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9-річна дівчинка склала тест із
фізпідготовки ВМС США
9-річна американка Мілла Бізотто склала 24-годинний
тест із фізпідготовки BFX24, розроблений ВМС США.
Протягом доби, за які дівчинка спала всього лише 4
години під час невеликих перерв, вона пробігла 58 км,
пропливла 8 км і подолала смугу з 25 перешкод (у тому
числі, проповзла по-пластунськи в болоті під колючим
дротом і піднялася по скелі з допомогою мотузки).
Мілла стала наймолодшим учасником цього тесту і
заявила, що дуже любить спорт, оскільки він робить її
сильнішою.
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Британський фотограф зняв
найдружелюбнішого в світі тюленя

Н

Бейонсе ризикує втратити своїх фанатів
Ф
анати Бейонсе в люті — співачка жорстоко їх обдурила.
Річ у тім, що ось уже кілька тижнів
зірка інтригувала своїх шанувальників, обіцяючи незабаром вразити
їх якоюсь «великою новиною». Приблизно в цей же час співачка раптом
почала носити «безрозмірний» одяг
і, з’являючись на публіці, скромно
прикривати живіт сумкою. Тож не
дивно, що багато хто вирішив —
Бейонсе чекає на другу дитину від
свого чоловіка — репера Джей Зі. А
паралельно співачка почала натякати, що готується до прем’єри нового
альбому. Так що всі почали гадати,

яку з двох очікуваних новин вона
оголосить першою.
І ось Бейонсе, нарешті, оприлюднила свою «велику новину»: вона
випустила... нову лінію спортивного
одягу!!! І гордо оголосила, що назвала свою колекцію Ivy Park на честь
чотирирічної дочки Блю Айві. Тобто
вся інтрига, затіяна співачкою, була
всього лише рекламною кампанією
її експерименту в сфері дизайну.
Це
оголошення
викликало
справжню хвилю обурення фанатів
поп-діви, які відчули себе обдуреними. «Бейонсе, де ж твій новий
альбом?!? І як ти могла змусити нас

Британка намагалася вплав наздогнати
круїзний лайнер, який вже пішов з порту

Б

ританка Сьюзан Браун намагалася вплав наздогнати круїзний лайнер, на який запізнилася.
65-річна туристка була госпіталізована. Вона заявила лікарям,
що кинулася в воду, оскільки вирішила, що на борту судна Marco
Polo знаходиться її чоловік Майкл.
Як пояснила Браун, вони з чоловіком захотіли перервати подорож і купили авіаквитки на батьківщину. В аеропорту Мадейри
туристка загубила чоловіка, після
чого припустила, що він повернувся на лайнер.

Відзначається, що британка
провела у воді понад три години і
постраждала від переохолодження. Врятували її місцеві рибалки.
Зараз із нею працюють психіатри.
У поліції встановили, що
насправді Майкл Браун не повернувся на борт лайнера. За
сприяння авіакомпанії EasyJet
співробітники правоохоронних
органів з’ясували, чи вилетів турист в Британію.
За інформацією оператора судна Cruise & Maritime Voyages, турист повернувся на батьківщину.

Британський водолаз сфотографував
пащу живої тигрової акули зсередини

46

-річний фотограф і водолаз
Адам Хенлон зробив неймовірні фотографії зубів і зябер тигрової акули під час своєї експедиції на Багамських островах.
Тигрові акули відомі своїм лютим норовом і займають друге місце по нападу на людей після білих
акул, а також вони можуть легко
розкусити панцир морських черепах. Але Адам має досить багатий
досвід, щоб визначити, коли можна підпливати до акули, а коли не

варто цього робити.
Він зміг наблизитися до однієї
з особин і зробити унікальні знімки того, що бачить жертва, коли
потрапляє в пащу акули.
Акула досліджує навколишній
світ за допомогою органів чуття,
розташованих у пащі. Тому допитлива хижачка трохи прикусила
камеру фотографа, щоб зрозуміти,
що вона не становить для неї небезпеки. У цей момент Адам і зробив свої неймовірні знімки!

повірити, що ти вагітна?», — обурюються шанувальники співачки.
Що ж стосується нового дизайнерського досвіду Бейонсе, то він,
сам по собі, дійсно мало кого міг
вразити. Спортивні топи, легінси,
— одним словом, нічого оригінального або незвичайного співачка
придумати не змогла. Чи отримає
вона скільки-небудь істотний прибуток від продажу своєї колекції,
сказати важко. А ось те, що «завдяки» своєму обману Бейонсе втратить багатьох шанувальників, майже неминуче.

У США подружжя
вчителів потай один
від одного спали з
учнями

В

американському штаті Алабама
з різницею в два дні за звинуваченням у сексуальному зв’язку зі
старшокласниками було затримане
подружжя вчителів.
Подружжя зі штату Алабама,
Джеймс Франклін і Чарлі Паркер,
працювало в тій же школі, яку свого часу закінчили самі, — в приватній християнській школі Академії
Пікенса. Учителі, які одружилися в
2010 році, часто затримувалися після роботи, виправдовуючи це факультативними заняттями. Але жоден з них не здогадувався про те,
чим його друга половинка займається на цих позакласних заняттях.
Виявилося, що і Чарлі, і Джеймс
використовували однакове прикриття, щоб приховати одне від одного факти подружньої невірності.
Притому зраджували вони один одному зі своїми студентами.
Правда про цю сім’ю розкрилася, коли в понеділок Чарлі Паркер,
яка є тренером жіночої шкільної команди з баскетболу, була заарештована за звинуваченням у сексуальному зв’язку з одним із учнів школи.
За словами окружного прокурора,
слідство встановило одинадцять
епізодів сексуальних контактів вчительки з неповнолітнім учнем, один
з яких був на кладовищі. Відзначається, що Чарлі Паркер «крутила
роман» із старшокласником протягом декількох років — з жовтня 2014
року і до моменту арешту.
Через два дні після арешту Чарлі
був арештований і Джеймс. Американку, ймовірно, дуже здивував той
факт, що її чоловіка затримали в
зв’язку з такими ж звинуваченнями,
які були пред’явлені їй. 32-річного
учителя математики звинувачують
у сексуальних зв’язках з ученицями,
які не досягли 19-річного віку.

ік Блейк — досвідчений фотограф-натураліст, але цей
доброзичливий і життєрадісний
тюлень вразив навіть його.
Фотограф зробив, як виявилося, призовий знімок, на якому
доброзичливий тев’як, здається,
посміхаючись, вхопився своїми
ластами за ласт водолаза. Фотографія завоювала перше місце в конкурсі underwaterphotography.com.
Знімок був зроблений на глибині 4–5 м у районі острова Ланді
в Брістольській затоці біля берегів
Великобританії. Там мешкає колонія з приблизно 180 довгомордих
тюленів.
Фотограф зазначає, що найцікавіші та найбільш грайливі тварини — молодь у віці одного–двох
років. Старші тюлені тримаються
від водолазів подалі, спостерігаючи їх з відстані, і намагаються уникати взаємодії з людьми.
«Чим більше часу ви проводите у воді, тим цікавішими стають

тюлені, — цитує фотографа The
Independent. — Серед них завжди
знаходиться такий, що захоплюється спілкуванням із водолазами
більше за інших і просто божеволіє, граючи з вами і з вашим обладнанням. Тюлень з цієї фотографії
був саме таким».

У Франції за 150 000 євро продають село

У

Франції на продаж з аукціону
виставлено об’єкт культурної
спадщини, який значиться в списку історичних пам’яток, — колишнє поселення ремісників.
Стартова ціна — 150 000 євро,
повідомляє EuroMag.
У самому серці департаменту
Юра розташоване нині занедбане поселення, просочене духом
місцевості та наповнене історією.
Територія має статус об’єкта культурної та історичної спадщини.
Колись тут розташовувався ливарний цех, тому споруди є свідками
добре розвиненої галузі промисловості XIX і ХХ століть.
Тепер промислова спадщина,

кузні і музей Боден (Les Forges de
Baudin, Le musée de Baudin) виставлені на продаж. Департамент
викупив територію цехів у 2013
році за 300 000 євро з наміром зробити з неї туристичну визначну
пам’ятку. Однак пізніше влада відмовилася від цього наміру.
Кілька сімей ще проживають
у поселенні, що складається з напівзруйнованого будинку парафіяльного священика, колишніх
будинків робітників, музею та
майстерень — усього 5 000 м2 будівель і 22 271 м2 земель.
Вартість повної реконструкції
поселення оцінюється в 20 мільйонів євро.

Гонконгівський винахідник створив
роботизовану «Скарлетт Йоханссон»

У

Гонконзі 42-річний графічний
дизайнер втілив свою мрію,
створивши робота-двійника актриси Скарлетт Йоханссон.
Робот отримав назву Mark 1.
Його створення зайняло у винахідника на ім’я Рікі Ма півтора
року.
Вартість проекту становить
понад 50 тисяч доларів. Як розповів шанувальник знаменитої
актриси, взявшись за свій проект,
він зрозумів, що йому будуть потрібні знання з динаміки, електромеханіки та програмування. Також
потрібно було створити 3D-моделі
всієї «начинки» робота. 70 відсотків складових частин гуманоїда
були віддруковані за допомогою
3D-принтера. Після цього творець
робота натягнув на «скелет» виконану з силікону шкіру.
Механічна Скарлетт Йоханс-

сон слухається голосових команд
свого творця — робот рухає головою, руками і ногами, а також
може розмовляти.

Учені розшифрували книгу скарг, якій
понад 3 700 років

Н

імецькі та англійські вчені розшифрували текст на
кам’яних табличках, які знайшли

під час розкопок стародавнього
вавилонського міста Ур.
Дослідники зазначають, що
це найстаріша в світі книга скарг.
Скрижалі були створені приблизно в 1750 році до нашої ери.
У книзі скарг підприємець на
ім’я Нанні написав, що більше не
бажає співпрацювати з купцем ЕнНасіром, оскільки той доставив
неправильний сорт мідної руди, не
вклався в терміни і поводився похамськи зі слугою, якого послали
за товаром.
Купця також звинуватили в
порушенні закону і пригрозили
судом, якщо той не поверне гроші.

