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Нідерландці створили 
взуття, яке можна посадити
Дизайнери Крістіан Матс і Дірк Аудсхорн вирішили 
виготовити взуття, яке не завдає жодної шкоди до-
вкіллю: після вжитку його можна закопати в зем-
лю. Приємним бонусом стане те, що через деякий 
час на місці «посадки» виросте дерево чи квітка. 
Всередину диво-кедів творці запхнули «спляче» 
насіння, тож якщо після зносу їх потримати у воді, 
а потім закопати в ґрунт, скажімо, на балконі, в 
саду, в лісі чи в парку, то вдячна планета відповість 
вам квітучою рослиною.

Анфіса Чехова розповіла, що собак 
любить більше, ніж чоловіків 
До Дня всіх закоханих одна з най-

привабливіших теледів Росії Анфіса 
Чехова погодилася на відверте інтерв’ю. 
Зірка прилетіла до Києва спеціально 
для того, щоб відіграти DJ-set на вечірці 
«Ніч св. Валентина в Нью-Йорку».

Як розповіла телеведуча, вона може 
безкінечно закохуватися в одну й ту ж 
саму людину. Проте, за словами Чехової, 
вона не може бути й жити з тим, кого 
не любить. «Якщо в моєму серці немає 
любові, — каже Анфіса Чехова, — то й 
життя для мене не миле. Та коли в мене 
з’явилася собачка, я зрозуміла, що за-
кохана в неї по вуха, тож тепер можу 
прекрасно обходитися без любові до чо-
ловіків». Теледіва розповіла, що песика 
вона випадково «набачила» на виставці 
собак, де й придбала його.

Не змогла Чехова оминути питання 
про те, як вона закохується: «Буває по-
різному: як мандраж, хвилюючий стан, 
буває смуток, мільйон різних відтінків. 
Але одного в цьому нема — нудьги, — 
каже Чехова. — Коли ти закоханий, тобі 
не нудно, як би не складалися стосунки. 
Не так важливо любити чоловіка — 
важливіше любити життя, людей».

Анфіса Чехова відома телеглядачам 
як співачка, телеведуча, акторка. Тепер 
нове її захоплення — музичні мікси. 
«Хтось десь запропонував зіграти — й 
мені це сподобалося. З’явилася пропо-
зиція — і відразу виник попит на мене 
як на ді-джея. Я легко навчилася — про-
сто міксую улюблені мелодії, проте я не 
професіонал», — розповіла Чехова.

Телеведуча підтвердила чутки про 
переїзд до Києва: «Так, я переїжджаю 
в Київ, але ненадовго. Поки що йдеть-
ся про кілька місяців, оскільки я беру 
участь в проекті «Танці з зірками». 
Може, потім будуть нові пропозиції, то 
й справді переїду». ЕКЗОТИКА 

Українки масово подалися в гейші 

Нині набувають популярності 
тренінги, на яких жінок навча-

ють зваблювати чоловіків і мані-
пулювати ними. Знову з’являється 
мода на жіночність. Панянки ма-
сово записуються в школи спо-
куси протилежної статі — школи 
гейш, дамські клуби, курси стрип-
пластики. 

У перекладі «гейша» — «люди-
на мистецтва». Її обов’язки — роз-

важати гостей танцями, співом, 
вишуканою бесідою. «Гейші по-
українськи» концентруються на 
темах більш буденних: чи варто 
тримати чоловіка в будинку, як не 
базікати зайвого та навчити коха-
ного робити подарунки. В арсеналі 
— чайна церемонія, тантра й еро-
тичний масаж. На тренінгах роз-
повідають, як стати розкутішими, 
створити спокусливий образ.

ДОБРОТА 

Чоловік врятував цуцика, 
зробивши йому штучне дихання 

Житель ірландського графства 
Віклоу врятував свого песи-

ка, який упав у басейн, встанов-
лений у дворі будинку. Джон Грін 
зробив цуцику, який захлинувся, 
штучне дихання та масаж серця, 
після чого маленький тер’єр на 
кличку Натті прийшов до тями.

Грін розповів, що помітив щеня 
в басейні з вікна свого будинку. За 
словами хазяїна цуценяти, він по-
бачив, що Натті, який уже вибився 

з сил, повільно опускається на дно 
басейну, та кинувся його рятувати. 
Чоловік припускає, що пес провів 
у воді щонайменше 15-20 хвилин.

Вибігши на вулицю, Грін дістав 
напівживого Натті з води та захо-
дився приводити його до тями. 

«Він не рухався, не дихав і вже 
майже посинів, — розповів хазяїн 
цуцика. — Я не надто багато знаю 
про проведення реанімаційних 
процедур, але я затис песикові 
носа та почав робити штучне ди-
хання. Я зробив це на автоматі», — 
розповів чоловік. 

Коли щеня почало подавати 
ознаки життя, хазяїн загорнув пе-
реляканого пса в рушник і повіз 
кудлатого до ветеринара. Незаба-
ром Натті остаточно отямився та 
повернувся разом із господарем-
рятувальником додому. Зараз, за 
словами Гріна, цуцик почувається 
добре й цілковито очуняв після 
тієї злощасної пригоди, та води ще 
побоюється.

САНКЦІЇ 

У Бразилії штрафуватимуть 
наречених, що спізнюються до 
вівтаря

Бразильський священик Ро-
берто Каррара з церкви Носа-

Сеньора-ді-Лордіс вирішив 
боротися з непунктуальними на-
реченими за допомогою фінансо-
вих санкцій. Як повідомляє «Кор-
респондент», священик оцінив 
порушення нареченими режиму 
прибуття до вівтаря у 300 доларів. 

Незадовго до весільної цере-
монії молодята будуть зобов’язані 
заплатити вказану суму в якості 
застави: якщо наречена прибуде 
на шлюб вчасно, гроші молодим 
повернуть, якщо ж дівчина запіз-
ниться до вівтаря, 300 доларів при-
тримають як штраф. 

До речі, статистика свідчить, 

що випадки запізнення нарече-
них на весілля вельми поширені 
в країнах Латинської Америки. 
Як правило, дівчата запізнюються 
щонайменше на десять хвилин. 

БЕЗХАТЧЕНКО 

У Китаї поліція збила з опори лінії 
електропередач голого бомжа 

На півдні Китаю 43-річний без-
домний на ім’я Світ Вей роз-

дягнувся догола і забрався на опо-
ру лінії електропередачі на знак 
протесту проти дій поліцейських, 
що ганяють місцевих бомжів зі 
жвавих вулиць. Інцидент стався 
на території торгового центру на 
очах у відвідувачів комплексу, по-
відомляє «Сегодня». 

На місце події незабаром 
під’їхали представники поліції, які 
почали переговори з голим безхат-
ченком. Поліціянти терпляче спіл-
кувалися з Вейем протягом кіль-

кох годин, умовляючи його злізти 
з опори ЛЕП, одначе слова співро-
бітників правоохоронних органів 
на бездомного не подіяли. 

У результаті поліцейські засто-
сували для упокорення розбишаки 
пістолет, заряджений шприцом із 
транквілізатором (зазвичай таким 
способом заспокоюють диких тва-
рин, які потрапили в небезпечну 
ситуацію або потребують тран-
спортування). Після цієї заспо-
кійливої ін’єкції Світ Вей впав зі 
стовпа, та його встигли підхопити 
рятувальники.

А ВИ ДУМАЛИ 

Вчені розгадали хімічні складники 
кохання 

Доктор Хелен Фішер, антропо-
лог із США, розділила всіх лю-

дей на чотири типи: дослідники, 
будівельники, керівники й учас-
ники переговорів. Саме за таким 
принципом чоловіки й жінки по-
водяться у взаєминах з партне-
ром. Причому за кожну модель 
поведінки відповідає той чи інший 
гормон.

Те, як ви поводитеся у стосун-
ках із протилежною статтю, зале-
жить від реакції мозку на викид  

різних хімічних речовин, пише 
passion.ru.

Якщо переважає дофамін, то 
людина є «дослідником», тобто 
прагне до новизни у відносинах. 
У «будівельників» вищий рівень 
серотоніну — вони, як правило, 
спокійні та вірні. Цікаво, що ви-
сокий рівень тестостерону формує 
«керівників» — рішучих і вимогли-
вих. Натомість у чуйних і творчих 
«учасників переговорів» домінує 
естроген.

ОТАКІ ВОНИ — ЖІНКИ! 

Розлючена дружина з ополоником 
врятувала чоловіка від тигра

Нещодавно малайзієць Тамбун 
Джеіду, житель села в штаті 

Перак, полював на білок біля сво-
го будинку, коли раптово на нього 
напав тигр. Мисливець намагався 
врятуватися, забравшись на дере-
во, та звір потягнув його вниз, ін-
формує tsn.ua.

Почувши крики чоловіка, 
з кухні вибігла його дружина, 
55-річна Хан Бесау. Побачивши, 
що відбувається, жінка збила ти-
гра з ніг великим дерев’яним чер-
паком, і почала бити тварину по 

морді. Звір не зміг упоратися з 
розлюченою жінкою, тож змуше-
ний був утекти. 

Постраждалий чоловік був 
госпіталізований з рваними рана-
ми обличчя та ніг. За його словами, 
якби дружина вчасно не наспіла, 
хижак розірвав би його.

Як каже директор місцевого 
департаменту дикої природи Ша-
бріна Шаріф, співробітники орга-
нізації планують вистежити тигра 
та загнати його в глиб джунглів, де 
немає людей.

УЛЮБЛЕНИЦЯ 

Московська киця 
стала зіркою Мережі

В Інтернету нова улюблениця — 
московська киця Ксюша гіма-

лайської породи. Вона завоювала 
всеросійську та навіть світову по-
пулярність після того, як її господар 
виклав у Мережу фото своєї надзви-
чайно меткої вихованки.

Пустотлива тваринка практично 
не сидить на місці — кішка обожнює 
залазити в різні ємності. Зі слів хазя-
їна, задум зробити кілька кадрів для 
Інтернету виник, коли одного вечо-
ра він виявив кицьку в п’ятилітровій 
банці з-під соку.

Як розповів 37-річний Юрій 
Коротун, коли його киця сидить у 
банці, то здається, що вона не може 
вибратися звідти самостійно, та це 
лише ілюзія. «Гімалайка» насправді 
дуже маленька, а об’ємною здається 
через густу та пишну шерсть. 
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