
Дизайнер Річі Трімбл створив 
найвищий велосипед у світі, 

який одержав назву Richie Trimble’s 
Stoopid Tall Вike («Ідіотський висо-
кий ровер»).

Унікального 4,5-метрового 
«залізного коня» сконструювали 
спеціально для щорічного захо-
ду CicLAvia VI, що збирає в Лос-
Анджелесі велосипедистів із усьо-
го світу.

Їздити на такому двоколісно-
му транспорті не зовсім зручно, та 
цілком можливо. До того ж усе до-
вкола видно як на долоні. Щоправ-
да, заважають підвішені знаки та 
світлофори, об які можна вдари-
тися головою. Головне — вчасно 
пригнутися, щоб не зачепити ма-
ківкою якусь металеву вивіску. 
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Американець сконструював найвищий 
велосипед

Песик на кличку Принц має власну 
гардеробну шафу 

У Нідерландах популярності набуває 
гібрид футболу і гольфу — футгольф 

25-річний француз за 33 тижні змінив 
33 професії у 33 країнах 

У Данії відкривається перша школа «Лего» 

Песик породи китайська чубата 
на кличку Принц має ліжечко 

у вигляді замку, а спить у білій пі-
жамі з вишитими на ній короною 
та його ім’ям. 

Крім того, собачка купається 
у ванні з піною, ласує фруктовим 
салатом, до якого додається мед 
вартістю 45 фунтів за баночку, та 
чистить зуби зубною пастою зі 
смаком курки, пише The Sun. 

Власниця Принца Емма Бута-
рацці, яка нещодавно витратила 18 
тисяч фунтів стерлінгів (234 тисячі 
гривень) на святкування четвер-
того дня народження улюбленця, 
подарувала йому костюмчик відо-
мого бренда. 

Принц має власну шафу, в якій 
можна знайти смокінг, джинси та 
навіть червоні уггі. «Йдеться не 

лише про моду. Принц не має ху-
тра, тому мені треба дбати, щоб він 
не змерз і не отримав сонячні опі-
ки влітку», — розповідає власниця 
чотирилапого щасливчика. 

21-річна Емма каже, що Принц 
вартий кожного витраченого пен-
ні, бо він чудовий собака. 

Не так давно у світі з’явився но-
вий вид спорту, який поєднав 

у собі гольф і футбол. Не довго ду-
маючи, новинку назвали футголь-
фом. У нього грають зазвичай на 
гольф-майданчиках, де потрібно 
закотити м’яч у 50-сантиметрову 
лунку, використовуючи якомога 
менше ударів ногою по ньому. 

У Нідерландах нова гра нещо-
давно стала офіційною спортив-
ною дисципліною: ігрові правила 
були стандартизовані та затвер-
джені. 

Цей видовищний вид спорту 
швидко завоював собі армію при-
хильників серед нідерландців. 

25-річний француз із німець-
ким корінням Ян Лахнер 

менше ніж за місяць встиг попра-
цювати вчителем фламенко в Іс-
панії, рибалкою на Мальті, туро-
ператором на Кіпрі, археологом у 
Греції, радіодіджеєм у Бельгії, бар-
меном в ірландському пабі. Зараз 
хлопець, який свого часу навчався 
на інженера-аеронавта, цілий тиж-
день збирається чистити акулячі 
акваріуми в британському місті 
Норфолк у рамках своєї самопро-
голошеної місії. 

Лахнер поставив собі за мету 
стати працівником 33 галузей у 33 

містах світу протягом 33 тижнів.
«Я організував собі цей проект, 

поспілкувавшись із людьми, які 
все життя пропрацювали в одній 
компанії, — каже він. — Захотіло-
ся дізнатися, що ще я міг би роби-
ти, крім аеронавтики». 

Ян уже витратив на подорожі 
більше $10 тис., і, згідно з планом, 
йому ще залишилося побути пиво-
варом у Чехії, шоколатьє в Бельгії, 
посаджати тюльпани в Голландії 
та поприбирати за тваринами у зо-
опарку в Естонії. 

Після цього хлопець планує 
написати книгу про свої враження. 

Данським першачкам разом із 
олівцями та ручками дадуть 

у руки конструктор. Міжнародна 
школа LEGО, де навчатимуться 
діти від 3 до 16 років, готується 
відкрити свої двері в серпні 2013 
року в місті Біллунд. Проект спон-
сорує нинішній власник ігрової 
імперії LEGO. 

Однак це ще не означає, що 
в навчальному закладі увесь час 
тільки те й робитимуть, що скла-
датимуть вежі з кольорових плас-
тикових кубиків. Школа в Біллунді 
комбінуватиме міжнародний сту-
пінь бакалавра (IB) із акцентом 
на творчий потенціал, гру з кон-
структорами та шкільну програму. 

Унікальний 
блакитний діамант 
пішов із молотка за 
$9,5 мільйона 

Аукціонний дім «Бонемс» продав 
за рекордні $9,5 мільйона рід-

кісний блакитний діамант розміром 
у 5,3 карата. Тобто один карат обій-
шовся покупцю у $1,8 мільйона. Ра-
ніше найвищою ціною за карат для 
діамантів була сума в 1 мільйон 68 
тисяч «зелених». 

За лот боролися колекціонери й 
інвестори відразу на 25 телефонних 
лініях, а також учасники аукціону в 
переповненому торговому залі. Най-
вищу ціну запропонувала компанія 
«Графф Даймондс», штаб-квартира 
якої розміщена у Лондоні. 

Проданий камінь вставлений 
у каблучку, виготовлену легендар-
ною італійською ювелірною фірмою 
«Булгарі» в 1965 році. 

Асмус якнайшвидше хоче 
народити Харламову дітей 
Тепер, коли зіркова пара більше не 

приховує свій роман, Христина 
охоче ділиться планами на майбут-
нє. Нещодавно вона зізналася жур-
налістам, що не поспішає заміж за 
Гарика. Та, попри це, їхні стосунки 
міцні як ніколи, запевняє дівчина. 

Знаменитість здивувала всіх, 
розповівши, що познайомилися за-
кохані завдяки соціальним мере-
жам: хоча Асмус і Харламов кілька 
років працювали на одному каналі, 
їхні шляхи жодного разу не пере-
тнулися. 

Роман розвивався стрімко. За-
раз акторка вже замислюється про 
дітей від коханого. Вона каже, що 
довго тягнути з цим не збирається. 
На відміну від багатьох інших зна-
менитостей, актриса не боїться за 
свою кар’єру, бо впевнена, що зможе 
поєднувати сім’ю і роботу. 

Нагадаємо, перед самим Новим 
роком резидент Comedy Club роз-
лучився з дружиною Юлею, з якою 
зустрічався сім років і одружився 
у вересні 2010-го. Тоді 31-річному 
телеведучому й приписали роман із 
24-річною зіркою серіалу «Інтерни». 

До того пара приховувала та-
ємний зв’язок від громадськості 
й, звісно ж, від 28-річної жінки гу-
мориста. Проте після розлучення 
Харламова закохані таки зізналися, 
що у них любов. Під час новорічних 
свят Гарик і Христина пробули три 
дні у Ризі. Там комік зняв у своєму 
улюбленому готелі розкішний пре-
зидентський люкс. У квітні Асмус і 
Харламов уперше вийшли у світ як 
пара: вони прийшли на вручення кі-
нопремії «Жорж-2013», де Христина 
отримала нагороду як найкраща ак-
триса року. 

Створили спрей, що «згасить» 
будь-яку сварку 
Секрет спрея простий — до його складу ввійшов 
«гормон обіймів» окситоцин, який робить чоловіків 
чутливішими та заспокоює жінок. Окситоцин підви-
щує лібідо та почуття довіри до партнера. Саме цей 
гормон є відповідальним за емоційний зв’язок матері 
та дитини. Дієвість аерозолю довели клінічні експе-
рименти. 17 подружжів у віці від 20 до 50 років узяли 
участь у тестах. Результат показав, що спрей допомагав 
чоловіку та дружині бути добрішими один до одного і 
швидше помиритися. 
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