
У 24 роки Енн вийшла заміж за 
ровесника Крістофера. Спо-

чатку подружжя жило душа в 
душу, та через п’ять років у сім’ї 
Болтонів почалися конфлікти. 
Причина полягала в зовнішності 
дружини — старість обминала її. 
«Чоловік помічав, що я приваблюю 
молодиків, і ревнував, — згадує 
жінка. — Люди вважали його при-
старкуватим, який оженився на 
дитині. Я робила все, щоб вигляда-
ти старшою, та не допомогло. Ми 
розлучилися. Крістофер хотів по-
збутися пересудів за спиною». 

Через чотири роки Енн по-
знайомилася з Браяном Грехемом. 
«Йому подобалось, як я виглядаю. 
Навіть коли я народила Джошуа 
і Джейкоба, моя зовнішність не 
змінилася. Але коли Браяну випо-
внилося 42, прокляття вічної мо-
лодості знову спрацювало. Чоло-
віка почали дратувати запитання, 
хто він мені — батько чи старший 

брат», — розповідає жінка. 
Коли другий шлюб розпався, 

британка шукала розраду в спіл-
куванні з синами, але ті цуралися 
матері, бо вона відлякувала від них 
дівчат. «Ровесниці синів вважали, 
що вони зайняті, і це дратувало 
хлопців. Подруги ревнували до 
мене чоловіків. Щоранку з надією 
вдивляюсь у дзеркало, та моя шкі-
ра досі гладенька», — зітхає Енн. 
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Вічна молодість зруйнувала життя 
47-річної британки 

Росіяни влаштували гоп-весілля з пивом 
на лавках і лузанням насіння 

Хлопчик-риба, 
вкритий «лускою», 
мріє видужати 

Китаєць намагався провезти живу 
черепаху в гамбургері 

Британські тати кататимуть малюків 
у візочках-«позашляховиках» 

У 40-градусну спеку пражани 
прохолоджуються у пабі з криги 

У Монреалі пройшов конкурс живих 
скульптур 

Пара росіян, Віталік й Іра, 
влаштували справжнє гоп-

весілля. Наречені та їхні друзі 
вдягли «спортивки» та кепки, щоб 
виглядати, як справжні гопники. А 
святкували на лавках під під’їздом. 
Весіляни фотографувалися на тлі 
радянського килима, лузали насін-
ня й запивали пивом. Закохані вже 
всьоме «одружуються», вигадуючи 
до кожної річниці нову історію. 

У китайській провінції Чжецзян 
8-річний Пан відомий як «Хлоп-

чик-риба». З голови до ніг дитина 
вкрита товстими кірками, розді-
леними глибокими тріщинами, що 
робить її шкіру схожою на риб’ячу 
луску. 

Пан народився з рідкісним гене-
тичним захворюванням — іхтіозом, 
через що живе з нестерпним болем. 
Шкірна хвороба, що стала причи-
ною серйозних уражень, вплинула 
на форму його повік, носа, рота і вух, 
а також обмежує рухи рук і ніг. 

Щороку з цим захворюванням 
народжується понад 16 тис. немов-
лят. Лікарі можуть лише полегшити 
страждання маленьких пацієнтів. 

Чоловік спробував пронести на 
борт літака, що прямував із Гу-

анчжоу в Пекін, свою черепашку. 
Щоби служби безпеки не помітили 

її, він сховав рептилію в сендвіч і 
поклав у свій багаж. Тваринку ви-
явили, коли просвічували валізу 
рентгенівськими променями. 

Спочатку китаєць заперечу-
вав, що везе з собою щось під-
озріле, але потім усе-таки зізнався, 
що заховав у гамбургері домашню 
улюбленицю. Він пояснив свій 
вчинок тим, що не хотів розлуча-
тися з черепашкою на час подоро-
жі. У підсумку молодику все ж до-
велося здійснити політ самому. Він 
передав вихованку на утримання 
другу, який проводжав його. 

У чоловіків є стереотип, що про-
гулянки з малюком — жіноча 

справа: котити візочок, мовляв, їм 
не пасує. Та чеський автовиробник 
вирішив змінити це, створивши 
форсовану коляску спеціально для 
татусів. Коли Skoda опитала близь-
ко 1000 чоловіків, виявилося, що 
більше половини не проти гуляти 
з візочком, якщо він матиме «муж-

ніший» вигляд. 
У результаті вийшов солідно-

го вигляду червоно-чорний тран-
спортний засіб на 20-дюймових 
колесах із гумою позашляховика 
та різними технологіями: гідрав-
лічною підвіскою, бічними дзерка-
лами, негабаритними гальмівними 
супортами, стоп-сигналами і фа-
рами для нічних прогулянок. 

Температура в чеській столиці 
наближається до рекордної 

позначки у 40 градусів, тож дедалі 
популярнішим стає льодовий паб 
у самому центрі Праги. Заходячи, 
відвідувачі вдягають теплі куртки 
і рукавички, адже всередині — за-
вжди мінус сім. 

Власник закладу вважає, що 
люди приходять сюди не просто 
охолодитися, а отримати нові вра-
ження.

«Звичайно, літо, гарячий ту-
ристичний сезон збільшують кіль-
кість відвідувачів. Але і в зимові 
дні наш паб не буває порожнім», 
— зазначив підприємець. 

Зігріватися відвідувачам 
пропонують танцями і міцни-
ми коктейлями, здебільшого на 
основі горілки. Та й замерзнути 
по-справжньому навряд вийде: 
гостей пускають лише на півтори 

години. «Зате напої тут завжди 
охолоджені», — пожартував від-
відувач із Флориди. 

Посуд, із якого п’ють клієнти, 
зроблено з льоду. На оформлення 
бару пішло 40 тонн замороженої 
води. 

Навіть байдужі до садівництва 
щиро захоплюються сорока 

чудовими фігурами, створеними 
талановитими садівниками з усьо-
го світу. Живі скульптури пред-
ставлені на всесвітній виставці 
фігур із рослин, що проходить у 
канадському Монреалі. 

Це доведене до досконалості 
садове мистецтво. Для створення 
шедеврів ландшафтного дизайну 
використовували і одно-, і багато-
річні рослинні культури, відібрані 
за кольором і фактурою. Цього 
сезону на виставці працювало 200 
талановитих художників-флорис-
тів, які використали 22 тис. видів 
рослин. 

Міка Ньютон хоче залишитися 
в Америці назавжди 
Кума Азарова-молодшого спі-

вачка Міка Ньютон зізна-
лася, що хотіла б залишитися в 
Америці назавжди. 

«Це було б логічно з мого 
боку після стількох докладених 
у Штатах зусиль, — зауважила 
вона. — Маю трирічну робочу 
візу. Зараз подаю документи на 
продовження. В ідеалі я би хоті-
ла лишитись у США назавжди», 
— каже Міка. 

Разом із тим Ньютон не до 
душі запитання про те, коли ж 
нарешті всі її американські успі-
хи можна буде побачити в Укра-
їні. 

«Пробачте на слові, та в 
Україні такі люди, які не радіють 
тому, що в мене відбувається. 
Українські журналісти про мої 
успіхи напишуть уже тоді, коли 
всі інші країни знатимуть про 
це», — образилася співачка. 

Американським журналіс-
там артистка зізналася в коханні 
до США: «Я люблю Америку! Це 
мій дім. Я живу в Лос-Анджелесі 
більше двох років і відчуваю, що 
це місто стало частиною мене. 
Якщо ви трудівник, Штати допо-
можуть вам досягти успіху». 

Наостанок журналісти поці-
кавились, якою Міка бачить себе 
через п’ять років. 

«Через п’ять років... Нічого 
собі... Я не знаю. Думаю, я так 
само продовжуватиму дарувати 
любов усьому світу, — відпові-
ла співачка. — Звичайно, я та-
кож мрію, що одного дня створю 
сім’ю. Я не на 100% упевнена, що 
це відбудеться в найближчі п’ять 
років, але ти ніколи не знаєш 
напевно. Кохання може чекати 
прямо за поворотом», — додала 
Ньютон. 

Кореянка провалила іспит 
із водіння за 10 секунд 
Жителька Південної Кореї провалила іспит із водіння 
практично на початку, потрапивши в аварію. Запис 
інциденту з’явився в Мережі кілька днів тому. Як видно 
на відео, машина, за кермом якої перебувала жінка, 
різко рушає з місця, а через кілька секунд автомобіль 
з’їжджає з дороги. Потім легковик завалюється на бік і 
перевертається догори колесами. Те, що відбувається, 
супроводжується криками й лайкою інструктора з 
водіння. 
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