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МОТОРОШНА ЗНАХІДКА 

СВЯТО НАБЛИЖАЄТЬСЯ 

СПРАВЖНЯ ВІРНІСТЬ 

РАДІ ВСІМ 

ДИВА ПРИРОДИ 

В Англії розкопали будинок 
відьми з мумією кота

Найбажаніший новорічний 
презент від керівництва — гроші

Якутському псу Хатіко побудують 
будку на місці загибелі подруги 

У Ватикані готові прийняти 
інопланетян у християнство 

Озеро у Болівії називають межею 
неба і землі

У Великобританії розкопали бу-
динок  відьми, в якому була 

замурована муміфікована кішка. 
Будівлю знайшли в графстві Лан-
кашир. Цей регіон із давніх часів 
називають відьомським краєм. 
Будинок збудували у XVII століт-
ті. Як вважають археологи, він був 
житлом відьми. У цьому регіоні 
про чаклунство існує чимало ле-
генд і оповідей. Одна з них свід-
чить, що ще в 1612 році десятеро 

людей із двох сімей були страчені 
через підозру в чаклунстві. 

Знайшли цей дім інженери, які 
будували неподалік водопровід. 
Будівля заховалась під величезним 
шаром землі й трави. Зараз будів-
ництво призупинено, доки трива-
ють розкопки.

Саймон Ентвістл, експерт із ві-
дьом регіону, переконаний, що за 
своєю важливістю знахідку можна 
прирівняти до відкриття гробниці 
Тутанхамона. Фахівець вважає, що 
в будинку можуть бути останки 
вежі Малкін — місця, в якому ре-
гулярно проходили шабаші та інші 
магічні ритуали.

У будинку в одній зі стін зна-
йшли муміфікованого кота. На 
думку істориків, кішки відіграють 
важливу частину у фольклорі про 
відьом і, можливо, захищають бу-
динок від злих духів. Також поруч 
із житлом був виявлений   вікторі-
анський посуд, олов’яна ванна і 
частина ліжка.

Компаніям, що збирають спів-
робітників на дорогу ново-

річну вечірку, варто подумати ще 
раз: значна частина працівників 
воліла б отримати як подарунок 
гроші.  Тільки 4% опитаних ком-
панією «Harris Interactive» назвали 
святковий корпоратив головним 
об’єктом своїх бажань.

Майже дві третини респон-

дентів повідомили, що хочуть на 
Новий рік бонус, 62% висловилися 
на користь збільшення зарплати, а 
ще 32% хотіли б отримати більші 
відпускні.

«Доти, поки ми не побачимо, 
що вплив кризи сходить нанівець, 
працівники нададуть перевагу 
грошам та іншим фінансовим за-
охоченням, щоб звести кінці з 
кінцями на свята», — повідомив 
соціолог Расті Рефф.

10% працівників віддали б пе-
ревагу медичному страхуванню, 
8% повідомили, що їм не завадив 
би абонемент у спортклуб, а 3% 
висловилися на користь оплати 
витрат на транспорт. 

При цьому три чверті респон-
дентів вважають, що заслужили 
заохочення за важкий робочий 
рік, а 58% повідомили, що дуже 
сподіваються отримати бонус.

У Якутську бездомному псові, 
який одержав кличку Хатіко, 

побудують теплу будку, щоб він 
не замерз на 50-градусному моро-
зі. Необхідність у створенні ком-
фортних умов для тварини вини-
кла у зв’язку з тим, що він цілими 
днями сидить на вулиці й не хоче 
нікуди йти — Хатіко охороняє міс-
це, де загинула його подруга, соба-
ка породи лайка.

Хатіко потрапив на сторін-
ки російської преси, коли жите-
лі Якутська написали про ньо-
го на місцевих форумах. Так, 
з’ясувалося, що раніше пес і його 
подруга жили в сторожа гаражів і 
допомагали йому в роботі. Однак 
близько двох тижнів тому, лайка 
(вона була вагітна) померла. Вва-
жають, що її отруїли.

З моменту смерті пес, якого за 
вірність назвали Хатіко — на честь 

японського собаки, який увійшов в 
історію як символ відданості — не 
хотів залишати місце загибелі сво-
єї подруги. Якутський Хатіко що-
дня приходив на місце, де лежала 
лайка й сидів поруч із нею. Місцеві 
жителі захотіли допомогти Хатіко, 
і йому вирішили підшукати госпо-
дарів.

Собаку погодився забрати собі 
місцевий житель. Він поселив Ха-
тіко у вольєрі з ґратами, але довго 
пес не просидів — вирвав ґрати й 
утік. Незабаром його знайшли на 
тому самому місці, де лежала його 
мертва подруга (труп тварини за-
брали відразу після того, як для 
Хатіко знайшли новий дім). Тепер 
жителі Якутська вирішили більше 
не забирати тварину від того міс-
ця, де вона проводить майже весь 
свій час. Натомість тут планують 
побудувати будку.

Хатіко, на честь якого назва-
ний якутський пес, народився в 
1923 року в Японії. Його хазяїном 
був професор Токійського універ-
ситету. Щодня собака проводжав 
і зустрічав господаря з роботи, 
приходячи на залізничну станцію. 
1925 року в чоловіка прямо на ро-
боті трапився інфаркт, він помер, 
а Хатіко продовжував кожного 
дня приходити на станцію. Собака 
чекав професора до самої смерті в 
1935 році. У Японії встановлений 
пам’ятник вірному псові.

Ватикан готовий хрестити іно-
планетян, якщо вони самі цього 

захочуть. Про це заявив головний 
астроном Папи Римського доктор 
Гай Консольманьо. За його слова-
ми, католицька церква не запере-
чує існування позаземного життя, 
тож Ватикан буде радий зустріти 
прибульців із теплом і радістю.

«Я був би радий, якби де-
небудь ще виявилося життя, і ра-
дітиму ще більше, якщо це життя 
розумне. Будь-яке створіння, не-
зважаючи на те, скільки в нього 
щупалець, має душу», — каже 
Консольманьо.

У своїй статті, опублікованій 
у ватиканській газеті, науковець 
пише, що в космосі можуть жити 
інші розумні істоти, створені Бо-
гом. Стаття опублікована під за-
головком «Інопланетяни — брати 

мої». При цьому Консольманьо 
відзначив, що в майбутньому 
з’являться космічні місіонери, 
метою яких буде навернення іно-
планетян у християнство. На за-
кінчення ж астроном наголосив, 
що Ватикан постійно стежить за 
світом науки.

На півдні пустельної рівнини 
Альтіплано, що в Болівії, на 

висоті близько 3650 метрів над 
рівнем моря лежить висохле со-
ляне озеро під назвою Уюні. Воно 
має площу понад 10,5 квадратних 
кілометрів і є найбільшим солон-
чаком у світі. 

Внутрішня частина озера по-
крита шаром кухонної солі тов-
щиною 2-8 метрів. Під час сезону 
дощів солончак покривається тон-
ким шаром води і перетворюється 
на найбільшу в світі дзеркальну 

поверхню. Його називають кінцем 
світу, межею неба і землі.

ВІДЧАЙДУШНА 

16-річна дівчина 
стала наймолодшою 
підкорювачкою 
Південного полюсу

Дочка британського мандрівника 
Девіда Хемплман-Адамса під-

корила Південний полюс. 16-річна 
Амелія та її батько подолали 156 кі-
лометрів на лижах і провели 17 но-
чей у наметі.

Зараз батько і дочка перебува-
ють у піднесеному настрої, проте 
визнають, що дуже втомилися від 
17 діб, проведених в Антарктиці за 
температури нижче -50 градусів. 
«Головними випробуваннями були 
крижаний холод і сушена їжа, — 
розповідає Амелія. — Чи захочу я 
коли-небудь повторити похід? Перш 
ніж подумати над відповіддю, мені 
потрібно гарненько виспатися», — 
пожартувала юна мандрівниця.

Амелія Хемплман-Адамс навіть 
взяла з собою в Антарктику шкіль-
не домашнє завдання, але нічого 
не зробила за браком часу. Батько і 
дочка Хемплман-Адамс разом із не-
великою групою почали подорож у 
місці, яке називається «найвіддале-
нішою точкою на півдні». 

Альбіна Джанабаєва дебютувала в кіно 
і починає сольну кар’єру

Одна з учасниць дівочого тріо 
«ВІА Гра» Альбіна Джана-

баєва знялася у фільмі «Зрада» 
відомого російського режисера 
Кирила Серебреннікова.

Робота над фільмом прохо-
дила в Москві, однак у стрічці 
був зайнятий інтернаціональ-
ний склад акторів. Роль у «Зраді» 
стала кінодебютом для 32-річної 
співачки Джанабаєвої.

Фільм «Зрада» — це істо-
рія для чотирьох персонажів, 
а фабула сценарію вкладається 
в один рядок: двоє випадкових 
знайомих дізнаються, що їхні 
другі половинки по шлюбу були 
коханцями.

«Зраду дуже складно пере-
жити. Нікому не побажаєш опи-
нитися в ситуації, коли зрада 
стає явною, коли перед кохани-
ми людьми відкриваються всі 
карти. Зламатися може навіть 
дуже сильна людина, сильна 
духом. Одна тільки думка може 
звести з розуму або позбавити 
життя», — говорить Джанабає-
ва.

До речі, незабаром Альбі-
на Джанабаєва відмовиться від 
статусу солістки «ВІА Гри». Цю 
інформацію повідомив продю-
сер колективу Костянтин Мела-
дзе. Він розповів: «Альбіна буде 
в наступному році поєднувати 
роботу в групі й власну сольну 
кар’єру. Думаю, що дуже скоро, 
через півроку-рік, вона вже піде 
з гурту. Зараз ми починаємо за-
йматися її сольним проектом».

Вже весною продюсери ого-
лосять кастинг на місце рудень-
кої. Вимоги незмінні: зріст від 
170 см, об’єм талії — 60 см, об’єм 
стегон і грудей — 90 см. І, зви-
чайно, руденька.

Серби вважають графа 
Дракулу своїм земляком 
Знаменитий граф Дракула був сербом за націо-
нальністю, переконує історик із Сербії Іован Дере-
тік. Головним фактом, що підтверджує цю гіпотезу, 
вчений вважає епітафію, написану сербською 
мовою: «Тут спочиває Влад Цепеш — слуга Господ-
ній». Гіпотеза історика знайшла підтримку у деяких 
сербських ЗМІ. У кількох із них вийшли статті під 
заголовками, які стверджують, що Дракула не був 
уродженцем Трансільванії. Популярність Цепеш 
здобув після роману Брема Стокера «Дракула».


