
Дивлячись на цю 20-річну дівчину 
дуже складно повірити в її справ-

жній вік, оскільки на вигляд їй не даси 
більше семи років. Однак Зенг Юшань 
народилася в червні 1994-го в місті 
Гудж на північному заході китайської 
провінції Сичуань. У семилітньому 
віці вона перестала рости, і лікарі ви-
явили у дитини пухлину гіпофіза, яка 
стала причиною дефіциту гормону 
росту. 

Гіпофіз розташований за носовою 
перегородкою трохи нижче основи 
мозку, а за розміром не перевищує го-
рошину. Ця залоза виробляє гормони 
росту і статевої зрілості, які потра-
пляють безпосередньо в кровоплин. 
Пухлини гіпофіза, хоча і є досить рід-
кісними, не дають людям рости і нор-
мально розвиватися. 
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20-річна китаянка 
через хворобу 
виглядає на 7 років 

Фотограф зафіксував зворушливі стосунки 
між немовлям та цуциком 

Дивовижна дружба собаки Інго та сича 
Польді 

В Америці за кілька днів створили 
льодовий «Стоунхендж» 

Важко уявити собі, що собака та 
сова можуть заприятелювати. Та 

лише поки не побачиш ці зворушли-
ві знімки вівчарки на кличку Інго та 
домашнього сича Польді, зроблені 

професійним фотографом із Німеч-
чини Танею Брандт, яка спеціалізу-
ється на зйомці тварин. 

Мисткиня створила чудовий 
фотоцикл, у якому чергуються ро-
боти у студії та на пленері. Ось Інго 
бережно тримає зубами кошичка, 
в якому зручно вмостився Польді, 
а от вони обоє відпочивають, на-
криті теплою ворсистою ковдрою. 
Спробуй змусь так позувати тва-
рин, якщо вони не почуваються за-
тишно та гармонічно разом! От і цю 
вівчарку із сичем пов’язує не тільки 
«модельна» кар’єра, а й уже доволі 
тривала дружба. 

П’ятеро друзів із Лейк-Міллса, 
штат Вісконсин, створили не-

звичайну копію знаменитої археоло-
гічної пам’ятки Стоунхенджа, спіль-
ними зусиллями побудувавши його 
крижану версію на озері Рок. Хлопці 
назвали своє творіння «Айсхендж» 
(англ. ice — «лід») за аналогією із за-
гадковою кам’яною спорудою давни-
ни. Для гігантської скульптури вико-
ристали лід із озера. Крижані плити, 

що послужили опорами для Айсхен-
джа, важили близько 140 кілограмів, 
а верхні щаблі — по 90. Неймовірних 
зусиль вартувало поставити ці важкі 
елементи один на одного. 

Ідея виникла ще кілька літ тому, 
коли друзям попалося на очі старе 
обладнання для рубання льоду, та 
підвела погода. Цьогоріч їм вдалось 
утілити задум за лічені дні. 

Батько перетворює малюнки сина 
в татуювання на своєму тілі 

Нерідко батьки, радіючи успіхам 
своїх дітей у малюванні, вішають 

творіння нащадків на холодильник, а 
хтось навіть влаштовує міні-галерею 
наївного мистецтва у власній віталь-
ні. Проте далі за всіх пішов, мабуть, 
цей гордий татусь — він робить собі 
справжні татуювання за малюнками 
сина. 

Останніх сім років альпініст, ве-
лосипедист і шукач пригод Кіт Ан-
дерсон із Онтаріо наносить на руки 
перманентні тату за «ескізами» сина 
Кая. Перше з них батько зробив, коли 
хлопчику було чотири. Відтоді щоро-
ку Андерсон додає по малюнку: тра-

дицію не можна порушувати, вважає 
він. 

Фотограф Ченс Фолкнер заціка-
вився своєрідним творчим танде-
мом батька та сина і зробив кілька 
знімків. На думку Кіта, завдяки цій 
трохи дивній традиції вони з Каєм 
зблизилися і стали краще розуміти 
один одного. Кай усвідомлює, на що 
заради нього готовий піти татко. 
Крім того, хлопчик пристрастився 
до мистецтва й у свої 11 непогано 
малює. «Правда, на моєму тілі лиша-
ється все менше місця, думаю, варто 
просити сина робити менші ескізи», 
— сміється батько. 

Американська актриса Скар-
летт Йоханссон організува-

ла жіночу групу The Singles і в 
її складі записала композицію 
Candy. 

30-річна американська кіно-
діва, яка нещодавно виконала 
головну роль у фільмі Люка Бес-
сона «Люсі», заснувала власну 
поп-групу The Singles. Окрім 
самої Йоханссон, до складу 
«гьорлз-бенду» ввійшли ще чо-
тири дівчини: Есті Хайм (учас-
ниця американської поп-рокової 
групи Haim, у якій співають ще 
дві її сестри), Кендра Морріс, 
Джулія Халтіган та Холлі Міран-
да. 

За словами голлівудської 
акторки, те, що робить гурт 
The Singles, не просто танцю-
вальна поп-музика — це супер-
поп. 

Нагадаємо, на знімальному 
майданчику Скарлетт уперше 
показала свої вокальні дані в 
картині «Труднощі перекладу». 
Дебютний альбом у якості вико-
навиці Anywhere I Lay My Head 
Йоханссон випустила у 2008 році, 
проте критики сприйняли його 
неоднозначно, та й продажі були 
невеликими. Однак через сім ро-
ків «найгарячіша актриса всіх ча-
сів» за результатами опитування 
відвідувачів кінотеатрів, очевид-
но, вирішила знову спробувати 
щастя в музиці. 

Слід також зазначити, що не-
давно Йоханссон уперше стала 
мамою — у вересні 2014-го вона 
народила донечку, якій дала ім’я 
Роуз Дороті. Батьком маляти 
став французький журналіст Ро-
мен Доріак. 

У Великобританії знайшли 
невідоме раніше оповідання 
про Шерлока Холмса 
У Великобританії знайдено рукопис раніше невідо-
мого оповідання про Шерлока Холмса, повідомляє 
The Telegraph. За словами 80-річного історика Волтера 
Еліота, який віднайшов рукопис, твір був написаний Ко-
наном Дойлем для продажу на благодійному заході на 
честь відновлення мосту в місті Селкірк. Як заявив літній 
англієць, він знайшов книгу в себе на горищі. Звідкіля 
вона в нього, пригадати дідусь не може. 
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Скарлетт Йоханссон заснувала 
власну поп-групу 

Фотограф Іветт Івенс виклала на 
своїй сторінці у Facebook ніжні 

ілюстрації дружби між її 9-місячним 
сином Діланом та домашнім улю-
бленцем — французьким бульдогом 
Ферлі. У Мережі також з’явилося 
зворушливе відео спільної «тихої 
години» малечі. Ділан та Ферлі на-
родилися в один день, і, за словами 
матусі, це пояснює міцний зв’язок 

між малюком та цуциком, пише The 
Daily Mirror. 

«Ферлі завжди крутиться біля 
Ділана та скрізь слідує за ним. Песик 
терпляче грає із сином і намагається 
не хропіти, коли обидва сплять. Це 
зв’язок справжньої любові», — вва-
жає Іветт. 

Малюки бавляться разом, сплять 
і купаються. За словами матусі, цу-
цик завжди заспокоює Ділана, якщо 
той плаче або сумує. 


