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Росіянка — найгнучкіша дівчина в світі 

У Новому 
Орлеані обирали 
найкрасивішого 
бороданя 

Ближче до Бога: як живе чернець 
на 40-метровій скелі 

17-річна бодибілдер із обличчям Барбі 
має «чоловічі» м’язи 

Власник найдовшого язика побив 
свій же рекорд 

Титул найгнучкішої жінки світу 
належить 27-річній росіянці. 

Уродженка Набережних Човнів 
Юлія Гюнтель є найпластичнішою 
дівчиною на Землі. Вона із легкіс-
тю може почухати вухо п’ятою, а 
якщо потрібно, то і розміститься в 
50-сантиметровій коробці. 

Дівчина захоплюється гімнас-
тикою з чотирьох років. Усвідо-
мивши унікальні можливості сво-
го тіла, Юля сконцентрувалася на 
спортивній кар’єрі. 

Незабаром «гутаперчева» росі-
янка виступить на гімнастичному 
фестивалі International Contortion 
Convention в Німеччині. 

Юлія вже встигла побити без-
ліч рекордів, а про свій талант 
міркує так: «Я просто роблю те, 
що здається мені абсолютно на-
туральним. Утім, іноді мені бу-
ває трохи незручно, якщо під час 

фотосесії потрібно простояти в 
якійсь позі занадто довго. Але мені 
здається, що будь-якій людині, на-
віть тій, що сидить у м’якому кріс-
лі, стане незручно, якщо їй довго 
не дозволять рухатися». 

У Новому Орлеані, штат Луїзіана, 
пройшов четвертий за рахунком 

конкурс бороданів і вусанів — Just 
for Men National Beard and Moustache 
Championship. У заході взяли участь 
не тільки американці, але й змагаль-
ники з Канади та Великобританії. 

Конкурсанти виборювали пе-
ремогу в 18 різних категоріях за 
трьома напрямками: повна борода, 
неповна борода і вуса, повідомляє 
Lenta.ru. Були розіграні нагороди за 
кращі вуса у стилі Сальвадора Далі, 
бороду а-ля Джузеппе Гарібальді та 
Джузеппе Верді, вуса в угорському 
стилі тощо. 

Максим Кавтарадзе зі своїх 
59 років 20 прожив на самоті 

в маленькому будиночку на непри-
ступній кручі в горах Грузії. Їжу 
йому доставляють лебідкою, а сам 
він безперервно молиться. 

Це місце, що називається Стовп 
Кацхі, ще в дохристиянський пері-
од було оповите легендами, а вже в 
5 ст. біля підніжжя скелі з’явилася 
перша церква. До 15 ст. тут жили 
так звані «стовпники». Скит до-
вгий час пустував, і саме чернець 
Максим його відновив. 

Кавтарадзе перед постригом 
у 1993-му працював оператором 
крана, тож висоти зовсім не боїть-

ся. Каже, на вершині він відчуває 
присутність Бога. Тут спокутує 
гріхи юності, коли пив, продавав 
наркотики і потрапив у тюрму. 

Росіянка Юлія Вінс стала новою 
зіркою Інтернету. 17-річна ді-

вчина з обличчям Барбі зуміла 
накачати м’язи, яким позаздрить 
будь-який чоловік. 

Займається пауерліфтингом із 
вересня 2012-го. Та в спортзал хо-

дить близько двох років. При вазі 
60 кг і зрості 165 см вона піднімає 
в присіді 130 кг «заліза». З підло-
ги школярка, що живе в Енгельсі, 
може підняти 140 кг. Про неї вже 
знімають сюжети західні телекана-
ли. Особливо популярна дівчина з 
рельєфними м’язами в Китаї. 

На сторінці Вінс можна, що-
правда, знайти фото з пігулками. 
«Ранок починається не з кави. 
«Енімал Пак», левзея, «амінки», 
«Рибоксин» і жироспалювач, щоб 
влізти у вагову на вересневих зма-
ганнях», — коментує знімок Юля. 

Британець Стівен Тейлор, який 
увійшов до Книги рекордів 

Гіннеса як власник найдовшого 
язика, побив власний рекорд. 

Як повідомляє Metro, в 

2009 році його досягнення зафік-
сували, встановивши, що довжина 
висунутого з рота язика від губ до 
кінчика становить 9,8 см. Однак 
цьогоріч Тейлор побив свій же 
рекорд, оскільки його язик продо-
вжує рости — за чотири роки ор-
ган видовжився на 5 мм. 

«Я не знаю, чого він продовжує 
рости. Може, розтягнувся через 
те, що постійно показую його на 
різних телешоу», — жартує брита-
нець. 

За його словами, він встиг шо-
кувати іншого відомого язикато-
го чоловіка — бас-гітариста гур-
ту Kiss Джина Сімонса, а власна 
дружина, зізнається, не дозволяє 
йому цілувати її «по-французьки», 
оскільки язик чоловіка її трохи ля-
кає. 

Ані Лорак хоче народити 
ще одну доньку 
Співачка Ані Лорак, здається, вже все 

розповіла про свою історію кохання 
з чоловіком Муратом. Але вона й досі 
ладна годинами говорити про це і мріє 
народити ще, бо впевнена: красиві діти 
народжуються лише у коханні. 

Лорак зізналася, що хоче подарува-
ти чоловікові ще одну донечку. Нагада-
ємо, в артистки та її чоловіка Мурата 
росте дворічна Софійка. 

«Якісь риси чоловіка в обличчі Со-
нечки читаю, і мені хочеться, щоб нас 
стало ще більше. Хочу ще дітей. Бо в 
любові народжуються здорові та най-
гарніші дітки», — вважає виконавиця. 

Лорак розповіла, що поки не бере 
дитину на свої концерти: «Поки вона 
замала. Які умови для малюка в авто-
мобілі, в гримерці? Ні свіжого повітря, 
ні спокою». 

Зірка мріє вдруге стати мамою. Своє 
щасливе майбутнє вона бачить саме у 
сім’ї: «Дай Бог, щоб ноги до того часу 
ще залишилися гарними, але я працю-
ватиму над цим. І ось я така а-ля Тіна 
Тернер, запалюю стадіони... Фан-зона у 
захваті, я сама переповнена щастям, а 
там, за лаштунками, мене чекає велика 
родина. І ще я хотіла б, щоб через 30 ро-
ків у мене був великий будинок». 

Кароліна не приховує, що багато хто 
не розуміє, чому вона вийшла заміж за 
не олігарха з іншої країни й іншої віри. 
За словами Лорак, її часто запитують, 
чому вона обрала чоловіка, який не 
може просунути її у кар’єрі. 

«Це, звичайно, викликає здивуван-
ня у колег. Буває, мене прямо запиту-
ють, що я знайшла в Мураті. Він же не 
олігарх, не продюсер… Відповідаю, що 
я просто кохаю його, — і знову не всім 
зрозуміло! Мабуть, дехто вважає, що 
почуття не є найстійкішою основою для 
шлюбу», — зауважила співачка. 

Лорак уже вісім років знайома з Му-
ратом, але запевняє, що з роками її по-
чуття до нього не гаснуть. 

Прізвище гавайки 
не вміщається у паспорті 
Повне ім’я Джаніс Локелані Кеїханайкукауакахіхулі-
хеекахаунаеле настільки довге, що не вміщалося на 
документах. Паспорт і права містять скорочену версію 
прізвища, бо нинішня система на острівному архіпе-
лазі не дозволяє імена у понад 35 символів. Жінка, чиє 
дівоче прізвище Ворт, розповідає, що розпочала кампа-
нію за своє повне ім’я через ставлення поліцейських на 
дорозі. В результаті у департаменті транспорту Гаваїв 
таки вирішили збільшити кількість допустимих знаків у 
прізвищі до 40. 
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