
Концерт російської співачки 
Ірини Дубцової в Білорусі зі-

рвався, оскільки вона вийшла на 
сцену в нетверезому стані.

Відразу ж після концерту, 
який відбувся 8 квітня в Гомелі, 
Інтернет почав майоріти повідо-
мленнями про те, що співачка 
дозволила собі з’явитися перед 
глядачами в нетверезому стані.

У Мережі навіть було опублі-
коване відео, на якому видно, що 
люди йдуть натовпами з концер-
ту популярної російської поп-
виконавиці.

Коментуючи подію, пред-
ставники співачки запевнили, 
що Дубцова страждає від сезон-
ної алергії, яка проявляється в 
період цвітіння берези.

Через алергію в неї роз-
винувся сильний кашель і 
з’явилися проблеми з диханням. 
У зв’язку з цим було прийнято 
рішення скасувати гастрольний 
тур програми «Люби мене дов-
го-довго» в Білорусі. Усім людям, 
які придбали заздалегідь квитки 
на концерти Дубцової, організа-
тори обіцяють повернути гроші 
в повному обсязі.

Слід зазначити, що користу-
вачі Інтернету активно обгово-
рюють в соцмережах цю подію. 
І поки виправданням, котрі про-
звучали з боку представників 
Дубцової, не вірять. Сама ж спі-
вачка ніяк не коментує подію. 

Жителька Ліверпуля витрати-
ла понад 28 тисяч доларів на 

пластичні операції.
31-річна Каролін Андерсон за 

16 років перенесла 9 операцій на 
грудях, зі збільшення губ і відбі-
лювання зубів. Крім того, щопів-
року жінка робить ін’єкції ботоксу 
у верхню частину обличчя. Усе для 
того, щоб стати схожою на свій 
ідеал.

За словами британки, крім 
усього іншого, вона також постій-
но відвідує солярій, щоб домог-
тися такого ж, як у голлівудської 
зірки, відтінку шкіри. Через ви-
промінювання, якому вона підда-
вала своє тіло, у дівчини почалися 
проблеми зі здоров’ям. У зв’язку із 
запаленням лікарям навіть дове-
лося видалити на три місяці один 
з грудних імплантів.

Але, незважаючи на складнос-
ті, фанатка Памели не збирається 

зупинятися на досягнутому. В її 
планах ще кілька пластичних опе-
рацій. «Одержимість однією лю-
диною може виглядати дивно, але 
я готова на все, щоб мати таку ж 
зовнішність», — заявила британ-
ка. Варто зазначити, що всі опе-
рації жінка оплачує завдяки своїй 
роботі моделлю й організатором 
заходів.

У Британії розгорівся скандал на-
вколо пам’ятника колишньому 

Прем’єр-міністрові країни Маргарет 
Тетчер.

Дочка політика, Керол Тетчер, 
розкритикувала триметрову брон-
зову статую матері, яка була створе-
на в минулому році, а зараз знахо-
диться в сховищі. 

Пам’ятник колишньому 
Прем’єрові збиралися поставити 
на Парламентській площі в цен-
трі Лондона, вже прикрашеній 
пам’ятниками таким знаменитим 
діячам, як Уїнстон Черчілль і Ллойд 
Джордж. 

Як стало відомо пресі, Керол 
Тетчер розкритикувала автора 
пам’ятника матері через те, що в 
скульптури в руках не було дам-
ської сумочки, яка за роки Тетчер у 
політиці фактично стала частиною 
образу «залізної леді». При цьому 
мер Лондона Борис Джонсон рані-
ше заявляв, що не дозволить вста-
новлювати пам’ятник колишньому 
Прем’єрові, якщо сім’я Тетчер його 
не схвалить. 

Нагадаємо, що Маргарет Тетчер 
була главою британського уряду з 
1979-го по 1990-й роки. До цих пір 
політик є вкрай суперечливою фі-
гурою — незважаючи на безумовні 
успіхи, багато британців не можуть 
пробачити їй тих жорстких заходів, 
до яких вона вдалася, реформуючи 
економіку. Тетчер померла 8 квітня 
2013 року.

Пам’ятник Маргарет 
Тетчер у Лондоні 
визнали невдалим 
через відсутність 
дамської сумочки

Семирічний пес на кличку Тов-
стий Вінсент породи такса 

схуд на 10 кг після комплексу ви-
снажливих тренувань і дієт.

Вісім місяців тому пес потра-
пив до притулку K-9 Angel після 
смерті свого господаря.

У нього діагностували  зайву 
вагу, а також проблеми з серцем, 
спиною, підвищений холестерин і 
труднощі при ходьбі.

Небайдужі волонтери розміс-
тили його фото в соцмережах, піс-
ля чого у пса з’явилася нова госпо-

диня, яка з великим ентузіазмом 
взялася за здоров’я вихованця.

Жінка розробила для Вінсента 
певний раціон харчування та про-
грами тренувань, що включають 
плавання в басейні. У результаті 
процедур пес схуд на 10 кг.

Варто зазначити, що це не 
перший такий випадок. У берез-
ні минулого року в США такса на 
прізвисько Денніс схудла на 20 кг 
завдяки відмові від піци та бурге-
рів.

В Іспанії 51-річний житель міста 
Віго загинув у власному будин-

ку, завалений купою сміття.
Тіло чоловіка, який страждав 

синдромом патологічного нако-
пичення, знайшли під мотлохом 
поліцейські, котрі прибули до його 

дому після того, як знайома покій-
ного заявила про його зникнення.

Виявилося, що чоловік не ви-
ходив на зв’язок протягом шести 
днів. При цьому правоохоронці 
змогли потрапити в завалений 
мотлохом будинок далеко не від-
разу. Загиблий чоловік лежав під 
сміттям всього за метр від вхідних 
дверей, але дістати його вдалося 
тільки за допомогою пожежних.

Синдром накопичення також 
часто називають синдромом Ді-
огена, хоча це більш широке по-
няття, яке включає в себе, напри-
клад, апатію, соціальну ізоляцію 
та зневагу до себе. Вважається, 
що виникнення синдрому Діогена 
пов’язане з порушенням роботи 
лобових часток мозку. 

P.S.
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У США такса схудла на 10 кг завдяки 
дієтам

В Іспанії чоловіка роздавило купою сміття 
у власному будинку

Закоханого, який зробив пропозицію на 
скелі, довелося рятувати на вертольоті

У Китаї вперше за 20 років 
сфотографували рідкісний вид кроликів

П’яна Ірина Дубцова зірвала концерт у 
Білорусі

У бібліотеках Торонто тепер, крім книг, 
видають і музичні інструменти

27-річний Майкл Джон Пол 
Бенкс піднявся на 180-ме-

трову скелю Морро, щоб погово-
рити з коханою через додаток з 
функцією відеодзвінків FaceTime. 
Після того, як вона відповіла зго-
дою, американець спробував спус-
титися вниз, але опинився в паст-
ці.

За словами співробітника по-
жежної служби Тодда Гейлі, коли 
він прибув на місце події, Бенкс 
стояв на краю 24-метрового об-
риву. Пожежник спустився з 
вертольота на тросі, прив’язав 
каліфорнійця до себе і доставив 
нареченого на землю.

Це не перша спроба здивувати 
дівчину пропозицією руки і серця. 
У січні 2016- го представник Абсо-

лютного бійцівського чемпіонату 
(UFC) Алекс Ніколсон встав на 
одне коліно під час офіційної про-
цедури зважування перед боєм. 
Обраниця 25-річного спортсмена 
Ханна Голді, яка також є професій-
ним бійцем, відповіла згодою.

Ili Pika, або ілійськая пискуха, — 
одна з найбільш рідкісних істот 

на планеті. Цей вид був вперше 

виявлений у 1983 році екологом Лі 
Вейдонгом. І тільки через 20 років 
цього далекого родича кролика 
знову зустріли в тянь-шанських 
горах Китаю. І, як не дивно, він 
знову попався на очі саме Лі 
Вейдонгу, повідомляє видання 
Facelook.

Через те що пискухи мало ви-
вчені і рідко з’являються в зоні 
проживання людини, представни-
ків Ili Pika прозвали «чарівними 
кроликами». За словами вченого, 
популяція цих тварин в природ-
ному місці їхнього існування зараз 
налічує менше 1 000 особин, і це 
перші фотографії крихітного кро-
лика, зроблені за такий довгий час 
спостереження за ними.

Для жителів канадського міста 
Торонто, охочих пограти на 

якомусь музичному інструмен-
ті, при цьому не купуючи його, 
з’явилася можливість втілити своє 
бажання в життя.

У місті стартувала нова про-
грама, яка дозволяє позичати різні 
музичні інструменти в бібліотеці. 
У подальшому програму планують 
розгорнути по всій Канаді.

Поки тільки в одному відді-
ленні публічної бібліотеки Торон-
то — в Паркдейл — можна знайти 
100 різних музичних інструментів, 
включаючи класичні та акустичні 
гітари, бонго, ксилофони, скрип-
ки та клавішні. Будь-який з них 
можна взяти так само легко, як і 

бібліотечну книгу. Щоб запозичи-
ти бажаний музичний інструмент, 
потрібно пред’явити свою бібліо-
течну картку. За раз можна взяти 
тільки один інструмент, а повер-
нути його потрібно протягом на-
ступних трьох тижнів. За потреби 
цей термін можна продовжити два 
рази. У разі неповернення музич-
ної власності бібліотеки у визначе-
ний термін, співробітники устано-
ви мають право вимагати виплати 
штрафу. Його розмір становить 40 
центів у день, максимум — $ 16.

На відміну від книг, які можна 
повернути в будь-яке відділення 
бібліотеки, інструменти необхідно 
приносити назад у ту філію, де їх 
позичили.

Британка витратила тисячі доларів, щоб 
стати схожою на Памелу Андерсон

Російський музей прийняв на 
роботу кота
Відділ кадрів Серпуховського історико-художнього 
музею прийняв у штат незвичайного працівника. Улю-
бленець співробітників і відвідувачів музею рудий кіт 
Марай став швейцаром. Головним обов’язком кота є зу-
стріч відвідувачів музею біля вхідних дверей, крім того, 
він повинен стежити за збереженням картин і інших 
експонатів від мишей. А зарплату штатний співробітник 
буде отримувати молочком і котлетками. Варто зазна-
чити, що Марай вже давно на добровільних засадах 
допомагає музею, приймаючи відвідувачів. 

16


