
Циндао — штучна водойма у ки-
тайській провінції Чжецзян, 

створена після будівництва ГЕС на 
р. Ксіньянь у 1959-му. Озеро пло-
щею 573 км² всіяне 1078 велики-
ми островами і тисячами дрібних. 
Циндао відоме кришталево чи-
стою водою, та значно важливіше 
те, що заховане у її глибинах. До 
створення гідростанції та зведен-
ня греблі у долині лежало древнє 
місто Ши Чен, яке нині затоплене 
й перебуває на глибині 26–40 м. У 

1959 р. під час створення водосхо-
вища для потреб мегаполіса Ханч-
жоу затопили ще 27 міст, 1377 сіл 
і тисячі будинків. Для реалізації 
проекту було переселено 290 тис. 
осіб. Заходів зі збереження істо-
ричної спадщини уряд не вжив. 

Перше дослідження «підвод-
ного» міста відбулося в 2001-му. 
Водолази-археологи повідомили, 
що Ши Чен, якому 1300 років, було 
«капсулою часу»: навіть дерев’яні 
балки та сходи лишилися цілі. 
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«Втрачене» китайське місто Ши Чен 
чудово збереглося під водою 

Трирічний хлопчик через алергію може 
їсти самі лише цукерки 

В Америці вивели 
котів-«перевертнів» 

Українці подолали 30 тис. морських миль 
на точній копії древньоруського корабля 

В Індії врятували слоненя, яке впало в рів 

Соцмережі вразив «революційний» 
папуга, який вигукує «Героям слава!» 

Фінлі Рансон страждає від рід-
кісного захворювання: у хлоп-

чика алергія на все, крім цукерок, і 
він дотримується «солодкої» дієти, 
з’їдаючи по 10 льодяників щодня. 
Організм трирічної дитини бо-
реться з їжею так, ніби вона є віру-
сом, у результаті чого у малюка по-
чинається внутрішня кровотеча. 

27-річна Ріс, мама Фінлі, навіть 
розтоплює цукерки, розмішуючи 
їх із джемом і фруктовим морози-
вом, щоб хоч якось урізноманіт-
нити харчування свого синочка. 
Попри хворобу й постійні болі, 
хлопчик завжди всміхається і дуже 
любить відвідувати дитячі кафе. 
Брак поживних речовин в орга-
нізмі поповнюється за допомогою 
спеціальної живильної рідини, яка 
надходить у шлунок дитини через 
трубку кожні 2,5 години. 

У Теннессі, США, створили нову 
породу котів. Через генетичну 

мутацію домашньої короткошерстої 
кішки лікої (від грецького слова «лі-
кос» — «вовк») мають залисини біля 
очей, носа, вух і мордочки, що ро-
бить їх схожими на вовкулак у мініа-
тюрі. Шерсть у них сіра, вкрита «си-
вими» плямами, а тіло — витягнуте. 

За даними офіційного сайту по-
роди, нові котики «люблять полю-
вати й обожнюють ловити мишей. 
Вони обережні з незнайомими, 
але швидко розтають і поступово 
прив’язуються». 

Людина не втручалась у ство-
рення нової породи: причиною її по-
яви стала природна мутація. Зараз 
лікої на піку популярності: багато 
хто хоче виділитися, завівши собі 
кошеня-«перевертня». І хоча воно 
виглядає трохи моторошно, зате та-
кого точно немає в сусіда. 

Українсько-російський екіпаж 
човна «Русич» дістався до Ав-

стралії. Точна копія древньорусь-
кого корабля здолала понад 30 ти-
сяч морських миль, пройшла через 
Індійський і тепер планує підкори-
ти Тихий океан, якщо знайдуться 
охочі ризикнути власним життям і 
спонсори. 

«Русич» — детальна копія бо-
йового корабля часів Київської 
Русі завдовжки 15 м і 4 м за-
вширшки. На такому суденці екі-
паж уже четвертий рік мандрує 
морями-океанами. Взявши старт 
на Волзі, хлопці перетнули Чорне, 
Середземне, Червоне моря та ви-
йшли в океан. 

Двигун на кораблі є лише на 
випадок надзвичайної ситуації. Та 
команда намагається постійно йти 
під вітрилом. У суденця нема кіля, 
тому навіть під час невеличкого 

шторму на «Русичі» стає «весело». 
За трирічну мандрівку на човні 

побувало 40 членів екіпажу. Серед 
них — і білоруси, й австралійці, та 
найбільше українців і росіян. Ка-
пітан Сергій Синельников телефо-
ном пообіцяв, що корабель, повер-
нувшись у рідні краї, неодмінно 
пришвартується у столиці. 

Маленький слоник провалився 
у канаву поблизу залізничної 

колії в індійському штаті Ассамі, 
намагаючись не відстати від сво-
єї мами. Стадо не помітило згуби 
й лишило малюка напризволяще. 
Слоненя впало на спину з 5-метро-
вої висоти й не могло самотужки 
перевернутися й звестися на рівні.  

На щастя, пасажири потяга, 
що проїжджав повз, зауважили 
бідолаху. Машиніст зупинив по-
їзд, і люди вибігли з нього, щоб 
зарадити слоненяті. За допомогою 
жердин дитинчаті допомогли під-
нятись. А от для його визволення 
з піщаної пастки довелося розши-
рити яму екскаватором. 

Велику популярність в Інтер-
неті отримало відео, на якому 

папуга породи жако вигукує фразу 
«Героям слава!». 

На записі птах на кличку Яшка 
відповідає на заклики своєї гос-
подині «Слава Україні!» фразою 
«Героям слава!». Папуга вимовляє 
слова напрочуд чітко та зрозуміло. 

Відео користувача YouTube 
gregnukem менше ніж за добу на-
брало понад 35 тисяч переглядів.  
У соціальних мережах кмітливого 
папужку вже прозвали революцій-
ним. 

У Непалі діти працюють на цегляних 
заводах 

У Непалі досі нещадно екс-
плуатують дитячу працю. На 

цегельних  заводах працюють на-
віть дівчатка. Робота біля випалю-
вальних печей сезонна і привертає 
найбідніших. Маленькі цеглярі 
працевлаштовані нелегально, по-
стійно дихають пилюкою і пере-
носять цеглу на головах, від чого 
травмується хребет. Більшість не-
повнолітніх непальців гне спини 
у сільському господарстві, де має 
справу з небезпечною технікою і 
хімікатами. Частіше експлуатують 
дівчат, зокрема в секс-індустрії. 

Крістіна Агілера чекає дитину 
від нового чоловіка 
Щасливі зміни відбуваються 

в житті відомої американ-
ської співачки й актриси Кріс-
тіни Агілери. Не встигли світові 
світські хронікери повідомити 
громадськості про те, що вона 
виходить заміж за свого обранця 
Метью Ратлера, як з’явилася но-
вина, що артистка вагітна. 

29-річний кінопродюсер і 
33-річна поп-діва очікують по-
повнення, пише західна преса. 
Близький друг пари прокомен-
тував цю радісну звістку: «Вони 
дуже закохані та неймовірно 
схвильовані перед тим, як зро-
бити наступний крок». 

Зазначимо, заради нового 
обранця білява співачка, яка за 
останні роки помітно додала у 
вазі, навіть схудла на 15 кг — за-
для цього вона практично ночу-
вала в спортзалі. 

Наразі майбутні батьки вва-
жають за краще утримуватися 
від спілкування з журналістами. 

Нагадаємо, що Агілера 
та Ратлер познайомилися в 
2010 році на зйомках музичного 
фільму «Бурлеск», де майбутній 
наречений виконавиці працював 
асистентом. 

Бойфренд артистки зробив 
коханій пропозицію у День свя-
того Валентина. Так, романтич-
ний Метью підніс їй величезну 
діамантову каблучку, про що 
щаслива наречена сама розпові-
ла на сторінці у соцмережі. «Він 
спитав, і я відповіла...», — напи-
сала коротко Крістіна. 

Додамо, що для Агілери цей 
шлюб стане другим. Шість років 
вона була заміжня за продюсе-
ром Джорданом Бретманом, від 
якого у співачки є шестирічний 
син Макс. 

117-річну українку визнають 
найстарішою на планеті 
Найстаріша жителька України Катерина Козак відсвят-
кувала 117 день народження. Цьогоріч бабця, зі слів 
рідних, трохи здала: самостійно вже не ходить і не їсть. 
Але досі напам’ять читає Шевченка, а з нагоди власного 
свята навіть шампанського пригубила. Вона пережила 
Першу і Другу світові. Ні чоловіка, ні дітей не мала, та ви-
ховала двох племінниць, яких війна позбавила батьків. 
Ще кілька років тому бабу Катю можна було побачити на 
городі. Нині її документи перевіряють у Лондоні: Книга 
рекордів має визнати українку найстаршою на планеті. 
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