
50-річному французькому куль-
туристу Жаку Сайє тренажер-

ну залу заміняють паризькі вулички, 
адже чоловік уже давно «бомжує». 
Зате, каже, ніколи не пропускає тре-
нування, адже місце для занять пря-
мо в нього «вдома» — просто неба. 
Бездомний живе на асфальті разом 
із собакою та різним спортивним 
скарбом. Замість провадити звич-
ний для безхатька спосіб життя, Сайє 
тренується на вулиці: робить жим на 
тротуарі, підтягується на ременях, 
прилаштованих до ліхтарів, та напра-
цьовує м’язи спеціальними мотузка-
ми, прив’язаними до парканів. Моти-
вують вуличного бодибілдера онуки: 
Жак, що має проблеми з алкоголем, 
боїться стати нікчемою в їхніх очах. 
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У Парижі безхатько 
накачав м’язи, 
аби не бути 
нікчемою для онуків 

У США створили «м’ясо без м’яса» 
для вегетаріанців 

Чотирирічна дівчинка стала новим 
дизайнером відомого бренду 

У США поліцейські замість штрафів 
дарували водіям різдвяні подарунки 

Англійські хіпстери прикрашають бороди 
ялинковими іграшками 

Спільний проект брата і сестри 
зі США Обрі та Кале Уолчів 

зібрав на сайті фінансування ціка-
вих стартапів за схемою «спільно-
кошт» Kickstarter $60 тис. І зовсім 
скоро в Міннеаполісі гостинно 
прочинить двері перед відвідува-
чами їхня крамниця «Травоїдний 
м’ясник», що продаватиме веганам 
і вегетаріанцям «м’ясопродукти», 
в яких справжнього м’яса — ні 
грама! 

Обрі й Кале після 10 років ку-
харських експериментів вдалося 
створити замінник, який має тек-
стуру і смак справжнього червоно-

го м’яса. «Ми винайшли 100% ве-
ганську альтернативу м’ясу, яка має 
ідентичні смак, текстуру і поживні 
речовини», — запевняють новато-
ри. Їхнє «пісне м’ясо» не містить 
холестерину, багате на білок, а голо-
вне — дозволяє не убивати тварин. 

Основні інгредієнти новинки 
— пшенична клейковина та роз-
маїті натуральні підсилювачі сма-
ку: томатний сік, дріжджі, соєвий 
соус, коричневий цукор, оливкова 
олія, перець, порошок із буряка та, 
звичайно ж, сіль. 

Приготовані дуетом Уолчів 
«курятина», «ковбаса» й «бекон» 
отримали відмінні відгуки від ве-
ганів і навіть м’ясоїдів! 

Дівчинка, якій усього чотири 
рочки, стала новим дизайне-

ром бренду J Crew. Дитяча колек-
ція одягу, створена маленькою мо-
дельєркою, з’явиться на полицях 
магазинів уже навесні. Найменша 

співробітниця J Crew, відома під 
ніком Mayhem, здобула славу за-
вдяки своєму профілю в Instagram 
і власному fashion-блогу, які їй до-
помагають вести батьки. У соцме-
режах малеча ділиться із 423 тис. 
підписників ідеями власних убрань, 
створених із гофрованого паперу, 
ліпкої стрічки та поліетиленових 
пакетів. Mayhem любить відтворю-
вати наряди зірок, у яких ті дефілю-
ють червоними хідниками. Модні 
експерименти вундеркінда батьки 
фіксують на камеру та викладають 
у Мережу. Зі слів мами юної ди-
зайнерки, вся команда, що брала 
участь у створенні нової колекції, 
сиділа на підлозі, бавилась і отри-
мувала величезне задоволення від 
творчого процесу разом із Mayhem. 

Поліція американського шта-
ту Мічиган вирішила замість 

штрафів за незначні порушення 
дарувати різдвяні подарунки у рам-
ках акції «Підніми настрій». 

Як пише Mashable, зупиняючи 
водіїв, правоохоронці проводили 
невеличке «розслідування». Вони 
ненав’язливо цікавилися, що б 
«порушники» або їхні діти хотіли 
на Різдво. У цей час співучасники 

акції чекали у магазині й уважно 
слухали відповіді. Вони швидко 
хапали товар і віддавали офіцерам, 
які урочисто вручали «штраф» зди-
вованим людям. 

На запитання щасливчиків, як 
полісменам це вдалося, ті скромно 
приписували всі заслуги маленьким 
помічникам Санти — ельфам. Серед 
подарунків були телевізори, кон-
структори «Лего» і навіть Xbox One. 

До Нового року традиційно на-
ряджають ялинку, ліплять на 

вікна вигадливі паперові сніжинки 
і прикрашають будинки ілюмінаці-
єю. Проте дизайнери з рекламного 
агентства Grey London цим не об-
межились: аби привітати своїх клі-
єнтів зі святами, що наближаються, 
вони створили серію креативних 
листівок із бороданями, пишна 
рослинність на обличчях яких об-
вішана різнокольоровими ялинко-
вими кульками. Ідея належить ди-
зайнерам Майку Кеннеді та Поліні 
Ешфорд. Проект за лічені дні став 
мегапопулярним у Мережі. 

Понад те, такий самий комп-
лект новорічних іграшок можна 
купити в агентстві й подарувати 
знайомим бородачам. Усі вируче-
ні від продажу кошти перекажуть 
як благодійний внесок для австра-
лійської організації Beard Season, 
яка популяризує моду на носіння 

бороди взимку, оскільки це може 
вберегти чоловіків від такого за-
хворювання, як меланома. 

Продається «ялинковий на-
бір» за 7,8 долара, у нього входять 
14 яскравих куль різного розміру. 

У Ріо-де-Жанейро побудували найвищий 
у світі «хмарочос» із піску 

У Ріо-де-Жанейро (Бразилія) 
днями звели височенний пі-

щаний «хмарочос». Ця споруда по-

трапила в Книгу рекордів Гіннеса 
як найвищий у світі замок із піску 
(12,5 м). 

Схоже, персона 24-річної депутат-
ки від Радикальної партії Олени 

Кошелєвої ще довго не зникатиме з 
перших шпальт вітчизняної преси. 
Адже дівчина викликає чи не най-
більше запитань у новообраній Раді. 
Щотижня з’являються нові скан-
дальні деталі з її минулого. 

За останніми даними, Кошелєва, 
як і її батько, підтримує Росію. Про це 
стало відомо після того, як знайома 
сестри Кошелєвої — Яни Кошелєвої-
Манчіні, що проживає в Австралії, 
показала красномовну переписку. 

Зі скриншотів стає зрозуміло, що 
родина Кошелєвих не була єдиною у 
своїй оцінці Майдану та своїй лю-
бові до України. Зокрема, Яна пере-
живає за свою маму, яка підтримує 
Майдан. А от її тато і сестра Олена, 
судячи з дописів, підтримували то-
дішнього губернатора Харківщини 
Михайла Добкіна та Росію. 

Також виявилося, що до того, як 
стати депутаткою, Кошелєва актив-
но шукала собі олігарха для вдалого 
заміжжя по клубах. Однак, схоже, на 
дискотеках багатого жениха дівчина 
не знайшла і пішла шукати у Раду. 

Депутатка, аби вийти заміж за 
олігарха, має відповідно виглядати. 
Тому вона пітніє у спортзалі та ще 
й власним зображенням рекламує 
фітнес-клуб. 

Так, на сайті одного з харків-
ських спортклубів опубліковані 
світлини дівчат під час занять. Серед 
них є і охоча до спорту Кошелєва. 

Журналіст Любомир Ференс 
написав, що фанати теперішнього 
нардепа Альони Кошелєвої просто 
завалюють його фотографіями з її 
минулого життя. Виявляється, депу-
татка, крім семи місяців на посаді ад-
міністратора ресторану, була ще й од-
ним із облич фітнес-клубу в Харкові.   

Рудий кіт став на шлях злочину 
через... Путіна 
Пасажири аеропорту Владивостока зняли на відео ру-
дого «злочинця», який видерся на прилавок із морепро-
дуктами і почав оперативно їх «знищувати». У результаті 
пухнастий злодюжка наївся на 60 тис. руб. (20 тис. грн), 
а власниця магазину була змушена вилучити половину 
товару, бо те, що кіт не з’їв, він із задоволенням «понад-
кушував». Невідомо, як зголоднілий котисько потрапив 
на територію летовища. Користувачі соцмереж жарту-
ють, що котик, не маючи змоги попоїсти недоступної 
гречки, вирішив помститися Путінові рибою. 
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Депутатка Кошелєва шукає собі олігарха 
та пітніє заради цього у спортзалі 


