
В Угорщині водій розбив 
LaFerrari вартістю $ 1,500,000 

буквально через кілька хвилин 
після виїзду із салону дилера.

Аварія сталася в Суботу в Бу-
дапешті, столиці Угорщини. Свід-
ком автопригоди став водій, який 
їхав позаду розкішного автомобі-
ля. Він і зняв автопригоду на свій 
відеореєстратор. За його словами, 
спочатку ніби все йшло добре, 
поки водій суперкара не «натиснув 
на газ», інформує Daily Mail.

Не впоравшись із керуванням 
автомобіля потужністю 950 кін-
ських сил (розгін до 100 км/год. — 
менше, ніж за три секунди), водій 
Ferrari з’їхав з основної дороги й 
протаранив припарковані авто-
мобілі.

В аварії ніхто не постраж-
дав, але винуватець повинен буде 
компенсувати весь нанесений їм 
збиток. Усього компанія «Ферра-
рі» виготовила лише 499 LaFerrari. 
Їхні поставки розпочалися тільки 
в минулому році.

Ця LaFerrari була зареєстро-
вана в Словаччині. Відразу після 
аварії водій, як повідомляється, 
вискочив із машини та кинувся 
знімати номерні знаки, можливо, 
через побоювання того, щоб його 
особу можуть ідентифікувати.

Це четверта аварії, пов’язана з 
одним із найбільш ексклюзивних 
автомобілів Ferrari. Перша від-
бувся в Монако у 2014 році. Цього 
року LaFerrari в Китаї та у Франції 
також спіткала та ж доля.

Дика лисиця проникла вночі на 
територію зоопарку в австра-

лійському Мельбурні та роздерла 14 
малих пінгвінів.

За словами представників зоо-
парку, ще минулого тижня доглядачі 
запідозрили лисицю в проникненні 
на територію установи і встановили 
відеокамери та пастки, повідомляє 
телеканал «Дождь».

Ці заходи виявилися марними: 
загальна площа зоопарку — 22 гек-
тари з густою рослинністю, в якій 
лисиці було нескладно сховатися в 
денний час.

Напад вдалося пережити 15 
пінгвінам, яких тепер помістили в 
окремий вольєр, доки лисицю не 
буде спіймано.

Зауважимо, малий пінгвін — 
найменший із видів пінгвінів, осо-
бини якого виростають до 30 санти-
метрів у висоту. Вони мешкають на 
півдні Австралії та Нової Зеландії.
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Дика лисиця 
роздерла 14 
пінгвінів у зоопарку 
Мельбурна

Власник щойно купленого Ferrari вартістю 
$ 1 500 000 відразу потрапив у аварію

Названо найпопулярніше дитяче ім’я у 
світі

Акторка Ольга Куриленко вперше стала 
мамою та готується до заміжжя

У Нью-Йорку відбувся перший офіційний політ реактивного ранця

Ім’я Софія (у різних країнах — 
різні варіанти: Sofia, Sophia, 

Sofie, Zsófia тощо) виявилося 
найбільш популярним з імен, які 
батьки дають новонародженим ді-
вчаткам. Дослідники вивчили від-
повідну статистику щодо 49 країн, 
інформує «Вокруг света».

Це ім’я займає перше місце в 
дев’яти країнах, друге або третє 
місце — у більш ніж 20 країнах і 
потрапило в топ-25 імен у двох 
третинах розглянутих країн.

Ім’я Софія найчастіше дають 
своїм дочкам батьки в країнах, 
розташованих на п’яти конти-
нентах, де говорять 22 мовами 
слов’янської, балтійської, гер-
манської, тюркської та фінно-
угорської мовних груп. Панівні 
релігійні групи в цих країнах теж 
найрізноманітніші: православ’я, 
католицизм, протестантизм, ате-
їзм і сунітська гілка ісламу. Як від-
значають автори досліджень, про-
тягом останніх трьох років ім’я 
лідирує в рейтингу в Росії та США, 
а також в романомовних країнах 
— Іспанія, Франція, Італія, Мекси-
ка тощо. 

Таким чином, Софія витіснила 
з першого місця Марію, яка тради-

ційно лідирувала в таких рейтин-
гах. Автори дослідження відзнача-
ють, що зростання популярності 
імені не пов’язане з релігією (на від-
міну від випадку з Мохаммедом 
— найпопулярнішим ім’ям серед 
хлопчиків). Це скоріше просто да-
нина глобальній моді. Можливо, 
ім’я не було настільки поширене ще 
20–30 років тому, коли з’явилися на 
світ нинішні батьки, і воно могло 
стати для них оригінальним.

І все ж картина по країнах сві-
ту загалом залишається поки не-
достатньо вивченою. Деякі держа-
ви не ведуть подібної статистики 
(як, наприклад, Греція, де ім’я Со-
фія теж, напевно, популярне), інші 
публікують тільки п’ять-десять 
найпопулярніших імен (там Софія 
запросто може потрапити в першу 
двадцятку). А деякі взагалі ведуть 
окрему статистику для різних ва-
ріантів одного імені — наприклад, 
Sophia, Sofia and Sophie.

Однак, враховуючи те, що не-
має даних за такими густонаселе-
ними країнами, як Китай, Індія, 
Нігерія та Бразилія, ввжати ім’я 
Софія найпопулярнішим у світі 
для дівчаток можна поки що з пев-
ною натяжкою.

Голлівудська акторка українського 
походження Ольга Куриленко на-

родила первістка. 3 жовтня у 35-річ-
ної «дівчини Бонда» народився син. 
Радісну звістку підтвердив її речник.

Тато малюка — це актор та жур-
наліст Макс Бенітц, відомий гляда-
чам за фільмом «Господар морів: На 
краю Землі».

«Пара дуже щаслива», — повідо-
мив представник Ольги. Хлопчико-
ві дали потрійне ім’я — Александр 
Макс Гораціо.

Куриленко та Бенітц до остан-
нього не афішували своїх стосунків, 
так само, як і вагітності.

Невдовзі стало відомо, що ак-
триса зібралася заміж за батька своєї 
дитини.

Ольга до останнього тримала в 
таємниці вагітність і народження 
малюка, і лише через місяць поді-
лилася з шанувальниками радісною 
новиною. Тепер Куриленко пораду-
вала фанатів ще однією приємною 
звісткою. Стало відомо, що знамени-

тість збирається заміж за 30-річного 
батька свого сина. Весілля заплано-
ване на літо 2016 року. З цією нови-
ною поділилися англійські блогери.

«Церемонія намічена на чер-
вень», — повідомляють вони.

Як відомо, за плечима в 35-річ-
ної Ольги два невдалих шлюби — з 
французьким фотографом Седріком 
ван Молем та американським біз-
несменом Деміаном Габріеллом, а ще 
вона ледь не вийшла за мексикан-
ського бізнесмена.

Компанія JetPack Aviation пред-
ставила персональний реактив-

ний ранець (джетпак) JB-9. Перший 
повноцінний політ джетпака, узго-
джений з Федеральним управлінням 
цивільної авіації США і Берегової 
охороною, відбувся 3 листопада 2015 
в районі острова Свободи. Відео по-
льоту опубліковано на YouTube, до-
кладніше прочитати можна на сайті 
компанії, повідомляє сайт «N+1».

Підйомну силу в конструкції 
джетпака JB-9 забезпечує пара тур-
бореактивних двигунів. Ніяких тех-
нічних подробиць про конструкції 
літального апарата не повідомляєть-
ся, але, враховуючи показану в опу-
блікованому відео дальність польоту 
й таймер на руці пілота, можна при-
пустити, що JB-9 дозволяє знахо-
диться в повітрі довше чотирьох з 
половиною хвилин.

За словами пілота джетпака та 
співзасновника компанії Девіда 
Меймана, JetPack Aviation створена 
для того, щоб продовжити розробку 
персональних літальних апаратів. У 
майбутньому команда проекту має 
намір знайти комерційне застосу-
вання розробленої технології. Про 
терміни серійного виробництва та 
можливу ціну реактивного ранця ні-
чого не повідомляють.

Птахи зберегли в гніздах фрагменти 
документів та паперів за кілька століть

У процесі реставраційних робіт 
в Успенському соборі Звениго-

рода (РФ), збудованого на початку 
XV століття, під прогнилим дахом 
археологи знайшли численні пта-
шині гнізда, звиті кілька століть 
тому. На подив дослідників, при 
розборі цих гнізд, крім кісток пер-

натих і яєчної шкаралупи, почали 
траплятися паперові документи 
різного часу. Зокрема, були зна-
йдені рукописи XVIII століття і 
автографи звенигородців XIX ст., 
повідомляє сайт metkere.com.

Покоління птахів дбайливо 
приносили папір для створення 
затишку в своїх гніздах, часом вда-
ючись до злодійства: галки і стри-
жі тягли в людей не лише сміття, а 
й цінні папери — боргові розпис-
ки, заставні листи, купюри. Є об-
ривки кредитних білетів на 1000 
рублів — цілий статок у той час. 
Найбільше в старих гніздах збере-
глося різної друкованої продукції 
— обривків дореволюційних газет, 
цукеркових фантиків, рецептів, 
квитків, упаковки та іншого.

«Вояджер-1» подолав уже 
20 мільярдів кілометрів 
космічного простору
«Вояджер-1», запущений у 1977 році для дослідження Со-
нячної системи та простору за її межами, подолав вже по-
над 20 млрд км космічного простору. Це становить 1/2000 
відстані до найближчої зірки. Таку інформацію можемо 
побачити на спеціальній сторінці NASA, присвяченій 
космічному апарату. Попри поважний вік, «Вояджер-1» 
продовжує працювати, досліджуючи віддалені райони 
Сонячної системи.  
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