
Деякі регіони Китаю мають 
давні традиції, такі як спожи-

вання собачого м’яса, особливо 
це стосується південних провін-
цій. Цьогоріч фестиваль Юлін, що 
відбувся 20 червня і гостей якого 
частували стравами зі собачатини, 
викликав гнів міжнародної спіль-
ноти. Та в той час, як більшість 

висловлювала своє обурення в 
Інтернеті, засуджуючи організа-
торів за жорстоке поводження із 
тваринами й обговорюючи жахіт-
тя м’ясного фестивалю, знайшла-
ся одна людина, котра врятувала 
більше тисячі чотирилапих від не-
завидної долі бути з’їденими. 

Ця людина — звичайна кита-
янка Янг Ксяоюн, 65-річна пенсі-
онерка, яка проїхала майже 2660 
кілометрів, щоб викупити безпо-
мічних собак із рук дилерів та за-
брати їх із собою додому. 

Янг Ксяоюн колишня вчи-
телька, яка відкладала пенсію з 
користю і в підсумку відкрила у 
своєму місті Тяньцзінь притулок 
для тварин, що вміщує 1500 со-
бак та 200 котів. Сповнена рішу-
чості врятувати собак від загибелі 
на м’ясному собачому фестивалі 
Юлін, Янг витратила близько 5000 
юанів, що дорівнює приблизно 800 
доларам!

Компанія GoPro, що випускає во-
донепроникні відеокамери для 

екшн-зйомок, виклала на YouTube 
ролик, у якому сіра білка на кличку 
Твіггі вправно катається на малень-
ких водяних лижах. Відео, що зафік-
сувало, як у американському місті 
Остін, штат Техас, звірок із великим 
задоволенням розсікає по блакитній 
гладі басейну на радість публіці, «пі-
дірвало» Мережу. 
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У Штатах білка 
катається на 
водяних лижах 

Пенсіонерка врятувала близько тисячі 
собак від китайського м’ясного фестивалю 

Яна Соломко вперше стала 
мамою

52-річна британка виглядає так молодо, 
що її приймають за дівчину сина

Бездомний, що грає на вуличному піаніно, 
став зіркою Інтернету 

Українська співачка, екс-учасниця 
шоу «Холостяк» та групи Real O 

Яна Соломко народила первістка.
Про це вона повідомила журналу 

Viva!, який уже став сімейним біогра-
фом пари. Дівчина подарувала пер-
шу дитину коханому чоловікові Оле-
гу. Щаслива подія сталась якраз до 
річниці їхнього весілля. Поки зірка 
приховує від преси точну дату і стать 
дитини. Пологи, як і мріяла Яна Со-
ломко, пройшли в Маямі, в одній із 
найпрестижніших клінік міста.

«Я ще в юності вирішила: буду 
народжувати в Америці. Ця мрія ви-
никла після того, як я подивилася 
передачу про лікаря, емігранта із Со-
юзу, акушера-гінеколога, який уже 
давно живе та працює в Маямі», — 
розповіла співачка. У підсумку, при-
їхавши в США, виконавиця обрала 
іншого, не менш іменитого лікаря.

Будучи вагітною, Яна спілкува-
лася з майбутньою дитиною і співала 
їй пісні. «Я давно ставлюся до дити-
ни, ніби вона вже народилася. Роз-
мовляю з нею, співаю, розповідаю», 
— зізналася співачка. І хоча Соломко 
не афішує стать дитини, в соціальних 
мережах уже активно обговорюють 
новонародженого малюка співачки, 
припускаючи, що це дівчинка. 

Вже через тиждень після пологів 
екс-підопічна Могилевської показа-
ла тіло. У своєму Instagram Яна по-
хизувалася пласким животом.

«Дівчата, для тих, хто хвилював-
ся, як я себе почуваю, — фото через 
10 днів. Нікого ніколи не слухайте, 
навіть маму. Мене теж багато людей 
лякало, страшно було. Та повірте: 
якщо ви готові, це те, що дійсно зро-
бить вас щасливою», — заявила Со-
ломко.

Памела Джейкобс, смаглява 
красуня із Великобританії, 

виглядає як 25-літня дівчина. Та 
ви будете вражені, дізнавшись, 
що жінці у дійсності 52 й вона має 
21-річного сина. Місіс Джейкобс 
виглядає настільки молодо, що у 
неї часто запитують у потязі про 
студентський квиток і ніхто не ві-
рить їй, коли вона розкриває свій 
справжній вік. 

«Чоловіки у таких випадках 
коментують мою зовнішність і ка-
жуть: «Ти, певно, жартуєш. Я тобі 
не вірю!». А я їм відповідаю: «Не-
вже ти справді думаєш, що котрась 
жінка хотіла би накинути собі 
кілька десятків років?» — сміється 
жінка.  

Сина Памели ображає увага, 
яку отримує його мама, адже його 
друзі часто думають, що вона його 
дівчина. «Це мені лестить, звісно, 
— сміється пані Джейкобс, — але 
я віддаю перевагу чоловікам мого 
віку». Окрім таких невеликих кон-
фузів, каже жінка, більше немає 
мінусів у тому, щоб так молодо ви-
глядати. 

Британка вважає, що завдячує 
своїм квітучим виглядом здоро-
вій дієті, фізичним вправам і ко-
косовій олії. Також вона дбає про 
себе,  щотижня відвідуючи сауну, 
роблячи відлущувальні маски для 
обличчя що два дні та ніколи не 
виходячи з дому без сонцезахис-
ного крему. Втім, багато жінок 
робить усе це, проте не може доби-
тися такого ефекту. Мабуть, усе ж 
таємниця криється у хороших ге-
нах. Пані Джейкобс зізнається, що 
її мати, сестри та бабця виглядали 
значно молодше від свого віку. 

«А ще я дуже люблю кокосову 
олію, — додає моложава жінка. — 
Мама щедро намащувала нам нею 
волосся та шкіру, коли ми були ді-
тьми, і я продовжила це робити. Я 
використовую органічну кокосову 
олію для приготування їжі, зняття 
макіяжу й наношу її двічі на тиж-
день на тіло в якості зволожуваль-
ного крему». Крім того, британка 
виключила зі свого раціону бо-
рошняні вироби і макарони й не 
їсть фрукти через високий вміст у 
них цукру, зате налягає на овочі та 
зелень. 

Громадська організація The Civic 
Arts Project розставила на ву-

лицях американського міста Сара-
сота, що у штаті Флорида, піаніно, 
аби перехожі при бажанні могли 
грою на музичному інструменті 
виплеснути свої душевні пориви. 
Але активісти навіть не уявляли 
собі, що їхня затія підірве соціаль-
ні мережі. 

А сталося це ось як. На одно-
му з інструментів тепер щодня 
грає безхатько. Кілька днів тому в  
YouTube потрапив ролик, де бездо-
мний натхненно й віртуозно вико-
нує на піаніно відому композицію 
Come Sail Away. Відео набрало за 
добу більше двох мільйонів пере-
глядів, а життя безхатька трохи 
змінилося на краще. 

51-річний Дональд Гулд щодня 
грає перед магазином музичних 
товарів. Як зізнається чоловік, він 

просто хотів заробити кілька дола-
рів і не очікував, що прославиться.

Життя безпритульного пішло 
під укіс, коли в 1998 році померла 
його дружина. Дональд підсів на 
наркотики, соціальні служби за-
брали в нього трирічного сина, а 
в підсумку він докотився до бом-
жування. А колись же відставний 
морський піхотинець навчався грі 
на кларнеті, але так і не скінчив 
музучилище, не витримавши уда-
рів долі...

Популярність злегка шокува-
ла безпритульного. Але в цьому 
є багато позитивних моментів: у 
Інтернеті для Дональда створили 
сторінку під назвою GoFundMe. 
Таким чином чоловік хоче знайти 
свого 18-річного сина. Крім того, 
безхатченку запропонували грати 
в барі за гроші. 

На пляжах Китаю модні «фейскіні» — 
купальні маски а-ля Фантомас 

Мода на купальні костюми 
змінюється щороку. Дизай-

нери розробляють нові моделі, 
поєднуючи функціональність і 
естетичність. Але поряд зі звич-
ними з’являються й зовсім дивні 
купальні аксесуари. 

Так, на китайських пляжах уже 
четвертий рік поспіль зберігається 
мода на «фейскіні» — закриту ку-
пальну маску, яка захищає облич-
чя від небажаної засмаги та жал-
ких щупалець медуз. 

Треба сказати, що виглядає 
така купальна маска а-ля Фанто-
мас доволі незвично для ока євро-
пейського туриста.

Американець врятував дочку 
від смерті за допомогою 
палиці для селфі 
Житель штату Техас Дерік Джонс врятував від смерті 
16-річну доньку Ерін за допомогою селфі-палиці. Під 
час відпочинку на острові Нантакет Джонс із дочкою 
плавали в Атлантичному океані й знімали все на каме-
ру GoPro, прикріплену до штатива. У якийсь момент 
вони потрапили у сильну течію. Ерін почала тонути, 
але батько встиг простягнути їй селфі-палицю і таким 
чином допоміг допливти до берега. 
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