
У німецькому Кельні влашту-
вали нові перегони, для яких 

не треба мати крутий спорткар із 
турбодизелем, а цілком достатньо 
офісного крісла на коліщатках. По-
при назву, «Офіційні перегони на 
офісних кріслах» (Official Office 
Chair Races) проходять не у при-
міщенні, а просто неба. Проте на 
шляху до перемоги на «гонщиків» 
чекають не тільки конкуренти і 
твердий асфальт, але й численні 

перешкоди: урни, рулони паперу, 
папки, швидкозшивачі й інше.

Звичайно, збоку все це ви-
глядає трохи небезпечно, та 
справжніх «білих комірців», 
що, сидячи цілими днями перед 
комп’ютерами, скучили за гостри-
ми відчуттями, такі дрібниці не 
зупиняють, і десятки учасників 
із усіх кінців країни з’їздяться в 
Кельн, щоб із вітерцем проїхатись 
у кріслі. 
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Німці влаштували гонки на офісних 
кріслах

У США білка хизується стильними 
капелюшками

13-річний поляк проїхав 800 км по Європі 
на вкраденому в батьків «Мерседесі» 

Британське подружжя вирішило схуднути 
через невдалі весільні фото 

У китайському Харбіні розпочався 
фестиваль снігу і льоду 

Весела білка на кличку Апчхи 
більше за горішки любить тіль-

ки стильні капелюшки. 
Пухнаста модниця оселилася 

на території Університету Пен-
сильванії і стала популярною піс-
ля того, як заприятелювала зі сту-
денткою Мері Круп. 

Дружба між дівчиною та рудим 
звірятком міцніла з кожною пач-
кою горіхів, і якось Мері вирішила 
допомогти своїй лісовій подружці 
не тільки їжею, а й зміною іміджу. 
Відтоді в Апчхи стали з’являтися 
маленькі, якраз на білячу голову, 
шикарні капелюшки.

«Одного разу я сиділа під де-
ревом і годувала білок. Що більше 
я їм давала горіхів, то сміливіши-
ми вони ставали, особливо Ап-
чхи. Невдовзі вона стала зовсім 
ручною. Якось задля розваги я 
пошила білочці кумедну шапоч-
ку, сфотографувала її в обновці, 
а потім уже не могла зупинитися, 

вигадуючи для Апчхи нові головні 
убори», — розповіла про свою за-
тію Мері. 

13-річний поляк, який жив із 
прийомними батьками на 

півночі Італії, викрав автомобіль 
тата і проїхав на ньому близько 
800 кілометрів у бік Польщі. 

Він виїхав із невеликого іта-
лійського міста Педеробба в другій 
половині дня з 200 євро в кишені. 
Майже добу керував потужним 
автомобілем «Мерседес» із авто-
матичною коробкою передач, аж 
поки пильні німецькі поліцейські 

зупинили його в районі Лейпцига. 
Хлопець зізнався, що недав-

но він посварився з прийомною 
матір’ю та відправився в рідну 
Польщу, щоб побачитися з се-
строю та біологічними батьками. 

Підліток вибачився та визнав, 
що був неправий. Його вже від-
правили назад у Італію. Місцеві 
ЗМІ з’ясували, що втікач захоплю-
ється машинами та дуже добре їз-
дить на картах. 

Чоловік і дружина з англійсько-
го містечка Чарміністер ви-

рішили одночасно схуднути, бо 
їм було соромно за свої весільні 
фото. Деймон Кларк важив 159 кг, 
коли в 2004-му одружився з коха-
ною Клер, яка теж тоді була «пам-
пушкою», пише The Daily Mail. 

Як зізнається подружжя, їм 
було соромно переглядати фото-
графії з весілля, тому вирішили, 
що сімейний альбом неодмінно 
має поповнитися кращими знім-
ками. Щоби схуднути, Кларки сіли 

на дієту й виснажували себе впра-
вами. Зусилля не були даремними: 
закоханим вдалося разом скинути 
70 кг і народити двох дітей. 

Цікаво, що першим крок до 
схуднення зробив Деймон, а потім 
змінювати свій спосіб життя по-
чала і Клер. «Коли я передивляю-
ся наші старі фото, мені соромно. 
Тож я став на одне коліно та знову 
освідчився дружині», — каже чо-
ловік, який схуд аж на 54 кг. 

Удруге щаслива пара побереть-
ся в тій самій церкві, в якій вони 
дали одне одному обітниці першо-
го разу. 

Щорічно в китайському Харбі-
ні (провінція Хейлунцзян) у 

середині січня відкривається Між-
народний фестиваль снігу та льо-
ду. Сотні вирізаних із крижаних 
брил і зліплених зі снігу експона-
тів, серед яких є і картини, і хма-
рочоси, і палаци, і фігури тварин, 
людей і міфічних істот, і багато 
інших скульптур, протягом місяця 
стоять на вулиці в мороз і тішать 
місцевих жителів і туристів. 

Гостям фестивалю пропону-

ють також скупатися в ополонці 
річки Сунгарі та покататися на гір-
ських лижах зі схилів.

Місто Харбін зазнає впливу 
холодних зимових вітрів із Сибі-
ру. Середня температура повітря 
в січні тут становить -21 — 22°С. 
Льодові скульптури створюють за 
день до відкриття фесту. Згідно з 
правилами, експонати можна ви-
різати лазером, льодорубом, зуби-
лом, льодовими ліхтарями. 

Крижані брили, з яких спору-
джують монументи, беруть із тієї 
ж річки Сунгарі, що протікає по-
близу. Деякі автори прикрашають 
свої твори ілюмінацією, що надає 
експонатам іще більш величного 
вигляду.

Вперше Міжнародний фести-
валь снігу та льоду відбувся в 1963 
році. За час свого існування він 
неодноразово переривався, поки 
у 1985 році не був остаточно від-
новлений.

Татуйований чех 
вийшов у лідери 
президентських 
перегонів 

Композитор і професор театраль-
ного факультету Академії мис-

тецтв Праги Владімір Франц наро-
дився у 1959-му в родині інженера 
та медсестри. У 1982 р. закінчив юр-
фак, паралельно вчився на образот-
ворчому відділенні. Був сценогра-
фом, художником, композитором, 
керівником аматорського театру. 
Зараз цей неординарний, повністю 
вкритий тату чоловік балотується 
на пост президента Чехії. Крім того, 
він — один із лідерів політичних пе-
регонів. Його кандидатуру висуну-
ла ініціативна група, яка виникла в 
Facebook. Франц не соромиться сво-
го вигляду: він упевнений, що голо-
вне — це єство людини. 

Жанна Фріске буде народжувати 
у Маямі
Російська співачка Жанна 

Фріске відправилася готу-
ватися до пологів у Маямі, де 
у зірки є власна квартира. Су-
проводжувати вагітну подругу 
зголосилася Лера Кудрявцева. В 
Америці виконавицю вже чекає 
її коханий Дмитро Шепелєв. Під-
тримати артистку збираються і її 
родичі, які незабаром вилетять у 
США.

Фріске перебралася з Москви 
до Штатів, де буде народжувати 
свого первістка. Крім коханого, 
в Маямі співачку тепло зустріла 
зіркова російська тусівка, яка 
за традицією проводить ново-
річні канікули на місцевих пля-
жах. Там зараз відпочивають 
телеведучий Андрій Малахов із 
дружиною, Наташа Корольова 
з чоловіком Сергієм Глушком, 
Ігор Крутой із жінкою Ольгою, 
Валерій Леонтьєв і багато інших 
російських знаменитостей.

Батьки зірки та її молод-
ша сестра Наталя теж пакують 
валізи, щоб поїхати до Жанни 
найближчими днями. Мамою 
співачка стане навесні, і їй хо-
четься, щоб близькі були поруч, 
поки вона очікує цю хвилюючу 
подію і, зрозуміло, в момент по-
логів.

Артистка повернеться в Ро-
сію не раніше серпня: вона бере 
відпустку і присвятить себе ма-
теринству. Кілька років тому 
Жанна придбала в Маямі роз-
кішні апартаменти, а цієї осені 
вибрала одну з кращих клінік, де 
з’явиться на світ її первісток.

Чекаючи на рідних, Фріске 
не нудьгує: вона гуляє по узбе-
режжю й уважно стежить за ра-
ціоном. Дбає Жанна і про свою 
фігуру: робить спеціальну гім-
настику для вагітних під керів-
ництвом досвідченого тренера.

Тінейджер зупинив потяг на 
ходу, щоб повернути iPhone
У Новій Зеландії підліток на ім’я Спенсер Тодд натис-
нув на стоп-кран, щоб повернути iPhone, який випав із 
поїзда. Хлопчина, їдучи в потязі, фотографував околиці 
на смартфон, і той вислизнув у нього з рук. Випустив-
ши мобільник, Спенсер із зойком смикнув стоп-кран. 
«iPhone дуже важливий для мене. Коли він випав, я 
дуже злякався і потягнув за важіль», — каже винуватець 
пригоди. Те, що користуватися стоп-краном для зупинки 
потяга на швидкості можна лише у надзвичайних ситуа-
ціях, школяра не зупинило. 
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