
Китайські зоологи вперше за 
22 роки виявили рідкісного гри-

зуна. Називається ця тварина ілій-
ська пискуха, йдеться в сюжеті ТСН. 
Цей вид відкрили понад два десятки 
літ тому, одначе досі дослідити його 
життя науковці не могли. Цього разу 
вчений навіть спромігся зробити 
кілька фотографій знайди. 

Ілійські пискухи під загрозою 
вимирання. Їх у Піднебесній ще 
менше, ніж панд. Користувачі со-
цмереж припускають, що цей пух-
настий звірок може стати туристам 
милішим за чорно-білих ведмедиків. 
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Рідкісна тваринка, 
яку знайшли у Китаї, 
потіснить за 
популярністю серед 
туристів навіть панд 

Метаморфоза: зі 115-кілограмової мами 
— в чемпіонку з бодибілдингу 

Ультразвук показав, як маля у маминому 
животику плескає в долоньки 

Дивовижні світлові скульптури людей 
ширяють над вулицями мегаполісів 

«Гумовий» підліток із Індії 

Британка Дженні Кларк за-
вжди любила попоїсти, але 

під час вагітності її обжерливість 

перейшла на новий рівень. Через 
низьку активність і пристрасть до 
смачненького жінка погладшала і 
стала важити аж 115 кг. Після по-
логів із зайвою вагою треба було 
щось робити, і Дженні попрямува-
ла до тренажерного залу. Помітив-
ши симетричні пропорції підопіч-
ної, інструкторка запропонувала їй 
спробувати себе в бодибілдингу. І в 
місіс Кларк це вийшло відмінно! 

Як відомо, дієта і вправи тво-
рять дива, саме так і сталося з 
Дженні. Жінка не тільки схудла 
на 51 кг і отримала гарне точене 
тіло, а й виборює призові місця на 
конкурсах культуристів. Її найвід-
даніший шанувальник — чотири-
річний син Мейсон, який ніколи 
не пропускає мамині виступи. 

Добившись непоганих резуль-
татів, Дженні планує спробува-
ти щастя і позмагатися з іншими 
культуристками на конкурсі «Міс 
Всесвіт» в Італії цього літа. 

У Мережі з’явилося неймовірне 
відео, на якому малюк плес-

кає в долоні у животі матері. Під 
час ультразвукового дослідження 
апарат показав, як 14-тижневий 
плід реагує на звук маминого го-
лосу. 

Камера зафіксувала, як жінка 
з чоловіком наспівують дитячу пі-
сеньку, а маля в утробі ніби плес-
кає в крихітні долоньки. 

«На УЗД наш 14-тижневий ма-
люк плескав у долоньки, я з ліка-
рем співала, а мій чоловік знімав», 
— підписала майбутня матуся 
приголомшливе відео. 

За перший же день унікальні 
кадри переглянули більше 50 ти-
сяч разів. 

Французький дизайнер Седрік 
ле Борн живе і працює в Тулу-

зі, а його скульптури Les Voyageurs 
із 2003 року «мешкають» у мегапо-
лісах і містечках по всьому світу. 

Світлові людські фігури ши-
ряють у повітрі, гуляють дахами і 
жвавими міськими вулицями Ан-
глії, Франції та Швейцарії. Ці фан-

тастичні скульптури з дроту спо-
стерігають збоку за повсякденним 
життям городян і випромінюють 
сяйво якоїсь просвітленої мудрості. 

«Мандрівники» — це справ-
жні витвори мистецтва, створені з 
тонкої металевої сітки із лазерним 
підсвічуванням та підвішені на 
тонких канатах. 

Ле Борн нагадує про те, що в 
кожній людині є світло, яким вона 
може поділитися з іншими. Фран-
цузький митець сподівається, що 
його «Мандрівники» допоможуть 
людям піднятися над життєвою 
метушнею і відправитися в політ 
за своїми мріями. 

Через свою неймовірну гнуч-
кість індійський тінейджер 

Джаспріт Сінгх Калре зі штату 
Пенджаб отримав прізвисько «Гу-
мовий хлопець». 

15-річний школяр дійсно зда-
ється каучуковим, тому що здат-
ний робити зі своїм тілом неймо-
вірні речі. 

Домашнє лисеня думає, що воно собака 

25-літня Емма Десільва при-
хистила лисеня, коли тому 

було близько чотирьох місяців, і 
відтоді Тодді живе з нею та двома 
її собаками. 

11-місячний лис провів так ба-
гато часу зі своїми кудлатими при-
ятелями, що почав поводитись, як 
вони. 

Емма вигулює Тодді разом із 
лабрадорами — Скаєм і Оклі, що 
змушує перехожих уважно вдив-
лятися, запримітивши руду лисячу 
шубу, яка миготить поміж дерев у 
міському парку. Лисеня настільки 
вжилось у роль собаки, що спить 
у будці в саду, грає з гумовою кіст-
кою і навіть виляє хвостом, коли 
приходить час для годування. 

Емма розповіла журналістам: 
«Тодді ніколи не був у дикій приро-
ді. До мене часто підходять люди і 
просять його погладити. Ми дійсно з ним міцно пов’язані, але він за-

вжди бігає на повідку, бо глухува-
тий і не чутиме, якщо його клика-
ти. Він обожнює гратися. Стрибає 
на мене, виляючи хвостом, коли 
йду його годувати, і падає на спи-
ну, щоб йому полоскотали живіт. 
Ми зробили спеціально для нього 
маленьку будку з ковдрою. Спершу 
Тодді боявся людей, але зараз по-
чав потроху звикати. Якщо люди 
чи пси підходять до нього в парку, 
він спочатку припаде до землі й за-
вмре, та через кілька секунд буде 
вже обнюхувати нових знайомих». 

Екс-учасниця групи Real O, 
зірка шоу «Холостяк», а зараз 

сольна співачка Яна Соломко ва-
гітна первістком. 

Про це стало відомо, коли 
дівчина з’явилася на церемонії 
Yuna-2015, розповідає Viva. 

З моменту сольного концер-
ту в Києві, який відбувся восени, 
Яна Соломко вперше «засвіти-
лася» на світському заході. При-
водом стала церемонія вручення 
музичної премії Yuna-2015, де і 
з’ясувалося, що співачка при на-
дії. Спеціально для шоу Соломко 
приготувала сукню, яка підкрес-
лила її цікавий стан. 

Примітно, що коли в листо-
паді 2014-го артистка презенту-
вала свою сольну програму, вона 
уже була на ранньому терміні 
вагітності, але зуміла це прихо-
вати. Більше того, тоді Яна ви-
ступала на високих підборах і у 
відвертій сукні. 

Зараз виконавиця приблизно 
на сьомому з половиною місяці. 
Де вона збирається народжу-
вати, поки невідомо. До слова, 
останнім часом серед україн-
ських та російських зірок вважа-
ється модним їхати на пологи в 
клініки Європи або США. 

Нагадаємо, Соломко вийшла 
заміж улітку минулого року. 

«І наше знайомство з Оле-
гом, і пропозиція руки та серця, 
і весілля — все сталося так, як я 
мріяла про це в дитинстві. Мій 
чоловік зробив усе саме так, як 
уявляють собі дівчатка у своїх 
мріях — гарно, яскраво, роман-
тично, ніжно! Я щаслива!» — зі-
зналась Яна. 

Шотландці скинуться на острів 
«справжнього Джеймса Бонда» 
Мешканці шотландського острова, що раніше належав 
людині, яка вважається прототипом Джеймса Бонда, 
вирішили скинутися і викупити його у спільну власність, 
повідомляє The Daily Mail. Більшість жителів Грейт-
Бернера, господарем якого був граф Робін де ла Лен-
Міррлес (близький друг автора книг про агента 007 Яна 
Флемінга, ймовірно — «справжній Бонд»), проголосу-
вала за колективне придбання острова. Вартість угоди 
не повідомляється, однак у 2010 році об’єкт площею 
21 кв. км був оцінений у 70 тис. фунтів (104 тис. дол.). 
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Яна Соломко незабаром 
стане мамою 


