
Велетенський німецький дог на 
кличку Зевс заввишки 111,8 см 

потрапив до Книги рекордів Гінне-
са як найвищий пес у світі. Стоячи 
на двох, чотирилапий рекордсмен 
із американського штату Мічиган 
досягає 2,2 м. Важить величезний 
дог аж 70,3 кг.

Власниця трирічного пса за-
певняє, що найбільший недолік її 
величезного вихованця — це його 
непомірний апетит: Зевс щомісяця 
з’їдає до 30 кг собачого корму. Не-
абияких клопотів родині завдають 
і габарити їхнього улюбленця: пес 
сам спить на величезному ліжку.

«Нам навіть довелося придба-
ти фургон, щоб перевозити чо-
тирилапого друга. А якщо він, до 
слова, незграба, наступить комусь 
на ногу, то на ній обов’язково за-
лишаться синці, — каже хазяйка 
пса-рекордсмена. — Найчастіше 
люди, дивлячись на Зевса, цікав-
ляться, чи це, бува, не кінь, а також 
запитують, де його сідло».
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У Сполучених Штатах живе найвищий 
у світі пес

Англійка стала найстарішою поштаркою

У Німеччині відбувся чемпіонат із 
«пальчикового реслінгу»

У Швейцарії створили шкарпетки, які 
можна носити без взуття

Кота прем’єр-міністра Британії звільнили, 
бо не ловив мишей

У Парижі відкрилася крамниця, де 
торгують чоловіками

81-річна Джойс П’ю, мешканка 
невеликого англійського міс-

течка Вайт Гріт, почала розносити 
газети в 1961 році. Вона потрапила 
в Книгу рекордів Гіннеса як най-

старіша поштарка, пише Mirror. 
За 41 рік жінка, що має вже ві-

сьмох онуків і чотирьох правнуків, 
вкинула у поштові скриньки та на 
прибудинкові газони 291 тисячу 
свіжих газет і «накрутила» понад 
16 тис. км на ровері. При цьому 
вона жодного разу не брала відгул. 
«Щодня на доставку газет у мене 
йде три чверті години», — розпо-
відає рекордсменка. 

До слова, в 2010-му найстарі-
шим розносником газет став ан-
глієць Тод Інграм, який пропрацю-
вав 68 років.

В німецькому місті Варнгау від-
бувся щорічний традиційний 

чемпіонат із «пальчикового рес-
лінгу». За звання переможця в 
незвичайному змаганні боролося 
близько 160 осіб.

Щоб узяти участь у пальчи-
ковій боротьбі, необхідно було 
заплатити три євро внеску. Під 
час турніру спортсмени, згідно з 
правилами, поділилися на пари 
за ваговою категорією та розсіли-

ся по двоє один навпроти одного, 
тримаючи середніми пальцями 
шкіряний ремінець. Після сигналу 
кожен учасник намагався перетяг-
нути свого опонента за межу, на-
мальовану на столі.

Для участі у цьому протибор-
стві, кажуть німці, необхідна ре-
тельна підготовка, тому перед чем-
піонатом усі спортсмени старанно 
тренувалися, розминаючи пальці 
та стискаючи у руці тенісні м’ячі. 

Швейцарські захисні шкарпет-
ки (Swiss Protection socks), на 

переконання їхніх творців, цілком 
здатні замінити взуття, будучи при 
цьому такими ж комфортними, як 
ходіння по піску босоніж.

Дизайн унікальних шкарпеток 

передбачає простір для кожного 
пальця — за принципом рукави-
чок. Спеціальна підошва захищає 
стопи від порізів.

Автори задуму впевнені, що 
захисні шкарпетки ідеально підхо-
дять тим, хто любить пройтися бо-
соніж, і можуть бути використані 
для активного відпочинку, напри-
клад, скелелазіння.

Дітер Хеш, власник швейцар-
ської компанії Barefoot, яка ви-
готовляє новинку, зазначив, що 
на розробку цієї інновації пішло 
багато років. Він вважає, що цей 
товар цілком може стати модним. 
Barefoot пропонує шкарпетки двох 
варіантів — довгі та короткі — за 
ціною близько £45.

Прем’єр Британії Девід Кеме-
рон, втомившись від бездіяль-

ності «головного мишолова» своєї 
резиденції на Даунінг-стріт — кота 
Ларрі, зняв його з високого посту.

Одного дня терпець главі 
уряду увірвався: він застав кота, 
що солодко спав на стільці, коли 
у кімнаті бігала миша. Кемерон 
спробував розбудити улюбленця 
і змусити його виконати посадові 
обов’язки, та Ларрі тільки розплю-
щив одне око, невдоволено зир-
кнув на господаря, байдуже позі-
хнув і, не зрушивши ні на дюйм, 
знову заснув.

П’ятирічний котисько отримав 
роботу в лютому минулого року: 
сім’я прем’єра взяла його з найста-
рішого британського притулку для 
тварин. Основним обов’язком чо-
тирилапого мало стати полювання 
на гризунів у резиденції.

Та кар’єра кота складалася не 

дуже вдало: йому не раз доріка-
ли за лінькуватість. Наприклад, 
папараці підловили тварину, яка 
безтурботно ніжилася на сонці на 
ґанку прем’єра, коли поряд бігала 
миша.

У центрі Парижа нещодавно від-
крився незвичайний бутик, де 

продаються неодружені парубки. 
Автором ідеї є один із французь-
ких сайтів знайомств. А чоловіки у 
крамниці — зареєстровані корис-
тувачі цього ресурсу. Відвідавши  
магазин, жінка може «купити» 
собі вподобаного красунчика й по-
вечеряти з ним у ресторані. 

Справжні чоловіки у прозорих 
коробках на зразок тих, у яких за-
звичай продають ляльок, непоруш-

но стоять на вітрині. Кожен «експо-
нат» має назву»: «Містер Мускул», 
«Рокер», «Турист», «Серфер», 
«Джентльмен» абощо. У комплекті 
додаються й відповідні аксесуари: 
гантель, гітара, дошка для серфінгу.

Окрім «живого товару», в бу-
тику є ціла картотека хлопців, яких 
можна «придбати». Утім, жінкам 
радять поспішати, бо «Крамниця 
знайомств» працюватиме лише 
десять днів. Потім вона переїде до 
Брюсселя.

В Росії народилося 
лілігреня

ВНовосибірську з’явилося на світ 
перше лілігреня у світі. Коли гор-

дість тутешнього зоопарку лігриця 
Зіта завагітніла від африканського 
лева Самсона, зоологи надзвичайно 
зраділи. Ще б пак! Сама Зіта — вже 
диво природи, приплід лева й тигри-
ці. Учені й мріяти не могли, що цей 
гібрид дасть потомство. 

У результаті малятко вийшло на 
три чверті левом і на чверть — ти-
гром. У дикій природі таке не зу-
стрінеш, тому лілігреня опинилося 
в центрі уваги. Дівчинку назвали 
Кіарою — на честь персонажа муль-
тфільму «Король Лев». За даними 
працівників звіринцю, Кіара  — єди-
ний у світі лілігр, тобто помісь лі-
гра та лева. Маля уже встигло стати 
улюбленцем інтернет-користувачів. 

Шакіра зізналася, що скоро 
народить Жерару Піке первістка
Колумбійська співачка Шакіра зі-

зналася, що чекає дитину від іс-
панського футболіста Жерара Піке. 
Днями поп-діва офіційно підтверди-
ла чутки про свій цікавий стан, які 
з’явилися ще в червні цього року.

35-річна виконавиця змушена 
була розповісти про це, оскільки 
мала якось пояснити, чому скасовує 
свої виступи, пише «People». «Ми з 
Жераром хочемо вам сповістити, що 
у нас народиться первісток!» — по-
відомила співачка.

«Ми вирішили зосередитися 
на цьому унікальному моменті в 
нашому житті та призупинити за-
ходи, заплановані на найближчий 
час. Це, зокрема, означає, що я не 
братиму участь у музичному фести-
валі iHeartRadio, — зауважила зірка, 
подякувавши прихильникам за під-
тримку.

Втім, Шакіра не стала розповіда-
ти, на якому вона місяці вагітності 
та чи вже знає стать майбутньої ди-
тини.

Нагадаємо, популярна 35-річна 
співачка та 25-річний захисник фут-
больного клубу «Барселона» Жерар 
Піке оголосили про свої стосунки у 
2011 році. 

Втім, Шакіра досі не розібралась 
із попереднім бойфрендом. Колиш-
ній зірки, син екс-президента Арген-
тини Фернандо де ла Руаміж, подає 
на неї до суду. Чоловік вважає, що 
Шакіра занапастила його кар’єру, та 
хоче отримати 45 мільйонів доларів 
компенсації.

Німця оштрафували за 
картопляну гармату
На кордоні зі Швейцарією у 29-річного громадянина 
Німеччини митники вилучили картопляну гармату. 
Небезпечний об’єкт у парубка конфіскували. До 
того ж йому довелося заплатити штраф — 300 євро. 
У Німеччині такі гармати прирівнюють до вогне-
пальної зброї. Їх виготовляють із пластикових труб, 
а кінетична енергія для снаряда виробляється за 
допомогою стиснутого газу. Гармати можуть стріля-
ти не тільки картоплею, але і яблуками, мандарина-
ми. Снаряд розвиває швидкість до 250 км/год.
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