
Ніхто так не експериментує над 
собою, як дівчата. На що тільки 

не йдуть юні красуні для привернен-
ня до себе уваги й самовираження! 

Ось і цей сезон диктує новий 
яскравий тренд у зачісках. Тож, аби 
не відставати від мінливої моди, ді-
вчата по всьому світу поспішають 
пофарбувати свої локони у всі ко-
льори веселки, віддаючи перевагу 
пастельним відтінкам та плавним 
переходам. Виглядає така «райдуга» 
у волоссі як мінімум весело та жит-
тєствердно. 
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Веселка у волоссі — 
новий молодіжний 
тренд 

Ніжна дружба вівчарки та пацючка 
зворушила користувачів Мережі 

У Штатах жінка з мертвим мозком 
«виносила» дитину 

Дружба між голландською ві-
вчаркою та декоративним щу-

ром дивує користувачів Мережі. 
Господиня фіксує теплі стосунки 
між трирічним Озірісом і тримі-
сячним Ріффом та викладає фото 

та відео до соцмережі. 
Піклування та ніжність, які ви-

являють дві абсолютно різні тва-
рини одна до одної, зворушують. 
Ріфф полюбляє лизати Озірісу 
носа або заглядати до небезпечної 
пащі. Попри велику різницю у га-
баритах, пес і гризун обожнюють 
бавитися разом. 

У Небрасці, США, вагітну жінку, 
у якої помер мозок, два місяці 

тримали під’єднаною до життє-
забезпечувальної апаратури, щоб 
вона могла народити, повідомляє 
Mirror. 

22-річна американка Карла 
Перез була на пізньому терміні 
вагітності, коли у лютому в неї 
стався крововилив у мозок. Лікарі 
виявилися безсилими допомогти 
молодій матері, проте вирішили 
не вимикати апарат штучної під-
тримки життя, аби дати шанс її 

малюкові. 
Близько ста співробітників 

клініки 54 доби, а це майже два 
місяці відтоді, як медики конста-
тували смерть мозку пацієнтки, 
підтримували функціонування 
організму Карли, аби її маля наро-
дилося доношеним. 

У квітні Карлі зробили кесарів 
розтин. У неї народився здоровий 
хлопчик вагою 1,2 кг. Малюка, 
появу котрого на світ навіть самі 
лікарі вважають дивом, назвали 
Енджелом. 

Гігантські портрети вуличного художника 
видно з висоти пташиного польоту 

Google Maps оновив інформа-
цію із супутників — і світу 

відкрилися нові велетенські зобра-
ження, які можна побачити лише з 
висоти пташиного польоту. 

Американо-кубинський ху-
дожник Хорхе Родрігес-Герада ві-
домий масштабними портретами 
на асфальті й стінах. Роботи Хорхе 
можуть здатися простими, та він 
завжди вибирає соціально значущі 
місця для них. Нову серію під на-
звою Terrestrail Serie утворюють 
три зображення, намальовані в 

різних техніках та у різних геогра-
фічних площинах: у Сан-Антоніо 
(Техас), Парижі й Буенос-Айресі. 

Героїнею першого «полотна» 
стала 10-річна Нісса. Її портрет 
розміром 30×46 м красується на 
парковці поруч із входом у струк-
туру Сан-Педро-Крік, яка десяти-
літтями була своєрідною лінією, 
що розділяє населення за расовою 
ознакою. На сьогодні це важлива 
рекреаційна зона для соціальної 
згуртованості й культурного обмі-
ну. А портрет дівчинки уособлює 
майбутнє для міста в цілому. 

Наступна гігантська картина 
площею 1200 кв. м — у передмісті 
Парижа Обервілі. Це портрет не-
гласної героїні місіс Пікарт, яка все 
життя підтримувала бідняків. 

Не менш важливі послання не-
суть і розписи стін Хорхе. Так, зо-
браження 12-річного Девіда при-
крашає навчальний центр Isauro 
Arancibia в Буенос-Айресі. Його від-
відує 200 учнів, які живуть практич-
но на вулиці. Установа під загрозою 
знесення, бо перегородила шлях 
новому автобусному маршруту. Ху-
дожник малюнком хоче привернути 
увагу громадськості до проблеми. 

58-річна англо-канадська актри-
са Кім Кетролл зізналася, що 

винить персонаж Саманту Джонс у 
тому, що вона так і не знайшла щас-
тя в особистому житті. 

Кетролл каже, що сексуально 
розкріпачена героїня серіалу «Секс у 
великому місті» стала каменем спо-
тикання на шляху до її сімейного 
благополуччя. 

Річ у тому, що після виходу на 
екрани найпопулярнішого серіалу 
початку 2000-х чоловіки бачили в 
актрисі лише образ, але навідріз не 
помічали, що насправді вона тонка 
ранима людина, протилежна екран-
ній героїні. 

«Я не ходила на побачення до-
волі довго, — каже Кім, яка роз-
лучилася зі своїм третім чоловіком 
Марком Левінські в 2004 році. — 
Іноді я почуваюся наче у вежі. Чоло-
віки сприймають Саманту як щось 
страшне, і якщо я і знайомлюся з 
кимось, то тільки через друзів. Мені 
важко комусь довіритися». 

«Я розумію, що це була робо-
та і, мабуть, найкраще, що я робила 
у своєму житті, але виходить так, 
що у свідомості людей я застрягла в 
цьому образі, — розповіла Кім в не-
щодавньому інтерв’ю. — Останнім 
часом чоловіки найчастіше підходять 
до мене з проханням зробити селфі. 
Причому потім вони в хамській ма-
нері кажуть, що цей знімок допоможе 
їм «кадрити» інших жінок». 

Та якщо не прив’язувати образ 
Саманти Джонс до Кім, характер і об-
раз її героїні в цілому імпонує актрисі. 

«Мені подобається її грати, — 
каже Кетролл. — Вона смілива, від-
крита і завжди позитивно дивиться 
на життя. Наші чотири персонажі 
показали, що жінки можуть бути на-
багато цікавішими». 

Шезлонг із «Титаніка» продали 
за $150 тис. 
Шезлонг із палуби сумнозвісного лайнера «Титанік», 
який вдалося підняти на поверхню після катастрофи, 
днями пішов із аукціону за 100 тисяч фунтів стерлін-
гів (майже 150 тисяч доларів). Колись лежак належав 
капітану корабля, а після катастрофи опинився у при-
ватній колекції. Колишній власник тримав його у своєму 
будинку з видом на океан. Утім, покупець раритету з 
«Титаніка» навряд зможе полежати на цьому шезлонгу, 
враховуючи його стан. 
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Героїня Кім Кетролл із «Сексу 
у великому місті» зруйнувала їй життя 


