
Одним із найспекотніших місць 
на планеті вважається Афар-

ська улоговина, розміщена на схо-
ді Африканського континенту. З 
березня по вересень стовпчик тер-
мометра тут не опускається нижче 
+45 °C і може досягати позначки в 
+58 °C. 

Вражає, що в умовах, несуміс-
них із нормальною життєдіяль-
ністю, налагоджена робота. Так, у 
пустелі Данакіль здійснюється ак-
тивний видобуток солі, яка утво-

рюється в результаті періодичного 
підтоплення регіону водами Чер-
воного моря. 

В основному тут працюють 
афари (народ кушитської групи). 
Для перевезення мінералу вони 
використовують верблюдів. Пере-
хід від місця видобутку до пункту 
здачі забирає у каравану чотири 
дні. Варто відзначити, що це за-
няття є дуже небезпечним — не 
кожен у змозі витримати таке на-
вантаження. 
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Найгірше місце для роботи на Землі 

Мексиканська гусінь талановито 
прикидається змією 

Дівчина розробила 
домашній 
3D-принтер 
для макіяжу 

Бразилець витратив $150 тис., щоб стати 
схожим на Кена 

Чеський безхатько спалює все навкруги 
через хворобливу тягу до попелу 

Розглядаючи фото з гусінню 
Hemeroplanes triptolemus, 9 з 10 

осіб заприсяглися б, що це змія. Та 
коли придивитися, можна побачи-
ти, що це не так: тіло цієї істоти за-
коротке й увінчане непропорційно 
великою головою рептилії. 

Насправді ж гусениця про-
сто копіює змію: таке маскування 
допомагає захищатися від хижа-
ків. Треба сказати, що вона стає 
схожою на гадюку, тільки якщо 
її налякати. В стані ж спокою ви-
гляд Hemeroplanes triptolemus, що 
мирно поїдає виноградне листя, не 
такий страхітливий. 

Акт «перетворення» дуже 
правдоподібний: лякаючи потен-
ційних ворогів, гусінь роздуваєть-
ся за кілька секунд. Навіть імітує 
рухи змії, що готується до стрибка, 
вчепившись задньою частиною за 
стовбур дерева. І хоч зубів у гусе-
ниці немає, загрозлива «зовніш-
ність» відлякує всіх. 

Hemeroplanes triptolemus аб-
солютно безпечна й зустрічається 

лише в тропічних лісах Централь-
ної Америки та Мексики. 

Розробниці Грейс Чой разом із 
командою однодумців вдалося 

створити 3D-принтер для макіяжу. 
Використовуючи технології 

3D-друку, пристрій створює пудру і 
тіні з заданим кольором. Для цього 
достатньо, побачивши потрібний 
відтінок, внести збережену картин-
ку в спеціальну програму, яка пере-
дасть завдання 3D-принтеру. 

Для створення косметики при-
лад, який отримав назву Mink 3D, 
використовує ті ж компоненти, що і 
найбільші її виробники. 

Вартість принтера становитиме 
близько 200 доларів, а складники 
для виготовлення тіней і пудри обі-
йдуться ще в 20 «зелених». 

Грейс планує випустити своє ді-
тище на ринок уже до кінця року. 
У майбутньому вона мріє створити 
досконаліший 3D-принтер, який 
друкуватиме помаду та креми. 

Зазвичай до пластичної хірур-
гії вдаються жінки, особливо 

якщо їм забаглося бути схожими 
на Барбі. Та, як виявилося, деякі 
чоловіки теж не проти перетвори-
тися на Кена. Приміром, стюард 
із Бразилії, що нині мешкає у Ве-
ликобританії, витратив 150 тисяч 
доларів за 10 років, щоб стати схо-
жим на пластикового красунчика. 

У 30-річного Родріго Алвеша 
в активі понад 20 косметичних хі-
рургічних втручань. Це і ботокс, 
і наповнювачі в різних частинах 
тіла, і лазерне лікування волосся, й 
імплантати в черевній порожнині, 
і ліпосакція. Більше того, Родріго 
збирається продовжувати зміню-
вати своє тіло, попри те, що одна з 
операцій мало його не вбила. 

Тільки на зміну форми носа 
бразилець витратив близько 50 ти-
сяч доларів. Ще 15 пішло на напо-
внювачі, 40 — на фальшиві біцеп-
си. Також він регулярно робить 
уколи ботоксу, п’є таблетки кола-
гену, засоби від набряку і капсули 
для росту волосся. 

А почалося все з носа, який у 
Родріго й справді був завеликим. 
У дитинстві всі дражнили його, і, 
ставши старшим, хлопець вирішив 
витратити свій спадок на усунення 
цього дефекту. Процес поліпшен-

ня себе став ідеєю фікс, і він уже не 
зміг зупинитися. 

Під час недавнього уведення 
силікону в м’язи лікар зробив по-
милку — гель просочився в лім-
фатичну та кровоносну системи, 
викликавши сепсис. За життя па-
цієнта медикам довелося поборо-
тися. Два тижні руки Родріго були 
паралізовані. Рідні думали, що не-
щастя змусить його зупинитись, 
але цього не сталось. Алвеш і далі 
має намір звертатися до пластич-
них хірургів. Це стало манією. 

58-річний чех Людвіг Долезал 
близько року тому кинув ро-

боту і спалив усе, що в нього було, 
через незрозумілу тягу до попелу. 

Тепер кожного дня чорний як 
сажотрус безхатько шукає щось, 
що можна кинути в багаття, щоб 
опісля запорпатися в гору золи, як 
у теплу перину. 

Людвіга, все тіло якого вкрите 
шаром бруду й кіптяви, вважають 
найбруднішою людиною Європи. 

Шантель Браун — єдина модель 
із вітиліго 

19-річна Шантель Браун-Янг 
— перша і поки єдина в світі 

модель із вітиліго (захворювання, 
що викликає депігментацію шкі-
ри). Цю невиліковну недугу, за 
чутками, мав і Майкл Джексон. 

«Усе дитинство мене дражни-
ли, обзивали через плями коро-
вою, зеброю, — ділиться Шантель. 
— Безперервне цькування і відчай, 
що я не можу нічого змінити, мало 
не довели мене до самогубства». 
Коли сім’я переїхала з Канади до 
Каліфорнії,  Шантель твердо ви-
рішила змінити долю, помінявши 
ставлення до свого тіла. І це поді-
яло. Як перестала себе соромити-
ся, перед дівчиною відкрилося без-
ліч можливостей: її запрошують 
на фотосесії у глянцеві журнали, 
вона бере участь у показах мод і 
телешоу. 

Вагітна Куніс щодня їсть квашену 
капусту й полюбляє розсіл 

Голлівудська актриса українсько-
го походження Міла Куніс упер-

ше підтвердила інформацію про 
свою вагітність. Майбутня дружина 
Ештона Катчера вгамувала інтерес 
шанувальників у шоу Еллен Дедже-
нерес. 

На запитання телеведучої, як 
довго вона приховувала свій ціка-
вий стан, 30-річна Міла відповіла, 
що приховувала б і ще, та люди на-
вколо занадто спостережливі. Втім, 
Куніс не стала говорити, коли саме 
має народити. 

«Колись цього року. Я обіцяю. 
Це точно буде цьогоріч», — ухили-
лася від відповіді акторка. 

Кохана Катчера так само вирі-
шила не розкривати, кого носить під 
серцем — сина чи доньку, хоча ім’я 
майбутній дитині пара вже обрала. 

А от про свої «вагітні» уподо-
бання Куніс говорила охоче. Зі слів 
кінодіви, в неї досить «стереотипні 
бажання»: «Я їм квашену капусту 
весь день», — зізналася зірка. 

Міла зауважила, що Ештон до-
бряче підготувався до її гастроно-
мічних забаганок: актор набив холо-
дильник усім, чого може заманутися 
вагітній, — від морозива до розсолу 
з огірками. 

«Минулого тижня мені стра-
шенно захотілося розсолу. Це було 
так дивно. Мені кортіло попити со-
лоненького, а Ештон каже: «Почекай 
секунду» — й повернувся з найсмач-
нішим розсолом усіх часів», — смі-
ється голлівудська красуня. 

До слова, Куніс і Катчер плану-
ють природні пологи. І хоча Міла 
збирається народжувати в лікарні, 
та від епідуральної анестезії відмо-
виться. 

«Хочу, щоб усе пройшло настіль-
ки натурально, наскільки можна, без 
знеболення», — зауважила вона. 

У США в серії зломів машин 
запідозрили ведмедя 
За останніх кілька тижнів у Нью-Гемпширі зафіксували 
серію зломів автомобілів, припаркованих на території 
одного з житлових районів. При цьому в результаті дій 
зловмисника з машин нічого не пропадало: «злочи-
нець», як правило, виривав із приладової панелі радіо 
чи просто псував салон. На думку фахівців, за нищенням 
майна громадян стоїть не людина, а тварина, найімо-
вірніше, ведмідь у пошуках їжі. Клишоногого вистежити 
поки не вдалося. Ведмедя планують зловити за допомо-
гою рушниці з транквілізатором і вивезти глибше у ліс. 
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