
В Instagram усе більшої популяр-
ності набуває сторінка досить 

дивного «користувача». Знайомтеся, 
це Skellie — скелет, який може похва-
литися насиченим соціальним жит-
тям. Проект починався як жарт між 
колегами, а в результаті став одним 
із найсмішніших акаунтів. Соціаль-
ний медіаменеджер Dana Herlihey 
разом зі співробітниками заради за-
бави створила в соцмережі профіль 
для хелловінського скелета. Минуло 
три місяці після її першої публікації, 
та вона продовжує вигадувати іс-
торії, фотографувати і розробляти 
особистість стильної і життєрадісної 
(хоч це слово, ужите стосовно скеле-
та, і звучить як оксиморон) Skellie. 
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Гламурний скелет — 
зірка Instagram 

Мер Лондона переночував із безхатьками 
на картонній підстилці 

Фотограф перетворює на принцес своїх 
маленьких доньку і племінницю

Десятимісячна колумбійка важить 20 кг 

Безрукий китайський піаніст вразив 
виступом на талант-шоу 

На знак підтримки бездомних 
ветеранів воєнних кампаній 

мер Лондона Борис Джонсон і 
власник газети Independent Євген 
Лебедєв перебули ніч на вулиці. У 
них були лише спальні мішки та 
шматки картону. Градоначальник 
і медійник переночували просто 
біля собору Святого Павла в лон-
донському районі Сіті. 

Провівши таку акцію, вони 
мали на меті привернути увагу 
громадськості до проблем безпри-
тульних і посприяти їх вирішен-
ню. Лебедєв пише, що коли він 
дізнався про проблему бездомних 
ветеранів, то відчув, що неодмінно 
мусить якось допомогти цим лю-
дям. 

Підприємець розповідає, що 
він звернувся до міського голови, 
і тоді Джонсон запропонував ра-
зом зустрітися з ветеранами, які 
опинилися на вулиці. В результаті 

чиновник і бізнесмен провели ніч 
просто неба з бездомними. 

Для ночівлі меру Лондона і влас-
нику The Independent видали тільки 
картон і спальні мішки. Лебедєв по-
дякував Всевишньому за гарну по-
году протягом ночі: лише під ранок 
упало кілька крапель дощу. 

Яка дівчинка у дитинстві не 
мріє бути принцесою? Пев-

но, кожна. От фотограф Міранда 
Джозефсон із Каліфорнії, США, 
й виконує мрії своєї дворічної 
доньки Клер і однорічної племін-
ниці Хлої. За допомогою вбрань 
і простого реквізиту нерозлучні 
сміхотухи-кузинки перетворю-
ються на своїх улюблених героїнь 
диснеївських мультиків: Попе-
люшку, Білосніжку, Червону Ша-
почку. 

Маленька жителька Колумбії 
Хуаніта Валентина Ернандес 

у свої 10 місяців важить уже 20 кг. 
Це вдвічі більше від норми. 

За словами мами дівчинки 
Сандри Франко, донечка народи-

лася дуже худенькою, але через 
кілька тижнів почала різко на-
бирати вагу. Жінка не може пояс-
нити причину аномалії. «Коли їй 
було 15 днів, вона вже почала ста-
вати пухкенькою, тому що народи-
лася худющою. З того часу швидко 
поправляється. Тепер їй виповни-
лося 10 місяців, і я зрозуміла, що в 
неї ожиріння», — розповідає матір 
Хуаніти. Сандрі довелося зверну-
тися до місцевого благодійного 
фонду в пошуках допомоги, адже 
жінка не має ні роботи, ні грошей, 
пише The Mirror.  

Зі слів засновника організації 
Сальвадора Гонсалеса, Хуаніта ста-
ла уже третьою дитиною з такою 
проблемою, чиї батьки звернули-
ся до них. Він також додав, що в 
Колумбії тисячі дітей страждають 
від ожиріння. Якщо дівчинка не 
схудне, виникне серйозна загроза 
її здоров’ю, стверджують медики. 

Учасник китайського шоу талан-
тів на ім’я Лю Вей, який не має 

обох рук, вразив своїм виступом 
суворих суддів. Він дійсно грає на 
фортепіано значно краще за бага-

тьох інших конкурсантів, а його 
наполегливість, сила волі й талант 
гідні захоплення! І хоча Лю не є 
професійним музикантом, він під-
корив не одне слухацьке серце. 

Кімоно, яке молоді японки вдягають на 
День повноліття, дорожче за автомобіль 

Другого понеділка січня в Япо-
нії традиційно святкують День 

повноліття. Свято відзначають усі, 
кому за минулий рік виповнилося 
20. Раніше після такої церемонії 
молоді японці отримували право 

вступати в шлюб. У наш час цього 
дня молодь на площах урочисто 
вітають глави місцевих адміністра-
цій, а самі повнолітні вдень відвід-
ують храми, а ввечері «відривають-
ся» в барах і клубах. 

Цікаво, що дівчата одягають 
на День повноліття особливе кі-
моно — фурісоде, хутряну накид-
ку, пояс, традиційні шльопанці, а 
в руки беруть маленьку сумочку. 
Ціну такого вбрання можна порів-
няти з вартістю автомобіля, тому 
багато хто бере кімоно напрокат 
або отримує його у спадок. 

П’ятирічний роман між Іриною 
Шейк і Кріштіану Роналду за-

кінчений. Про те, що стосунки 
російської моделі й футболіста іс-
панського «Реалу» зайшли в глухий 
кут, свідчить той факт, що Шейк не 
приїхала в Цюрих разом із родиною 
португальця для участі в церемонії 
вручення премії «Золотий м’яч», яку 
отримав її коханий. Хоча раніше Іра 
завжди була поруч із нареченим у 
настільки важливі моменти. 

У свою чергу Кріштіану не згадав 
подругу в слові після вручення наго-
роди. Він подякував своїй сім’ї, мамі 
і сину, а от про Шейк — ні слова. 

Зараз модель відпочиває на 
Мальдівах. В її «Інстаграмі» раз у раз 
з’являються пляжні фотографії, про-
те ні на одній зі сторінок у соцмере-
жах вона не привітала Роналду з титу-
лом. Тоді як рік тому, коли Кріштіану 
виборов аналогічне звання, Ірина ви-
словила своє захоплення. 

Разом із тим відзначимо, що ра-
ніше Шейк проігнорувала церемо-
нію нагородження Роналду титулом 
кращого футболіста за версією Globe 
Soccer Awards у Дубаї, також її не 
було на дні народження його матері. 

Згодом у ЗМІ з’явилися чутки, що 
причиною розриву пари стала саме 
матір футболіста. Інсайдери повідо-
мляють, що Кріштіану посварився з 
Ірою після того, як вона відмовила-
ся відвідати день народження його 
мами Марії Долорес душ Сантуш 
Авейри. Нібито модель не захотіла 
переривати відпустку задля майбут-
ньої свекрухи, що остаточно роз-
дратувало Роналду, і він розійшовся 
з Шейк. Після сварки Кріштіану зу-
стрічав Новий рік із сином, а Ірина 
продовжила відпочивати на екзо-
тичних островах у гордій самоті. 

В Африці розлючений бегемот 
наздогнав човен із туристами 
і намагався їх утопити 
Під час екскурсії на одній із водойм Малаві агресивний 
бегемот напав на човен туристів. Гіпопотам помітив на 
своїй території відпочивальників і за лічені секунди із 
швидкістю, що вселяла жах, проплив до десяти метрів 
для нападу. Пасажирів урятувало те, що він не до-
плив якихось півметра. Відео у соцмережах розмістив 
користувач Майкл Варндел. Ролик переглянули майже 
96 тисяч разів. 
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Ірина Шейк і Кріштіану Роналду 
більше не разом 


