
26-річний Джоно Ланкастер із 
Йоркшира (Британія) страждає 

від рідкісного генетичного захворю-
вання — синдрому Трічера-Коллінза, 
та це не заважає йому жити повно-
цінно. Хлопець має симпатичну ді-
вчину, хорошу роботу і багато друзів. 
Він любить активний відпочинок, але 
при цьому вділяє багато часу хворим 
діткам. Біологічні батьки відмови-
лися від Джоно майже одразу після 
народження, і його всиновила безді-
тна сім’я. Хлопчику, в якого пошко-
джена 5-а хромосома та відсутні ба-
гато кісток обличчя, зробили кілька 
операцій, що трохи поліпшило його 
зовнішність. Тепер британець подоро-
жує, відвідує хворих дітей із таким же 
діагнозом, щоб розповісти їм, що вони, 
як і він, можуть жити яскравим і щас-
ливим життям. 
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Через рідкісну недугу 
британець має 
«розпливчасте» лице 

Браслет Cicret перетворить зап’ясток 
у сенсорний екран 

Китайців насмішили голі коханці, яких 
вигнала на вулицю зраджена жінка 

Найвідомішим семернятам на планеті 
виповнилося 17 

Одна з найцікавіших новинок 
серед гаджетів — водонепро-

никний аксесуар Cicret, що формою 
і розмірами нагадує найпростіші 
фітнес-браслети. На відміну від «ро-
зумних» годинників, у Cicret нема 
екрана — він, завдяки невеличкому 
вбудованому проектору, перетво-
рює на сенсорний дисплей... шкіру 
на зап’ясті людини. Власник брасле-
та використовує власний зап’ясток 
так само, як екран смартфона: може 
гортати сторінки, відкривати додат-
ки, змінювати налаштування і т. д. 

Жителька Китаю Тін Су спій-
мала «на гарячому» чоловіка, 

який зраджував їй із її ж сестрою-
близнючкою. Певно, жінка вже 
давно підозрювала благовірного, 
адже простежила за ним за допо-
могою мобільного телефона. Поба-
чивши, як чоловік та її сестра ма-
ють «рандеву» на задньому сидінні 
авто на парковці, розгнівана Тін 
Су кинулася до них. Із переляку ті 

вискочили з авто як були — голими. 
Зраджена китаянка не розгуби-
лась і вирішила одразу реалізувати 
кармічну помсту. Вона закрилася 
в легковику, залишивши горе-ко-
ханців на вулиці біля торговельно-
го центру міста Сучжоу. Нещасні 
жертви «незаконної любові» стали 
об’єктом насмішок перехожих і ак-
тивного фотографування. 

Коли лікар повідомляє майбут-
нім батькам, що у них наро-

диться двійня, це завжди несподі-
ванка. Чоловік замислюється, що 
йому доведеться заробляти більше, 
дружина — що у неї лишиться мен-
ше вільного часу (якого і так бра-
куватиме). Уявляєте, як «зраділа» 
Боббі Маккох із Айови, США, ді-
знавшись, що у неї в утробі не один 
малюк, а відразу сім? І от днями 
найвідоміші семернята на планеті 
відсвяткували 17-річчя. 

Ще до народження старшої 
доньки Мікейли пара вирішила: у 
них буде троє, а може, й четверо ді-
тей, та лікарі сказали Боббі, що це 
навряд чи вийде. Жінка почала пити 
ліки і на початку 1997-го знову зава-
гітніла. Те, що зародків відразу сім, 
з’ясувалося на першому ж УЗД. Ме-
дики попередили: виносити усі май-
же нереально. Для підвищення шан-
сів на успішні пологи пропонували 
частковий аборт. Але, будучи пере-
конаними баптистами, Маккохи 
відмовилися, лишивши все в руках 
Божих. І 17 листопада того ж року 
на світ з’явилися хлопчики Кенні, 
Натан, Брендон і Джоел, а також ді-
вчатка Алексіс, Наталі та Келсі. 

Про дивовижний випадок взна-
ла вся країна. Крім тисяч співвіт-
чизників, подружжя привітав і то-

дішній президент Клінтон. Малюки 
та щасливі батьки красувалися на 
перших шпальтах газет. У 1998-му 
сім’я у повному складі з’явилася на 
популярному ток-шоу Опри Вінф-
рі. Кенні Маккох виготовляв меблі, 
а на вихідних служив дияконом у 
місцевій парафії. Кинути роботу, 
щоб помогти дружині з дітьми, він 
не міг. Але їх виручали родичі, су-
сіди і, головне, численні волонтери, 
які склали графік чергувань: хтось 
прибирав, хтось годував немовлят, 
хтось їздив по продукти. Тоді бла-
годійники подарували молодій сім’ї 
будинок площею 500 кв. м у столиці 
штату Де-Мойні та мінівен і забез-
печили запасом підгузків. А влада 
запевнила, що, коли діти виростуть і 
вступлять в університети, штат при-
значить їм щомісячну стипендію. 

Нині Маккохи живуть досить 
скромно. Найбільші статті витрат 
із сімейного бюджету — харчі, одяг 
і лікування Алексіс і Натана, які 
страждають від ДЦП. Близнюки 
підробляють у вільний час, збираю-
чи на авто, й мріють швидше сісти 
за кермо (в США права видають із 
16-ти). У 2015-му семернята закін-
чать школу. Всі хочуть вступати до 
коледжів. Батьки і влада штату (яка 
не забула обіцянки платити стипен-
дії) їхнє рішення підтримують. 

Шедеври боді-арту від мисткині зі США 

Придивившись пильніше до кар-
тин художниці Шеннон Холт із 

Флориди, помітите, що насправді 
це розмальовані людські тіла в хи-
тромудрих позах. Після численних 
експериментів мисткиня вирішила, 
що саме шкіра є для неї ідеальним 
«полотном». «Тіло — це найбільш 
відповідна поверхня для моїх 

творчих експериментів, і я довго 
освоювала цю техніку, перш ніж 
моя робота здалася мені вдалою», 
— каже вона. Живопис по тілу — 
мистецтво ефемерне, та Шеннон це 
навіть подобається. «Спочатку кар-
тина є, а потім її немає, — міркує 
вона. — Так само і ми, з’явившись 
на Землі, потім йдемо з неї». 

Українська співачка Ольга Поля-
кова, яка випустила суперхіт до 

Нового року «С Новым годом!», за-
просила до себе в гості до заміського 
будинку ведучу Катю Осадчу. 

В себе вдома відома білявка по-
стала справжньою господинею. Ви-
являється, Полякова обожнює сама 
готувати, ба більше, зірка захопи-
лась оригінальним хобі — вона влас-
норуч робить сири. 

Також на території маєтку зірки 
є конюшня. До речі, за допомогою 
одного з коней Полякова оре город, 
площа якого сягає 30 соток. Також 
співачка показала, де у неї живуть 
кози, перепілки та вівці. 

До речі, нещодавно у хазяйстві 
популярної блондинки з’явився сві-
жий виводок перепеленят, тож Оль-
га пожартувала, що всім рідним до 
свят даруватиме перепелів. 

«Розкрию універсальний рецепт 
для мам: найкраще класти під по-
душку дітям татів гаманець. Але я 
цього року вирішила перевершити 
саму себе. У мене в інкубаторі нещо-
давно вилупилися перепелята, тож 
треба їх кудись прилаштувати. Роз-
кладу такі подаруночки дітям і до-
рослим, нехай зрадіють, адже ніщо 
так не радує дорослих, як чужий пе-
репел, виявлений вранці у власному 
ліжку», — пожартувала Полякова. 

Артистка зізналася, що в супер-
маркети практично не ходить, адже 
все, що їй потрібно, є у неї вдома. 

«Я нічого не купую в супермар-
кетах, окрім борошна», — зауважила 
артистка. 

На цьому Полякова зупиняти-
ся не збирається. Співачка подумує 
придбати на півдні Франції маєток, 
де буде виробляти вино. 

У Казахстані невідома «сонна 
хвороба» косить ціле село 
Невеличке село Калачі у Казахстані вже чотири роки 
страждає від невідомої хвороби. Загадкова епідемія 
викликає раптовий сонний стан, який триває кілька 
днів. Серед інших симптомів — запаморочення, втрата 
пам’яті й сильні галюцинації. Недуга, яка вже кілька 
років тероризує сільце, щодня стає все активнішою. 
Наразі у Калачах проживає 600 мешканців, із яких 14% 
постраждали через «сонну хворобу». Тільки за літо 
60 людей було відправлено до лікарні з ознаками за-
гадкової недуги. 
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Ольга Полякова розповіла, 
що самостійно оре город на дачі 


