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Бродячі чухуахуа тероризують ціле місто 

Кіт обожнює фотографуватися 
в одязі 

Хазяї та їхні улюбленці: тоді й зараз 

Індійка 25 років їсть тільки рідке 

Рідко який європеєць зважиться 
скуштувати камбоджійський «фаст-фуд» 

Завжди вважалося, що чихуахуа 
— лагідна й дружелюбна по-

рода, та й вони бувають злісними. 
Жителі Мерівейла, містечка в Ари-
зоні, підтвердять вам цей факт. Ву-
лиці тут окупували здичавілі чи-
хуахуа, які тероризують дітей. 

Місцеві чиновники, які здій-
снюють контроль за безпритуль-

ними тваринами, стверджують, що 
не можуть вплинути на ситуацію. 
Вони отримали понад 5000 скарг 
від мешканців, що втричі більше, 
ніж будь-де в США. Маленькі зло-
стиві собачки з крихітними, та го-
стрими як ножі зубками доводять 
громадян цілодобовим гавкотом, 
кидаються на дітей, особливо 
якщо ті катаються на роверах. Іно-
ді все закінчується укусами. Діти 
скаржаться, що бродячі пси ганя-
ються за ними зграями і намага-
ються повалити на землю. 

Нині цей американський штат 
охоплений кризою, тому багато 
хто відмовляється від своїх ви-
хованців. Так на вулицях і опи-
няються гламурні «кишенькові» 
чихуахуа, де їх кількість стрімко 
зростає. Патрулювати в місті ні-
кому, відловлювати чотирилапих 
«волоцюжок» — теж. Тому бідним 
жителям Мерівейла наразі нічого 
не залишається, як самим відби-
ватися від надокучливих і мстивих 
дворняжок, використовуючи під-
ручні засоби або швидкі ноги. 

Слава до американського кота 
на кличку Лоренцо з Маямі 

прийшла зовсім несподівано. Його 
хазяйка Джоан Біонді, журналіст-
ка кількох відомих видань, заради 
розваги свого часу почала фото-
графувати улюбленця в різних 
вбраннях. 

Пухнастий завжди був небай-
дужий до гардеробу своєї господи-
ні, а коли та якось жартома натягла 
на нього майку, Лоренцо це дуже 
сподобалося, він сидів із гордим 
виглядом і зовсім не відчував дис-
комфорту. Тоді Джоан і сяйнула 

ідея зробити невелику фотосесію 
для свого чотирилапого модника. 

Дуже скоро стильний кіт став 
зіркою Мережі. Знімки з Лоренцо 
купують на спеціально створено-
му сайті, крім того, вони беруть 
участь у виставках. 

Сама Джоан каже, що фотогра-
фує свого кота суто для того, щоб 
змусити похмурих людей посміх-
нутись. І їй це цілком вдається. 
Вона вбирає Лоренцо в сорочки, 
жилетки та светри і знімає його 
на різних цікавих фонах. Виходять 
дуже забавні образи. 

У Мережі все більшої популяр-
ності набуває викладання світ-

лин із домашніми улюбленцями в 
стилі «тоді й зараз»: для порівнян-

ня завантажують фото, коли ті ще 
були щенятами або кошенятами, й 
сьогоднішні. Різниця між знімка-
ми — від років до кількох місяців. 

25-річна індійка Манх Дарре з 
містечка Соніпет, що недале-

ко від Нью-Делі, не їла твердого від 
народження. Вона дотримується 
рідкої дієти з молока, чаю, кефіру 
та води. Дівчина страждає від аха-
лазії — хронічного захворювання, 
через яке сфінктер, який закриває 
отвір зі стравоходу в шлунок, бло-
кується. Результат — нудота, коли 
вона намагається проковтнути хоч 
шматочок. 

Манх навіть дивитися не може 
на звичайну їжу. Тож тільки п’є. 
Але вона навіть на рідкому вирос-
ла високою і не виглядає слабкою. 
Дівчина виконує всю хатню робо-
ту. Мати не відразу зрозуміла, що 
з дочкою щось не так. Тільки як 
стала вводити в раціон дівчинки 

рис і хліб, а дитина не припиняла 
плакати, здогадалася, що це не ка-
призування. Потрібна операція, та 
сім’я не має грошей: подружжя ви-
ховує 8 дітей. Зате купили корову, 
щоб забезпечити доньку молоком. 

Фаст-фуд у Камбоджі дуже від-
різняється від нашого тради-

ційного. Тут продають їжу на кож-
ному розі, причому з настільки 
екзотичних для нас продуктів, що 
європейцям буває навіть дивитися 

бридко. Проте безліч туристів їде 
сюди спеціально, щоб скуштувати 
смажених із часничком таранту-
лів, тарганів і коників, зміїне філе і 
кхмерські яйця — качині, протух-
лі, зі сформованими зародками. 

В Америці люди, стоячи в заторі, врятували від смерті 
п’ятимісячного малюка 

Фотограф зафіксував порятунок 
п’ятимісячного малюка, який 

раптово перестав дихати і посинів у 
машині своєї тітки, що стояла в ав-
томобільному корку. 

Коли крихітний Себастіан, який 
страждає від дихальних проблем че-
рез те, що народився недоношеним, 
перестав дихати в той час, як їхав по 
шосе у Флориді в автівці своєї тітки, 
на щастя, виявилося багато поміч-
ників. Памела Раусер зупинилась і 
закричала, що її племіннику потріб-
на допомога, на крик відгукнулися 
поліцейський і двоє пожежників, які 
разом із ними застрягли в заторі. 

За іронією долі фотокор Аль 
Діас, що має численні нагороди, 
опинився поруч і зумів зробити низ-
ку драматичних знімків, які відо-
бражають порятунок дитини. Зараз 
врятований хлопчик перебуває в лі-
карні. Його стан стабільний. 

Хейден Пенеттьєрі розповіла, 
за що покохала Кличка 
Американська акторка Хейден 

Пенеттьєрі розказала, що вони 
з Володимиром Кличком із весіллям 
не поспішатимуть. Пара хоче, щоби 
їхній «великий день» був сповнений 
щастя, а не стресу. Ще Хейден розпо-
віла про чесноти свого обранця, які 
цінує більше за гарну зовнішність. 

«Ми дуже легковажні щодо ве-
сільних планів, не хочемо ні з чим 
квапитися. Хочемо, щоби цей день 
був веселим, щасливим і без стре-
сів», — поділилася Пенеттьєрі. 

Зі слів 24-річної актриси, вона, 
на відміну від багатьох дівчат, ніко-
ли не марила весіллям. Хейден спо-
кійно думала про те, що колись і в 
неї буде сім’я. Майбутнього чоловіка 
дівчина обирала не за зовнішністю.

«Ти можеш бути найвродливі-
шим чоловіком на планеті, але якщо 
тобі нічого до цього додати, то в тобі 
немає нічого сексуального», — ска-
зала Хейден. 

«Я хочу бути з тим, хто відкри-
ває мої очі на увесь світ та допомагає 
мені стати кращою людиною, в усіх 
сенсах», — пояснила вона.

Кличко-менший, судячи зі всьо-
го, вимогам своєї нареченої цілком 
відповідає. «Володимир не просто 
боксер, він розумний і турботли-
вий», — поділилася вона. 

Однак, схоже, голлівудська кра-
суня все ж таки розпочала готува-
тися до шлюбу з українським супер-
ваговиком. Так, нещодавно зірка 
знялась у фотосесії для весільного 
журналу. Фото мініатюрної Хейден 
у білій приталеній сукні прикраси-
ло обкладинку травневого номера 
Brides. 

Нагадаємо, Володимир Кличко 
і Хейден Пенеттьєрі заручилися во-
сени минулого року. Однак з датою 
весілля пара поки не визначилася. 
Володимир казав, що одружиться 
після закінчення Майдану.

Рятівна кров Джеймса 
Гаррісона 
74-річний австралієць Джеймс Гаррісон — супергерой. 
Цей звичайний на вигляд чоловік врятував життя більш 
ніж двох мільйонів немовлят за останніх 54 роки. У 
Джеймса особливий тип крові: її плазма містить анти-
тіла, які допомагають вилікувати малюків із резус-кон-
фліктом — серйозною формою анемії. Він почав здавати 
кров із 18 років і робив це кілька разів на тиждень, тоб-
то майже тисячу разів. Мотивація у Джеймса з’явилася в 
14, коли йому самому знадобилося переливання. Юнаку 
тоді влили 13 л чужої крові, й це врятувало його життя. 
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