
У Великобританії чоловік знай-
шов труп миші у коробці зі 

смаженою рибою. Чоловік на ім’я 
Мухамед купив пакунок шма-
точків смаженого рибного філе у 
супермаркеті, щоб перекусити на 
ходу. Він встиг з’їсти кілька, перш 
ніж помітив, що в коробці щось 
чорніє. 

«Я виловив підозрілий шмат і 
побачив, що це напівзогнила до-
хла миша. Я був шокований, і мене 
мало не знудило», — зізнається 

британець. 
Обурений покупець звернув-

ся до адміністрації магазину і по-
скаржився, що знайшов мертвого 
гризуна. Супермаркет у свою чергу 
повідомив у службу захисту спо-
живачів про те, що виробник сма-
женої риби допустив таку помил-
ку. Триває розслідування. 

«Я після того не можу нічого 
з’їсти. П’ю самі соки, і все. Брат із 
мене постійно кепкує і пищить, як 
миша», — жаліється Мухамед. 
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Британець знайшов мертву мишу 
в коробці зі смаженою рибою 

Чорноносі вівці — швейцарська 
цікавинка 

Американка 
— власниця 
найбільших грудей 
у світі 

У Греції виготовили рекордний льодяник 

Чорний кіт-диявол нападає на людей 
і сусідських котів 

Поні став зіркою Інтернету 

Вівці породи Valais Blacknose, 
що походять із регіону Вале, 

Швейцарія, виглядають, як іграш-
кові. Їх вирощують як для отри-
мання вовни, так і на м’ясо. Відра-
зу впадають у вічі чорні мордочка, 
вуха та ноги овечок. Решта шерсті 
у них біла та пухнаста — так і хо-
четься погладити. Але якщо тор-
кнутися, то виявиться, що на до-
тик вона досить жорстка та груба. 
Ще одна особливість цієї породи 
в тому, що і вівці, і барани мають 
роги. Кожна особина важить від 80 
до 100 кг, даючи близько 4 кг вов-
ни на рік. 

Ця давня порода відома ще з 
15 ст. Чорноносі чудово почува-

ються в суворих кліматичних умо-
вах — на високогір’ї, в країнах із 
холодним і вологим кліматом. 

Челсі Чармс — власниця найбіль-
ших грудей у світі. Молочні за-

лози американки важать 24 кг. 
Челсі — акторка «дорослого 

кіно» та модель. Прославилася саме 
завдяки величезному бюсту. Від 
природи, зізнається, в неї 4-й роз-
мір. Першу операцію зі збільшення 
грудей зробила у 20 років, тоді й по-
чалася її модельна кар’єра. 

Через рекордний бюст у Чармс 
постійно болить спина, вона не може 
нормально спати, бо 24-кілограмо-
вий тягар тисне на грудну клітку. 

У Греції, у місті Трикала, вигото-
вили льодяник вагою 3,6 тон-

ни. Представники Книги рекордів 
Гіннеса вже зафіксували «солод-

ке» досягнення. На створення ве-
летенської цукерки у кондитерів 
пішло два дні. 

Льодяник, якого настромили 
на величезну колоду-«паличку», 
височітиме на вулиці в центрі міс-
та протягом різдвяних канікул. 
Куди солодощі подінуть після свят, 
не уточнюється. 

Попередній рекорд був вста-
новлений у США влітку 2012 року. 
Тоді американські кондитери ви-
готовили «чупа-чупс» зі смаком 
шоколаду вагою 3,176 тонни. Цу-
керку поставили на стовп, який 
виконував роль патичка. 

У Великобританії в графстві 
Корнуол чорний кіт на кличку 

Шайні тероризує сусідів, напада-
ючи на них із кігтями та зубами. 
Вдома пухнастий поводиться спо-
кійно. Хазяї запевняють, що їхній 
улюбленець дуже добрий і лагід-
ний. Однак сусіди називають Шай-
ні «диявольським котиськом». 

«Він заліз до мене в дім і наки-
нувся на мене. Цей монстр просто 
вчепився пазурами мені в руку, 
висів і кусався. Він потім утік, а 
мені довелося їхати в лікарню», — 
розповідає сусідка Пола Бартон. 
За словами жертви, медики після 
нападу Шайні порадили їй пройти 
курс лікування антибіотиками. 

Ще одна жіночка, що мешкає 
поряд, відбивається від хвостато-
го нападника шлангом із водою. 
А якось вилила на нього гарячий 
чай. 

Сусіди щонайменше п’ять ра-
зів викликали полісменів, щоб ті 
втихомирили тварину. Однак пра-
воохоронці розводять руками, бо у 
Британії немає такого закону, який 
би захищав людей від котів. 

Власники не ймуть віри та за-
певняють, що милішої істоти за 
Шайні годі й шукати. 

Сокс — чотирирічний рябий 
поні з довгою білою гривкою, 

що народився в шотландському 
Даллку на племінній фермі в 2008 
році. Головний талант маленької 
конячки — це вміння зображати 
«місячну ходу» Майкла Джексона: 
саме її жеребчик і демонструє в 
рекламному ролику британського 
мобільного оператора, який зро-
бив його світовою знаменитістю. 

Якщо вірити господині Со-
кса Мері Вільямсон, він навчився 
танцювати за два тижні. Весь цей 
час із ним займалася спеціалістка з 
дресирування Елейн Тейт. 

Цікаво, що влітку 2013 року 
Сокс, як і належить справжній 
знаменитості, навіть потрапив у 
пікантну історію: хазяйка запід-
озрила поні в тому, що потай від 
усіх він став батьком лошати. Річ у 
тому, що Сокс відомий як великий 
шанувальник протилежної статі. 
За велінням серця він утік зі свого 
пасовища і відправився відвіда-

ти кобилу на кличку Кімберлі (на 
шляху до неї він навіть переплив 
озеро!), яка і стала матір’ю лошач-
ка Скемпа. 

Англієць з’їв сендвіч розміром із дитину 

Лондонець Джеймс Бреттел з’їв 
сендвіч вагою близько 3,5 кг. 

26-річний британець замовив 
бутерброд із меню кафе в місті 
Саутенд-он-Сі під назвою «Гігант-
віч» і впорався з ним за 36 хвилин, 
хоча виділяють на це аж 45. 

За словами відвідувача закла-
ду, він вирішив ум’яти цей вели-
чезний сендвіч, коли побачив його 
у Мережі. «Випадково натрапив на 
нього у Facebook, він був завбіль-
шки з малюка! Я вирішив, що про-
сто мушу спробувати», — розповів 

Джеймс. 
Хлопець став першим, хто 

спромігся з’їсти гігантський бу-
терброд за відведений час. Крім 
хліба, різних видів м’яса, омлету, 
овочів і сиру, до складу «Гігантві-
ча» також входить картопля фрі 
й капустяний салат «Коул-слоу». 
Страва містить 8000 Ккал. 

Сендвіч-велетень з’явився в 
меню закладу рік тому. Відтоді 
його намагалися з’їсти 116 разів, 
але їдцям не вдавалось успішно 
впоратися з завданням. За умова-
ми, поставленими кафе перед клі-
єнтами, кожен, хто не впорався з 
«Гігантвічем», повинен був відра-
хувати до призового фонду один 
фунт. Тепер 116 фунтів і сувенірна 
футболка дісталися Бреттелу. 

Рекордні за розмірами страви 
фігурують у меню по всьому світу. 
Заклади пропонують відвідувачам 
величезні стейки, бургери та по-
рції картоплі фрі по кілька кіло-
грамів, попереджаючи, що з’їсти 
їх необхідно за обмежену кількість 
часу. Якщо клієнт справляється, 
отримує приз, а саме замовлення 
йому оплачують. 

Міла Йовович до кінця життя 
може бити байдики 
Голлівудська актриса українського 

походження Міла Йовович вва-
жає, що настав час, коли вона може 
не працювати. Про це кінозірка роз-
повіла в інтерв’ю журналу The Edit, 
передає «Таблоїд». 

Під час фотосесії для видання 
акторка розказала про стосунки з 
колишнім чоловіком Люком Бессо-
ном. «Зустріла Люка і закохалася. Я 
знайшла людину, яка дозволяла мені 
робити помилки та продовжувала 
допомагати мені. Він підбадьорю-
вав: «Навіть якщо у неї щось вихо-
дить дуже добре, це не означає, що 
у тебе вийде гірше». Ми все ще ба-
чимося та спілкуємося», — зізналася 
кінодіва. 

Наразі Йовович щаслива, що має 
можливість не працювати. «Я знаю, 
це звучить обурливо для багатьох 
людей, але я працювала змалку. Тож 
знаєте що? Відчепіться. Може, буду, 
може, ні... Чудово, коли є можливість 
так сказати», — зазначила вона. 

Тепер Міла, мабуть, матиме до-
сить часу для арт-експериментів. 
Нагадаємо, кілька місяців тому ак-
торка заради мистецтва залізла у 
прозору коробку. Зірка взяла участь 
у проекті американської художниці 
Тари Сабкофф. 

Перед Йовович було завдання: 
зображати сучасну городянку з її 
турботами, на яку може подивити-
ся хто завгодно. Спілкуватися з зо-

внішнім світом вона могла лише за 
допомогою ноутбука і телефона. В 
скляному кубі Міла провела п’ять 
годин. 

Також артистка зізналася, що не 
переживає за свої форми. Акторці 
навіть подобається, коли в неї є кіль-
ка зайвих кілограмів. 

«Я завжди помічаю, що чоловіки 
тоді звертають більше уваги. Моєму 
чоловіку це завжди подобалося. Він 
каже: «Твої груди виглядають приго-
ломшливо!» — розповіла Йовович. 

До слова, актриса вважає, що 
найкращу фігуру мала у 23 роки. 
«Мені здається, що тоді ніхто не міг 
похвалитися такою ж. Ну, хіба що 
Кейт Мосс», — додала вона. 

У McDonald’s клієнтам видали 
пакет із грошима замість 
замовлення 
У штаті Теннессі місцевий McDonald’s помилково видав 
подружжю, що вирішило поснідати, пакет із грошима 
замість замовлення. Як розповіли Грегг і Стейсі Террі, 
коли вони розкрили пакунок, то відразу зрозуміли, що 
касир дав їм його випадково. Вони підкреслили, що 
навіть не думали привласнювати гроші, хоча Стейсі 
пожартувала, що готівки їй вистачило б на шопінг. Ке-
рівник мережі фаст-фуду подякував сім’ї за чесність. 
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