
Середземноморській черепасі 
на ім’я Блейк, яку зловили на 

Галліпольському півострові під 
час Першої світової, шукають но-
вого господаря.

Цього самця підібрав на полі 
бою на турецькому півострові 
британський солдат у далекому 
1915 році. Прізвище першого влас-
ника черепахи — Марріс. У 1916 
році він привіз тварину з Туреччи-
ни до Великобританії.

Спочатку черепаха жила в селі 

Блейкні, що в графстві Норфолк. 
Хто та коли назвав тварину Блей-
ком, не уточнюється.

Перший власник Блейка помер 
понад тридцять років тому. Відо-
мо, що в 1983 році черепаху за-
брала до себе любителька тварин 
Меріон Скіннер. Зараз їй 67 років. 
Англійка вже не може доглядати 
за вихованцем за станом здоров’я, 
тому шукає йому нового господа-
ря. Жінка розповіла, що з віком 
Блейк став трохи підсліпуватий, 
одначе не втратив інтересу до са-
мок свого виду. 

Нині тварина живе в розплід-
нику для черепах Norfolk Tortoise 
Club. 

Зазначимо, що середземно-
морська черепаха (також відома 
як грецька черепаха, кавказька че-
репаха) — один із членів сімейства 
сухопутних черепах (Testudinidae). 
Довжина представників цього 
виду — до 35 сантиметрів. Деякі 
середземноморські черепахи жи-
вуть до ста з гаком років.
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Черепаха, що пройшла Першу світову 
війну, шукає нового господаря

Українські ювеліри створили 
найкоштовнішу в світі каблучку

У Норвегії ведмеді залізли до будинку 
та вижлуктили сто бляшанок пива

Канадець виготовляє томатне вино

У Китаї хлопець тоннами п’є сироп 
від кашлю

Хвора на розсіяний склероз американка 
створює дивовижні мозаїки

Українські ювеліри потрапили у 
Книгу рекордів Гіннеса, ство-

ривши каблучку з рекордною кіль-
кістю діамантів, інформує ТСН. 

Як повідомляється, «Царівна 
Лебідь» коштує більше мільйона і 
містить аж 2 525 діамантів. Таким 
чином, українці побили попереднє 
досягнення американських колег: 
на їхньому витворі камінців було 
удвічі менше. 

Зазначимо, невдовзі майстри 
хочуть відправити каблучку в тур 
музеями Європи. Вони мріють, 
щоб цей перстень приміряла сама 
британська королева. Першими ж 

рекордну прикрасу побачили кия-
ни, які позитивно відгукувалися і 
не скупилися на компліменти.

Четверо ведмедів вдерлися до 
приватного будинку в селищі 

Ярфьорд, що на півночі Норвегії. 
Як розповів власник житла 

Івен Борте Нільсен, уночі, коли 
нікого не було вдома, ведмедиця 
з трьома ведмежатами проламали 
зовнішню стіну будинку та про-
лізли всередину. Там клишоногі 
влаштували розгардіяш — розла-
мали ліжка, повідкривали шафи, 
зірвали зі стін полиці. Крім того, 

вони з’їли всі солодощі, зокрема 
мед і шоколадну пасту, та випили 
сто бляшанок пива. 

Власники, повернувшись до-
дому і побачивши безлад, одразу 
зрозуміли, хто винуватець: на під-
лозі були ведмежі екскременти і 
сліди лап. 

На думку Нільсена, той факт, 
що ведмедиця взяла з собою вед-
межат, свідчить про те, що звірі 
можуть повернутися до його дому.

Щоб виготовляти прекрасне 
вино, зовсім не обов’язково 

вирощувати елітні лози з добірни-
ми кетягами ягід. Можна засадити 
ділянку помідорами і теж виготов-
ляти аристократичний алкоголь-
ний напій або томатний сік. Але 
краще все-таки вино, як це робить 
канадець Паскаль Міші з провінції 
Квебек.

Сім років тому, залишивши 
рідну Бельгію, колишній м’ясник 
вирішив започаткувати бізнес і 
заробити на сімейній таємниці ви-
готовлення томатного вина. Цей 

секрет тримали у таємниці й пе-
редавали з покоління в покоління. 
Звісно, були заповзятливі люди, 
які й до появи фірми Міші нама-
галися створювати помідорний 
алкогольний напій, але Паскаль 
впевнений в успіху свого проекту. 

З огляду на те, що продажі 
його вина під назвою Omerto не-
щодавно досягли позначки в 34 
тисячі пляшок, можна сміливо 
стверджувати: він іде в правиль-
ному напрямку. Як і кращі вино-
роби, Паскаль вибирає для свого 
вина тільки найкращі сорти тома-
тів. Так, для виготовлення соку він 
віддає перевагу жовтим помідорам 
і сорту «Чорна вишня» (Cherry).

Утім, офіційно іменувати свій 
продукт вином Міші може лише в 
Північній Америці, тоді як у Фран-
ції таку рідину можна називати 
лише алкогольним напоєм. Бо ж 
цей плід вважають овочем, попри 
те, що має ознаки і ягоди. Та томат-
ний барон планує посперечатися з 
науковцями щодо помідорів. 

У провінції Гуандун (Китай) 
хлопець на ім’я Цян Цзай із 12 

років зловживає сиропом від каш-
лю. Він випиває три тонни на рік. 
Тривале вживання лікарських за-
собів дуже погано позначилося на 
здоров’ї парубка. 

Як пишуть тамтешні ЗМІ, що-
дня Цян випиває не менше семи 
пляшок, а буває, що й до 20. Об’єм 
кожної пляшечки становить 120 
мл. Як підрахував сам китаєць, 
який страждає від цієї залежності 
ось уже вісім років, за гроші, які 
він витратив за увесь цей час на 
сироп, можна було купити легко-
вик BMW. 

Зазначимо також, що зловжи-
вання сиропом від кашлю впро-
довж восьми років дуже підірвало 
здоров’я юнака. В 20 років йому 
діагностували зміщення хребта. 

Кісткова тканина мінералізована 
усього на 45%, а на знімку ске-
лета чітко видно численні пере-
ломи. Через втрату кальцію зріст 
Цяна з 1,72 м скоротився до 1,6 
м. Окрім того, у нього проблеми 
з декомпенсацією функцій легень, 
він страждає від виразки шлунку, 
кишкового розладу, порушення 
функції печінки та ниркових ка-
менів. 

Незвичайна залежність при-
звела також до погіршення пам’яті, 
у Цяна з’явилися галюцинації і ма-
рення, почалося руйнування тка-
нин зубів, а також спостерігається 
аритмія серця. 

Лікарі пояснюють, що до скла-
ду сиропу від кашлю входять нар-
котичні засоби, які можуть ви-
кликати звикання та наркотичну 
залежність у людини.

Понад двадцять років тому 
американці Лорі Харріс діа-

гностували розсіяний склероз, і 
це змусило її покинути улюблену 
роботу викладача. Тоді Лора по-
ринула у творчість, присвятивши 
повний робочий день мозаїці. 

Як і всі люди, що захоплюються 
мозаїками, вона використовує для 
їх створення скло, фарфор, керамі-
ку і камені. Однак є в її творіннях 
і нетрадиційні елементи — ключі, 
деталі з механізмів годинників і 
навіть запчастини від велосипедів 
і мотоциклів, щоправда, здебіль-
шого тільки їх найдрібніші деталі. 

Сюрреалістичні роботи Лори, 

наче вихоплені з контексту кадри, 
змушують додумувати сюжет. По-
чинаючи з 2007-го, жінка регуляр-
но отримує премії та гранти між-
народного рівня за свої роботи.

У Португалії 
з’явилася 
парасолькова алея

Виявляється, рятуватися від не-
щадного палючого сонця треба 

за допомогою сучасного мистецтва. 
Так, цього літа у Португалії можна 
побачити чудову інсталяцію з пара-
соль: над однією з вузеньких вулиць 
міста Агуеда у повітрі зависли сотні 
кольорових зонтиків. Самі парасолі 
та пастельні ніжні тіні, які вони від-
кидають, створюють дуже гарний 
ефект. Містяни й туристи не в змозі 
опиратися такій красі, тож залюбки 
прогулюються парасольковою але-
єю. Інсталяція, обіцяють організато-
ри, збережеться до кінця літа.

Віра Брежнєва стане суддею 
у пародійному шоу
Шоумен і продюсер Олександр 

Цекало взяв на роботу сестру 
своєї дружини Віки — співачку Віру 
Брежнєву. Екс-солістка «ВІА Гри» 
спробує себе у якості судді паро-
дійного шоу, директором якого є 
Сашко. Команда проекту запросила 
зірку, яка часто сама була об’єктом 
пародій, увійти до складу журі.

«Я з цікавістю ставлюся до гу-
мору та пародії, тож рада, що цього 
року буде можливість доторкнути-
ся до «прекрасного», — зізналася 
артистка. — Очікую незвичайних 
номерів. Усе-таки багато тем уже 
заїжджені. Щоб здивувати публіку 
сьогодні, треба зробити або щось 
просте і геніальне, або щось неймо-

вірне!» — зауважила Брежнєва.
До речі, до пародій на неї саму 

Віра вже давно звикла. На пародис-
тів не ображається. «Пародії для 
мене — особливе задоволення. Не 
було такого, щоб якась із них мене 
засмутила. На щастя, я вмію сміяти-
ся над собою і роблю це з задоволен-
ням!» — сказала співачка.

Google знайшов у Єгипті досі 
невідомі науці піраміди 
Нещодавно американська археолог Анджела 
Мікол виявила два раніше невідомих комплекси 
пірамід. До цього епохального відкриття жінка-на-
уковець ішла впродовж 10 років. Утім, для цього їй 
не довелося навіть покидати власну домівку: вона 
просто ретельно досліджувала поверхню планети, 
користуючись веб-сервісом Google Earth. Програма 
дає рельєфне комп’ютерне зображення поверхні 
Землі. У басейні Нілу археолог розгледіла дві групи 
дивних пагорбів і трикутне плато.
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