
День народження для дитини — 
це кожного разу довгоочікува-

не свято із тортом, свічками і весе-
лими іграми з друзями. Та не в усіх 
дітей дні народження однакові. 

До хлопчика-аутиста на ім’я 
Гленн Буратті, що проживає у 
Флориді, США, на 6-й день наро-
дження не з’явився ніхто із 16 за-
прошених гостей. У місцевій групі 
в Facebook його мама написала: «У 
мене серце болить за синочка. Ми 
запросили весь його клас, але нас 
проігнорували». 

Після цього допису 15 осіб 
прийшли привітати малюка. І не 
тільки вони. До будинку почали 
підтягуватися пожежники та по-
ліцейські, звичайно ж, із подарун-
ками. 

Вони поводилися з Гленном, 
як зі справжньою суперзіркою. 
Дозволили навіть «покермувати» 
пожежною машиною і посидіти на 
мотоциклі шерифа поліції. 

«Я впевнений, сусіди, сховав-
шись, підглядали зі своїх вікон, — 
каже батько хлопчика. — Просто 
не віриться, що місцеві служителі 
закону та пожежники зробили це 
для нас». 

Це свято Гленн запам’ятає на-
довго. Адже так приємно, коли у 
твій найважливіший день поруч із 
тобою такі чуйні та добрі люди. 

Джейсон Брінклет із Дагенема, 
Англія, увійшов до Книги ре-

кордів як людина, яка найдовше в 
історії відбивала барабанний дріб, 
але одразу після встановлення рекор-
ду потрапив до лікарні. Британець 
спромігся 12 год 5 хв 5 с без зупинки 
грати на ударному інструменті, пише 
The Daily Mirror. Проте одразу після 
зафіксування досягнення Джейсона 
повезли до шпиталю, оскільки му-
зикант не відчував зап’ясть. Лікарі 
діагностували травму руки. Зі слів 
рекордсмена, він відчув біль уже на 
8-й годині гри, та вирішив не відсту-
пати. Попередній рекорд, що належав 
філіппінцю Джастіну Арде, становив 
12 год 3 с. 
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Після 12 годин 
гри на барабані 
рекордсмен 
потрапив до лікарні 

Пожежники та поліцейські врятували 
день народження хлопчика-аутиста 

Татуювання за вухом набирають 
усе більшої популярності серед молоді 

Модель із розміром XXXL прикрасила 
обкладинку відомого журналу 

У лондонському кафе подають 
замовлення прямо в ліжко 

Татуювання завжди виклика-
ють підвищений інтерес до їх 

власників, а зроблені в незвичай-
них місцях — поготів. 

Ділянка за вухом — це ероген-
на зона для багатьох людей, отже, 
тату в цій потаємній місцинці 
може бути дуже сексуальним. 

Але будьте обережні: татую-
вання на хрящах мають власти-
вість стиратися і ставати блякли-
ми та розмитими швидше, ніж в 
інших місцях. А інфекція, занесена 
в хрящ, лікується складно і довго. 
Отже, якщо ви хочете малюнок у 
зоні вуха, переконайтеся, що тату-
майстер — профі зі стажем. 

29-річна манекенниця з пиш-
ними формами Тесс Хол-

лідей недавно стала обличчям 
журналу People. Тепер її можна 
сміливо називати супермоделлю. 

Коли Тесс, яка носить одяг 
розміру XXXL, підписала контр-
акти з брендами Benefit Cosmetics 
і Torrid, на неї звалилася популяр-
ність: дівчина навіть зізналася, що 
трохи втомилася від постійних 
пропозицій. «Мій телефон досі не 
вмовкає. Це добре, але занадто! Я 
повернулася з Лондона три тиж-
ні тому, цього тижня їду в Нью-
Йорк, наступного — в Монреаль 
і знову в Нью-Йорк. Потім виру-
шаю в Сіетл, Новий Орлеан і Ве-
гас. І все у справах!» — шокована 
несподіваною славою дівчина. 

Ще одним досягненням Хол-
лідей стала модна фотосесія для 
журналу People та перша в жит-
ті обкладинка. Сама американка 
щаслива з цього приводу, адже з 
56-м розміром і зростом 165 см їй 

вдалося домогтися визнання: «Я 
просто знала, що зможу це зроби-
ти. Я не була кращою і зараз не є 
нею. Ключ до успіху — наполегли-
во працювати!» — каже вона. 

Торговельна мережа ІКЕА від-
крила в Лондоні два тематич-

них «ІКЕА-кафе: сніданок у ліжко». 
Заклади замість традиційних сто-
лів і стільців обставили зручними 
ліжками. Відвідувачі прямо зі свого 
ложа можуть замовити їжу і на-
пої, отримати кваліфіковану кон-

сультацію фахівців зі сну і навіть 
подрімати! Їм треба лише лягти і 
розслабитись, а спеціально навче-
ний персонал прийме замовлення. 
Меню релакс-кафе — класичне ан-
глійське снідання: лосось, тости, 
сік і чай — поряд із традиційними 
шведськими варіантами сніданку. 

У Китаї арештували ловеласа, що 
зустрічався одночасно із 17 жінками 

Жителя провінції Хунань, який 
зустрічався відразу зі 17 ді-

вчатами, арештували за шахрай-
ство, повідомляє Бі-Бі-Сі. 

Афера розкрилася ще минуло-
го місяця, коли всі 17 його подру-
жок зустрілися біля лікарняного 
ліжка ловеласа після того, як він 
потрапив у аварію. 

Чоловік, якого поліція називає 
Юанем із міста Чанша, регулярно 
отримував гроші від своїх дам сер-
ця. Деякі з них уже повним ходом 
готувалися до весілля, а одна на-

віть завагітніла від нього. 
Як повідомляє китайська пре-

са, ошукані жінки організували 
в Мережі «альянс помсти» про-
ти донжуана і в ході обговорень 
з’ясували, що Юань кожного міся-
ця тягнув із них гроші. 

«Я по-справжньому злякалася 
за нього, коли дізналася, що він у 
лікарні, — розповіла журналістам 
Сяо Лі, що зустрічалася з Юанем 
півтора року. — Але коли в палаті 
стали з’являтися нові й нові красу-
ні, мені було вже не до сліз». 

Слава Фролова на гала-кон-
церті шоу «Україна має та-

лант-7» постала перед глядачами 
в прекрасній фізичній формі, а 
журналісти Viva.ua поцікави-
лись, як же судді проекту вдаєть-
ся завжди добре виглядати. 

Як з’ясувалось, особливих се-
кретів краси Слава не має. «Якщо 
набрала кілька кіло, то тренуюся, 
зменшую споживання калорій, 
їм менше мучного. Я не системна 
людина, мені дуже складно існу-
вати в якомусь режимі. Ходити в 
спорткомплекс регулярно у мене 
не вийде, враховуючи мій режим 
життя. Курси англійської або, на-
приклад, спорт — це неймовірно 
складно, тому що я часто їжджу 
то в одне місто, то в інше. Тож на-
магаюсь організувати своє життя 
таким чином, аби божевільний 
ритм і режим, який у мене є, був 
хоч у якомусь балансі. Але не-
зважаючи на те, що не ходжу в 
спортзал, усе одно веду рухливий 
спосіб життя», — каже Фролова. 

Відпочивати цього літа Сла-
ва не планує: «За рамками ро-
боти, боюся, цього року відпо-
чинку не буде. Але це абсолютно 
нормально для відповідальних 
людей, які щось будують, роз-
вивають. Потрібно вкладати в 
проекти свої сили, тому просто 
взяти і поїхати кудись досить 
складно, особливо зараз». 

Що стосується 7-го сезону 
«Україна має талант», то серед 
усіх учасників зірка визначила 
особистих фаворитів — це Саїд 
Джурді Абд Аллах, Петро Сказків 
і Гоча Чабукаідзе. 

Переможцем шоу став Саїд 
Джурді Абд Аллах. Недавно він 
повідомив, що одружується. 

Американці стали найбільш 
читаючою нацією в світі 
Експерти з’ясували, які нації читають книги частіше за 
інші, а які — рідше. Результати дослідження представив 
на конференції Комітет із питань книговидання при Ви-
щій державній раді у справах культури Єгипту. Найбільш 
читаючою нацією визнали американців, відразу після 
них ідуть жителі Об’єднаного Королівства. На одного 
американця в середньому припадає 11 прочитаних за 
рік книг. На британця — сім книг щорічно. А ось най-
більш гнітючі результати показали арабські країни: там 
на одну людину в рік припадає лише чверть сторінки. 
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Слава Фролова розповіла про 
схуднення та плани на літо


