
Варвара Акулова належить до 
тих людей, про яких мало хто 

чув, незважаючи на те, що вона 
має неофіційний титул «найсиль-
нішої дівчини у світі». Так, Варя 
володіє двома рекордами Гіннеса 
завдяки тому, що змогла підня-

ти масу, яка перевищує її власну 
вчетверо. 

Дівчина народилася в 1992 році 
в Кривому Розі й уже змалку де-
монструвала свій неймовірний 
фізичний потенціал. Коли Варі 
був лише рочок, вона вже могла 
робити стійку на руках, у півтора 
року виконувала перевороти через 
голову, а в три стала успішно осво-
ювати акробатичні трюки разом із 
батьками. Не дивно, що в чотири 
роки дівчинка вже опановувала 
силові вправи для пауерліфтерів із 
нереальними для її віку наванта-
женнями. 

У родоводі Акулових багато 
легендарних силачів, так що спор-
тивні якості предків передались і 
Варі. Велику роль відіграли і бать-
ки, які з дитинства готували дочку 
до такого життя. Перший рекорд 
дівчинка встановила в 2000 році, 
коли, важачи 40 кілограмів, підня-
ла над головою всі 100. А в 2006-му 
Акулова перевершила себе, під-
нявши вже 300 кг, у той час як маса 
її тіла була в чотири рази меншою.  
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Українка — найсильніша дівчина у світі 

Японець прославився «кава-артом» У Новосибірську 
прооперували 
«шаблезубого» кота 

Китайський підліток спричинив 
міжнародний скандал, видряпавши 
своє ім’я на єгипетській статуї 

У США розводять «плюшевих» корів 

83-річний культурист виступив 
на чемпіонаті з бодибілдингу 

Що може бути краще ранкової 
чашки кави? Тільки латте, 

приготоване професійним барис-
тою Казукі Ямамото — таланови-
тим 26-річним хлопцем із Японії, 
який кожну порцію цього аромат-
ного напою перетворює на витвір 
мистецтва. 

Кава-арт — створення малюн-
ків на пінці кави — популярний 
напрям у сучасному «побутовому» 
мистецтві. У будь-якій кав’ярні є 
майстер, який «намалює» в чашці 
нехитрі візерунки, сердечка або 
квіточки. Проте Казукі пішов далі: 
вирішив, що двомірні зображення 
— це вчорашній день, тому почав 
створювати об’ємні мініатюри з 
кавової пінки. 

Перед тим як подати латте від-
відувачу, Казукі вдається «вибуду-
вати» «3D-скульптуру» за лічені 
секунди, оскільки не можна допус-
тити, щоб напій охолонув. Жира-
фи, собачки, ведмежата — в чаш-
ці, виявляється, може оселитися 
хто завгодно. Іноді бариста навіть 

створює «подвійні» порції, на яких 
одна зі «скульптур» тягнеться до 
другої. Чого тільки варте миле ко-
шеня, що готове стрибнути у су-
сідню чашку з рибками! 

Зараз Ямамото працює в кафе 
у місті Осака, проте мріє відкрити 
власний заклад у Токіо. 

У Новосибірську прооперува-
ли кота з аномально довгими 

іклами, пише «Российская газета». 
Тварині на кличку Маріо видалили 
зуби, а також хворе око. 

Зараз кіт, якого знайшли на ву-
лиці кілька тижнів тому, віднов-
люється після операції. За словами 
представниці організації «Права 
тварин» Софії Осоченко, Маріо 
дуже ласкавий. Коли чотирилапий 
пацієнт оговтається після процедур, 
йому підшукають господаря. 

Кіт мав усього три ікла, при цьо-
му кожне з них було на сантиметр 
довше, ніж ікла звичайного розміру. 
Через це тваринка не могла ні закри-
ти рот, ні нормально поїсти. Після 
операції зубів у Маріо не залишило-
ся, тому його годують рідкою їжею. 

Крім «шаблезубості», котик 
страждав і від ураження ока. Оскіль-
ки воно вже загнилося, було виріше-
но не рятувати орган, а видаляти. На 
остаточну реабілітацію у Маріо піде 
ще кілька тижнів. 

Чому в бездомного кота виникла 
аномалія в будові щелепи, невідомо.  

«Нецивілізована поведінка 
підриває репутацію всієї 

країни», — заявило керівництво 
КНР після скандалу з пам’ятником 
історії в єгипетському Луксорі, на 
якому 15-річний китаєць «увіко-
вічнив» своє ім’я. 

Шибеника вирахували його ж 

співвітчизники й осоромили на 
всю країну. Родичі хлопця попро-
сили вибачення за завдану єгипет-
ському народу шкоду. 

«Автограф» на древньому ба-
рельєфі, вік якого сягає трьох із 
половиною тисяч років, реставра-
тори Луксора ретельно зачистили. 

Нову пухнасту і безрогу породу 
великої рогатої худоби роз-

водять на фермі Лотнера (Lautner 
farm), що в американському штаті 
Айова. Корівок, шерсть яких нага-
дує м’якеньке махрове полотенце, 
користувачі в Інтернеті вже про-

звали «плюшевими». 
«Декоративну» худібку виро-

щують на продаж (ціни варіюються 
від п’яти до десятків тисяч доларів). 
Симпатичні та незвичні для люд-
ського ока корівки часто перемага-
ють на різних виставках. 

Його звуть Рей Мун. Йому 83 
роки. Він переміг рак, упорав-

ся з хворобами серця і не посоро-
мився поборотися за перемогу на 
чемпіонаті з бодибілдингу, який 
нещодавно пройшов у Мельбурні. 

На жаль, найстарший куль-
турист планети не зміг здобути 
перемогу, проте він показав своїм 
конкурентам, що все ще молодий 
душею, а його вкрите автозасма-
гою тіло — повне сил. 

Приз Муну таки дістався: йому 
вручили почесний сертифікат про 
те, що він, найстаріший бодибіл-
дер планети, успішно виступив на 
змаганні. 

Настя Приходько залишила доньку 
в Києві та подалась у Москву 

Анастасія Приходько пере-
їхала до Москви, розчару-

вавшись в українському шоу-
бізнесі. Артистка заявила, що 
в Україні їй уже нема куди роз-
виватися. Мовляв, вона досягла 
якоїсь висоти, а далі рости вже 
нікуди. А у Білокам’яній вона як 
риба у воді. 

Співачка винайняла кварти-
ру в центрі російської столиці 
та занурилась у роботу, тому що 
отримала багато цікавих пропо-
зицій. Нові пісні, кліпи, висту-
пи — все заради донечки, каже 
Приходько. Тим часом трирічна 
Нана залишилась у Києві зі сво-
єю прабабусею. 

«Передаю іграшки. Дзвоню 
щодня бабусі. Кажу, показуйте 
там мої фотографії. Я думаю, 
коли вона виросте, то зрозуміє 
мене», — поділилася співачка. 

А от із минулим, запевняє 
Настя, попрощалась остаточно. 
З колишнім чоловіком Нуріком 
Кухілавою вона не спілкується. 
Про те, що мама з татом розі-
йшлися, Нана ще не знає. Настя 
каже дочці, що татусь просто ба-
гато працює. 

А ось кохання для себе При-
ходько не шукає. Каже, що досі 
зализує душевні рани. І до нових 
стосунків навряд чи дозріє ско-
ро. «Зараз поки що у мене душа 
обпечена, не хочеться її порани-
ти. Навпаки, часто думаю, що, 
може, вже ніколи вдруге заміж 
не вийду. От мені чогось так зда-
ється. Я не знаю, який повинен 
з’явитися чоловік, щоб я зважи-
лася на серйозні стосунки», — 
пояснила Приходько. 

Британець відсудив 
у військово-повітряних сил 
компенсацію за смерть папуги 
Англієць отримає від військово-повітряних сил країни 
компенсацію в 2,2 тис. фунтів стерлінгів за смерть 
свого папужки. Як розповів чоловік, його улюбленець 
помер від нервового потрясіння через шум двигунів 
військово-транспортного літака, що пролітав низько 
над будинком. Міністерство оборони Великобританії 
на сьогодні розглядає близько 200 аналогічних позовів 
на майже 1,5 мільйона в нацвалюті. 
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