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Англійка розійшлась із
чоловіком, бо він нудний у
ліжку
Британка, прочитавши бестселер, подала на розлучення з чоловіком, бо він консервативний у ліжку, не вітає
її з Днем святого Валентина і не робить компліментів.
За тамтешніми законами такі підстави є достатніми
для розлучення. Адвокат Аманда Макалістер тепер
побоюється, що цей випадок здійме хвилю розлучень
через книжку «50 відтінків сірого»: начитавшись, жінки
починають вважати своїх чоловіків нудними в ліжку.

Щотижневик «Відомості.UA»

Видається з 21.09.2000 р.
Реєстр. номер КВ №127941678ПР від 26.06.2007 р.

Головний редактор
Галина ФЕДОРЕНКО
Тел. (0332) 77-19-03
e-mail: galina@vidomosti-ua.com

Настя Каменських не спокушається
на нічні вечері від Потапа
С

півачка Настя Каменських узяла участь в еротичній фотосесії
чоловічого журналу Maxim і заодно
розповіла, що зараз відбувається у
її житті. «Групі «Потап і Настя» вже
сім років, і ми активно гастролюємо. Журналісти стежать за кожним
кроком, неможливо ні розслабитися, ні поплакати», — зізналася
зірка. Від постійного напруження
Настя потроху вкривається зморшками. «Косметолог каже, що у мене
з’являються зморшки біля очей, бо
немає сну і не виробляється меланін», — нарікала співачка в інтерв’ю.
Щоб довше лишатись у формі,
вона намагається дотримуватися дієти. «Навіть коли мій продюсер і колега вгодованої конституції Потап
спокушає вечерею після концерту за
лаштунками, я тримаюся і п’ю чай»,
— запевняє вона.
Зате в Насті були деякі залаштункові еротичні фантазії. «Я завжди уявляла, що коли стану популярною артисткою, то обов’язково
кохатимуся за лаштунками з гарним
техніком на білому роялі. Такий фетиш! Але наразі бачу там тільки замурзаних дядьків зі смолою на штанях...» — зітхнула секс-діва.
Як розповіла Настя, у дитинстві
вона мріяла розбагатіти через злидні, в яких жила сім’я. «Коли вчилась
у 2 класі, були фінансові проблеми.
Взимку мені не було за що купити
куртку, і родичі передали теплі речі
на хлопчика, які були завеликі. Діти
з мене кепкували! Тоді зрозуміла, що
хочу сама заробляти, щоб зайти у
будь-який магазин», — зізналася.
Наостанок Настя обмовилася
про плани на майбутнє: «Зараз не
планую ставати мамою, хочу народити у 30. Як завагітнію, Потап відпустить мене. Обіцяв, що на рік. Та я
стільки не витримаю: народжу маля
й одразу з пологового — на сцену!».

он Гнарр, мер Рейк’явіка, який
народився 2 січня 1967-го,
неофіційно визнаний найоригінальнішим мером у світі. Причин
для цього дуже багато, адже ексцентричний Гнарр устигає не лише
якісно керувати містом, але й активно брати участь у житті співвітчизників.
До політичної кар’єри Йон був
коміком, музикантом і актором.
Також грав у панк-гурті. В кінці 2009-го він особисто заснував
«Найкращу партію» — сатиричну
політичну силу, яка пародіювала
ісландську політику. Партійці одразу визнали, що не виконають
жодної зі своїх передвиборчих
обіцянок. А вже 29 травня 2010-го

Китаї сімейна пара У Цунхань
та У Сунші після 88 років шлюбу змогла сфотографуватися для
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Транссексуали після зміни статі закохалися
одне в одного до нестями
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-річна Кеті Хілл і 16-річний
Арін Ендрюс покохали одне
одного, коли зустрілися в лікарні, де проходили один із етапів зі
зміни статі. Кеті до 15 років була
хлопчиком на ім’я Люк, а Арін —
дівчинкою на ім’я Емаральд. Усе
життя парочка почувалася ніяково, постійно відчуваючи себе іншими людьми, доки не було прийнято рішення змінити стать.
Арін у дитинстві був гарненькою дівчинкою, займався балетом
і часто перемагав у конкурсах краси. Однак у школі його всі дражнили та називали лесбіянкою. «Мене
не цікавило все дівчаче. Мене називали лесбійкою, коли я ріс, але я
нею не почувався», — розповідає
Арін.
Батькам обох молодих людей
було дуже непросто прийняти рішення своїх дітей. Однак зараз
вони пристали на їх бік. «Ми на-
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-річна українка Наталія Татаринцева з Дніпропетровська перемогла на World Pole Sport
& Fitness Championship 2012. Змагання з пол-денсу відбувалися в
швейцарському Цюріху. За нагороди турніру змагались учасники
з 26 країн. Переможців визначали

партія отримала більшість голосів
у парламенті. Її несподівана перемога була зворотною реакцією на
фінансовий крах країни. У своїй промові на знак подяки Гнарр
спробував заспокоїти населення,
заявивши: «Ніхто не має боятися
«Найкращої партії», бо це — найкраща партія. Якби це було не так,
то її назвали б «Найгіршою партією».
У 2012-му Гнарр здивував жителів найпівнічнішої столиці перевдяганнями у жіночий одяг для
гей-параду, а також на підтримку
засуджених учасниць панк-групи
Pussy Riot.
Йон Гнарр — зразковий
сім’янин. У нього п’ятеро дітей.

Пара закоханих зробила фото для
сімейного альбому після 88 років шлюбу
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стільки правдоподібно виглядаємо хлопцем і дівчиною, що тепер
ніхто навіть нічого не помічає», —
розповідає Кеті.

Українка стала чемпіонкою світу з танців
на жердині

Міського голову Рейк’явіка визнали
найоригінальнішим мером усіх часів
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весільного альбому, пише The Sun.
За інформацією видання, фотосесія стала подарунком пенсіонерам,
і подружжя охоче прийняло цей
презент. 101-річний У Цунхань і
його 103-річна дружина У Сунші
на знімку зображені у весільних
нарядах. На «нареченій» — молочного кольору довге мереживне
плаття і фата, а на «нареченому» —
костюм із краваткою-метеликом.
У руках в У Сунші — букет червоних троянд.
Зауважимо, що можливості
сфотографуватися в день весілля у
китайської пари не було, бо в 1924
році в Китаї не були поширені фотокамери.

Іспанець
збудував власну
середньовічну
фортецю
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-річний Серафін Вільяран, що
народився у Бургосі (Іспанія),
завжди мріяв про власний замок.
Він усе життя працював зварювальником і не мав будівельних навичок,
доки не задумав у 1977-му звести
власну фортецю. Не довго думаючи,
чоловік придбав ділянку і без будьяких спеціальних знань спроектував
майбутню будівлю. Він використовував кам’яні кругляки, зібрані біля
берегів місцевих річок, скріплюючи
їх цементним розчином, щоб надати
палацу монументальний і середньовічний вигляд. У 1998-му іспанець
помер, так і не побачивши свій проект закінченим. Та дочка і син продовжили його працю. Щороку вони
вкладають $2500 у розбудову замку.
Він має п’ять поверхів і кілька округлих веж із бійницями по периметру
верхнього ярусу.

в чоловічих, жіночих і парних категоріях.
Перше місце у жіночих змаганнях посіла представниця України.
Другою стала француженка Лоранс
Ілсум. Останнє місце на п’єдесталі
дісталося росіянці Поліні Волчек.
Чемпіоном серед чоловіків
став француз Кім Мартінес. 2-е
місце посів Крістіан Лебедєв із
Росії, 3-є — українець Олександр
Щукін.
У парних змаганнях кращим
був дует із Угорщини. Представники Великої Британії та Естонії посіли 2-у та 3-ю позиції відповідно.
Пол-денс — вид спорту, що поєднує танець на пілоні (жердині) з
гімнастичними вправами і вважається різновидом фітнесу. Фахівці
акцентують, що цей вид спорту не
слід плутати зі стриптизом.

80-річний священик у бійці за паркомісце
відкусив суперникові вухо
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-річний католицький священик Томас Генрі Бірн із австралійського міста Перт відкусив
вухо представнику духовенства,
який зайняв його місце на автостоянці. Інцидент стався восени
цього року, однак про нього стало
відомо пізніше.
Коли 81-річний отець Томас
Кемерон відмовився прибрати
свою машину з місця, яке належало Бірну, останньому довелося
застосувати силу, і під час бійки
він відкусив Кемерону шматочок
вуха. У свою чергу Кемерон ударив

Бірна в око, після чого, побачивши
на асфальті кавалок власного вуха,
загорнув його в газету і поспішив
до місцевої лікарні, де йому пришили відкушену частину.
Тим часом за викликом потерпілого священика до його
кривдника приїхала поліція, яка
звинуватила Томаса Генрі Бірна у
завданні тілесних ушкоджень. Згодом чоловік постав перед судом.
Влада заборонила йому наближатися до потерпілого ближче, ніж
на 100 м. Обидва учасники інциденту від коментарів відмовилися.

Найвужчий у світі будинок отримав свого
першого господаря
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eret House — гучний проект
польського архітектора Якуба
Щеснего (Jakub Szczesny), концепт
якого був представлений іще в
2009 році на фестивалі WolaArt.
Тоді він здавався нездійсненним і
несерйозним, а сьогодні привертає
увагу світової громадськості, адже
є найвужчим у світі будинком.
Житло побудоване у вузькому проміжку між двома сусідніми
будівлями у Варшаві. Ширина кімнат досягає щонайбільше 122 см, а
найвужча частина — усього лише
72 см. Фасад будинку-рекордсмена
виконаний із напівпрозорого матеріалу. Лише в спальні спроектовано єдине вікно. Тим часом автор
креативного проекту запевняє, що
тут можна не тільки жити, але і
творити.

Keret House — це тимчасовий
притулок для творчих особистостей із усього світу. І першим резидентом будинку став ізраїльський
письменник Етгар Керет (Etgar
Keret), на честь якого проект і
отримав свою назву.

