Юлія хотіла 
вже давно, однак реалізувала ідею 
лише в травні цього року. Малю-
нок задумали в національному 
стилі — для підняття патріотич-
ного духу. Весь процес забрав три 
дні, пішло 20 балонів фарби 30 різ-

них відтінків. 
Мешканцям багатоповерхівки 

спершу не дуже сподобалася затія 
сусідки-активістки, та, побачивши 
готову роботу, вони були в захваті. 

Шерон Стоун у 56 років дозріла 
до побачень 
Голлівудська актриса, зірка 

«Основного інстинкту» Ше-
рон Стоун оголосила, що серце 
її вільне, а «вакансія» бойфренда 
тепер відкрита. Діти 56-річної 
артистки вже доросли до того 
віку, коли їхня матуся може по-
чати ходити на побачення і на-
віть спробувати побудувати сер-
йозні стосунки. 

На переконання Шерон, ра-
ніше перешкодою для тривалих 
відносин були діти, які забира-
ли весь її вільний час, але зараз, 
коли вони підросли, вона від-
крита для знайомств і романтич-
них побачень. 

Про це кінодіва заявила в од-
ному з американських ток-шоу, 
пише Contact Music. 

«Мої діти досягли такого 
віку, що мені зручно ходити на 
побачення, — ось що сталося. 
Поки вони були малі, я не хотіла 
ні з ким зустрічатися. Тепер же 
почуватимуся комфортно, коли 
ходитиму на побачення. Я від-
крита для побачень», — запев-
нила Стоун. 

Як відомо, в Шерон троє 
прийомних синів. Старшому з 
них 14 років, меншому — вісім. 

Нагадаємо, кілька років тому 
Стоун зустрічалася з удвічі від 
неї молодшим манекенником. 
Тоді досвідчена жінка швидко 
порвала з молодим красунчи-
ком, бо зрозуміла, що між ними 
немає нічого спільного. Потім 
їй закидали романи з солідним 
американським бізнесменом, а 
ще з нещодавно розлученим ак-
тором Антоніо Бандерасом. 

Шерон упевнена, що секс-
символом можна бути в будь-
якому віці, а зморшки чоловіків 
лише приваблюють. 

Потопальника врятували 
завдяки повідомленню
в Facebook 
Завдяки SOS-повідомленням у Facebook береговій 
охороні англійського Корнуолу вдалося врятувати 
18-річного хлопця, який тонув у морі, повідомляє The 
Daily Mirror. Човен парубка перекинувся, проте він встиг 
скористатися мобільним телефоном, щоб написати в 
соцмережу про НП: «Я у біді». Пост побачив його друг і 
підняв тривогу, зв’язавшись із рідними «яхтсмена». Ті в 
свою чергу зателефонували у берегову охорону. 
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