
Екс-міністр оборони США До-
нальд Рамсфельд у свої 83 роки 

став розробником додатків для 
iPhone. Він розповів, що випустив 
мобільну гру на основі пасьян-
су, колись вигаданого Прем’єр-
міністром Великобританії Вінсто-
ном Черчіллем. 

Про гру Рамсфельду розповів 
бельгійський дипломат Андре де 
Старк, який в роки війни позна-
йомився з Черчіллем. Саме тоді 
де Старк і дізнався про вигаданий 
політиком пасьянс, влаштований 
за принципом солітера.

Однак, як пише Рамсфельд у 
своїй колонці на сайті Medium, ва-
ріант Прем’єр-міністра виявився 
«надзвичайно складним», з «дия-
вольськими правилами».

Якщо в звичайному солітері 
використовується одна колода і 
сім рядів карт, то у варіанті Чер-
чілля — дві колоди по 52 карти і 10 
рядів, а також додаткова колонка 
— «шістка диявола».

Як говорить Рамсфельд, біль-
шість партій у цьому пасьянсі ви-
грати неможливо, однак найбільш 
наполегливі все ж зрідка виграють. 
За словами Старка, гру характери-
зують дві принципові для Черчіл-
ля якості: песимізм інтелекту й 
оптимізм волі.

Саме цей пасьянс Рамсфельд і 
перетворив на мобільний додаток, 
попередньо заручившись дозво-
лом правнука Прем’єр-міністра, 
Рендольфа Черчілля. При цьому 
вони домовилися, що прибуток від 
продажу гри піде на благодійність.

Екс-міністр оборони каже, що 
зараз, після «172 версій з тисяча-
ми рядків коду в кожній», гра на-
решті офіційно випущена на iOS, 
а незабаром з’явиться й на інших 
платформах. При цьому він споді-
вається, що вона стане не останнім 
розробленим ним додатком.

Рамсфельд був міністром обо-
рони США в 1975—1977 і в 2001—
2006 роках. 

На пленарному засіданні ката-
лонського муніципалітету Бре-

да одноголосно оголосили короля 
Іспанії Феліпе VI чи будь-якого ін-
шого представника іспанського мо-
нарха персоною нон ґрата.

Про це заявили представники 
партії «Ліві республіканці Катало-
нії» (ERC), повідомляє EuroMag з 
посиланням на газету El Mundo.

Місцева влада вирішила, що 
монарх представляє «державу, яка 
перешкоджає вільному здійсненню 
права вибору каталонців».

Партія «Ліві республіканці Ката-
лонії», яка прагне до відділення регі-
ону від Іспанії, є найпопулярнішою 
в муніципалітеті Бреда. На думку її 
членів, монархія — це інститут, цін-
ності якого дуже далекі від поняття 
рівності громадян.

Муніципалітет Бреда став пер-
шим регіоном, який виніс рішення 
про визнання короля персоною нон 
ґрата. Раніше, у червні 2014 року, 
незабаром після зречення від пре-
столу короля Хуана Карлоса I, муні-
ципалітет Берга провів голосування 
з цього питання, але на підтримку 
рішення висловилося недостатня 
кількість депутатів.

Каталонія — регіон на північно-
му сході Іспанії, який прагне до від-
ділення від королівства. 

Іспанське місто 
оголосило короля 
персоною нон ґратаУперше за 57-річну історію іс-

нування ляльок Барбі іграшку 
будуть випускати в трьох версіях 
статури: висока (tall), маленька 
(petite) та пухка (curvy).

Як повідомляє видання Time, 
компанія-виробник ляльки — 
Mattel — зважилася на експери-
менти із зовнішністю легендарної 
ляльки через критику, яка остан-
нім часом частенько звучить на її 
адресу.

Зовнішність пластмасової 
довгоногої красуні називали «не-
досяжним ідеалом», який прище-
плює комплекси, змушуючи дітей 
відчувати себе неповноцінними. 
Зокрема, Mattel дорікали через за-
йву худорлявість ляльки, а також 
через нереалістичну будову тіла.

Так, в 2013 році вчені з’ясували, 
що якби Барбі існувала в реально-
му житті, то вона важила б 49 кг 
при зрості в 175 см. Окружність її 
талії при цьому складала б 45 см, а 
ступні — 21 см. Дівчині з такими 
параметрами, швидше за все, до-
велося б пересуватися рачки.

Це все змусило компанію заду-
матися над тим, що прийшов час 
змінити та вдосконалити іграшку. 
Однак цей проект засекретили. 
Для більшого ефекту він навіть 
отримав кодову назву — Project 

Dawn (проект «Світанок»). Спів-
робітникам Mattel було суворо за-
боронено розкривати таємницю 
перевтілень Барбі.

Тепер лялька буде виходити в 
трьох нових версіях: висока, міні-
атюрна та фігуриста. Наголошу-
ється, що це пов’язано зі зміною та 
розширенням ідеалів краси.

Видання нагадує, що в 2015 
році Mattel вже модифікувала зо-
внішність Барбі, додавши варіан-
ти з різними відтінками шкіри та 
типами волосся. «Разом ці зміни 
дадуть Барбі образи, краще відо-
бражають Америку XXI століття», 
— зазначає Time.

Так що тепер в улюбленої 
іграшки маленьких дівчаток бу-
дуть сім відтінків шкіри, 22 різних 
варіанти кольору очей і 24 зачіски.
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Лялька Барбі стане меншою зростом і 
додасть у вазі

ЦРУ оприлюднило секретні архіви 
спостережень за НЛО

Автомобілі DeLorean з фільму «Назад у 
Майбутнє» знову вироблятимуть

Вагітна Ольга Фреймут розповіла про 
батька майбутнього малюка

В Амстердамі чоловіка, який співав, 
поліція прийняла за жертву домашнього 
насильства Центральне Розвідувальне 

Управління США розсекре-
тило десятки документів, що сто-
суються спостережень сорокових 
та п’ятдесятих років минулого сто-
ліття, пов’язаних з НЛО, повідо-
мляє агентство Anadolu.

Документи опубліковані під 
заголовком «Зазирни в наші се-
кретні матеріали». Аналіз здій-
снено на основі архіву проведе-
ного в 1978 році розслідування, 
пов’язаного з «неопізнаними літа-

ючими об’єктами» (НЛО) і «плане-
тами».

«Тут ви знайдете документи, 
які сподобалися б персонажам 
«Секретних матеріалів», — зазна-
чають автори публікації, маючи 
на увазі героїв популярного теле-
серіалу.

У матеріалах можна ознайо-
митися з інформацією про появу 
НЛО в Іспанії, Північній Африці, 
Східній Німеччині та Марокко.

Американська компанія 
DeLorean Motor Company ого-

лосила про намір з 2017 року знову 
почати виробництво спортивних 
автомобілів DMC-12, один з яких 
був знятий як машина часу в серії 
фільмів «Назад у майбутнє».

Про це заявив виконавчий ди-
ректор компанії Стівен Уїнн, пові-
домляє InfoResist.

Компанія почне збирати DMC-
12 1982 року, завдяки чому вони 
вважатимуться реплікою (копією). 
Як уточнює The Verge, мова йде 
про дрібносерійне виробництво: 
на рік буде випускатися не біль-
ше 325 автомобілів. Для їхнього 
складання будуть використовува-
ти оригінальні деталі, вироблені в 
1980-х роках під час масштабного 
серійного виробництва DMC-12.

Машини-репліки отримають 
нові двигуни стороннього вироб-
ника. DeLorean Motor Company 
поки не вибрала конкретні силові 
установки, але вже оголосила, що 
розглядає варіанти потужністю 
від 300 до 400 кінських сил. Ори-
гінальний автомобіль мав двигун 
потужністю 130 кінських сил. На 
DMC-12 також поставлять колісні 
диски діаметром 17 або 18 дюймів, 
замість рідних 14–15-дюймових.

Поновлення виробництва 
DMC-12 стане можливим завдяки 
новому закону, нещодавно схва-
леному урядом США. Цей закон 
дозволяє невеликим компаніям 

випускати обмежені партії автомо-
білів, які відповідають чинним ви-
могам безпеки, що пред’являються 
до машин великих автоконцернів. 
До кінця 2016 року DMC-12 має 
намір залагодити всі деталі вироб-
ництва з владою.

Дія закону поширюється як на 
автомобілі обмеженого тиражу, 
так і на репліки машин, що ви-
пускалися не менше 25 років тому. 
Останній DMC-12 зійшов з конве-
єра в 1983 році. З тих пір компанія, 
що пережила банкрутство, займа-
лася лише ремонтом і відновлен-
ням вже випущених автомобілів, а 
також продажем викуплених ста-
рих DMC-12.

Загалом за весь час випуску 
DMC-12 у 1981–1983 роках було зі-
брано майже дев’ять тисяч машин. 
Сьогодні DeLorean Motor Company 
продає відремонтовані та віднов-
лені DMC-12 за ціною від 40 до 
55 тисяч доларів. За попередньою 
оцінкою, автомобілі нового вироб-
ництва будуть продаватися за 100 
тисяч доларів. 

Кілька днів тому стало 
відомо про те, що по-

пулярна українська теле-
ведуча Ольга Фреймут 
вагітна вдруге, повідомляє 
Viva. 33-річна Ольга, яка 
завжди ретельно прихову-
вала своє особисте життя, 
вперше вирішила поділи-
тися з шанувальниками 
подробицями стосунків із 
коханим.

Ведуча телепрогра-
ми «Інспектор Фреймут» 
розповіла, що вона дуже 
скоро відкриє ім’я батька 
своєї майбутньої дитини, 
а поки тільки зізналася, 
що дуже щаслива і з нею 
поруч знаходиться чоло-
вік, у якого вона багато 
чому навчається. Фреймут 
вважає, що її коханий — 
ідеальний чоловік, якого 
можна ставити в приклад 
іншим.

«Мене бояться слабкі 
духом чоловіки, не впев-
нені в собі. В особистому 
житті я шукаю чоловіків 
свого рівня і тих, у кого я 
можу чогось навчитися. 
Краще бути однією, ніж 
тягнути на своїх плечах 
якого-небудь альфонса. 
Чоловік для мене має бути 
лідером, тому що я не фе-
міністка. Зі мною зараз 
чоловік, у якого я вчуся. 
Його навіть можна вес-
ти на виставку чоловіків, 
мені здається», — зазна-
чила Оля.

У ніч на 27 січня в поліцію Ам-
стердама зателефонував стур-

бований чоловік і повідомив, що 
його сусіда явно хтось б’є, передає 
Informing.

Шум, який лунав з-за дверей 
сусіда, чоловік описав як «жахливі 
й оглушливі крики».

Прибулі за викликом право-

охоронці виламали двері в квар-
тиру і виявили, що її господар під-
співує під музику, що доноситься в 
нього з навушників.

За повідомленнями місцевих 
ЗМІ, всі учасники цього інциден-
ту посміялися над подією та вирі-
шили разом придбати «співакові» 
нові вхідні двері.

Екс-міністр оборони США написав для 
iPhone пасьянс, правила якого вигадав 
Черчілль

У Кувейті вперше в історії випав 
сніг
У Кувейті днями випав сніг. В останні дні температура в 
країнах Перської затоки дуже впала (в Кувейті до +3).
Звичайна температура в цей час року в Кувейті не опус-
кається нижче +20 градусів (влітку в середньому +50). 
Хоча тут раніше спостерігалися сильні похолодання і 
град, сніг випав вперше, упевнені місцеві старожили.
Втім, синоптики обіцяють, що через кілька днів погода 
повернеться до кліматичної норми.
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