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КАЗКА ПО-НОВОМУ 

ЧУДЕСНА КРАЇНА 

РОЗКОПКИ 

ДИВА ПРИРОДИ 

НЕРЕАЛЬНО ПОЩАСТИЛО 

ОСТАННІЙ ІЗ МОГИКАН 

Прототипом Попелюшки 
стала єгипетська повія 

Українці обрали сім чудесних 
замків, фортець і палаців

Стоунхендж виявився старішим, 
ніж вважалося 

У Новій Зеландії знайшли 
найбільшу комаху в світі

Американець вдруге за три роки 
виграв у лотерею мільйон 

У США знайшли місто з одним 
жителем 

Найбільш ранній варіант казки 
про Попелюшку був знайде-

ний у Древньому Єгипті — там 
побутував переказ про прекрас-
ну повію, яка купалася в річці, а 
орел у цей час вкрав її сандалію і 
приніс фараонові. Взуванка була 
такою маленькою, що фараон од-
разу оголосив розшук. І Фодоріс 
(Попелюшку) знайшли. Мало того, 
фараон відразу взяв її за дружину.

Казку (в тому чи іншому варі-
анті) розповідали в Іспанії, Римі, 
Венеції, Флоренції, Ірландії, Шот-
ландії, Швеції, Фінляндії... Казка 
про пасербицю зародилася в ті 
часи, коли люди вільно кочували 
по європейському континенту.

Ім’я героїні — Cinderella, 
Aschenputtel, Cenerentola, Th e 

Cinder Maid, Pepeljuga, Папялуш-
ка, Попелюшка — у всіх народів 
пов’язане з золою, попелом. Воно 
говорить про приналежність до 
вогню, жрицею якого могла бути 
тільки найдобріша і найчистіша 
представниця племені.

Помічники Попелюшки — пря-
ма вказівка на те, в якого покрови-
теля вірило плем’я. Тут і чарівна 
істота (фея), і померлий предок 
(біла пташка), і миші, що допома-
гають перебирати зерно. Зв’язок 
між втраченим черевичком і по-
дальшим весіллям для давніх лю-
дей був звичним, тому що взуття у 
весільних обрядах означало зару-
чини або саме весілля. Поділ пари 
взуття вказував на розлуку закоха-
них або на пошук партнера.

1 грудня у заповіднику Софія 
Київська відбулося підведення 

підсумків та нагородження пере-
можців Всеукраїнської акції «7 
чудес України: замки, фортеці, 
палаци». Ця акція, яка з 2007 року 
проходить за ініціативи Фонду 
громадського та політичного діяча 
Миколи Томенка «Рідна країна», 
стартувала ще у березні 2010 року. 
На звання семи чудес у рубриці 
«замки, фортеці, палаци» претен-
дувало 138 пам’яток з усіх регіонів 
України. 

 З 22 серпня по 1 грудня 2011 
року на офіційному сайті ак-
ції тривало відкрите інтернет-
голосування. Паралельно було 
проведено всеукраїнське опиту-
вання експертів. Згідно з умова-

ми акції, саме за результатами 
інтернет-голосування та опитуван-
ня експертів (з розрахунку 50/50) 
Оргкомітетом і було визначено пе-
реможців акції.

Отже, список переможців 
має такий вигляд: Луцький Верх-
ній замок (Волинська область), 
Кам’янець-Подільська фортеця 
(Хмельницька область), Аккер-
манська фортеця (Одеська об-
ласть), Митрополичий палац (міс-
то Чернівці), Хотинська фортеця 
(Чернівецька область), Палац у 
Качанівці (Чернігівська область) 
і Алупкінський (Воронцовський) 
палац (Крим).

Вчені виявили в Стоунхенджі 
траншеї, які доводять, що 

споруда використовувалася для 
здійснення ритуалів ще до появи 
кам’яних колон.

Фахівці знайшли траншеї 
під час дослідження близького 
до поверхні шару землі в районі 
кам’яного монумента. Дві виявле-
ні канави розташовані паралельно 
одна до одної, і дослідники припус-
кають, що вони могли бути марш-
рутом для процесій, якими відзна-
чався день літнього сонцестояння. 
Вчені не виключають, що подібні 

ритуали могли проводитися і до 
встановлення близько п’яти тисяч 
років тому кам’яних стовпів.

Інші науковці, які проводили 
дослідження ландшафту навколо 
Стоунхенджа, з’ясували, що спору-
ду оточували два паркани, побудо-
вані в формі концентричних кіл. 

Стоунхендж був створений у 
новокам’яному і бронзовому сто-
літтях, і його призначення досі 
остаточно не з’ясоване. Багато 
фахівців вважають, що споруда 
використовувалась для релігійних 
обрядів.

Американський дослідник 
упіймав у Новій Зеландії ве-

летенського цвіркуна (вета) досі 
небачених розмірів. Самиця ледве 
вмістилася на 18 сантиметрах, а 
важить вона як три дорослі миші. 
55-річний дослідник Марк Моф-
фітт шукав цвіркуна два дні. Вва-
жалося, що цей вид повністю зник 
після того, як європейці привезли 
до Нової Зеландії щурів. «Гігант-
ська вета — найбільша комаха в 
світі, а ця — найбільша з тих, яких 
колись знаходили», — радіє до-
слідник.

Житель Атланти (штат Джор-
джія, США) 50-річний Дел-

мі Кінні виграв у лотерею Super 
Millions 1 мільйон доларів. Цікаво, 
що везучий американець виграв 
мільйон уже вдруге за останні три 
роки. 

Вперше багатодітний батько-
одинак став володарем круглень-
кої суми в 2008 році, купивши кви-
ток моментальної лотереї. Частину 
коштів від першого мільйона чо-

ловік відклав на освіту трьох сво-
їх нащадків. Тепер же щасливчик 
Кінні хоче пожертвувати частину 
виграшу на благодійність.

Шанс зірвати такий куш ста-
новить приблизно один на п’ять 
мільйонів, а от імовірність виграти 
мільйонний джек-пот двічі навіть 
ніколи не обраховувалась. Напев-
но, статисти і не припускали того, 
що є на Землі такі везунчики, як 
Кінні.

У місті Буфорді, штат Вайомінг, 
проживає всього одна людина. 

Цей чоловік і двірник, і заправник, 
і продавець у місцевому магазині, 
і мер міста.

У 80-х роках ХIX століття в Бу-
форді проживали 2000 осіб.  Вони 
будували одну з найбільших заліз-
ниць у США.  Проте до 2011 року 
в місті залишився один житель 
— поруч із написом «чисельність 
населення» на дорожньому зна-
ку при в’їзді в місто стоїть цифра 
«один».

Ден Салмон офіційно вважа-
ється мером міста, в якому є один 
житловий будинок, не рахуючи 
двох сараїв, де знаходяться госпо-
дарський і продуктовий магазини. 
Ще у Буфорді є заправка. Частень-
ко далекобійники, які становлять 
більшу частину клієнтів Салмона, 

висмикують мера містечка прямо з 
ліжка і змушують його заправляти 
їхні вантажівки. Чоловік самостій-
но забезпечує весь округ продук-
тами харчування і бензином.

«Якщо ви заблукаєте в околи-
цях Буфорда, то краще б вам зна-
ти, де живе Ден. Тут на кілометри 
навколо немає ні душі», — кажуть 
жителі навколишніх міст.

ЗАСЛУЖИЛА 

Хлопець помстився 
екс-коханій 
татуюванням 
фекалій на спині 

Мешканка Огайо Россі Бровент 
вимагає грошового  відшкоду-

вання від свого екс-коханця, який 
зробив їй на спині тату в вигляді 
купи екскрементів. Так, чоловік на 
ім’я Райан Фітцджеральд помстився 
дівчині за зраду.

Не знаючи, що Райанові вже ві-
домо про її зв’язок із його найкра-
щим другом, Россі зголосилася, аби 
художник-татуювальник виколов на 
її спині сцену з трилогії «Хроніки На-
рнії». Утім, замість цього вона отри-
мала великий кавелдик зі зграйкою 
мух ад ним.

Обурена Россі спершу збиралася 
звинуватити тепер уже колишнього 
кавалера в нападі. Однак, будучи 
напідпитку, вона не лише дала пись-
мову згоду на процедуру, а й лишила 
дизайн малюнку «на розсуд авто-
ра». «Фактично я була у «відключці» 
більшу частину часу й прокинулася з 
цим жахливим малюнком на спині», 
— каже дівчина.

За кривду Россі вимагає від Ра-
йана 100 тисяч доларів.

Вільне місце у «ВІА Грі» зайняла 
«Міс Фітнес-2011» Санта Дімопулос 
Продюсери колективу офіцій-

но підтвердили, що в складі 
«ВІА Гри» з’явилася нова соліст-
ка. Місце Надії Мейхер зайня-
ла колишня дружина шоумена 
Андрія Джеджули, випускниця 
української «Фабрики зірок», 
чемпіонка світу з фітнесу й май-
стер спорту зі спортивних баль-
них танців Санта Дімопулос.

Перший концерт із новою со-
лісткою вже відбувся в Одесі. Єва 
Бушміна й Альбіна Джанабаєва 
зустріли Санту радо й постара-
лися зробити все, щоб дівчина 
швидко влилася в колектив.

— Я чекала... кілька років... 
Коли починала робити перші 
кроки на поп-сцені, завжди зна-
ла, що хочу працювати тільки з 
Костянтином Меладзе, — зазна-
чила «Міс Фітнес-2011».

Продюсер гурту покладає на 
нову солістку великі сподівання: 
«Санту я знаю з 2009 року, коли 
вона була в мене на українській 
«Фабриці». Упевнений, що піс-
ля тривалої музичної паузи ми 
починаємо новий етап у житті 
групи. З новою солісткою, новою 
піснею і новим кліпом», — гово-
рить Костянтин Меладзе.

Санта вже встигла не тіль-
ки провести репетицію разом із 
Євою й Альбіною, заспівавши 
головні хіти групи, а й знялася з 
ними у звабливій фотосесії. 

Чутки про те, що у «ВІА Грі» 
буде нова солістка, ходили вже 
давно. До того ж Надія Мейхер 
нарешті зізналась, що вагітна: 
«Так, це правда, з 1 грудня я біль-
ше не гастролюю з групою. Мені 
не хочеться робити якихось гуч-
них заяв. Просто я чекаю другу 
дитину», — пояснила Мейхер. 
Зовсім іти зі сцени Надія не зби-
рається. Надалі, каже, є певні 
творчі плани. 

Собака підстрелив хазяїна 
на полюванні
У штаті Юта (США) 46-річний мисливець із приятелем 
та собакою відправилися полювати на качок. Чоло-
вік поклав рушницю на край човна, а сам виліз, щоб 
розставити приманки для птахів. Тим часом, як пи-
шуть місцеві ЗМІ, собака був у піднесеному настрої 
в передчутті полювання. Пес стрибав і випадково 
наступив на рушницю, а вона вистрелила. Господар 
стояв спиною до човна, і куля потрапила йому в 
сідницю. На щастя, чоловік не отримав серйозних 
ушкоджень, оскільки був у високих гумових чоботах. 

Луцький Верхній замок

Кам’янець-Подільська фортеця


