
Слідом за одягом з українською 
символікою та колористикою, 

світ підхопив моду на обручі-віноч-
ки й татуювання у стилі вишиванок.

Майстри салонів татуажу відзна-
чають: такі «вишиті» тату їхні клієн-
ти замовляють собі дедалі частіше.
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Тату в у вигляді 
вишивки стало 
новим світовим 
трендом 

Моделі майстра боді-арту буквально 
зливаються з пейзажем

Найменша жінка в світі отримала роль в 
серіалі «Американська історія жахів» 

У Токіо надійшов у продаж перший у світі 
бюстгальтер для чоловіків

Футболіста Девіда Бекхема визнали 
найбільш чепурним

У Парижі темношкірий хлопець із 
тризубом зіпсував репортаж росіянам 

Використовуючи людей як по-
лотна, майстер боді-арту з 

Нью-Йорка Тріна Меррі почала 
створювати дивовижні «картини», 
що ідеально вписуються в навко-
лишні визначні пам’ятки.

Ідея проста: береш модель і 
розмальовуєш її так, аби вона зли-
лася із тлом. Задній фон теж важ-
ливий — Емпайр-стейт-білдінг, 
Манхеттенський міст, Централь-
ний парк та інші визначні місця 
американського мегаполіса.

Реалізація ідеї, звичайно, по-
требує часу, терплячості й таланту, 
але результат захоплює.

«Я хотіла краще зрозуміти це 
місто і його історію, — каже Тріна, 
— так що замість того, щоб просто 
сфотографувати кого-небудь на 
тлі Емпайр-стейт-білдінг або ста-
туї Свободи, я вирішила вписати 
його в цей пейзаж».

Найменша жінка в світі Джіо-
ті Амге зіграє в четвертому 

сезоні серіалу «Американська іс-
торія жахів». Про це в твіттері 
повідомив творець серіалу Райан 
Мерфі. 

Він також опублікував фото-
графію, на якій Амге відображена 
на руках зірки серіалу Джесіки 

Ленг. Яку саме роль зіграє Амге, не 
повідомляється. 

Джіоті Амге живе в Індії. Її 
зріст становить всього 62,8 сан-
тиметра. У 2011 році була визнана 
найменшою з нині живих жінок і 
потрапила до Книги рекордів Гін-
неса. Джіоті Амге страждає від 
рідкісного захворювання — хон-
дродистрофії. 

Четвертий сезон «Американ-
ської історії жахів» називати-
меться «Шоу фріків». Дія сезону 
розгортатиметься в 1950-і роки у 
Флориді. 

У Токіо почали продавати бюст-
гальтери для чоловіків, ство-

рені, щоб знизити вплив гравітації 
на груди представників сильної 
половини людства. Даний предмет 
нижньої білизни чоловікам реко-
мендують вдягати на ніч.

Вартість деталі туалету склала 
близько трьох тисяч єн (близько 

30 доларів). Потенційними покуп-
цями бюстгальтерів, що одержали 
назву Kahei Oyasumi Bra, виробни-
ки назвали спортивних чоловіків, 
які піклуються про красу тіла.

Каку Нішіока, у токійському 
магазині якого з’явилися у прода-
жу чоловічі бюстгальтери, висло-
вив упевненість, що представники 
сильної статі мало знають про свої 
груди.

«Якщо у чоловіка добре роз-
винені грудні м’язи, з часом, під 
впливом сили земного тяжіння, 
його груди можуть відвиснути, як 
це іноді трапляється з жінками», - 
розповів він.

Деталь туалету виконана у 
жовто-рожевій гаммі із вкраплен-
нями білого і лимонного кольорів. 
Винахід уже викликав критику 
фітнес-експертів, які вважають, 
що єдиний спосіб підтримувати 
груди у підтягнутому стані — це 
займатися спортом. 

Британського футболіста Девіда 
Бекхема визнали найбільш до-

глянутим чоловіком цього року. 
Рейтинг чоловіків, які вміють 
доглядати за своєю зовнішніс-
тю, оприлюднив журнал «Hello 
Magazine». Список був складе-
ний на основі опитування відвід-
увачів сайту онлайн-рітейлера 
«Hairtrade.com». «Вражає, але Бек-
хем з віком виглядає все краще і 
краще», — цитує видання одного з 
користувачів, що голосували. Срі-
бло у рейтинг дісталося акторові 
Зейну Маліку, а бронза — зірці 
реаліті-шоу Скотту Дісіку. До сло-
ва, опитування проводили серед 
людей обох статей віком від 18 до 
30 років. Кількість респондентів не 
уточнюється.

Нагадаємо, нещодавно зачіски 
Бекхема та його дружини Вікторії 
визнали найкрасивішими. 

«Афро-бандерівці» переслі-
дують російський Перший 

канал навіть у Парижі. Під час 
зйомки новинного сюжету росій-
ського першого каналу у фран-
цузькій столиці Парижі в кадр 
потрапив темношкірий хлопець у 
футболці з гербом України — три-
зубом. Хлопець у футболці з три-
зубом проходить повз журналіста 
на 4 хв 16 с. «Трохи той хлопчина 
зіпсував росіянам репортаж:)», — 
пишуть користувачі у Фейсбуці.

В Австралії лікарня розіслала сповіщення 
про смерть 200 живих пацієнтів 

Похоронні бланки лікарям були 
розіслані помилково. Шпи-

таль «Остін» в австралійському 
Мельбурні розіслав 200 сімей-
ним лікарям співчуття у зв’язку 
зі смертю їхніх пацієнтів. Раніше 
лікарі виписали цим пацієнтам 
направлення на госпіталізацію. 
Згодом виявилося, що похоронні 
бланки були розіслані помилково. 

Причиною непорозуміння став 
«людський фактор»: формуляр, 
який висилається в разі смерті па-
цієнта, був випадково збережений 
одним із співробітників у якості 
базового. Адміністрація шпиталю 
принесла вибачення лікарям, за-
значивши, що пацієнти внаслідок 
помилки аж ніяк не постраждали.

Крістіна Агілера народила 
донечку 
У 33-річної американської співач-

ки Крістіни Агілери з’явилась 
донечка.

Зірка народила в одній із при-
ватних клінік Лос-Анджелеса. Ма-
леча з’явилася на світ за допомогою 
кесаревого розтину. 

Поки що не відомо, з якою вагою 
та ростом народилося маля, проте 
новоспечена матуся вже лишила на 
сторінці у соцмережі перший пост з 
цього приводу.

«Я так пишаюся тим, що наша 
прекрасна донечка Літній Дощ Рат-
лер з’явилася на світ», — написала 
щаслива Крістіна. 

Зауважимо, це перша спільна 
дитина співачки та її коханого — 
кінопродюсера Метью Ратлера. А 
у Крістіни це вже друга дитина. У 
зірки є шестирічний син Макс від 
попереднього шлюбу з продюсером 
Джорданом Братманом. Разом вони 
прожили лише п’ять років. У квітні 
2011 року пара розійшлась. 

До речі, нещодавно поп-зірка 
приголомшила шанувальників но-
вою фотосесією для журналу V 
Magazine. У ній зірка постає абсо-
лютно голою. Шанувальники ар-
тистки змогли добре розгледіти її 
тоді ще округлі форми. 

Компанію Агілері у фотосеті 
склав її наречений та батько дитини 
Метт Ратлер. Під час зйомок Кріс-
тіна зізналася, що любить своє тіло 
і не боїться змін, які можуть з нею 
відбутися у майбутньому.

«Я жінка і пишаюся тим, що лю-
блю своє тіло на різних етапах жит-
тя. Я залишаюся впевненою в собі 
і не боюся тих змін, з якими можу 
зіштовхнутися в майбутньому», — 
зауважила зірка. Співачка похвали-
лася, що друга вагітність у неї дуже 
легка та приємна.

У Києві кицька вижила, 
випавши з 24 поверху
Київська кішка Мілінда стала рекордсменкою Націо-
нального реєстру рекордів: вона випала з 24 поверху 
багатоповерхівки і зосталася живою. Тварина відбулась 
лише переломом задньої лапи, пише Gazeta.ua. «Того 
дня йшов дощ. Вона послизнулася на підвіконні й ви-
пала з балкону прямо на асфальт, — розказує хазяйка 
Тетяна Грищенко. — Та висоти після того випадку бояти-
ся не стала. А щойно з поламаної лапи вийняли штифт, 
наша кішечка на місці всидіти не може».
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