
Те, про що десять років тому 
лише писала британська пись-

менниця Джоан Роулінг у своїй 
серії про Гаррі Поттера, сьогодні 
стало реальністю. Йдеться про 
улюблену гру всіх магів — квідич. 

На сторінках книжки квідич 
швидше нагадує повітряний бій 
за крихітний золотий м’ячик на 
реактивних мітлах, а в реальному 

житті він виявився біганиною по 
газону з затиснутими між ногами 
віниками. 

З огляду на те, що навіть най-
кращі мітли в нашому світі не мо-
жуть підніматись у повітря, ще й 
із людиною, доводиться однією 
рукою притримувати непотрібну 
палицю, а іншою ловити м’яч. Але 
такий, здавалося б, безглуздий 
процес абсолютно не бентежить 
фанатів Гаррі з різних куточків 
планети, які вирішили спробувати 
себе в цьому вигаданому спорті. 

Проте не лише прихильники 
юного чарівника зі шрамом у ви-
гляді блискавки грають у квідич. 
«У нашій команді є ті, хто ніколи 
не читав книжок про Поттера і не 
дивився фільмів, і для них цей но-
вий вид спорту цікавий саме сво-
єю незвичністю», — каже 22-річна 
Клер Хатчинсон із Оттави. 

Щорічний матч за світовий 
кубок квідичу збирає до 1600 учас-
ників у місті Кіссіммі, що в штаті 
Флорида (США). 
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Американці захопились улюбленою грою 
Гаррі Поттера — квідичем 

Нідерландець у техніці оригамі складає 
неймовірно реалістичних птахів 

Чилійський 15-сантиметровий 
інопланетянин має ДНК людини 

Гамбургер пролежав у кишені 14 років 
і не зіпсувався 

Нідерландський художник Йо-
хан Шерфт так досконало 

опанував мистецтво оригамі, що 
його паперових птахів важко від-
різнити від живих. 

Йохан познайомився з цією 
технікою ще в 14 років, коли ви-
готовив свої перші моделі з карто-
ну, розмалювавши їх кольоровими 

олівцями. 
«Мені тоді надзвичайно спо-

добалося це заняття, бо воно по-
єднує в собі різні прийоми, такі 
як, наприклад, робота з трьома 
вимірами, а також малювання з 
подальшим розфарбовуванням», 
— каже митець. 

Муміфікований труп невідомої 
істоти, яку знайшли в Чилі та 

підозрюють в інопланетному по-
ходженні, має таку ж ДНК, що й 
люди. Такого висновку дійшли біо-
логи Медичної школи Стенфорд-
ського університету в Каліфорнії. 

Як зазначає ТСН, за резуль-
татами дослідження, маленька іс-
тота, тіло якої має довжину 15 см, 
жила всього 6-8 років. Але попри 
аномальний для людини вигляд, у 
неї така ж ДНК, як у нас. 

«Можу сказати точно, що це 
не мавпа. Це людина, точніше іс-
тота, що ближча до людини, ніж до 
шимпанзе. Її вік — від 6 до 8 ро-
ків. Очевидно, що вона дихала, їла, 
розвивалася», — каже директор 
кафедри біології стовбурових клі-
тин іноземного вишу Гаррі Нолан. 

Гуманоїда знайшли в півден-
ноамериканській пустелі Атакама 
10 років тому. Раніше режисери 
документального фільму «Сіріус» 

заявляли, що його неможливо кла-
сифікувати біологічно. 

«На щастя, ми маємо сьогодні 
технології, які дозволяють встано-
вити у дуже короткий термін, чи 
це людина», — додав Гаррі Нолан. 

У США гамбургер із McDonald’s 
пролежав 14 років у кишені 

Девіда Віппла і майже не змінився. 
Як повідомляє The Daily 

Telegraph, чоловік купив бутерб-
род іще в 1999-му: хотів через два 
місяці показати його друзям, щоб 
продемонструвати дію консерван-
тів і переконати їх у шкідливості 

фаст-фуду. Піджак із канапкою він 
повісив у шафу і після того жодно-
го разу його не одягав. Гамбургер 
пролежав у кишені три роки. 

«Він був запакований. У мене 
навіть чек із McDonald’s зберігся», 
— каже Віппл. — Коли ми з дружи-
ною знайшли гамбургер, то були 
шоковані: за стільки років він не 
згнив!» — дивується американець. 

З його слів, на булочці та кот-
леті не з’явилося й плямки цвілі, а 
пахли вони апетитно. Єдина зміна 
— соус і огірки розклались. 

Експериментатору стало ціка-
во, скільки ще зможе бутерброд 
пролежати в такому вигляді. І ось 
через 14 років він майже не змі-
нився. «Я ще онукам його показу-
ватиму», — жартує чолов’яга. 

Американці обрали 
найгарнішого 
бульдога 

У США відбувся конкурс краси 
серед бульдогів, організований 

Університетом Дрейка. Перемогу 
здобув пес на кличку Гекльберрі. 

Хазяйка одягла собаку в костюм 
кіногероя Форреста Гампа — синю 
картату сорочку та бежевий піджак. 
Після перемоги пса коронували, по-
садили на трон і пригостили пиро-
гом. Згідно з правилами змагання, 
переможець стане талісманом най-
ближчих естафет вишу. 

Крім того, заохочувальний приз 
за найкращий костюм отримала со-
бака на ім’я Діва, яка була вбрана 
в балетну пачку. Також у конкурсі 
брали участь бульдоги в костюмах 
Супермена і героїв дитячих книжок.

Університет Дрейка визначає 
найкрасивішого бульдога вже 34 
роки. У 2013-му в змаганні взяло 
участь 46 чотирилапих. 

Гвінет Пелтроу стала 
найкрасивішою жінкою року 
Журнал People назвав актрису 

Гвінет Пелтроу найкрасиві-
шою жінкою 2013 року. 

В інтерв’ю виданню 40-річна 
Пелтроу зазначила, що в звичайно-
му житті вона звикла носити джин-
си та футболку, а не сукні або костю-
ми, в яких з’являється на світських 
заходах. Крім того, акторка розпові-
ла, що майже не користується деко-
ративною косметикою. Як розказала 
Пелтроу, зберігати свіжий вигляд і 
почуватися молодшою їй допомагає 

спеціальна система фізичних вправ.
Окрім Гвінет Пелтроу, журнал 

People відзначив і інших актрис за 
їхню красу. 

У 2013 році в цей список потра-
пили зірка фільму Квентіна Таран-
тіно «Джанго звільнений» Керрі Ва-
шингтон, володарка премії «Оскар» 
Дженніфер Лоуренс, а також спі-
вачка Пінк, акторки Зоуї Дешанель, 
Аманда Сейфрід, Дрю Беррімор та 
інші. 

Темношкіра 36-річна акторка та 

політична активістка Керрі Вашинг-
тон, зірка фільму «Джанго звільне-
ний», розповіла, що не мусить бути 
бездоганною. «Усе, що я маю робити, 
— це вирізнятися та насолоджува-
тися заплутаною і сповненою недо-
сконалостей дорогою мого життя», 
— сказала якось вона. 

Примітно, що у список потрапи-
ла 75-річна актриса, модель і продю-
сер Джейн Фонда, яка на запитання, 
в чому секрет її краси, відверто ска-
зала: «Хороші гени і багато грошей». 

Українець купив годинник 
Чарлі Чапліна 
На відомому аукціоні Antiquorum у Нью-Йорку 
продано Rolex Oyster, який належав легендарному 
коміку Чарлі Чапліну. Годинник, виготовлений у 1945 
році, артист німого кіно придбав у бутику в Лондоні, 
що зазначено на циферблаті. Цікавою особливістю 
моделей такого типу є те, що заводна коронка у них 
розміщується на лівому боці корпусу. А оскільки 
Чаплін був шульгою, такий дзиґарик ідеально йому 
підходив. Раритет купив президент компанії Crystal 
Group Ukraine Дмитро Бердянський. 
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