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У Києві пройшов чемпіонат із жіночого 
бодибілдингу 

Японський фермер 
виростив кавун 
у формі серця 

У Книгу рекордів Гіннеса потрапив 
пес-канатоходець 

У Росії знайшли «мауглі», який 20 років 
прожив у лісі 

Американець сконструював найменший 
автомобіль у світі 

Днями м’язисті дівчата на висо-
ких підборах та у купальниках 

дивували киян. Україна вперше 
провела чемпіонат світу з жіночо-
го бодибілдингу, повідомляє Фе-
дерація бодибілдингу та фітнесу 
України. 

Першого дня пройшли пів-
фінали чемпіонату світу. На цьо-
му етапі змагань, за підсумками 
якого визначилися фіналістки, на 

столичну сцену піднімалися всі 
300 учасників із сорока країн. А у 
фінальний день кращі з усього сві-
ту розіграли двадцять комплектів 
нагород. 

Усього українки вибороли 
16 медалей — шість золотих, дві 
срібних і вісім бронзових, а наша 
співвітчизниця Наталія Назарен-
ко стала абсолютною чемпіонкою 
з фітнесу. 

Японський фермер виростив ка-
вун у формі серця. Для цього Хі-

роїчі Кімурі довелося пройти через 
безліч спроб і помилок. 

За словами сусіда селекціонера, 
який скуштував «сердечну» ягоду, 
цей кавун відрізняється хрусткістю, 
солодким соком і приємним після-
смаком. Що стосується форми, то її 
вдалося досягти, закладаючи зав’язі 
в спеціальні форми, що повторюють 
потрібну фігуру. 

Також японець, котрому вдалося 
виростити на своїй грядці унікаль-
ний кавун, випустив ролик, у якому 
показав хід робіт. 

Британський собака на кличку 
Оззі потрапив до Книги рекор-

дів Гіннеса. Унікальність чотири-
лапого в тому, що він швидше за 
всіх ходить по канату. Мотузку 
завдовжки три з половиною метри 
пес долає на задніх лапах лише за 
вісімнадцять секунд. 

Такий феномен — результат 
щоденних тренувань. Власник со-
баки 51-річний Нік Джонсон зна-
ходить вправи для улюбленця в 
Інтернеті, а потім із вихованцем 
відпрацьовують їх на природі. 

Так, Оззі вже навчився гойда-
тися на ланцюзі та балансувати на 
плечах свого господаря. 

В Алтайському краї Росії ви-
явили цілу сім’ю «мауглі». На 

20-річного Аджана, який усе жит-
тя прожив у лісі, натрапили місце-
ві. Батьки хлопця пішли до лісу ще 
у 90-х через бідність і прагнення 
єднання з природою. Сина вихо-
вували у хижці, йдеться в сюжеті 
«ТСН.Ранок». 

Батьки, вчителька музики і ху-
дожник, хотіли, щоб їхній нащадок 
став митцем, але наприкінці весни 
син пішов від них через сварку. 
Аджан сам вийшов до людей, коли 
в нього закінчилась їжа. 

Тепер родина перебуває на 
обліку місцевої влади та потроху 
повертається до міського жит-
тя. Хлопець таки хотів здійснити 
батьківську мрію і навчитися ма-

лювати, однак йому це навряд чи 
вдасться, адже «мауглі» вже заці-
кавився військкомат. 

Житель американського міста 
Фенікс Остін Коулсон побу-

дував найменший автомобіль на 
світі, допущений до їзди по доро-
гах загального користування. 

Довжина машинки становить 
126 см, ширина — 65 см, а висота 

— 63,5 см. Крихітне авто оснащене 
одноциліндровим бензиновим мо-
тором об’ємом 110 куб. см, який 
працює разом із безступінчатим 
варіатором. Витрата палива стано-
вить 2,7 л на 100 км.

Для ліцензування автомобіля 
Коулсону довелося встановити на 
транспортний засіб лобове скло, 
двірник, покажчики повороту, а 
також ремінь безпеки. 

У результаті мініатюрний лег-
ковик був офіційно зареєстрова-
ний у штаті Техас як «дорожній 
транспортний засіб» і отримав 
номери з написом IM BIG («Я ве-
ликий»). 

Найменшому в світі автомобі-
лю дозволяється їздити зі швид-
кістю не більше 40 кілометрів на 
годину. При цьому «максималка» 
міні-машини становить 53 кіломе-
три на годину. 

Віра Брежнєва майже не спілкується 
з колишніми учасницями «ВІА Гри» 
Телеведуча, актриса та співач-

ка Віра Брежнєва не боїться 
ходити без макіяжу, не соро-
миться свого віку і дозволяє собі 
бути відкритою і незахищеною, 
про що 31-річна красуня розпо-
віла в інтерв’ю ТСН. 

Щодо своєї участі у шоу 
«Хочу в «ВІА Гру» Брежнєва 
каже: «Я завжди була прихиль-
ницею жіночої вроди. Якщо жін-
ка гарна і при цьому розумна, це 
приваблює ще більше. Плюс до 
всього це шоу має стосунок до 
гурту, в якому я починала свій 
творчий шлях. Моя улюблена 
група — «ВІА Гра», пісні якої я 
обожнюю… Є дуже достойні ді-
вчата. Як на мій смак, то таких 
значно більше, ніж три. Я вва-
жаю, що попередній «ВІА Грі» 
потрібно створювати не конку-
ренцію, а гідне продовження». 

Артистка додала, що з ко-
лишніми колегами з гурту вона 
не підтримує стосунки, тому що 
у кожного своє життя. 

Віра запевняє, що не соро-
миться ходити без макіяжу: «В 
житті я ходжу без гриму, моє об-
личчя відпочиває, грим на мені 
буває тільки сценічний, для ро-
боти, для виступів. Я намагаюся 
його наносити якомога рідше і 
максимально близько до почат-
ку зйомок». 

«Якщо говорити про повсяк-
денне життя, — каже Брежнєва, 
— я дуже спокійно почуваюся 
без макіяжу, не соромлюся сво-
го віку. Сприймаю це спокійно, 
нормально, тому все моє ото-
чення звикло — вони мене ін-
шою і не бачать». 

Нагадаємо, недавно закін-
чили зйомки фільму «Кохання у 
великому місті — 3», який одра-
зу після Нового року з’явиться 
на екранах кінотеатрів. 

Американка отримала листа 
від батька, який загинув 
на Другій світовій 
Жителька штату Невада отримала листа від тата через 
70 років після відправлення. Пеггі Сміт народилася, 
коли її батько, рядовий Джон Еддінгтон, був на фронті. 
Він загинув у Італії в червні 1944-го невдовзі після її 
народження. Незадовго до того написав рідним листа, 
який не дійшов до адресата, але у 2013-му поштарі на-
трапили на нього. Читаючи рядки, в яких солдат пише, 
що любить дочку, 69-річна Пеггі Сміт не стримала сліз. 
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