CZY WIESZ ŻE ...
CZ. 2
16 września 1497 roku wybrzeże
Bałtyku, nawiedziła fala tsunami
zwana „Morskim Niedźwiedziem”.
Śladami tsunami są między innymi
warstwy piasku o uziarnieniu, które
wskazuje, że został on przyniesiony z
głębi morza, co mogło się stać tylko z
powodu tsunami (ślady sięgają
miejscami do 1,4 km w głąb lądu). Fale
tsunami mogły mieć nawet do trzech
metrów wysokości.
Nazwa „Morski Niedźwiedź” została
nadana przez kronikarzy, ze względu
na pomruk, który towarzyszył wodzie
wdzierającej się na ląd.

Przesąd z pechowością piątku trzynastego
związany jest z wydarzeniami,
które miały miejsce w średniowieczu.
13 października (piątek trzynastego)
1307 roku aresztowano Templariuszy,
których król Francji Filip IV oskarżył o
herezję , sodomię i bałwochwalstwo.
Podejrzenia podobno nie były słuszne,
chodziło o pozbycie się wierzycieli, gdyż
król Francji był poważnie zadłużony u
Templariuszy. Przywódcy zakonu zostali
skazani na śmierć przez spalenie na stosie.
Wielki Mistrz Zakonu Jacques de Molay, tuż
przed spaleniem przeklął Filipa IV i papieża
Klemensa V. Rok później obaj nie żyli.

W 1721 roku piraci John Taylor i
Oliver la Buse ograbili portugalskie
Nostra Senhore de Cabo. Diamenty
i złoto o wartości 400 milionów
dolarów stały się jednym z
największych łupów pirackich w
historii. Były tak wielkie, że każdy
członek załogi otrzymał 500
tysięcy dolarów w złocie i co
najmniej 40 diamentów.

Car Mikołaj I cieszył się opinią
najprzystojniejszego mężczyzny na
świecie. Opinię taką wygłosił
amerykański dyplomata i była
powtarzana przez światowe media.
Można dzisiaj śmiało założyć, że we
współczesnym świecie Mikołaj I
uchodziłby za jednego z najbardziej
znanych celebrytów. Zmarł na grypę
2 marca 1855 roku.

Tsutomu Yamaguchi był jedynym znanym
człowiekiem, który przeżył wybuchy obu bomb
atomowych zrzuconych na Hiroszimę i
Nagasaki. Kiedy 6 sierpnia 1945 roku zrzucono
bombę Little Boy na Hiroszimę, przebywał
akurat w tym mieście na 3-miesięcznym
wyjeździe służbowym. W wyniku wybuchu
doznał licznych poparzeń, jednak jeszcze tego
samego dnia postanowił wrócić do domu.
Późnym rankiem, 9 sierpnia udał się do firmy
aby opowiedzieć o tragedii, która spotkała go
w Hiroszimie. W swoich wspomnieniach podał,
że bomba Fat Man została zrzucona akurat w
momencie, kiedy rozmawiał na ten temat ze
swoim przełożonym. Tsutomu Yamaguchi dożył
94 lat.

Al-Jazari, arabski uczony żyjący w
średniowieczu, stworzył ogromną ilość
projektów niesamowitych urządzeń
automatycznych. Wiele z nich sam
skonstruował np.: sztucznego pawia,
automatycznie otwierane drzwi,
kelnerkę serwującą napoje, czy
mechaniczny zegar napędzany wodą,
a inne opisał tak znakomicie, że
współcześni naukowcy tworzą ich
repliki. Historycy badający jego zapiski
stwierdzili, że zbudował on, jako
pierwszy, projekt funkcjonalnego
robota.
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