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Os10 - De Noor Helge Hagenes
laatzich door mieren bijten om af
te komen van zijn chronische
rugpijn. Volgens de Noorse krant
Aftenposten brengt hij sinds zeven jaar een kwartier per dag op
een mierenhoop achter zijn huis
door. De vibratie van de vele mie•
renbeten zou de rugpijn enkele
uren verlichten. De man werd
door een boek over het leven van
een Zweedse houthakker op het
'recept' gewezen. Hagenes waar•
schuwt wel voor 'voelbare belasting van het lichaam' door het zit•
ten op de mierenhopen. Om de
mieren van bepaalde lichaamsdelente weren beschermt de Noor
zich met een badmuts, een duikbril en een strak om het lijfzitten•
de zwembroek.
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De Amerikaan Cary
Norman was afgelopen weekeinde met
zijn Thriller Bee Show
de trekpleister van het
jaarlijkse honingfestival dat even ten noorden van Athene werd
gehouden. De 6ojarige professor in bij•
enstudies van de Califomia Davis Universiteit speelde klarinl!t
terwijl 100.000 bijen
op zijn lichaam neerstreken. Hl!t optreden
vond plaats in een glazen kooi om te voorkomen dat de bijen konden ontsnappen en
zich op het publiek
zouden storten.
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zwarte kever is in Japan de•
ze week verkocht voor de
prijs van een van de duurste
Mercedessen in de show•
room.
In de insecten-speciaal•
zaak Wakuwakuland in To•
kio betaalde een 36-jarige
liefhebber 10 miljoen yen
(ongeveer 180.000 gulden}
voor dit bijzondere soort
vliegend hert.
Volgens de eigenaar van
de winkel werd de hoge prijs
vooral betaald vanwege de
uitzonderlijke grootte van
de kever.
In Japan heerst een ware
insectenrage. Behalve ke•
vers worden ook krekels en
sprinkhanen als huisdieren
gehouden. · FOTO: REUTERS
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