
Мальдіви славляться своїми роз-
кішними готелями, бірюзови-

ми водами і приголомшливими пля-
жами. Але є і темний бік райських 
островів, про який не знає багато 
туристів. Серед мальовничих атолів 
є й штучний острівець, на який що-
дня викидають до 400 т відходів, зде-
більшого — пластикові пляшки, які 
хвилями та вітрами розносить мо-
рем далеко за межі сміттєзвалища. 
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Темний бік Мальдів Британка зіграла весілля 
сама із собою 

Канадський екстремал робить друзям 
знімки на пам’ять на дахах хмарочосів 

Колі з оранжевими очима 
не може знайти господаря 

Жителька Великобританії 
Грейс Гелдер зіграла весіл-

ля сама із собою, повідомляє The 
Guardian. На торжестві, яке про-
йшло в графстві Девон, були при-
сутні 50 гостей. 

Півроку тому дівчина зробила 
собі пропозицію на лавці в місь-
кому парку. Для церемонії вона 
купила вінтажну білу сукню, об-
ручку й написала весільні клятви. 
Гелдер розповіла, що батьки поста-
вилися до її рішення з розумінням. 

Останні шість років у Грейс не 
складалося з постійними стосун-
ками, і вона вирішила, що весілля 
стане хорошим виходом зі ситуа-
ції. За словами Гелдер, пошук же-
ниха для неї завжди був «занадто 
складною роботою». При цьому ді-
вчина не виключила, що в майбут-
ньому пов’яже себе узами шлюбу з 
чоловіком, якщо знайде підходящу 
кандидатуру. 

Уточнюється, що церемонія 
юридичної сили не мала. 

Руфери — екстремали, які за-
бираються на вершини місь-

ких будівель. Особливий інтерес у 
них викликають дахи хмарочосів і 
об’єкти, які добре охороняються. 
І це зрозуміло, оскільки знімки, 
зроблені з таких точок, є унікаль-
ними, а більшість краєвидів про-
сто захоплює дух. 

Канадський руфер Том Рябой 
робить запаморочливі фото з да-
хів свого рідного Торонто й інших 
мегаполісів. 

Це екстремальне захоплення 
у Тома з’явилося ще в дитинстві. 
Його першою вершиною став хо-
лодильник. Саме на ньому знай-
шов свою дитину тато, коли од-
ного разу повернувся додому з 
роботи. Батьки так і не зрозуміли 
тоді, як їхній малюк туди видерся. 

Висотки — справжня при-
страсть Тома. На своїй сторінці в 
Instagram він пише, що відвідав 
більше дахів, аніж Санта-Клаус. 

Часто хлопець забирається 
на хмарочоси з друзями, у яких 
на згадку лишаються оригінальні 
фото. Тому Рябой відвідує з фото-
камерою дахи не тільки у рідному 
місті, а скрізь, куди подорожує як 
турист. 

Чорна колі на кличку Багіра так 
і не змогла знайти господарів 

через незвичайний колір очей — 
помаранчевий. 

Собака потрапила в притулок 
для бездомних тварин у Італії, 
коли їй було шість місяців. Напри-
кінці минулого року Багіру пере-
везли до притулку в англійський 
Глостер. Однак знайти для неї ха-
зяїна у Великобританії теж не вда-
лося. Загалом колі поневірялася по 
притулках близько семи років. 

Співробітники притулку 
Teckels, де нині мешкає Багіра, роз-
повіли, що вона відрізняється від 
решти їхніх вихованців норовли-
вим характером. 

Старший фахівець розплід-
ника Еліс Брекс уточнила, що со-
бака підійде людям без маленьких 

дітей, які живуть у сільській міс-
цевості: «З нею через її упертість 
завжди будуть проблеми, та я на-
вчила її розуміти по-англійськи, 
і вона вміє сидіти і давати лапу, 
коли почувається комфортно». 

Помаранчеві очі часто трапля-
ються у кішок. Це пов’язано з ви-
соким вмістом гранул меланіну. Та 
у собак такий колір — надзвичай-
на рідкість. 

У Лондоні приготували найдорожчий 
гамбургер у світі 

Шеф-кухар ресторану Honky 
Tonk, що у передмісті Лон-

дона, створив найдорожчий у світі 

гамбургер, прикрашений сусаль-
ним золотом, омарами та чорною 
ікрою, повідомляє The Telegraph. 

Консалтингова компанія 
Record Setters визнала страву вар-
тістю 1,1 тисячі фунтів, пригото-
вану з 22 г мармурової яловичини 
та 60 г новозеландської оленини, 
найдорожчою у світі. 

До складу делікатесу також 
увійшли бекон, кленовий сироп, 
сир брі, зелений чай, копчені ка-
чині яйця й іранський шафран. А 
булочка посипана стружкою біло-
го трюфеля. 

Загальна харчова цінність бур-
гера становить 2,6 тисячі калорій. 
Це більше рекомендованої ООН 
добової дози для дорослої людини. 

Творець сендвіча-рекордсмена 
назвав свій гламурний кулінарний 
витвір «Гламбургер». Щоб виправ-
дати його вартість, ресторан ви-
рішив пропонувати шедевр фаст-
фуду в меню зі шведським столом 
із делікатесів. 

Ще влітку цього року було ого-
лошено про те, що відома аме-

риканська кінозірка удостоїлася від 
Єлизавети II титулу дами. В ході 
приватної аудієнції в Букінгемсько-
му палаці Джолі особисто зустрілася 
з британською королевою: Єлиза-
вета II нагородила актрису титулом 
кавалерійної дами за активну участь 
у глобальній кампанії проти сексу-
ального насильства в зонах військо-
вих конфліктів. 

А нещодавно зірку кінематогра-
фа було офіційно відзначено монар-

шою ласкою. 
«Пані Анджеліна Джолі 10 жов-

тня прийняла від її Величності 
відзнаку почесної дами Великого 
Хреста і Заслужений орден святого 
Михайла та святого Георгія», — зна-
читься в заяві королівського двору. 

Джолі одержала титул кавале-
рійної дами особисто з рук королеви 
Великобританії Єлизавети ІІ. Про це 
йдеться на офіційній сторінці Бри-
танської монархії у Facebook. 

Енджі стала першою американ-
кою, яка була удостоєна такої честі. 

На урочистому врученні нагоро-
ди актриса з’явилась у вишуканому 
вбранні від Ralph & Russo, вкотре 
продемонструвавши бездоганне від-
чуття стилю. 

Відзначимо, що цього року Ан-
джеліна разом із главою МЗС Ве-
ликобританії Вільямом Хейгом 
провела саміт у Лондоні, який був 
присвячений проблемі сексуального 
насильства в зонах військових кон-
фліктів. 

Джолі також є посланцем ООН у 
справах біженців. 

Киянин відростив найдовші 
брови 
Киянин Олександр Креп має найдовші в Україні брови 
завдовжки 11,8 см. Досягнення внесли до національної 
Книги рекордів. «Завжди мав густі й довгі брови. У школі 
через це комплексував, бо однокласники дражнили 
«бровастим». Та з часом звикли до мого зовнішнього ви-
гляду і перестали обзиватися, — розповів рекордсмен 
кореспонденту Gazeta.ua. — За бровами майже не 
доглядаю. Коли мию голову, то трохи шампуню капаю і 
на них. Уранці розчісую і пригладжую. За день роблю це 
кілька разів, бо інколи залазять в очі, у ніс і рот». 
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Анджеліна Джолі отримала почесний 
титул із рук британської королеви 


