
Способи обробки муранського 
скла лишаються незмінними з 

ІХ ст. І венеціанські склодуви пере-
дають свої знання з покоління в по-
коління, причому лише по чоловічій 
лінії. 

Один із двох способів роботи зі 
склом — ліплення і витяжка. Склад-
ність полягає в тому, що у майстра є 
всього дві хвилини на створення за-
думаної скульптури, бо маса швидко 
застигає і втрачає еластичність. 

Починаючи вправлятись у скло-
дувному ремеслі змалечку, чоловік 
досягає вершини майстерності при-
близно до 60 років. 
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Секрети 
виготовлення 
муранського скла 
передаються 
від батька синові 

Чоловік влаштував «вагітну» фотосесію 
замість дружини 

Басейн на колесах... зі старого кадилака 

З’явилося перше в світі морозиво, 
що світиться в темряві 

Будильник, який виманить вас із ліжка 
чашкою кави 

Англієць збудував своєму псу 
будку-копію власного будинку 

В період вагітності, як відомо, 
майбутні матусі дуже каприз-

ні й дратівливі. Жінки у цікавому 
стані рідко в захваті від своєї фігу-
ри. От і дружина нашого героя не 

хотіла фотографуватися вагітною, 
соромлячись нових форм, тож чо-
ловік зробив це замість неї. 

Як ще можна використати ста-
рий Cadillac 1969 р. в. під час 

такої сильної спеки? Звичайно ж, 
перетворити його на справжні-
сінький басейн на колесах! Ма-
буть, саме так подумали собі дру-
зі-автолюбителі з Лос-Анджелеса 

Філ Вейкер і Дункан Форестер, 
купуючи за 800 доларів стареньку 
автівку на ринку вживаних ма-
шин. У кузов умільці помістили 
підігнаний за формою пластико-
вий басейн, а систему фільтрації 
води заховали в багажнику. 

Звичайним ванільним, шоколад-
ним і полуничним морозивом 

уже нікого не здивуєш. Здавалося 
б, усі смаки замороженого десерту 
вже відомі: випускають навіть ріж-
ки зі смаком паштету і стейка. Та, 
виявляється, фантазія виробників 
іще не вичерпана. 

Так, британський дует дизай-
нерів Bompass&Parr випустив пер-
ше у світі морозиво, що світиться. 

Випробували смачну новинку 
на відвідувачах кінотеатру. Кож-
ному глядачеві при вході видали 
безкоштовний ріжок, а коли згасло 
світло, глядацький зал наповнився 
безліччю яскраво-жовтих цято-

чок, що зробило його схожим на 
зоряне небо. 

Індустріальний дизайнер Джош 
Ренуф винайшов геніальний бу-

дильник. Замість того, щоб проти-
вно дзеленчати попід самим вухом 
і змушувати вилазити з ліжка усі-

ма правдами та неправдами, ноу-
хау британця просто варить чаш-
ку міцної кави якраз до підйому. 
Спати, коли поруч із тобою такий 
неповторний аромат, неможливо. 

По правді кажучи, більшість со-
бак живе в будках із десятка 

старих дощок, наспіх збитих ха-
зяїном іржавими цвяхами. Проте 
дворічному сенбернару Веллінг-
тону пощастило — його 37-річний 
господар Джуліан Кайт, майструю-
чи будиночок для свого чотирила-
пого улюбленця, старався, як для 
самого себе. Ба більше, Веллінгто-
нова будка — точна зменшена ко-
пія червоного цегляного будинку, 
в якому мешкає родина Кайтів.  

Дев’ятирічна 92-кілограмова школярка 
ніяк не може наїстися 

9-річна Суман Хатун увійшла до 
десятки найтовстіших дітей у 

світі. Дівчинка, яка стала героїнею 
документального фільму, лише 
трохи поступається у вазі боксеру 
Володимиру Кличку з його 109 кг. 
Маючи всього 1,03 м зросту, Су-
ман важить 92 кг, що вп’ятеро пе-
ревищує норму. 

За тиждень маленька індійка, 
яка живе в Західній Бенгалії, з’їдає 

14 кг рису, 8 кг картоплі та риби і 
близько 180 бананів. Суман обо-
жнює солодощі, особливо цукерки 
і тістечка. 

Через зайву вагу в дитини ви-
никають серйозні труднощі, на-
приклад їй дуже складно вибра-
тися зранку з ліжка. «Всі мої друзі 
худі, а я товста», — ніяковіє Суман. 

Батьки стверджують, що не в 
силі впоратися з «надапетитом» 
своєї дитини, оскільки вважають, 
що відмовляти в їжі не можна. 

«Я дуже стурбована її майбут-
нім, бо інші мої діти абсолютно 
нормальні, — каже матір Суман 
Белі Бібі. — Це дуже боляче». 

Сім’я звернулася до місцевого 
лікаря, щоб він допоміг їм контр-
олювати вагу доньки. На думку 
медика, у дівчинки гіпертиреоз. 
«Якщо не взяти вагу під контроль, 
у дитини може розвинутися діабет 
або захворювання серцево-судин-
ної системи», — констатує лікар. 

Співачка Ріанна хоче купити 
футбольний клуб 
Барбадоській співачці Ріанні за-

кортіло мати власну футбольну 
команду. Артистка веде переговори 
про купівлю одного з клубів Велико-
британії, повідомляє Daily Star. 

26-річна Ріанна серйозно нала-
штована створити спортивну школу 
в рідному Барбадосі та стати власни-
цею футбольної команди в Англії. А 
за порадами з цього приводу зірка 
звернулася до свого друга — гравця 
команди «Челсі» Дідьє Дрогба. 

«Спочатку ми думали, що ба-
жання Ріанни бути пов’язаною з 
футболом на рівні бізнесу скоро 
минеться. Ми вважали, що вона 
все ще перебуває під враженням від 
чемпіонату світу. Але тепер стало 
зрозуміло, що вона дійсно серйозно 
налаштована», — розповіло джерело 
з оточення зірки. 

«Вона говорить про створен-
ня футбольної академії в її рідному 
Барбадосі. Та найбільша її мрія — 
придбати клуб у Великобританії», — 
додав інформатор. 

Та якщо Рірі не вдасться знайти 
англійський клуб, то вона не проти 
придбати й футбольну команду з 
Лос-Анджелеса. 

Нагадаємо, Ріанна є справжньою 
фанаткою футболу. На цьогорічному 
чемпіонаті світу темношкіра красу-
ня навіть зробила кілька «селфі» з 
улюбленими гравцями. 

Артистка відзначилася на не-
давно відшумілому мундіалі. Вона 
розмістила у своєму блозі купу фо-
тографій, які вказують на те, що Рірі 
палко вболівала за збірну Німеччи-
ни у фіналі чемпіонату. 

На більшості знімків поп-зірка 
позує на трибуні зі щасливим облич-
чям. А після матчу Ріанна виклала 
кілька «селфі» з гравцями німецької 
збірної. 

Щасливе подружжя прожило 
разом більше 60 років 
і померло в один день
Американці Дон і Максін Сімпсон із каліфорнійського 
міста Бейкерсфілд, які прожили у шлюбі 62 роки, по-
мерли в один день із різницею лише в кілька годин. За 
словами їхньої онучки Мелісси Слоан, першою померла 
бабуся Максін, а коли її тіло винесли з палати, помер і 
дідусь, повідомляє ВВС. Дону Сімпсону було 90 років, 
а його дружині — 87. Вони познайомилися в 1952 р. у 
Бейкерсфілді й того ж року побралися. 
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