
35-річний Раммехар Пуня з Ін-
дії зі школи розвиває в собі 

гнучкість. І результати, яких він 
домігся, вражають: індієць бук-
вально може скластися навпіл, 

причому вздовж тіла. 
Днями Раммехар за хвилину 

зламав плечима 60 компакт-дисків 
перед своїм носом, побивши таким 
чином власний рекорд 2011 року. 

М’язистий кенгуру з австра-
лійського заповідника Alice 

Springs, який зминає лапами метал, 
підірвав Інтернет. Фото двометро-
вого самця на кличку Роджер, що 
сплющив металеве відро, виклав у 
Мережу менеджер заказника Кріс 
Барнс. «Улюблене заняття Роджера — 
трощити відро, з якого його годують. 
Ліпше вже відро, ніж мене», — по-
жартував автор допису. 

9 років тому Кріс знайшов на 
шосе у сумці мертвої самиці, яку зби-
ла машина, кенгуреня і заопікувався 
ним, замінивши дитинчаті матір. За-
раз його улюбленець важить 89 кг, 
має розвинену мускулатуру і вправ-
ляється в рукопашному бою із су-
перником-важковаговиком Дейвом, 
крупним сірим кенгуру. «Режим дня 
Роджера — це спаринги з кікбоксин-
гу і ходіння за мною по п’ятах», — 
пише Кріс. 
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Унікальний кенгуру-
качок гне металеві 
відра та боксує 

«Гумова» людина з Індії може складатися 
навпіл уздовж хребта 

Кролик зі стильною від природи 
«зачіскою» став зіркою Мережі 

У Британії випустили лінію ляльок 
із фізичними вадами

Знайомтеся: це пухнасте і вухате 
чудо звуть Воллі, й живе воно в 

Массачусетсі. Завдяки оригінальній 
від природи «зачісці» кролик став 
справжньою знаменитістю: на його 
«Інстаграм» підписалося вже понад 
75 тисяч шанувальників. 

Секрет в особливій породі. Вол-

лі — англійський ангорський кріль, 
а ці красені вже не одне століття 
розчулюють усіх своєю шерсткою 
— довгою і м’якою, як кашемір. 

Утім, навіть на тлі своїх роди-
чів Воллі виділяється шикарною 
«укладкою»: його великі пухнаті 
вуха нагадують пишну шевелюру. 

На знак солідарності з людьми 
з особливими потребами бри-

танці випустили іграшки з «дефек-
тами».

На випуск серії ляльок із «фі-
зичними вадами» британську 
фірму Makies надихнула онлайн-
кампанія Toy Like Me («Іграшка, 
схожа на мене»). Батьки дітей із 
обмеженими можливостями, щоб 
підбадьорити своїх чад, зверну-
лися з проханням до виробників 
іграшок випустити лінію ляльок, у 
яких були би такі ж фізичні вади, 
як у їхніх малюків. Тисячі людей 
підтримали цю акцію.

На хвилі успіху згаданої кам-
панії фірма Makies запустила ви-
робництво нової серії забавок під 
тією ж назвою. Наразі створено 
три види ляльок: із ціпком, зі 
слуховим апаратом та з імітацією 
великої родимої плями на ляльчи-

ному обличчі. Зараз Makies розро-
бляє моделі ляльок в інвалідному 
візочку та з ходунцями. 

Виробники сподіваються, що 
тепер здорові дітлахи та їхні бать-
ки більш приязно ставитимуться 
до інвалідів, більше допомагати-
муть їм, а діти з фізичними вадами 
перестануть соромитися себе. 

Хлопець фарбується краще за дівчат 
і викладає фото в Instagram 

Молодий майстер візажу не бо-
їться здатися смішним і пока-

зує на собі, як треба фарбуватися 
дівчатам. 

Візажист-самоучка Менні за-
вдяки своєму свіжому підходу до 
краси став улюбленцем користува-
чів Instagram зі всього світу. Хло-
пець із гумором учить дівчат, що 
не потрібно гнатися за трендами 
в макіяжі. Його не хвилює мод-
ний «бойовий розкрас» — Менні 
стверджує, що дівчата мають бути 
красивими, а не модними. На сво-
єму прикладі він показує, який 
макіяж подобається йому на пред-
ставницях прекрасної статі. 

Співачка Віра Брежнєва від-
править 14-річну дочку 

Соню в школу акторської май-
стерності Лі Страсберга в Аме-
риці. Там дівчина зможе не тіль-
ки спілкуватися з носіями мови, 
але й освоювати різні сценічні 
прийоми і техніки. 

Соня їде вчитися відразу піс-
ля канікул, які проведе на морі 
разом із мамою та меншою се-
стричкою Сарою. 

«Поки ми ще не визначили-
ся, де будемо відпочивати. Це 
точно буде морський курорт, але 
який саме — ще не вирішили, — 
розповіла співачка. — Дівчатка 
прекрасно відпочинуть, а по-
тім, набравшись сил, Соня поїде 
вчитися. У цій школі навчаються 
як американці, так і діти з інших 
країн, зокрема з Росії». 

Брежнєва відповідально ста-
виться до освіти й розвитку сво-
їх дочок і намагається підтриму-
вати їхні інтереси. Не дивно, що, 
коли 14-річна Соня серйозно 
взялася за вивчення англійської 
мови, турботлива мама відразу 
забезпечила їй усі умови. 

Та й видно, що співачка ви-
рішила зробити зі старшої до-
чки зірку шоубізу. Адже у свої 
14 років дівчина поводиться як 
досвідчена модель, бере участь у 
професійних фотосетах, зокрема 
для Vogue, та викладає фото з 
них у свій Instagram. 

До того ж на світлинах Соня 
з мейкапом виглядає старше сво-
го віку. Дівчина досить схожа на 
свою зіркову маму, яка не шко-
дує для доньки нічого та вдягає 
її за останніми трендами.  

Двоє росіян потрапили 
в лікарню після селфі з гадюкою 
Двох жителів Омської області Російської Федерації 
госпіталізували після того, як їх вкусила гадюка, з якою 
вони намагалися зробити селфі. Інцидент стався на 
озері, куди чоловіки приїхали порибалити. Горе-рибал-
ки переплутали гадюку з вужем і саме тому спробували 
зробити фото з рептилією. За словами лікаря, зараз 
обидва постраждалих перебувають у задовільному 
стані. 
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Віра Брежнєва відправляє 
дочку вчитися в США 


