
Китаянка, яка 10 років тому втекла 
з дому після сварки з батьками і 

яку рідні вже вважали померлою, у 
ці вихідні на превеликий подив і по-
легшення батьків повернулася додо-
му. Молода жінка всі ці роки щодо-
би безперервно проводила в різних 
інтернет-кафе, повідомляє NewsRu.

Китаянка у віці 14 років зали-
шила свою родину, яка проживала в 
Хендянь (провінція Чжецзян), після 
великої сварки з матір’ю. Батьки на-
магалися її шукати, але безуспішно.

Тільки через десять років полі-
цейські виявили в інтернет-кафе в 
Ханчжоу зниклу безвісти дівчину, 
яка використовувала підроблене 
посвідчення особи. Вона розповіла 
правоохоронцям, що після втечі з 
дому в буквальному значенні жила в 
інтернет-кафе — їла, спала та грала в 
онлайн-ігри. Вона жила на гроші, які 
їй давали з жалості інші гравці.

Покаравши жінку штрафом у 
1000 юанів за підробку документів, 
правоохоронці подзвонили її бать-
кам, які негайно виїхали в Ханчжоу. 
Мати втікачки сказала журналістам, 
що ніколи більше не буде сваритися 
з дочкою.

У 2008 році році Китай став пер-
шою країною, яка визнала інтернет-
залежність психічним розладом. Це 
поняття закріплене в офіційному 
документі «Стандарти діагностики 
інтернет-залежності». Тоді, за підра-
хунками влади, понад 17% 17-річних 
китайців страждали від цього захво-
рювання. 

Китаянка, яку 
вважали мертвою, 
10 років прожила в 
інтернет-кафе

У містечку Пудас’ярві будують 
найбільшу в світі будівлю з 

колод. З наступної осені в ній роз-
містяться початкова школа, серед-
ня школа, гімназія і народне учи-
лище, повідомляє телеканал Yle.

У комплекс входять чотири 
окремі будівлі, які з’єднані між 
собою. На чудо фінської архітек-
тури вже приїжджало подивити-
ся близько тисячі зацікавлених. 
Об’єктом «паломництва» стала як 
і архітектура, так і майбутнє фін-

ської школи.
Найбільш зацікавленою була 

група майбутніх учнів школи. За 
розповідями будівельників, один 
хлопчик запитав, чи треба буде 
весь час носити краватку, якщо в 
школі так красиво.

Будівництво нової будівлі шко-
ли Пудас’ярві пов’язане з пробле-
мами з повітрообміном і цвіллю в 
старому приміщенні. Товсті рубле-
ні стіни нової школи повинні вбе-
регти від подібних неприємностей.
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У Фінляндії споруджують найбільшу в світі 
будівлю з колод

В Якутії знайшли добре збережені останки 
дитинчат печерного лева

Надія Мейхер розповіла про весілля з 
російським бізнесменом

Інформація про систему безпеки нової 
резиденції Президента Естонії чотири дні 
перебувала в публічному доступі

У Якутії виявили добре збереже-
ні останки печерних левів, які 

вимерли понад 10 000 років тому.
Печерних левенят абсолютно 

випадково знайшли співробітни-
ки комерційної організації, яка 
працювала на крайній півночі 
Якутії. Крижину, в яку були вмо-
рожені дитинчата, вимило під час 
повені на північній річці Уяндіно, 
повідомляє «Восток-Медіа».

Дитинчата виявилися зовсім 
ще маленькими, у них не повністю 
відкрилися очі та ще не прорізали-
ся зуби.

«Уперше за історію світової на-
уки в руки вчених потрапили за-
морожені туші печерних левенят. 
До цього у відкладеннях вдавало-
ся виявити тільки кістки, черепи, 
окремі зуби представників цього 
вимерлого виду котячих», — роз-
повів Альберт Протопопов, ке-
рівник відділу мамонтової фауни 
Академії наук Республіки Саха.

Ще ніде на планеті не вдавало-
ся знайти цілі останки стародавніх 
печерних левів. Ці хижаки мешка-
ли в субарктичному поясі Євразії 
та Північної Америки одночасно з 
мамонтами, гігантськими оленями 
та стародавніми людьми. Вважа-
ють, що печерні леви повністю ви-
мерли близько 12 тисяч років тому.

Зараз вчені формують між-
народну команду для ґрунтовно-
го вивчення унікальних знахідок. 
Одне із завдань — виділити ДНК 
і порівняти з генотипом сучасних 
левів. Клонувати древніх хижаків 
поки не збираються.

Співачка, яка таємно вийшла за-
між за бізнесмена Михайла 

Уржумцева, нарешті розповіла про 
весілля. Екс-солістка «ВІА Гри» зі-
зналася, що відмовилася від святку-
вання й каблучки з діамантом.

У жовтні Надія народила третю 
дитину. Дочка співачки від бізнес-
мена Михайла Уржумцева Марійка 
з’явилася на світ в одній із клінік 
Києва. Торік закохані одружилися, 
проте досі відмовлялися коментува-
ти весілля.

З’ясувалося, що таємне одру-
ження відбулося в Києві. Надія 
Грановська та Михайло Уржумцев 
прийшли в ЗАГС удвох. Після офі-

ційного розпису молодята влашту-
вали скромне святкування для ро-
дичів і найближчих друзів.

«Міша зробив мені пропозицію 
задовго до, скажімо так, нашого офі-
ційного розпису. І ми якось обоє до 
цього були внутрішньо готові, тому 
що в нас обох не було такого  досві-
ду. Ми просто, як дорослі люди, усві-
домлено прийшли та розписалися в 
київському РАГСі. Удвох! Ми не ро-
били з цього епопею, не влаштову-
вали пафосний захід. Чим сильніше 
любиш, тим тихіше вимовляєш це 
слово, щоб ніхто не порушив єдність 
двох сердець. Потім запросили най-
ближчих людей, родичів, друзів і в 

ресторані цю справу тихенько вже 
відзначили», — зізналася Мейхер.

Варто наголосити, що від білого 
вінчального плаття 33-річна Надія, 
для якої цей шлюб став першим, ви-
рішила відмовитися. Також не було 
традиційної каблучки з діамантом 
для заручин.

«Боже мій, та перестаньте! Яке 
біле плаття?! Навіщо мені біле плат-
тя?! Ми одягли те, що в нас є. З одного 
боку — не святкове, але й не кежуал 
— щось середнє. Те, в чому почували-
ся комфортно. Я не люблю обручки з 
діамантами, і Міша це знає. Тому по-
дарував дуже красиву каблучку з пер-
линою», — розповіла співачка.

Фірма з управління держав-
ною нерухомістю Естонії 

Riigi Kinnisvara Aktsiaselts (RKAS) 
на чотири дні вивісила в реєстрі 
будівельних держзамовлень усю 
інформацію про проект нової 
резиденції Президента Естонії в 
Рокка-аль-Маре, повідомляє Наці-
ональне телебачення Естонії.

У документах можна було 
ознайомитися не тільки з планами 
грядки для вирощування зелені й 
ескізом президентської ліжка, але 
й і з місцями встановлення датчи-
ків руху і 84 камер відеоспостере-
ження разом з інформацією про 
те, які саме сектори перебувають 
під наглядом, скільки користува-
чів зможуть користуватися кноп-
кою екстреного виклику поліції, 
а також із маршрутом прокладки 
головного кабелю електроживлен-
ня резиденції.

За словами директора RKAS 
Урмаса Сомелара, для нього за-
гальнодоступність проекту не є 
новиною. «У RKAS завжди знали, 
що ця інформація є в Інтернеті, 
тому що вона від нас і виходить», 

— сказав Сомелар.
Тим часом, прес-секретар Де-

партаменту оборонної поліції 
(КаПо) Агнес Суурметс-Отс заяви-
ла, що така інформація не повинна 
бути загальнодоступною. З нею 
згоден і колишній гендиректор 
КаПо Райво Аег, за словами якого 
мова йде про потенційну загрозу 
Президентові, тому проекти слід 
переробити.

Однак Урмас Сомелар вважає, 
що ніякої переробки проектів не 
буде, можливі хіба що невеликі 
зміни в ході будівельних робіт. На 
його думку, доцієїінформації не 
варто ставитися надто серйозно. 
«Я особисто в цьому великої про-
блеми не бачу. Креслення зроблені 
для того, щоб фірма, яка подала 
заявку, могла зрозуміти розміри, 
обсяги робіт. Якщо ви зможете по-
казати мені будівлю, яку на 100% 
побудовано за первинним проек-
том, я вам дам 100 євро...», — по-
обіцяв Сомелар.

Прес-секретар RKAS Мадіс 
Іднурм також прокоментував, що 
крім оприлюднених документів є 
й захищена держтаємницею час-
тина проекту, яка не потрапила в 
публічний доступ.

Прес-секретар КаПо Агнес 
Суурметс-Отс поки не стала ко-
ментувати подальші заходи, але 
підкреслила незгоду з оцінкою Со-
мелара про відсутність загроз без-
пеці у зв’язку з витоком. «У цьому 
випадку оцінка RKAS, без жодного 
сумніву, не відповідає істині», — 
сказала вона.

У США вперше дозволили вживати в їжу 
генетично модифіковану тварину

Управління з санітарного на-
гляду за якістю харчових про-

дуктів і медикаментів США (Food 
and Drug Administration, FDA) 
схвалило вживання в їжу генетич-
но модифікованих лососів вироб-
ництва біотехнологічної компанії 
AquaBounty Technologies.

Особливістю цього генномоди-
фікованого лосося є те, що він рос-
те набагато швидше за своїх «при-
родних» побратимів, які мешкають 
у диких умовах або в умовах рибної 
ферми. Крім того, ця подія приміт-
на ще й тим, що державна комісія 
вперше схвалила до вживання як 
їжу генетично модифікований ор-
ганізм, який не є рослиною. Про це 
повідомляє geektimes.ru.

Згідно з чинними вимогами, 
FDA піддала лабораторній пере-
вірці три види лосося, два з яких 
не піддавалися ніяким генетичним 
маніпуляціям. В усіх риб взяли 
на аналіз ряд ключових гормонів, 
таких, як естрадіол, тестостерон, 
11-кетотестостерон, Т3, Т4 і ін-
суліно-подібний фактор росту 1 
(IGF1), після чого з’ясувалося, що 
«біологічно значущі відмінності» в 

досліджуваних речовинах відсут-
ні. Крім того, з’явилося підтвер-
дження того, що, незважаючи на 
більш швидкий ріст генномодифі-
кованого лосося, він за поживніс-
тю нічим не поступається «при-
родному» виду цієї риби. 

Генномодифікованих лососів 
вирощують у спеціальних басей-
нах на території Канади та Пана-
ми. Виробник вживає всіх заходів 
щодо ізоляції риби від зовнішньо-
го світу для того, щоб генетично 
модифіковані організми не по-
трапили в зовнішнє середовище та 
почати конкурувати в харчовому 
ланцюжку з «природними» пред-
ставниками виду. 

Каскадер без парашута 
стрибнув з повітряної кулі на 
4-кілометровій висоті
Мешканець Фінляндії Антті Пендікяйнен виконав, оче-
видно, перший у світі стрибок з повітряної кулі без пара-
шута. Чоловік зістрибнув з висоти чотирьох кілометрів, 
пролетів через хмари і зачепився за свого помічника з 
парашутом, повідомляє телеканал Yle. Американці Тре-
віс Пастрана і Скотт Палм стрибали раніше без парашута 
з літака. За словами самого Пендікайнена, стрибок з 
повітряної кулі став першим у своєму роді.
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