
18-річна Адріанна Льюїс із міста 
Твін Лейк, що в штаті Мічиган, 

США, найімовірніше, є власницею 
найдовшого язика в світі. Річ у тому, 
що найбільш «видатний» орган ді-
вчини має довжину трохи більше 
10 см, тож вона може дістати ним не 
тільки до носа, але до підборіддя і 
навіть очей. 

Адріанна та її довгий язик уже 
прославилися на весь Інтернет. Аме-
риканка хоче потрапити до Книги 
рекордів Гіннеса. На цей момент 
найдовшим вважається язик за-
вдовжки 9,9 см. 
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18-річна американка 
— власниця 
найдовшого язика 
на планеті 

У Британії знайшли кота-рекордсмена, 
який муркоче як газонокосарка 

Адміністрація готелю в Пуерто-Рико 
подарувала клієнту ще один тур задля 
веселих фото 

Швейцарці пролетіли над столицею 
Еміратів у костюмах Залізної людини 

Як спартанці в метро їздили — 
видовищний флешмоб у Лондоні 

Американець Кевін Блендфорд 
виграв безкоштовний тур у 

Пуерто-Рико, але от тільки радості 
у нього це не викликало. Адже він 
не зміг узяти із собою дружину. 

Побачивши його сумні фото 
з відпочинку, які стали мегапопу-
лярними в Мережі, адміністрація 
готелю Wyndham Rio Mar, де зупи-
нявся Кевін, запропонувала йому 
з дружиною та їхньою восьмимі-
сячною донечкою другий тур, теж 
безкоштовний. 

Цього разу турист вирушив у 

подорож у ті ж самі місця, але вже 
зі своєю половинкою. Він робив 
знімки в тих же пунктах, що й по-
переднього туру, але не на самоті. І 
звичайно ж, нові фото вийшли на-
багато життєрадіснішими. 

Швейцарський пілот і винахід-
ник Ів Россі разом із напар-

ником Вінсом Реффетом зняли не-
ймовірне відео свого синхронного 
польоту над Дубаєм, який вони 
здійснили за допомогою реактив-
них ранців. 

Відчайдушний професійний 
льотчик почав проектувати свій 
ранець іще в 2004-му. Після кіль-

кох років експериментів йому 
таки вдалося закінчити роботу 
над персональним літальним апа-
ратом. 

Попри те, що злетіти на тако-
му ранці можна тільки за допо-
могою літака, він може набирати 
висоту і ширяти в повітрі від 6 до 
13 хвилин зі швидкістю від 180 до 
300 км/год. 

Пасажири лондонського ме-
тро остовпіли, коли в годину 

пік підземку наповнили м’язисті 
хлопці у шкіряних трусах і плащах, 
зі списами і щитами в руках. 

Накачані «спартанці» каталися 

на ескалаторах, загравали з дівча-
тами і розважали пасажирів. 

Як згодом виявилось, у метро-
політені «стародавні греки» ре-
кламували вихід на DVD стрічки 
«300 спартанців: Світанок імперії».  

Бразилійка у 51 рік народила... 21-у 
дитину 

У Бразилії 51-річна жінка на-
родила 21-у дитину. Понад те, 

Себастіана Марія да Консейсао із 
міста Аракажу не збирається на 
цьому зупинятися. 

Лікарі непокоїлися за здоров’я 
особливої породіллі, оскільки 
вона страждала на підвищений 
артеріальний тиск, що не рідкість 
для такого віку. Проте хлопчик 
Тассіо народився абсолютно здо-
ровою дитиною вагою майже три 
кілограми і зростом 46,5 сантиме-
тра. 

Пані Марія вперше стала 
матір’ю у 13 років і відтоді пода-
рувала життя 21 дитині — деся-
тьом хлопчикам та одинадцятьом 
дівчаткам. Проте вижити вдалося 
тільки 18 малюкам. 

18 травня, у День пам’яті 
жертв депортації крим-

ських татар, кримчанка Джамала 
представила сингл під назвою 
«Шлях додому». Автором музи-
ки традиційно виступила сама 
співачка. 

«Чи часто ви говорите з бать-
ками про своє коріння? Про 
те, звідки ви? Хто ви? Про свій 
шлях, призначення на цій землі? 
У моїй родині ми багато говори-
ли на ці теми, про те, що ж таке 
Батьківщина. Де твій дім? Дім — 
це місце, де ти народився чи де 
поховані твої предки?» — поді-
лилась артистка. 

«Тато і бабуся розповідали 
мені про складне повернення 
кримських татар на Батьків-
щину. І пісня «Шлях додому» 
(«Artıñnı Unutma») — це продо-
вження розмови з моїм батьком 
(у пісні він фігурує як «baba» — 
батько кримськотатарською). 
Коли я їхала з батьківського 
дому на навчання, проводжа-
ючи, він завжди мені казав: 
«Artıñnı Unutma», — так гово-
рять тим, хто йде з дому, щоб 
пам’ятали, що у них є будинок, 
не затримувалися. А в кінці до-
давав: «Özüñe baq» — бережи 
себе і починай із себе», — роз-
повіла Джамала. 

«Часто батьки, проводжаючи 
нас, говорять такі слова. Тому що 
вони знають, що на нашому шля-
ху трапляються розчарування, 
образи і безліч перепон. Це піс-
ня-сповідь. Я присвячую її всім, 
хто шукає свій шлях додому! 
Дім — це місце, де тебе люблять і 
чекають, і не завжди це місце по-
значене штампом у паспорті», — 
зауважила виконавиця. 

Навіть мільярдерці у Саудівській 
Аравії заборонено керувати 
авто без згоди чоловіка
Жінка-мільярдер у Саудівській Аравії також зазнає 
утисків через гендерну нерівність. 59-річна мільярдерка 
Любна Олаян не може пересуватися без дозволу чолові-
ка, сідати за кермо авто і ходити з непокритою головою. 
Та це не заважає їй керувати гігантським конгломератом, 
що надає логістичні послуги найбільшому у світі експор-
теру нафти Saudi Aramco. У 2004 році вона стала першою 
жінкою, обраною до ради компаній Саудівської Аравії. 
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Джамала заспівала про дім і депортацію 
кримських татар 

13-річного кота Мереліна ви-
знаний рекордсменом за 

гучністю муркотіння. Домаш-
ній улюбленець «намуркотів» на 
67,5 децибела та встановив світо-
вий рекорд, ідеться у сюжеті ТСН. 

Гучність безпородного Мерелі-
на, який виявився втричі голосні-
шим за своїх звичайних родичів, 

дорівнює розмові на піднесених 
тонах або шуму ввімкненого душу. 

Власниця хвостатого рекор-
дсмена давно помітила особли-
вість своєї тварини. Проте ви-
міряти гучність Мереліна жінка 
вирішила після того, як друзі пере-
плутали муркіт її пухнастого друга 
із шумом газонокосарки. 


