
Жителька Шотландії Джессі Геллен, 
якій 2 січня виповнилося 109 літ, 

вважає: аби довго жити, треба їсти біль-
ше каш і триматися подалі від чоловіків. 

Бабця, котра ніколи не була заміж-
ня, уточнила, що чоловіки не варті тих 
проблем, які вони приносять. «Я впев-
нена, що свою справу зробили постійні 
тренування, тарілка каші щоранку і те, 
що я ніколи не була у шлюбі», — ді-
литься секретами довголіття бадьора 
старенька. Співробітниця будинку 
престарілих Ребекка Стрітер розпові-
ла, що їхня підопічна жвава, говірка, 
регулярно відвідує концерти і щонеділі 
ходить до церкви. 

Джессі Геллен народилась у сім’ї 
фермера у 1906 р. У неї було п’ять сес-
тер і брат. Працювати почала у 13. Свій 
109-й день народження бабуся відзна-
чила святковою вечерею у колі подруг. 
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Найстаріша 
шотландка розкрила 
секрет довголіття 

Покоління татуйованих бабусь і дідусів 
не шкодує про свої натільні малюнки 

Аргентинський «гаучо» — заклинатель 
коней 

Танцівниці pole dance позували 
для фотографа під водою 

Як дві краплі води: дивовижна схожість 
дітей та їхніх батьків 

Останнім часом Інтернет запо-
лонили фотографії молодих 

людей із гарними тілами, прикраше-
ними татуюваннями. Захоплюючись 
ними, складно уявити, як ці дівчата і 
хлопці виглядатимуть, коли їхні фі-
гури перестануть бути ідеальними, а 
шкіра вкриється зморшками. 

Після, здавалося б, непробив-
ного аргументу «Це роблять тільки 
ув’язнені, жінки легкої поведінки і 
т. д.» (потрібне підкреслити) зазви-

чай слідує ще більш непробивний 
«А ти уявляєш, як це буде виглядати 
в старості?». Ось опис звичайної си-
туації для більшості людей, які роз-
повідають родичам про своє бажан-
ня зробити тату. 

Але цілком задоволені собою 
пенсіонери на цих знімках ще раз до-
водять, що шанобливий вік — це не 
привід старіти душею. Вони чудово 
виглядають зі своїми татуюваннями, 
і, дивлячись на них, можна тільки 
уявляти, наскільки бурхливим і ці-
кавим було їхнє життя в молодості. 

Аргентинця Мартіна Тетту земля-
ки звуть «заклинателем коней». У 

33-річного «гаучо» (латинська версія 
ковбоя) дивовижний дар розуміти 
цих благородних тварин — він може 
змусити молодого норовливого же-
ребця виконувати свої вказівки од-
ним лише м’яким дотиком. 

«Ніхто не вчив мене, це вийшло 
природно. Без примусу і боротьби з 
твариною, лише з ніжністю. Це дуже 
м’яка робота», — каже про своє умін-
ня Мартін. Він може вмовити коня на 

карколомний трюк, просто шепнув-
ши тому щось на вухо чи лагідно по-
плескавши по крутій спині. Зі скром-
ністю запевняє: так зможе кожен, усе, 
що потрібно, — терплячість і любов. 

Тетта, котрий народився і виріс на 
фермі в м. Сан-Антоніо-де-Ареко, жив 
і працював із кіньми все життя. Про 
його унікальний талант світ дізнався 
10 років тому. Вражений власник ран-
чо, що спостерігав за робітником під 
час приручення коней, запропонував 
Мартіну виступати для туристів. 

Фотограф Бретт Стенлі з Лос-
Анджелеса, США, показав не-

ймовірні фото підводного пол денсу. 
Упродовж кількох тижнів Бретт пра-
цював із танцюристами, щоб ство-
рити серію фотознімків. Він навчав 
їх затримувати дихання під водою, а 
також показував, як краще позувати. 

Через відносну відсутність гра-
вітації у воді танцівникам довелося 
коригувати свої звичні пози. 

Бретт сподівається розширити 
цю серію, працюючи з іншими акро-
батичними виконавцями та прово-
дячи підводні фотосесії в майбут-
ньому. 

Часто трапляється так, що дитина 
схожа носиком на маму, губками 

на тата, а щічками і зовсім на бабусю. 
Але є й точні копії одного з батьків. 

Просто вражає, як таке може 
бути! Адже іноді схожість простежу-
ється впродовж не одного покоління. 
І ці фото батьків та їхніх чад в одно-
му віці, знайдені на просторах Інтер-
нету, підтверджують силу генетики. 

Бангладеський мультиплікатор «вписує» 
своїх персонажів у реальність 

Манік Ратан — талановитий 
мультиплікатор, фотограф, 

художник-графік родом із Дакки, 

Бангладеш. Його веселі малюнки, на 
яких герої взаємодіють із реальністю, 
стали мегапопулярними у Мережі. 

Після розставання з 27-річним 
танцюристом Каспером Смартом 

навесні 2014-го Лопес досі самотня і 
перебуває в активному пошуку свого 
ідеального чоловіка. 

Розпадання зіркових пар у Голліву-
ді — справа звична, проте кожен такий 
розрив супроводжується величезною 
кількістю чуток, припущень про новий 
роман і очікуванням чергової порції пі-
кантних подробиць із особистого жит-
тя кумира, пише Viva. 

Ось уже півроку весь світ гадає, 
ким же стане новий обранець відомої 
актриси. Але Джей Ло й досі одинока. 
«Чесність — ось що справді важливо. 
Я шукаю однодумця; людину, яка по-
важає почуття інших і любить себе до-
статньою мірою, щоб побудувати здо-
рові стосунки, — розповіла артистка 
журналу People. — Мені потрібен той, 
хто дозволить мені бути собою на всі 
100% і полюбить мене справжню». 

Зірка також зазначила, що її іде-
альний чоловік має знаходити спільну 
мову з її дітьми і бути гідним їхньої 
любові й уваги. 

«Я знаю, що можу запропонува-
ти і дати людині у стосунках. І якщо я 
збираюся ділити з ним своє захопливе 
життя, своїх чудових дітей, то цей чо-
ловік повинен натомість запропонува-
ти мені щось прекрасне», — підкресли-
ла Лопес. 

Поп-діва не раз говорила, що на 
цьому життєвому етапі щаслива бути 
вільною і не обтяженою стосунками. 

«Я все ще вірю в казки. Що більше 
працюю над собою, то більше вірю в 
існування дійсно глибоких стосунків, 
які зможуть перетворити моє життя на 
казку і триватимуть вічно», — зізнала-
ся Лопес, додавши, що не проти б на-
родити ще одну пару двійнят. 

Французам заборонили називати 
дітей на честь продуктів 
Два французьких подружжя, які назвали своїх новонароджених 
доньок Нутелла та Полуничка, у судовому порядку примусили 
перейменувати немовлят. Як повідомило видання La voix du 
Nord, судові органи міста Валансьєн (провінція Нор-Па-де-Кале) 
вирішили, що ці імена образливі для дітей. Суддя у Валансьєні 
двічі минулого тижня розглядав схожі справи про переймену-
вання дітей, причому поки незрозуміло, були батьківські пари 
знайомі чи обрали для своїх чад «гастрономічні» імена неза-
лежно одна від одної. 
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Дженніфер Лопес розповіла, яким 
повинен бути її ідеальний чоловік 


