
Мільйонер із Індії Датта Фуге 
вирішив, що золото — най-

кращий засіб, щоб привабити ді-
вчат. І бажано, щоб його було ба-
гато. Як повідомляє The Huffington 
Post, індієць одягає на побачення 
золоту сорочку вагою понад 3 кг. 
15 ювелірів працювали над нею 
по 16 годин щодня впродовж двох 
тижнів. Тканина сплетена з ма-
леньких золотих квіток, підкладка 
пошита з оксамиту, а п’ять ґудзи-
ків зроблені з кристалів Swarovski. 

Щоб одяг виглядав іще ефек-
тніше, багатій також замовив собі 
золоті манжети, персні й товстезні 
браслети, які одягаються на руки 
та шию. «Звісно, я не найкраси-
віший чоловік в Індії. Однак, без-
сумнівно, жодна жінка не зможе 
відірвати від мене погляд, коли я 
буду в такій сорочці», — пояснив 
свій вибір вбрання для побачень 

Фуге. 
Дорогоцінна сорочка обі-

йшлась індійцю в 230 тис. доларів. 
За його словами, це не гірша по-
купка, ніж, приміром, дороге авто.
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Мільйонер із Індії «чіпляє» дівчат золотою 
сорочкою 

Фін зібрав із мотлоху та брухту лімузин 

Батько «замовив» сина-геймера 
віртуальному вбивці

Сучасний японський самурай розрубує 
на льоту випущену в нього кулю

Найтовстіший чоловік планети скинув 
аж 300 кілограмів 

В Англії створили світлову інсталяцію 
з паперових човників 

Лімузин Finnijet, який належить 
72-річному фіну Анті Рако, зі-

браний із брухту і непотребу. Авто 
важить три з половиною тонни і 
має довжину близько 9 м. 

У 1984 році Рако іммігрував у 
США і зараз живе у Флориді. Йому 
знадобилося десять років, щоб 
із нуля зібрати автомобіль, осно-
вою для якого стали кузови двох 
Mercedes Benz, деякі деталі від 
Chrysler Imperial і компоненти від 
різних механізмів. 

Креативності Finnijet додають 
86 джерел світла, 36 дзеркал і на-
віть два корпуси від повітряно-ре-
активних двигунів, які заміняють 
глушник. Надійною опорою для 
кузова в центрі є додатковий міст 
із чотирма колесами. Всередині 
достатньо місця, щоб розмісти-
ти десятьох осіб, мікрохвильовку, 
холодильник, телевізор, додаткові 
системи кондиціонування та на-
віть функціональну сауну. 

Також ексклюзивний лімузин 
має турбодизель від Mercedes, а 
вся ілюмінація живиться від трьох 
груп акумуляторів і стількох же 
електрогенераторів. Однак остан-
нім часом у літнього Рако вини-
кли проблеми зі здоров’ям, тому 
він вирішив віддати автомобіль у 
хороші руки, виставивши свого 
красеня на аукціоні eBay. Фін роз-
раховує отримати за нього не мен-
ше мільйона доларів. 

У Китаї батько «замовив» свого 
сина, який цілими днями грав 

у онлайнові ігри, віртуальному 
вбивці. Хлопець запускав улю-
блену «стрілялку», та щойно він 
заходив у гру, кілер убивав його 
персонажа. 

В такий спосіб занепокоєний 
майбутнім сина тато хотів відбити 
у свого 23-річного нащадка ціка-
вість до гри в Інтернеті, щоб той 
почав шукати роботу. 

Зі слів батька, Сяо Фень три мі-

сяці працював програмістом в ІТ-
компанії. Проте невдовзі звільнив-
ся, виправдовуючись, що робити 
там було нудно. Після звільнення 
молодик захопився іграми. 

Спочатку Фень не розумів, 
чому його персонаж одразу гине. 
Та потім, поспілкувавшись на фо-
румах із іншими гравцями, вий-
шов на тата, який найняв віртуаль-
ного кілера. Дізнавшись правду, 
парубок посварився з батьком, і 
зараз вони не розмовляють. 

Здавалося б, розрубати на льоту 
кулю гострим мечем до снаги 

тільки кіношному герою. Та в Япо-
нії знайшовся цілком реальний чо-
ловік на ім’я Ісао Мачії, який зміг 
повторити цей трюк, розітнувши 
навпіл випущену з пневматичного 
пістолета пластикову кульку, що 
рухалася зі швидкістю понад 300 

км/год. 
Завдяки неймовірно точній 

координації японець потрапив до 
Книги рекордів Гіннеса. Ісао очо-
лює на батьківщині самурайську 
школу та має послідовників. Його 
навички володіння катаною на-
стільки бездоганні, що він заво-
ював у Країні сонця, що сходить, 
титул непереможного.

Нещодавно голлівудський 
кінорежисер запросив сучасно-
го самурая на полігон біля Лос-
Анджелеса, щоб той повторив свій 
неймовірний номер із розрубуван-
ням кулі. Й цього разу Ісао також 
зміг за долі секунди після пострі-
лу почати діяти, поставивши меч 
точно проти руху кулі. Відеокаме-
ра зі застосуванням сповільненої 
зйомки зафіксувала, як пластма-
сова кулька розкололась об гостре 
лезо катани на кілька осколків. 

51-річний британець Пол Мей-
сон колись важив 445 кг і був 

найтовстішим чоловіком у світі. 
Втратити 292 кг йому допомо-
гла операція, під час якої хірурги 
зменшили його шлунок до розмі-
рів курячого яйця. Тепер Пол по-
требує видалення зайвої шкіри, 
що звисає з нього величезними 
складками. Вартість такого хірур-
гічного втручання — близько 30 
тисяч фунтів стерлінгів. 

Колишній поштар, який меш-
кає в графстві Саффолк, нині 
важить 152 кг і не збирається на 
цьому спинятися. Мета Пола — 
89-95 кг, здорова вага для чоловіка 
його зросту. «Мені було соромно 
зватися найтовстішим у світі, бо 
я знав, що сам довів себе до цього 
стану», — каже Мейсон. 

Колись добовий раціон Пола 
становив 20 000 калорій. На сніда-
нок він з’їдав чотири яйця, стільки 
ж сосисок, упаковку бекону, веле-
тенську порцію картоплі та хліба. 
Нині ж британець вдовольняється 
1250 калоріями на день. 

Причини переїдання й ожи-
ріння Мейсон вбачає в тому, що 
в дитинстві він був жертвою зну-
щань. Відколи ж у 1986-му пішов із 
життя його батько, стало ще гірше, 
згадує він. 

Світлова інсталяція Voyage, що 
створена агентством Aether 

& Hemera, є флотилією з трьох 
сотень паперових корабликів, які 
плавають уздовж лондонських до-
ків у кварталі Кенері-Ворф. Кож-
не суденце до того ж прикрашене 
світлодіодним вогником, що надає 
видовищу неабиякої чарівності. 

Перехожі матимуть можли-
вість милуватись унікальною ін-
сталяцією аж до 15 лютого. Маючи 
на своєму смартфоні доступ до 
Wi-Fi, кожен охочий може міняти 
човнику колір підсвічування. Про-

ект має на меті «розбудити в людях 
спогади, спостерігаючи за їхньою 
естетичною інтерференцією».

Найбільший кролик 
у світі має понад 
метр у довжину 

Найбільший кролик у світі на 
кличку Дарій має 1,2 м довжи-

ни. До того ж сіренький і досі росте. 
Щодня куцохвостий з’їдає дванад-
цять морквин, шість яблук і дві ве-
ликі капустини. 

За словами господарки кроля 
Аннет Едвардс, звірок дуже лагід-
ний. «Він багато бігає, тож поєднан-
ня їжі та вправ дало чудовий ефект. 
Коли Дарій виросте, стане величез-
ним. Цього тижня я вимірювала 
його і раптом збагнула, що він пере-
ріс Еліс, кролицю, яка досі була най-
більшою у світі», — розповіла жінка.

До слова, це вже четвертий кро-
лик-рекордсмен, вирощений 59-річ-
ною англійкою. 

Анджеліна Джолі претендує на 
роль Клеопатри
Тайванський режисер Енг Лі за-

явив про намір узятися за екра-
нізацію книги Стейсі Шифф про 
Клеопатру.

«Збираюся читати сценарій. Ідея 
знімати цей фільм після всіх картин, 
які я вже зняв, здається мені цілком 
доречною. Що спільного у цього 
фільму з іншими моїми проектами? 
Всі вони зовсім різні! Саме тому мені 
така цікава «Клеопатра», — каже ре-
жисер.

Лі також підтвердив, що готовий 
знімати в головній ролі Анджеліну 
Джолі. Про намір продюсерів заді-
яти її в цій картині стало відомо ще 
в 2010 році. Тоді планувалося, що 
фільм вийде в 2013 році, до 50-річчя 
картини «Клеопатра», головну роль 
у якій зіграла легендарна Елізабет 
Тейлор.

Починаючи з 2010 року, в якості 
можливих режисерів нової «Клеопа-
три» називали Джеймса Кемерона, 
Пола Грінграсса та Девіда Фінче-
ра, та ніхто з них так і не взявся за 
зйомки.

У травні 2011 року Анджеліна 
Джолі розповіла, що творці картини 
мають намір абсолютно по-новому 
трактувати образ єгипетської цари-
ці, яка у світовій літературі відома 
передусім як фатальна красуня та 
жорстока спокусниця.

На думку акторки, Клеопатра 
передовсім вирізнялася розумом і 
освіченістю, а не кількістю кохан-
ців, а крім того, була прекрасною 
матір’ю. Джолі розказала, що твор-
ці нового фільму поставили собі за 
мету позбавити царицю Єгипту тав-
ра секс-символу. 

За останні двадцять років Енг Лі 
зняв більше десяти фільмів, найвідо-
мішими з яких стали «Розум і почут-
тя» і «Горбата гора». Остання стріч-
ка, «Життя Пі», вийшла на екрани 
нещодавно, та їй уже пророкують 
кілька номінацій на «Оскар».

У Німеччині знуджений папуга 
викликав поліцію
У Німеччині до відділку поліції міста Іббенбюрен подзво-
нила городянка, переконуючи, що з сусідньої квартири 
долинають дитячі крики. Жінка запевняла, що останні 
два дні чує з-за сусідських дверей розпачливе «Мамо! 
Тату!». Правоохоронцям, які приїхали на місце, довело-
ся вибити двері квартири, бо ніхто не відчиняв. Однак 
у приміщенні вони знайшли лише папугу в клітці, який 
і кликав на допомогу. Поліцейські відшукали власників 
птаха, які повідомили, що поїхали на відпочинок, а за 
пернатим доглядають їхні знайомі.
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