
У США відбувся черговий чемпі-
онат із плювання вишневими 

кісточками.
Учасникам змагань потріб-

но було якомога далі виплюну-
ти кісточку. Переможцем у 2012 
році став новачок турніру Ронн 
Метт, який показав результат у 21 
метр і 45 сантиметрів, повідомляє 
Associated Press.

Як зазначили організатори, пе-
ремога 46-річного Метта особлива 
тим, що вперше за двадцять років 
тріумфує не представник однієї з 
двох династій: від 1992 року зма-
гання традиційно вигравали на-
щадки американських сімей Крау-
зе та Лессард. 

Цього разу представник сім’ї 
Краузе Рік посів друге місце (по-
над 18 м), а його брат став третім 

(приблизно 18 м).
Змагання з випльовування 

кісточок на дальність проходять 
у Мічигані на території садового 
господарства. Уперше чемпіонат 
відбувся 39 років тому. Організа-
тори називають його міжнарод-
ним, хоча насправді більшість 
учасників приїжджає зі США.
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У США пройшов чемпіонат із плювання 
вишневими кісточками

У бенгальському зоопарку можна 
помірятися силами з тигром

Британка народила двійнят у двох різних 
країнах

Американець знайшов на горищі свого 
будинку 13 пляшок столітнього віскі

Японка зв’язала гральні майданчики 
для маленьких непосид

П’ятирічна англійка працює 
випробувачем іграшок

Якщо ви фізично витривалі й 
вам уже набридло змагатися 

з людьми, то можна помірятися 
силою з тваринами. І для цьо-
го не обов’язково у своєму дворі 
влаштовувати перегони, бігаючи 
з місцевими дворняжками навви-
передки, адже є можливість аб-
солютно безпечно позмагатися зі 
справжнім тигром.

З’ясувати, хто крутіший, мож-
на в американському зоопарку 
Busch Gardens Zoo, що у Флориді, 
вправляючись у перетягуванні ка-
нату з 200-кілограмовою бенгаль-
ською «кицькою». Цей атракціон 

має назву Tiger Tug, тобто «Ти-
грячий канат»: товсту конопляну 
мотузку протягнено через кільце 
у двох металевих сітках, що розді-
ляють смугастого силача та добро-
вольця, що ризикнув помірятися з 
ним силами.

Попри те, що зазвичай пере-
можцем таки залишається тигр-
важковаговик, інтерес до розваги 
не вичерпується: дедалі більше 
чоловіків прагнуть спробувати 
власні сили у протистоянні зі сму-
гастим супротивником. 

Та навіть цей атракціон викли-
кає обурення у затятих захисників 
природи: на їхню думку, це не що 
інше, як справжнісіньке знущан-
ня над благородним створінням. 
Утім, поборники прав тварин 
уперто не помічають, що тигра 
ніхто силоміць не змушує хапати 
зубами канат. 

Мабуть, йому все ж набагато 
більше подобається «тягатися» з 
людиною, аніж лежати увесь день 
у клітці та ліниво жувати розморо-
жене м’ясо.

У Великобританії двійнята на-
родились у різних країнах. Так, 

маленький Ділан з’явився на світ в 
Англії, а його сестра Ханна — вже 
за кордоном, у Шотландії. А стало-
ся це через те, що їхня мама почала 
народжувати раніше строку. 

Донна Кінан, 28-річна щасли-
ва матуся, відчула перейми у себе 
вдома, у Нозамберленді. Пологи 
почалися так швидко, що першо-
го малюка жінка народила просто 

у вітальні. Оскільки пологи були 
передчасними, породіллю з сином 
одразу ж вирішили везти до лікар-
ні. Найближчий госпіталь був уже 
на території Шотландії. Саме тут, 
майже через дві години, Донна на-
родила синові сестричку. 

«Ми вже розуміли, що малі на-
родяться у різних країнах, але мо-
гло бути й так, що вони народили-
ся б у різні дні, бо пологи почалися 
дуже рано», — розповіла жінка.

Житель штату Міссурі знай-
шов на горищі у своєму бу-

динку 13 пляшок віскі, датованих 
1917 роком. За словами Браяна 
Фіта, він виявив тару зі старовин-
ним алкогольним напоєм, коли 
розбирав речі на горищі.

Як розповів чоловік, він і його 
дружина придбали будинок, по-
будований у 1850-х рр., недавно. 
Щоб заощадити гроші, багато ре-
монтних робіт нинішній господар 
оселі виконує сам. Так, узявшись 
за вентиляцію, він вирушив на 
горище. Викидаючи непотріб, Фіт 
знайшов щось, що спочатку здало-

ся йому якимись трубами. Потім 
зрозумів, що це пляшки. Розди-
вившись їх, встановив, що це віскі, 
виготовлене у 1912-1913 рр.

Фіт заявив, що має намір від-
крити кілька пляшок у 2017 р., 
коли їм виповниться 100 років. 
Причому він віддає перевагу бур-
бону та вважає, що старовинний 
напій його розчарує. «Я досить ба-
гато чекаю від цього віскі, і тому, 
думаю, він не справить на мене на-
лежне враження», — зазначив він.

Імовірно, випивка належала 
попередньому господарю будинку, 
який страждав від алкоголізму.

В середині 1990-х японська ху-
дожниця Тошико Харукі Ма-

кадам презентувала в’язані гачком 
роботи в мистецькій галереї, коли 
двійко непосидючих дітлахів по-
чали лазити по її творіннях. Але, 
коли жінка з жахом спостерігала, 
як її в’язання небезпечно розтя-
гується і скручується під вагою 
розбишакуватих опецьків, її не-
сподівано сяйнула геніальна ідея 
зв’язати ігровий майданчик.

Через три роки з підтримкою 
інженерів з компанії TIS & Partners 
і ландшафтних дизайнерів із 
Takano Lanscape Planning мист-
киня створила свій перший ігро-
вий куточок із широкоформат-

ними в’язаними гамаками. Трохи 
пізніше такі дитячі майданчики 
з’явилися ще в декількох великих 
містах Японії.

Хто з нас у дитинстві не мріяв 
якомога швидше вирости й 

працювати продавцем або хоча 
б сторожем у магазині іграшок? 
П’ятирічній Джессіці Росбрук із 
англійського графства Кент не-
ймовірно пощастило: їй не довело-
ся дорослішати, аби влаштуватися 
на омріяну роботу. Маленька ді-
вчинка, яка нещодавно пішла до 
школи, офіційно працює наймо-
лодшим тестером у компанії, що 
продукує забавки. 

Упродовж року іграшкові но-
винки надсилають школярці до-
дому. До її обов’язків належать ви-
пробування й оцінювання нових 
зразків. Інакше кажучи, їй потріб-
но побавитися іграшкою і сказати, 
чи та припала їй до душі. 

Зі слів мами наймолодшого ви-
пробувача забавок, дівчинці дуже 
подобається її робота, вона уже 
має власну гігантську колекцію 

іграшок.
«Джессіка обожнює тестувати 

нові моделі. Вона розуміє, наскіль-
ки їй пощастило. А ще їй подоба-
ється те, що вона є випробувачем 
іграшок, яких іще ні в кого з дітей 
нема», — каже мама дівчинки.

Розлючені бики на 
фестивалі в Іспанії 
розкидали людей 
у різні боки

Натовпи відчайдушних гостей 
щорічного фестивалю Сан-

Фермін в іспанській Памплоні запо-
лонили вузенькі вулиці міста, щоб 
позмагатися у швидкості та сприт-
ності з розлюченими биками. 

Протягом дев’яти днів відбува-
ються забіги, а вечорами — тради-
ційна корида. За перші три дні 15 
любителів екстремальних розваг, 
утікаючи від оскаженілих від люті 
биків, дістали серйозні травми, а ще 
кілька сотень відбулися синцями та 
подряпинами.

Цей небезпечний фестиваль за 
кілька століть існування став справ-
жнім символом іспанської культури.

Пенелопа Крус уже на третьому 
місяці вагітності 
Голлівудська зірка Пенелопа 

Крус та її чоловік Хав’єр Бар-
дем таки стануть батьками вдру-
ге, повідомляють іспанські ЗМІ. 

Журналістам іспанської про-
грами Espejo Publico вдалося 
зв’язатися з колегами 38-річної 
зірки в Мадриді, і ті розповіли, 
що Пенелопа на третьому місяці 
вагітності. 

Для акторки це дуже радісна 
подія, адже після народження 
сина Лео вона не раз заявляла, 
що материнство — краще, що 
траплялося в її житті, та що те-
пер вона має намір концентрува-
тися не на кар’єрі, а на ньому. 

«Я домогосподарка, і це так 
здорово! З появою сина я стала 
менше зациклюватися на своїх 
проблемах. Я завжди була дуже 
нервовою, постійно переживала. 
Зараз усе це минуло, я зрозуміла, 
як швидко спливає життя, що не 
можна без кінця хвилюватися на 
порожньому місці», — заявила 
акторка. 

До того ж Пенелопа якраз 
нещодавно зізналася, що бути 
«домашньою дружиною» та пі-
клуватися про півторарічного 
синочка Леонардо — то для неї 
найкраща річ у світі. 

Нагадаємо, первісток Крус і 
Бардема з’явився на світ у січні 
2011-го. 

Чутки про другу вагітність 
відомої акторки з’явилися піс-
ля того, як фото Бардема і Крус, 
які гуляють по Лос-Анджелесу, 
потрапили в Інтернет. На фото-
графіях видно, що Пенелопа, яка 
досить швидко повернулася в 
прекрасну форму після перших 
пологів, знову погладшала. Неве-
ликий округлий животик, який 
помітно з-під футболки, змусив 
задуматися не тільки представ-
ників преси.

У Ялті збудували 
перевернутий дім
Незвичайний туристичний об’єкт із фундаментом 
угорі та дахом на землі відкрили в Ялті. У єдиному 
в Україні перевернутому домі меблі звисають зі 
стелі, а люстра стоїть на підлозі. Будиночок на 43 
кв. м зводили два місяці. Ідею позичили у поляків. 
У підсумку вийшло чудернацьке видовище. Меблі, 
що висять над головою, відвідувачі неодмінно 
власноруч перевіряють — чи міцно тримаються. 
Господарі запевняють, що все прикрутили надійно, 
навіть важкий диван не впаде. 
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