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Англієць за чотири роки побував у всіх 
країнах світу 

72-річний дідусь-модель рекламує одяг 
онуки-дизайнерки 

Американка залізла у чужий будинок, 
щоби поприбирати 

Мальтієць виготовив найбільший 
шоколадний потяг у світі 

Український безхатько голяка видерся 
на пам’ятник у Лондоні 

28 британських гімнасток помістилось 
у малогабаритному «Міні-Купері» 

33-річний мандрівник із Лівер-
пуля Грем Х’юз став першим, 

хто відвідав 201 країну світу, не 
вдаючись до послуг авіакомпа-
ній. Він подорожував автобуса-
ми, таксі, потягами, подолавши 
160 тис. км за 1426 днів. 

При цьому мандрівник витра-
чав лише 100 доларів на тиждень. 
Він проплив чотири дні у дірявому 
човні, перетинаючи океан, щоби 
потрапити до Кабо-Верде. У Кон-
го просидів тиждень у в’язниці за 
звинуваченням у шпигунстві. А у 
Філіппінах ледве врятувався від іс-
ламських фундаменталістів. 

Був Х’юз і в Україні, що ста-
ла для нього 62 державою, де він 
побував. До мандрівки нашими 
землями британець відвідав Мол-
дову, а далі вирушив у Болгарію. 
Проте днями ця епічна подорож 
скінчилась. Останньою країною 
став Південний Судан. «Я люблю 

подорожі й хотів показати, що у 
світі насправді чимало людей, які 
залюбки допоможуть вам, навіть 
якщо ви чужий», — зазначив Грем. 

Х’юз перетнув кордони усіх 
193 членів ООН, а також Тайва-
ню, Ватикану, Палестини, Косова, 
Західної Сахари та чотирьох кра-
їн Сполученого Королівства. І все 
це — без польотів. Книга рекордів 
Гіннеса вже підтвердила досягнен-
ня мандрівника.  

У Китаї 72-річний Сяньпін Лю 
став обличчям сімейного мо-

дельного бізнесу. Старенький є 

головною та єдиною моделлю для 
онуки-дизайнерки, яка має влас-
ний інтернет-бутик для дівчат-під-
літків. 

Модельна кар’єра худорляво-
го та стрункого літнього китайця 
почалася випадково. Він жартома 
одягнув кілька пошитих внучкою 
речей, дозволив себе сфотографу-
вати і виставити фото в Інтернеті. 
Однак успіх знімків перевершив 
усі сподівання. Серед юних клієн-
ток дідусь став мегапопулярним. 
Нині він — з-поміж найбільш 
упізнаваних китайських моделей. 

Сам дідусь радіє своїй попу-
лярності та запевняє, що до нього 
повернулася друга чи навіть третя 
молодість. 

Як розповіла 53-річна грома-
дянка США Сьюзан Воррен 

із міста Елірія, що в штаті Огайо, 
проїжджаючи повз один із будин-
ків, вона відчула непереборне ба-
жання «щось зробити».

Тож, не довго думаючи, жін-
ка зайшла в чиєсь житло, помила 
чашки, винесла сміття, пропило-
сосила підлогу та витерла пил. Іду-
чи, Воррен виписала на серветці 
рахунок на 75 доларів і залишила 
номер свого телефону. 

На суді дивачка засвідчила, що 
перебувала в чужій оселі близько 
трьох годин. Увесь цей час госпо-
дарі будинку спокійнісінько спали 

на другому поверсі. 
Американка визнала себе ви-

нною в спробі крадіжки зі зломом, 
але наголосила, що не планувала 
нічого красти. Суд Клівленда за-
судив зловмисницю до двадцяти 
годин громадських робіт і року 
ув’язнення умовно. 

До речі, пані Воррен має фірму, 
що надає послуги з прибирання 
приміщень. За словами диваку-
ватої жіночки, яку тамтешні ЗМІ 
прозвали «феєю-прибиральни-
цею», вона час від часу заходить 
у чужі будинки, прибирає там і 
залишає рахунок за виконану ро-
боту. 

Кондитер Ендрю Фарруджа з 
Мальти створив справжній 

їстівний шедевр — деталізова-
ну копію пасажирського поїзда з 
шоколаду, що увійшла до Книги 
рекордів Гіннеса. Довжина виро-
бу — 34 м. Він був виготовлений 
у рамках кулінарного фестивалю 
Brussels Chocolate Week («Брюс-
сельський шоколадний тиждень»).

На створення потяга пішло 
1250 кг кращого бельгійського 
шоколаду та 784 години роботи 
майстра. Той, хто ризикнув би від-
правити такого поїзда до шлунку, 
отримав би непоганий енергетич-
ний запас — 6,5 мільйона калорій.

Фарруджа створив солодкий 

шедевр на батьківщині. Потім ло-
комотив дбайливо розділили, за-
пакували у 25 дерев’яних коробок 
і в такому вигляді перевезли до 
Бельгії, де він здійняв фурор. 

29-річний Дан Мотреску абсо-
лютно голим заліз на статую 

головнокомандувача британської 
армії принца Георга, що встанов-
лена у центрі Лондона. Чоловік 
спочатку виліз на коня, а потім 
— на голову принца, до слова, гер-
цога Кембриджського, і сидів так 

досить довго. Поліції знадобилося 
три години, щоби зняти і затрима-
ти його. Як виявилося, Мотреску 
— громадянин України без постій-
ного місця проживання. Навіщо 
він голим заліз на статую і чи було 
це акцією протесту, невідомо. 

26 листопада обвинувачений 
постане перед Вестмінстерським 
мировим судом. Йому висунуто 
звинувачення за трьома статтями 
— порушення громадського по-
рядку, носіння зброї в публічно-
му місці та спричинення шкоди 
майну. Про яку саме зброю йдеть-
ся, враховуючи, що Дан сидів на 
пам’ятнику голий, а також яку 
саме шкоду він заподіяв монумен-
ту, не уточнюється. Імовірно, без-
хатька відправлять на психіатрич-
ну експертизу: в ході своєї «акції» 
він проявляв ознаки божевілля. 

Група з 28 юних гімнасток вста-
новила світовий рекорд, вміс-

тившись у малогабаритному авто 
Mini Cooper. У День всесвітніх 
досягнень Гіннеса спортсменки з 
британського міста Сассекс яки-
мось дивом усім гуртом залізли у 
знаменитий малолітражний хет-
чбек англійського автопрому.

Щоби дівчата «втрамбувались» 
у салоні машини, знадобилося 10 
хвилин, іще п’ять секунд пішло на 
те, щоб зафіксувати досягнення 
з зачиненими дверима й вікнами 
легковика. 

Торік уже була спроба вста-
новлення такого рекорду, коли 27 
жінок намагалося поміститися в 
невеличкому автомобілі.

«Попри те, що нам так і не 
вдалося запхати котрусь із дівчат 
у бардачок Mini Cooper, у нас іще 
залишалося небагато місця, яке ми 
змогли використати», — пожарту-
вала представниця команди гім-
насток Дені Мейнард. 

Мексиканець 
увічнив 
знаменитостей 
у цукерках 

Крістен Рамос із Мехіко увічнив 
образи Мерилін Монро, Елвіса 

Преслі, Майкла Джексона, Бейон-
се, Леді Гаги, Нікі Мінаж і Джастіна 
Бібера в «солодкому» варіанті. Для 
своїх картин художник використо-
вує ласощі — жувальних ведмедиків, 
лакричні цукерки, кольорові драже 
та жуйки. Кожен портрет складаєть-
ся з понад 5000 їстівних елементів. 

«Я відчуваю натхнення від ство-
рення різних речей із нових матері-
алів, — каже митець. — Ідея з соло-
дощами прийшла чотири роки тому, 
коли я гуляв у парку та побачив, як 
тато дав синові цукерку, щоби той 
перестав рюмсати. Солодке змусило 
хлоп’я посміхнутись, і я зрозумів, 
що ласощі роблять людей щасливі-
шими». 

Даша Астаф’єва розсекретила 
прийоми зваблення чоловіків
Співачка і модель Даша Астаф’єва 

стверджує, що точно знає, чого 
насправді хоче чоловік. Одним із 
головних елементів зваблення вона 
називає сексуальну жіночу білизну, 
а сама готує вдома оголеною. 

«Будь-яка жінка повинна все 
робити цікаво, навіть готувати — я 
готую гола, — ділиться красуня. — 
Мене це приваблює. Правда, весь час 
сусіди сварять: «Ну що ж ви? У вас 
такі великі вікна, все ж видно». Зі 
слів Даші, коли вона готує ню, стра-
ви виходять значно смачнішими. 

«Так виходить найсмачніше. 
Якщо чоловік удома спостерігає, як 
ти щось робиш оголеною, то зовсім 
по-іншому все сприймає», — каже 
зірка. 

До того ж, як переконана 
Астаф’єва, звабити чоловіка набага-
то легше, ніж втримати коло себе. І 
саме сексуальна білизна, за словами 
Даші, допоможе коханому забути 
про існування інших жінок.

«В білизні я віддаю перевагу 
чорному кольору, бо вважаю, що це 
найсексуальніший, найвідвертіший 
колір», — каже зірка Playboy.

Втім, як визнала Даша, перед 
тим, як переходити до дефіле у спід-
ньому, до чоловіка треба знайти 
підхід. «Будь-який чоловік любить 
увагу. Як кожна людина. Для того, 
щоби він міг комфортно почувати-
ся, жінка має оточити його увагою», 
— переконана Астаф’єва. 

Отже, перший етап: пильно при-
дивитися до чоловіка, зустрітись 
поглядом і передати імпульс. «Коли 
ти перехоплюєш його погляд, то пе-
редаєш інформацію. Це початок», — 
каже модель. Та, як додає краля, три-
вати цей етап може кілька місяців. 

Після того, як очі звикли, 
Астаф’єва робить наступні кроки. 
Та тут для кожного чоловіка вона 
розробляє індивідуальну програму 
— залежно від характеру.

Бельгієць розлучився, бо його 
дружина колись змінила стать 
Житель Бельгії розлучився після 19 років шлюбу, дізна-
вшись, що дружина колись була чоловіком. Ради красу-
ні Моніки Ян покинув першу жінку та двох дітей. Із його 
слів, він не помічав нічого дивного під час виконання 
подружнього обов’язку, а те, що жінка не вагітніє, його 
не непокоїло, бо спільних дітей не планували. Коли 
друг Яна натякнув, що раніше Моніка була чоловіком, 
він змусив її в усьому зізнатися. Виявилося, що та змі-
нила стать задовго до їхньої зустрічі. Відверта розмова 
завершилася з’ясуванням стосунків і викликом поліції. 
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