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У Парижі встановили
автомати для продажу м’яса

Щотижневик «Відомості.інфо»

У столиці Франції з’явилися автомати з продажу
м’яса. Апарати пропонують покупцям широкий
асортимент продукції у вакуумній упаковці, в
тому числі — філе яловичини, свинячі відбивні,
карпаччо з яловичини, сосиски та шинку. Такі пристрої — звична річ для вулиць Парижа. Так, у 2001
році багато пекарень встановили торгові автомати
з випічкою, а в 2015 році з’явилися апарати з продажу сирів.
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Вікторія Бекхем
змінила свій імідж
В
ідвідувачі аеропорту в
Нью-Йорку
нещодавно
ледь впізнали в одній із присутніх дам Вікторію Бекхем.
Зірка, визнана законодавицею
моди, виглядала більш ніж
незвично: вона була одягнена
не в карколомний дизайнерський наряд, як зазвичай, а в
непомітний светр і спортивні
штанці. Але головне — на її
ногах красувалися не туфельки або чоботи на підборах захмарної висоти, а... білі кросівки! Ті, хто хоч раз колись
бачив саму Вікторію або хоча
б її фото, просто не могли повірити своїм очам, повідомляє
7days.ru.
Ще більше шанувальники зірки були вражені, коли
прочитали одне з останніх
інтерв’ю з дружиною Девіда
Бекхема. Виявилося, що її наряд в аеропорту не був випадковим. «Я просто більше не в
змозі носити каблуки — особливо, коли я працюю. І взагалі, я прийшла до висновку, що
одяг повинен бути простим і
зручним!» — заявила Вікторія.
До подібного висновку, як
стверджує Бекхем, вона прийшла, коли готувалася до показу своєї нової колекції моди.
«Я подумала над стилем одягу,
який носила раніше сама або
створювала, як дизайнер, і вирішила переглянути деякі ключові елементи...», — зізналася
Вікторія.

Супутник Плутона ледь не розірвало на
шматки

Втім, у всьому цьому не
було б нічого дивного, якби
дружина знаменитого футболіста не прославилася саме
своєю непереборною любов’ю
до високих підборів і ефектних, але не дуже практичних
нарядів. Здавалося, що від каблуків не менше 12 сантиметрів Вікторія не була готова
відмовитися ні за яких умов.
Вона хоробро балансувала на
них, навіть коли була вагітна.
Більше того, зірка свого часу
виклала в мережу знімок: Бекхем продемонструвала, що
вона навіть по біговій доріжці
крокує на підборах!
Але ж кілька років тому, в
2009-му, коли в неї страшенно
почали боліти ноги, Вікторії
довелося перенести операцію.
Лікарі пояснили тоді зірці, що,
через її пристрасті до модного взуття, у неї деформовані
суглоби пальців і стопи, і рекомендували хірургічне втручання. А після цього суворо
наказали на кілька місяців
забути про підбори. Вікторія
насилу витримала цей іспит,
заявивши, що просто ненавидить «плоске» взуття. І, до того
ж, вона зізналася тоді, що «їй
навіть важко сконцентрувати
свою увагу для роботи», коли
вона не на підборах... Однак,
час іде, Вікторія стає старшою
і, можливо, вона вже почала
«переоцінку цінностей».

На честь Єлизавети II
назвали гілку
лондонського метро
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Британець зробив малюкові тату, щоб
відрізнити його від брата-близнюка

Ж

итель
Великобританії
Джеймс Маккольн довго не
міг вирішити, як відрізнити свого
новонародженого сина Адама від
його брата-близнюка Аарона.
Проблема з розрізненням двох
хлопчиків постала особливо гостро в той момент, коли в Адама
виявили серйозну недугу. Одного
разу брати були в гостях у бабусі,
і та дала сильнодіючі ліки Ааарону,
а не Адаму. Щоб уникнути проблем зі здоров’ям, малюка довелося терміново госпіталізувати.
«Одного разу я вже мало не
втратив дитину. Не хочу пережити
це страшне почуття знову», — за-

Француженку заарештували за еротичні
листи міністрові

П

оліція Франції заарештувала
29-річну студентку, яка протягом кількох місяців відправляла
міністрові економіки Франції Еммануелю Макрону любовні листи
та еротичні фотографії електронною поштою. Про це повідомляє
informator.news із посиланням на
газету Midi Libre.
Спочатку Макрон не звертав
уваги на послання, але 16 лютого
все ж подав заяву в поліцію.
Особу авторки листів було
швидко встановлено — нею виявилася мешканка комуни Жювіньяк на півдні країни. В її будинку
був проведений обшук, поліція
вилучила комп’ютер і мобільний
телефон.
Слідчі вважають, що студент-

К

оли зонд «Нові горизонти» в
минулому році передав перші
фотографії найбільшого супутника Плутона — Харона, вчені з подивом побачили гігантську ущелину, що проходить прямо по центру
супутника. Тепер же з’явилися
здогадки про те, як вона з’явилася:
Харон тріщить по швах.
Або, принаймні, він тріщав по
швах раніше. Коли Харон був ще
молодий, радіоактивне ядро супутника розігрівало його. Під крижаним щитом Харона утворився
гігантський водяний океан. Піз-

ніше, коли радіоактивне паливо
Харона закінчилося і центр супутника охолов, океан замерз і розширився, розірвавши кору Харона.
Команда «Нових горизонтів»
прийшла до цього висновку після
виявлення доказів, що окремі частини поверхневого льоду одного
разу танули і потім знову замерзали. Ущелини на Хароні мають довжину понад 1 770 кілометрів, що
в чотири рази більше за Великий
Каньйон у США, а їхня глибина в
деяких місцях досягає 7,2 кілометра.

Британський дизайнер представив проект
яхти у вигляді піраміди

Б

ританський дизайнер Джонатан Швінге представив концепт незвичайної яхти у формі
піраміди, що летить над водою.
Така концепція отримала назву
Tetrahedron Super Yacht.
У русі яхта піднімається на

кілька метрів над водою завдяки
вертикальній стійці, яка з’єднує
каркас судна з легким підводним
двигуном у формі торпеди. У такому положенні яхта може розігнатися до 43,7 милі на годину, передає The Daily Mail.
Корпус яхти майже квадратний — 22 на 25 метрів. Він виконаний з вуглецевого волокна та
подвійної нержавіючої сталі. На
борту можуть розміститися шість
пасажирів і четверо членів екіпажу. Судно забезпечене просторими розкладними палубами та висувними до води сходами.

ка не становить небезпеки, однак, оскільки вона переслідувала
публічну персону, справа буде
розслідувана належно. Дівчина
повинна пройти обстеження в
психіатра.
В апараті міністра економіки
відмовилися коментувати інформацію про арешт.

В Австралії величезний пітон покусав
6-річного хлопчика

89

-річна королева Єлизавета II
отримувала у своєму житті багато дуже різних подарунків.
Цього разу напередодні 90-річного ювілею королеви її ім’ям назвуть нову лінію метро. «Гілка», яка
з’єднає Букінгемшир, Беркшир і
Лондон, буде називатися «Elizabeth
Line», тобто «Лінія Єлизавети».
Будівництво гілки обійшлося в
два з гаком мільярди доларів, а поїзди, що прямують по цьому маршруту, будуть перевозити не менше 200
мільйонів пасажирів на рік. «Королева Єлизавета зіграла надзвичайно
важливу роль в історії країни, вона
служить їй безпрецедентно довгий
час. Абсолютно справедливо, що
пам’ять про неї буде зберігатися протягом багатьох десятиліть, у тому
числі й завдяки новій лінії, названій
на її честь!» — заявив мер Лондона.
Королева особисто відвідала
одну зі станцій у центрі міста. Появу
Єлизавети, одягненої, як завжди, з
бездоганним смаком, мешканці британської столиці зустріли з ентузіазмом. Цього разу королева вибрала
стильне світло-бузкове пальто, доповнене капелюхом того ж кольору.
Цей туалет — чергове творіння її
особистого кутюр’є Анджели Келлі. Між іншим, королева, яка не
любить витрачати гроші даремно,
нерідко дозволяє собі знову і знову
з’являтися на публіці в тих самих нарядах. Так, у цьому бузковому пальто Єлизавета була присутня на урочистому прийомі в Букінгемському
палаці в 2013-му році.

явив батько хлопчиків. Маккольн
і дружина прийшли до висновку,
що розрізняти дітей життєво необхідно. Вони пробували ставити
на хлопчиках відмітини маркером
і фарбувати їм нігті, проте фарба
змивалася при першому ж купанні. Тоді британці вирішили зробити одному з дітей татуювання або
пірсинг.
Як би там не було, компроміс
був знайдений. Адаму зробили
татуювання хною, яка тримається
від одного до двох місяців. Відтепер у хлопчика на зап’ясті красується маленька буква «А».

В

Австралії величезний пітон заповз до кімнати, де спала дитина, і накинувся на малюка.

Інцидент стався в одному з
будинків штату Новий Південний
Уельс. Маму малюка посеред ночі
розбудив несамовитий крик сина.
Жінка схопилася і поспішила
до кімнати, де спав 6-річний Тайлер. Він знаходився на верхній
частині двох’ярусного ліжка, коли
змія вповзла в його ліжко і розбудила, вкусивши спочатку за руку,
інформує DailyMail.
Пітон продовжував кусати
хлопчика за руку, перш ніж зробив
випад в обличчя переляканому малюкові. Коли мати зайшла до кімнати, у першу чергу вона відтягнула сина подалі від величезної змії.
Потім жінка поспішила розбудити свого кузена, а той розбудив
друга сім’ї, який і вбив плазуна.
Як повідомляють, пітон не був
домашньою твариною, він заповз
у будинок з вулиці. Зараз хлопчик почувається нормально, його
здоров’ю нічого не загрожує.
Відзначимо, що напади змій на
людей в Австралії не є рідкістю.
Подібні випадки вже не раз відбувалися з місцевими жителями.

Президента Єгипту виставили на торгах
eBay

В

онлайн-магазині eBay добу висів лот про продаж Президента
Єгипту Абделя Фаттаха ас-Сісі.
Лот
на
інтернет-аукціоні
з’явився після того, як Президент
Єгипту заявив, що готовий продати себе для розвитку економіки
країни. Сума ставок перевищила
$ 100 000, а в торгах взяли участь
понад 100 осіб. До лоту додавалася
безкоштовна доставка.
Жартівливий лот на eBay
розмістив користувач під ніком
dr mortown. «Президент сам заявив, що для порятунку економіки
продасть себе не вагаючись. Таким

чином, ми робимо це для нього,
для нас і для людства», — прокоментував продавець. Через добу
адміністрація eBay зняла лот із
торгів.
Останнім часом економічна
ситуація в Єгипті значно погіршилася. У тому числі й через скорочення кількості туристів після
падіння російського літака 31 жовтня 2015 року. За словами губернатора Південного Синая Халіда
Фуди, щомісячні доходи курортів
Шарм-еш-Шейха та Хургади знизилися на $ 250 млн.

