
Ввечері 6 липня на центральній 
площі Парку культури і відпо-

чинку ім. Щербакова донеччани 
злилися в масовому поцілунку. 
Молодь тим самим не тільки від-
значила Всесвітній день поцілун-
ку, а й побила рекорд за кількістю 
пар, що одночасно цілуються. 

Досягнення зафіксували пред-
ставники Національного реєстру 
рекордів України. 

За допомогою ручного лічиль-
ника підрахували, що одночасно 
в Донецьку поцілувалося більше 
3500 пар, але точна кількість учас-
ників ще встановлюється. 

Зазначимо, за даними науков-
ців, поцілунки поліпшують крово-
обіг і спалюють калорії. 
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У Донецьку одночасно поцілувалося 
понад 3500 пар 

Сліпі британці познайомилися завдяки 
собакам-поводирям 

Американська 
компанія випускає 
цукерки зі смаком 
грудного молока 

Англійка вже 18 років не може їсти нічого, 
крім картоплі 

Рибалка з Аляски упіймав 200-річного 
окуня 

Британські дизайнери пошили пальто 
з волосся з чоловічих грудей 

Українського кабана-віщуна посадили 
на дієту 

Як пише The Telegraph, Клер 
Джонсон і Марк Геффі вперше 

зустрілися на тренінгах для со-
бак-поводирів. Причому спочатку 
дружба виникла саме між їхніми 
чотирилапими вихованцями, які 
скоро стали нерозлучними. 

«Здавалося, що наші собаки 
знали щось, чого не знали ми. Вони 
весь час грали разом і обнюхували 
один одного. Тренер сказала, що у 
них кохання. Незабаром тварини 
передали нам це почуття», — смі-
ється Марк. 

За словами чоловіка, невдовзі 
після цього випадку з’ясувалося, 
що вони з новою знайомою з тре-
нінгу ще й живуть поблизу. 

50-річна Клер втратила зір у 
результаті діабету, коли їй було 

всього 24 роки. Жінка зізналася, 
що сама зробила перший крок, за-
просивши Марка на каву після за-
кінчення курсів. А через 11 місяців 
53-річний чоловік запропонував їй 
руку та серце. 

Компанія Lollyphile (штат Техас) 
розпочала виготовлення цуке-

рок на паличці зі смаком грудного 
молока. Ідея виникла у співробіт-
ників, які помітили, що ніщо так не 
здатне заспокоїти їхніх малюків, як 
мамине молоко. 

Група журналістів одразу ж вирі-
шила провести експеримент, запро-
понувавши двадцятьом доброволь-
цям посмоктати нові «чупа-чупси» 
та вгадати, що це за смак. Кілька лю-
дей вирішило, що це кокосовий на-
повнювач, хтось сказав, що звичай-
не молоко, комусь льодяник нагадав 
карамель. Загалом новий смак подо-
бався всім — аж поки вони не дізна-
лися, що спробували насправді. 

Після цього багато хто зізнався, 
що ніколи не лизнув би цукерку, 
якби знав, із чого вона зроблена. 

Дівчина з’їла вже більше 13 000 
картоплин «у мундирах», бо 

нічим іншим через дивну фобію 
харчуватися не може. 23-річна 
Клер Джонс страждає від панічних 
атак, навіть коли бачить іншу їжу. 

У результаті цього захворю-
вання Клер не їсть практично 

нічого, крім бульби, одного виду 
сиру і салату з капусти. Дуже рід-
ко вона намагається з’їсти трохи 
хліба чи ковбаси, та навіть ця не-
велика зміна в дієті, як і сам запах 
іншої їжі, погіршує її самопочуття.

Клер звинувачує у збідненому 
раціоні своє дитинство. Вона по-
чала відмовлятися від іншої їжі, 
крім вареної бараболі, у п’ять ро-
ків, коли зламала ногу. Дівчинка 
лежала в лікарні, і мама принесла 
їй кілька разів картоплю «в мун-
дирах». 

За словами англійки, вона ні-
коли не їсть торти на свій день на-
родження, та матір усе одно про-
довжує купувати їх. Клер постійно 
пропускає сімейні обіди. Друзі та 
рідні намагалися переконати ді-
вчину змінити раціон, але пере-
силити себе, каже, вона не в змозі. 

Американський рибалка на 
прізвище Лейбман днями 

упіймав гігантського старого мор-
ського окуня, який претендує на 
всесвітній рекорд. 

Фахівці заявляють, що впійма-
ному окуневі не менше двох сотень 
років. Точно вік рибини визначать 
за кількістю вікових кілець на слу-
ховій кісточці. 

Рибак-щасливчик має намір 
зробити з окуня опудало і залиши-
ти собі на пам’ять. Риба висітиме 

у нього вдома. Любитель рибної 
ловлі, який працює в страховій 
фірмі, розповів, що зловив рекорд-
ний улов за допомогою звичайних 
снастей. 

Морські окуні є довгожите-
лями. Деякі особини доживають 
до 100 років, але відомі й старіші. 
Так, в історії рибальства зафіксо-
вано випадок піймання 205-річ-
ного алеутського окуня. Офіційно 
ж найстарішим морським окунем 
вважався 175-річний екземпляр. 

У Великобританії презентували 
пальто з волосся з чоловічих 

грудей. Коштує воно 2499 фунтів 
стерлінгів. На створення «муж-
нього» пальта пішло близько 200 
годин і мільйони волосків. 

Верхній одяг був виготовлений 
у рамках рекламної кампанії нового 
чоловічого напою. За інформацією 
самих дизайнерів, пальто повинно 
закликати англійських чоловіків, 
які стають усе більш манірними, 
бути мужнішими. 

Автори вважають, що сучасна 
чоловіча мода стає все менш мас-
кулінною і чоловіки страждають 
через ці тенденції та відмовляють-
ся від своєї природної краси заради 
модних віянь. 

Особливе обурення дизайнерів 

викликало почастішання гоління 
чоловіками грудей. На їхню думку, 
сильна стать повинна відмовитися 
від цього і пишатися своєю зовніш-
ністю без зайвих правок. 

Футбольний пророк торішньо-
го Євро-2012 Фунтик розка-

банів. Після літрів пива, чипсів і 
ласощів улюбленець фанатів тепер 
просто жирний кабан. Щоб чоти-
рьохсоткілограмовий кнур не здох 
від ожиріння, його посадили на 
сувору дієту — три дні на воді й 
траві. Результати схуднення вже є 
— Фунтик проліз у хвіртку. 

Зараз це єдина в Україні сви-
ня, яка перебуває на дієті. Щоб не 
обростала салом і болотом, вона 
кілька разів на день отримує ма-
сажний душ. 

Історія Фунтика, який на час 
Євро-2012 зі звичайної льохи з хлі-
ва перетворився на віщуна, сумна: 
старого кнура з відром на голові за 
хвіст забрали з Хрещатика після 
закінчення футбольного чемпіо-
нату. Проте впродовж спортивно-
го свята він досхочу їв морозиво, 
хліб, чипси і відрами пив пиво. 
Результати матчів вгадував через 
раз, а коли футбол закінчився і фа-
нати поїхали, то кабан схуд, змар-
нів і ледь стояв на ногах. 

Доживати віку кнура відвезли 
на страусину ферму. Там Фунтик 
почав наїдатися. Нині від торіш-
ньої слави залишилася тільки на-

зва, а відвідувачі його не впізна-
ють. 

Вийти надвір Фунтик зміг 
лише зараз, а до цього не міг ви-
лізти з хліва. На фермі кажуть, що 
під час ожиріння він набрав до пів-
тонни. Скільки хряк важить зараз, 
ніхто точно не знає. 

Доглядачі намагаються забез-
печувати свині регулярні фізичні 
навантаження, бодай відігнати її з 
одного місця на інше. Час до часу 
кабана пускають порити футболь-
не поле, сподіваючись, що його за-
цікавить м’яч. 

Сам Фунтик повертати фізич-
ну форму не хоче, він геть байду-
жий до спорту і весь день тільки те 
й робить, що їсть. 

Хайді Клум погодилась 
на заміжжя з охоронцем 
Німецька топ-модель, телеведу-

ча й актриса Хайді Клум знову 
збирається під вінець. Але весілля 
відбудеться тільки за умови, що її 
обранець-тілоохоронець підпише 
шлюбний контракт. 

40-річна Хайді Клум двічі офі-
ційно була в шлюбі. Навчена до-
свідом, знаменитість не хоче об-
пектися ще раз, тому і наполягає на 
шлюбній угоді. Своє рішення вона 
пояснює тим, що не бажає ставити 
під удар безбідне майбутнє своїх 
чотирьох дітей. У контракті перед-
бачені такі умови: при розлученні 
чоловік зірки нічого не отримає, а 
Хайді залишиться зі своїм 70-міль-
йонним статком. 

Чи погодиться на ці умови 
45-річний Мартін, наречений і за 
сумісництвом охоронець Хайді 
Клум, поки невідомо. Підписувати 
документи він не поспішає, хоча 
пара вже обмінялася обручками і 
серйозно подумує про весілля. 

Вперше про стосунки Хайді з 
охоронцем Мартіном стало відомо у 
вересні минулого року. Тоді вона ще 
перебувала у шлюбі з британським 
поп-виконавцем Сілом, за якого ви-
йшла заміж у 2005 році. У подружжя 
народилося троє дітей — двоє синів 
і донька Лу Сулола Семюель (стар-
ша дочка Хайді Лені — від стосунків 
із менеджером «Формули-1» Флавіо 
Бріаторе). Восени 2009-го модель 
взяла прізвище чоловіка, ставши 
Хайді Семюель. 

Та у 2012 році зіркова пара роз-
лучилась. Розрив Клум пояснила 
надто вибуховим характером Сіла, 
який нібито не міг контролювати 
свій гнів, що дуже негативно впли-
вало на дітей. 

Індонезійці три дні просиділи 
на дереві, рятуючись від тигрів 
В Індонезії п’ятеро чоловіків три дні не злізали з дерева 
в джунглях на Суматрі, рятуючись від розлючених 
тигрів, передає Бі-бі-сі. Група з шести осіб вирушила на 
пошуки рідкісних дерев, із яких виготовляються пахо-
щі, в нетрі національного парку Гунунг-Лесер. Чоловіки 
встановили пастку, щоб забезпечити себе їжею на час 
походу, але випадково спіймали тигреня, яке помер-
ло від отриманих травм. Група тигрів, що перебувала 
поблизу, прийшла на заклики дитинчати і, виявивши 
людей, атакувала їх. У результаті один чоловік загинув. 
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