
Зворушливу історію 18-річної 
дівчини зі синдромом Дауна 

оповідали мало не усі ток-шоу 
Америки й Австралії. Маделін 
Стюарт народилася із зайвою хро-
мосомою, та це не завадило їй зро-
бити модельну кар’єру й підписати 
контракт із популярним молодіж-
ним брендом одягу. 

Маделін змалечку мріяла 
стати моделлю. Заради цього ді-
вчина, що мала надлишкову вагу, 
перейшла на здорове харчуван-
ня, записалася на плавання й від-
відувала танцювальну групу. У 
результаті вона схудла на 20 кг і 
прославилася в Мережі. Про ціле-

спрямовану дівчину заговорили, 
що допомогло їй підписати контр-
акт. Відтепер Маделін Стюарт — 
обличчя відомого бренда. Модні 
експерти переконані, що, смілива 
та наполеглива, вона зуміла здій-
снити справжню революцію в мо-
дельному бізнесі. А сама особлива 
манекенниця переконана і вкотре 
доводить власним прикладом: 
краса людини у її душі та серці, а 
зовнішність — лиш оболонка, над 
якою можна і треба працювати. 

Маделін у всьому підтримують 
мама та хлопець, які допомагають 
їй сприймати світ як здоровій лю-
дині. 

В американському штаті Колорадо 
клишоногий вдерся в місцеву пе-

карню та ум’яв аж 38 пирогів, пише 
Sky News. Крім того, ще два пироги 
лісовий гість забрав із собою. 

Ведмідь проник у пекарню 
Colorado Cherry Company міста Ла-
йонс, не потрапивши в об’єктиви ка-
мер відеоспостереження. Він розбив 
вікно, залишив багато слідів і з’їв 
24 вишневих і 14 яблучних пирогів. 

Зі слів власниці закладу Крісті 
Ленерт, заподіяні твариною збитки 
оцінюються як мінімальні. Вона та-
кож зазначила, що ведмідь не заче-
пив випічку з полуницею та ревенем. 
«Нагорі в мене цілий ресторан, але 
він скромно вирішив перекусити у 
куточку, де пироги охолоджувалися 
на прилавку», — сміється господиня.

Повідомляється, що для Ленерт 
це вже не перший такий інцидент. 
Раніше ведмідь заліз в іншу її пекар-
ню в місті Лавленд. 
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У США ведмідь 
пробрався 
в пекарню і з’їв 
38 пирогів 

Американка зі синдромом Дауна зробила 
революцію у модельному бізнесі 

В японському готелі молодята можуть 
узяти за свідка... альпаку 

Дружину Джонні Деппа можуть 
запроторити за ґрати на 10 років

У Британії найстаріша альпіністка заради 
благодійності підкорила «висотку» 

Шотландські офіціанти відмовляються 
носити кілти через домагання жінок 

Дедалі рідше молоді японські 
пари офіційно реєструють свої 

стосунки. Та, незважаючи на сфор-
мовану ситуацію, готель Epinard 
Nasu, що в префектурі Тотіґі, все 
ще вірить у інститут шлюбу, а тому 
вирішив привернути до себе увагу 
закоханих, які планують весілля 
неординарним способом. 

Родзинкою закладу є те, що 
він орендує у місцевому зоопарку 
білосніжну дружелюбну альпаку 
та пропонує її молодятам у якос-
ті свідка для їхнього торжества, а 
також як елемент весільної фото-
сесії. З таким свідком найщасливі-
ший день у житті закоханих точно 
стане незабутнім. 

Американську актрису Амбер 
Херд можуть посадити до 

в’язниці на 10 років за незаконне 
ввезення на територію Австралії 
йоркширських тер’єрів. 

У травні стався інцидент 
під час перебування подружжя 
голлівудських акторів Джонні 
Деппа й Амбер Херд в Австралії 
через нібито незаконне ввезення 
йоркширських тер’єрів на те-
риторію країни. Тоді австралій-
ська влада звинуватила акторів у 
тому, що їхні домашні улюбленці 
перебувають в Австралії неза-
конно, оскільки не отримали на 
кордоні відповідні санітарні до-
зволи. 

Днями в іноземних ЗМІ 
з’явилась інформація про те, 
що австралійська влада висуну-
ла звинувачення 29-річній дру-
жині Джонні Деппа в підробці 
документів, за допомогою яких 
тер’єри опинилися в Австралії, 
та контрабанді тварин.

Амбер Херд загрожує по-
збавлення волі на 10 років і 
штраф у розмірі 75 тисяч доларів 
(близько 1,6 мільйона гривень).

Австралійська влада вже 
відправила актрисі письмове 
повідомлення про те, що вона 
7 вересня 2015 року повинна 
з’явитися до суду, який має від-
бутися в штаті Квінсленд. 

Під час скандалу з собаками 
зіркової пари влада Австралії 
навіть погрожувала умертвити 
тварин у разі відмови акторів 
вивозити їх.  

Виявилося, що песики при-
летіли на приватному літаку і не 
пройшли санітарний контроль.  

Доріс Лонг, котрій виповнився 
101 рік, днями перевершила 

саму себе, побивши власний ре-
корд однорічної давності. Літня 
англійка вдруге стала найстарі-
шою альпіністкою, що спустилася 
на 100 м зі Spinnaker Tower. Ста-
реньку гойдало вітром, обливало 
дощем, але, стійко витримавши 
погодні перешкоди, вона таки зро-
била це! Досягнення найстарішої 
підкорювачки «висотки» зафіксу-
вали представники Книги рекор-
дів Гіннеса. Spinnaker Tower розмі-
щений у Портсмуті й є найвищою 
будівлею Великобританії за межами 
Лондона.

«Мені не було страшно ні цьо-

го разу, ні минулого, — розповідає 
Доріс, яка за рік встигла стати пра-
прапрабабусею. — Звичайно, було 
важче, ніж торік. До того ж стояла 
вітряна погода, мене навіть трохи 
похитало з боку в бік, але мені все 
одно по-справжньому сподоба-
лось. О так, це того варте!» — каже 
літня рекордсменка. Місіс Лонг 
почала свою альпіністську кар’єру, 
коли їй було 85. Кожен спуск або 
підйом старої леді приваблює без-
ліч охочих подивитись, і саме так 
Доріс збирає гроші на благодій-
ність. Зібрані кошти вона віддає 
в лікарні. Цього разу пожертви, а 
це понад 11 000 фунтів стерлінгів, 
підуть у хоспіс Ватерлувілля. 

Втомившись терпіти постійні 
пощипування з боку клієнток, 

офіціанти шотландського пабу 
Hootananny в місті Інвернесс ви-
рішили перестати носити свої 
кілти.  З моменту відкриття за-
кладу його співробітники одягали 
в якості елемента форми чоловічі 
клітчасті спідниці, щоби відпо-
відати традиційній шотландській 
атмосфері. Але тепер чоловіки ка-
жуть, що ця деталь гардеробу ви-
кликає сексуальну стурбованість 
у жінок-гуляк, котрі піднімають 
їхні кілти,  щоби перевірити, чи 
істинні вони шотландці. Зі слів по-

мічника менеджера Єна Хові, до-
магання, як правило, частішають 
у вихідні, коли у пабі стає дуже 
людно. «Тут збирається багато під-
пилих жіночок, які не проминуть 
нагоди поцікавитися, чи справ-
жній ви шотландець. Спершу це 
навіть забавно, та коли ви реально 
зайняті й кожен зобов’язаний пра-
цювати жваво і злагоджено, а руки 
зайняті келихами, то почуваєтеся 
дуже незахищеними. Засновник 
Hootananny Кіт Фрейзер став на 
бік своїх працівників, охарактери-
зувавши поведінку жінок як «чис-
тий сексизм». 

В Індії рідні дядьки змушували 
4-річного малюка пити пиво і 
знімали це на відео 
Інцидент стався в місті Тіруваннамалай, яке розташо-
ване в штаті Тамілнад (Південна Індія). Як з’ясувалося, 
серед чоловіків, котрі поїли хлопчика пивом, ви-
явилося двоє родичів малюка, які доводяться йому 
дядьками. В якийсь момент на відео дитина піднімає 
руку, сигналізуючи тим самим, що вона більше не хоче 
пити, але дорослі не дозволяють їй відставити склян-
ку. Поліція порушила справу. 
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