
Не так давно популярна співачка 
Анна Сєдокова відновила стосунки 

зі своїм колишнім коханим, танцюрис-
том і хореографом Сергієм Гуманом. 
Як видно з численних фотографій в 
Мережі, в особистому житті Седокової 
по-справжньому настало щастя і запа-
нувала гармонія. Закохана пара зараз 
переживає новий виток стосунків.

Судячи з усього, у творчому житті в 
Анни теж настав підйом. Першого берез-
ня відбувся реліз нового альбому співач-
ки під назвою «#ЛИЧНОЕ». Платівка від-
разу ж стала лідером і впевнено тримає 
позиції в топ-чартах, повідомляє Starhit. 

У нових піснях Сєдокова не по-
боялася бути справжньою, щирою та 
чесною перед своїми слухачами. Шану-
вальники зможуть побачити абсолютно 
іншу Анну, ту, яка була закрита всі ці 
роки і не підпускала на свою особисту 
територію. Альбом «#ЛИЧНОЕ» — це 
відверті історії, в яких себе знайде ко-
жен, хто любив і знає ціну розставань.

Тисячі коментарів у Мережі свідчать 
про те, що слухачі скучили за цією якіс-
ною та доброю музикою. Альбом змушує 
задуматися, відчувати та прощати.

Анна Сєдокова для багатьох шану-
вальників є символом сильної дівчини, 
яка пройшла складний шлях, стала враз-
ливою, але все так само вірить у силу лю-
бові. Примітно, що Анна змогла вкласти 
свою душу при написанні пісні — вона 
стала автором і композитором заголов-
ного треку альбому «Про тебе». На цю 
пісню вже був знятий відеокліп, режисе-
ром якого став Станіслав Морозов. 

Зйомки проходили три дні в крижа-
ній воді та на холодних вулицях міста. 
Це відео — історія про другий шанс, 
який необхідно давати людям, адже іно-
ді все можна змінити, сказавши: «Про-
сти». Цей відеокліп — про помилку, яку 
необхідно виправити. Артистка впев-
нена, що в її новій роботі кожен знайде 
свою власну історію.

Туристичний сервіс TripAdvisor 
назвав кращий сімейний го-

тель у світі. Ним став Cavallino 
Bianco Family Spa Grand Hotel, 
який знаходиться недалеко від 
міста Больцано на півночі Італії.

Для юних гостей у Cavallino 
Bianco Family Spa Grand Hotel по-
будували дитячу ігрову зону, яка 
займає майже тисячу квадратних 
метрів. А батьки можуть про-
водити час в гігантському спа на 
території майже трьох тисяч ква-
дратних метрів. Для розваги дітей 
тут облаштували невеликий зо-
опарк, трасу для автоперегонів на 
міні-картах, а також подають без-
коштовні прохолодні напої та мо-
розиво в необмеженій кількості. 
Середня вартість номера складає 
657 доларів за ніч.

Друге місце в рейтингу діста-
лося бразильському готелю Salinas 
do Maragogi All Inclusive Resort в 
Марагожі (254 долари за ніч, при-
чому діти до 12 років можуть про-
живати в ньому безкоштовно в 
одному номері з батьками). Трійку 
лідерів замикає домініканський 
готель The Reserve at Paradisus 
Palma Real в Пунта-Кані (497 до-
ларів за ніч).

Рейтинг складали на підставі 
відгуків туристів, які зупинялися в 
готелях протягом 12 місяців.

Раніше в лютому TripAdvisor 
назвав найвигідніший час для 
відпочинку на дорогих курортах. 
Виявилося, якщо бронювати від-
пустку на певні місяці, мандрівник 
може заощадити до 86 відсотків 
бюджету.

На аргентинському курорті Мар-
де-Ахо туристів і місцевих жи-

телів налякала «біблійних масшта-
бів» навала жуків на пляжі.

Тисячі комах покрили багато-
кілометрову берегову лінію. Оче-
видці цього явища фотографували 
та знімали на відео пейзажі, а потім 
викладали в соцмережі. Багато хто 
відзначав, що побачене нагадало їм 
сцени з фільмів жахів.

У ході обговорення опублікова-
них матеріалів користувачі Мережі 
висували різні припущення щодо 
причин навали жуків. Містично на-
лаштовані коментатори побачили в 
природному явищі «зловісне попе-
редження про неминучу загибель» і 
«наближення кінця світу».

Інші учасники обговорення ви-
словили думку, що жуки рятувалися 
від землетрусу. Також висловлю-
валася версія про сезонне перемі-
щення комах. Один з користувачів 
Мережі припустив, що аргентин-
ські пляжі наводнили представники 
виду heteronychus arator, які живуть 
у ґрунті. На поверхню вони вихо-
дять лише на кілька днів з метою 
спаровування, після чого вмирають. 
На думку користувача, це поясню-
вало той факт, що більша частина 
комах була мертва, а деякі особини 
були близькі до смерті.

Деякі місцеві жителі збирали 
жуків і згодом виставили їх на про-
даж в Інтернеті за ціною 46 євро за 
кілограм. За поширеними чутками, 
heteronychus arator сприяють зміц-
ненню захисних сил організму.

В Аргентині навалу 
жуків прийняли за 
початок «кінця світу»Національний банк Казахстану 

з 4 березня 2016 року випус-
тив в обіг срібні монети під назвою 
«Підкова» номіналом 100 тенге.

Монети мають складну форму, 
яка за контуром нагадує підкову. 
На аверсі (лицьовій стороні) моне-
ти в центральній частині є написи 
100 тенге і Ag 925 31.1g, що позна-
чають номінал, метал, з якого ви-
готовлена монета, його пробу та 
масу, повідомляє видання NewsRu.

На реверсі (зворотному боці) 
монети розташоване позолочене 
зображення підкови, у центрі якої 
розміщена спіраль в обрамлен-
ні написів «На щастя» на тих же 
трьох мовах. У верхній частині — 
число 2016, що позначає рік карбу-
вання.

«Усім відомо, що підкова — 
древній і найвідоміший талісман, 
що приносить в будинок удачу, 
успіх, багатство, — йдеться в по-
відомленні казахстанського Нац-

банку. — Причому це повір’я ши-
роко поширене в різних країнах 
світу. Вважається, що як амулет на 
щастя кінці підкови повинні бути 
вгорі, щоб щастя «не вилилося».

Діаметр монет — 38,61 мм, 
тираж — 6 тисяч штук. Хоча «під-
кови» випускаються в сувенірній 
упаковці і призначені для про-
дажу за колекційною вартістю, 
вони  обов’язкові до приймання за 
їхньою номінальною вартістю на 
всій території Республіки Казах-
стан за всіма видами платежів.

У травні 2016 року в Лос-
Анджелесі відкриється «Музей 

розірваних стосунків».
Керівництво установи звер-

нулося до колишніх закоханих 
із проханням не позбуватися 
пам’ятних речей з минулих сто-
сунків, а пожертвувати їх для 
експозиції. Кожен предмет про-
понується супроводити історією, 
а також розповісти про його емо-
ційну значущість. 

Для пожертв підходить усе, 
що завгодно, починаючи з руко-
писних листів і закінчуючи габа-
ритними предметами, такими, як 
транспортні засоби.

Усі вони будуть виставлятися 
на умовах анонімності. Обмежен-
ня діють тільки щодо тих речей, 
які мають образливий або дискри-
мінаційний характер на сексуаль-
ному, расовому, релігійному, на-
ціональному чи етнічному ґрунті.

Аналогічний музей, також ві-
домий як «Музей розлучень», діє 
в Загребі (Хорватія) з 2010 року. 
Його заснували художники Олін-
ка Віштіца та Дражен Грубішіч, що 
були колись закохані один в одно-
го. Після розставання вони вирі-
шили зберегти деякі пам’ятні речі. 
Згодом колекція почала зростати 
завдяки предметам, переданим ін-
шими парами, стосунки в яких не 
склалися.

P.S.
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У Казахстані випустили монети-підкови

У Лос-Анджелесі відкриється «Музей 
розбитих сердець»

Пентагон дозволив хакерам спробувати 
«зламати» свої сайти

Шведська група Wintergatan збудувала 
музичну машину з підшипників

Анна Сєдокова 
випустила дуже 
особистий альбом

В Японії пройшло тестування безпілотних 
таксі

Представники Міноборони 
США заявили, що мають на-

мір залучити кращих хакерів, які 
перевірять на міцність системи 
безпеки декількох публічних сай-
тів, що належать до військового 
відомства.

Таке залучення незалежних 
фахівців буде проходити в рамках 
програми «Зламай Пентагон». Ата-
ка вперше буде проходити за учас-
ті добровольців-хакерів «зі сторо-
ни». Висококласним IT-фахівцям 
буде запропоновано спробувати 
«зламати» деякі портали Пентаго-
ну. Це допоможе виявити слабкі 
місця, проломи в програмах захис-
ту й усунути їх до того моменту, 
як цими «дірками» скористаються 

зловмисники.
Як розповів агентству Reuters 

один із високопоставлених чи-
новників оборонного відомства, 
до цього інноваційного проекту 
будуть залучені тисячі кваліфі-
кованих фахівців, які попередньо 
пройдуть невелику перевірку біо-
графічних відомостей. Усі хакери 
повинні бути громадянами США. 
Можливо, найуспішніші фахівці 
отримають грошову винагороду.

Як заявив міністр оборони 
США Ештон Картер, ця цікава іні-
ціатива дасть можливість відом-
ству зміцнити «цифрову оборо-
ну», а значить —посилити безпеку 
держави.

Шведська група Wintergatan 
побудувала музичну маши-

ну, яка відтворює музику за допо-
могою шарикопідшипників, пові-
домляє сайт youtube.dirty.ru.

Названа вона Marble Machine. 
Тут варто внести трохи пояснень 
— marble в перекладі з англійської 
означає «мармур». Спочатку в по-
дібних цікавих машинах — marble- 
машинах — використовували мар-
мурові кульки, які перекочуються 
з рівня на рівень у різних напрям-
ках, за чим дуже цікаво спостеріга-

ти. Звідси й назва нового гаджета.
Творці ж дещо спростили собі 

завдання і використовують за-
мість мармурових звичайні мета-
леві кульки. Хоча на створення 
машини в них все ж пішло чимало 
часу — близько 14 місяців. 2 000 
кульок і 3 000 рухомих частин — 
важелі, конвеєри, лійки. Результат 
— музика, створена рухом.

Ось що трапляється, коли му-
зиканти та інженери діють разом. 
Музична скринька пишалася б та-
ким нащадком.

В Японії пройшло тестування 
безпілотних таксі в реальних 

умовах міського руху.
Як повідомляє газета Japan 

Times, населення японського міста 
Фудзісава може використовувати 
ці таксі для поїздки в супермаркет, 
який розташовується на відстані 3 
км від міста.

Для більшої безпеки громадя-
ни поки сідають за кермо водія.

У тестуванні, яке тривало до 1 
березня, взяли участь 10 осіб.

У безпілотних автомобілях ру-

льове управління та гальма керу-
ються за допомогою комп’ютерної 
системи.

Директор компанії-виробника 
«таксі-роботів» Хіроші Накажіма 
заявив, що в разі, коли результати  
тестування будуть визнані успіш-
ними, такі автомобілі введуть в 
експлуатацію по всій країні.

За його словами, керівництво 
компанії націлене на використан-
ня таких таксі під час літніх Олім-
пійських ігор 2020 в Токіо.

Названо найкращий сімейний готель світу

Американський аеропорт 
найняв пса на посаду борця 
з птахами
Аеропорт Траверс-Сіті (США, штат Мічиган) при-
йняв на роботу восьмирічного пса, який відганяє 
птахів від злітно-посадкової смуги. Бордер-коллі 
на прізвисько «K-9 Пайпер» бореться з качками, 
гусьми, совами, лисицями. Власник тварини Бра-
йан Едвардс, який працює в аеропорту з 2008 року, 
зазначив, що бордер-коллі є пастушими собаками, 
а тому відмінно підходять для такої роботи. 
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