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У США відкрили окремі
спортзали для товстунів

Щотижневик «Відомості.UA»

Спортзали для самих лише товстунів відкрили в трьох
американських містах. Відтепер квитки до цих фітнесклубів у Чикаго, Далласі й Лас-Вегасі не продають тим,
хто має менше 20 зайвих кілограмів. Власники спортзалів пояснили, що пішли на такий крок через комплекси,
які відчувають огрядні люди поряд із худими. Щоби
заохотити великих американців до спорту, з фітнесцентрів не тільки вигнали струнких, а й прибрали всі
дзеркала та закрили вікна матовою плівкою. Тож під час
занять гладуни бачать лише таких, як самі.
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Кейт Міддлтон може народити
двійню
Д

ружину британського принца
Вільяма герцогиню Кетрін минулого тижня виписали з лікарні, куди
вона потрапила внаслідок сильного
токсикозу. Однак, незважаючи на
проблеми зі здоров’ям, Кейт виглядає чудово.
Герцогиню Кембриджську поклали до лікарні 3 грудня. У той же
день Букінгемський палац офіційно
оголосив, що Кейт перебуває на третьому місяці вагітності. Через токсикоз вона була змушена залишатися
під наглядом лікарів.
Однак у клініці Кетрін пробула недовго. Вже 6 грудня дружину
британського
престолонаслідника виписали з лікарні. «Герцогиня
Кембриджська перебуватиме у Кенсінгтонському палаці, де буде відпочивати і набиратиметься сил»,
— ідеться в заяві, яку поширили
представники двору.
Не встиг королівський двір Британії оголосити про цікавий стан
герцогині, як одразу ж почали виникати чутки навколо того, на скількох малюків очікує Кейт. Так, деякі
експерти вважають, що Міддлтон
цілком може виношувати близнюків
чи двійню.
Наразі ж свою вагітну дружину
всіляко підтримує принц Вільям. Занепокоєний чоловік проводив біля
ліжка коханої у лікарні майже весь
свій вільний час.
Майбутні батьки вже отримали привітання від світових лідерів,
включаючи президента США Барака
Обаму.
До слова, британські букмекерські контори вже давно приймають ставки щодо імені майбутньої
дитини Кетрін і Вільяма. Наразі
серед можливих варіантів лідирують Джордж і Вікторія. Також роблять ставки на такі імена, як Анна,
Чарльз, Едвард та Елізабет.

-річний школяр Бен Віттакер із
Ройстона, графство Хартфордшир, що живе з батьками у невеликій квартирі, завів 94 ящірки.

отограф Брайан Кессі задокументував дивовижне життя екс-бізнесмена Девіда Глашина,
якого називають не інакше, як австралійським Робінзоном Крузо.
Після розлучення і втрати кількох
мільйонів через невдалі біржові торги в 1987 році той покинув
комфортабельне житло в Сіднеї
і облаштувався на власному безлюдному острові Відродження, що
за 2410 км від Брісбена.
Їжі Девід має вдосталь: у тро-

Засновники: ТзОВ інформаційноаналітична газета «Волинські губернські
відомості»,
ТзОВ «Слово», Олена Палагута
Р/р 2600601861341 в ВАТ «Укрексімбанк»,
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В Японії залишився всього один
чоловік-гейша

Г

ейші є важливою частиною
культури Країни сонця, що
сходить, хранителями «справжнього японського духу». На жаль,
нині ця ритуальна професія занепадає. Якщо сто років тому кількість гейш сягала 80 тисяч, то зараз — трохи більше 1000. Їх можна
зустріти тільки у найбагатших
кварталах великих міст або на престижних курортах.
Не всі знають, але спершу роль
гейш виконували чоловіки, які
працювали блазнями на бенкетах
в «юкаку» (квартали розваг). Першою гейшею жіночої статі стала
жінка на ім’я Касен у 1761 році.
Цікаво, що 26-річний Ейтаро
— нині єдиний чоловік, який працює гейшею. Професію він обрав

Н

авіть така дрібниця, як електричний струм, що живе в
розетці, не оцінюється належним
чином доти, доки одного вечора
електрик, пробурчавши щось про

невипадково: Ейтаро пішов шляхом покійної матері. Після її смерті хлопець і його сестра Майка стали керівниками «окія» (будинок
гейш) у токійському районі Оморі.
До слова, Ейтаро та його підлегла команда з шести гейш-жінок
дуже високо цінуються серед клієнтів.

фазу, не опустить рубильник. А
ось у відвідувачів інсталяції у формі великого баобаба в південноафриканському місті Дурбан є можливість узяти участь у створенні
екологічно чистих ватів енергії, які
будуть горіти яскравим світлодіодним світлом із шести тисяч вогників прямо у них на очах.
Креативник Деніел Поппер
створив скульптуру під назвою
Siemens Baobab Tree зі сталі та деревини в рамках проведеної в Південноафриканській Республіці 17-ї
конференції, на якій обговорюють
кліматичні зміни на планеті.
Цією роботою автор хоче змусити людей замислитися про те,
що рано чи пізно доведеться використовувати альтернативні джерела енергії.

Лисиця поцупила смартфон і відправила
його власникам SMS

Зі слів рідних хлоп’яти, Бен
дуже любить природу, тож увесь
час намагається прихистити бездомних тварин. Півроку тому, нагулявшись із друзями, малий повернувся з трьома ящірками і став
впрохувати батьків залишити їх
удома. Ті скептично поставилися
до наміру сина, проте не змогли
йому відмовити.
Кілька місяців тому три рептилії відклали яйця. Здивуванню
хлопчика не було меж, коли у ящірок Іззі, Брайана та Белли вилупилося 91 дитинча.
— Мама гнівається, — каже
Бен. — Та розуміє, що я не можу
залишити їх напризволяще.
— Ситуацію ускладнює те,
що ми не маємо права продавати
плазунів, поки їм не виповниться
шість тижнів, — каже мати Бена.
— Щодня витрачаємо $10, щоби
прогодувати їх.

Колишній австралійський бізнесмен живе
на власному безлюдному острові
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«Баобаб» зі світлодіодами змушує
південноафриканців крутити педалі

Дев’ятирічний британець заопікувався
94 ящірками
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пічному раю ростуть кокосові
пальми, на обробленій ділянці сходять паростки, а біля узбережжя
плавають косяки риби. Компанію
йому складає вірний пес Квазі, що
компенсує брак спілкування. Попри те, що життя самітника йому
до душі, чоловік хотів за допомогою Мережі та ноутбука на сонячних батареях знайти собі подружку, та не склалося, тож тепер мріє,
щоб на берег винесло русалку. Покидати ж острів не збирається.

У Туреччині кішка
заприятелювала
з лисицею

У

Норвегії дика лисиця вкрала
мобільний телефон. Вона відповіла на дзвінок, ще й SMS надіслала. Почалося все з цікавих дослідів — двоє підлітків увімкнули
на смартфоні імітацію звуків, які
видає поранений кролик, і поклали апарат на узліссі. Чекати
довелося недовго. На звуки прибігла лисиця. Вона довго ходила

навкруги, але зрештою схопила
здобич і чкурнула до лісу. Хлопці
подзвонили на телефон. І руда на
дзвінок відповіла, щоправда, тільки сопіла в слухавку. А наступного
дня з цього номера прийшло повідомлення з набором символів.
Юнаки розшифрували SMS так:
повертати телефон тварина не
збирається.

Грузин протягнув 8-тонну вантажівку
одним вухом більше 21 метра

П
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а узбережжі озера Ван у селі Чіторен, що у Східній Туреччині,
оселилася вельми незвичайна парочка — лисиця та здичавіла кішка.
Зі слів місцевих жителів, обидві
тваринки харчуються рибою з водойми, і в якийсь момент це їх дуже
здружило.
Тутешні рибалки, що частенько
підгодовують цю нерозлучну пару
свіженькою рибкою, кажуть, що
дружні чотирилапі все роблять разом, майже ніколи не сваряться і люблять гратися.
Свідок дивовижної дружби, рибак Керем Абал каже, що зіткнувся з
таким уперше: «Бачив, як приятелюють пес із котом, що вважаються ворогами, а от щоби дружили лисиця й
кішка — це неймовірно».

’ятиразовий рекордсмен Книги рекордів Гіннеса, 32-річний грузинський спортсмен Лаша
Патарая встановив новий світовий рекорд. Він зумів зрушити
з місця за допомогою мотузки,
прив’язаної до його лівого вуха,
вантажний автофургон вагою
8,28 т і протягнути його 21,5 м.
«Я два місяці готувався до цього рекорду. Після стількох зусиль і
тренувань усе пройшло успішно.
Не очікував такого досягнення.
Максимум розраховував протягти вантажівку десять метрів, але

результат перевершив сподівання.
Це був найскладніший для мене
рекорд — і за вагою, і за емоційним навантаженням. Присвячую
його тримісячному сину Олександру, а також моїй країні», — заявив
силач.
Патарая — володар звання
чемпіона Грузії з греко-римської
боротьби. Перший світовий рекорд встановив 29 жовтня 2003-го.
Тоді Лаша за допомогою двох вух,
до яких були прикріплені мотузки,
зрушив із місця мікроавтобус вагою 2,35 т і протягнув його 48,6 м.

