SZUPERLATÍVUSZOK

1912. 04. 10-én Millvina Dean (UK, sz. 1912. 02.
2.) szülei és 18 hónapos bátyja társaságában
kezdte meg utazását az RMS Titanic óceánjáró
harmadosztályán. A Titanic 1912. 04. 14-én
jéghegynek ütközött, és a korábban
elsüllyeszthetetlennek tartott
hajó süllyedni kezdett. Millvina,
édesanyja és fivére túlélték a
katasztrófát, apja, Bert azonban
egyike lett az 1517 áldozatnak.

A négyéves Julian Pavone
(USA, sz. 2004. 05. 14.) 2009.
03. 29-én adta 20. koncertjét
(a GWR szabályai szerint ez
a minimumkövetelmény e
kategóriában a rekord 		
hitelesítéséhez).

2005. 12. 26-án
a hároméves Cranston
Chipperfield (UK) lett
a legifjabb személy,
aki porondmesterként
szerepelhetett cirkuszi
előadáson, a Strathclyde
Country Park-i Circus
Royale-ban. A Chipperfield
családban Cranstonnal már a
nyolcadik nemzedék örökli a
porondmesteri hivatást.

A „kis” Stevie Wonder
(USA, sz. 1950. 05. 13.) 13
éves volt, amikor a The
12 Year Old Genius
(1963) lemeze
megjelent és az
albumlista élére is
került.

Szólóelőadó az
amerikai albumlista
élén13 év 103 nap

Mita Klima (AUT, sz.
1893) 13 évesen vett
részt egyesben
az 1907-as
wimbledoni
tenisztornán.

Wimbledoni induló
13 év

Andrew Bynum
(USA, sz. 1987.
október 27.) 2005.
november 2-án
lépett pályára a
Los Angeles Lakers
csapatában a Denver
Nuggets elleni
mérkőzésen, s lett
az NBA történetének
legfiatalabb játékosa.

Edward „Bear” Grylls
(UK, 1974. június 7.)
34 évesen kapta
meg főcserkészi
kinevezését, amit a
Cserkészmozgalom
Tanácsa 2009. május
17-én jelentett be
Londonban.
Őelőtte a
legfiatalabb
főcserkész Charles
Maclean (UK) volt,
akit
1959-ben, 43 évesen
neveztek ki
a posztra.

Főcserkész
34 év 334 nap

NBA-játékos
18 év 6 nap

Tucker Roussinen (USA, 2013.
05. 9.) még az anyaméhen belül,
a 24. magzati hétben hajtottak
végre nyitott szívműtétet
Philadelphiában (Pennsylvania,
USA), 2013 februárjában.

Nyitott szívműtéten átesett
páciens 24. magzati hét

A „Little Miss Miracle”,
Shirley Temple (USA,
sz. 1928. 04. 23.)
1935. 02. 27-én, 6
évesen egy speciális
ifjúsági díjat vehetett
át „az 1934-es évben
nyújtott kiemelkedő
filmes szerepléseinek
elismeréseként”.

Oscar-díjas
6 év 310 nap

1996. 11. 8-án a mindössze egy órája
világra jött Cheyenne Pyle (USA) új
szívet kapott a miami (Florida, USA)
Jackson Gyermekkórházban.

Új szívet kapott ember
1 óra

Saugat Bista (NPL, sz.
2007. január 6.) a legifjabb
hivatásos filmkészítő, akinek
Love You Baba (nepáli, 2014)
c. filmje 2014.
12. 12-én,
hét éves
korában került
bemutatásra a
mozikban.

Filmrendező
7 év 340 nap

A Titanic katasztrófájának túlélője
72 nap
Cirkuszi porondmester
3 év

Marjorie Gestring (USA, sz. 1922. november
18.) 13 évesen lett aranyérmes műugrásban a
berlini játékokon, 1936. augusztus 12-én.
A legfiatalabb egyéni olimpiai aranyérmes
férfi sportoló a japán Kitamura Kusuo (sz. 1917.
október 9.), aki 1932. augusztus 13-án, 14 éves
és 309 napos korában győzött 1500 méteres
gyorsúszásban.

A legifjabb kalóz, akiről írásos
dokumentumok állnak a rendelkezésre,
John King volt. 1716. 11. 9-én a hírhedt
kalóz, „Fekete Sam” (Samuel Bellamy,
UK) elfoglalta a Bonetta utasszállító
hajót. Az utasok között volt King (kb.
8-11 éves lehetett) is az édesanyjával.
Egy a Bonetta kapitányától, Abijah
Savage-től származó, 1716. 11.
30. keltezésű nyilatkozat szerint
King ragaszkodott hozzá, hogy
csatlakozhasson a kalózbandához,
fenyegetőzve, hogy megöli magát, vagy
anyját, ha nem teljesítik a kívánságát.
„Black Sam” végül beleegyezett,
hogy csatlakozzon hozzájuk.

Kalóz
8–11 év

2014. október 10-én
a pakisztáni Malála
Júszafzai (sz. 1997.
július 12.) vehette át
a Nobel-békedíjat
az indiai aktivista
Kailás Szatjárthi
társaságában.

Olimpiai bajnok egyéni számban
13 év 268 nap

Brian Canter (USA, sz. 1987.
06. 25.) 2005-ben
18 évesen szerepelt
először a Professional
Bull Riders (PBR)
World Finalsben, ahol a
legjobb 50 közé került,
2006-ban pedig
a ranglista 8. helyéig
emelkedett.

Profi bikarodeós
18 év 125 nap

Charlie Duke
(USA, sz. 1935.
október 3.) az
Apollo 16 küldetés
tagjaként 1972.
április 21-én lépett
ki a Hold felszínére,
36 éves korában.

Holdsétát tett
ember 36 év 201 nap

Dobos
4 év 319 nap

Jagger Eaton (USA, sz. 2001.
02. 21.) 2012. 06. 28. és 07. 1.
között, 11 évesen szerepelt
először az X Gamesen
– a gördeszkások Big Air
versenyszámában állt rajthoz
Los Angelesben, ahol végül
a 12. helyezést szerezte meg.

induló az X Gamesen
11 év 129 nap

2008. 02. 24-én
Bobingenben
(Németország)
egy U7-es fiú
labdarúgótornán
az akkor mindössze
9 éves Samuel
Keplinger (DEU, sz.
1998. 04. 27.) vezette
a 0–0-ra végződött
SSV Bobingen-SV
Reinhartshausen
mérkőzést.

Futballbíró
9 év 303 nap

Töltsd le ezt a posztert: guinnessworldrecords.com/2018

6 év <

13 év <

Max Verstappen (NLD, sz. 1997. szeptember 30.)
2015. március 29-én, 17 évesen a hetedik helyen
ért célba a malajziai
nagydíjon.

világbajnoki pontot szerzett Formula–1-es pilóta
17 év 180 nap

Nobel-békedíjas
17 év 90 nap

2016. március 16-án
a 19 éves norvég
Alexandra Andresen
(sz. 1996. július 23.)
becsült vagyona a Forbes
szerint 1,18 milliárd
dollár volt. Alexandra
versenyszerűen lovagol,
családja vagyona a
dohányiparból származik.

Callum Gathercole (UK, sz. 1995. 05. 15.)
20 évesen indult útnak, hogy La Gomera
és Antigua között kelet-nyugati irányba
átevezze az Atlanti-óceánt Small and
Mighty nevű hajójával. Útja 2015. 12. 20.
és 2016. 02. 16. között 58 napig 15 óráig
és 15 percig tartott. Az Óceánátevező
Szövetség szabályainak értelmében
a GWR az evezősök elinduláskori
életkorát veszi figyelembe.

Kim Dzsongun 2011. december 17-én,
apja, Kim Dzsongil halálát követően lett
Észak-Korea vezetője. Kim Dzsongun
pontos életkoráról nem áll rendelkezésre
hivatalos adat, de a feltételezések
szerint 27 éves
lehetett, amikor
megörökölte apja
pozícióját. Születési
ideje 1982, 1983 vagy
1984. január 8. lehet.

18 év <

Milliárdos (jelenlegi)
19 év 236 nap

Theodore Roosevelt (1858.
10. 27.) 1901. 09. 14-én lett
az Egyesült Államok
elnöke előde,
William McKinley
meggyilkolását
követően. A
legfiatalabb
megválasztott
amerikai elnök John
F. Kennedy (sz. 1917.
05. 29.), volt, akit 1961.
01. 20-án, 43 éves és
236 napos korában
iktattak be hivatalába.

Amerikai elnök
42 év 322 nap

Egyéni óceánátevező
20 év 219 nap

Amikor a világ legidősebb
emberének számító Jennie
Howell (USA) 1956. 12.
16-án elhunyt, Anne Marie
Carsterson (USA, sz. 1849.
01. 24.) lett nemcsak a
legidősebb élő ember,
hanem
a mai napig a
legfiatalabb
olyan személy
is, aki ezt a
rekordot
valaha is
birtokolta.

A legidősebb élő ember
rekordjának birtokosa
107 év 327 nap

Államfő (jelenlegi)
kb. 27 év

30 év <

Augusta Bunge (USA,
sz. 1879. október 13.)
1989. január 21-én
értesült róla, hogy
ősanya lett, miután
szépunokájának,
fia született
(Christopher
John Bollig).

Ősanya
109 év 100 nap

110 év <

Az alábbiakban a maguk kategóriájában legfiatalabbnak számító Guinness-rekordereket mutatjuk be,
legyen szó 109 éves szépanyáról vagy éppen még a világra sem jött magzatról…

A legfiatalabb...

