
Місцева влада міста Валбжих, що 
на півдні Польщі, повідомляє, 

що вони зв’язалися з юридичною 
фірмою, яка представляє інтереси 
двох осіб. І вони підтверджують, що 
знайшли поїзд зі скарбами нацис-
тів і вимагають належні їм 10% від 
знайденого. «З цим розбираються 
юристи, армія, поліція та пожеж-
ники. На цій території ще жодного 
разу не велися розкопки, тому ми 
не знаємо, що можемо там знайти», 
— розповіла представник міської ад-
міністрації Маріка Токарська. Поїзд 
зник у 1945 році. Він був заповнений 
трофеями та коштовностями з міста 
Бреслау. Поїзд, згідно з міською ле-
гендою, заховали в тунелі біля замку 
Кщенж біля гір Нижньої Сілезії. 
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У Польщі знайшли 
потяг зі скарбами 
нацистів

Дослідники: Шекспір, можливо, був «під 
кайфом», пишучи свої твори

Акторка Меган Фокс розлучається 
з зіркою «Беверлі-Хіллз»

У Великобританії почали тестувати дорогу, 
що заряджає автомобілі під час руху

У США фермер хоче вирощувати в 
промислових масштабах марихуану 

Учені проаналізували фрагмен-
ти люльок для куріння вели-

кого генія і знайшли в них сліди 
марихуани.

Дослідники вважають, що Ві-
льям Шекспір   писав свої твори, 
перебуваючи під впливом нарко-
тиків, повідомляє Independent.

Як пише британське видан-
ня, учені з Трансваальського му-
зею природознавства (Преторія, 
ПАР), із дозволу Шекспірівського 
інституту в Стратфорді-на-Ейвоні 
(Великобританія), проаналізували 
24 фрагменти люльок для куріння, 
які були знайдені в будинку ве-
ликого письменника й, очевидно, 
йому належали. Результати роботи 
науковці опублікували в журналі 
Science.

Як з’ясувалося, принаймні ві-
сім із трубок містять сліди мари-
хуани, а ще дві — кокаїну. В інших 
трубках знайдені залишки тютю-
ну, камфори та галюциногенної 
мірістинової кислоти, що видобу-
вається з мускатного горіха.

Вік люльок сягає ХVII століття, 
коли коноплю широко викорис-
товували у виробництві канатів, 
одягу та паперу, а марихуану ліка-

рі часто прописували в медичних 
цілях. Це підтверджує теорію, що 
жителі Англії епохи Відродження 
вживали наркотичні речовини, зо-
крема й для задоволення. Відкрит-
тя, у свою чергу, дозволило вченим 
зробити висновок, що, ймовірно, і 
сам Шекспір   міг вживати наркоти-
ки під час написання своїх сонетів.

Зокрема, зазначають співро-
бітники Трансваальського музею, 
цьому можна знайти непрямі під-
твердження в ліричній поезії вели-
кого письменника.

Зірка «Трансформерів» Меган 
Фокс таки подала на розлучення 

з чоловіком — 42-річним актором 
Брайаном Остін Гріном.

29-річна актриса згодна на спіль-
ну опіку над дітьми, дворічним Ноа 
та однорічним Боді.

Копії паперів про розлучення 
отримало видання «People».

У своїй заяві Меган вказала 15 
серпня як дату фактичного розста-
вання з Брайаном. Офіційна причи-
на, як це буває в більшості випадків, 
— «нездоланні розбіжності».

За свідченням джерела, зірковий 
шлюб розвалився через різні погля-
ди чоловіка та дружини на баланс 
між роботою та сім’єю.

«Меган молода та палка, на неї 
є попит у професійному плані, вона 
прагне рухатися вперед у своїй 
кар’єрі. Брайан хоче більше її часу, 
ніж вона може дати, — пояснює ін-
форматор. — Між ними було бага-
то незгод та суперечок щодо того, 
скільки часу вона проводить удома, 
це призвело до проблем».

Зі слів співрозмовника видання, 
голлівудські амбіції Фокс переважи-
ли й вона налаштована рухатися до 
своїх цілей.

Як стало відомо «TMZ», спільне 
майно пара розділить 50/50, бо Ме-
ган та Брайан не укладали шлюб-
ного контракту. Ймовірно, актриса 
платитиме екс-чоловікові подружні 
аліменти, бо вона заробляє більше, 
а в Остін Гріна є певні проблеми зі 
здоров’ям. Поки що процес розста-
вання зірок відбувається дуже по-
дружньому.

Нагадаємо, Фокс та Остін Грін 
побралися в 2010 році. Для обох це 
був перший офіційний шлюб, хоча 
Брайан має ще одного сина від ко-
леги за «Районом Беверлі-Хіллз» Ва-
несси Марсіл.

Уряд Великобританії оголосив 
про плани розпочати випро-

бовування технології безпровід-
ного заряджання електрокарів та 
гібридних автомобілів, інформує 
сайт electronicsweekly.com. Власни-
ки цих транспортних засобів змо-
жуть заряджати їх на ходу, без по-

треби зупинятися та під’єднувати 
акумулятори до спеціальних за-
рядних станцій.

Випробування проводиться з 
метою техніко-економічного об-
ґрунтування використання цієї 
технології. Вона дозволяє заря-
джати автомобіль безпровідним 
способом за допомогою електро-
магнітного поля, яке створюють 
електричні дроти, розміщені під 
асфальтом. А спеціальна котушка 
в електромобілі перетворює енер-
гію поля в електрику.

Випробування триватимуть 18 
місяців, після чого буде вирішено, 
чи потрібно впроваджувати цю 
технологію на всіх автомагістра-
лях країни та дорогах класу «А».

Впроваджує цю технологію 
компанія Highways England.

Легалізація марихуани в штаті 
Колорадо відкриває нові сфе-

ри діяльності для підприємців.
У березні 2014 року корінний 

мешканець штату Колорадо фер-
мер Ніколас Еркер купив непра-
цюючий виправний заклад у місті 
Браш. Еркер хоче перетворити 
свою покупку в ферму з вирощу-
вання канабісу та продавати його 
вроздріб на вулицях Браша, пові-
домляє сайт www.marijuana.com.

Але є одна проблема. У місті 
до 2016 р. діє локальний морато-
рій на вирощування марихуани. 
Це означає, що ніхто не має права 
на законних підставах вирощу-
вати канабіс чи продавати його у 
межах міста. Еркер написав листа 
до міської ради, ввічливо попро-
сивши їх зняти мораторій вже за-
раз і дозволити йому перетворити 
порожню в’язницю на ферму його 

мрії. Він стверджує, що таке пере-
творення буде корисним для міста 
та його економіки.

Еркер заявив, що хоче виго-
товляти продукт, який є законним 
в штаті Колорадо, а це дасть змогу 
створити нові робочі місця (ферма 
може забезпечити роботою міні-
мум 31 працівника) та збільшити 
дохід бюджету Браша на $ 500 000 
у рік.

Але громадське слухання з 
цього питання своїм рішенням 
відхилило пропозицію фермера, 
тому йому доведеться чекати за-
вершення терміну дії мораторію, 
щоб здійснити задумане.

Нагадаємо, 10 грудня 2013 р. 
в штаті Колорадо було дозволено 
вирощувати, продавати та спожи-
вати марихуану не лише в медич-
них цілях.

Іспанський архітектор грабував банки, 
щоб заплатити за виступи своїх дочок на 
турнірах з тенісу

Поліція полювала за злочинцем 
п’ять років. За цей час Хосе 

Конехеро, батько сестер-близнят 
Альби та Лайі, здійснив чотири по-
грабування, повідомляє eurosport.
ru. Чоловік мріяв зробити зі своїх 
дочок професійних тенісисток. 
Викрадені гроші архітектор з міста 
Таррагона використав для будів-
ництва корту на власній ділянці, 
навчання дочок у тенісній академії 
та на оплату участі Альби та Лайі 
в турнірах Міжнародної федерації 
тенісу (ITF).

Альба Конехеро здобула три 
перемоги в кар’єрі в основних сіт-

ках змагань ITF, а її сестра не ви-
грала жодної зустрічі в одиночно-
му розряді.

В Індії з’явиться аеропорт, що 
працює на сонячній енергії
Міжнародний аеропорт, який будують в індійському 
місті Кочін, може стати першим у світі летовищем, 
що повністю працює лише на сонячній енергії. Його 
сонячна електростанція складається з 46150 панелей, 
займає площу 18,2 гектара та може виробляти 12 
МВт електроенергії, передає сайт cial.aero. Протягом 
наступних 25 років цей зелений енергетичний проект 
дозволить уникнути викидів двоокису вуглецю від 
вугільних електростанцій у розмірі більш ніж 300000 
тонн, що еквівалентно посадці 3 мільйонів дерев.  

16

За п’ять років чоловік пограбував чотири банки на суму 330 
тисяч євро


