
Валерій Смаглій, 58-річний кия-
нин, відростив найдовші в Украї-

ні вії, пише «Сегодня». Їх довжину — 
близько 3,6 см — офіційно оголосять 
після замірів експерти Нацреєстру 
рекордів України. Вії такі довгі, що, 
як зізнався чоловік, заважають йому 
дивитися на світ божий. До того ж 
важкі, а від постійного навантажен-
ня на повіки в нього ввечері болять 
очі. Коли киянин надягає окуляри, 
то за склом вії загинаються до брів! 
До того, що на нього всі звертають 
увагу, чоловік уже звик. Каже, гірше, 
коли співбесідник ніяк не може зо-
середитися на розмові, бо весь час 
розглядає його. У НРРУ пан Валерій 
зателефонував із категоричною про-
позицією — «реєструйте швидше, бо 
підстрижу!». 
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Власником 
найдовших вій 
в Україні виявився 
чоловік 

Тварини в притулку й у сім’ї: фото до і після

Киянин пише вірші про наболіле на стінах 
закинутих будівель 

«Вишивані подорожі»: рукоділля замість 
фотографій на пам’ять 

У Великобританії знайшли 
горилу-бодибілдера 

Художник Єжи Коноп’є пише 
вірші на стінах покинутих 

будівель і парканах. Називає цей 
проект «Вірші надворі». Перші по-
етичні рядки з’явилися на Нивках 
у Києві: «Холодні будинки у різних 
частинах міста переховують нас 
до весни. Байдуже, три кілометри 
між нами чи триста, аби не було 
війни». 

«Всі вірші будуть мої, — каже 
митець. — Дещо вже є заготовле-
не. Я розпочав такий тривалий 
процес розмови про нагальне і 
про філософське, про наболіле і 
про радісне. Мета — розповісти 

про щось, що може змінити людей. 
Проста форма й сірість бетону на-
дихає мене написати щось на ній».    

Вирушаючи в туристичну подо-
рож, кожен із нас бере із собою 

фотокамеру, щоб зберегти най-
яскравіші спогади з поїздок. А от 
креативний дизайнер із Сінгапуру 
Тереза Лім знайшла для себе більш 
оригінальний спосіб зберегти вра-
ження про вподобані місця. Дівчи-
на не фотографує, а вишиває най-
більш пам’ятні моменти. 

24-річна дизайнерка дуже лю-
бить подорожувати. З кожної ман-
дрівки, як і звичайний турист, ді-
вчина привозить із собою сувенір 
на пам’ять. Однак вона його не 
купує, а робить сама. Тереза ви-
шиває на тканині місця, які від-
відує. В її новій серії робіт під на-
звою «Вишивані подорожі» (Sew 
Wanderlust) можна побачити уті-
лені у кольорових стібках пам’ятки 
Праги, Берліна, Токіо, Лондона. 

Сама авторка зазначає, що зі 
стрімким розвитком сучасних тех-
нологій, зокрема фотографуван-
ня, людина стає скороминущим 
глядачем, який охоплює загальну 
картину того, що відбувається, 
не помічаючи дрібниць. Процес 
же вишивання змушує Терезу 
довго сидіти навпроти вибраних 
пам’яток, ретельно розглядаючи 
всі деталі. 

У британському зоопарку 
Paignton Zoo живе горила, яка 

може викликати заздрість у будь-
якого фаната спортивної зали. 
Місцевому фотографу Крісу Рокі 
вдалося зафіксувати щоденне тре-
нування самця на кличку Ківу. 

«Якусь мить він просто сидів, а 

потім раптом почав підтягуватися 
та качатися», — розповів чоловік. 
Про це пише Metro. 13-річний Ківу 
живе у звіринці з 2006 року. Він 
став улюбленцем публіки, а догля-
дачі називають його «дуже розум-
ним». 

Найбільше ж примат дивує 
всіх своєю любов’ю до спорту і 
притримуванням корисної дієти: 
улюблені ласощі Ківу — латук. 

Американська парочка збудувала будинок 
на колесах і гайнула в подорож 

Закохані з Каліфорнії, США, бу-
дучи впевненими, що рутина 

пожирає людину зсередини, по-
кидали роботи і відправилися по-
дорожувати по Штатах і Канаді 
в будиночку на колесах площею 
12 «квадратів». 

Усе популярнішим в Америці 
стає рух, що пропагує зменшення 
житлової площі: за великі будин-
ки доводиться багато платити, і 
більшість американців витрачає 
на це від 1/3 до 1/2 своїх доходів, 
у результаті 76% мешканців США 
живе від зарплати до зарплати. 

Гійом Дутілх і Дженна Спесард 
так жити не хотіли. Пара позна-
йомилася 2 роки тому в соцмере-
жі. Вони обоє працювали в інду-
стрії розваг і прагнули вирватися 
з лещат міста. Так їм сяйнула ідея 
трансконтинентальної подорожі. 
На будівництво своєї дерев’яної 
мобільної хатинки Гійом і Джен-
на витратили рік. І ось 2 вересня 
2014 року вони покинули Лос-
Анджелес і тепер рухаються уздовж 
побережжя, ведучи блог про свої 
пригоди під назвою «Крихітний 
будиночок у величезній подорожі».  

Відома модель Наомі Кемпбелл 
у черговий раз стала героїнею 

скандальної історії. Манекенниця 
напала на оператора телевізійної 
компанії та буквально побила його 
за те, що він знімав її без дозволу. 

Неприємний інцидент стався в 
столиці Куби Гавані, поруч із одно-
йменним готелем. Кемпбелл розлю-
тилася після того, як потрапила в 
об’єктив відеокамери, коли виходи-
ла з готелю. Прикриваючи обличчя 
капелюхом, топ-модель підбігла до 
оператора. Варто відзначити, що 
спочатку вона кілька разів попроси-
ла припинити зйомку, а потім, коли 
побачила, що телевізійник і не думає 
вимикати камеру, вдарила прямо по 
дорогому апарату. Дісталося і само-
му оператору. 

Цікаво, що кілька годин по тому 
Наомі Кемпбелл пошкодувала про 
свою нестриману поведінку. Вона 
попросила у телеканалу пробачення 
за свій спалах гніву: «Я прошу ви-
бачення за те, що сталося. Це було 
великим непорозумінням», — пока-
ялася манекенниця. 

Відзначимо, «Чорна пантера» ві-
дома своїм вибуховим характером. 
Приміром, на лайку та побої з боку 
темношкірої красуні скаржилися її 
водій та кілька покоївок. До всього ж 
Кемпбелл побилася зі своїм лікарем-
наркологом, влаштувала кілька скан-
далів у магазинах і напала на полі-
цейських у лондонському аеропорту 
Хітроу, за що згодом була засуджена 
до 200 годин громадських робіт. 

Кажуть, що скандальна пове-
дінка манекенниці прямо пов’язана 
з невдачами в особистому житті. 
Адже до своїх майже 45 років модель 
самотня і бездітна. 

В Угорщині ціле село здають
в оренду на вихідні 
Влада села Маг’єр, що на заході Угорщини, розмістила 
на рекламному ресурсі оголошення, в якому пропо-
нує взяти в оренду їхній населений пункт на вихідні. 
За 210 тис. форинтів ($780) на добу нового власника 
обіцяють призначити заступником мера. Охочих узяти 
село в оренду поселять у відремонтованому заміському 
будинку із сараєм. Відзначається, що новий заступник 
мера отримає право на тимчасове перейменування 
вулиць та інших об’єктів у селі. При цьому у власність 
заммера не перейдуть приватні помешкання. 
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Наомі Кемпбелл накинулася 
з кулаками на оператора 

Притулок є далеко не найкращим 
місцем для тварин, але саме тут 

добрі люди знаходять своїх майбут-
ніх улюбленців. Ці фото показують, 
як змінюються собаки й коти, коли 
у них, нарешті, з’являється улюбле-
ний і люблячий господар. 


