
Мешканці та гості британської 
столиці зможуть наступного 

року побувати на тропічному ост-
рові, не виїжджаючи за кордон. На 
літньому острові Саммерленд буде 
водоспад, будинки на деревах, джа-
кузі, пляжні будиночки, музика від 
діджеїв і динамічний горизонт, 
який змінюватиметься з денного 
на нічний, повідомляє EuroMag.

Саммерленд стане ідеальним 
рішенням для людей, які прагнуть  
втекти від довгих холодних євро-
пейських зим, але не хочуть витра-
чатися на закордонну поїздку.

Майданчик даруватиме тепло 
та сонце жителям і гостям Бри-
танії щорічно в грудні та січні, 
якщо авторам ідеї вдасться зібрати 
необхідні кошти. Для створення 
та утримання райського куточка 
його розробникам не вистачає ще 
близько мільйона євро.

На офіційному сайті проекту 
повідомляють, що в роботі літньо-
го острова будуть два часові періо-
ди. Час з 9 ранку до 17.30 відведуть 
для відпочинку батьків із дітьми. З 
18 і до 3 ночі майданчик буде при-
ймати тільки дорослих.

Через 70 років після за-
кінчення Другої сві-

тової війни сини нідер-
ландського солдата змогли 
прочитати прощальний 
лист їхнього батька, який 
загинув у німецькому кон-
центраційному таборі.

Боєць Руху Опору Пі-
тер Уїлл потрапив у полон у 
1943 році в Неймегені у віці 
47 років. Дізнавшись про 
майбутню депортацію до ні-
мецького концентраційного 
табору Нойенгамме, він на-
писав своїй дружині та си-
нам прощального листа, але 
не зміг його відправити.

У таборі Пітер прожив 
трохи більше року. Він по-
мер за кілька днів до звіль-
нення британськими вій-
ськами в квітні 1945 року. 
У 1949 році місцева влада 
вручила родині солдата 
його особисті речі. Однак 
на портфелі Уїлла, де зна-
ходився лист і фотографії, 
значилося неправильне ім’я.

Знадобилися десятки 
років, щоб за допомогою 
спеціальної комісії з по-
шуку зниклих осіб, створе-
ної після війни, встанови-
ти справжнього власника 
портфеля. Зрештою, синам 
вдалося прочитати остан-
ній лист свого батька, зміст 
якого вони не розкривають. 

Прощальний 
лист в’язня 
концтабору 
дійшов до дітей 
через 70 років 

Пожежні в іспанському регіо-
ні Галісія врятували кота за 

допомогою маленької кисневої 
маски, повідомляє Gazeta.ru з по-
силанням на The Local. Як відзна-
чає видання, співробітникам по-
жежної служби, можливо, більш 
звично допомагати котам, які за-
бралися на дерева, але в ці вихідні 
допомога була потрібна тварині, 
яка потрапила в набагато більшу 
небезпеку. У місті Вільягарсія кіт 
не міг вибратися з будинку, який 
горів. Пожежники загасили во-

гонь і виявили тварину в кімнаті 
неподалік від місця займання. За 
словами одного зі співробітників 
пожежної служби, це був випадок 
отруєння чадним газом.

Кота врятували за допомогою 
кисневої терапії (з використанням 
маленької маски) і масажу серця. 
Як відзначає видання, тварина, 
коли отямилася, видала «тріум-
фальний мяу» і возз’єдналася з 
власником. Господар відніс вихо-
ванця до ветеринарів, щоб упевни-
тися в тому, що небезпека минула.
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Іспанські пожежники врятували кота за 
допомогою маленької кисневої маски

Могила короля Артура в Британії 
виявилася середньовічною підробкою

У Британії шукають майстрів із 
розплутування гірлянд

Співачка Alyosha вдруге стала мамою

На початку 2016 ВМС США отримають новий авіаносець вартістю 
13 млрд доларів

Колектив археологів з Універси-
тету Редінга перевірив резуль-

тати розкопок, які тривали майже 
сто років у Абатстві Гластонбері, 
де, за переказами, поховані король 
Артур і його дружина Гвіневра. На 
думку вчених, згадки про леген-
дарного короля були, найімовір-
ніше, спробою ченців привернути 
увагу паломників до малопопу-
лярного абатства, однак, під вплив 
міфів потрапили й археологи XX 
століття, повідомляє сайт «N+1».

Автори заново провели хіміч-
ний і радіовуглецевий аналіз зна-
хідок, отриманих під час розкопок 
1904–1979 років. Матеріали, зна-
йдені в «могилі» Артура та Гвінев-

ри, були датовані XI–XV століття-
ми, що приблизно на п’ять століть 
пізніше, ніж передбачуваний час 
життя королівського подружжя. 
Учені також вказали на помилки, 
допущені їхніми колегами під час 
розкопок у середині XX століт-
тя. На думку авторів, некоректна 
перша інтерпретація результатів 
стала наслідком недосконалих ме-
тодів аналізу, а також зайвої віри в 
середньовічні перекази.

Крім того, археологи відзна-
чили незвичайну історію церкви, 
яку, за переказами, заснував Йо-
сип Ариматейський. Після пожежі 
в 1184 році монахи абатства ви-
гадали кілька способів для залу-
чення паломників. Крім легенди 
про могилу короля Артура, вони 
також активно «рекламували» 
новий храм: його перебудували із 
застосуванням матеріалів старої 
церкви, а також використовували 
архаїчні архітектурні прийоми, 
щоб підкреслити історичну спад-
коємність.

У британську компанію Tesco 
почали масово надходити за-

яви від охочих влаштуватися на 
роботу після того, як керівництво 
опублікувало оголошення про 
вакансії на, мабуть, найбільш не-
рвову роботу в країні, повідомляє 
EuroМag.

Вакансія з’явилася у зв’язку з 
утворенням в магазині роздрібної 
мережі в Рексемі окремої служби із 
розплутування різдвяних гірлянд. 
В оголошенні йдеться, що компа-

нія шукає «наполегливого та терп-
лячого, щиро натхненого святом, 
що наближається, і здатного роз-
плутати три метри різдвяної гір-
лянди за менш ніж три хвилини» 
працівника.

Компанія Tesco вирішила впро-
вадити подібну службу після про-
веденого дослідження, яке показа-
ло, що жителі міста Рексем більше 
за інших британців незадоволені 
обов’язковою щорічною процеду-
рою розплутування гірлянд.

Артистка народила ще одно-
го сина коханому чоловікові, 

фронтмену групи «Антитіла» Тара-
сові Тополі.

Зріст малюка — 52 см, вага — 
3400 г. Співачка ще до цього зізнала-
ся, що поява другого малюка в їхній 
родині не була заздалегідь спланова-
ною, повідомляє Viva.

Аж до пологів Alyosha вела ак-
тивний спосіб життя, виступала та 
відвідувала важливі світські захо-
ди. Уже найближчим часом молода 
мама збирається повернуться до 
гастролей і відновити концертну ді-
яльність.

Нагадаємо, Alyosha і Тарас Топо-
ля виховують 2-річного сина Романа. 
В ексклюзивному інтерв’ю журналу 
Viva подружжя розповіло про те, що 
спілкуються з хлопчиком відразу на 
двох мовах: Тарас — українською, а 
Alyosha — російською. Також молоді 
батьки зізналися, що не довіряють 
няням, а виховання сина розділяють 
з бабусями та дідусями.

«Джеральд Форд», перший ко-
рабель нового класу авіанос-

ців, як очікують, приєднається до 
військово-морського флоту США 
вже на початку 2016 року, повідо-
мляє The Business Insider. Цей ко-
рабель буде одним із найбільших 

авіаносців, які коли-небудь бороз-
нили моря, і включатиме ряд змін і 
удосконалень у порівнянні з ниніш-
німи авіаносцями класу «Німіц». 
Зокрема, авіаносець класу «Форд» 
зможе генерувати в три рази більше 
електроенергії, ніж кораблі старіших 
класів. Це дозволить використовува-
ти більш передові апаратні засоби. 
Нещодавно розроблена електро-
магнітна система запуску літаків 
(EMALS) дозволить запускати на 
25% більше літаків у день, ніж парові 
системи, які зараз використовують 
на авіаносцях.

У майбутньому така кількість 
електроенергії на борту зробить 
авіаносці класу «Форд» ідеальними 
кандидатами для розміщення на них 

потужних лазерів та зброї, яка вико-
ристовує спрямований потік енергії, 
а також таких футуристичних засо-
бів, як рейлган (гармата, яка стріляє 
металевим стержнем, розігнаним за 
допомогою потужного магнітного 
поля).

Після запуску Форд буде одним 
з найбільших військових кораблів 
у світі. Його довжина складе 333 
метри, а вантажопідйомність — 
100 000 тонн.

Такий розмір зробить авіаносець 
домом для близько 4400 осіб та 75 лі-
таків.

На авіаносці «Форд» планують 
використовувати літак F-35 і палуб-
ний безпілотний літак, як тільки 
вони стають доступними.

У Лондоні створять тропічний острів

Ханти і мансі поклонялися богу 
в «будьонівці» та з наганом
Співробітники Новосибірського Інституту археології 
виявили на території Ханти-Мансійського автономного 
округу РФ артефакти, пов’язані з культами народів ханти 
та мансі. «Експонати пов’язані з найбільш шанованим із 
богів-покровителів хант і мансі — небесним вершником 
Мір-Сусне-Хумом, покровителем людини», — розпо-
відають археологи. Серед знахідок — зображення бога, 
виконане в 20-ті роки минулого століття. На ньому він 
показаний у «будьонівці» та з кобурою нагана, що відо-
бражає військові та політичні реалії того часу.
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