
Каліфорнієць Джоуї Честнат на 
прізвисько Щелепи, що відо-

мий як найкращий у світі їдець 
хот-догів, ушосте здобув перемогу 
на чемпіонаті світу зі швидкісного 
поїдання цієї національної амери-
канської страви. 

28-річний Честнат з’їв 68 хот-
догів за 10 хвилин. Він отримав 10 
тис. доларів і чемпіонський пояс 
кольору гірчиці. «Я вже думаю 
про змагання наступного року», 
— заявив переможець. Друге ж 
місце посів Тім Янус, який устиг 
з’їсти 52 хот-доги. Чемпіонат сві-
ту 2012 року, приурочений до Дня 
незалежності США, проходив на 
нью-йоркському півострові Коні-
Айленд, що славиться своїми роз-
важальними закладами. 

Переможницею змагання се-
ред жінок, як і минулого року, 
стала 42-річна Соня Томас на пріз-
висько Чорна вдова. Жінка побила 

свій особистий рекорд, з’ївши за 
10 хвилин 45 сосисок у булочці.
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Американець з’їв 68 хот-догів за десять 
хвилин

У Білорусі таксує білченя

135 екстремалів встановили рекорд, 
одночасно стрибнувши з мосту

В африканському заповіднику шимпанзе 
викрали і покусали екскурсовода

У Москві влаштували  перегони 
тарантасів

Маленька кримчанка стала 
міні-міс Планети 2012 року

Мало не весь Мінськ гуде, що 
в одному зі столичних таксо-

парків білка таксує разом із хазя-
їном.

Виявилося, що й справді один 
із таксистів щодня вирушає на 
чергування не сам, а з рудим пух-
настиком. А з’явилося у Петра 
Панкратова білченя на ім’я Ма-
сик два роки тому, коли служив у 
спецназі прапорщиком. Солдати 
тоді принесли знесилену манюню 
білочку. Чолов’яга виходив звірка, 
годуючи його зі шприца дитячою 

сумішшю. Невдовзі тваринка ста-
ла зовсім ручною. Тепер Масик і 
Петро — нерозлийвода.

Хлопець бере улюбленця на 
роботу. Той спить у капюшоні на 
задньому сидінні або за пазухою в 
господаря. Іноді клієнти навіть не 
підозрюють, що з ними їде звірок. 
Та коли пасажир чимось засмуче-
ний, то Петро показує йому біло-
чку, щоби повеселішав. 

У Твері (Росія) минулих вихід-
них, коли городяни відзнача-

ли День міста, у рамках фестива-
лю масового роуп-джампінгу був 
встановлений світовий рекорд: 
відразу 135 екстремалів із Росії і 
країн СНД стрибнули разом із за-
лізничного мосту. 

За даними ресурсу москов-
ських любителів екстремальних 
стрибків Mad Scuirrels, перший 
фестиваль у квітні 2008 року зі-
брав усього 20 ентузіастів. У люто-
му 2009-го учасників було вже 54. 
У липні 2010-го до Твері з’їхалося 

66 осіб. Торік московська команда 
Exit встановила абсолютний ре-
корд — із мосту одночасно стриб-
нуло сто людей Оскільки жодної 
офіційної статистики стрибків із 
мостів нема, останній синхронний 
стрибок 135 осіб можна вважати 
рекордним не лише в Росії, але й 
у світі. 

Роуп-джампінг — стрибки з 
мотузкою з високого об’єкта (мос-
тів, будівель, труб, антен, скель) 
за допомогою конструкції з альпі-
ністських вірьовок та споряджен-
ня. 

Студент Техаського універси-
тету Ендрю Оберлі, що про-

ходив практику з антропології в 
південноафриканському заповід-
нику для приматів Chimp Eden, 
став жертвою нападу розлючених 
шимпанзе. 

Дві мавпи схопили його, коли 
він читав лекцію для відвідувачів 
заповідника, та відтягли за паркан, 
що відокремлює людей від тварин. 

Шимпанзе протягли бідолаш-
ного хлопаку по землі близько кі-

лометра, раз у раз кусаючи його за 
руки та вуха. Постраждалого мо-
лодого антрополога в критичному 
стані доставили в лікарню. 

Наразі заповідник тимчасово 
закрили для відвідувачів. За слова-
ми його керівника, за всю історію 
існування Chimp Eden таких ін-
цидентів не траплялося. Відкрити 
його планують не раніше, ніж сис-
тема безпеки буде достатньо ефек-
тивною, щоб запобігти повторно-
му нападу агресивних приматів.

Шалені гонки у російській сто-
лиці визначили найшвид-

ших серед домовин, печей і навіть 
панд. Саме так виглядали таран-
таси, які взяли участь у щорічних 
перегонах. 

На чергове змагання самороб-
них веселих тарантасів у Москві 
зібралося аж 56 команд. Аби пере-

могти й отримати квитки на «Фор-
мулу-1», учасникам треба було 
подолати у своїх «болідах» 600-ме-
трову трасу. 

Із завданням упоралися не всі 
— дехто розвалився, не доїхавши 
до фінішу. Учасників оцінювали 
за трьома критеріями: швидкість, 
майстерність і креативність. 

Кримчанка Югіна-Анастасія 
Омельчук отримала титул най-

красивішої дівчинки в світі на кон-
курсі Little Miss Planet 2012, який 
проходив у Болгарії.

Протягом семи днів друго-
класниця з села Новомиколаїв-

ка Красноперекопського району 
змагалася з конкурсантками з 29 
країн світу, брала участь у дефіле, 
інтерв’ю з журі й талант-шоу, в 
якому вразила всіх танцем.

За перше місце вона отримала 
корону, інкрустовану коштовним 
камінням. За словами Яни Омель-
чук, мами маленької красуні, ді-
вчинка не тільки виграє конкурси 
краси (на її рахунку вже є титули 
«Міні-міс Всесвіт-2011» та «Міні-
міс України-2012»), але і займаєть-
ся вокалом, бальними танцями, 
англійською і німецькою мовами.

«У березні ми плануємо поїха-
ти в Туреччину на «Міс Галактика». 
Ще Югу запрошували в Домінікан-
ську республіку на міжнародний 
конкурс краси, але наша участь у 
ньому поки не гарантована, адже 
спонсорів у нас нема, тож на кос-
тюми і дорогу витрачаємо власні 
кошти», — каже пані Омельчук.

Англієць заробляє 
власною лисиною

Кілька років тому британський 
30-річний художник Філіп Левін 

почав лисіти. Та він не став купувати 
перуку чи робити трансплантацію 
волосся, а підійшов до цієї непри-
ємності творчо. Чоловік зміг пере-
творити недолік у перевагу і став 
засновником нового художнього на-
прямку під назвою headism (від англ. 
head — голова).

Він щомісяця голив голову, про-
понуючи митцям використовувати 
її як полотно для втілення дизайнер-
ських ідей. Бодіарт, стрази, кавові 
зерна і канцелярські кнопки — чого 
тільки не побачила ця лисина! 

Невдовзі Філіпова голомоза ма-
кітра стала легендарною у модних 
кулуарах Лондона. Вона уже прикра-
сила чимало глянцевих журналів.

Єва Бушміна без макіяжу почувається 

звичайною дівчиною

23-річна білявка з гурту «ВІА 
Гра» Єва Бушміна (справжнє 

ім’я — Яна Швець) зізналася, що 
успіх для неї — це зайвий привід 
покритикувати себе. Крім того, Єва 
ніколи не сидить на дієтах, бо лю-
бить попоїсти, особливо коли готує 
її мама. А нормальну вагу співачка 
підтримує активними заняттями 
спортом. Поглядами на своє тепе-
рішнє буття та планами на майбутнє 
Бушміна поділилася з «Tele.ru».

Зі слів артистки, в неї не було 
багато стосунків. Частіше вона спо-
стерігає за чужими романами. Крім 
того, блондинка, яка звикла до ого-
лених фотосесій і відвертого вбран-
ня, схильна до самокритики. «Для 
мене успіх — лише привід себе по-
мучити. Я присікуюся до себе через 
усе — від вигляду до поведінки. Ба-
гато чого не влаштовує, зате завжди 
є чого прагнути», — каже співачка.

Єва підкреслює, що ніколи не 
жадала слави. «Мені часто доводить-
ся миритися з тим, що популярність 
— зворотний бік того, що відбува-
ється зараз у моєму житті. Але поза 
сценою, без концертної сукні, що 
підкреслює плюси фігури, без підбо-
рів, зачіски та макіяжу я почуваюся 
звичайнісінькою дівчиною — такою, 
якою мене виховали батьки», — за-
певняє солістка «ВІА Гри».

Попри щільний концертний гра-
фік, Єва все ж лишається маминою 
і татовою донечкою і щотижня ба-
читься з батьками. До того ж мініа-
тюрна співачка, як з’ясувалося, лю-
бить поласувати смачними стравами 
своєї мами. «На дієтах не сиджу. 
Коли не їм, настрій пригнічений, 
нема сил, нічого не хочеться. Щоб 
була життєва енергія, необхідна їжа. 
Аби не гладшати, мені достатньо 
спорту. Занять у залі не пропускаю. 
Танці, фітнес, басейн допомагають 
залишатись у формі», — запевняє 
Бушміна.

Чоловіка звільнили з роботи 
через напад голоду
Стюарда бельгійської авіакомпанії Brussels Airlines 
звільнили за те, що під час нічного рейсу Кінша-
са — Брюссель він з’їв аж дванадцять тістечок, які 
призначалися для пасажирів бізнес-класу. Цікаво, 
що в компанії стюард працював уже досить давно і 
раніше не раз отримував попередження від керів-
ництва за різні провини. До речі, згідно з правила-
ми зазначеної авіакомпанії, співробітники мають 
право всього на одну невеличку перерву на обід. 
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