
21 червня весь світ святкував 
день літнього сонцестояння. 

На язичницький фестиваль, який 
в цей час проходить біля каменів 
Стоунхенджа, стародавньої ме-
галітичної споруди, призначення 
якої вчені не можуть з’ясувати 
досі, з’їхалися тисячі людей.

Язичники завжди надавали 
містичного значення дням сонцес-
тояння. Жерці кельтських народів, 
друїди, вірили, що в день літнього 
сонцестояння бог-сонце заплід-
нював землю-матір, а сама дія від-
бувалася в центрі кам’яного кола 
Стоунхенджа.

Деякі вчені впевнені, що для 
стародавнього населення Британії 
ця кам’яна споруда слугувала сво-
єрідним календарем, за допомогою 
якого пращури стежили за зміною 
пір року.

Люди, які цінують своє язич-
ницьке коріння, отримали дозвіл 

відзначати день сонцестояння в 
Стоунхенджі 10 років тому. До 
цього наближатися до каменів 
ближче ніж на чотири милі не 
можна було.

Цьогоріч погода виявилася до-
щовою, але це не завадило «новим 
язичникам» грати на барабанах, 
танцювати, співати і молитися. 
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Язичники танцювали біля Стоунхенджа 
і проводжали найдовший день

У Новій Зеландії з’явилося міністерство 
крутості

5000 качок організовано пройшлися 
по шосе до іншого ставка

Шпильку французької королеви знайшли 
в громадському туалеті

Учасниця тайського талант-шоу у прямому 
ефірі малювала голими грудьми

Канадець на самих лише руках видерся на 
Кіліманджаро

У Новій Зеландії відкрилося 
Міністерство крутості, що за-

йматиметься всілякими крутими 
речами. Незвичайна некомерцій-
на організація з настільки гучною 
назвою поки буде функціонувати 
лише в місті Крайстчерчі. 

Воно відоме тим, що в рік тут 
відбувається значно більше зем-
летрусів, ніж, скажімо, в Японії. 
Цей населений пункт вважається 
одним із найбільш несприятливих 
місць для життя не тільки в Новій 
Зеландії, а й в усьому світі. Досить 
лише сказати, що в центрі міста 
влада вирішила зводити будинки з 
картону, аби не надто витрачатися 
на відбудову щоразу, коли їх зруй-
нує стихія. 

Створення Міністерства кру-
тості — черговий крок до по-
ліпшення ситуації в напівзруй-
нованому місті. Автори проекту 

хочуть, аби населений пункт пе-
ретворився на «круте місце для 
життя». 

За словами глави цього ві-
домства Сема Джонсона, в Край-
стчерчі безліч цікавих місць, які з 
допомогою представників органі-
зації можуть стати ще цікавішими 
і привабливішими для людей. 

У Міністерства крутості є 
свій сайт, де кожен охочий може 
поділитися своїми крутими іде-
ями щодо популяризування міс-
та. Користувачі порталу мають 
змогу оцінити кожну з них за 
п’ятибальною шкалою. 

Наразі найбільш популярними 
є задуми організувати в місті фер-
мерський ринок, провести фести-
валь електронної музики, запо-
внити Крайстчерч громадськими 
велосипедами, на яких за невелику 
плату зможуть кататися всі охочі.

5 тисяч качок стали причиною 
затору на жвавій трасі на схо-

ді Китаю. Пернаті впорядковано 
пройшли по шосе під наглядом 
свого господаря. За словами фер-
мера, він переводив своїх під-

опічних до іншого ставка. Чоловік 
похвалився, що здійснює таку «мі-
грацію» щороку і ніколи не втра-
чає жодного птаха. Цього разу та-
кож усі вони успішно перебралися 
до нового місця розведення. 

Зауважимо, що тварини нерід-
ко зупиняють рух на автомагістра-
лях. Так, у квітні у США 12-кіло-
метровий затор спричинила сім’я 
гусей — дві дорослі особини і чо-
тири гусеняти. Вони вирішили пе-
рейти дорогу в Цинциннаті, коли 
городяни саме поверталися з ро-
боти. Авто довелося зупинитися, 
щоб пропустити птахів, але ті не 
квапилися, і перехід на інший бік 
вулиці затягнувся на тривалий час.

У Франції в громадському туа-
леті на території палацу Фон-

тенбло була знайдена шпилька для 
волосся, яка, на думку фахівців, 
належала королеві Катерині Меді-
чі, дружині Генріха II. 

Як повідомляється, аксесуар 
виявили під час робіт із підготов-
ки вбиральні до реставрації. Коли 
реставратори уважно оглянули 
шпильку, вони побачили на ній 
латинську літеру «С», початкову 
літеру імені Медічі (Катерина Ме-
дічі). 

Версію експертів про ймовірну 
господиню прикраси для волосся 
підтвердили і кольори, викорис-

тані в її оздобленні, — білий і зе-
лений, які королева Франції дуже 
любила. Як шпилька опинилася в 
туалеті, невідомо. Імовірно, при-
краса була вкрадена з замку, а по-
тім злодій загубив її у вбиральні 
або просто забув. Про те, яка доля 
чекає шпильку в майбутньому, 
поки нічого не повідомляється. 

Катерина Медічі народилася 
13 квітня 1519 року в Флоренції. У 
14 років вона стала нареченою тоді 
ще майбутнього короля Франції 
Генріха де Валуа. У 1533 році вони 
одружилися. У березні 1547 року 
Генріх зійшов на престол, і Катери-
на стала королевою Франції.

Тайське телешоу Got talent — в 
центрі скандалу. У прайм-тайм 

консервативні глядачі буддійської 
держави побачили нетипове видо-
вище. 23-річна учасниця, вийшов-
ши на сцену, оголосила, що є ху-
дожницею. Поруч стояв мольберт. 
Узявши пензель, дівчина намалю-
вала жовтою фарбою людський 
силует. Кострубатість малюнка 
свідчила, що йтиметься про сучас-
не мистецтво. Потім, повернув-
шись до усіх спиною, художниця 
оголилася до пояса і облилася фар-
бою з кількох банок. Використову-
ючи як пензель торс, переважно 
груди, вона стала зафарбовувати 
силует. Глядачі сприйняли це нео-

днозначно. Розділилися й думки 
суддів. Єдина жінка в журі заяви-
ла, що така поведінка не відповідає 
нормам тайського суспільства. 

Спенсер Вест підкорив одну з 
найвищих гір у світі на самих 

руках. 31-річний житель Торонто 
втратив ноги ще в п’ятирічному 
віці. Але днями він подолав висоту 
в 5895 м над рівнем моря.

Спенсер народився з генетич-
ною недугою, і його ноги пере-
стали розвиватися. У трирічному 
віці йому довелося ампутувати 
кінцівки до колін, а невдовзі — до 
кісток таза. Лікарі казали батькам 
хлоп’яти, що він не стане повно-
цінним членом суспільства. Та 
хлопець ріс і активно тренувався, 
аби з друзями підкорити найвищу 
точку Африки.

Подорож тривала тиждень. 
Шлях пролягав через джунглі, пус-
телі та снігові долини. 80% дороги 
Вест подолав сам.

У Китаї батьки 
відмовилися від 
доньки-перевертня

У Китаї батьки покинули дівчинку 
Лю Джанлі, яка з’явилася на світ 

із рідкісним спадковим захворюван-
ням — «синдромом перевертня». 
Частина обличчя і 60% поверхні її 
тіла вкрито густим чорним волос-
сям, яке більше нагадує шерсть яко-
їсь тварини, ніж звичайні волосини 
на людському тілі. Через деякий час 
із притулку дівчинку забрав до себе 
далекий родич, двоюрідний дідусь 
Лю Мінін. Малечі невдовзі треба йти 
в перший клас. Дідусь мріє, щоб до 
цього дня знайшовся лікар, який би 
позбавив дитину страшного косме-
тичного дефекту. Старенький дуже 
боїться, що однолітки нещадно глу-
зуватимуть із його внучки.

Анна Седокова зніметься у 
Джеймса Кемерона
Нещодавно екс-солістці гурту 

«ВІА Гра» Анні Седоковій 
надійшла пропозиція від авто-
ра «Термінатора», «Титаніка» й 
«Аватара» Джеймса Кемерона. 
Режисер готується до зйомок но-
вої картини, одну з ролей у якій 
запропоновано виконати україн-
ській співачці, яка нині мешкає з 
чоловіком і двома дітьми у США.

Аби повчитись акторській 
майстерності, Аня вступила до 
школи у Лос-Анджелесі. Там 
вона удосконалює мову і готу-
ється до ролі у проекті знаме-
нитого режисера. «Я дуже рада, 
що успішно пройшла проби у 
Кемерона. Це справжнє щастя —  
зніматися у такого легендарного 
режисера. Мої друзі в один голос 
кажуть мені, що я легко зможу 
затьмарити в Голлівуді саму Ме-
ган Фокс», — ділиться співачка.

Ази акторської професії Се-
докова осягає під керівництвом 
актора і режисера Ентоні Хоп-
кінса. При цьому кидати кар’єру 
співачки вона поки не планує.

Дебютом Ані у кіно ста-
ла сімейно-комедійна стрічка 
російського режисера Саріка 
Андреасяна «Вагітний». Це ро-
сійська версія відомого фільму 
«Джуніор», тільки тепер замість 
Арнольда Шварценеггера вагіт-
ніє Дмитро Дюжев, а підтримує 
його дружина-домогосподарка 
Седокова. 

Колеги по знімальному май-
данчику оцінили артистичні 
здібності співачки Седокової. А 
Дюжев узагалі заявив, що не з 
кожною професійною актрисою 
можна знайти таке порозуміння. 
«Це рідкісний талант. І якщо Аня 
захоче й далі зніматися в кіно, 
впевнений, на акторських тере-
нах її чекає блискуче майбутнє», 
— сказав відомий актор.

У Білорусі вкрали 
водонапірну башту
У Бобруйському районі Могильовської області 
Білорусі мисливці за брухтом розпиляли і викрали 
водонапірну башту. За даними правоохоронців, 
раніше судимий житель с. Вишнівка разом із това-
ришем приїхали на мікроавтобусі до с. Доманове, 
де раніше вгледіли металеву водонапірну вежу. 
Злодії розрізали її на фрагменти болгаркою. Проте 
зникнення громіздкої споруди швидко помітила 
місцева влада. Невдовзі викрадачів знайшли. Що-
правда, частину башти вони встигли збути. 
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