
В Японії підрахували, що населен-
ня країни за найближчих 50 ро-

ків скоротиться майже на 30 мільйо-
нів осіб. У зв’язку з цим усе більшої 
популярності в Країні сонця, що 
сходить, набуває така послуга, як ор-
ганізація власного похорону. Японці 
настільки прагматичні, що вже й до 
цієї траурної церемонії хочуть за-
здалегідь підготуватися. 

Репетиція майбутніх похоронів 
здійснюється з допомогою фахівців 
бюро ритуальних послуг, які про-
водять семінари на цю тему. Люди 
самостійно обирають собі місце по-
ховання, труну, замовляють фото-
графії на пам’ятники та навіть по-
гребальні фотосесії. 
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Прагматичні японці 
«репетирують» свої 
похорони ще за 
життя 

Китаєць виклав серце з 99 iPhone 6, 
щоб зробити пропозицію коханій 

У США мийники вікон застрягли в колисці 
на висоті 200 метрів 

Англієць ходить босоніж ось уже 50 років 

Китайський програміст зробив 
дуже незвичайну пропозицію 

руки та серця своїй коханій дівчи-
ні. 

Винахідливий хлопець купив 
99 iPhone 6, вгативши в освідчен-
ня $82 тисячі, тобто дві своїх річні 
зарплати, й виклав із омріяних ба-
гатьма гаджетів серце на асфальті 
під вікнами щасливиці. 

Молодий чоловік із розкішним 
букетом троянд у руках освідчився 
коханій у почуттях, але це не роз-
топило серце дівчини, і пропози-
цію вона не прийняла.

Двоє мийників вікон застрягли 
в колисці, у якої заклинило 

підйомний механізм, на будівлі 
міжнародного торгового центру 
в Нью-Йорку на висоті близько 

200 метрів. Працівникам довело-
ся сидіти в кабінці півтори години, 
поки рятувальники не демонтува-
ли скляну панель на 68-му поверсі, 
щоб витягнути їх. 

«Я не носитиму взуття до самої 
смерті», — гордо оголосив 

одного прекрасного дня півстоліт-
тя тому нині 69-річний колишній 
інженер телефонної станції Піт 
Маккензі. І тримає обіцянку досі. 

«Мені просто не подобається 
відчувати щось на ногах, — пояс-
нює дивак із Бірмінгема. — Навіть 
того дня, коли я одружувався, не 
взув черевики, хоч і мусив іти до 
церкви. Дружина ще кілька разів 
бачила, як я ношу взуття, а от дочка 
та внучки вже ні». 

Маккензі щасливо одружений 
ось уже 44 роки, й, на щастя, у його 
благовірної немає упереджень сто-
совно «босої» нав’язливої ідеї чоло-
віка. 

Піту було всього 20, коли він 
почав ходити босоніж. Попри сліз-
ні вмовляння матері взутися, син 
у підсумку взагалі став ігнорувати 
обувачку й навіть шкарпетки. Втім, 
у 60-х, в епоху хіпі, було простіше 
ходити роззутим, аніж у наш час. 

За всі ці роки чолов’яга настіль-
ки звик до ходіння без взуття, що 
навіть на снігу не відчуває холоду. 
Чудій стверджує, що й при нульо-
вій температурі його босі ноги те-
плі. Бруд теж не особливо турбує 
Маккензі: він упевнений, що у ме-
штах стопи швидше стають бруд-
ними та починають тхнути. 

Багато хто дивується примсі 
пенсіонера, та загалом він місцева 
визначна пам’ятка. Всі знають Піта, 
люблять перекинутися з ним слів-
цем і ставлять йому випивку. 

Розробили чохол, який перетворює 
смартфон у «полароїд» 

У стильний чохол вбудований 
портативний принтер, який 

працює за допомогою нагрівання 
паперу з чорнилом. Зображення 
надходить на друк через bluetooth-
інтерфейс. Наразі у функціональ-
ному аксесуарі поміщається фо-
топапір тільки для одного знімка. 
Весь процес створення готового 
зображення забирає 50 секунд. У 
майбутньому розробники мають 
намір скоротити цей час до пів-
хвилини та помістити в корпус 
чохла 10–30 аркушів фотопаперу. 

У компанії Prynt планують ви-
йти з кампанією на Kickstarter уже 

наступного року. Очікується, що 
готовий пристрій коштуватиме 
близько $99. Чохол буде сумісний 
із чотиридюймовими смартфона-
ми. При цьому розробляються крі-
плення й для гаджетів із більшим 
екраном. 

Російська співачка Жанна Фріс-
ке, яка поступово одужує після 

страшної хвороби, розповіла, що 
робитиме найближчим часом і як 
скоро шанувальники знову зможуть 
її почути. 

Фріске після повернення до Мо-
скви уникає розмов із пресою про 
свою хворобу. Та планами на майбут-
нє артистка все ж поділилася. 

Недавно вона пройшла черговий 
курс лікування від онкологічного за-
хворювання в Китаї. Саме там ліка-
рям вдалося досягти тривалої ремісії. 

Зараз Жанна пересувається само-
стійно, відмовившись від інвалідного 
візка, багато гуляє. 

«Спасибі всім величезне за під-
тримку. Для мене це дуже важливо. 
У мене в планах поки виховувати 
сина», — зізналася Жанна. 

На запитання, як поживає її син 
Платон, Фріске відповіла: «Спасибі, 
все добре. Моєму синочку вже рік і 
сім місяців, ми вже великі». 

Також Фріске заявила, що не зби-
рається ховатися від громадськості. 
Але, за її словами, поки вона не знає, 
коли і де відбудеться її довгоочікува-
ний вихід у світ. 

Артистка не дає великих інтерв’ю, 
проте деякі коментарі преса від неї 
отримує. Так, днями Жанна обнаді-
яла фанатів — зірка не збирається 
полишати сцену і невдовзі обіцяє по-
радувати новим хітом. «Та ні, ви мене 
побачите. Тільки поки не знаю де», — 
зізналась артистка. 

У січні стало відомо, що у Фріске 
діагностували рак. Цивільний чоло-
вік колишньої солістки гурту «Блес-
тящие» телеведучий Дмитро Шепе-
лєв розповів, що у неї неоперабельна 
пухлина мозку. Менш ніж за день на 
допомогу Жанні зібрали 50 млн руб.

Художник два дні шукав голку 
в копиці сіна 
27-річний художник зі США Свен Захзальбер у ході 
свого перформансу в паризькому Palais de Tokyo шукав 
голку в стіжку сіна. Як розповіла газеті The Independent 
Ріанна Грен, власниця галереї в Роттердамі, яка й запро-
сила митця у Францію, Захзальбер не отримав гонорару 
за роботу — йому лише оплатили переліт із Нью-Йорка. 
Голку ж у копиці сховав директор Palais de Tokyo Жан де 
Луасі. Передбачалося, що перформанс триватиме два 
дні, по 12 годин роботи щодня без сторонньої допомо-
ги. Голка була знайдена на другу добу. 
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Жанна Фріске планує 
повернутися на сцену 


