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A Internet é um lugar maravilhoso. Repleto de conhecimento, guias, distrações e fotos de gatos. É também
o “local” onde o absurdo se torna a norma.

Agora, a rede social Instagram tem um novo recordista, um simples ovo superou o recorde até agora
detido pela socialite Kylie Jenner.
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De acordo com as informações avançadas pela revista Time, a sensação do momento na rede social
Instagram é mesmo esta. Um simples, singelo e perfeito ovo…

O recorde de “likes” pertence agora ao perfil “Egg Gang”, criado exclusivamente para quebrar a
dominância das figuras públicas como Kylie Jenner e Kim K. Uma prova, algo obtusa, do espírito de
justiça social que grassa nas redes sociais.

 

A socialite Kylie Jenner foi ultrapassada por um…ovo

Assim sendo, nesta manhã de segunda-feira (14), a foto de um ovo conta com mais de 26 milhões de
“likes”. Por conseguinte o seu objetivo foi atingido, ficando a publicação de Kylie Jenner em 2º lugar com
18 milhões de “likes”.

Na legenda da imagem deste ovo pode ler-se “vamos estabelecer, em conjunto, um novo recorde
mundial de likes. Ultrapassar a atual n.º1, a foto de Kylie Jenner com 18 milhões de likes”.
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Esta é a foto mais popular da rede social Instagram

Em suma, o objetivo foi alcançado e superado por larga margem. Não sem antes a própria Kylie Jenner
entrar na brincadeira (ou guerra) com uma recente publicação em que quebrava um ovo no meio da
estrada.

Ainda assim, a provocação de Kylie Jenner não foi o suficiente para tolher as ambições deste nobre ovo.
Com efeito, gerou-se uma nova onda de “likes” na foto do rival da socialite que alargaram a diferença
entre ambos.

Relembro que o perfil @EggGang tem apenas uma única publicação e um único propósito, já atingido. A
partir daqui o que reservará o futuro para o ovo mais famoso de toda a rede social Instagram?

 

Superou, por larga margem, o recorde de Kylie Jenner

Uma competição inútil poderá pensar o leitor? Sim, sem dúvida. Contudo, não deixa de ser uma bela
prova daquilo que a internet é capaz de fazer. Unir milhões de pessoas em redor do mundo em torno de
um objetivo comum.

Desta feita o objetivo passou por tornar este ovo na publicação mais amada de toda a rede social. Pois
bem, que ilações podemos daqui retirar? Há uma mãe galinha extremamente famosa neste momento.
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