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ШАРЛАТАНСТВО 

ДОВІВ 

ПРИКЛАД ДЛЯ  НАСЛІДУВАННЯ 

Крокодилу в салоні краси зробили 
манікюр і пілінг тіла

Бізнес восьмирічного хлопчика 
приносить родині тисячі фунтів

У Німеччині побудували пішохідні 
американські гірки

Хірург-трансвестит вводив жінкам 
під шкіру цемент і суперклей

Дружина виставила на аукціон 
одержимого іграми чоловіка

91-річна бабуся стала найстарішим 
учителем йоги в світі

Салон краси в Австралії зробив 
цілий комплекс косметичних 

процедур для самки крокодила, 
таким чином підготувавши її до 
шлюбного періоду.

Співробітники зробили кроко-
дилу повний пілінг тіла, манікюр, 

педикюр і епіляцію воском у зоні 
бікіні. Відвідування твариною са-
лону «Parap Day Spa» — незвичай-
на рекламна акція, метою якої було 
показати, що працівники салону 
вміють якісно виконувати свою 
роботу, навіть якщо їхнім клієн-
том став крокодил.

Самку взяли з центру до-
сліджень крокодилів у Дарвіні в 
Північній Австралії. Тварина ви-
явилася дуже поступливою і не 
проявляла жодної агресії під час 
косметичних процедур.

«Сезон спарювання не за гора-
ми, тому ми хочемо, щоб вона ви-
глядала трохи краще», — сказала 
бізнес-менеджер спа-салону. Інша 
працівниця зазначила, що такий 
клієнт — дуже гарне тренування 
для співробітників салону.

8-річний англійський школяр 
Харлі Джордін перетворив ди-

тячі ігри на прибутковий бізнес. 
Він уже два роки керує компанією 

з продажу мармурових кульок, ві-
домих як «марблс». «Марблс» — 
популярна дитяча гра, суть якої 
полягає в тому, щоб вибити з по-
значеного кола якомога більше ку-
льок супротивника. 

Одного дня малому сяйнула 
ідея відкрити сайт, де можна за-
мовляти кульки на будь-який смак. 
План виявився безпрограшним. 
Нехитрий бізнес приносить роди-
ні тисячі фунтів, а попит настільки 
високий, що робота знайшлася не 
тільки для мами Харлі, а й для двох 
його старших братів.

У парку німецького міста Дуй-
сбурга відкрилась атракціон-

скульптура «Тигр і черепаха — 
чарівна гора». Конструкція, що 
здалеку виглядає, як американські 
гірки, насправді є звивистими схо-
дами довжиною 220 метрів.

Атракціон спроектували ар-
хітектори Хайке Муттер й Ульріх 
Гент. Свій витвір вони описують 
як тонку іронічну гру з публікою: 
на відстані скульптура вабить й 
чимало обіцяє, а зблизька — роз-
чаровує.

Новинка слугує своєрідним 
оглядовим майданчиком і дозво-
ляє піднятися на висоту 85 м над 
рівнем моря. Згори відкривається 
вид на Рейн. Ширина сходового 
прольоту — один метр. Найвищий 

пік у недосяжній «мертвій пет-
лі» — 20,6 м. У поручні вбудоване 
світлодіодне освітлення, тож роз-
вага працює й у темряві.

Атракціон символічний ще й 
тому, що зроблений із оцинкова-
ної сталі: він виріс на місці, де ра-
ніше виготовляли цинк, а навколо 
скульптури, як і раніше, працюють 
сталеливарні компанії.

Оніл Рон Морріс, 30-річний 
трансвестит із Маямі, штат 

Флорида (США), визнаний ви-
нним у тому, що видавав себе за 
пластичного хірурга, і, не маючи 
медичної освіти, нарощував жін-
кам сідниці, вводячи їм під шкіру 
цемент, суперклей і герметик для 
автомобільних покришок.

Морріса, який виглядає як 
жінка, проте проходить у базі да-
них як чоловік, затримала поліція 
в місті Норт-Лодердейл, Флорида, 
ще у березні 2011 року.

Він підозрюється у незаконній 
лікарській діяльності, що загрожує 
життю пацієнтів. Подробиці зло-
чинів стали відомі тільки зараз.

Сержант Вільям Бемфорд, 
співробітник поліцейського де-
партаменту Маямі Гарденс, по-

відомляє, що Морріс узяв зі своєї 
жертви 700 доларів за «косметич-
ну операцію» і зробив їй серію 
підшкірних ін’єкцій, що містили 
цемент, рідкий парафін і аерозоль 
для накачування проколотих шин, 
ще й «приправивши» цю пекельну 
суміш клеєм.

Невдовзі після «операції» жерт-
ва відчула гострий біль у черевній 
порожнині й інших частинах тіла 
та звернулася за допомогою в лі-
карню, не розкривши, проте, ліка-
рям причини свого нездужання.
Медики діагностували у неї зара-
ження золотистим стафілококом і 
пневмонію. Вони запідозрили, що 
пацієнтка побувала у руках шарла-
тана, і повідомили про це в депар-
тамент охорони здоров’я штату. 
Згодом жінка все розповіла.

Еліз Бредлі, яка мешкає в штаті 
Юта (США), виставила на про-

даж свого одержимого відеоіграми 
чоловіка, щоб хоч якось приверну-
ти до себе його увагу.

«Простий в експлуатації, по-
трібно тільки годувати й напувати 
кожні 3-5 годин. Він любить поїсти 
і цілими днями грати у відеоігри», 
— написала вона в своєму пості.

Еліз стверджує, що просто хо-
тіла пожартувати, запропонував-
ши купити свого 22-річного чоло-
віка Кайла Бредлі тому, хто дасть 
за нього найвищу ціну.

Відтоді, як вийшла у світ ві-

деогра «Modern Warfare 3», Кайла 
неможливо відірвати від екрана. 
Коли чоловік грав 48-му годину по-
спіль, Еліз вирішила піти на крайні 
заходи. «Я його практично не ба-
чила, він весь час сидів у своїй кім-
наті, — каже дівчина. — Зрештою, 
я сказала йому, що виставлю його 
на аукціон. Моя свекруха сказала: 
«Давай!» — І от, я це зробила».

Коментуючи «лот», одні юзери 
непокоїлися щодо сімейних про-
блем пари, а інші й справді пропо-
нували за Кайла «викуп» — пачку 
жуйок. Деякі чоловіки були не 
проти замінити Кайла собою.

91-річна жінка визнана найста-
рішим учителем йоги в світі.

Берніс Бейтс із Санкт-
Петербурга, штат Флорида, зовсім 
не заперечує, якщо її рекорд буде 
побитий. А таємницю свого успіху 
приписує своїм «дітям» — людям 
у віці за шістдесят, які раз на тиж-
день відвідують її заняття.

«Якби тут не було моїх дітей, 
то не було б і мене», — стверджує 
Берніс.

91-річна бабця внесена до Кни-
ги рекордів Гіннеса як «Найстарі-
ший учитель йоги в світі». Вона 
також вважає, що її досягнення 
повинно заохочувати всіх інших 
людей займатися спортом, у тому 
числі і йогою, в будь-якому віці.

Проте жінка стверджує, що 
де-небудь у глибинці Індії, ціл-

ком імовірно, живе собі якийсь 
100-річний йог, який також міг 
би претендувати на цей почесний 
титул, просто про нього ніхто не 
знає. Проти такого розвитку подій 
старенька рекордсменка зовсім не 
заперечує. 

ДИВАЦТВА 

57 англійців залізли 
в одні труси, аби 
побити рекорд

Нещодавно консервативну Ан-
глію здивувала екстравагант-

на витівка. 57 мешканців Лондона, 
певно, вирішивши розвіяти міф про 
холодну стриманість нації, залізли в 
гігантські рожеві труси, аби побити 
світовий рекорд. Цю шалену витівку 
вже оцінили представники Книги 
рекордів Гіннеса, які й зафіксували 
досягнення.

Стоячи у гігантських майтках у 
середині листопада, люди виглядали 
дещо змерзлими. Тим паче, що біль-
шість із них була вбрана в саму лише 
спідню білизну та барвисті шкарпет-
ки. Проте, навіть попри червоні носи 
та гусячу шкіру, ентузіазму стійким  
англійцям не забракло.

Представник книги рекордів 
Крейг Гліндей, який і зафіксував 
рекорд «Найбільша кількість людей 
в одних трусах», зауважив, що цей 
рік чи не найщедріший на усіляких 
диваків, що силуються побити по-
передні досягнення. Каже, що, аби 
отримати визнання, люди готові на 
що завгодно.

Евеліна Бльоданс вдруге виходить заміж 
і чекає дитину
Акторка Евеліна Бльоданс зі-

бралася заміж. Її обранцем 
став батько її майбутньої дити-
ни, російський продюсер Олек-
сандр Сьомін.

42-річна світська діва вже 
була одружена:  її пов’язували 
шлюбні узи з якимось ізраїль-
ським бізнесменом Дмитром, 
про якого було відомо лише те, 
що в нього є 17-літній син. 

Але недавно в житті Еве-
ліни відбулися серйозні зміни: 
вона закохалася, розлучилась і 
готується стати матір’ю, що, до 
слова, дуже довго приховувала. 
Розсекретив зірку невідомий 
папараці, який зняв Евеліну, яка 
ретельно вибирала книгу у відді-
лі для майбутніх мам. І зірці не 
залишалося нічого іншого, як 
підтвердити, що вона дійсно у 
цікавому положенні.

Чоловіком Бльоданс стане 
продюсер Олександр Сьомін. 
Евеліна розповіла журналістам, 
що торжество пройде у вузькому 
колі друзів на острові Маврикій. 
Наречена вже замовила розкіш-
ну весільну сукню у відомого 
модельєра Ольги Русан, яка є ав-
тором весільних убрань багатьох 
зірок. Чотири роки тому саме Ру-
сан пошила три розкішні плаття 
для балерини Анастасії Волочко-
вой, коли та виходила заміж за 
бізнесмена Ігоря Вдовіна.

Актриса, клоунеса, світська 
діва Евеліна Бльоданс зараз 
активно знімається в скетчко-
мі «Одна за всіх» у ролі абсо-
лютно нерозумної блондинки 
з Рубльовки, а також грає роль 
фатальної жінки в серіалі «Про-
клятий рай». А прославилась 
Бльоданс наприкінці 1990-х за-
вдяки ролям сексапільних зва-
бливих жінок у комедійному 
проекті «Маски-шоу».

Через фарбу для волосся 
жінка лежить у комі
38-річна британка — чергова жертва фарби для 
волосся. Матір двох дітей Джулію Маккейб госпі-
талізували з зупинкою серця та серйозними ушко-
дженнями мозку. Її чоловік стверджує, що його 
дружина регулярно використовувала фарбу однієї 
марки, але цього разу після фарбування їй чомусь 
стало зле. «Вона тільки й сказала: «Мені погано, не 
можу дихати», — розповів Рассел. Зараз вона на 
апараті життєзабезпечення. Алергію викликала 
речовина під назвою парафенілендіамін (PPD).


