
77-річна пенсіонерка Віллі Мерфі 
з Мейплвуда, США, стала чем-

піонкою світу з пауерліфтингу. Літня 
пані стверджує, що ніколи не казала 
собі «я не можу», а лише «я спробую». 
Так вона і надалі намагається прожи-
вати своє життя, не відмовляючись 
від подарованих ним можливостей. 

Одного чудового дня жінка в лі-
тах вирішила покращити підупале 
здоров’я і почала тренуватися та під-
німати тягарі. І її тіло ставало дедалі 
сильнішим. Останні чотири роки 
Мерфі регулярно відвідує спортзал, 
де тренується не менше двох годин. 

За її завзяття і приклад, який 
подає бадьора бабця молоді, світо-
ва федерація пауерліфтингу удосто-
їла її звання «Кращий пауерліфтер 
2014 року». Адже у свої роки амери-
канка запросто в становій тязі підні-
має штангу в 100 кг і може віджатися 
25 разів на одній руці. 
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77-річна бабуся — 
пауерліфтер року 

Костюм Халка мало не залишився 
із бразильцем на все життя 

Хто ховається під формою 

Британський фотограф зафіксував емоції 
чоловіків, які дізналися про те, що стали 
татусями 

Король африканської республіки править 
підданими по скайпу 

35-річний сторож Пауло Сантос 
із Ріо-де-Жанейро взяв участь 

у конкурсі на кращий карнаваль-
ний костюм. Вирішивши, що зобра-
жуватиме Неймовірного Халка, він 
для більшої правдоподібності по-
фарбував тіло в зелений колір. Халк 
виявився напрочуд успішним на 
конкурсі, й «костюм» дійсно став хі-
том дня. Та коли після змагань бра-
зильцю довелося повертати люд-
ську подобу, виникли проблеми. 

Оскільки Пауло хотів досягти 
насиченості, то придбав фарбу, яка 
в звичайних магазинах не прода-
ється. А глянути на етикетку не по-
трудився. Виявилося, те, чим йому 
спало на думку вимазати все тіло, 
використовується для фарбування 
підводних човнів і нафтових танке-
рів. Відмінною рисою такої фарби 
є стійкість до зовнішніх впливів 
будь-якого типу. 

Чоловік прийняв 20 ванн за 
день, тер себе туалетним йоржем і 
щіткою для посуду, замовив у крам-

ниці побутової хімії оптом усі мий-
ні засоби та по черзі їх випробував. 
Каже, було боляче та соромно. Втім, 
у історії щасливий кінець — фарбу 
вдалося звести. При цьому сам Па-
уло ні про що не шкодує і ради сла-
ви ладен повторити свій «подвиг».  

Фотограф Девін Мітчелл створив 
оригінальний проект, що по-

казує реальних американських вій-

ськових у формі та поза службою. 
Неймовірно, як сильно можуть від-
різнятись образи однієї людини в 
мундирі й у повсякденному житті. 

Британський фотограф Дейв 
Янг кілька ночей провів у лон-

донських лікарнях і спостерігав за 
чоловіками, які ставали батьками. 

Тогбе Нгоріфіа Кіфа Косі Бансе-
на, або король Бансена з Хохо 

(республіка в Гані), є реальним 
африканським королем, який не 
вірить у старомодні методи прав-
ління. Він воліє жити в Німеччині 
й правити підданими за допомогою 
Skype! 66-річний монарх переїхав 
до ФРН багато років тому як іно-
земний студент за обміном, зако-
хався й вирішив там лишитися. 

Цікаво, що Тогбе оголосили на-
ступником трону в 1987-му, коли 
його дід, правлячий король, помер. 
У черзі на корону він обійшов сво-
го батька та старшого брата просто 
тому, що ті були лівші. А шульги в 
Хохо уособлюють нечесність. 

Коронація відбулася в 1992-му, 

та король Бансена вирішив прави-
ти, не переїжджаючи в Гану. Він, як 
і раніше, мешкає в місті Людвігсха-
фен, що недалеко від Франкфурта, 
з німецькою дружиною Габріеле, 
працює ремонтником у гаражі, а 
також знаходить час, щоб керувати 
200 000 жителів Хохо за допомогою 
Skype й телефонних дзвінків. 

Тогбе навіть іноді не лягає спа-
ти, щоб за ніч розв’язати племінні 
суперечки, й відвідує свою вотчину 
принаймні шість разів на рік. Хоч і 
лишився у Європі, він не дозволив 
віддалі вплинути на свої обов’язки 
як короля. Бансена почав широку 
кампанію від імені своєї країни і 
допоміг забезпечити її медичною 
апаратурою й водоочисним облад-
нанням.   

У Бангкоку влаштували весільний забіг 

75 пар молодят у столиці Таї-
ланду взяли участь у щоріч-

ному весільному забігу, який про-
ходив у міському парку Бангкока. 

Боротьба була запеклою, адже го-
ловний приз становив один міль-
йон тайських батів, а це $30 460. 

Вона виставила у своєму Instagram 
новий знімок, де позує після того, 

як додала у талії кілька сантиметрів. 
Судячи з коментарів під фото, Санта 
наїла 10 кіло. 

Артистка не приховує, що по-
гладшала заради якогось чергового 
проекту. Однак у майбутньому Ді-
мопулос планує скинути зайву вагу. 

«Я якраз хочу донести, що річ не 
у формі та вазі, а у впевненості й гар-
монії. Повертатиму природно, тому 
що звикла бути спортивною. Але це 
все плавно та в задоволення», — на-
писала котромусь зі своїх підписни-
ків Санта. 

До слова, кілька років тому Дімо-
пулос виборола «золото» на всесвіт-
ньому чемпіонаті з фітнесу. Тоді фі-
гуру екс-дружини шоумена Андрія 
Джеджули визнали найкращою на 
планеті. 

«Я тренуюся кожного дня, але 
так, щоб на чемпіонат світу полеті-
ти... До кінця не хотіла летіти», — 
розповідала тоді чемпіонка. 

Нагадаємо, нещодавно у Києві 
жорстоко побили колишнього чоло-
віка співачки — телеведучого Андрія 
Джеджулу. Останній звинуватив у 
цьому саме Дімопулос. Він заува-
жив, що вже неодноразово отриму-
вав погрози від екс-благовірної. 

«У нас зараз черговий виток не-
приємних стосунків із Сантою Ді-
мопулос. У нас уже давно триває 
конфлікт через сина», — пояснив 
телеведучий. 

Однак Санта заперечила це і 
спростувала слова Андрія про забо-
рону бачитися з сином Даніелем. 

Як відомо, у Андрія Джеджули 
й екс-«ВІА Гри» підростає спільний 
шестирічний син Даніель. 

Унікальність людини «важить» 
менше мегабайта 
Освітній канал Veritasium розрахував кількість бітів, 
яку містить вихідний код людини. За його даними, вся 
генетична інформація людини займає лише 1,5 Гб пам’яті. 
Та наш організм складається з безлічі клітин (≈ 40 трлн). 
Кожна з них містить 1,5 Гб нашого геному. Отже, одна 
людина зберігає близько 60 секстибайтів (1 секстибайт 
= 1 180 591 620 717 411 303 424 байти) інформації. Це неймо-
вірно великий обсяг даних. Причому 99,9% своєї генетич-
ної інформації кожен ділить із іншими людьми на Землі. 
Те ж, що робить нас унікальними, «важить» менше 1 Мб. 
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Співачка Санта Дімопулос 
похвалилася пишними формами 


