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У Нью-Йорку минув 
чемпіонат із боїв подушками
У Брукліні відбувся чемпіонат світу з боїв подушка-
ми «Pillow Fight World Cup» (PFWC). Як повідомляє 
місцевий портал WNYC, у заході, який відбувся 
увечері 17 травня, брали участь винятково жінки 
— представниці США, Австрії, Японії та Швеції. 
Згідно з умовами змагання, учасниці могли битися 
стандартними подушками для сну. Вага подушки 
не повинна була перевищувати 750 г. Очки нарахо-
вувалися за удари по тілу і голові суперниці (удари 
по руках і ногах жодних очок не приносили).

Дженніфер Аністон стала «Вибором хлопців» 
завдяки почуттю гумору

Голлівудська акторка Дженніфер Ані-
стон отримає нагороду «Guys’ Choice 

Awards» («Вибір хлопців») у номінації 
«Десять років сексуальності». Вручення 
призів відбудеться 10 червня.

За словами Кейсі Паттерсона, пред-
ставника американського телеканалу, 
що є засновником премії, вручення спе-
ціальної нагороди Аністон стане своє-
рідним вираженням ніжності, яку чоло-
віки відчувають до акторки. Паттерсон 
висловив думку, що Аністон подобаєть-
ся всім чоловікам через те, що поєднує 
в собі сексуальність і почуття гумору. 
«Кожен хотів би, щоб така дівчина жила 
по сусідству», — зазначив він.

Нагорода «Вибір хлопців» була за-
снована в 2007 році. За роки існування 
премії нагороди в номінації «Десять 
років сексуальності» удостоювалися 
Кемерон Діаз, Холлі Беррі й Шарліз Те-
рон. Крім жінок, у рамках цієї премії 
нагороджуються і чоловіки. Зокрема, їм 
вручають нагороди в номінаціях «Пацан 
року», «Смертоносний боєць», «Найне-
безпечніший чоловік».

За останніми чутками, зірковій хо-
лостячці Аністон приписують нового 
кавалера. Подейкують, актриса зустрі-
чається з 39-річним актором і сценарис-
том Джастіном Теру, відомим за філь-
мом «Американський психопат».

Подейкують, що днями цю парочку 
бачили в одному з барів Голлівуда. До 
закладу, де відбувалося побачення, Ані-
стон і Теру прибули окремо. Їхня вечеря 
тривала близько трьох годин. Тоді вони 
залишили бар через підземний паркінг, 
застрибнули на заднє сидіння автівки, 
і водій повіз їх до помешкання Дженні-
фер у Беверлі-Хіллз.

Нагадаємо, тато Аністон днями ви-
словив побажання, аби доня врешті зна-
йшла собі хорошого та чесного грецько-
го хлопця.

ФЛЕШМОБ 

У Москві півсотні осіб повторили 
танець Медведєва

На Манежній площі в Москві 
пройшов флешмоб на під-

тримку чинного президента Ро-
сійської Федерації Дмитра Медве-
дєва.

Вечірньої пори приблизно 
п’ятдесят людей влаштували в 
центрі Москви справжнє запаль-
не диско, станцювавши під без-
смертний хіт 90-х «American boy». 
До слова, про цю доволі старень-
ку композицію у виконанні гурту 
«Комбінація» мешканцям постра-
дянського простору нещодавно 
нагадав відеоролик із танцюючим 
Медведєвим, який потрапив у Ін-
тернет.

На запитання про мотиви 
флешмобу, розпашіла молодь кри-
чала щось про любов до Медведє-
ва. Учасники акції в майках із зо-

браженням президента танцювали 
приблизно півхвилини, після чого 
швидко розійшлися.

Нагадаємо, ролик, на якому 
зображено, як президент РФ тан-
цює під хіт групи «Комбінація», 
з’явився в «YouTube» у квітні, його 
переглянули понад шість мільйо-
нів користувачів.

БОРОДАНЬ 

Німець став власником найкращої 
бороди у світі

Мешканець Німеччини 47-річ-
ний перукар Елмар Вайссер 

став переможцем у всесвітньому 
чемпіонаті з укладання борід і ву-
сів, який відбувся у норвезькому 
місті Тронхейм.

Як повідомляє Бі-бі-сі, Вайс-
сер під час конкурсу здолав 160 

суперників. Його борода, укладена 
у формі лося, визнана найкращою 
у світі. 

До слова, Вайссер виграв кон-
курс уже втретє: у 2005 році він 
надав своїй бороді форму берлін-
ських Бранденбурзьких воріт, а 
в 2007-му — мосту лондонського 
Тауера. 

За словами Елмара, до чергово-
го змагання він почав готуватись о 
сьомій годині ранку з допомогою 
своєї сестри. «Коли моя борода не 
вкладена, вона сягає мені до по-
яса», — сказав переможець. 

З 1995 року, коли відбулося 
перше таке змагання, на ньому до-
мінували європейці, проте нині їм 
складають серйозну конкуренцію 
вусачі та бородані зі США.

ПОКАРАННЯ 

У Німеччині засудили чоловіка, 
який застрелив сусідську жабу

У місті Крефельд, що в Німеч-
чині, завершився процес над 

47-річним безробітним Франком 
Х., якого звинувачували в умис-
ному вбивстві сусідської жаби. 
Жертва була застрелена біля став-
ка точним пострілом у голову з 
рушниці.

Тварина на ім’я Кнетті нале-
жала власнику сусідньої ділянки 
Андреасу ван Штрелену. Між чо-
ловіками, які, до слова, знайомі 
з дитинства, виник конфлікт, бо 
вночі жаби Андреаса несамовито 
кумкали, заважаючи спати.

1 липня 2010-го о другій ночі 
ван Штрелен прокинувся від по-
стрілів і викликав поліцію, яка, 

проте, не змогла встановити при-
чину стрілянини. Вранці полі-
цейські вдруге оглянули ділянку 
та виявили поряд із невеликим 
штучним ставом труп Кнетті. Ха-
зяїн одразу ж заморозив загиблу в 
якості речового доказу та заявив у 
поліцію на сусіда, звинувативши 
його в псуванні майна.

У сусідському будинку поліція 
виявила дві одиниці незадекларо-
ваної вогнепальної зброї. Тож суд 
визнав Франка Х. винним у по-
рушенні закону про зброю, засу-
дивши до штрафу в 1500 євро. Що 
стосується вбивства жаби, щодо 
обвинуваченого діє презумпція 
невинності.

ВІДЧАЙДУХ 

Швейцарець літав на саморобних 
крилах над Гранд-Каньйоном 

Житель Швейцарії Ів Россі 
здійснив політ над Гранд-

Каньйоном на саморобних реак-
тивних крилах, повідомляє швей-
царський інформаційний портал 
swissinfo.ch.

Россі викинули з гвинтокрила 
на висоті приблизно 2400 метрів. 
Політ швейцарця тривав близько 
дев’яти хвилин, після чого він роз-
крив парашут і успішно призем-
лився.

Попри те, що сама витівка вда-
лася відчайдуху бездоганно, Рос-
сі таки зазнав певних труднощів, 
готуючись до польоту. Федеральне 
управління авіації США дізнало-
ся про його плани з преси та по-
відомило про те, що саморобний 
літальний апарат мусить пройти 
перевірку на безпеку. Через те, що 
дозвіл був отриманий останньої 
миті, швейцарець не зміг потре-

нуватися перед ризикованим по-
льотом.

До слова, Ів Россі — колишній 
військовий льотчик і раніше вже 
здійснив кілька важливих польотів 
на саморобних літальних засобах. 

Зокрема, у вересні 2008 року 
йому вдалося перелетіти через Ла-
Манш. Плани щодо польоту над 
Гранд-Каньйоном Ів виношував 
протягом кількох років.

КОНФУЗ 

До хворого замість «швидкої» 
приїхала ритуальна служба

Цей прикрий випадок стався в 
Єкатеринбурзі. 

Як повідомила офіційний 
представник Генпрокуратури Ро-
сійської Федерації Марина Гриднє-
ва, цей факт виявили прокурори, 
що здійснювали перевірку за дору-
ченням Генеральної прокуратури. 

«Звісно, це жахливо, проте в 
Єкатеринбурзі замість викликаної 
для хворого «швидкої допомоги» 
приїхали агенти ритуальної фірми 
та запропонували пацієнтові, який 
потребував невідкладної медичної 
допомоги, послуги з поховання. За 

цим фактом порушено криміналь-
ну справу. Йде слідство», — пові-
домила представниця Генпрокура-
тури. 

За словами Гриднєвої, такі ви-
падки непоодинокі. Подейкують, 
що у низці міст співробітники 
станцій швидкої медичної допо-
моги за винагороду повідомля-
ють ритуальним організаціям про 
факти смерті громадян, а також 
розголошують адреси важкохво-
рих пацієнтів, що порушує право 
людини на таємницю відомостей 
про її здоров’я.

ДИВО-ДИТИНА 

Шестирічний 
хлопчик-магніт 
утримує на тілі 25 кг 
металу

Шестирічний хлопчик-магніт 
Іван Стойліковіч — житель 

хорватського села поблизу Копрівні-
ци — встановив своєрідний рекорд 
— довів, що здатний втримати на 
тілі 25 кілограмів металу.

Зовні це звичайнісінький хлоп-
чак, одначе коли знімає сорочку, то 
перетворюється з дитини на потуж-
ний магніт. «Це було схоже на анек-
дот, — кажуть хорватські репортери, 
що спочатку не йняли віри побаче-
ному. — До живота малого міцно 
прилипли дві пательні, дві гирі та де-
сять кілограмів іншого залізяччя».

Задля кращої демонстрації своїх 
надприродних здібностей малень-
кий Іва попросив бабусю Драджіцу 
«повісити» на нього ще й мобілку, 
яка буквально прилипла до тіла ма-
люка на очах вражених журналістів.

«Я запросто ношу на собі мета-
леві предмети, проте врешті-решт 
таки втомлююся», — зізнався Іван.

До слова, рідня хлопчика запев-
няє, що малий до всього ж здатний 
знімати біль. Проте, кажуть, після 
цілющих маніпуляцій Іва добряче 
втомлюється.
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СИЛА ВОЛІ 

Учасник марафону майже місяць 
повз до фінішу

Британець Ллойд Скотт прий-
шов до фінішу традиційного 

лондонського марафону через 26 
днів після того, як забігу був даний 
старт.

На подолання дистанції пішло 
так багато часу, бо всі 42 кілометри 
ентузіаст чимчикував, перебуваю-
чи всередині гігантського костюма 
равлика, повідомляє ТСН.

За словами Ллойда, долати дис-
танцію було вкрай важко, позаяк 
постійно заважали спека, уламки 
скла й інше сміття. До всього ж 
бігуна мучили часті носові крово-
течі, судоми та напади блювоти. 
До слова, спав англієць усередині 
свого чудернацького костюма.

Незважаючи на всі ці прикрощі 
та негаразди, Скотт таки доповз до 
Букінгемського палацу, де колись 

розташовувався фініш марафону.
До слова, участь цього горо-

пахи в забігу мала благодійний ха-
рактер. Відчайдухові-доброчинцю 
таки вдалося зібрати чималу суму, 
а саме — двісті тисяч фунтів, для 
фонду, який допомагає дітям-
інвалідам.


