
Знаменита артистка з Велико-
британії Адель заручилася зі 

своїм коханим.
Ця інформація поки не під-

тверджена самою виконавицею, 
однак жваво обговорюється  в 
пресі, повідомляє видання dni24.

Днями 27-річна зірка за-
співала в Лондоні, на концерті 
глядачі помітили в неї на паль-
ці обручку, що й стало вагомою 
причиною для розмов на тему 
весілля талановитої британки. 

Нагадаємо, що Адель зустрі-
чається, а, можливо, і є в шлюбі 
з колишнім банкіром на ім’я Сай-
мон Конекі. Співачка вже не раз 
говорила, що саме з ним вона ось 
уже кілька років по-справжньому 
щаслива. Крім того, три роки 
тому Адель народила від своєї 
другої половинки хлопчика, яко-
го назвала Енджело. 

У зв’язку з народженням 
первістка артистка на деякий 
час навіть забула про музичну 
кар’єру. Що стосується подруж-
нього життя, Адель не раз пові-
домляла журналістам про те, що 
під вінець не поспішає, оскільки 
і без того вважає стосунки з Сай-
моном досить міцними. 

Росія вимагає виведення з про-
дажу настільної гри «Черга», 

яку випустив польський Інсти-
тут національної пам’яті. У грі 
відображено дійсність 80-х років 
минулого століття в Польській 
Народній Республіці — нестачу 
продуктів і великі черги, повідо-
мляє «Польське радіо».

Російська інспекція з питань 
захисту прав споживачів заявила 
про скарги громадян на критику 
комуністичної системи в інструк-
ції до гри. У ній є інформація, що 
Радянський Союз порушив дер-
жавний устрій іншої країни і її 
громадяни мусили жити в системі, 
яку їм нав’язали, тобто в комуніс-
тичному режимі.

Директор Бюро освіти Інсти-
туту національної пам’яті Анджей 
Завістовський вважає ці закиди 
абсурдними  і стверджує, що вони 
випливають із російської концеп-
ції історичної політики. «Через 
те, що історію Радянського Со-
юзу сприймають як власну, дехто 
з росіян сьогодні вважає, що кри-
тика Радянського Союзу як тота-
літарної держави означає критику 
нинішньої Росії. Це помилкове 
твердження. Але, якщо визнати, 
що тоталітарна держава — безпо-
середня попередниця теперішньої 
Росії, це призводить до виправ-
довування деяких дій стосовно 
Польщі та інших країн, принаймні 
від 1939 року», — сказав Анджей 
Завістовський.

За його словами, через таку 
оцінку історії виправдовують на-
пад Радянського Союзу на Поль-
щу 1939 року та її поневолення до 
1989 року.

Російська інспекція вимагає 
зміни змісту гри. Інститут націо-
нальної пам’яті, який є власником 
ліцензії, на це не погоджується. 
Дистриб’юторові погрожують, що 
з ринку будуть зняті всі товари, які 
він розповсюджує.

«Черга» (пол. Kolejka) — поль-
ська настільна гра, в якій відтворе-
но труднощі, пов’язані з нестачею 
товарів при соціалістичному ре-
жимі.

Переможцем стає той, хто 
першим «купує» 10 «товарів» зі 
списку покупок. Гравці посилають 
«членів своїх сімей», котрі позна-
чені кольоровими дерев’яними 
фігурками, стояти в «чергах» за то-
варами, які продавалися в 1980-х 
роках. Серед цих товарів — м’ясні 
консерви, чай, кава, туалетний па-
пір, меблі, туфлі Relaks, одеколон 
Przemysławka, котушкові магніто-
фони. Усього в грі налічується 60 
товарів. Однак завдання отримати 
товар ускладнюється тим, що по-
лиці прилеглих магазинів, яких у 
грі п’ять, порожні.

Гравці чекають у чергах, не 
знаючи при цьому, в які саме ма-
газини будуть доставлені потрібні 
їм товари. Потім розкриваються 
картки доставки товарів. Товари 
дістаються лише тим, хто виявить-
ся найближче до дверей магазинів, 
тому натовп починає натискати на 
двері. У ході гри може несподівано 
з’ясуватися, що магазин закрився 
або що речі на складі закінчилися. 
У гравців є спеціальні картки, які 
або допомагають, або ускладню-
ють покупки.

Відзначається, що правила 
«Черги» схожі на правила гри «Мо-
нополія», але принципова їхня від-
мінність у тому, що в польській грі 
купувати дуже складно.

Принц Гаррі прибув із 
п’ятиденним візитом у Непал 

з нагоди 200-річчя британсько-не-
пальських відносин. Це його перша 
поїздка в південноазіатську державу.

Представник монаршої роди-
ни відвідав один із національних 
парків. Там 31-річний принц перед 
численними фотографами зобра-
зив тигра. Виявилося, вся справа в 
тому, що Гаррі та його супровідники 
не змогли помилуватися справжнім 
звіром, повідомляє видання The 
Telegraph.

У непальському парку діє про-
грама, присвячена дикій природі. 
Тигри живуть у природному серед-
овищі існування, при цьому за ними 
стежать спеціальні камери-пастки.

Гаррі мав намір подивитися ці 
відеозаписи, проте хижаків на них 
цього разу не виявилося. Тоді сприт-
ний гід запропонував високопостав-
леному гостю прогулятися парком, 
щоб отримати уявлення про роботу 
пристроїв. Принц Гаррі так і зробив, 
зобразивши при цьому тигра.

Пізніше представник королів-
ської сім’ї оцінив свою акторську 
гру, підкресливши, що в нього непо-
гано вийшло. «Не такий хороший, 
як тигр, але ви б злегка захвилюва-
лися, якби побачили, як один такий 
наближається до вас», — пожарту-
вав принц. Також Гаррі подивився 
фотографії мешканців національно-
го парку і навіть відчув задоволення, 
що тварини виглядають здоровими 
та доглянутими. 

Спадкоємець 
британської 
корони прикинувся 
тигром в одному з 
національних парків 
Непалу

У суді округу Уоштено штату Мі-
чиган (США) обвинувачений 

чоловік проспівав вибачення пе-
ред судом, виступаючи з останнім 
словом.

21-річний Брайан Тейлор ви-
користав мотив пісні Hello спі-
вачки Адель зі своїми віршами. 
Він вибачився в тому числі перед 
судом, матір’ю та потерпілим. Ви-
ступ тривав одну хвилину.

«Я хочу сказати, що пере-
прошую за скоєне, і я хочу стати 
сильнішим. Я закрив ці двері (зло-
чинності)», — проспівав молодий 
чоловік.

У листопаді минулого року він 
був затриманий за спробу викра-

дення людини, імовірно, з метою 
грабежу. Тейлор може отримати 
до двох років позбавлення волі 
за приховане носіння зброї та від 
півтора до 15 років за незаконне 
ув’язнення людини.

Сучасні жителі Меланезії несуть 
у собі гени, які були успадко-

вані від денисівців (таємничий 
вид людей, котрі жили 40 тисяч 
років тому на території Євразії).

У новій роботі вчені проаналі-
зували геноми 1 523 людей із усьо-
го світу, у тому числі 35 жителів 
Папуа Нової Гвінеї. У результаті 
було встановлено, що всі земляни, 
за винятком чорних африканців, 
мають від 1,5% до 4% генів неан-
дертальців, а меланезійці вияви-
лися єдиними власниками Дени-
сівського ДНК (1,9–3,4% генома), 
повідомляється в журналі Science.

Учені також зазначили, що 
в історії людства приплив генів 
від неандертальців траплявся не 
менше трьох разів, а від денисів-
ців Homo sapiens отримали гени 
тільки один раз. Також було вста-
новлено, що деякі ділянки геному 
людини повністю вільні від цих 
домішок — це зони, що відповіда-
ють за розвиток кори головного 

мозку та смугастого тіла.
У цей час найбільш прийнят-

ним поясненням генів древніх го-
мінін із Сибіру в ДНК меланезій-
ців учені вважають їхню здатність 
до морських плавань. Потрапля-
ючи в район Меланезії з матери-
кової Азії, денисівці повинні були 
подолати лінію Уоллеса (межу, що 
розділяє екозони Азії та Австра-
лії) морським шляхом, і, ймовірно, 
після переходу вони виявилися 
ізольовані від материка, тому й 
зберігалися тут до приходу людей 
сучасного типу.

Така ізоляція зіграла роль у 
збереженні генетичних ознак — 
множинне змішування з місцевим 
населенням призвело до закрі-
плення в популяції сучасних лю-
дей близько 5% їхніх генів.

Материкові денисівці до того 
часу вже, мабуть, зникли — при-
наймні, генетичних слідів у по-
пуляціях сучасних людей вони не 
залишили.

P.S.
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У США обвинувачений проспівав перед 
судом вибачення

У мешканців Океанії виявили гени древніх 
жителів Сибіру

Багата міміка зробила червону панду 
зіркою Інтернету

На пальці Адель з’явилася обручка «Будинок Вінні-Пуха» виставили на 
продаж 

Міміка зробила червону панду 
з британського парку дикої 

природи зіркою Мережі.
Про тваринку, яка при по-

їданні листя бамбука демонструє 
кумедні «пики», написали відразу 
кілька західних ЗМІ, у тому числі 
UPI і USA Today. Крім того, фото-
графії червоної панди стали хітом 
у соцмережах. Можна впевнено 
стверджувати, що знімки червоної 
панди підкорили серця інтернет-
користувачів.

Новий герой Інтернету живе в 
парку дикої природи Paradise.

«Будинок Вінні-Пуха», або ма-
єток Cotchford Farm, було 

виставлено на продаж у Велико-
британії.

Як випливає з прес-релізу 
компанії Savills, господарі хочуть 
виручити за садибу, в якій прожи-
вав автор повістей про Вінні-Пуха 
Алан Александр Мілн, 1,895 млн 
фунтів ($ 2,7 млн).

Маєток Cotchford Farm, розта-
шований у графстві Східний Сус-
секс, належав родині Мілн протя-
гом трьох десятиліть. Англійський 
письменник придбав цю садибу як 
тихий куточок для себе, дружи-
ни та сина в 1924 році. Про часи 
проживання в будинку відомого 
письменника нагадує статуя із зо-
браженням його сина Крістофера 
Робіна в дитинстві, а також соняч-
ний годинник із зображенням пер-

сонажів Вінні-Пуха та ініціалами 
автора «А.А.М.».

У прес-релізі також відзна-
чено, що особняк, зведений у XIX 
столітті, також став останнім при-
тулком Брайана Джонса — одного 
із засновників The Rolling Stones, 
який пішов з життя у віці 27 років. 
Гітарист і бек-вокаліст легендар-
ної рок-групи придбав «Будинок 
Вінні-Пуха» за рік до своєї трагіч-
ної загибелі — в 1968 році.

«Це можливість не просто 
придбати сімейний будинок, але 
й отримати частинку англійської 
історії.

Зрідка можна зустріти об’єкт 
нерухомості, в якому жили б у 
різний час відразу дві культові 
британські особистості», — зазна-
чив представник агентства Savills 
Tunbridge Wells Роберт Джейкобс. 

Росія вимагає вилучити з продажу 
польську гру про дефіцит «Черга» (Kolejka)

Dior відкрив у Парижі 
інститут краси
Модний будинок Christian Dior відкрив у паризько-
му готелі Plaza Athénée інститут краси Dior Institute. 
Відвідувачам будуть надавати косметологічні 
послуги. На церемонії відкриття були присутні мо-
дель Єва Герцигова, актриса Лола Ле Ланн і діджей 
Mimi Xu. Будинок моди Christian Dior заснований в 
1946 році модельєром Крістіаном Діором. Згодом 
під цим брендом стали випускати не тільки одяг, 
взуття та парфумерію для чоловіків і жінок, а й 
годинники, ювелірні вироби та косметику. 
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