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Семирічний хлопчик зібрав більше 
600 тисяч доларів, щоб вилікувати друга 

Містечко-музей — 
родзинка Гааги 

У Нью-Йорку чоловікам пересаджують 
хіпстерські бороди 

У Боснії й Герцеговині живе чоловік-магніт  

У Штатах знайшли скарб на 10 мільйонів 
доларів 

Ділану сім років. У його найліп-
шого друга на ім’я Джона діа-

гностували надзвичайно рідкісне 
захворювання печінки, що при-
зводить до небезпечно низького 
рівня цукру в крові. Він один із 500 
дітей у світі з цією недугою, ліку-
вання від якої поки немає. Хлоп-
чика треба годувати кожні кілька 

годин через спеціальну трубку в 
животі. 

Коли гроші на лікування Джо-
ни у його батьків вичерпалися, Ді-
лан вирішив допомогти другові. 
Він написав зворушливу розпо-
відь, що допомогла зібрати понад 
600 тис. дол. для досліджень хво-
роби, від якої страждає Джона. 

Ділан вважає свою дружбу з 
Джоною «кращою за шоколад», 
тому й назвав свою книжечку The 
Chocolate Bar. Її вже придбали жи-
телі всіх 50 штатів США та 42 країн 
світу, і кожен цент піде в лабора-
торію доктора Девіда Вайнштейна, 
який шукає ліки від цього недугу. 

На запитання, що він і Джона 
робитимуть через 10–15 років, Ді-
лан відповів: «Ми закінчимо шко-
лу, й Джона на той час уже буде 
здоровий». 

Мадуродам — мініатюрне місто-
музей, розміщене в одному з 

парків Гааги. Це іграшкове містеч-
ко є головною гаазькою атракцією і 
повністю відповідає справжньому: 
інфраструктура, залізниця, аеро-
порт, 700 будинків, мости, кораблі, 
річки, автівки та 13 тисяч крихітних 
жителів — усе це в масштабі 1:25. 

Хоча більшу частину будівель 
виготовили з пластмаси, зате росли-
ни живі, а їхній мініатюрний розмір 
забезпечує регулярне підстригання. 

У Мадуродамі дуже багато 
об’єктів не статичні, як прийнято в 
музеях, а цілком життєздатні: поїзди 
їдуть по залізниці через весь парк, 
машини рухаються по хайвею, по 
річках ходять кораблі. 

Спеціально для дітей у музеї ба-
гато інтерактиву. Так, тут можна за 
допомогою маленького насоса відка-
чувати зайву воду з шлюзу. 

Щоб не відставати від остан-
ньої тенденції носити хіп-

стерську (молодіжна споживаць-
ка субкультура, зосереджена на 
зовнішньому вигляді. — Ред.) 
бороду, ньюйорківці вдаються до 
пластичної хірургії — пересадки 
волосся на обличчі. Ця процедура 
дозволяє їм отримати бороду по-
трібної форми і густоти. Найбіль-
ший плюс у тому, що це справжні-
сінька борода, яку потім можна 
голити, підрізати або відрощувати 
до потрібної довжини. 

Лікарі Нью-Йорка кажуть, що 
кількість чоловіків, охочих обза-
вестися пишною бородою, швид-
ко зростає. Причому вони ладні 
викласти за це 7 тис. дол. Доктор 
Джеффрі Епштейн, який заробляє 
на цій послузі вже 10 років, розпо-
вів, що раніше в нього було кілька 
пацієнтів у рік, а тепер він формує 
три-чотири борідки на тиждень. 

До фахівців приходять не тіль-
ки жертви моди, а й звичайні чо-
ловіки, які все життя намагалися 
виростити пристойну рослинність 
на обличчі. Дехто хоче виглядати 
солідно, а декому густа борода по-
трібна з релігійних міркувань. Та-

кож її хочуть мати представники 
артистичних професій. 

Волосини для формування бо-
роди вилучаються з голови клієн-
та. Їх виймають разом із коренями 
і пересаджують у мікророзріз на 
підборідді. Процес триває вісім 
годин і виконується під місцевою 
анестезією. Якщо пацієнт лисува-
тий, можна взяти волоски з грудей. 
Пересаджене волосся вкорінюєть-
ся і потім росте. Після остаточного 
вкорінення бороду можна збрити. 
Всі пацієнти Епштейна надзвичай-
но задоволені результатом. 

УСребрениці, Боснія і Герцего-
вина, мешкає 56-річний Му-

хібіджа Булджубасік, що володіє 
надзвичайними здібностями — 
він притягує різноманітні предме-
ти, як потужний магніт. 

Варто зазначити, що чоловік 
здатний утримувати на своєму тілі 
не тільки ложки або виделки, а й 
неметалеві предмети, такі як пульт 
від телевізора, блюдце та мобіль-
ний телефон. 

За словами Мухібіджі, його 
тіло наділене особливою енергією, 
яка дозволяє йому робити настіль-
ки неймовірні речі. 

Каліфорнійці відкопали скарб 
старовинних золотих монет 

вартістю 10 мільйонів доларів. 
Подружжя, вигулюючи собаку 

в садку недалеко від будинку, по-
бачило під деревом щось незви-
чайне. Копнувши трохи глибше, 
вони натрапили на відерце, довер-
ху наповнене монетами з щирого 

золота, датованими 1847–1894 ро-
ками. 

У схованці виявилося трохи 
більше 1,4 тисячі червінців у від-
мінному стані, що офіційно під-
твердив професійний нумізмат 
Девід Хол із міста Санта-Ана. Біль-
шість монет оцінили в 27 тис. дол., 
а є й такі, вартість яких перевищує 
мільйон. «Це унікальна знахідка, 
можна сказати, що вони відшукали 
горщик із золотом на краю весел-
ки», — каже відомий колекціонер 
Дон Кегін. 

Щаслива пара попросила не на-
зивати їхні імена та не розповідати, 
де саме те місце, щоб не викликати 
рецидив «золотої лихоманки» і не 
привабити туди натовп із метало-
шукачами. 

Левову частку знайденого 
скарбу сім’я виставляє на інтернет-
аукціон, а решту подарує Амери-
канській асоціації нумізматів. 

Італієць виготовляє летючі кораблі 

Італійцеві Луїджі Пріно скоро 
стукне 83, та він усе ще фанта-

зує, як дитина. Студія цього ар-
хітектора заповнена моделями 
летючих кораблів усіляких форм 
і розмірів, підвішеними до стелі 
на нейлонових нитках. Але от ці-
кавий факт: вони дійсно літають. 
Старий майстер розкручує пропе-
лер — і кораблик починає кружля-
ти по кімнаті. 

Пріно одержимий моделюван-
ням кораблів і літаків із дитин-
ства. Коли йому виповнилося 16, 
хлопець виграв національний кон-
курс. Судді були вражені не тільки 
майстерністю Луїджі, але і його 
віком. Коли підлітка нагороджува-
ли, то спитали, чому разом із ним 

не приїхав хтось із родичів. А він 
гордо відповів, що приз виграв 
сам, тож і забере його самостійно. 

Лише через 50 років Пріно за-
баглося сумістити в одній моделі 
корабель із літаком. Він поспере-
чався з приятелем, що створить 
летючий корабель, який не буде 
муляжем, а дійсно літатиме. І йому 
це вдалося. 

За два десятки років Луїджі 
виготовив 200 летючих суденець. 
Вони гарні й витончені, й кожне 
оптимізоване для польоту. Чов-
ники легкі — до 50 г — і зроблені 
з урахуванням аеродинаміки. Кор-
пус виконаний із паперу та корко-
вого дерева. Двигуна у моделей, 
який би запускав пропелер, немає. 

Шакіра мріє народити чоловіку 
цілу футбольну команду 

Колумбійська співачка поділилася 
подробицями особистого життя 

і враженнями від материнства. 
«Коли у тебе з’являється малюк, 

коли ти відчуваєш його любов, при-
ходить справжнє умиротворення. 
Хочеться ділитися зі всім світом 
своїм щастям», — розповіла Шакіра. 

Зірка впевнена, що в них із фут-
болістом Жераром Піке справжнє 
кохання: щире і пристрасне. 37-річ-
на поп-діва мріє народити йому цілу 
футбольну команду діточок. 

«Якби не мої музичні проекти, я 
уже була б вагітна. Мені б хотілося 
мати вісім чи дев’ять дітей із Жера-
ром — мою власну футбольну ко-
манду», — зізнається співачка, яка 
вже має однорічного сина Мілана. 

«Він (Піке) зі мною, бо хоче бути 
з Шакірою-людиною, а не з зіркою. 
Це — справжнє кохання. Немає жод-
них прихованих мотивів. А я із ним, 
бо він — найдивовижніший чоловік 
із усіх, кого я колись зустрічала», — 
ділиться Шакіра. 

Зі слів красуні, їм із коханим по-
добається одне і те ж, ненавидять 
вони те саме й бажання в них також 
однакові. Такої пристрасті в Шакіри 
ще ні з ким не було. 

Нагадаємо, первісток пари 
з’явився на світ наприкінці 
2012 року. Пологи пройшли за допо-
могою кесаревого розтину. 

Раніше зірка зізналася, що мало 
не втратила віри в Бога, повірити 
знову їй допомогла саме зустріч із 
майбутнім чоловіком. 

«Гадаю, довести існування Бога 
можна саме завдяки коханню. У 
якийсь момент я втратила віру, хоча 
завжди була дуже релігійною. Зневі-
рилася, бо не почувала любові, якою 
вона може бути, — пригадує співач-
ка. — А тоді зустріла Жерара — і ви-
зирнуло сонце». 

Індієць встановив рекорд із 
швидкісного друкування носом 
Житель Індії Мохаммед Хуршид Хуссейн встановив 
рекорд швидкості набору тексту на клавіатурі за допо-
могою... носа. Про це повідомляє International Business 
Times. 23-річний хлопець наклацав 103 символи за 
47 секунд. Хуссейн набрав носом такий текст: Guinness 
World Records has challenged me to type this sentence 
using my nose in the fastest time («Книга рекордів Гіннеса 
поставила переді мною завдання надрукувати це речен-
ня якнайшвидше»). 
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