
Ні для кого не секрет, що косме-
тика здатна творити чудеса, але 

щоб за допомогою однієї лише губ-
ної помади і фарб можна було ство-
рити справжні витвори мистецтва, 
побачиш не щодня. Лаура Дженкин-
сон, перукар і візажист з Лондона, 
знайшла доволі креативний спосіб 
використання губної помади. 

Талановита дівчина малює на 
своєму обличчі мультяшних персо-
нажів, губи яких замінюють її влас-
ні, від чого зображення виходить 
об’ємним і більш реалістичним. В 
основному героями її творів є пер-
сонажі діснеївських мультфільмів і 
популярних шоу.

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 № 19779.

Передплатний 
індекс - 

21769  

Відомості.інфо

№33 (725) 

28 серпня – 3 вересня 2014 року

http://www.vidomosti.info/

Лондонська 
візажистка малює 
героїв мультиків на 
губах

Піксель — найнижчий кіт на планеті

Норвежець змайстрував велосипед-
динозавр

Маленька китаянка три роки носила хвору 
подругу до школи

З’явився їстівний шоколадний 
конструктор

В Америці врятували бабака

Коротколапий кіт на кличку 
Піксель заввишки всього 12 

см претендує потрапити у Книгу 
рекордів Гіннеса як найнижчий 
на планеті. Попередній «котячий» 
рекорд низькорослості, побитий 
Пікселем, становив 13,5 см. 

Майбутній рекордсмен — 
представник породи манчкін. 
Живе він із хазяями — сімейством 
К’єльдергаард у каліфорнійському 
містечку Портеро. 

Примітно, що зазвичай манч-
кіни доростають до 15-16 см. Щоб 
зафіксувати досягнення, реєстра-
торам попередньо необхідно пере-

вірити вік пухнастого, аби визна-
чити, чи він ще не ростиме.

Недавно на вулицях норвезьких 
міст можна було побачити 

людину, що їздила на незвичайно-
му велосипеді, зробленому у ви-
гляді динозавра. 

Норвезький еколог Marcus 
Moestue винайшов триколісний 
велосипед у вигляді динозавра. На 
його створення у майстра пішло 
півроку. За основу своєї скуль-
птури Маркус взяв зображення 
динозавра тріасового періоду Це-
лофізіса (Coelophysis). Робочим 
інструментом став звичайний ку-
хонний ніж. Готову форму з піно-
пласту скульптор покрив епоксид-
ним клеєм і пофарбував у яскраві 
оранжево-червоні відтінки. Для 
посилення конструкції до свого 
діноциклу Маркус додав третє ко-
лесо. Весь творчий процес умілець 
виклав у своєму блозі. 

Сам Marcus Moestue відзначає, 

що винайшов такий незвичайний 
велосипед в знак протесту проти 
догматичного релігійного вихо-
вання дітей. Їх вчать тому, що ба-
гато мільйонів років тому люди і 
динозаври жили разом. На своєму 
динозаврі еколог проїхав по най-
більш значущим релігійним міс-
цям Норвегії. 

Хе Цін-цзяо, 13-річна дівчинка 
з провінції Китаю Хунань, —  

підтвердження того, що в світі ще 
є самовіддані і добрі люди. Вірите 
чи ні, але це тендітне дівча вже три 
роки носить на своїй спині ураже-
ну поліомієлітом кращу подругу й 
однокласницю до школи і зі школи 
кожного навчального дня. Щоб ви 
зрозуміли, дорога неблизька — 
шість кілометрів туди і назад. 

Історія Цін-цзяо глибоко зво-
рушила серця китайських інтер-
нет-користувачів. Коли дівчинці 
було 9 років, вона зрозуміла, що її 
найліпша подруга Хе Ін-хо, яка за-
хворіла на поліомієліт і перестала 
ходити, не відвідуватиме школу, 
бо родина не зможе їй у цьому до-
помогти. І Цинь-цзяо вирішила 
взяти відповідальність на себе. 
Три роки дівчинка носила подругу 
в школу, поки місцеві органи вла-
ди нарешті (!) у вересні минулого 
року звернули на проблему увагу 
й придбали для Ін-хо інвалідний 
візок. 

Але відданість Цин-цзяо до 
подруги на цьому не закінчилася. 
Вона, як і раніше, прокидається 
о 6:00 і мчить до будинку Ін-хо, 
щоб відвезти її в школу. Коли вони 
під’їжджають до школи, дівчина 
садить подругу на плечі і несе в 
клас, розміщений на другому по-
версі. Дівчинка зовсім не вважає, 
що робить подвиг, вона просто 
рада спілкуванню з близькою по-
другою і готова заради неї на все.

Японський дизайнер Акіхіро 
Мізучі розробив модульну 

систему для створення шоколад-
них плиток у вигляді детальок 
конструктора «Лего». Шоколадну 
масу наливають у спеціальні фор-
ми, а після застигання вона пере-
творюється в цілком функціональ-
ні елементи конструктора. 

Утім, шоколад має не дуже 
підходящі з погляду будівництва 
властивості — він тане в руках і 
швидко з’їдається. 

День у цього бабака відразу не 
задався. Як він потрапив під 

каналізаційну решітку, не відомо, 
але коли спробував самостійно ви-
братися, то застряг між її ґратами. 

Оказія сталася в місті Денверс, 
штат Массачусетс, США. 

Пухкенького гризуна, точніше, 
його смішну зубасту мордочку, 
побачили місцеві жительки, які 
вранці вийшли вигулювати собак, 
і відразу ж викликали поліцію, 
щоб визволити тваринку з пастки. 
Через 20 хвилин копи і рятуваль-
ники приїхали, і їхньому погляду 
відкрилася одночасно і смішна, і 
жалібна картина — голова звірка 
стирчала із зливової каналізації, а 
в очах застигла туга. 

Коли вони нарешті змогли під-
няти важку кришку, бабак повис в 
повітрі й забовтав лапками. Потім 
він зумів викрутитися з квадрат-
ного отвору і, не вірячи власному 
щастю, дременув не озираючись. 

Зірки обливаються крижаною водою, аби 
допомогти хворим

Щоб допомогти хворим на рід-
кісну хворобу Лу Геріга, аме-

риканські знаменитості почали 
обливати себе крижаною водою. 
В акції взяли участь і журналісти 
Павло Лобков і Анна Монгайт з 
телеканалу «Дождь». Вони облили 

себе у прямому ефірі і кинули ви-
клик Сєчіну, Ковальчуку і Тимчен-
ко. ALS Ice Bucket Challenge — так 
назвали цю благодійну кампанію 
зірки. 

До флешмобу може долучити-
ся кожен бажаючий. Для цього по-
трібно просто записати відео, як 
він обливається водою і одночасно 
кидає виклик трьом іншим знаме-
нитостям. Зірки повинні або обли-
тися водою, або дати грошей бла-
годійному фонду. Зазвичай вони 
роблять і те, і інше. До благодійно-
го флешмобу вже встигли приєд-
натися Біл Гейтс, Марк Цукерберг, 
співак Джастін Тімберлейк, теле-
ведучі Марта Стюарт і Джиммі 
Феллон, члени родини Кеннеді, гу-
бернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті 
та інші. Акція вже встигла зібрати 
5 мільйонів доларів.

До слова, представники укра-
їнського шоу-бізу теж потрохи 
приєднуються до акції.

Шлюб Мерайї Кері розпався
Шестирічному шлюбові амери-

канської співачки Мерайї Кері 
з Ніком Кенноном настав кінець. 
Їхні юристи вже домовляються щодо 
умов розлучення та опіки над ді-
тьми.

За словами джерел, Мерайя і 
Нік мешкають нарізно ще з трав-
ня. Чоловік бачиться лише з сином 
і донькою. Згодом сам Нік Кеннон 
підтвердив ці чутки.

«Грім у раю, — сказав 33-річний 
Нік. — Ми кілька місяців живемо 
нарізно», — підтвердив він.

Однак чоловік співачки не за-
хотів розповісти, що ж між ними 
сталося. Він лише запевнив, що річ 
не в подружніх зрадах, які йому при-
писують.

«Мій головний пріоритет — це 
мої діти», — додав він.

Як пише низка ЗМІ, початком кін-
ця стала публічна заява Кеннона про 
те, що він мав інтимні стосунки із світ-
ською левицею Кім Кардашян. Кері не 
пробачила йому свого приниження.

У пари й до того було не все га-
разд. 43-річну Мерайю не влашто-
вувало, що чоловік погоджувався 
на будь-яку пропозицію виступити, 
хоча грошей сім’ї не бракує. У нього 
не залишалося часу на дітей.

Зі свого боку Нік був незадо-
волений тим, що жінка намагалася 
ним командувати. Мерайя терпіти 
не могла, коли він із нею не пого-
джувався.

Раніше в одному із інтерв’ю Ме-
райя Кері зізналася, що почувалася 
дуже самотньою, коли виношувала 
двійнят. Вагітність була з ускладнен-
нями, а Ніка здебільшого не виявля-
лося поруч, бо він «працює найтяжче 
за всіх у шоу-бізнесі». Дітям, Монро 
та Мороккану, вже три роки, і більше 
народжувати співачка не хоче.

Нагадаємо, Мерайя й Нік по-
бралися в 2008-му і відтоді щороку 
урочисто повторювали свої шлюбні 
обітниці.

Квартиру жительки Нью-Йорка 
окупували 50 тисяч бджіл 
Рятувальники знайшли над стелею в квартирі жительки 
Нью-Йорка Фріди Туркменіллі 50 тисяч бджіл. За допо-
могою інфрачервоних детекторів було встановлено, що 
колонія містила 17 великих сот. Туркменіллі розповіла, 
що бджоли з’явилися в її квартирі в Куїнсе кілька тижнів 
тому, проте вона не надала цьому значення, оскільки в 
кімнати залетіло лише кілька особин. Викликати ряту-
вальників американку змусили сусіди, які страждають 
від алергії на укуси комах. 
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