
Ісландський актор і спортсмен-
важкоатлет Хафтор Юліус Бйорн-

сон, який виконав роль Грегора Клі-
гана на прізвисько Гора в 4-му сезоні 
серіалу «Гра престолів», побив напів-
легендарний світовий рекорд, вста-
новлений більше 1000 років тому. Ак-
тор пройшов рекордні п’ять кроків із 
9-метровою колодою вагою більше 
600 кг, перевершивши тим самим ре-
зультат одного з вождів вікінгів із ле-
генди. Ісландське сказання свідчить, 
що вікінг на ім’я Орм Сторулффсон 
зробив три кроки із кругляком за-
вдовжки 10 м, який важив шість 
центнерів. Колоду на плечі Орму до-
помогли закинути 50 чоловіків. Але 
після трьох кроків його хребет зла-
мався під величезним тягарем. 

26-річний Хафтор зумів пройти 
п’ять кроків, чим і побив цей рекорд. 
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Ісландець став 
найсильнішою 
людиною 
тисячоліття 

Любителям екстриму: апартаменти 
в кабінці канатної дороги 

Кіт Чхун став новою зіркою Інтернету 

У Китаї популярності набирають фрукти 
й овочі у формі статуеток 

Кіт на кличку Атчум, або, якщо 
по-нашому, просто Чхун, стає 

новою зіркою Мережі. Власнико-
ві по-справжньому божевільних 
очей і незвичайної зовнішності 
пророкують славу, яку можна по-
рівняти з популярністю Генерала 
Мяу. 

Відео з Чхуном уже перегляну-
ли сотні тисяч користувачів. Окрім 
того, у кошлатого кота з’явилася 
своя фан-сторінка в Instagram, на 
яку підписалося вже майже п’ять 
тисяч шанувальників. 

Виявилося, в Атчума генетич-
ний розлад — гіпертрихоз, якому 
котик і «завдячує» своєю підвище-
ною волохатістю. 

Виявляється, карвінг — мис-
тецтво різьблення по овочах 

і фруктах — уже давно минуле 

століття. Сьогоднішній тренд — 
виростити яблуко, грушу, огірок, 
кавун чи диню у формі готової 
скульптурки прямо на грядці чи 
гілці плодового дерева! 

Так, у КНР та інших «про-
сунутих» азійських країнах уже 
повним ходом продають у супер-
маркетах овочі та фрукти у фор-
мі різних фігурок. Притому най-
більш охоче люди розбирають 
грушевих та яблучних Будду, Мао 
Цзедуна, Санта-Клауса та Конфу-
ція. Туристи купують незвичні 
плоди в якості заморських суве-
нірів, а китайські господині при-
крашають ними свої страви. 

Насправді якогось особливого 
секрету тут немає. Продаються 
спеціальні пластикові формочки, 
схожі на ті, якими діти ліплять 
пасочки з вологого піску, і якщо 
на стадії дозрівання плоду по-
містити його всередину, пізніше 
він набуде потрібної форми. Ви-
рощена у такий спосіб садовина й 
городина коштує дорожче за зви-
чайну, але люди вже звикли, що за 
креатив потрібно платити більше. 

Найвідповідальніший працівник 

Якщо ви скаржитеся на те, що 
довго добираєтеся до роботи, 

то вам стане соромно, коли дізнає-
тесь історію цього простого робо-
тяги з Детройта. Останні 10 років 
Джеймс Робертсон долав 34 км у 
день, просто щоб дістатися на ро-
боту. Більше того, він не пропус-
тив жодного робочого дня. 

П’ять днів на тиждень 56-річ-
ний Робертсон крокує зі свого 
будинку в Детройті на фабрику, 

де працює, в Рочестер-Хіллз, штат 
Мічиган. Він почав ходити пішки 
10 років тому, коли поламалася 
його Honda Accord. Чоловік по-
яснює, що його заробітної плати 
(10 доларів на годину) не вистачає, 
щоб купити інший автомобіль, і на 
громадський транспорт теж. Тому 
він просто дістається на роботу на 
своїх двох — 34 км туди і назад. 

«Я відзначу рівень відвідува-
ності цього працівника, — каже бос 
Робертсона Тодд Вілсон, директор 
заводу в Schain Mold & Engineering. 
— У нього жодного прогулу». 

Історія Джеймса потрапила в 
Інтернет, і тоді активісти організу-
вали збір коштів на купівлю авто-
мобіля для цієї мужньої людини. 
За вісім діб свої пожертви лиши-
ло понад 13 тисяч осіб, а загальна 
сума вже «перевалила» за 350 ти-
сяч доларів. Та співвітчизники не 
встигли купити Джеймсові авто: 
їх випередила компанія Suburban 
Ford, презентувавши йому новень-
кий Taurus. Очевидно, вибирати 
нове призначення зібраних грошей 
Робертсон буде вже самостійно. 

Фотографії американської зірки 
були зроблені на прем’єрі сері-

алу «Ляпас» у Нью-Йорку і виклика-
ли у публіки подив. 

Шкіра Турман виглядає гладкою 
та підтягнутою, проте в її зовніш-
ності явно щось змінилося: обличчя 
здається злегка припухлим, а по-
смішка — натягнутою. 

Директор однієї з косметичних 
клінік Марк Норфолк вважає: «Схо-
же, процедури дійсно були. І, на мій 
погляд, той, хто їх робив, трохи пе-
рестарався. Мене вразило те, що 
погляд Уми так сильно змінився. 
Схоже, що була блефаропластика 
нижніх повік, яка допомагає позбу-
тися мішків під очима. Крім того, її 
очі зовсім не нафарбовані, можливо, 
вона боїться занести інфекцію після 
хірургічного втручання. Форма об-
личчя також помітно змінилась, я б 
сказав, що, ймовірно, вона пройшла 
інтенсивний курс хімічних пілінгів. 
Також у щоки та носо-губну ділянку 
їй, на мою думку, ввели філер, через 
що лице виглядає опухлим». 

Норфолк відзначив також надто 
гладенький лоб зірки, а це, за його 
словами, «класична прикмета ви-
користання ботоксу». Тому й брови 
Турман, як він каже, виглядають 
важкими. 

Сама актриса ніколи не згадувала 
про те, що вдається до таких проце-
дур, а свій квітучий вигляд завжди 
пояснювала тим, що п’є багато води, 
дотримується дієти й активно корис-
тується зволожувальним кремом. 

Згодом акторка прокоментувала 
підозри в пластичній операції. Зірка 
«Вбити Білла» заявила, що у неї був 
макіяж, «який нікому не сподобався».

«Вважаю, що просто нікому не 
сподобався мій макіяж», — поясни-
ла Ума Турман. 

Підліток місяць прикидався 
лікарем у відділенні гінекології 
Поліція міста Вест-Палм-Біч у штаті Флорида затримала 
17-річного хлопчину, який місяць прикидався лікарем 
у гінекологічному відділенні медичного центру. Щоб 
не викликати підозр у персоналу та пацієнток, підлі-
ток носив білий халат із логотипом клініки та написом 
«анестезіолог», а також стетоскоп на шиї. Обман вдалося 
розкрити лікарю Себастіану Кенту, який виявив тіней-
джера в кімнаті для огляду разом із однією з пацієнток. 
Після цього Кент звернувся до співробітників служби 
безпеки, а ті викликали поліцейських. 
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Умі Турман приписують невдалу 
пластику обличчя 

Відома компанія з оренди житла 
Airbnb абсолютно видозмінила 

канатну дорогу, збудовану на ви-
соті 9000 футів над рівнем моря 
у Французьких Альпах, перетво-
ривши кабінки в приголомшливі 
двокімнатні апартаменти зі всіма 
зручностями, де з комфортом може 
розміститися до чотирьох осіб. 
Проект став частиною конкурсу від 
сайту A Night At, який нагородить 
переможців 24-годинною втечею зі 
звичної обстановки. 

Щасливчиків зустрінуть біля 
підніжжя гори на снігоходах, а піс-
ля вечері під зірками вони перено-
чують буквально в повітрі. Через 
сильні вітри в гірському районі 
кабінка з однією спальнею та дво-
ма ліжками, мабуть, гойдатиметься 
всю ніч, не давши склепити повік, 
або заколише, як у люльці. Хай там 
як, та зранку все пережите компен-
сує приголомшлива панорама аль-

пійських вершин. 
Щоб отримати можливість 

провести незабутню ніч на висо-
ті 2,7 км, треба просто написати 
Airbnb і пояснити в 100 словах, чому 
саме ви заслуговуєте перемоги. Ви-
грає четверо найпереконливіших. 


