
Виверження вулкана — одна з най-
більш могутніх, видовищних і в 

той же час руйнівних сил природи — 
вразила тепер і Чилі. Вулкан Кальбу-
ко, що мовчав із 1972 року, прокинув-
ся, і це призвело до евакуації понад 
4000 жителів ближніх поселень. 

Активізація Кальбуко стала яко-
юсь мірою несподіванкою для місце-
вої влади. Це стратовулкан, так само, 
як і знамениті Везувій і Кракатау, і 
про те, обійдеться цього разу хма-
рою попелу чи почне вивергатися й 
лава (як це сталося тричі за минуле 
сторіччя), поки важко судити. 

Поруч із вулканом лежать міста 
Пуерто-Монт і Пуерто-Варас (зага-
лом 250 000 жителів), які в разі три-
валого виверження теж доведеться 
евакуювати. 
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Вулкан Кальбуко 
в Чилі прокинувся 
після 43 років 
мовчання 

Найвродливіші стюардеси — 
у французької авіакомпанії Air France 

Бабуся, яка курить «траву» і відривається 
на вечірках, стала зіркою «Інстаграму» 

Британка малює на обличчі улюблених 
мультиплікаційних персонажів Саме стюардеси французького 

національного авіаперевізника 
очолили рейтинг найпривабливі-
ших бортпровідниць, складений 
інтернет-виданням BS Aerunautics. 
Експерти враховували як природні 

дані представниць фаху, так і їхні 
стиль і елегантність. Приміром, 
переможниць, співробітниць Air 
France, відзначили за їхню «модель-
ну зовнішність» і вишукану форму 
від дизайнера Крістіана Лакруа. 

Більшість наших бабусь — взі-
рцеві господині, для яких пра-

вила пристойності понад усе. Саме 
такими ми їх пам’ятаємо: завжди 
привітні, готують щось смачне на 
кухні у фартухах і з акуратно зі-
браним волоссям. 

Але треба визнати, що є і ви-
нятки. Бадді Вінкл — не з тих 
бабунь, яких можна поставити в 
приклад онукам. Вона курить (і 
не тільки тютюн), «тусується» на 
нічних вечірках у Лос-Анджелесі 
та позує в «Інстаграмі» в купаль-
них костюмах, а то й узагалі при-
крившись листком. Але одне мож-
на сказати про неї точно — такій 
невгамовній енергії в 86 літ можна 
тільки позаздрити. 

Зараз стильна старенька пе-
ретворилася на справжню зірку 
соцмереж. Особливо після того, 
як стала моделлю для компанії 
купальників Dimepiece. Неспо-
діваний хід для літньої пані — 
але тільки не для такої, як Бадді. 
Скромність явно не властива цій 

дамі: її статус в акаунті «Інстагра-
му» звучить як «Бадді краде ваших 
чоловіків із 1928 року». Тож очі-
кувати в’язаних светрів або шкар-
петок від місіс Вінкл не варто: ця 
американка не сидить на місці та 
старанно шукає пригод. 

Британський візажист і сти-
ліст Лаура Дженкінсон, котра 

працює в Лондоні, стала відомою 
завдяки забавним малюнкам, які 
створює на власних губах і підбо-
рідді за допомогою звичайної де-
коративної косметики. 

Дівчина підійшла до справи 
творчо і намалювала на обличчі 
улюблених мультиплікаційних 

персонажів. Свій проект вона по-
чала в Instagram, щоб виділитися 
серед численних конкурентів у ін-
дустрії краси, й уже за рік у її до-
робку було понад 50 таких робіт. 

«Я хотіла зробити щось інше. 
Те, що подарує радість людям. 
Якщо мої роботи змусять когось 
усміхнутися, то чому б ні?» — зі-
зналася Лаура. 

Співачка та суддя шоу «Співай як 
зірка» Оля Полякова в черговий 

раз дала відверте інтерв’ю про свої 
смаки щодо протилежної статі. Під 
час ефіру суперблондинка вирішу-
вала долю учасників, які стали пре-
тендентами на вибування. 

«Я відчуваю слабкість до чоло-
віків без волосся на голові, — про-
демонструвала характерним жестом 
епатажна співачка. — І взагалі, на 
нашій естраді мало мужиків. Я кож-
ну передачу плачу гіркими сльозами. 
Тим більше мало чоловіків із низь-
ким тембром». 

До речі, чоловік Полякової по-
вністю відповідає смаку зірки — у 
нього якраз стільки волосся на голо-
ві, як їй подобається. 

Суперблондинка також похва-
лилася, що нещодавно презентувала 
новий кліп на пісню «Любовь-мор-
ковь», зйомки якого проходили в 
Єгипті. 

Полякова розповіла, що у ново-
му відео за основу взято морську 
тематику, проте знятий він за моти-
вами народних казок: «У моїй твор-
чості завжди є місце помаху чарівної 
палички, казковим героям і небили-
цям. Добро в них завжди перемагає 
зло». 

«З Києва до Єгипту ми взяли 
тільки двох дівчат, інших збирали 
по готелях — танцівниць, анімато-
рів, — розповідає зіркова білявка. 
— Була дівчина з Хорватії, дівчатка 
з Індії, Пакистану, і жодної росіянки 
чи українки. Було складно, тому що 
жодна не підходила під наш зріст. 
Але найбільше страждала індуска 
— вона ледве сягала поверхні ба-
сейну та кричала «Вері олодно!». Бо 
ж березень, у Єгипті абсолютно не 
сезон, басейн не підігрівається, вода 
холодна». 

В Ізраїлі навіжена підпалила 
заправку, бо її не пригостили 
цигаркою 
Мешканка Ізраїлю підпалила автозаправку через те, що 
один із чоловіків відмовився пригостити її сигаретою. За 
даними місцевих ЗМІ, спочатку обурена такою пове-
дінкою жінка вирішила піти, проте за кілька секунд по-
вернулася й, діставши з кишені запальничку, запалила її 
біля бензобака автомобіля «кривдника». Пальне спалах-
нуло миттєво. На момент загоряння в машині перебував 
чоловік, який встиг вибігти на вулицю. 
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Полякова зняла кліп у Єгипті й розповіла 
про слабкість до лисих чоловіків 


