
Хмарочос площею 180 тис. кв. м із 
800 квартирами, офісами та вну-

трішніми атріумами зібрали з гото-
вих блоків. 

Китайська компанія Broad 
Sustainable Buildings збудувала 
57-поверхову висотку за 19 діб, ко-
ристуючись технологією швидкої 
збірки зі сталевих модулів, розро-
бленою інженерами фірми для зве-
дення трьох десятків будівель. 

Один «квадрат» китайської жит-
лової «свічки» обійшовся у $1000. 
Для порівняння, в Україні будівни-
цтво панельної 17-поверхівки заби-
рає в середньому 4–6 місяців, на мо-
нолітний же будинок піде ще більше 
часу — від року до двох. 

Висока швидкість будівництва 
у КНР і низькі витрати не познача-
ються на якості робіт. Усі будинки 
компанії BSB відповідають низці ви-
мог: стійкість до землетрусів магні-
тудою 9,0 бала, низька вартість спо-
руди, висока теплова ефективність, 
екологічність і ефективна система 
очищення повітря. 
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Як будують китайці: 
57-поверховий 
будинок за 19 днів 

Joy Project: 365 днів із життя 
американської сім’ї 

Зворушливий фотопроект американки 
про щастя материнства 

Як дикобраз зграю левів провчив 

Сусіди глухонімого турка місяць вчили 
мову жестів, щоб порадувати його 

Американський фотограф 
Дженні Льюїс ось уже кілька 

років поспіль фотографує моло-
дих жінок, які стали матусями 
буквально за добу до зйомки, з 
немовлятами на руках. Підсумком 
стала серія One Day Young — не-
ймовірний за емоційною силою 
проект, що розповідає про щастя 
материнства. 

Всі фото зроблені Льюїс у Схід-
ному Лондоні. Фотограф спеціаль-
но приїздила додому до кожної 
героїні свого циклу, щоб вони по-
чувалися вільно і невимушено. 

«Проект чимось нагадав мені 
подорож, — каже мисткиня. — Я 
дуже багато чого винесла зі спіл-
кування з жінками в цей складний 
і одночасно щасливий момент їх-
нього життя. Ще п’ять років тому 

я була зовсім іншою — цей проект 
став свого роду «ляпасом», «сей-
смічним зрушенням», що змусив 
мене по-новому поглянути на ба-
гато що, зокрема на роль сучасної 
жінки». 

Фотограф Філіп Еглайс став 
свідком драматичної історії, 

що розгорнулася на Африкансько-
му континенті. Група молодих левів 
прогулювалася просторами пустелі 
Калахарі, що в Південній Африці, 
аж раптом їм на шляху зустріла-
ся парочка дикобразів. «Чому б не 
перекусити?» — подумали леви, 
особливо якщо врахувати те, що 
дикобрази не надто хороші бігуни. 
Нападаючи на дикобраза, найсмі-
ливіший із групи молодих левів на-
віть не підозрював, що потрапить 
на сеанс пірсингу. Голка зі спини 
звірка точно увійшла в ніздрю лева, 

пройшла через неї і вийшла з іншо-
го боку. В хижаків відразу пропав 
апетит, і вони вирішили лишити 
дикобразів у спокої. Це був дуже 
болісний і неприємний досвід у 
житті молодого самця. 

Мухаррем, глухий хлопець зі 
Стамбула, був вражений, 

коли одного разу вранці всі люди, 
яких він зустрів на вулиці, раптово 
заговорили з ним мовою жестів. 

Щоб підготувати для молодо-
го турка такий сюрприз, команда 
компанії Samsung цілий місяць на-
вчала всіх, хто живе поруч із ним, 
єдиної мови, яка доступна їхньому 
сусідові. Тепер у світі стало на одну 
щасливу людину більше. 

Того дня Мухаррем із сестрою 
вийшли погуляти. Несподівано 

чоловік, що проходив повз, мовою 
жестів чемно побажав їм доброго 
ранку. В пекарні булочник запро-
понував їм свіжу випічку також 
мовою жестів. Біля яток із садови-
ною покупець впустив фрукти. Му-
харрем допоміг зібрати їх, а у відпо-
відь незнайомець подякував йому 
жестами і пригостив його й сестру 
яблуками. І навіть водій таксі при-
вітав хлопця мовою глухонімих. 

Коли вони вийшли з автівки, 
сестра Мухаррема, яка знала про 
підготовлений сюрприз, підве-
ла його до сітілайта. Дівчина, що 
з’явилася на екрані, сказала, що 
вони тільки-но відкрили новий 
кол-центр для глухих і слабочую-
чих людей у Туреччині. І просто за-
раз він користується цим сервісом. 

У цей момент до Мухаррема 
підійшли всі його сусіди, які тепер 
могли спілкуватися з ним. Емоції 
хлопця, який не стримав сліз, лег-
ко уявити і зрозуміти. Хто з нас 
не був би вражений, якби нарешті 
зміг спілкуватися з людьми поруч? 

У Японії знайшли ще один «котячий 
острів», де кицьок більше, ніж людей 

В Японії виявили ще один «ко-
тячий» острів, який може 

скласти гідну конкуренцію нашу-
мілому свого часу Тасіро. Острів 
Аошіма славиться цілою армією 
котів, яких колись завезли сюди 
для боротьби з мишами. Гризуни 
псували рибацькі човни, завдяки 
яким виживало місцеве населення. 
Згодом популяція пухнастих силь-

но збільшилася. Нині на острові 
живе 120 котів, у той час як людей 
на ньому зосталося зо два десятки. 

Раніше тут жило більше 900 
рибалок, але після Другої світової 
уся молодь виїхала й лишилися 
в основному старики. На Аошімі 
нема ресторанів, кафе та навіть 
машин, тож туристів острів не ці-
кавить. Зате сюди їдуть котолюби. 

Співачка Віра Брежнєва, яку ро-
сійські ЗМІ вже називають ро-

сійською, вирішила поділитися тим, 
як вона переживала обидві свої ва-
гітності. 

Зіркова матуся, котра виховує 
двох дочок — 13-річну Соню та 
п’ятирічну Сару, записала відео, у 
якому поділилася своїми секретами 
материнства. Також Віра дала по-
ради щодо підготовки до пологів, а 
відео показала у своєму блозі, пише 
«Таблоїд». 

Сидячи на траві у спортивній 
формі на тлі пальм, Брежнєва зга-
дує, як ходила вагітною, та ділиться 
порадами. Наприклад, Віра не реко-
мендує їсти за двох. 

«Це абсолютно неправильна 
думка, бо якщо мама їстиме за двох 
або трьох, то вона буде важити як 
дві або три мами. Є абсолютно до-
ведений факт, що дитині в утробі 
достатньо тих мінеральних речовин, 
які є в матері. Вам буде хотітися ба-
гато їсти — я сама пройшла через це. 
А що робити? Треба себе контролю-
вати», — наголосила Віра. 

Також співачка зауважила, що 
спорт під час вагітності просто необ-
хідний. Вона сама не покидала фітне-
су до останнього дня вагітності. Крім 
того, Брежнєва торкнулася теми пси-
хічного стану вагітної жінки. 

«Я не з чуток знаю, що таке гор-
мони та як вони б’ють нам у голову. 
Але все-таки ви повинні з турботою 
і повагою ставитися до свого чоло-
віка. Якщо ви вагітні, це не означає, 
що вам дозволено все. Якщо ви се-
ред ночі захотіли малинки або полу-
ниці, повірте, це хочеться вам, а не 
дитині — до ранку можна спокійно 
почекати!» — зауважила Віра. 

Француз намагався провезти 
дружину-росіянку через 
польський кордон у валізі
Громадянин Франції спробував провезти дружину-росіян-
ку в Польщу, сховавши її у валізі. Польські прикордонники 
зняли парочку з потяга Москва–Ніцца в м. Тересполі. 
Чоловік зважився на такий крок, коли його благовірна не 
змогла отримати шенгенську візу. Прес-секретар прикор-
донного загону Даріуш Сеницький розповів, що підозри 
викликав дуже великий багаж пасажира. З його слів, він 
ще не стикався з тим, щоб людей перевозили у валізах. 
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Брежнєва радить вагітним 
менше їсти і не капризувати 

Мама трьох дітей і професійний 
фотограф Джинджер Анзуета 

зі США впродовж цілого року день 
за днем знімала свою сім’ю. 

Радість і смуток, печаль і не-
стримні веселощі — любляча ма-
туся постаралася використати 
кожну вільну хвилину, щоб не 

пропустити нічого із життя своїх 
двох донечок і сина. 

І Джинжер вдалося головне — 
побачити за рутиною красу в по-
всякденному житті. 


