
У Світловодську, що на Кірово-
градщині, 39-річний Сергій Ми-

хайленко, який втратив праву ногу і 
руку в аварії, здолав неспокійне Кре-
менчуцьке водосховище. Чоловік 
без перепочинку за 2 години 10 хви-
лин проплив понад п’ять кілометрів 
і встановив рекорд України. 

«Половину проплив нормально. 
Потім почався шторм, хвилі накри-
вали з головою, — розповідає ново-
спечений рекордсмен. — Наприкін-
ці запливу почала боліти нога. Та я 
зібрався з силами і зробив останній 
ривок. Коли вийшов на берег, запла-
кав». 
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Чоловік без ноги 
та руки переплив 
водосховище 

Собачці без шиї вдалося вижити 

Новою ЗD-ручкою можна малювати 
просто у повітрі 

Конкурс «Містер світу» виграв тесля 
з Данії 

Бубу — найчарівніша морська свинка 
Інтернету 

Ветеран отримав 2,5 тисячі листівок 
на 90-річчя 

Аномальне цуценя без шиї на-
родилося в Атланті, штат 

Джорджія. Попри серйозну ваду, 
собачка на кличку Піггі вижила 

завдяки турботі Кім Ділленбек, що 
пропрацювала з хворими тварина-
ми не один рік. Зараз Піггі стала 
справжньою інтернет-сенсацією. 

Компанія LIX розробила най-
компактнішу на сьогодні в 

своєму класі 3D-ручку з тонким 
стержнем, якою можна не тільки 
малювати на різних поверхнях, а 
й створювати об’ємні об’єкти про-

сто в повітрі. 
В якості чорнила використо-

вується пластик, що миттєво за-
стигає. 

Покупцеві новинка обійдеться 
приблизно в $140. 

Тесляра Дане Нікласа Педерсена 
з Копенгагена визнали най-

красивішим чоловіком планети на 
конкурсі краси «Містер світу», фі-
нал якого відбувся в британському 
курортному регіоні Торбей. Друге 
місце посів нігерієць Еммануеле 
Ікубезе, третє — мексиканець Хосе 
Пабло Мінор, обидва — актори. 

Всього в заході, що проводить-
ся з 1996 року, взяли участь 46 кра-
сенів із різних країн. Конкурсантів 
оцінювали не лише за зовнішніс-
тю, а й за результатами участі в 
змаганнях: спортивних (катання 
на водних лижах і гірському ве-
лосипеді, біг на довгі дистанції), 
творчих (спів, танці) й інтелекту-
альних (відповіді на запитання). 

Наступний рік Дане проведе в 
Лондоні, відвідуючи благодійні за-
ходи. 

Стрічайте нову інтернет-зі-
рочку — симпатичну морську 

свинку на кличку Бубу. Свою улю-
бленицю знімає юзер із нікнеймом 
Lieveheersbeestje. На одному фото 
Бубу приміряє гламурні чорні оку-
ляри, на другому — немов зійшла 
з обкладинки журналу Vogue, на 
третьому — купається в рожевій 

ванночці. 
Зі слів господаря, його фото-

генічна вихованка важить 1 кг, за-
раз їй два роки, а її улюблена їжа 
— морква та цикорій. 

Коли фотографа спитали, як 
йому вдається зняти свинку в та-
ких спокійних позах, він відповів: 
«Мені пощастило з моделлю!». 

Ветеран Другої світової Бер-
нард Джордан отримав понад 

2,5 тис. листівок на свій 90-й день 
народження. Старенький просла-
вився на весь світ після того, як 
утік із будинку престарілих у Ве-
ликобританії і вирушив до Франції 
відзначати ювілей висадки військ 
союзників у Нормандії. Коли його 
спохватились і залучили до пошу-
ків поліцію, Джордан, колишній 
офіцер Королівського морфлоту, 
вже заселявся в один із норманд-
ських готелів. Відсвяткувавши з 
друзями-фронтовиками 70-річчя 
«Нептуна», він благополучно по-
вернувся додому вже знаменитим.  

Американець щодня розмальовує синові 
торбинки зі сніданком 

«Тато може, тато може все, 
що завгодно...» Розв’язати 

задачку з арифметики, зняти з 
дерева кота і навіть розмалювати 
пакет для сніданку. В останньому 
занятті більше всіх досяг успіху 
ілюстратор Браян Данн. Причо-
му він почав малювати картин-
ки з того самого дня, як його син 
уперше пішов до школи. Коли роз-
мальованих торбинок для ланчу 
назбиралося багато, художник по-
чав фотографувати їх і викладати 
знімки в Інтернеті. Відтоді минуло 
два роки, а колекція щодня попо-
внюється новими роботами. 

Як каже сам Браян, пакети для 
сніданків він «покращує» зазда-
легідь. Або в обідню перерву, або 
перед сном, коли всі вже сплять. 
Кожен малюнок забирає у нього не 
більше півгодини. Швидкість ро-

боти обумовлюється ще й тим, що 
художник віддає перевагу олівцям 
і крейді, а не акварельним фарбам, 
кожен шар яких повинен добре ви-
сохнути. 

Руслані запропонували стати 
послом доброї волі 
Співачці Руслані, яка за остан-

ні місяці перетворилася на 
активістку та майже дипломата, 
запропонували стати послом до-
брої волі ООН у справах біжен-
ців. Таку саму роль у світі вико-
нує актриса Анджеліна Джолі. 
Руслані сподобалася пропозиція, 
про що вона розповіла телекана-
лу «112 Україна» в Одесі, де від-
булися заходи під егідою ООН 
до Всесвітнього дня біженців. 

«Мені слово «біженець» не 
подобається. Я би не хотіла, 
щоб мене називали біженкою чи 
емігрантом. Це соціально дуже 
важкий статус», — зауважила 
співачка. Вона підтвердила, що 
їй запропонували стати послом 
ООН. 

«Мені дуже приємно, і це 
велика честь для мене. Послом 
доброї волі в світі є Анджеліна 
Джолі, вона для мене одна з най-
кращих актрис і взагалі жінок 
світу», — сказала Руслана. 

«Мені буде приємно, якщо я 
стану корисною... Іноді неваж-
ливо, якої люди національності, 
яких вони поглядів, — їм потріб-
но допомагати, незважаючи ні на 
що», — підкреслила артистка. 

«А нам треба навчитися бути 
терплячими, добрими та дару-
вати багато тепла. Якщо я можу 
подарувати любов і тепло цим 
людям, це, мабуть, максимально, 
чим я можу бути корисною», — 
додала вона. 

У березні Руслана отримала 
звання однієї з найхоробріших 
жінок світу з рук першої леді 
США Мішель Обами. А у травні 
співачку нагородили за гумані-
тарне лідерство. 

Американець порізав власний 
пікап, щоб врятувати кошеня 
М’якосердий Еран Фрейзер, щоб зарадити кошеняті, 
яке забралося під обшивку його новенького пікапа, 
розрізав свій автомобіль. Пожертвувавши зовнішнім 
виглядом власного «залізного коня», чоловік спас 
маленьку кицьку. А опісля передав пухнасту знайду 
благодійній організації Humane Society, яка прилашту-
вала малечу в сім’ю, де живуть дві дівчинки підліткового 
віку. Сестрички назвали кошеня Меган, а представники 
Humane Society почали збирати гроші на ремонт пікапа 
Фрейзера. 
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