
Як розважити себе в декреті, зна-
ють молоді сучасні матусі, що 

користуються соціальними мере-
жами. Вони вигадали собі розвагу 
в перерві між безсонними ночами, 
зміною підгузків і годуванням. 

Ще недавно хітом у Інтернеті 
було викладання фото зі скривле-
ними личками малюків, які вперше 
в житті спробували лимон, а зараз 
уже нове захоплення — мами й тати 
з відмінним почуттям гумору малю-
ють своїм нащадкам густі чорні бро-
ви і викладають знімки в Мережі. 
Виходить дуже забавно. 

Головне — використовувати без-
печні фарби, що легко стираються. 
Інакше вашому малюкові доведеть-
ся смішити рідню, а то й нежданих 
гостей виразними дугами намальо-
ваних брів кілька днів. 
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Нова інтернет-манія 
— «Намалюй дитині 
брови» 

Собачка здійснив навколосвітню подорож 
зі своєю господинею 

В Індії бабуся щодня прив’язує онука 
до автобусної зупинки 

Нью-йоркський модник перетворив свого 
4-річного сина на ікону стилю 

В Угорщині зібрали рекордну башту з Lego

У США з’явився справжній трансформер 

За щасливим збігом обставин, 
життєрадісного собачку Оска-

ра взяли з притулку для тварин у 
Кейптауні, ПАР, усього за день до 
того, як його мали приспати. Це 
сталося вісім років тому. А вже у 
2009-му він і його хазяйка Джоан 
Лефсон вирушили в навколопла-
нетну мандрівку, щоб зібрати гро-
ші та привернути увагу світової 
спільноти до тяжкого становища 
собак у притулках. 

За час свого мало не 10-річного 
туру 36 країнами Оскар видерся на 
Мачу-Пікчу, побачив Тадж-Махал, 
Велику китайську стіну, Ейфелеву 
та Пізанську вежі й єгипетські пі-
раміди, катався на слоні та верб-
люді й навіть політав на дельта-
плані. 

Бідний дев’ятирічний індій-
ський хлопчик Лакхан Кале з 

Мумбая зостався без батьків: мама 
кинула його, а тато помер зовсім 
недавно, тож хлопчик лишився під 
опікою бабусі. Дитина страждає 
від церебрального паралічу, нічого 
не чує і не може говорити. Йдучи 
на роботу, бабця прив’язує онука 
за ноги до автобусної зупинки, де 
він лежить увесь день під палючим 
сонцем і чекає, поки старенька по-
вернеться і забере його додому. 

Днями обурені очевидці до-
чекалися літню жінку, щоб поста-
вити їй кілька запитань, і ось що 
відповіла 66-річна безпритульна 
Сакхубай Кале на їхні докори: «Що 
я можу вдіяти? Він не говорить і 
нічого не зможе пояснити людям, 
якщо згубиться». Ночами бабуся 
прив’язує Лакхана до своєї ноги. 

Увесь день Сакхубай продає при 
дорозі іграшки і квіткові гірлянди.  

В Індії дискримінація людей із 
обмеженими можливостями — не 
рідкість, тут нема спеціалізованих 
закладів, які б могли піклуватися 
про неповносправних діток. 

Татко Коллетт Вікс перетворив 
свого чотирирічного сина Рай-

кера на справжню ікону стилю. 
Цілісінькими днями ця самозако-
хана парочка поглинена «найваж-
ливішою» у світі справою, намага-

ючись зібрати черговий «модний 
лук» із глянцевого журналу в най-
ближчому торговому центрі. 

Судячи з усього, у хлопчика 
велике модельне майбутнє: вже 
зараз його блог відвідують тисячі 
юзерів, з-поміж яких і дизайнери-
початківці. 

Правда, фотографуватися 
маленький Райкер поки не дуже 
любить. Та за шматок торта, яким 
його підкупляє мама, позує охоче. 

У столиці Угорщини Будапешті 
школярі та працівники ком-

панії Lego звели найбільшу вежу з 
кубиків популярного конструкто-
ра. Загальна висота споруди сягну-
ла 36 м 76 см. 

Конструкція височіє прямо в 
центрі міста поруч із базилікою 
Святого Іштвана, найбільшим хра-
мом і найвідомішою пам’яткою 
Будапешта. Співробітники Книги 
рекордів Гіннеса зафіксували до-
сягнення угорців. 

Зведення вежі в Будапешті 
продовжило негласне всесвітнє 
змагання. Так, у 2013 році в США з 
детальок Lego зібрали 34,5-метро-
ву вежу, яка перевищила аналогіч-
не празьке «архітектурне диво», 
збудоване в 2012-му, на 2,5 метра. 

28-річний винахідник Джослін 
Пейдж створив костюм кі-

ношного трансформера, в якому 
розважав дітей на вулицях амери-
канського міста Енн-Арбор, що в 
штаті Мічиган. 

На відміну від більшості поді-
бних винаходів, цей відповідає ви-
могам образу та дозволяє людині, 
яка перебуває в ньому, набувати 
вигляду як робота, так і автомобі-
ля, що має електромотор і здатний 
пересуватися. 

На розробку та створення кос-
тюма у винахідника пішло кілька 
місяців і близько $800, а в най-
ближчих його планах — влашту-
вати повноцінне шоу для місцевої 
дітлашні. 

Найстаріша кішка в світі потрапила 
в Книгу рекордів Гіннеса 

Найстарішою кицькою на пла-
неті стала 24-річна Поппі з 

англійського міста Борнмут. У пе-
рерахунку на «людський» вік хвос-

татій рекордсменці зараз 114 літ. 
Поппі потрапила до Книги ре-

кордів Гіннеса як найстаріша кіш-
ка в світі, що живе нині. Титул пе-
рейшов до неї від Пінкі з Канзасу, 
яка померла торік, маючи 23 роки. 

Мейхер запевняє, що не коле 
ботокс і не любить фітнес 
Екс-«ВІА Гра» Надія Мейхер 

запевняє: що менше вона 
спить, то краще виглядає. Мей-
хер не з тих жінок, які весь віль-
ний час просиджують у салонах 
краси. Надя звертається до кос-
метолога лише в разі потреби. 

«Наприклад, якщо помічаю, 
що обличчя виглядає втомленим 
і його необхідно освіжити. Вза-
галі, з моїм графіком не завжди 
вдається виспатись, але, мабуть, 
такі особливості мого організму, 
бо що менше я сплю, то краще 
виглядаю», — ділиться співачка. 

«Та й шкіра у мене хороша — 
пощастило зі спадковістю. Звіс-
но, є мімічні зморшки, та я не бо-
жеволію з цього приводу. Гадаю, 
такі зморшки — це гарно, і боро-
тися з ними не потрібно. Ніколи 
не колола ботокс, не пробувала 
мезотерапію. І, сподіваюся, в 
майбутньому продовжу в тому ж 
дусі...» — запевняє Мейхер. 

Народною медициною На-
дія не захоплюється. Натомість 
користується дорогими крема-
ми. «У мене на поличці у ванній 
тільки найнеобхідніше. Це про-
фесійні засоби, які мені реко-
мендувала мій косметолог, вони 
досить дорогі. Дешевими взагалі 
не користуюся», — зауважує. 

Декоративної косметики ве-
дуча у буденному житті уникає. 
«Зовсім не те було в студентські 
роки. Тоді я любила експеримен-
тувати з макіяжем і зачісками й 
щедро накладала на повіки пер-
ламутрові тіні. Зараз смішно зга-
дувати», — каже Мейхер.

Зірка наголошує, що ненави-
дить тренажери і фітнес.«Качати 
м’язи взагалі не жіноча справа. 
Нам підходять пілатес, плаван-
ня, танці», — впевнена Надя. 

У Каліфорнії багатій 
розкидається своїми грошима
Невідомий мільйонер поставив на вуха Америку. Багатій 
ховає у непримітних місцях конверти з доларами, а 
потім на своїй сторінці у соцмережі підказує, де лежить 
скарб. Чоловік публікує фотографію місця, де сховав 
гроші. На пошуки конвертів із готівкою вирушають жи-
телі Лос-Анджелеса. Раніше товстосум роздавав гроші 
у Сан-Франциско. Конверти з купюрами номіналом від 
$20 до $100 він лишає у міських парках, біля фонтанів і 
навіть на пляжі. Мільйонер зізнається, що хоче поділи-
тися з ближніми частиною грошей і трохи повеселитися.  

16


