
25-річна модель із Венесуели 
вражає своїми параметрами. 

Алейра Авендаро хизується своєю 
надзвичайно тонкою 50-сантиме-
тровою талією, що на тлі її пишного 
бюсту виглядає просто нереально. 
Щоб досягти такого результату, ді-
вчина по 23 години на добу носить 
спеціальний тугий корсет, який зні-
має, тільки щоб прийняти душ. «Я 
повністю одержима корсетами, на-
віть сплю в них», — каже Авендаро. 
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Заради осиної 
талії венесуелка 
шість років не 
знімала корсет 

Американка знайшла в устриці 50 перлин 

Окуліст-«чудотворець» із Непалу 

У Дубаї подають морозиво за 817 доларів 

Найстаріша породілля на планеті — 
індійка 

Мешканка штату Теннессі зна-
йшла в одній із замовлених 

на обід устриць 50 перлин. Уні-
кальний випадок стався в рестора-
ні Puckett’s Boathouse в місті Фран-
клін у четвер, 2 квітня. 

Коли 53-річна Тоні Еліот відку-
сила частину молюска, то відчула 
щось тверде. Спочатку жінці ви-
далося, що вона зламала зуб, однак 
з’ясувалося, що це була перлина. 
Після цього на тарілці опинилося 
ще 49 штук. 

«Ми не бачили нічого подібно-
го раніше. Бувало, що відвідувачі 
знаходили одну перлину, але 50 — 
ніколи», — каже адміністратор рес-

торану Грег Херджест. 
Співробітники закладу по-

чистили перли й упакували їх 
для клієнтки. «Це була її устриця, 
а значить, і перлини теж. Це все 
одно що виграти в лотерею», — до-
дав Херджест. Він повідомив, що 
устриці, які доставляють у ресто-
ран, збирають у Мексиканській за-
тоці в штаті Луїзіана. 

За даними The Tennessean, 
перлини досить дрібного розміру. 
Ювелір, до якого звернулося ви-
дання, уточнив, що з них навряд 
вийде зробити прикрасу, оскільки 
їх досить важко просвердлити. 

Лікаря-окуліста з Непалу Сен-
дука Руїта вдячні пацієнти на-

зивають справжнім чудотворцем 
— без стороннього сприяння він 
допоміг десяти тисячам людей із 
двох континентів повернути втра-
чений зір. Причому сама процеду-
ра забирає всього п’ять хвилин! 

За статистикою, 90% сліпих на 
планеті живуть у незадовільних 
умовах, маючи низький достаток, 
тож лікуватися в них немає змоги. 
Пан Сандук, рухомий вірою в те, 
що навіть найбідніші люди заслу-
говують найкращого медичного 
обслуговування, присвятив цій 
благородній меті своє життя. 

Щоб прискорити роботу, він 
винайшов п’ятихвилинний метод 

лікування сліпоти, який за раз по-
вертає зір великій кількості паці-
єнтів. Принцип полягає в тому, що 
через мікророзріз на оці хворого 
видаляється катаракта, а кришта-
лик замінюють недорогою лінзою. 

Новаторський метод лікуван-
ня, пропонований Руїтом, міг би 
зарадити величезній кількості 
слабозрячих у всьому світі. Цей 
милосердний цілитель віддає весь 
свій час лікуванню знедолених. Він 
керує офтальмологічною клінікою 
Tilganga в Катманду, заснованою 
ним у 1994 році спільно з покійним 
австралійським офтальмологом і 
філантропом Фредом Холлоусом. 
Сучасні лінзи, які виготовляє цей 
медзаклад, імпортує 30 країн світу. 

«Чорний діамант» — морозиво 
вартістю 817 доларів пропо-

нують у кав’ярні одного з найпре-
стижніших готелів у Дубаї, столиці 
ОАЕ. Готують вишуканий десерт 
із ванільного мадагаскарського 
пломбіру з додаванням ірансько-
го шафрану та чорних італійських 
трюфелів. Одну кульку морозива, 
а саме стільки йде на порцію, при-
крашають їстівним 23-каратним 
золотом. 

Є в історії випадки, коли мамами 
стають жінки уже в літах. Най-

старішою породіллею вважається 
70-річна жителька міста Музаф-
фарнагар, що в Індії, Омкарі Пан-
вар. У липні 2008 року вона на-
родила двійню. Варто відзначити, 
що в сім’ї Панвар уже були діти: 
дві дорослі дочки, а також п’ять 
онуків. Але подружжя мріяло про 
сина-спадкоємця. Заради своєї 
мрії 77-річний глава сімейства 

Чаран-Сінгх заклав ділянку землі, 
продав буйволів, розпрощався із 
заощадженнями й на додачу взяв 
кредит у банку. Виручені гроші 
пішли на операцію штучного за-
пліднення. В результаті вагітності 
на світ з’явилися дівчинка та хлоп-
чик вагою по 900 грамів кожен. 
Вони народилися на місяць раніше 
терміну за допомогою кесаревого 
розтину. 

Наймиліші поліцейські працюють 
в Ісландії 

Співробітники департаменту 
поліції Рейк’явіка стали дуже 

відомими в Instagram. Їхні фото-

графії показують цікаві моменти 
взаємодії охоронців правопорядку 
та місцевих жителів. 

Знімки набувають усе більшої 
популярності. Симпатичні офіце-
ри поліції та важка серйозна ро-
бота — Instagram показує буденне 
життя ісландського поліцейського. 

Звичайно, відносини право-
охоронців із городянами значно 
складніші, ніж показано на фото, 
але в цілому вони створюють вра-
ження доброчесного суспільства. 

Виявляється, співачка Ірина Бі-
лик, якій днями виповнилося 45, 

свого бойфренда-гітариста «позичи-
ла» у колеги Наталі Могилевської. 
Обранця зірки звати Орест Галиць-
кий, і він допомагає своїй подружці 
вдосконалювати українську мову. 

Останнім часом Ірина неохоче 
ділилася подробицями свого рома-
ну. Однак нещодавно артистка роз-
повіла, як познайомилася з молод-
шим за неї Орестом. Білик шукала 
гітариста, а Наталія Могилевська 
«поділилася» своїм. З цього все і по-
чалося, зокрема і дружба з Наталею.

«Коли я в екстреному порядку 
розшукувала для своєї групи гіта-
риста перед концертами... Сталася 
прикра історія: після моєї хвороби і 
місяців сценічної перерви гурт «ТІК» 
«переманив» мого музиканта. І я по-
просила, можна сказати, «позичила» 
у Наталі Ореста», — поділилася зірка. 

«Для мене найкраще, щоб моя 
рідна людина була з творчого серед-
овища — бізнесмен навряд чи піді-
йде. Мені потрібен тільки чоловік, 
який любить музику! З Орестом 
цікаво, нам є про що і поговорити, і 
помовчати. Він допомагає мені вдо-
сконалювати українську мову — я 
все більше говорю вдома україн-
ською», — розповіла щаслива Іра. 

І хоча Ірина — сильна жінка, зі 
своїми чоловіками поводиться інак-
ше. «Я завжди вибирала чоловіків із 
характером, як у мене самої. Та по-
тім виявлялося, що люди ми різні... Я 
можу бути владною і суворою на ро-
боті, а от удома підкоряюся. Все, що 
хоче чоловік, для нього роблю. Хоче, 
щоб я схудла — худну! Просить не за-
тримуватися вечорами — намагаюся 
довго не гуляти, не пити багато вина. 
Він мене за це хвалить, і мені приєм-
но», — поділилась артистка. 

ВВС витратила тисячі фунтів, 
аби навчити співробітників 
користуватися «смайликами» 
Служба новин замовила для співробітників інструкцію, 
як правильно використовувати у соцмережах значки 
«емоджі», які звично називають «смайликами». Документ 
розробила стороння компанія, яка також провела для 
Бі-Бі-Сі дослідження, як використання «емоджі» впливає 
на популярність матеріалів інформагентства. На цьому 
керівництво компанії не зупинилось і замовило дизайне-
рам нові смайли, які б зображували британських зірок. 
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Ірина Білик крутить роман із 
«позиченим» у Могилевської гітаристом 


