
Ідея зробити м’яку іграшку за 
малюнками свого чотирирічно-

го сина, що сяйнула канадці Венді 
Цао, незабаром переросла у при-
бутковий домашній бізнес. 

Компанія Child’s Own Studio, 
яку заснувала майстриня, вже по-

шила сотні іграшок за малюнками 
дітлахів із усього світу. Це справ-
жнє втілення дитячої уяви. Кож-
на забавка унікальна й зроблена 
вручну. 
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Канадка шиє чудернацькі іграшки за ма-
люнками дітей

Чоловік застряг у сміттєпроводі, тікаючи 
від своєї подружки

Чоловік витратив усі гроші, щоб відсудити 
собаку у своєї колишньої

Американець повернув украдений кущ 
гортензій через 54 роки

У Чехії пройшов чемпіонат із повільного 
куріння люльки

Британець змайстрував найгучніший у 
світі ровер

Днями еменесникам у Тюмені, 
що в Росії, довелося визволяти 

чолов’ягу, який застряг у сміттє-
проводі. 

«Про те, що в сміттєпроводі 
знаходиться людина, в обласну ря-
тувальну службу повідомив оче-
видець», — повідомляють право-
охоронці. Приїхавши за вказаною 
адресою, екіпаж рятувальників 
виявив на рівні п’ятого поверху 
дев’ятиповерхового будинку за-
стряглого в сміттєпроводі 31-річ-
ного чоловіка.

Як пояснив сам потерпілий, 

він стрибнув у металоконструкцію 
з майданчика восьмого поверху, 
щоб утекти від подруги. Пролетів-
ши вниз три поверхи, молодик за-
стряг і почав волати про допомогу. 

Щоб звільнити бідаху, ряту-
вальникам довелося зрізати один 
відсік сміттєпроводу. Після цього 
постраждалого витягли назовні 
та передали бригаді екстреної те-
рапії. 

У МНС зазначили, що в їхній 
практиці це другий такий випадок. 
Попередній був кілька років тому і 
теж закінчився вдало. 

Житель Нью-Йорка (США) за-
платив більше 60 тисяч до-

ларів судових витрат, намагаючись 
відсудити опіку над собакою у ко-
лишньої дівчини, після чого опи-
нився на межі банкрутства. 

Працівник галереї, 34-річний 
Крейг Дершовіц стверджує, що 
після розриву його колишня ді-
вчина викрала собаку, суміш бігля 
і мопса, та переїхала до Каліфор-
нії. Тепер він намагається через 
суд домогтися одноосібної опіки 
над чотириногим улюбленцем на 
ім’я Наклс, якого вважає своїм 
«сином». «Мені довелося неабияк 
витратитися, але це того варте», —
каже молодик.

Натомість «викрадачка» пса, 
Сара Брега, запевняє, що в розпал 
роману Дершовіц подарував цу-
ценя їй, тож тепер вона є єдиною 
власницею тварини. Крім того, з її 
слів, Наклс любить плавати, тож 
йому до вподоби жити в Каліфор-

нії, на узбережжі океану. 
Крейг у свою чергу впевнений, 

що тільки в Нью-Йорку, «зі своїм 
татусем і друзями, з якими виріс», 
песик зможе бути по-справжньому 
щасливим. Вичерпавши власні за-
ощадження, собаківник звернувся 
за допомогою до користувачів Ін-
тернету, щоб зібрати ще 20 тисяч 
доларів, необхідних для продо-
вження судової тяганини.

Літній житель міста Нешвілл 
американського штату Тен-

нессі на 73 році життя розкаявся 
у скоєному 54 роки тому злочині, 
пише The Daily Mail. 

Білл Тітлефф розповів, що че-
рез брак грошей у 18 років він не 
міг дозволити собі купити подару-
нок дружині, а потішити молоду 
жінку квітами дуже хотілося. Тому 
він у компанії друга прийшов під 
покровом ночі в міський парк і ви-
копав кущ блідо-рожевих гортен-
зій, красою яких давно захоплю-
вався. 

«Це були прекрасні, ідеаль-
ної форми гортензії, найліпші, 
що можна собі уявити», — згадує 
зловмисник. Видання не уточнює, 

якою була реакція дружини Тіт-
леффа, яка несподівано для себе 
стала власницею квітучого куща. 

Справа про крадіжку гортен-
зій залишилася нерозкритою, та 
через більш ніж півстоліття Тіт-
лефф задумався, що йому дове-
деться відповідати перед Богом за 
своє злодіяння. Принаймні саме 
так він пояснив рішення поверну-
ти квіти. Тепер кущ, який значно 
зміцнів на фермі матері Тітлеффа 
в штаті Кентуккі, знову радує сво-
єю красою відвідувачів міського 
парку Нешвілла. «Іноді важко по-
вернутися і попросити вибачення 
за скоєне, але коли це зробиш, на 
душі стає краще», — радіє Білл, 
знову здобувши душевний спокій.

Переможцем чемпіонату Чехії 
з повільного куріння люльки 

став житель міста Брно, який зміг 
безперервно диміти дві з полови-
ною години. 

До слова, всі учасники незви-
чайного змагання використовува-
ли однакові люльки для куріння, 
аби ні в кого не було «технічних» 
переваг. При цьому кожен запо-
внив свою «файку» трьома грама-
ми однакового тютюну. Чемпіоном 
мав стати той, хто довше за всіх 
зможе утримати вогонь у запале-
ній люльці.

«Переміг Вітєзслав Дудак — 
він курив безперервно дві з поло-
виною години. Це рекорд», — за-
уважив один із організаторів.

Учасники чемпіонату дотри-
муються суворих правил, усього їх 
17. Курці можуть висипати попіл із 

люльки під час змагання, але якщо 
раптом із попелом випаде дрібка 
тютюну, знову покласти його до 
приладдя для куріння не можна.

Зазначимо, що правила кон-
курсу дозволяють випити трохи 
води тільки через 10 хвилин після 
початку змагання.

Велосипедисти, які потерпають 
від того, що їх не помічають 

на дорогах водії, тепер можуть 
придбати унікальний засіб для 
боротьби з цією проблемою. Бри-
танський винахідник Яннік Рід 
розробив велосипед Hornster (від 
англ. «гудок», «клаксон»), оснаще-
ний звуковим сигналом, який за 
гучністю можна порівняти хіба що 
зі зльотом літака «Конкорд». Цей 
двоколісний агрегат видає звук 
гучністю 178 дБ і легко може оглу-
шити будь-якого автомобіліста. 
Hornster створили, щоб скоротити 
кількість аварій, жертвами яких є 
велосипедисти. Винуватцями ДТП 
здебільшого є водії вантажівок. 

Волохате слоненя 
стало зіркою зоопар-
ку Берліна

Зоопарк Берліна показав громад-
ськості маленьке слоненя, яке 

народилося 8 травня. Малюк і його 
18-річна матір на прізвисько Нова 
почуваються добре. Імені слоненяті 
ще не придумали. 

Як розповів директор звіринцю, 
назвати його збираються на початку 
наступного тижня, а поки збирають 
пропозиції через сторінку зоопарку 
на Facebook. 

Волохате дитинча вже стало 
справжньою зіркою в Німеччині. 
Поки що малюк важить лише 102 кг 
при зрості 91 см. Але коли виросте, 
то може досягти 2,5 м й заважити до 
4 тонн.

Жанна Фріске зібралася заміж 
за Дмитра Шепелєва
Популярна співачка Жанна Фріс-

ке, за чутками, збирається ви-
йти заміж за телеведучого Дмитра 
Шепелєва. Цю новину жваво обго-
ворює російська преса.

До речі, нещодавно співачка зі-
зналася, що не проти стати мамою. 
ЗМІ називають кандидатуру Дми-
тра Шепелєва на роль батька дити-
ни поп-зірки тому, що тільки з ним 
останнім часом Фріске з’являлася на 
публіці. Крім того, ведучий на кілька 
днів їздив до неї в Мексику.

Всі ці побачення не пройшли 
марно, тож тепер подейкують, що 
парочка готується до весілля в осо-

бняку співачки в Маямі. Відома й 
дата майбутньої урочистої церемо-
нії — 12.12.2012.

Російські журналісти вирішили 
перевірити інформацію про майбут-
нє весілля у мами Жанни — Ольги 
Володимирівни Фріске.

«Я, як кожна мама, звичайно, 
хочу, щоб у моєї дочки було гарне 
весілля, — зізналася пані Ольга. — А 
ще більше — щоб у неї була щаслива 
сім’я. Але ми з чоловіком не квапимо 
Жанну. Це її вибір, і ми його завжди 
схвалимо і підтримаємо. Щодо ла-
штування до весілля, то нічого ска-
зати не можу, оскільки вперше про 

це чую. А з Дмитром донька нас іще 
не познайомила. Думаю, це неодмін-
но станеться на її день народження».

Жанна полюбляє влаштовувати 
рідним сюрпризи, тож цілком мож-
ливо, що на своєму дні народження 
не тільки познайомить батьків із ко-
ханим, але й одразу презентує їм за-
прошення на своє весілля.

До речі, преса вже оприлюдни-
ла нову інформацію про стосунки 
Жанни Фріске та Дмитра Шепелєва. 
Виявляється, туристи стали свід-
ками побачень парочки в містечку 
Пуерто-Вальярта, де знімається шоу 
«Канікули в Мексиці».

Дівчинка вигадала 
льодяники від гикавки
13-річна американка Мелорі Ківмен, яка часто по-
терпала від гикавки, вигадала рецепт льодяників, 
які допоможуть позбутися докучливого гикання. 
Дівчинка поєднала цукерку на паличці, яблучний 
оцет і цукор в одну «вибухову», але дуже смачну 
суміш. «Ці льодяники стимулюють групу нервів у 
горлі й роті, що відповідають за рефлекторну дугу, 
пов’язану з гикавкою, і гикання припиняється», — 
каже Мелорі. Підприємці вже зацікавилися ідеєю 
тямовитої школярки.
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