
В графстві Лінкольншир, що в 
Англії, пройшов чемпіонат із 

метання яєць. У заході, що від-
бувся 24 липня, взяли участь пред-
ставники не лише Великобританії, 
але й метальники яєць із Нідер-
ландів, Німеччини, ПАР та інших 
країн. 

У рамках міжнародного турні-
ру, який мав благодійний характер 
(усі гроші, виручені від продажу 
квитків і реєстраційних внесків, 
передадуть відразу кільком не-
комерційним організаціям), від-
булося кілька видів змагань: мета-
ння яєць на дальність, жбурляння 
«яєчних снарядів» у суперника, 
яєчна «російська рулетка» (учас-
никам дають по шість яєць, які 
вони повинні розбивати об голову, 
причому лише одне з них — сире), 
яєчна естафета тощо. 

Змагання з метання яєць на 
дальність виграв представник Ні-
дерландів, який пожбурив «сна-
ряд» на 40 метрів. У дисципліні з 
кидання яєць у суперника перемо-
гу здобула дев’ятирічна англійка. 
Переможцем у «російській рулет-
ці» також став представник Вели-
кобританії. 

До слова, «яєчний» чемпіонат 
проводився у Англії всьоме. 
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В Англії відбувся екстремальний 
чемпіонат із метання яєць

Безхатько знайшов доньку через Twitter 
після тривалої розлуки

У Білорусі студент прийшов на випускний 
у сукні та кедах

У Великобританії знайшли скарб на $16 
мільйонів

У Японії діє ресторан на дереві

Склад іграшок охороняє кішка

У США 58-річний Деніел Мо-
ралес, який вважається нью-

йоркським бомжем «зі стажем», 
після 11 років розлуки з роди-
ною знайшов свою єдину дочку в 
Twitter. Зі слів Моралеса, недавно 
він почав опановувати комп’ютер, 
що стоїть у нічліжці благодійної 
організації, а близько трьох тиж-
нів тому завів акаунт у Twitter. 

Там Деніел коротко розповів 
світові про те, як живеться сучас-
ному американському бомжеві. 
Звісно, чолов’яга мав труднощі з 
граматикою і послідовністю букв, 
але він охоче користувався слов-

ником у своєму мобільному теле-
фоні, подарованому доброчинною 
організацією. 

За кілька днів кількість постій-
них читачів «записок бездомного» 
перевищила три тисячі. Моралес 
досить швидко збагнув усі пере-
ваги соціальної мережі й вирішив 
відшукати у віртуальній реальнос-
ті 27-річну дочку. 

Він залишив номер мобільно-
го та розмістив фотографію Сари 
у віці 16 років. «Спочатку моє 
звернення не мало жодного ефек-
ту, — згадує Деніел. — Я, звісно, 
засмутився, бо всі ці роки дуже 
страждав без дочки». 

Проте через кілька днів про-
лунав телефонний дзвінок, і без-
домний чоловік почув голос Сари. 
«Виявилося, що вона живе зовсім 
поруч, — розповів він. — Але крім 
того, що я знайшов у Twitter Сару 
й онуку, про існування якої й не 
здогадувався, мені стали писати і 
телефонувати зовсім чужі люди, 
пропонуючи переночувати у них і 
навіть підробити. Я ніколи не міг 
собі навіть уявити, що Інтернет 
— це така велика штука», — до-
дав щасливий нью-йоркський без-
хатько.

Студент Білоруського держав-
ного економічного універси-

тету «переплюнув» випускницю з 
Павлограда та з’явився на вручен-
ня дипломів у сукні й кедах. Фото 
студента у дивному вбранні вмить 
розлетілось у соціальних мережах. 
До всього ж сукня у хлопця була не 
вечірня, а «під зебру». 

На одному з форумів користу-
вач написав: «Вирішив поділитися 
з вами фото, де мій друг отримує 
диплом. Тепер він дипломований 
бухгалтер». За його ж словами, ви-
пускник одягнув сукню, щоб ви-
словити свій протест і показати, 
як йому набридло навчатися.

З підземної схованки на острові 
Джерсі в протоці Ла-Манш ви-

тягнули кілька десятків тисяч зо-
лотих і срібних монет, датованих 
приблизно 50-м роком до нашої 
ери. Загальна вага скарбу стано-
вить приблизно три чверті тонни, 
а вартість може досягати $16,5 
мільйона. За оцінками експертів, 
знахідці більше двох тисяч років. 

Ці монети були в обігу в кельт-
ського племені, що населяло північ 
сучасної Бретані у Франції. Вчені 
вважають, що ці гроші могли бути 
заховані на Джерсі французьки-

ми кельтами напередодні навали 
військ Юлія Цезаря.

Дослідникам поки складно 
визначити точну кількість монет, 
адже за століття змішаний із гли-
ною метал злежався настільки 
щільно, що нагадує величезний 
злиток. За попередніми оцінками, 
ця цифра може коливатися від 30 
до 50 тисяч, при цьому нумізмати 
вказують, що ціна кожної монети 
досягає однієї-двох сотень фунтів 
стерлінгів. Тож загальна вартість 
древнього скарбу може сягнути 
від $5 до $16,5 мільйона. 

Якщо є будиночки на деревах, 
то повинні бути й заклади, де 

можуть пообідати мешканці таких 
жител. У японському місті Наха — 
столиці острова Окінава — такий 
заклад уже існує. Ресторан Naha 
Harbor Diner зручно розмістився 
між гілками грубезного напівза-
сохлого баньяна заввишки шість 
метрів.

Клієнтів у цьому унікальному 
закладі харчують винятково нату-
ральною їжею — щойно зібраними 
фруктами та овочами, а також ри-
бою, спійманою місцевими жите-
лями. 

До слова, дістатися до самого 
ресторану можна двома способа-
ми: або на ліфті, або пішки по до-
вгих гвинтових сходах.

У Великобританії бенгальська 
кицька на кличку Міллі «вла-

штувалася на роботу» охороняти 
склад іграшок.

Зі слів працівників фабрики 
з виробництва забавок, якій на-
лежить сховище, пухнасту вирі-
шили «найняти», оскільки вона 
продемонструвала вміння швидко 
видряпуватися по різних поверх-
нях, а також голосно муркотіти 
(як уміння муркати знадобиться 
хвостатому охоронцеві у роботі, 
не уточнюється).

Як розповіли на фабриці, кицю 
вирішили взяти на склад, коли 
вона почала частенько тинятися 
на території підприємства. «Тепер 
іграшки під надійною охороною», 
— зазначили працівники заво-
ду. Як повідомляється, «платня» 
кицьки — котячий корм і риба.

Очікується, що іграшки будуть 

розпродані до Різдва. Чи продо-
вжить чотирилапа охоронниця 
працювати після свят, не уточню-
ється.

У США обрали 
найпотворнішого 
собаку в світі

Переможцем щорічного конкурсу 
на звання найпотворнішого со-

баки в світі, що проходить у США, 
став пес Маглі з Великобританії.

Восьмирічний Маглі — поро-
ди китайська чубата. За перемогу 
в конкурсі разом із ним змагалися 
ще 28 чотирилапих із різних країн. 
Переможець, окрім титулу, отримав 
чек на 1000 доларів і річний запас 
собачого корму. Крім того, невдовзі 
Маглі влаштують гламурну фотосе-
сію й оплатять проживання у одно-
му з фешенебельних готелів мережі 
Sheraton у Каліфорнії.

До слова, чистокровні представ-
ники та помісі китайської чубатої 
собаки регулярно виграють конкурс 
на звання найпотворнішого пса в 
світі. За останні кілька років лише 
одного разу перемагав представник 
іншої породи — в 2009 році титул 
найпотворнішого собаки було при-
своєно одноокому бульдогові.

«НеАнгел» Слава вийшла 
заміж без паспорта
Руденька солістка гурту «Не-

Ангели» 27-річна Слава 
розпрощалася з дівоцтвом. На-
ступного дня після дівич-вечора 
співачка розписалася з нарече-
ним на ім’я Жека. Втім, бурхли-
ве святкування з подружками 
напередодні далося взнаки: до 
РАЦСу молоді люди завітали без 
документів. Але весілля таки від-
булося.

Слава та її наречений нефор-
мально поставилися до шлюбної 
церемонії. Крім того, що їхнє 
вбрання було не зовсім весіль-
ним, молодята ще й забули вдо-
ма паспорти. Через це розпис 
довелося перенести на годину, 
але документів пара так і не до-
чекалася. Та працівники РАЦСу 
погодилися зареєструвати шлюб 
без паспортів. Їх привезли вже 
тоді, коли Славу і Жеку офіційно 
оголосили чоловіком і дружи-
ною.

Серед гостей весільної цере-
монії були лише батьки, близь-
кі друзі та собака нареченої. За 
дружку Слава взяла свою парт-
нерку по гурту «НеАнгели» Віку.

Про майбутнє весілля ру-
денького «НеАнгела» стало відо-
мо у квітні. Тоді Слава розповіла 
про свого нареченого Жеку — 
38-річного київського бізнесме-
на, який має двох дітей від попе-
реднього шлюбу. Як виявилося, 
дівчина познайомилася з наре-
ченим усього півроку тому. Спо-
чатку між ними зав’язалася тісна 
дружба, а потім вони зрозуміли, 
що це кохання. 

Нагадаємо, два роки тому 
Слава мала непрості стосунки з 
чоловіком на ім’я Єгор, який її 
неодноразово бив. Співачка час-
то з’являлася на публіці з синця-
ми.

Померла остання гігантська 
галапагоська черепаха
Помер останній представник галапагоських чере-
пах виду Geochelone abingdoni на кличку Самотній 
Джордж. Йому було близько 100 років. Причини 
смерті черепахи встановить посмертна експер-
тиза. Передбачалося, що тварини цього виду 
можуть жити близько 200 років. Джорджа зловили 
в 1972 р. на о. Пінта, що у групі Галапагоських 
островів. Учені 20 років безуспішно намагалися 
отримати від нього потомство, підшукуючи самок 
близьких до Geochelone abingdoni видів.
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