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В оселі британки мешкає 
привид
У будинку британки Лізи Меннінг оселився 
привид-бешкетник. 34-річна жінка перелякана не 
на жарт, адже непроханий гість із паралельного 
світу влаштовує в її оселі справжній дебош. Зі слів 
Лізи, в будинку постійно чутно підозрілий шелест 
і рухаються предмети. Перелякана господиня для 
підтвердження своїх слів зняла відео. На записі ви-
дно, як привид відкриває шафу та відсуває стілець. 
Наразі британка шукає «мисливців за привидами» 
чи бодай кваліфікованого екстрасенса.

Нічні чаювання для Анни Семенович 
скоро закінчаться весіллям
Російська співачка та шоу-діва Анна 

Семенович розповіла про свого на-
реченого. Аня завжди стверджувала: 
«Якщо думаєш про погане — притягуєш 
неприємності», тому дівчина перегляну-
ла свої погляди на життя й на чоловіків. 
«Я вважала: для мене нормальних чо-
ловіків не залишилося, тож краще буду 
сама», — розповіла Семенович.

Проте Аня все-таки зустріла свого 
принца, «вимоливши» його. «Я вірую-
ча людина, — розповідає Семенович, 
— сходила в церкву, поставила свічку 
святій Матроні, попросила допомогти 
знайти особисте щастя. І незабаром зу-
стрівся мій любий Дмитрик».

Познайомилися вони в нічному 
клубі та провели вечір у нього вдома — 
пили чай. Колишня фігуристка розпо-
віла: «Я запримітила цікавого парубка, 
який поглядав у мою сторону. Підхо-
дити він не квапився, дочекався, коли 
нас познайомлять. Пізніше ми компа-
нією пішли в один клуб, в інший, друзі 
кудись зникли, ми залишились удвох. І 
тоді Дмитро сказав: «Може, поїдемо до 
мене? Вип’ємо чаю?».

Нічні чаювання ведуть у загс — ось 
рецепт від Семенович, яка тепер актив-
но готується до шлюбу. Весілля відбу-
деться вже через кілька місяців. 

Наречений дівчини здатен не тільки 
всю ніч розважати кохану приємними 
бесідами та розглядати з нею колекції 
марок. Так, нещодавно він страшенно 
приревнував наречену до її партнера по 
шоу «Танці на льоду» В’ячеслава Ману-
чарова. А нещодавно Дмитро організу-
вав для своєї коханої грандіозну вечірку 
з приводу її 30-річчя. Дмитро не тільки 
оплатив свято та придумав культурну 
програму, але й узяв на себе роль хазяї-
на вечора, чим остаточно підкорив май-
бутню тещу.

ВЛУЧНО! 

Школяр в’їхав на лижах у 
ведмежий барліг

Інцидент стався в Швеції, у про-
вінції Хер’єдален, коли хлопчик 

катався на лижах із друзями та ви-
падково в’їхав у лігво ведмедиці, де 
та лежала разом зі своїми дитинча-
тами. Розлючений хижак напав на 
непроханого гостя.

Сам юний лижник, Олле 
Фріск, розповів журналістам, що 
він дуже злякався й уже подумав, 
що звір його пошматує. Хлопчик 
отримав травми ніг і спини. Його 
друзі покликали на допомогу, про-
те звільнити бідаку вдалося лише 
тоді, коли ведмедиця відступила.

«Напевно, вона подумала, що я 
вже мертвий, і злізла з мене, а по-

тім утекла», — розповів Олле.
Ймовірно, хлопця випишуть із 

лікарні приблизно через тиждень. 
Наразі школяр відновлюється піс-
ля отриманих травм. Крім ран від 
нападу ведмедиці, у дитини також 
виявили кишкову інфекцію.

Роздратована самиця, що на-
пала на хлопчика, втекла в ліс і 
поки не повернулася до свого бар-
логу. Екологи висловили занепоко-
єння у зв’язку з цим, адже в лігві 
залишаються її малі дитинчата. У 
тому випадку, якщо тварина не по-
вернеться в найближчі шість днів, 
ведмежата можуть загинути від 
голоду.

РОЗРІССЯ 

Британець живе у будинку, який 
повністю заріс плющем

У британському графстві Ессекс 
знаходиться унікальний буди-

нок, який обріс плющем настіль-
ки, що той перекриває всі джерела 
світла, а один кущ навіть виріс у 
їдальні.

Господар будинку, 61-річний 
Джонатан Норман, ніяк не комен-
тує цей факт. Він сподівається, що 
йому вдасться продати свій осо-
бняк із трьома спальнями, ремонт 
якого за приблизними підрахун-
ками обійдеться в 50 тисяч фунтів 
стерлінгів, за кругленьку суму.

Незважаючи на майже ава-
рійний стан будинку, щодня його 
оглядають близько двадцяти по-
купців.

Заявлена   вартість особняка — 
150 тисяч фунтів, але, за словами 

агента з нерухомості, поціновувачі 
флори вже запропонували за ньо-
го 172 тисячі.

НЕОРДИНАРНІСТЬ 

Американець малює зірок 
таблетками і туалетним папером

Джейсон Месьєр — художник 
із Сан-Франциско — створює 

портрети знаменитостей, вико-
ристовуючи для цього пігулки, цу-
керки та все, що потрапить йому 
під руку.

В нагоді стає все: від деталей 
для авто до пляшок з-під пива. 
Причому часто матеріал для твор-
чості митцеві надають самі зірки.

«У мене є старі речі Памели 
Андерсон і лист, написаний мені 
Періс Хілтон у той час, коли вона 
перебувала у в’язниці», — хва-
литься художник.

«Леді Гага віддала кілька ак-
сесуарів марки «Hello Kitty», які 
використовувала під час однієї з 
фотосесій, а Анна Ніколь Сміт за-
лишила відбиток губної помади на 
шматочку туалетного паперу».

Художник розповідає, що чи-

мало зірок уже придбали у нього 
свої портрети.

Мінімальна ціна робіт — 1500 
доларів, а на створення такого 
«сміттєвого» портрета йде щонай-
менше 50 годин.

ПІДБОРИ 

Ласти на каблуках — модна 
новинка

Днями у американській інду-
стрії моди з’явився черговий 

безглуздий винахід — ласти на під-
борах, які запропонувала співачка 
та за сумісництвом дизайнерка 
Джессіка Сімпсон. 

Пані Сімпсон за свою досить 
тривалу кар’єру в шоу-бізнесі 
встигла побувати і поп-, і кантрі-

співачкою, а потім зовсім несподі-
вано покинула сцену, щоб зайня-
тися дизайном.

Вочевидь, за кілька років у 
шоу-бізнесі Сімпсон набула досить 
прихильників — у кінці минулого 
року бренд «Jessica Simpson», під 
яким екс-співачка випускає все, що 
завгодно, від взуття до парфумерії, 
оцінили майже в мільярд доларів. 

Успіх на ниві дизайну надихнув 
Джессіку на створення продуктів 
зовсім уже неймовірних: у кінці 
минулого тижня на своїй сторінці 
в блозі епатажна Сімпсон оголоси-
ла, що запускає лінію гламурного 
одягу для підводного плавання, а 
заодно порадувала шанувальників 
першою фотографією майбутньої 
колекції — блакитними гумовими 
ластами на підборах.

ТОВСТУН 

Трирічного китайця вагою 60 кг 
не приймають у дитсадок 

Трирічний малюк Чжао Сяо 
важить 60 кг, що в п’ять разів 

перевищує нормальну вагу дити-
ни цього віку. Хлопчика не беруть 
у дитсадок, оскільки батьки та ви-
хователі всерйоз бояться, що під 
час гри Чжао випадково розчавить 
однолітків. 

Мама Сяо вже звернулася за 
допомогою до лікарів, одначе ніякі 
рекомендовані медиками дієти не 

допомагають. Лікарі серйозно по-
боюються за здоров’я малюка. 

«Коли я припиняю його году-
вати чи просто намагаюся змінити 
раціон, Чжао влаштовує істерику, 
яка триває, доки він не домагаєть-
ся свого», — поділилася стурбова-
на мама малого товстуна. 

Дослідження виявили, що у 
дитини порушена робота гормону 
росту, що частково провокує ожи-
ріння — ріст Чжао сягнув 108 см. 

Лікарі непокояться, що серце 
хлопчика може не витримати тако-
го темпу збільшення об’єму тіла. 

«Його апетит не знає меж. За 
один прийом наш Чжао уплітає 
щонайменше три величезних мис-
ки рису», — розповів стривожений 
батько Лу Юнченг. 

За останніми даними, на тери-
торії Китаю проживає близько 60 
мільйонів людей, які страждають 
від ожиріння.

АСТРОЛОГІЯ 

Жителька Шотландії складає 
гороскопи для кішок і собак

Нещодавно у Глазго з’явилась 
астрологічна служба для до-

машніх тварин «Celestial Paws». 
Послуги зі складання гороскопів 
для вусатих і хвостатих надає міс-
цева жителька Фіона Селест, ін-
формує «Лента».

Зі слів жінки, вона завжди за-
хоплювалась астрологією, а тепер 
вирішила зайнятися нею профе-
сійно та вибрала в якості клієнтів 
тварин. Селест вважає, що на чоти-
рилапих також впливає розташу-
вання зірок і сузір’їв. Наприклад, 

астрологу вдалося встановити, що 
коти, народжені під знаком Близ-
нюків, люблять подорожувати, а з 
собак-Скорпіонів виходять гарні 
службові пси.

Аби скористатися послугами 
пані Фіони, варто лише зв’язатися 
з нею по електронній пошті та ви-
слати дані про народження свого 
улюбленця.

Стандартний астрологічний 
прогноз обійдеться замовникові в 
20 фунтів стерлінгів (приблизно 23 
євро). 

МУТАЦІЯ 

Китайська вівця 
народила цуценя

На одній із ферм китайської про-
вінції Шеньсі вівця нібито на-

родила цуценя. На дивовижного «ві-
вцепса» приїжджають подивитися 
натовпи туристів — люди не ймуть 
віри біологам, які всіляко заперечу-
ють можливість такого явища.

Як розповів власник ферми Лю 
Найюнг, він знайшов «цуценя» у полі 
одразу після його народження. Зі 
слів чоловіка, він побачив вівцю, яка 
вилизує новонароджене ягня, проте, 
підійшовши ближче, був шокований 
— настільки ягня виявилося схожим 
на щеня. «Я пасу овець уже давно, та 
ніколи не бачив нічого подібного. 
Мені стало моторошно від вигляду 
цієї істоти», — сказав селянин.

«Цуценя» має шерсть, як у ягня-
ти, проте його рот, ніс, очі, лапи та 
хвіст більше схожі на собачі. 

Вчені запевнили, що народжен-
ня вівцею собаки біологічно не-
можливе, оскільки це різні види. 
Ветеринари припустили, що це про-
сто аномальне ягня. Попри це, потік 
охочих побачити химерну істоту на 
власні очі не вичерпується.

Нагадаємо, це не перший ви-
падок народження ягняти-мутанта. 
Так, раніше неподалік від турецько-
го міста Ізмір вівця народила ягня з 
людським обличчям. Щоправда, це 
дитинча побачило світ уже мертвим, 
інформує ТСН.
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