
Денні Макаскілл — відомий шот-
ландський високопрофесійний 

спортсмен-тріаліст, що спеціалізу-
ється на видовищних акробатичних 
трюках. А недавно екстремал, що 
нині проживає в Единбурзі, виру-
шив підкорювати на двоколісному 
свій рідний скелястий острів Скай. 
Ролик The Ridge про те, з якою лег-
кістю Денні долає ландшафтні пере-
шкоди, вже став хітом You Tube. 
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Шотландець 
підкорює скелі 
на ровері 

Тропічний павук прожив під шкірою 
австралійця три дні 

Англійка зі страшним викривленням 
спини зуміла стати моделлю 

Нова зірка Гарф — найзліший у світі кіт 

Під шкіру 21-річного австралій-
ця, що відпочивав у Індонезії, 

забрався тропічний павук. Перш 
ніж лікарі зрозуміли, в чому про-
блема, крихітний павучок прожив 
у тілі хлопця три дні. 

Ділан Томас із Банбері, Австра-
лія, під час подорожі на Балі про-
кинувся якось уранці й зі здиву-
ванням побачив на собі червоний 
слід, який тягнувся від пупка вго-
ру по животу. Зі слів самого хлоп-
ця, це виглядало так, ніби хтось 
подряпав його кінчиком ножа. 

Та наступного дня Ділан відчув 
пекучий біль, а його шрам почав 
сочитися. Він повторно звернув-
ся в лікарню, де з’ясувалося, що 
останні три дні під шкірою хлоп-
чини живе тропічний павук розмі-
ром із головку сірника. В тіло ав-
стралійця павучок забрався через 
шрам від нещодавно видаленого 
апендикса. Горе-відпочивальник 
був дуже радий, коли «квартиран-
та» витягли з нього. 

Тепер на своїй сторінці в со-
цмережі він жартує, що після 
цього випадку отримав прізвись-
ко «Людина-павук» і збирається 
розвивати свої суперсили. А та-
кож додає, що буде розчарований, 
якщо йому не вдасться їх виявити.

24-річна Айша Джонс із Бір-
мінгема з дитинства страж-

дала від сколіозу. Ще тоді лікарі 
сказали їй, що без операції вона 
буде «гарненькою дівчиною з по-
творною спиною». Однак Айша 
вирішила довести, що медики по-
миляються. Завдяки наполегливій 
роботі над собою британка стала 
успішною моделлю без ризикова-
ного втручання на спині. 

Сколіоз у дівчинки діагносту-
вали в 13 років, коли під час від-
пустки у Вест-Індії мама Айші по-
мітила, що права лопатка доньки 
здається більшою за ліву. Пізніше 
діагноз був підтверджений у Вели-
кобританії. Тоді лікарі оголосили 
страшний вердикт: пацієнтці кон-
че потрібен спондилодез — опе-
рація, в ході якої хворому в спину 
вставляється металевий стрижень. 

«Коли поставили діагноз, ор-
топеди наполягали на тому, що 
мені необхідне злиття суглобів 
хребта, але я вирішила, що ця 
складна і небезпечна операція — 
зайва. Крім того, я не відчувала 
болю чи іншого дискомфорту, так 
що мій сколіоз був лише косметич-
ним дефектом», — ділиться Айша. 

Відмовившись від операції, ді-
вчина вирішила піти іншим шля-
хом і посилено узялася виконува-

ти спеціальні гімнастичні вправи. 
В 2003 році вона пішла на щорічну 
виставку одягу в Бірмінгемі, де на 
неї звернули увагу скаути з мо-
дельного агентства. Після цього 
Айша навчилася підбирати пози, 
які б дозволили приховати ви-
кривлення хребта на фотографії. 

Згодом брала участь у безлічі 
фотосесій, знялася в кліпі попу-
лярного в Британії виконавця та 
навіть рекламувала купальники. 

Але все ж, коли дизайнер у 
жорсткій формі змусив дівчину 
залишити фотосесію, тому що її 
спина видалася йому непривабли-
вою, Джонс таки кинула кар’єру 
манекенниці й перепрофілювала-
ся на художницю. 

«Озираючись на мене колиш-
ню, розумію, що моє прагнення 
стати моделлю було способом до-
вести собі, що я — гарна. Я не хо-
тіла, щоб зловісне пророцтво ліка-
рів збулося, — розмірковує Айша. 
— Працювала, віддаючи всю себе, 
щоби стати манекенницею, і праг-
нула будь-що довести, що, попри 
викривлену спину, я не гірша від 
інших». 

Однак, зізнається дівчина, з 
часом вона зрозуміла, що її тіло — 
лише оболонка і те, що приховане 
під нею, — набагато важливіше. 

У компанії знаменитих інтернет-
котів, очолюваній сердитим 

Грампі, поповнення — Гарфі-Перс, 
якого користувачі вже охрестили 
«найзлішим» котом Мережі. Він 
же — «Кіт, який замишляє тебе 
вбити». 

Попри те, що котисько вигля-
дає так, ніби планує жорстокий 
злочин, насправді він миле ство-
ріння. Гарфі живе в дружній ту-
рецькій родині й залюбки позує 
хазяйці-фотографу. Кличку рудий 
отримав на честь знаменитого 
мультяшного кота Гарфілда, на 
якого схожий. Особливо — невдо-
воленим виразом мордочки. 

Британська рок-група дала концерт 
на айсбергу в Гренландському морі 

Рок-металевий гурт The Defiled 
із Великобританії дав унікаль-

ний концерт — музиканти висту-
пили прямо на айсбергу, що дрей-
фує в Гренландському морі. 

На непевній крижаній сцені 
суворі металісти змогли протри-
матися півгодини. Причому ви-
ступали вони в самих сценічних 
костюмах, без теплого одягу. За 
незвичайним концертом спостері-
гали близько 10 місцевих із сусід-
нього селища Кулусук. Глядачі роз-
містилися в рибальських човнах. І 
хоча їхня аудиторія була більше 
ніж скромна, музиканти виклада-
лися на повну силу. 

Відомо, що айсберг, який би пі-
дійшов для виступу, група шукала 
кілька днів і навряд чи впоралася 

б із цим завданням без допомоги 
тутешніх жителів. Гостинні грен-
ландці самі відшукали для британ-
ських рокерів невелику, але міцну 
льодину, яка змогла витримати не 
тільки чотирьох учасників рок-
бенду, але й важку апаратуру. 

«Запаливши» на айсбергу, му-
зиканти заявили, що це, мабуть, 
найбожевільніший і найдрайвові-
ший концерт, який вони будь-коли 
грали. «Бачиш якісь місця в до-
кументальних фільмах, але тільки 
коли потрапляєш туди в реально-
му житті, то розумієш, наскільки 
дивовижні та великі ці айсберги. 
Ми навіть не відчували холоду. А 
від того, де розташовувалася сце-
на, просто захоплювало дух», — 
розповідають музиканти. 

Знамениту голлівудську акторку 
перестали впізнавати після курсу 

пластичних операцій. Сама ж вона 
спростовує хірургічне втручання. 
Зеллвегер настільки перестаралася з 
пластичними операціями, що стала 
виглядати на всі 60, при цьому втра-
тивши свою родзинку — знамени-
тий примружений погляд. 

20 жовтня в Беверлі-Хіллз відбу-
лася церемонія нагородження жур-
налу Elle під назвою «Жінки в Голлі-
вуді». Особливу увагу представників 
преси привернула 45-річна зірка 
комедійних фільмів «Щоденник Брі-
джит Джонс». Журналісти не відразу 
впізнали відому актрису. Її обличчя 
радикально змінилося. Злостивці за-
говорили, що Зеллвегер переборщи-
ла з пластикою. Неозброєним оком 
видно, як ін’єкції ботоксу намертво 
розгладили шкіру на лобі, внаслідок 
чого брови актриси змінили форму. 

«Це найбільша помилка в її жит-
ті. Вона втратила все миле, що відріз-
няло її від інших, і це її зруйнувало. Її 
кар’єра завершена», — песимістично 
пише один шанувальник «оскаронос-
ної» акторки в соцмережі. 

Сама ж актриса відхрестила-
ся від інформації, ніби вона лягла 
під ніж хірургів, щоб здаватися мо-
лодшою. Натомість запевняє, що 
зовнішні метаморфози зумовлені 
внутрішніми: «Я рада, що люди по-
мітили зміни! Друзі вважають, що 
зараз я виглядаю більш умиротво-
реною. Раніше жила у справжньому 
хаосі, а нині все змінилося: більше 
часу присвячую собі та родині. Я 
щаслива!» — стверджує акторка. 

Та світські хронікери не при-
йняли на віру слова «відродженої» 
актриси.

Колишній директор заповів 
румунській школі свій скелет 
Учні сільської ЗОШ у регіоні Прахова (Румунія) вивчають 
анатомію за скелетом колишнього директора школи. 
Про це повідомляє Romania-Insider.com. Чоловік, який 
помер у 1965 році, заповідав своє тіло освітній уста-
нові в якості навчального матеріалу. Колишній дирек-
тор школи Олександру Грігоре Попеску народився в 
1890 році. Почав викладати у 18-річному віці. Попеску 
пропрацював у навчальному закладі близько півстоліт-
тя. Після себе педагог залишив також кілька блокнотів із 
віршами та піснями для дітей. 
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Рене Зеллвегер спотворила 
себе пластикою 


