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Учені встановили найстарішу
європейську казку
Дослідники з університету Нуева де Лісабон проаналізували 275 казок і побудували з них древо, яке дозволило
б, аналогічно до філогенетичного в біології, встановити
коріння казок. Найдавнішою виявилася казка «Коваль і
Диявол». Основний сюжет цієї історії в усіх країнах, що
належать до індоєвропейської мовної групи, приблизно
однаковий. В історії розповідається про коваля, який
уклав угоду зі злою надприродною істотою, у результаті
чого отримав силу для зварювання будь-яких матеріалів.
За оцінками вчених, цій історії близько шести тисяч років.
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Мерайя Кері заручилася з австралійським
мільярдером
А

мериканська співачка Мерайя Кері заручилася з
австралійським мільярдером
Джеймсом Пекером. Терміни
одруження ще не визначені.
Для пропозиції руки та
серця Пекер влаштував вечерю у фешенебельному ресторані Eleven Madison Park в
Нью-Йорку, запросивши тільки найближчих друзів. Він
став на коліно перед Кері та
зробив їй пропозицію. У відповідь мільярдер почув слово
«Так», відзначає інформаційний портал TMZ.
Коли зірка виходила на
вулицю до автомобіля, папараці встигли сфотографувати
на пальці Кері «масивну обручку». Про дату весілля поки
невідомо.
Пара познайомилася в
червні 2015 року. З тих пір
Кері та Пекер проводили разом по кілька тижнів на яхті
мільярдера, статки якого оцінюються майже в 4 мільярди
доларів.
Кері є однією з найвідоміших співачок в історії музики — її диски були продані
загальним тиражем понад 200
млн копій. У 1998 році її назвали найбільш продаваним
виконавцем десятиліття, а в
2000 на церемонії World Music
Awards визнали
найбільш
комерційно успішною співачкою тисячоліття.

Д

Китаї 35 закладів громадського харчування закрили після того, як інспектори виявили
в складі їхніх страв опійний мак,
який використовували, щоб викликати звикання до їжі.
Йдеться
про
низку
не
пов’язаних один з одним закладів: у чорний список контролерів
потрапили і популярна пекінська
мережа закусочних, і кафе-пельменні в Шанхаї, і локшинні в Чунцині. Власникам п’яти ресторанів
вже пред’явлені звинувачення,
щодо інших проводиться розслідування, повідомляє Lenta.ru.
Видання зазначає, що в Китаї
раніше вже були зафіксовані випадки використання кухарями
меленого опійного маку як приправи — проте немає доказів,
що він може ввести їдця в стан
наркотичного сп’яніння або «підсадити» його на пропоновану ресторанами їжу.
У 2012 році в провінції Нінся
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Канадський фотограф прив’язав модель
до гроту, який кишів акулами

Ф

отограф Бенджамін Фон Вонг
вважає, що люди даремно бояться акул, адже ті страждають через брак нашої любові.
Своєю новою колекцією фотографій чоловік намагається поінформувати суспільство про необхідність створення заповідників
для акул і нагадати про красу цих
тварин.
У проведенні фотосесії допомагали кращі дайвери, а також
морський біолог та експерт з поведінки акул Томас Вінод.
Та й модель потрібно було підібрати не просто за зовнішніми
показниками. Дівчина повинна
була вміти плавати, затримувати
дихання та не боятися акул. Тому
на роль моделі обрали фрідайвера
Ембер Бурк, котра здатна затримувати дихання на 5 хвилин.
Фотосесія знімалася протягом
декількох днів. «У нас було всього
двогодинне вікно, з 11 ранку до
13, саме в цей час акули найбільш
активні і видно промені світла», —
розповідає Бенджамін.
Ця фотосесія зібрала близько
2,5 млн переглядів на сайті Imgur.
Але багатьох інтернет-користувачам цей фотопроект здається невиправданим ризиком для життя.

Паралізований
індонезієць створив
механічну руку

31

сійні реставратори. Відновлення
маски фараона тривало два місяці. Історичну бороду прикріпили
бджолиним воском.

Китайські ресторатори намагалися за
допомогою опійного маку «підсадити»
клієнтів на свою їжу

У

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 №22282. Тираж згідно замовлення.

Бенджамін сподівається, що ці
знімки змінять помилкову думку
суспільства про кровожерливість
акул. Більше того, фотограф написав петицію з проханням створити більше заповідників для цих
тварин.
У цей час у світі є 1 600 заповідників для акул. Бенджамін сподівається, що їхня кількість збільшиться до 10 тисяч.

Ветеран Другої світової запросив подругу
на побачення після 70 років розлуки

Єгипетських музейників віддали під суд за
відірвану бороду Тутанхамона
о суду передано справу співробітників Каїрського музею, які розбили маску фараона
Тутанхамона. Про це повідомляє
Associated Press. Вісім музейників
звинувачують у «злочинній недбалості».
У серпні 2014 року під час ремонтних робіт електрики знімали
скло з музейної вітрини і випадково зачепили маску Тутанхамона. В
результаті у неї відвалилася борода. Співробітники музею спробували приховати цей факт і просто
приклеїли бороду назад епоксидним клеєм. Але сліди були помітні, і музейники тричі переробляли
свою роботу.
У результаті сліди були виявлені. Роботу продовжили профе-
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за використання забороненої спеції були закриті сім ресторанів, а
за вісім років до цього в провінції
Гуйчжоу — 235 пунктів громадського харчування.
Мелений опійний мак містить
більшу концентрацію опіатів, ніж
звичайні макові зерна, використовувані в кулінарії. За інформацією
агентства «Сіньхуа», на яке посилається The South China Morning
Post, цю наркотичну приправу
можна вільно придбати в західних районах Китаю по 60 доларів
за кілограм. Її часто змішують з
гострими спеціями, утруднюючи
виявлення без спеціального обладнання.
Невисока якість товарів харчової промисловості Китаю достатньо відома — у минулому
на прилавках країни виявляли і
забруднене дитяче харчування, і
підроблене м’ясо, і начинені желатином морепродукти.

-річний житель Балі Уайан Сумардана, незважаючи на параліч руки, працює зварювальником.
Вже шість місяців він живе з
«біонічною рукою» власного виробництва. Його ліва рука паралізована.
Індонезієць не знає, що з нею трапилося. Про це повідомляє InfoResist з
посиланням на Solopos.com.
За допомогою підручних запчастин Сумардана сконструював
зовнішній протез для руки. Рухи
управляються датчиком американського виробництва, який розташований на голові й прочитує сигнали
від мозку: за словами чоловіка, такий датчик коштує близько 330 доларів.
Щоб інформація була розпізнана
правильно, доводиться дуже концентруватися на потрібній дії. Процесор, який розташований на спині,
обробляє цю інформацію і трансформує її в команди для механічної
руки.
Єдина проблема з рукою —
швидка витрата батареї, хоча заряджати її доводиться з опівночі до
сьомої години ранку, каже Сумардана. «Якщо піднімати важкі вантажі,
заряд витрачається швидше. Якби
тільки вона могла працювати довше», — поскаржився винахідник.

В

етеран Другої світової війни
Норвуд Томас, який живе в
американському штаті Вірджинія,
зустріне День святого Валентина в
Австралії з коханням своєї юності
через 71 рік після розлуки.
Збір грошей на переліт і побачення з Джойс Морріс був організований краудфандінговим сервісом GoFundMe, пише Lenta.ru з
посиланяи на Mashable.
У листопаді на GoFundMe почали збір коштів, щоб возз’єднати
ветеранів, які живуть на різних
континентах. За кілька місяців
було зібрано понад сім тисяч доларів. На цю суму Томас планує
вирушити до Австралії в лютому
цього року.
Авіакомпанія Air New Zealand
запропонувала американцеві безкоштовний квиток у першому
класі, оскільки зібрані гроші не
покриють витрати на подорож
«туди-назад».

12 листопада 2015 пара вперше
поговорила по Skype. Морріс, яка
переїхала після війни в Австралію, побачила в новинах повідомлення про ветерана, який кілька
років тому стрибнув з парашутом
і впевнено користується Інтернетом. Упізнавши коханого за старими фотографіями, вона попросила
свого сина знайти цю людину. Через кілька днів 93-річний Томас і
88-річна Морріс вперше з часів війни побачили один одного, зателефонувавши по Skype.
21-річний Томас познайомився з 17-річною Джойс навесні
1944 року в Лондоні. Вони були
разом кілька місяців, проте потім
Норвуда відправили служити до
Франції, а після закінчення війни
він повернувся до Сполучених
Штатів. Молоді люди підтримували зв’язок ще якийсь час, і Норвуд
навіть пропонував своїй коханій
переїхати до нього й одружитися,
але вона відмовилася, мотивуючи
тим, що тільки почала вчитися на
медсестру.
«Тоді я зрозумів, що в мене
було до неї більше почуттів, ніж у
неї до мене», — розповів ветеран.
Після цього пара перестала контактувати.
Норвуд був упевнений, що
Морріс загинула в авіакатастрофі
в 1996 році. Тоді він прочитав у газеті, що на борту була британська
медсестра на ім’я Джойс.

У Норвегії відкрився найменший у світі
кінотеатр

У

норвезькому місті Тромс дивитися фільми тепер можна в
найменшому в світі кінотеатрі.
Він розрахований всього на
двох глядачів, повідомляє агентство FlashNord.
Відкриття нового кінозалу
приурочили до роботи XXVI Міжнародного кінофестивалю. Для
показів переобладнали старий газетний кіоск. У кожний з семи днів
кінофоруму можна подивитися
тільки одну стрічку. Організатори
обіцяють, що звук і картинка будуть не гірші, ніж у звичайному
кінотеатрі. Транслювати фільми
буде кіномеханік.

Усі квитки на найближчі покази вже викуплені. Охочим подивитися фільм усамітнено таке
задоволення обійшлося в 500 норвезьких крон, це приблизно 1500
гривень.
18 січня в норвезькому місті
Тромсі відкрився XXVI міжнародний кінофестиваль. Це найбільший кінофестиваль в Норвегії і
один з найпрестижніших у Європі. Його аудиторія перевищує 60
тисяч осіб. У програмі цього року
понад 100 картин від режисерів
Європи, Америки й Азії.

