
У Вермонті пройшли щорічні 
змагання на витривалість 

Tough Mudder. Спеціальні 16- та 
19-кілометрові дистанції розро-
блені для того, щоби спортсмени 
та пересічні люди могли перевіри-
ти свої сили. Участь у них беруть 
приблизно п’ятсот чоловік.

Tough Mudder — командні 
змагання. Долаючи численні пере-
шкоди, учасники вчаться довіряти 
гравцям своєї команди, виявляти 
товариськість, а також позбавля-
ються від своїх страхів.

Згідно зі статистикою, до фіні-
шу традиційно не доходять 15-20% 
відчайдухів. Щороку випробуван-
ня змінюються, а смуга перешкод 
ускладнюється. Ті, хто таки прой-
шов цей екстремальний маршрут, 
в якості винагороди отримують 
заряд позитивних емоцій, фір-

мовий спортивний костюм, без-
коштовне пиво від спонсорів і, 
найголовніше, можливість бра-
ти участь у всесвітніх змаганнях 
World’s Toughest Mudder.

Придумали ці випробування 
два випускники Гарвардської шко-
ли бізнесу Вілл Дін і Гай Лівінгсто-
ун. 
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У США відбулася популярна гра 
на витривалість

У США зіграли найдорожче у світі собаче 
весілля

Японський науковець 19 років публікував 
брехливі наукові статті

Автомобіль знайшли на eBay через 
40 років після викрадення

У Москві влаштували вуличну 
«Водну битву»

Екстремальна бабця відзначила 90-річчя 
на американських гірках

У нью-йоркському фешенебель-
ному готелі Jumeirah Essex 

House (США) відбулося найдо-
рожче у світі собаче весілля. На-
реченою була Бейбі Хоуп, мада-
гаскарська болонка, а нареченим 
— пудель із Вірджинії на прізвись-
ко Чилі Пастернак. Організатором 
заходу була місцева активістка та 
захисниця прав тварин Венді Дай-
монд. 

На урочистості було витрачено 
близько 190 тисяч доларів. Із них 
близько шести тисяч пішло на ве-
сільну сукню, ще п’ять — на часту-
вання, п’ятнадцять тисяч — на ор-
кестр. Залу прикрашали квіткові 
магазини, які колись працювали з 
Біллом Клінтоном. Торт спік Бадді 
Валастро з реаліті-шоу Cake Boss.

Ця шлюбна церемонія вже уві-
йшла в Книгу рекордів Гіннеса як 
найдорожче в світі собаче весілля. 
Гроші на захід надали спонсори, 
тому Венді вирішила зробити з 
нього благодійний вечір. Церемо-
нію загалом відвідало 300 гостей, 
кожен із яких купив квиток за 250 
доларів. За бронювання столика 
на десятьох запрошеним довелося 
викласти 10 тисяч доларів. 

Усі зібрані кошти були спря-
мовані у найбільшу американську 
організацію з охорони тварин 
Human Society на дослідження 
способів лікування собак від раку.

Японський учений Ешітака Фу-
дзії 19 років писав і публікував 

статті, зміст яких не мав жодного 
стосунку до реальності. Результа-
ти досліджень науковець брав «із 
повітря». Факт підробки вияви-
ло розслідування, яке розпочали 
після написання іншим фахівцем 
статті-спростування. 

До лютого 2012 року Ешітака 
працював в університеті Тохо. Він 
устиг видати 172 фіктивних науко-
вих статті. Лише недавно комітет, 
зібраний із членів Японського то-
вариства анестезіологів, виявив, 
що цей «лікар» не виписував ме-
дикаментів жодному з пацієнтів. 
Список сфабрикованих японцем 

статей настільки великий, що те-
пер журнали збираються відкли-
кати рекордну за всю історію нау-
кового друку кількість публікацій 
від одного автора. Сам шахрай від-
мовляється спілкуватися з пресою. 

Навесні 2012-го редакції кіль-
кох медичних журналів звернули-
ся до семи наукових інститутів, у 
яких нібито проводив досліджен-
ня Ешітака, аби ті надали інфор-
мацію про роботу анестезіолога. 
Жоден інститут не зміг розпові-
сти про вченого щось конкретне. 
Комітет перевірив 212 із 249 робіт 
псевдонауковця і з’ясував, що 172 
містили фіктивні дані. Тільки три 
публікації є справжніми.

Мешканець американського 
штату Техас Роберт Рассел 

знайшов свій автомобіль через 
42 роки після того, як машину 
вкрали. За словами чоловіка, його 
Austin Healey (1967 року випус-
ку) вкрали прямісінько з гаража в 
1970 році. Як повідомив пенсіонер, 
він купив машину в приятеля за 3 
тисячі доларів. Виявити авто через 
десятиліття Расселу вдалося, коли 
він переглядав інтернет-сторінку 
аукціону eBay. Американець по-
бачив, що його машина вистав-
лена за 23 тисячі доларів у Лос-

Анджелесі. 
Якимось дивом у Рассела збе-

рігся оригінал ключів від легко-
вика, і він вирішив довести, що за 
законом авто належить саме йому. 
Американець звернувся в поліцію, 
і її співробітники після довгих по-
шуків виявили стару заяву про 
викрадення. На підставі цього до-
кумента з минулого Расселу повер-
нули його пропажу. Новий-старий 
власник не без гордості зазначає, 
що автомобіль і зараз «у непоганій 
формі», потрібно лише відремон-
тувати гальмівну систему.

Не вперше у Москві проходять 
літні «Водні битви», які тра-

диційно влаштовують біля фонта-
на Дружби народів.

Суть розваги полягає в тому, 
що розділені на дві команди мо-
лоді люди обливають одне одного 
водою, періодично стрибаючи у 
водограй і скидаючи туди супер-
ників. Вони озброюються водя-
ними пістолетами, пляшками з 
водою, відрами і навіть тазиками. 
Одне одного учасники битви не 
шкодують, але при цьому повинні 
пам’ятати, що обливати фотогра-
фів і перехожих заборонено. На-
самкінець організатори оголошу-
ють переможців змагань.

Владці міста щороку поперед-
жають молодь, що фонтани не 
призначені для купання, а всере-
дині скупчуються бруд і бактерії. 
«Існує великий ризик підхопити 

якесь кишкове захворювання, ска-
жімо, герпес, ентеровірусну інфек-
цію», — лякають вони любителів 
побрьохатися у воді, додаючи, що 
всі фонтани є пам’ятками історії 
та культури й охороняються дер-
жавою.

Мешканка Мейсона, штат Ога-
йо, відзначила своє 90-річчя 

в парку атракціонів, прокатав-
шись на американських гірках, які 
розганяються до 130 кілометрів на 
годину. Як розповіла сама Тельма 
Грач, вона відвідує парк розваг ре-
гулярно з року його заснування, 
тобто з 1979-го. 

Бабця купує сезонний квиток 
і намагається бувати тут якомога 
частіше. Її улюбленим атракці-
оном є саме американські гірки. 
За останні три роки пенсіонерка 
встигла побувати на цьому атрак-
ціоні понад сто разів. 

Працівники парку розваг 
упевнені, що 90-річна Грач є най-
старшим відвідувачем, який зва-
жився покататися на екстремаль-
них гірках.

Чоловік висадив 
дуби у формі серця 
на честь померлої 
дружини

70-річний Вінстон Хоус вирос-
тив на своєму полі справжнє 

зізнання у вічному коханні: він ці-
лий тиждень обережно висаджував 
6 тисяч молодих дубків, після того 
як його 50-річна дружина Дженет 
померла від серцевого нападу. Це 
сталося 17 років тому, відтоді «лис-
тівка» до померлої пишно розрос-
лася.

Чоловік засадив деревами шість 
акрів землі, залишивши вільною 
лише невеличку галявину в формі 
серця, гострий край якого вказує у 
напрямку будинку, де Дженет жила 
в дитинстві. Галявина була таємни-
цею родини, доки мандрівники на 
повітряній кулі не побачили її. За-
йти в «серце» можна лише через ву-
зеньку стежку в його вістрі. 

Баффі-винищувачка вампірів 
відмовилась від світського життя
Зіркове подружжя Сари Мішель 

Геллар і Фредді Принца-молод-
шого чекає другу дитину. Недавно 
близький друг пари розповів, хто 
народиться у голлівудських акторів, 
які вже мають трирічну дочку.

36-річна Сара, славу якій при-
несла головна роль у популярному 
серіалі «Баффі — винищувачка вам-
пірів», повним ходом готується до 
майбутніх пологів. Акторка зовсім 
перестала відвідувати світські за-
ходи та вечірки, віддаючи перевагу 

сімейним вечорам в обіймах чоло-
віка Фредді Принца-молодшого. А 
все для того, щоб майбутня дитина 
народилася здоровою.

«У них досі такі стосунки, ніби 
вони не одружені, а тільки зустріча-
ються, проходять букетно-цукерко-
вий період. Вони, звичайно, не по-
кинуть акторську кар’єру, але все ж 
на цьому етапі їх більше цікавить сі-
мейне життя. І, до речі, Сара і Фредді 
чекають хлопчика», — розповів друг 
пари в інтерв’ю журналу US Weekly.

Подружжя дуже відповідально 
ставиться до виховання дітей. На-
віть зніматися в кіно намагаються 
по черзі, щоб не залишати без уваги 
донечку Шарлотту Грейс. 

Нагадаємо, Сара та Фредді по-
знайомилися в 1997 році на зйом-
ках фільму «Я знаю, що ви зробили 
минулого літа». Зустрічатися пара 
почала через три роки, а ще через 
два закохані зіграли пишне весілля 
в Мексиці.

У США відзначили День 
шкідливої їжі
У суботу, 21 липня, у Штатах любителі хот-догів, 
смаженої картоплі й іншої продукції мереж швидко-
го харчування відзначили День шкідливої їжі. Втім, 
медики проти таких святкувань. За їхніми даними, 
понад 60% американців страждають від надлишко-
вої ваги. Якщо «ожиріння нації» триватиме з такою 
ж динамікою, то до 2015-го 75% громадян опи-
няться в категорії важковаговиків. У США є багато 
«вузьких» свят — лише на липень припадають дні 
піци, льодяника на паличці та молочного шоколаду. 
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