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Чеченські школярки створили 
альтернативу ляльці Барбі 

Потворний песик 
збагатив 
свою хазяйку 

Британський «жебрак» купив квартиру 
за $300 тисяч 

Німкеня має 40-сантиметрову талію 

Індієць відростив найдовші в світі вуса 

У столиці Чеченської Республіки 
Грозному відбулася презента-

ція сучасних національних ляльок. 
Творці іграшок — юні Аманта (14 
років) і Саманта (11), а також їхня 
матір, яка допомагала дівчаткам. 

Раїса Дадаєва має дві освіти — 
філолога та закрійника-модельє-

ра. Її старша дочка Аманта взяла 
у руки ножиці у три роки, вирі-
шивши «допомогти» мамі. Зараз 
у сім’ї цей зворушливий випадок 
згадують зі сміхом. Нині ж, підріс-
ши, дівчинка сама придумує і шиє 
для себе одяг. Молодша, Саманта, 
шити не вміє, зате саме їй нале-
жить колекція з 84 ляльок, яких 
Аманта придумала одягнути у на-
ціональний одяг. Поділилися заду-
мом із мамою — і та їх підтримала. 

Перша лялька була купленою. 
Для неї сестрички за два дні по-
шили чеченське вбрання. Та ви-
рішили на цьому не зупинятися. 
Замовили пластикову «основу» на 
фабриці Петербурга. Іграшки ви-
конали за ескізами юних дизайне-
рок. У результаті вийшли ляльки, 
що рисами обличчя дуже нагаду-
ють чеченських дівчат. А те, що 
почалось, як дитяча гра, стало ре-
альним заробітком, адже чеченці 
охоче купують їх донечкам. 

Кумедний собачка з неправиль-
ним прикусом на кличку Тунець 

став зіркою Інтернету і тепер має 
власну лінію товарів. 

Метис чихуахуа і такси в 2011 
році з’явився у будинку Кортні Дей-
шер, яка практично щодня ділилася 
фотографіями свого улюбленця на 
Instagram. Тепер сторінка «Тунець 
розтопив моє серце» має понад 375 
тисяч підписників, а Кортні ство-
рила інтернет-магазин, де фанати 
можуть придбати чохли на iPhone, 
футболки та чашки з зображенням її 
смішного песика. 

Бідолаху Тунця, який страждає 
від неправильного прикусу та дис-
функції нижньої щелепи, підібрали 
на узбіччі дороги в Сан-Франциско 
(США), де, мабуть, його і кинув пер-
ший власник. «У нього смішні зуби, 
які стирчать, зморшки навколо рота 
і підборіддя, пом’ята шия, яка вигля-
дає так, ніби її замочували в тазику 
кілька днів, — каже Кортні. — Та я 
його дуже люблю!» 

Британець Саймон Райт вдавав 
жебрака і просив милостиню 

на вулицях Лондона, в той час як 
насправді володів апартаментами 
за 300 тисяч доларів. 

Замурзаний, у лахмітті, він що-
дня сидів на узбіччі разом із псом і 
просив подати копієчку. Та це була 
для нього лише робота. Ввечері 
Саймон ховав свій шматок карто-
ну з проханням про милостиню, 
вмивався і йшов додому. 

В рік він заробляв жебраку-
ванням до 76 тисяч доларів. Сусіди 
розповіли поліції, що Райт під-
озріло часто ходить до букмекерів 
і в гральні заклади. Як виявилося, 

вдаваний «бідняк» міняв у них 
дріб’язок на купюри. «Він щодня 
заробляв великі суми, просто про-
сячи милостиню на вулиці. Сай-
мон прикидався волоцюгою аж 
три роки», — розповів констебль 
Олівер Штебель. 

«Я знаю його. Кидав йому гро-
ші роками. Думаю, близько 20 фун-
тів пожертвував цьому обідранцю. 
Я можу їх отримати назад?» — ці-
кавиться Кріс Фавершам. 

Розгляд справи триває. Поки 
що Райту заборонено жебракувати 
на вулиці. Проте остаточним ви-
роком він може бути на п’ять років 
позбавлений волі за шахрайство. 

24-річна Мікеле Кобке з Бер-
ліна, яка має зріст 165 см, із 

усіх сил намагається побити чин-
ний світовий рекорд із найтоншої 
талії (38 см). 

Тендітна дівчина вже три роки 
поспіль носить спеціальний кор-
сет із вшитими пружними стале-
вими пластинами для того, щоб 
виробити найтоншу талію на пла-
неті. І зараз вона як ніколи близька 
до своєї мети: обхват талії Мікеле 
вже зменшився до 40 см. 

Знамениті параметри 90-60-
90 тьмяніють на тлі «досягнень» 
берлінки, яка ще три роки тому 
мала 63 см у поясі. Нереально тон-
ка талія, що нагадує пісочний го-
динник, вражає і багатьом зовсім 
не здається ідеалом краси. Проте 
Мікеле запевняє, що деякі люди 
вважають її форми дійсно прива-
бливими. 

Дівчина настільки звикла до 
корсетів, що вже не може без них. 
«Мені важко вставати без корсета, 
а іноді навіть важко пересувати-
ся», — зізналася вона.

58-річний Рам Сінкх Чохан 
із Раджастану вже більше 

сорока років не голить вуса. На 
сьогодні його пишна рослинність 
на обличчі досягла 4,3 метра за-
вдовжки, проте індієць не збира-
ється зупинятися. Цьогоріч йому 
нарешті вдалося потрапити до 
Книги рекордів Гіннеса у категорії 
«Найдовші у світі вуса». 

Рам стверджує, що кращий 
спосіб відростити довжелезні ву-
сиська — якомога раніше почати. 
«Бо з віком гормони слабшають, і 
ріст вусів теж сповільнюється», — 
пояснює він. 

На початках Чохан постій-
но лаявся з дружиною, бо її дра-

тувало те, скільки часу чоловік 
витрачає на догляд за своїми до-
вжелезними вусами, а також те, 
що люди на вулиці постійно на 
них витріщаються. Але як тільки 
герой опинився в центрі уваги 
громадськості, встановив світо-
вий рекорд і засвітився в кількох 
боллівудських фільмах, його бла-
говірна змінила гнів на милість і 
тепер ставиться до вусів чоловіка, 
«як до членів родини». 

Найбільшою прикрістю для 
Рама є той факт, що його син не 
поділяє пристрасті батька до пиш-
ної рослинності на обличчі. Він 
постійно голиться і не хоче відрос-
тити собі навіть крихітні вусики.

Чоловік Інни Цимбалюк відправив 
її в монастир у Карелії 
Таємничий чоловік україн-

ської телеведучої та актриси 
Інни Цимбалюк організував на 
честь 28 дня народження коханої 
поїздку до Валаамського монас-
тиря на Ладозькому озері. Про 
те, як закохані проводять дозвіл-
ля, можна дізнатися з фотогра-
фій, які Інна розміщує на своїй 
сторінці в Facebook. 

Так, чоловік Цимбалюк у 
якості презенту на день наро-
дження запропонував їй провес-
ти романтичний вікенд на Вала-
амських островах у Карелії, куди 
пара добиралася з Пітера на вер-
тольоті. А як додатковий пода-
рунок дівчина отримала від ко-
ханого дизайнерську прикрасу, 
інкрустовану діамантами. Після 
повернення до Москви «Міс 
Україна-Всесвіт — 2006» зібрала 
всіх друзів і відзначила своє свя-
то вдруге в колі близьких. 

Нагадаємо, у травні стало 
відомо, що 27-річна українська 
модель і ведуча таємно вийшла 
заміж за російського бізнесмена. 
Тепер Інна мешкає з благовірним 
у російській столиці. Та називати 
ім’я свого обранця дівчина кате-
горично відмовилася. Розповіла 
лише, що зустрічалася з ним три 
роки, жила на дві країни, а рік 
тому все ж переїхала до Москви. 

Її чоловік, зі слів Цимбалюк, 
— особа непублічна, але впливо-
ва у бізнес-колах. Його вік красу-
ня теж приховує, але відомо, що 
він — приятель 63-річного спі-
вака Олександра Буйнова. Той і 
познайомив пару три роки тому. 

Чи зареєстрований шлюб 
офіційно, дівчина теж не зізна-
ється. 

У США учням задали написати 
передсмертні записки 
Вчителька літератури престижної школи у Нью-Йорку 
в якості домашнього завдання запропонувала учням 
написати передсмертні записки. Підлітки повинні були 
поставити себе на місце людини, яка має намір невдо-
взі вкоротити собі віку. Школярі саме вивчали твір «Та-
ємне життя бджіл», головна героїня якого збирається 
накласти на себе руки. Незвичайне завдання обурило 
батьків. «Ми платимо пристойні гроші не для того, щоб 
наших дітей схиляли до суїциду!» — заявив батько 
одного з учнів. 
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