
64-річний британський свя-
щеник Енді Келсо вирішив 

кардинальним чином змінити свій 
імідж і стати втіленням Елвіса 
Преслі. При цьому святий отець 
стверджує, що до такого рішення 
його підштовхнув сам Бог. «Якось 
я прогулювався з собакою і раптом 

почув, як голос згори наполегливо 
каже мені: приведи Елвіса до церк-
ви», — згадує він.

Спочатку парафіяни були тро-
хи шоковані раптовою появою 
короля рок-н-ролу в стінах їхньої 
духовної обителі. Адже не щодня 
доводиться зустрітися з ожилим 
Елвісом, який до того ж прекрасно 
володіє латиною і здійснює літургії 
під мелодійні рифи електрогітари.

Зараз пастир цілковито відій-
шов від традиційної церковної 
служби й читає Євангеліє в амп-
луа Преслі. Крім того, у нього вже 
з’явилися шанувальники й одно-
думці з-поміж релігійних громад, 
які готові стати оплотом ново-
спеченого «Короля» в духовному 
світі.
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Британський священик перевтілився 
в Елвіса Преслі

Потяг три кілометри повз за хлопчиком, 
який гуляв по колії

У норвезькій тюрмі в’язні почуваються 
як у раю

Англійський скульптор створює фігури 
зі сталевого дроту 

У Швеції машиніст потяга місце-
вого сполучення раптово по-

бачив на колії 11-річного хлопчи-
ка, який босоніж гуляв по рейках. 
Він був змушений сповільнити хід 
і три кілометри повільно їхати за 
дитиною, доки її не забрали ряту-
вальники. 

Як виявилося, хлопчик був ау-
тистом. Інцидент стався на перего-

ні Йончопінг — Вернаму. Кондук-
тор не дозволив пасажирам зійти 
з поїзда, щоб допомогти хлоп’яті: 
відкривати двері під час руху по-
тяга заборонено. 

Через важкодоступність міс-
цевості поліцейським після отри-
мання сигналу тривоги знадо-
билося 50 хвилин, аби забрати 
малого з колії.

Норвегія завжди була відома 
своєю гуманною пенітенціар-

ною системою, тому найбажаніше 
місце, куди мріють потрапити всі 
ув’язнені, — це норвезький острів 
Бастой. 

Саме там розміщена, мабуть, 
найкомфортніша з чинних тюрем. 
Розташований усього в годині їзди 
від Осло, острів Бастой є мальов-
ничим місцем, куди можна діста-
тися лише водним транспортом. 
Там є кілька пляжів, обладнані те-
нісні майданчики та навіть сауна. 
Замість того, щоб перебувати за 
ґратами, 115 ув’язнених цієї диво-
вижної тюрми живуть у зручних 
дерев’яних будиночках. 

У цій в’язниці ніколи не було 
колючого дроту і сердитих нагля-
дачів із автоматами та вівчарками. 
І це попри те, що мешкають там 
найзапекліші злочинці всіх мас-
тей: від наркоділків і шахраїв до 
ґвалтівників і вбивць. 

Що стосується режиму утри-
мання, то головним обов’язком 
кожного ув’язненого є праця. В 

усіх арештантів є робота, де вони 
повинні перебувати з 8:30 до 15:30. 
Щодня в’язні отримують платню в 
розмірі $10, яку можуть витратити 
на продукти в місцевому магазині, 
забезпечуючи себе сніданком і ве-
черею. Обід для всіх обов’язковий, 
його готує табірний кухар — як 
для в’язнів, так і для охоронців. Та-
кож кілька разів на день ув’язнені 
зобов’язані відзначатися.

Мета в’язниці острова Бастой 
полягає не в тому, щоб образити 
добропорядних громадян Норве-
гії, панькаючись зі злочинцями 
замість того, щоб їх карати, а змі-
нити їх, аби вони змогли поверну-
тися в суспільство. 

Як не дивно, метод цієї «казко-
вої» в’язниці працює. За статисти-
кою, 20% злочинців, які побували 
в норвезьких в’язницях, повторно 
опиняються на лавах підсудних че-
рез кілька років після звільнення. 
А з тих, кому випала можливість 
відсидіти увесь термін на острові 
Бастой, повторно засудженими 
виявляються лише 16%.

Як каже сам автор Дерек Кін-
зетт, не останню роль у цьому 

зіграли дитячі спогади про над-
звичайно гарний парк у Глостер-
ширі, де він мешкав у дитинстві.

Коли Дерекові було одинад-
цять, родина переїхала у Вілтшир, 
де майбутній скульптор у 1984-му 
закінчив тутешній мистецький 
коледж, досконало опанувавши 
скульптуру та 3D-дизайн. 

Нині навдивовижу реалістичні 
й деталізовані дротяні скульпту-
ри цього митця відомі в усьому 
світі. Роботи Дерека Кінзетта ви-
ставляються в галереях. Також їх 
купують багатії, аби прикрасити 
приватні парки. Одним із при-

хильників творчості скульптора є 
актор Ніколас Кейдж.

Рятувальники 
8 годин витягали 
400-кілограмову 
дівчину з будинку

Кільком бригадам пожежників, 
рятувальників і медиків знадо-

билося вісім годин, аби витягти з 
будинку 400-кілограмову дівчину, 
яка потребувала госпіталізації. Не-
звичайна рятувальна операція від-
булася в місті Абердар у Південному 
Уельсі. 19-річна Джорджія Девіс, яка 
страждає від ожиріння, потребува-
ла допомоги через проблеми з ди-
ханням і біль у грудях, але не могла 
самостійно вийти на вулицю. Щоб 
дістати дівчину з її спальні, ряту-
вальникам довелося зруйнувати 
частину стіни будівлі. У спецопера-
ції взяли участь 40 людей, а поліція 
навіть перекрила вулицю, де живе 
Девіс, аби не збігалися витріщаки.

Американець тікав від 
поліції, кидаючись власними 
нутрощами
Поліція штату Нью-Джерсі затримала американця, 
який намагався уникнути арешту, покалічивши 
себе. На очах в охоронців закону чоловік штрикнув 
себе ножем, а потім став жбурлятися в них власни-
ми нутрощами та відрізаними клаптями шкіри. Ін-
цидент стався в місті Хакенсак. Того дня 43-річний 
Вейн Картер сам подзвонив у службу порятунку і 
повідомив, що має намір завдати собі шкоди.
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Турнірна таблиця футьольного чемпіонату «Євро-2012»

ГРУПА А

16 червня 21:45, Вроцлав (Польща)

Чехія Польща
21:45: 5, В, р

я
роцроцлавла

П
Врр

16 червня 21:45, Варшава (Польща)

Греція Росія
21:45, В, а

я
аршр ава

Р
Ва

12 червня 21:45, Варшава (Польща)

Польща Росія
21:45:45, В, а

а
аршаршаваа

Р
ВВаа

12 червня 19:00, Вроцлав (Польща)

Греція Чехія
199:00:00, В, р

я
роцроцлавла

Ч
ВВрр

08 червня 21:45, Вроцлав (Польща)

Росія Чехія
21:45: 5, В, р

я
роцроцлавла

Ч
Врр

08 червня 19:00, Варшава (Польща)

Польща Греція
199:00:00, В, а

а
аршар аваа

Г
Ваа

1
В Н П О

2

3

4

ЧВЕРТЬФІНАЛ

ГРУПА B

17 червня 21:45, Львів (Україна)

Данія Німеччина
ня 21:45: 5 Л

я
ЛЛьвів в (

Н
5, Л,

17 червня 21:45, Харків (Україна)

Португалія Нідерланди
я 21:45 Х

я
Харкр ів (

Н
5, Х,

13 червня 21:45, Харків (Україна)

Нідерланди Німеччина
я 2121:45:45 Х

и
ХХаркарків (

Н
5, Х,

13 червня 19:00, Львів (Україна)

Данія Португалія
ня 199:00:00 Л

я
ЛЛьвіьв в (

П
0, Л,

09 червня 21:45, Львів (Україна)

Німеччина Португалія
ня 21:45: 5 Л

а
ЛЛьвіьв в (

П
5, Л,

09 червня 19:00, Харків (Україна)

Нідерланди Данія
я 199:00:00 Х

и
Харкар ів (

Д
0, Х,

1
В Н П О

2

3

4

ГРУПА С

18 червня 21:45, Познань (Польща)

Італія Ірландія
21:45: 5, П, о

я
озноз аньа

І
Поо

18 червня 21:45, Гданськ (Польща)

Хорватія Іспанія
я 21:45, Г, д

я
данд ськ

І
, Г, дд

14 червня 21:45, Гданськ (Польща)

Іспанія Ірландія
я 211:45:45, Г, д

я
данданськсь

І
, Г, Гдд

14 червня 19:00, Познань (Польща)

Італія Хорватія
199:00:00, П, о

я
озноз аньа

Х
Поо

10 червня 21:45, Познань (Польща)

Ірландія Хорватія
21:45: 5, П, о

я
озноз аньа

Х
Поо

10 червня 19:00, Гданськ (Польща)

Іспанія Італія
я 199:00:00, Г, д

я
данда ськ

І
, Г, дд

1
В Н П О

2

3

4

ГРУПА D

19 червня 21:45, Донецьк (Україна)

Англія Україна
21:45: 5, Д, о

я
онео цькц

У
, Д, До

19 червня 21:45, Київ (Україна)

Швеція Франція
ня 21:45, 

я
Київ (У

Ф
45, ,

15 червня 41:45, Київ (Україна)

Швеція Англія
ня 4141:45:4 , 

я
ККиївиїв (У

А
45, ,

15 червня 19:00, Донецьк (Україна)

Україна Франція
199:00:00, Д, о

а
онео ецькць

Ф
, Д, До

11 червня 21:45, Київ (Україна)

Україна Швеція
ня 21:45: , 

а
Київв (У

Ш
45, ,

11 червня 19:00, Донецьк (Україна)

Франція Англія
199:00:00, Д, о

я
онео цькц

А
, Д, До

1
В Н П О

2

3

4

21 червня 21:45
Національний стадіон. Варшава (Польща)р

1A

2B

22 червня 21:45
Арена. Гданськ (Польща)р

1A

2B

23 червня 21:45
Донбас Арена. Донецьк (Україна)р р

1A

2B

24 червня 21:45
Олімпійський стадіон. Київ (Україна)р

1A

2B
Переможець=Півфіналіст 1 (ПФ1) Переможець=Півфіналіст 2 (ПФ2)

ПІВФІНАЛ

ФІНАЛ

27 червня 21:45
Донбас Арена. Донецьк (Україна)р р

ПФ1

ПФ2

28 червня 21:45
Національний стадіон. Варшава (Польща)р

ПФ3

ПФ4
Переможець=Фіналіст 1 (Ф1) Переможець=Фіналіст 2 (Ф2)

Переможець=Півфіналіст 3 (ПФ3) Переможець=Півфіналіст 4 (ПФ4)

1 липня 21:45
Олімпійський стадіон. Київ (Україна)р

Ф1

Ф2


