
Що можна зустріти на дні моря? 
Кораблі, скарби... Але вже 

точно ніхто із дайверів не готовий 
наштовхнутися на глибині кількох 
десятків метрів на величезну статую 
дівчини, повз яку сновигають бар-
висті морські рибки. 

За задумом, 60-тонна скуль-
птура, встановлена на дні моря на 
Багамах, мала символізувати атлан-
тів, що тримають на своїх могутніх 
плечах морське «склепіння». Однак 
гігантська бетонна дівчина, що на 
суші здавалася цілком симпатич-
ною, після занурення під воду стала 
справляти величне й навіть трохи 
страхітливе враження. 
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На морському дні 
Багам встановили 
гігантську статую 

Одвічна проблема розв’язаних шнурків 
вирішена 

Вдалося сфотографувати, як шимпанзе 
розвів багаття і приготував десерт 

Найпопулярніші жіночі пози для осінньої 
фотосесії очима чоловіка 

Язиката собачка Тост — зірка Інтернету 

Є такий фокус — зав’язування 
шнурків без рук, а тепер він під 

силу кожному, хто придбає ноу-хау 
британських винахідників. 

Як дратує, коли шнурівки 
розв’язуються на ходу або занадто 
тугі вузли заважають швидко зня-
ти взуття! Магнітні застібки Zubits 
позбавлять від цих клопотів: щоб 
застебнути їх, потрібен усього 
один рух, а щоб розстебнути — 
взагалі не треба нагинатися. 

Zubits — це дві магнітні плас-
тинки, які кріпляться на шнурки 
для швидкості й зручності взу-
вання\роззування. У новинці ви-
користовуються досить сильні 
неодимові магніти, які гарантують 

міцну фіксацію ноги. Тож можна 
виконувати різні фізичні вправи 
(біг, стрибки), не боячись, що кро-
сівки злетять. У заповіднику штату Айова вда-

лося зафіксувати на відео та 
фото, як шимпанзе розвів багаття, 
щоб приготувати на вогні десерт. 

Так, телевізійний канал Animal 
Planet показав глядачам дивовиж-
ні кадри, на яких знята незвичай-
на трапеза 33-річного бонобо на 
кличку Канзі, пише таблоїд Mail 
Online. Вона незвичайна тим, що 
примат самостійно розвів вогонь, 
щоб приготувати собі маршмелоу. 

Спочатку Канзі збирає гілки, 
ламаючи довгі прути об коліно, як 
це зробила би людина, та складає 
хмиз стопкою. Потім спритно під-
палює  сірник  і  розводить  багат-
тя. 

Як відзначили журналісти, це 
неймовірно захопливий момент, 
оскільки видобуток вогню завжди 
вважався одним із основних кро-
ків у розвитку людської цивіліза-
ції. 

Успішно впоравшись із розве-
денням вогнища, бонобо нанизує 
на гілку маршмелоу (солодощі на 
кшталт зефіру) та підсмажує пас-
тилку на багатті, уважно спостері-
гаючи за процесом приготування. 

Коли десерт готовий, шимпан-
зе приступає до дегустації, обе-

режно захоплюючи губами гарячу 
масу. 

Як правило, американці до-
дають до таких ласощів крекери і 
шоколад, але Канзі обмежився од-
ним інгредієнтом. 

Примітно, що, завершивши 
трапезу, розумний шимпанзе не 
забув загасити вогонь, заливши 
його водою з пляшки. 

33-річний Канзі, який живе в 
науково-дослідному центрі при 
заповіднику в місті Де-Мойн, на-
вчився розуміти більше 3000 слів. 
Крім того, він частково навчений 
мові жестів, що дозволило вченим 
назвати його справжнім генієм 
серед мавп. І зняте відео стало ще 
одним доказом геніальності Канзі. 

Цікавий пост столичного фо-
тографа Антона Петруся про 

гламурних краль і їхні осінні фо-
тосесії «підірвав» Мережу. У своїй 
жартівливій публікації-інструкції 

Антон показує, як позує більшість 
дівчат. На його думку, класичні 
пози для осінньої фотосесії — в 
листі, з деревом і, увага, в стрибку. 

Цей пост — максимум корис-
ної інформації для дівчат, які все 
ще не знають, як правильно фото-
графуватися восени. 

Тост — мініатюрна собачка, 
особливістю якої є те, що вона 

буквально не може втримати язи-
ка за зубами. Можливо, секретів 
свого господаря і не вибалакає, 
зате її фотографії викликають у 
всіх посмішку. 

Тост належить до породи кінг-

чарльз-спанієлів. У 2011 році сім’я 
з Нью-Йорка взяла цуценя у при-
тулку. Умови утримання тварин 
там були не найкращими, й у со-
бачки всі зуби виявилися гнили-
ми, через що їх довелося видали-
ти. Саме тому язик Тост постійно 
вивалюється. На щастя, люди, які 
прихистили «спанієльку», лю-
блять її попри все, і саме тут вона 
знайшла нове щасливе життя і 
море любові. 

У маленької Тост є власна сто-
рінка в «Інстаграм», де її турбо-
тливі господарі регулярно постять 
нові фотографії. Адже життя без 
зубів зовсім не означає, що немає 
пригод і радісних подій. Зовсім на-
впаки! На знімках можна побачи-
ти подорожі Тост по всьому Нью-
Йорку, тутешніх знаменитостей, 
які охоче фотографуються із нею, 
та позування в численних кумед-
них костюмчиках, у які вона терп-
ляче дозволяє себе наряджати. 

Американські архітектори оздобили 
фасад жіночої католицької академії 
«мереживом» 

Архітектори фірми Gould Evans 
виклалися на всі сто, зводя-

чи жіночу католицьку академію 
St. Teresa Academy, що в Канзасі 
(США). Перед дизайнерами стоя-
ло завдання спроектувати будівлю 
так, щоб вона відповідала осно-
вному принципу освітнього за-
кладу — досягненню гармонії між 
світським і духовним життям. 

Попри скромність інтер’єру, 
фасад у вигляді білого мережива 
просто приголомшує. Такий ди-
зайн обрано не випадково: акаде-
мія прибудована до каплиці, на-
званої в честь святої Терези, яка 
була покровителькою мережив-
ниць. «Ажурні» панелі виконують 
і практичну функцію, розсіюючи 
промені палючого сонця Канзасу. 

Однак категорична відмова від 
хірургічних втручань змушує 

кінозірку шукати нові шляхи збере-
ження молодості. 

Голлівудська актриса Джулія Ро-
бертс заявила, що не робитиме плас-
тичних операцій на обличчі. Зірка 
вирішила ризикнути й старіти без 
усіляких хірургічних втручань.

Про це акторка розповіла бри-
танському You Magazine, передає 
«Таблоїд». 

«За голлівудськими стандартами 
я, напевно, сильно ризикую, що досі 
не зробила підтяжку обличчя. Але я 
і не збираюся цього робити», — за-
певнила Робертс. 

«Я вже сказала Lancome, що буду 
моделлю, яка старіє. Я буду пред-
ставником бренда ще п’ять років, до 
того моменту, як мені виповниться 
п’ятдесят», — сказала актриса, яка 
є обличчям торговельної марки з 
2009 року. 

Однак відмова лягати під ніж 
хірургів-пластиків змушує Джулію 
Робертс шукати інші засоби для 
того, щоб якомога довше виглядати 
квітучою та молодою. 

Аби тримати себе у формі, ак-
торка щодня практикує йогу, як вона 
каже, «на більш зрілому рівні». 

Зокрема, велику увагу Джулія 
приділяє не лише вправам для тіла. 
Жінка впевнена, що для повної гар-
монії треба привести в порядок і го-
лову:  «Йдеться  про  те,  щоб  очис-
тити розум від непотрібних речей, 
не накопичувати мотлох, а справ-
жнісіньке  просвітлення  —  це  вмін-
ня  не  брати  дрібниці  надто  близь-
ко  до  серця,  яке  прийшло  з  віком.  
Це  справжнє  щастя,  скажу  я  вам». 

В Петербурзі знищили 
пам’ятник Джобсу, обізвавши 
пропагандою... гомосексуалізму 
В Санкт-Петербурзі пам’ятник Стіву Джобсу у вигляді 
гігантського iPhone демонтували після заяви нинішньо-
го глави Apple Тіма Кука про нетрадиційну орієнтацію. 
Демонтаж скульптури, встановленої торік у дворі Науко-
во-дослідного університету інформтехнологій, ініціював 
власник — глава корпорації ЗЕФС Максим Долгополов. 
Пам’ятник знесено на виконання закону про заборону 
пропаганди гомосексуалізму серед неповнолітніх. 
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Джулія Робертс відмовилася 
робити пластику обличчя 


