
Норвезький студент Крістофер 
Кох купив у 2009-му біткоінів 

(електронні гроші, що тоді тільки 
запроваджувалися) на $24, а через 
чотири роки заробив на різниці 
курсу на квартиру в столиці. 

Вивчаючи шифрування в 
2009 році, хлопець зацікавився за-
гадковою інтернет-валютою. Він 
витратив близько $24 (150 крон) 
на придбання п’яти тисяч бітко-
інів (тоді один біткоін коштував 
менше цента), але через якийсь час 
забув про свій вклад. 

Коли у квітні 2013 року ЗМІ 
широко висвітлили феномен без-
печної цифрової валюти, Крісто-
фер згадав про свою інвестицію. 
Знайшовши пароль до свого про-
філю на біржі, він виявив, що його 
біткоіни різко виросли в ціні. За 
обмінним курсом на той момент їх 
вартість становила 5 млн крон, або 
885 тис. дол. 

Кох перевів у готівку одну 
п’яту цієї суми. Отриманих гро-
шей йому вистачило на придбання 
трикімнатної квартири в престиж-
ному районі Осло. 

Зазначимо, біткоін (Bitcoin) 
— електронна валюта, яку можна 
придбати на спеціальних онлайн-
біржах. 
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Студент несподівано заробив на квартиру, 
вклавши колись $24 у біткоіни 

Найвищий чоловік планети одружився

Майстер Нау — 
найменша людина 
на планеті 

Сербський сир визнали найдорожчим 
у світі 

Індонезійські любителі спорту грають 
у футбол запаленим кокосом 

Міні-модель найбільшого монастиря 
Болгарії митець робив 16 років 

Найвищий чоловік на землі 
одружився. Турок Султан Ко-

сен днями відгуляв гучне весілля 
з сирійкою, що нижча за нього аж 
на 78 см. Обраниця велетня ледве 
сягає його ліктя. Втім, наречений 
зі ростом у понад два з половиною 
метри впевнений, що знайшов 
жінку своєї мрії. 

Найвищим у світі турок став 
через пухлину гіпофіза. П’ять ро-
ків тому її видалили, і Султан при-
пинив рости. 

Майстер Нау (Master Nau), 73- 
річний житель Непалу, приле-

тів до Катманду, щоб зареєструва-
тися в якості претендента на звання 
найменшої людини у світі. 

Зріст літнього непальця стано-
вить усього-на-всього 40,6 см. У сто-
лиці представники Книги рекордів 
Гіннеса повинні зафіксувати дані 
унікальної людини. 

«Нау має всі шанси на перемо-
гу», — запевняє Тханешвар Гурагаїн, 
який виміряв зріст маленького чо-
ловічка та є представником Книги 
рекордів. 

Відомо, що Майстер Нау живе в 
сім’ї молодшого брата в Бхайрахаві 
(Bhairahawa), що за 350 км на північ-
ний захід від Катманду. 

Самостійно пересуватися мініа-
тюрна людина не може. 

Сир пуле, що його виробляють 
на ослиній фермі в Сербії та 

який коштує близько 1300 доларів 
за кілограм, назвали найдорожчим 
у світі. Настільки висока ціна на-
турального та корисного продукту 
обумовлена тим, що на 1 кг іде 25 л 
свіжого ослиного молока, літр яко-

го коштує 40 євро, при тому, що в 
добу ослиця дає не більше 200 мл. 

Таким чином, сир, який ви-
пускає сільгосппідприємство «За-
савіка», входить до списку найдо-
рожчих делікатесів у світі поряд із 
італійськими трюфелями й омле-
том із чорною ікрою, який пода-
ють за тисячу доларів у одному з 
ресторанів Нью-Йорка. 

За словами фахівців, розсип-
частий пуле за своїми смаковими 
характеристиками нагадує іспан-
ський манчего, проте у нього ще 
глибший, багатший смак. 

Крім сиру, на сербській фер-
мі також розливають по пляшках 
осляче молоко, яке, як перекону-
ють, було секретом краси самої 
Клеопатри. 

Як зробити запальною гру на 
футбольному полі, чудово зна-

ють в Індонезії. Тут вирішили до-
дати видовищності грі мільйонів і 
злегка змінили правила. 

Замість м’яча у хлопців — ко-
косовий горіх, який палає, попе-
редньо вимочений упродовж двох 
днів у гасі, завдяки чому матч три-
ває цілих 60 хвилин. 

Грають індонезійці за загаль-
ноприйнятими правилами. Однак 
головне тут — не перемога, а від-
чуття. Якщо гравець не відчуває 
болю, значить, заряджається енер-
гією і зміцнює дух. Власне, заради 
цього все і затівалося. 

У Музеї археології Софії вистав-
лена мініатюрна модель Риль-

ського монастиря, зроблена бол-
гарським художником Пламеном 
Ігнатовим. На її створення пішло 
шістнадцять років і більше шести 
мільйонів сірників. 

Зазначимо, що Рильський мо-
настир є найбільшим і найвідомі-
шим православним монастирем у 

Болгарії. Він вважається однією з 
найважливіших історичних, куль-
турних і архітектурних пам’яток 
країни та є визначною пам’яткою 
Південної Європи. 

Древня обитель, що була за-
снована у Х столітті, в 1993 році 
потрапила до Списку об’єктів сві-
тової спадщини ЮНЕСКО. Нині в 
її стінах проживає 39 ченців. 

У жителів норвезького містечка з’явилося 
власне «Сонце» 

Відбулася знаменна для жителів 
норвезького містечка Рьюкан, 

розміщеного в глибокій ущелині, 
подія. Тут було встановлено друге 
в світі за площею гігантське дзер-
кало. 

Запитаєте, навіщо воно? Уявіть 
собі, що ви мешкаєте там, де сонце 
світить тільки п’ять місяців у рік! 
Це не вигадка і не сценарій із фан-
тастичного фільму, а сувора ре-
альність. Така ситуація типова для 
жителів багатьох північних міст, 
зокрема і для Рьюкана. 

Нещодавно на схилі гори вста-
новили комбіновані дзеркала за-
гальною площею відображення 
понад 600 кв. м. Геліостати, керо-
вані комп’ютером, мінятимуть кут 
для максимального відбиття со-

нячного світла. 
Проект обійшовся в 5 млн нор-

везьких крон. Зате тепер керована 
установка радує світлом 192 жите-
лів із листопада по лютий. 

Леді Гага стала жінкою року 
Епатажна співачка Lady Gaga 

отримала ще одне звання. Цього 
разу артистку визнали жінкою року 
за версією журналу Glamour. Як за-
значає видання, Леді Гага — це не 
просто співачка, а артистка та благо-
дійник. Саме тому вона й отримала 
новий почесний титул. 

В інтерв’ю журналу поп-зірка 
розповіла, звідки у неї береться 
впевненість. «Це залежить від того, 
про що ми говоримо. Я дійсно впев-
нена в своїй музиці, тому що я лю-
блю її. Я впевнена в тому, хто я є», 
— зауважила вона. 

Артистка також зізналася, що 
вона не вважає себе гарною у звич-
ному розумінні цього слова. 

«Якби існувало щось на зразок 
математичного рівняння краси, не 
знаю, чи була б я алгоритмом. Для 
мене це завжди було нормально. Я 
не супермодель. Це не те, чим я за-
ймаюся. Я займаюся музикою», — 
повідала Gaga. 

Відповідаючи на запитання, 
хто є особистим героєм у рейтингу 
«Жінка року–2013», 27-річна Леді 
Гага сказала, що це Емма Керрол — 
прихильниця поп-діви, яка страж-
дає від церебрального паралічу. 

«Тому що зараз, після операції на 
стегні, вона може робити речі, які, 
як їй здавалося раніше, вона ніколи 
не мала би змоги робити», — пояс-
нила співачка, яка й оплатила ліку-
вання хворій фанатці. 

Спостереження за тим, як Кер-
рол пробивається через свої най-
жахливіші страхи, допомагає Газі 
зрозуміти, що і вона здатна на все. 

«У Емми є гламур, який за меж-
ами гриму і перук. Це гламур вижи-
вання», — резюмувала Lady Gaga. 

Разом із тим британці присвої-
ли співачці статус «Найпотворніша 
зірка». Її вважають найстрашнішою 
британські дітлахи. Топ-список «та-
лановитих і жахливих» складали за 
даними опитування, який проводи-
ли серед дітей 7–14 років. 

«Летюча смерть» жахає 
американців 
У США «Летюча смерть», яку сконструював Том Мейб, 
жахає мешканців містечка Луїсвілл (Кентуккі). За 
словами Тома, він узяв за основу іграшковий гелікоптер 
на дистанційному керуванні. «Смерть» зненацька  
підлітає ззаду і починає верещати, лякаючи свою 
«жертву». Зазвичай вона нападає на бігунів, людей, які 
вигулюють собак, і баскетболістів, які грають у кошик у 
парку. Жартівник зняв на відео, як його винахід лякає 
обивателів. За добу на YouTube ролик переглянули 
понад 150 тисяч разів. 
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