
Швейцарська альпіністка Ра-
хель Шелб підкорила складну об-
ласть Лі Мін у провінції Юньнань, 
Китай.

За 25 днів вона піднялася на 
майже 60 маршрутів різної висо-
ти, починаючи від 20 метрів та за-
вершуючи 300, передає Daily Mail. 
Рахель рухається, використовуючи 
тріщини в скелях, яких дуже бага-
то в цьому гірському регіоні. Вона 
застосовує свої руки та лікті, щоб 
знайти прогалини в тріщинах та, 
опираючись на них, подолати за-
планований гірський маршрут.

Альпіністка розповідає: «На 
невеликі маршрути, зазвичай, за-
трачається від 30 до 60 хвилин. 
Якщо тріщина веде від підніжжя 
скелі до її вершини, то подолати її 
— завдання на день. Якщо почати 
в нижній частині стіни вранці, то 
досягти вершини вдається вже в 
другій половині дня. І, звичайно, 
щоб повернутися на землю, теж 
потрібно кілька годин.

При скелелазінні по тріщинах 
вам доводиться застосовувати зо-
всім інші техніки, ніж при звичай-
ному альпінізмі. Ви намагаєтеся 
просунути руку в тріщину. Якщо 
розмір тріщини відповідає розміру 
вашої руки, підйом дається легко. 
Якщо тріщина вужча, доводиться 
чіплятися пальцями. Найскладні-
ше, коли тріщина поступово роз-
ширюється. Це небезпечно. Часом 
я уявлення не мала, як дістатися 
до вершини, але все ж завжди зна-

ходила спосіб. Іноді добиралася до 
вершини абсолютно виснаженою, 
в подертому на клапті одязі. Але 
чим складніший шлях, тим солод-
ше усвідомлювати, що тобі вдало-
ся з ним впоратися».

   Жителі Бангкока спостерігали 
незвичайне явище. По небу пролетів 
великий невідомий об’єкт, залишаю-
чи за собою смугу білого диму. Про 
це передає УНН із посиланням на 
ТАСС. Перед тим, як зникнути, він 
спалахнув, проте звуку вибуху не 
було (це означає, що небесне тіло по-
вністю не згоріло в атмосфері). Вчені 
повідомили, що, скоріше за все, жи-
телі столиці Таїланду бачили падін-
ня метеорита. Офіційного підтвер-
дження цього поки не отримано. 
Однак мешканці сусідньої провінції 
Канчанабурі, розташованої в 200 км 
від Бангкока, також бачили небесне 
тіло та чули звук вибуху.
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На столицю 
Таїланду впав 
метеорит

Швейцарська вчителька піднялася 
на скелю висотою 300 метрів, 
використовуючи лише руки

Папа Римський дозволив відпускати гріх 
аборту

Друга вагітність для Слави з «НеАнгелів» 
виявилася несподіванкою

Норвезький банк образив євреїв 
дизайном кредитних карток

Священикам Римо-католицької 
церкви буде дозволено від-

пускати гріхи жінкам, які зробили 
аборт, і лікарям, які проводять ці 
операції. Про це повідомляється в 
листі Папи Римського Франциска, 
інформує BBC.

Це рішення буде діяти під час 
так званого Ювілейного року, 
який розпочнеться 8 грудня 2015. 
У цей час допускається можли-
вість особливого відпущення грі-
хів.

«Я вирішив, незважаючи ні на 
які заперечення, дозволити всім 
священикам протягом Ювілейно-
го року на свій розсуд відпускати 
гріх аборту тим, хто його вчинив, 
і хто щиросердно шукає прощен-
ня за це», — йдеться в листі пон-
тифіка.

Таким чином, Франциск пі-
шов проти думки консервативних 
кіл католицької церкви, які за-
перечують будь-яку можливість 
відпустити гріхи тим, хто скоїв 
аборт.

Як написав понтифік, він зу-
стрічав дуже багатьох жінок, «які 
несуть у своєму серці шрам цього 
болісного й болючого рішення».

Згідно зі вченням Римо-като-
лицької церкви, аборт є настіль-
ки важким гріхом, що той, хто 
його вчинив, автоматично від-
лучається від причастя. Зазвичай 
відпустити цей гріх може тільки 
головний духівник єпархії, але рі-
шення Папи Римського дасть таку 
можливість усім священикам.

Українська співачка Слава з гру-
пи «НеАнгели» поділилася по-

дробицями своєї другої вагітності.
Стало відомо, що учасниця 

гурту «НеАнгели» Слава готуєть-
ся вдруге стати мамою. Співачка 
знаходиться вже на сьомому мі-
сяці вагітності, але тільки зараз 
зважилася розповісти про те, як 
вона себе почуває напередодні на-
родження другого малюка. 31-річ-
на співачка зізналася, що вони з 
чоловіком не планували поки дру-
гу дитину, але, коли дізналися про 
вагітність, то обидва зраділи такій 
приємній новині.

«Не можу сказати, що ми силь-
но планували. Напевно, за нас все 
планується на небесах. Відмовити-
ся від того, що дає Бог, я не можу. 
Потрібно вміти цінувати такі речі. 
Насправді, головне, щоб було від 
кого і для кого народжувати», — 
зізналася Слава.

За словами артистки, чекаючи 
народження другого малюка, вона 
стала менше їсти, оскільки під 
час першої вагітності зіткнулася 
з проблемою зайвої ваги — Слава 
набрала близько 20 кілограмів.

Артистка додала, що вони з 
чоловіком вже знають стать май-
бутньої дитини, але поки воліють 
тримати цю інформацію в секреті.

Солістка гурту «НеАнгели» 
зізналася, що вона не збирається 
йти у творчу відпустку, а буде про-
довжувати працювати та виступа-
ти з концертами. Адже під час пер-
шої вагітності артистка радувала 
шанувальників своєю присутніс-
тю на сцені до восьмого місяця.

«Йти я нікуди не збираюся. Бу-
дучи вагітною Леоном, до восьмо-
го місяця працювала. Робота мені 
багато чого дає — гарний настрій, 
зайнятість улюбленою справою, та 
й дозволяє відчути себе в чомусь 
незалежною», — вважає Слава.

Норвезький банк DNB випус-
тив пластикову карту із зображен-
ням радісного горбоносого єврея в 
кіпі й талесі на тлі золотих монет.

Як інформує lenta.ru із по-
силанням на The Jerusalem Post, 
платіжний засіб викликав невдо-
волення фонду «АЛЕЛЬ», який 
займається створенням позитив-
ного образу Ізраїлю в світі, а сам 
банк звинуватили в антисемітизмі. 
Дізнавшись про випуск такої кре-
дитної карти, представник фонду 
зв’язався з банком і попросив про-
яснити ситуацію. Невдовзі співро-
бітники фінансової організації по-
відомили, що дизайн карти обрав 
клієнт банку. Вони зауважили, що 
зазвичай DNB дуже уважно сте-

жить за тим, які зображення ви-
бирають клієнти, проте цього разу 
система перевірки дала збій. «Ми 
глибоко засмучені тим, що трапи-
лося», — йдеться в повідомленні. 
Також у DNB уточнили, що пла-
тіжний засіб буде заблоковано, а 
клієнтові видадуть нову кредитку.

Відтепер можна здійснити екскурсію 
космічною станцією

Європейське космічне агентство 
запрошує віртуально пройти-

ся Міжнародною космічною стан-
цією.

Європейське космічне агент-
ство (ЄКА) запустило новий ін-
терактивний сервіс, що дозволяє 
будь-якому користувачеві Інтер-
нету здійснити віртуальну прогу-

лянку по Міжнародній космічній 
станції (МКС), інформує 3dnews.
ru.

Нова служба нагадує за своїм 
форматом Google Street View. За 
допомогою стрілок можна пере-
міщатися всередині відсіків МКС, 
переглядаючи детальні панорамні 
знімки інтер’єру. 

Фотографії були зроблені іта-
лійським астронавтом Саман-
тою Крістофоретті в червні цього 
року. Зображення мають високу 
роздільну здатність, що дає змо-
гу розглянути обстановку в най-
дрібніших деталях. Для деяких 
об’єктів також можна прочитати 
детальний опис. Крім того, пані 
Крістофоретті розповідає про осо-
бливості станції в супутніх відео-
роликах.

В Анголі офіційно заборонено 
іслам
Ангола повністю законодавчо заборонила іслам. Про 
це заявив Президент країни Хосе Эдуарду душ Сан-
туш. «Це остаточне завершення ісламського впливу 
в нашій країні», — заявив глава держави. Міністр 
культури Анголи Роза Крус е Сільва додає до слів 
Президента: «Процес легалізації ісламу не був схва-
лений Міністерством юстиції країни, і мечеті будуть 
закриті до подальшого сповіщення». Міністр культури 
заявила, що ця заборона необхідна, тому що іслам є 
«сектою, що суперечить звичаям культури Анголи».
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