
Катерина Бодрунова — росій-
ська фотохудожниця. Дівчи-

на ніколи не вчилася фотографії 
професійно. Закінчила Академію 
туристичного та готельно-ресто-
ранного бізнесу, швидко розча-
рувалася в обраному фаху та зна-
йшла собі захоплення, що стало 
професією. 

Катерина почала цікавитися 

студійною зйомкою не так давно 
— в 2009 році. І досить успішно. 
Було вже кілька великих виставок, 
які викликали чималий інтерес 
публіки.

Найбільше дівчині сподоба-
лося створювати знімки під во-
дою. Сама вона каже, що «малює 
людьми». Найчастіше її героїнями 
стають жінки. Авторка химерним 
чином розкриває їхню сутність, 
створює незвичайні образи. Теми 
фотографій-картин — сни, танці, 
історії з життя. Так, нещодавно 
з’явилася серія фото під назвою 
«Танго під водою».

«Я захотіла знімати під водою, 
бо так у Росії ніхто не знімає. За-
кортіло стати першою, тож зна-
йшла техніку, бокс для фотоапара-
та — і почала вчитися працювати 
у воді. А в процесі ще й сама опа-
нувала підводне плавання, навіть 
сертифікат отримала», — пиша-
ється досягненнями Катя.
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Росіянка сфотографувала пристрасне 
танго під водою

Невдовзі продаватимуть законсервоване 
повітря міст

Туристів засудили за палкий 
поцілунок у губи статуї Будди

На Донеччині макака втекла з зоопарку 
і грабує селян

В Австрії викрадачі повернули 
кота-ненажеру господарям

Вегетаріанка з Берліна відкрила магазин 
плюшевих м’ясних виробів

Прагнете ще раз відчути атмос-
феру улюбленого міста? Чеху 

Кирилу Руденку належить незвич-
на, проте не позбавлена логіки 
бізнес-ідея: метикуватий чоловік 
узявся торгувати повітрям у бук-
вальному розумінні. 

Він продає консервоване по-
вітря найпопулярніших міст сві-
ту — Нью-Йорка, Парижа, Праги, 
Берліна та Риги. Свіжий ковток ат-
мосфери з улюбленого мегаполіса, 
впевнений Руденко, миттю розвіє 
смуток і позбавить ностальгії.

«Ви пригнічені? Тягне на спо-
гади про прогулянки затишними 
вулицями улюбленого міста? При-
дбайте баночку Air («Повітря») 
і відкрийте її в той момент, коли 

буде особливо сумно. Ковток по-
вітря здійме хвилю споминів, із 
якими пов’язані ті незабутні миті, 
які ви пережили в улюбленому ку-
точку світу», — йдеться на сайті 
продавця.

Суд Шрі-Ланки засудив трьох 
туристів із Франції — двох 

жінок і одного чоловіка — до пів-
року тюремного ув’язнення з від-
термінуванням покарання на п’ять 
років і штрафу за образливі фото-
графії зі статуєю Будди. 

Штраф у 1500 рупій з кожного 
еквівалентний приблизно 11 дола-
рам, а тюремне ув’язнення в цьому 
разі фактично є умовним, оскільки 

французи досі мають право безпе-
решкодно покинути країну.  

На фото, про які йдеться, одна 
жінка цілує Будду в губи, а чоло-
вік імітує його позу. Коли турис-
ти вирішили надрукувати знімки, 
працівник фотостудії звернувся в 
поліцію. 

Зазначимо, буддизм — головна 
релігія Шрі-Ланки. Його послідов-
никами є 70% жителів країни.

Із Сартанського зоопарку «Село 
Вашури» (поблизу Маріуполя) 

утекла японська макака на кличку 
Яша. 

Працівники звіринцю актив-
но шукають мавпу, сподіваючись 
повернути її до клітки. За їхніми 
словами, п’ятирічний примат утік 
три тижні тому через недбалість 
доглядача, який забув зачинити 
вольєр. 

Тим часом кмітливий Яша гра-

бує жителів населеного пункту. 
Труби газопроводу в селищі йдуть 
до кожного будинку, тож макака, 
спритно лазячи по них, може по-
трапити до будь-якого обійстя. 

«З моєї грядки він зірвав кіль-
ка помідорів і солодких перчинок, 
у сусідів яблука та груші цупив», 
— розповіла мешканка Сартани.

Також Яшу часто бачать у 
церкві, де його підгодовують до-
бросерді парафіяни. В Австрії викрадачі кота повер-

нули його власникам через два 
тижні після того, як поцупили.

Як припустили в поліції, мейн-
куна на кличку Купідон поверну-
ли через його непомірний апетит. 
Найімовірніше, зловмисники про-
сто не змогли прогодувати пухнас-
того ненажеру.

Купідон зник із подвір’я хазяй-
чиної матері, куди його ненадовго 
відвезли. Засмучена власниця Сте-
фані Фрей звернулась у поліцію. 
Проте допомога правоохоронців 
не знадобилася — невдовзі жінка 
виявила вихованця вдома. 

Цікаво, що будинки Фрей і її 
матері розташовані за 9 км один 
від одного. Ймовірно, викрадачі 
повернули кота за адресою Стефа-
ні, оскільки вона вигравіювана на 
бирці нашийника.

Нагадаємо, довжина тіла до-
рослого мейн-куна, як правило, 
перевищує один метр (макси-
мальна — 1,23 м). Деякі дорослі 
особини важать понад 10 кг. Як 
зазначають експерти, здоровий 
мейн-кун з’їдає вчетверо більше, 
ніж звичайний домашній кіт, від-
даючи перевагу при цьому свіжим 
продуктам, а не сухому корму.

Вегетаріанка торгує «м’ясом»? 
Це можливо тільки в нестан-

дартній німецькій крамничці 
Aufschnitt («М’ясна нарізка»), де 
32-річна господиня Сільвія Вальд 
пропонує покупцям пошите філе, 
в’язані реберця і плюшевий окіст.

Якщо не дуже пильно при-
дивлятися до товарів магазину 
Aufschnitt, то може здатися, що 
це звичайні м’ясні вироби. Утім, 
продавчиня не радить брати їх на 
вечерю. Натомість пропонує вико-
ристовувати у якості подушок і де-

коративних елементів у інтер’єрі. 
Вальд, дизайнерка за фахом, про-
дає текстильні «м’ясні» вироби з 
2009-го, коли задля розваги поши-
ла з цупкої тканини дві сосиски.

Коли ж продукція набула по-
пулярності, дівчина стала шити 
дедалі більше «м’ясопродуктів» — 
від «салямі» до «шинки». Найчас-
тіше використовує бавовну, окса-
мит, шерсть і мікрофібру. 

Магазин із продажу «м’яса» з 
тканини популярний і у вегетарі-
анців, і у м’ясоїдів.

Румун випалює по 
дереву шедеври

Нині колись популярне випа-
лювання по дереву занепадає. 

Утім, 60-річний художник-самоук 
із Румунії Думітру Мурадіан не зра-
джує своє хобі. 

Розповідає, що захопився піро-
графією ще в 1965 році. Двадцять 
років це було усього лише захо-
пленням, але коли румун покинув 
батьківщину та переїхав у Штати, то 
відкрив у собі неабиякий потенціал. 
Після кількох років творчих експе-
риментів чоловік винайшов власну 
техніку: він пропалює дерево не лі-
ніями, а затемненнями, застосовую-
чи високу температуру. 

Найбагатша спортсменка світу 
Марія Шарапова продає цукерки
Російська тенісистка Марія 

Шарапова запустила продаж 
солодощів під власним брендом 
— Sugarpova. У солодку колек-
цію увійшло 12 видів жувальних 
цукерок у формі губ, тенісних 
м’ячів, павуків, фруктів, ведме-
жат, зірочок, сердечок, які, згід-
но з задумом спортсменки, пови-
нні відображати веселу, яскраву 
й солодку сторони її життя поза 
великим спортом. У назві вико-
ристана гра слів — комбінація 
англійського sugar (цукор) і пріз-
вища Шарапової.

Вперше про те, що 25-річна 
Шарапова має намір продуку-
вати солодощі, стало відомо ще 
торік. Тоді казали, що тенісистці 
допомагатиме відомий кондитер 
Джефф Рабін.

Одна упаковка цукерок ва-
гою приблизно 150 г коштує, як 
зазначено на сайті Марії, 5,99 до-
лара. Чотири пачки обійдуться у 
$19,99, а 12 — у $49,99. Солодощі 
поки надійшли у продаж тільки 
на території США. Одначе неза-
баром Sugarpova з’явиться також 
у Великій Британії та Об’єднаних 
Арабських Еміратах. Крім того, 
цукерки можна купити через Ін-
тернет.

За словами тенісистки, для 
неї відкриття цього бізнесу — 
один із найважливіших момен-
тів у житті. Адже вона ризикує 
власними грошима. 

За даними Los Angeles Times, 
частина прибутку від продажів 
цукерок піде до фонду Марії, що 
допомагає людям, які живуть на 
територіях, що постраждали від 
катастрофи на ЧАЕС.

Нагадаємо, Шарапова, за да-
ними Forbes, є найбільш висо-
кооплачуваною спортсменкою 
у світі ось уже кілька років по-
спіль.

У Росії кози вдерлися в 
магазин і поїли всю капусту
На витівку кіз у селищі Лівадія до адміністративної 
комісії поскаржилася працівниця магазину. «Доки 
продавчиня обслуговувала клієнтів, кози зайшли 
в магазин і з’їли капусту, що лежала на прилавку», 
— повідав представник влади. За його словами, 
власницею нахабних тварин виявилася тутешня 
жителька, яка замість того, щоб випасати кіз, 
просто випускала їх на вулицю. Згідно з місцевим 
законом про адміністративні правопорушення, 
недбалу господиню оштрафували на 700 рублів. 
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