
22-річна актриса Жюльєт Лаб-
бель, яка буцімто є однією з 

коханок британського принца Гаррі, 
виклала провокативні фото.

Навряд чи королівській родині 
сподобається те, що ймовірна май-
бутня дружина принца «світить» го-
лими грудьми на весь Інтернет, по-
відомляє «ТаблоID». Однак Жьюлєт, 
схоже, мало хвилює думка Букінгем-
ського палацу. Тож мережею гуля-
ють досить відверті знімки дівчини.

Як пише The Sun, принц Гаррі та 

молода актриса зустрічалися напе-
редодні Нового року. Онук королеви 
Єлизавети сам приїхав до подружки.

Та тепер дівчина має перебрати-
ся працювати до Лондона, а значить 
буде ближче до принца.

«Після того, як вона переїде в 
Лондон, я впевнений, що Джульєтта 

зв’яжеться з Гаррі, щоб вони могли 
зустрітися», — розповіло виданню 
інформоване джерело.

Принц Гаррі є одним з найба-
жаніших холостяків світу. Тож не 
дивно, що йому постійно припису-
ють нових коханок — від моделей до 
принцес.

60-річний китайський фермер 
Ці Шенлі, який вважав за 

краще банально заховати гроші в 
ямі, ніж довіритися банкам, доро-
го поплатився за свою недбалість, 
залишившись без своїх заоща-
джень.

Інцидент стався в провінції 
Сичуань, де жив чоловік. Вирі-
шивши, що безпечніше (не дай 
Бог, пароль до рахунку забудеш) та 
й зручніше (кому потрібна ця па-
перова тяганина?) тримати гроші 
ближче до себе, він склав 20 тисяч 
юанів (близько 3 тисяч доларів) у 
два поліетиленові пакети, викопав 
у кутку своєї кімнати яму глиби-
ною 15 см і поклав «скарб» туди, 
прикривши цеглою, повідомляє 
MigNews.

Скільки часу гроші зберігали-

ся в такому вигляді, забув навіть 
їхній власник. Але, вирішивши, 
що прийшла пора витратити свої 
накопичення, Ці Шенлі виявив, 
що від них залишилися лише «не-
доїдки» — терміти знайшли гроші 
раніше за чоловіка. Банкноти були 
пошкоджені настільки, що їх від-
мовився приймати навіть банк. Пі-
дійшли лише 12 купюр номіналом 
200 юанів.

Невідомо, яка доля чекала не-
щасного старого, якби не китай-
ський художник Ху Дішен, який 
запропонував йому відшкодувати 
весь збиток в обмін на залишки 
грошей. З них він збирається ство-
рити твір сучасного мистецтва, у 
якому увічнить необережне пово-
дження з грошима.

Переможцем одного з найстарі-
ших і найпрестижніших дог-

шоу став курцхар (або німецький 
пойнтер) на прізвисько Сі Джей. Він 
обійшов майже 3 тисячі суперників, 
які з’їхалися з усього світу.

У ході дводенного конкурсу журі 
оцінювало зовнішній вигляд і фі-
зичну форму претендентів, а також 
їхню готовність виконувати коман-
ди господарів.

Власниця переможця, мешканка 
Каліфорнії Валері Нуньєс-Аткінсон, 
зізналася, що не відразу повірила, 
коли дізналася про перемогу улю-
бленця. «Ми могли тільки мріяти 
про це», — наводить її слова Reuters.

Жінка розповіла, що вже давно 
розводить німецьких пойнтерів, але 
завжди знала, що Сі Джей — особли-
вий. Голова журі, у свою чергу, зазна-
чив, що пес відзначився не тільки 
жвавістю, але й інтелектом.

На одному з етапів змагання суд-
ді обирали найкращого представ-
ника в кожній групі собак. Сі Джей 
став переможцем серед мисливських 
псів, кращим гончаком став хорт на 
прізвисько Люсі, кращою пастушою 
собакою визнали німецьку вівчарку 
Румор, а штицу на прізвисько Панда 
стала першою серед декоративних 
собачок. Кращою їздовою собакою 
визнали самоїдську лайку Боги, а 
скайтер’єр Чарлі взяв перший приз 
серед тер’єрів. Серед так званих кім-
натних собак перемогла самка буль-
дога на прізвисько Аннабель.

Сі Джей як чемпіон отримав 
особливу нагороду — срібну миску. 
Крім того, за традицією, в найближ-
чі дні йому запропонують стейк в 
одному з кращих ресторанів Нью-
Йорка. Після цього пес «піде на пен-
сію» і більше не братиме участі у ви-
ставках.

У Нью-Йорку обрали 
найкрасивішу собаку

Крім англійського перекладу Бі-
блії, на пластини були записані 

«Загальна декларація прав люди-
ни», «Оптика» Ньютона і «Велика 
хартія вольностей».

Учені використовували нано-
структуроване скло й ультраш-
видкий лазер, що випускає дуже 
короткі та інтенсивні промені. 
Самоорганізовані наноструктури 
змінюють характеристики попе-
речних хвиль, тим самим зміню-
ючи поляризацію світла, повідо-
мляє сайт inform.kz.

Уперше вчені експерименталь-
но продемонстрували цю техно-
логію, названу 5D, у 2013 році, за-
писавши на пластину копію тексту 
обсягом 300 кб.

Цей носій інформації має уні-
кальні параметри: висока якість 
даних, стійкість до нагрівання до 
1000 °С, термін роботи до 13,8 мі-
льярда років при 190 °C і необме-
жений термін роботи при кімнат-
ній температурі. Одна пластина 
вміщує до 360 терабайт інформації. 

Будучи дуже стабільною та 
довговічною формою портатив-
ного пристрою для зберігання 
інформації, ця технологія може з 
успіхом використовуватися у ве-
ликих національних архівах, музе-
ях і бібліотеках.

Дослідники представлять своє 
відкриття на міжнародній конфе-
ренції оптичної інженерії в Сан-
Франциско (США)цього тижня.

У Британії в недалекому майбут-
ньому для верифікації плате-

жів можна буде використовувати 
замість PIN-кодів і паролів ска-
новані відбитки пальців і селф-
знімки. Нову послугу на території 
країни вводить MasterCard, пові-
домляє Informing.

Ця схема оплати платежів вже 
випробувана в США і Нідерландах 
і влітку може стати доступною для 
мешканців ще 14 країн. Яких саме, 
поки що лишається таємницею.

Власники карток зможуть ска-

нувати відбитки пальців для пере-
вірки їхньої особи, а також робити 
«селфі». Цього буде цілком достат-
ньо для ідентифікації особи.

За словами президента 
MasterCard з питань безпеки 
Аджея Бхалла, американцям і гол-
ландцям дуже сподобалася ця сис-
тема. Крім підтвердження оплати 
за допомогою «селфі», компанія 
також тестувала розпізнавання за 
допомогою голосу та сканування 
райдужної оболонки ока.
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Британські вчені записали Біблію на 
вічний носій інформації

MasterCard запускає у Великобританії 
оплату платежів за допомогою «селфі»

Гігантський динозавр перекрив дорогу в 
Британії

Встановлено причину вимирання 
мамонтів

Коханка британського принца Гаррі 
показала свої провокативні фото

Із магазинів Фінляндії вилучили банки 
газованої води, в які розлили пиво

Курйозний інцидент стався на 
британському острові Уайт.
Невідомі викрали з сувенір-

ного магазину при місцевому па-
леонтологічному музеї гігантську 
статую динозавра трицератопса та 
перегородили нею дорогу, повідо-
мляє The Telegraph.

Відзначається, що для того, 
щоб зрушити фігуру з місця, зна-
добилися щонайменше п’ятеро 
людей. Господар сувенірного ма-

газину використовував статую як 
прикрасу біля тематичного суве-
нірного магазину.

«Я не уявляю, як комусь в голо-
ву прийшло зрушувати з місця цю 
статую. Треба буде приклеїти її до 
підлоги. Не виключаю, що викра-
дачі були п’яні», — вважає власник 
статуї динозавра.

Британцеві довелося виклика-
ти рятувальників, які повернули 
трицератопса на місце.

Учені Томського державно-
го університету (ТГУ) зняли 

фільм про розкопки місцезна-
ходжень мамонтів у Євразії, які 
проливають світло на одну з най-
більших палеоекологічних загадок 
— від чого вимерли мамонти, по-
відомляє агентство FlashSiberia.

Розкопки, у яких брали участь 
вчені ТГУ, Інституту археології та 
етнографії СО РАН та Вроцлав-
ського університету, проводилися 
на височині «Вовча грива» в Ново-
сибірській області РФ — це одне з 
найбільших кладовищ мамонтів у 
Азії.

Як повідомляє сайт Томсько-
го університету, аналіз кісткових 
залишків мамонтів показав, що в 
багатьох тварин були ознаки за-
хворювань скелетної системи.

«Мамонтів, які страждали від 
мінерального голодування, при-
ваблював звіриний солонець, роз-
ташований на Вовчій гриві. Саме 
в його межах було проведено роз-
копки. Тисячі років тому мамонти 
тут вживали відкладення, насиче-
ні дефіцитними макро- та мікрое-
лементами. Цей факт підтверджує 
геохімічну гіпотезу вимирання 

найбільших представників плей-
стоценової мегафауни», —  повідо-
мляють у ТГУ.

Томські палеонтологи вважа-
ють, що давні тварини вимерли 
через остеодистрофію — патоло-
гічний процес зміни кісткової та 
хрящової тканин, в основі якого 
лежить порушення обміну речо-
вин або, простіше кажучи, — міне-
ральне голодування.

Його, судячи з усього, спро-
вокували кардинальні екологічні 
зміни, пов’язані з неотектонічни-
ми процесами і зволоженням клі-
мату, що призвело до різкого окис-
лення геохімічних ландшафтів.

«Очевидно, що це призводило 
до високої травматичності тварин 
— вивихів і переломів від наймен-
ших навантажень. Мамонти з по-
шкодженими кінцівками або хреб-
том не могли в достатній кількості 
добувати собі їжу, втрачали здат-
ність слідувати за стадом. Ті осо-
бини, які відставали від родичів, 
досить швидко ставали здобиччю 
хижаків», — повідомляє сайт ТГУ.

Мамонти, яким не вистачало 
життєво необхідних хімічних еле-
ментів, намагаючись заповнити 
дефіцит, їли глину на берегах во-
дойм, у відшаруваннях зсувів або 
так званих грязьових ваннах. Але  
природа виявилася сильнішою, і 
мамонти вимерли. Встановлено, 
що їхня масова загибель почалася 
близько 24–20 тисяч років тому. 
Остаточне згасання виду на кон-
тинентах, включаючи Західний 
Сибір, відбулося приблизно 12–9 
тисяч років тому, уточнює сайт 
ТГУ.

На фінському заводі з вироб-
ництва алкогольної та безал-

когольної продукції Hartwall по-
милково розливали пиво в банки, 
призначені для Pepsi.

Помилка була виявлена, коли 
житель міста Лахті купив бан-

ку газованого напою Pepsi Max у 
місцевому магазині, а його 13-річ-
ний син відчув, що смак лимона-
ду якийсь дивний. Стурбований 
батько розкуштував напій і негай-
но поскаржився компанії-вироб-
нику, повідомляє телеканал Yle з 
посланням на місцеву газету Etelä-
Suomen Sanomat. 

Трохи згодом про незвичний 
смак Pepsi Max заявив ще один по-
купець цього ж магазину.

За словами начальника прес-
служби Hartwall Тайна Лампела-
Хелін, на заводі розливали пиво в 
банки Pepsi Max протягом години. 
Компанія вже відкликала партію 
продукції з продажу.

Терміти з’їли 20 тисяч юанів «заначки» 
китайця

У Словенії з’явиться фонтан із 
пивом
У центральнословенському місті Жалец відкриють не-
звичну пам’ятку — справжній «пивний» фонтан.
Проектування фонтана, який, замість води, буде бити 
струменем пива, почалося в 2013 році році і очікується, 
що він обійдеться муніципалітету в 350 тисяч євро. Про-
ектувальники пропонують розмістити фонтан із хміль-
ним напоєм у місцевому парку, де туристи та мешканці 
міста матимуть змогу покуштувати сорти місцевого 
пива за «скромну» плату — 6 євро за три порції по 300 
мілілітрів.
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