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Суд не дозволив британці
назвати дітей Цианід і
Проповідник

Щотижневик «Відомості.інфо»

У мешканки Уельсу, ім’я якої не розголошується, народилася пара близнюків. Дочку вона хотіла назвати
Цианід, а сина — Проповідником. За словами матері,
Цианід — красиве ім’я з позитивними асоціаціями,
оскільки саме ця отрута допомогла вбити нацистського
лідера Адольфа Гітлера. У ситуацію втрутилися місцеві
чиновники. У вересні суд заборонив матері давати дітям такі імена. Апеляційний суд підтримав цей вердикт.
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Кейт Міддлтон
затьмарила зірок
Боллівуду
П
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рхітектори британської студії PLP Architecture спільно з ученими з Кембриджського
університету розробили проект
дерев’яного хмарочоса.
За
задумом
архітекторів,
300-метрова дерев’яна будівля
Oakwood Tower виросте в старому житловому районі Барбікан у
центрі Лондона. Загальна площа
80-поверхового будинку складе 93
тисячі квадратних метрів. Хмарочос зможе запропонувати своїм
мешканцям понад тисячу апартаментів і відкриті тераси.
У PLP Architecture вважають,
що дерев’яні хмарочоси можуть
стати новим архітектурним трендом у мегаполісах, а безумовною
перевагою перед традиційним
залізобетоном буде екологічність
дерев’яних конструкцій. Крім
того, будівництво будинків з дерева дозволить скоротити час на
зведення будівлі.
Архітектори налаштовані рі-

ам’яну кулю радіусом близько
1,5 метра виявили в лісі недалеко від міста Завидовичі. Вона
містить доволі високий відсоток
заліза. Боснійський археолог Семір Османагіч вважає, що ця знахідка доводить існування якоїсь
древньої втраченої цивілізації, яка
населяла цю місцевість у минулому, а сама куля може бути найстарішим кам’яним виробом, створе-
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ара з Австралії Сью і Пітер Ліч
наткнулися у своїй вітальні на
гігантського нелітаючого птаха.
Як виявилося, казуар, якого
вважають найнебезпечнішим птахом у світі, відвідав їхній дім з цікавості.
Подружжя було шоковане тим,
що казуар на прізвисько Арахіс
просто прогулювався по їхньому
будинку. Побачивши цього небезпечного птаха, Сью і Пітер тут же
сховалися за обіднім столом.
Жінка розповіла, що вони ні-

коли не замикають двері, однак
після цього випадку господарі не
будуть їх кидати відчиненими.
Пізніше стало відомо, що Арахіс часто бував у цьому будинку,
оскільки, пройшовши крізь нього, він швидко добирався до ягід
у саду.
Казуари є жителями австралійських тропічних лісів. Ці птахи
вважаються другими за величиною в світі. Казуари можуть покалічити людину, вдаривши міцною
ногою з гострими кігтямі.

У США побудували сонячну
електростанцію у формі голови Міккі
Мауса

С

онячна електростанція у формі голови Міккі Мауса площею
близько 9 гектарів відкрилася в
місті Орландо (штат Флорида,
США), на території Всесвітнього
центру відпочинку Уолта Діснея. Її
побудували за п’ять місяців фахівці американського електроенергетичного холдингу Duke Energy.
Станція Walt Disney World
Solar Farm обладнана 48 тисячами
сонячних панелей загальною потужністю 5 мегават. Вона може забезпечити електроенергією 1 000
будинків.
Duke Energy уклала з Walt
Disney 15-літню орендну угоду.
Протягом цього терміну станція

На Галапагоських
островах уперше за
100 років вижили
дитинчата слонової
черепахи

буде розміщена в найбільш знаменитому парку розваг, поставляючи енергію для всіх його об’єктів,
включаючи прилеглі готелі для
гостей парку.

Японські поліцейські ледь спіймали
шимпанзе, який втікав від них по лініях
електропередач

У

шуче і вже презентували проект
Oakwood Tower меру Лондона Борису Джонсону. Якщо спеціальна
комісія схвалить проект, незвичайний лондонський хмарочос
стане другим у списку найвищих
будівель столиці Великобританії,
після 310-метрової вежі Shard.
Більше того — Oakwood Tower
стане найвищим у світі дерев’яним
будинком.

Боснійські археологи знайшли
велетенську кам’яну сферу
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Передплатний
індекс —

Будь-яке копіювання, у т.ч. окремих частин текстів чи зображень,
публікування і републікування, передрук чи будь-яке інше поширення інформації, в якій би формі та яким би технічним способом
воно не здійснювалося, суворо забороняється без попередньої
письмової згоди редакції газети «Відомості.інфо». Відповідальність
за зміст та текст реклами несе рекламодавець. Відповідальність
за достовірність фактів, власних імен та інших даних несуть автори
публікацій. Відповідальність за якість друку несе друкарня. Матеріал,
відмічений даним значком , друкується на правах реклами.
Редакція не завжди поділяє позицію авторів публікацій і залишає за
собою право редагувати матеріали або не друкувати зовсім.
Друк газетний. Обсяг 4 друковані аркуші. Адреса друкарні: Львівська
область, Яворівський район, с. Рясна-Руська, вул. Свободи, 5, тел.
(032) 297-47-46.
Замовлення №22697. Тираж згідно замовлення.

Австралійська сім’я виявила в своєму
будинку найнебезпечнішого в світі птаха

ерший день в Індії, проведений герцогинею
Кетрін та її чоловіком принцом Вільямом,
був дуже насиченим.
Втім щільний графік виявився Кейт на руку.
У неї з’явився шанс показати світові один зі
своїх найяскравіших талантів — майстерність
перевтілення. За один тільки перший день поїздки в Індію дружині принца Вільяма вдалося
подружитися з індійськими дітлахами, зіграти
в крикет на підборах і відвідати гала-вечерю, на
якій вона стала зіркою вечора. Кейт довела, що
їй з однаковою легкістю дається перевтілення з
вишуканої леді в «сусідську дівчину» і навпаки.
День королівської подружньої пари почався
з відвідування гранд-готелю «Тадж-Махал», де
вони вшанували пам’ять загиблих у результаті
теракту, що стався в 2008 році.
Після цього герцогиня з чоловіком відправилися в національний парк крикету, де Кейт
вдалося підкорити серця місцевих дітлахів. Для
прогулянки Міддлтон обрала сукню яскравого
забарвлення і туфлі на високій платформі. Наряд не завадив їй зіграти партію в крикет, а потім
і поганяти футбольний м’яч з жителями Мумбаї.
Анітрохи не соромлячись і забувши на деякий
час про свій статус представника королівського
сімейства, Кетрін весело стрибала та бігала по
полю для крикету. А через кілька годин від образу «сусідської дівчини» не залишилося і сліду:
герцогиня Кембриджська і Вільям побували на
званій гала-вечері. Кейт з’явилася в розкішній
сукні Jenny Packman — і затьмарила найяскравіших зірок Боллівуду. Протягом усієї урочистої
вечері Міддлтон була стриманою, витонченою та
неймовірно елегантною.

У Лондоні планують побудувати
дерев’яний хмарочос
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ним людськими руками.
Відомо, що в 20 столітті в цій
області знаходили й інші такі
кам’яні сфери. Усі вони були знищені в 1970-х роках через чутки
про те, що в них може міститися
золото.
Наразі боснійський уряд готовий надати фінансову підтримку
проведенню розкопок у цьому районі.

перше за 100 років на островах
Галапагос знайдені дитинчата
слонової або галапагоської черепахи. Ці черепахи, які є ендеміком
семи Галапагоських островів, знаходяться під загрозою вимирання.
Коли моряки вперше висадилися
на острові Пінсон у середині XVIII
століття, вони немов активізували
бомбу уповільненої дії, адже прибулі разом з ними на кораблях щури
швидко утвердилися в унікальній
екосистемі архіпелагу та почали
розоряти гнізда черепах, знищуючи
яйця та новонароджених черепашат.
«Бенкет» щурів призвів до того, що
протягом наступних десятиліть жодне дитинча черепахи не вижило.
У 1960-і роки екологи почали
спільні зусилля зі збереження видів,
маючи в розпорядженні лише 100
черепах, які вижили. Невилуплені
яйця збирали й інкубували на іншому острові, де дитинчата вилупилися і виросли протягом п’яти років,
поки не стали досить великими, щоб
не піддатися нападу щурів. Потім їх
перевезли на Пінсон. Але гризуни
продовжували відбирати в черепах
усі яйця, які відкладалися на острові.
У 2012 році біологи використовували вертольоти, щоб поширити
отруту для щурів. Зовсім недавно
з’явилися повідомлення про те, що
Пінсон вільний від щурів.
І ось, через 100 років, на острові
вперше знайдено 10 дитинчат черепах.
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з зоопарку японського міста Сендай (північно-східна частина острова Хонсю) втік шимпанзе. Протягом цілого дня утікач скакав по
дротах лінії електропередач, поки
співробітники поліції та ветеринари його врешті не втихомирили.
Самець великих розмірів втік
із зоосаду «Ягіяма», який відразу
ж закрили для відвідувачів. Від
шимпанзе ніхто не постраждав,
однак примат завадив учням місцевої початкової школи вчасно
повернутися додому. «Коли ми по-

бачили по телевізору, що шимпанзе-утікач відрізняється великими
розмірами й агресивною поведінкою, ми прийняли рішення не відпускати дітей додому, поки його не
спіймають», — заявив директор
школи Такасі Ямагуті.
У результаті мавпу приспали
точним пострілом заряду з потужним снодійним. Шимпанзе впав
з високовольтної опори, але був
спійманий працівниками ветеринарної служби, які розстелили
спеціальний настил.

У бразильського любителя пластичних
операцій почав відвалюватися ніс
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разилець, який витратив більше 430 тисяч доларів на пластичні операції, щоб добитися схожості з лялькою Кеном, опинився
в лікарні після невдалої процедури
зі зміни форми носа, якого тепер
відторгає його організм.
У Родріго Алвеса почався некроз (омертвіння шкіри), що може
призвести до видалення органу з
обличчя чоловіка.
32-річний бразилець переніс
42 хірургічні процедури з 2004
року. Алвес, який живе в Лондоні
(Великобританія), зробив останню
операцію в лютому 2016-го, але через якийсь час потрапив до лікарні, оскільки в носі з’явився отвір.
Зараз чоловік насилу може ди-

хати.
Яке рішення приймуть британські медики, щоб поліпшити
стан Алвеса, поки невідомо.

