
Міжнародній групі вчених і 
аналітиків вдалося з’ясувати, 

де проживають найбільші любите-
лі «закласти за комір».

Перше місце зі значним від-
ривом зайняла Південна Корея: 
громадяни цієї країни п’ють удві-
чі більше за росіян і в десять разів 
більше за шведів, повідомляє сайт 
dni.ru.

Поза науковими колами існує 
міф про те, що найбільш питущі 
народи проживають у північних 
регіонах нашої планети. Дослід-
ники в черговий раз довели, що 
це твердження — вигадка. Напри-
клад, згідно з останнім рейтингом 
найбільш питущих країн, філіп-
пінці п’ють майже в два рази біль-
ше за жителів Ірландії.

На думку фахівців агентства 
Euromonitor, більше за всіх у світі 
люблять спиртне жителі Південної 
Кореї. На кожного громадянина 
країни припадає близько 13,7 по-
рції алкоголю в тиждень. Для по-
рівняння, росіяни п’ють в два рази 
менше, а шведи — в десять разів.

Примітно, що в топ-10 питу-
щих країн увійшла й Україна — 

вона розташувалася на сьомому 
місці з показником в 3,9 порції на 
людину в тиждень. США зайняли 
11-у позицію (3,3 порції). Наймен-
ший рівень споживання алкоголю 
показали Єгипет та Індонезія. 

За одну порцію фахівці брали 
340 грам пива або сухого вина, 140 
грам кріпленого вина або 42 грама 
будь-якого високоградусного на-
пою.

Міжнародні експерти відзна-
чають, що високий рівень алко-
голізму серед жителів Південної 
Кореї пояснюється дуже просто: 
багато жителів цієї країни просто 
не знають, що це шкідливо. «Не-
має офіційних вказівок від уряду 
з приводу того, що значить пити 
надто багато», — цитує одного з 
експертів Al Jazeera English.

Багато фахівців пов’язують 
любов громадян Південної Кореї 
до спиртного з тим, що в цій кра-
їні робочий день є одним з найдо-
вших в світі. Вживання алкоголю 
в неформальній обстановці в біз-
нес-колах і зовсім вважається тра-
дицією.

Траса на новому гірськолижно-
му курорті в фінській Лапландії 

буде побудована на дахах будівель.
У селі Коуталакі на курорті 

Леві лижні спуски будуть побудо-
вані прямо на дахах будівель. Гості 
зможуть потрапити наверх за до-
помогою спеціальних ліфтів. Про-
їхавшись по трасі, гірськолижники 
будуть продовжувати спуск по при-
родних гірських схилах.

Незвичайний проект став пер-
шим у своєму роді в світі. Частина 
споруди вже відкрита для громад-
ськості. Спочатку ідея була приду-
мана в 2011 данськими архітектора-
ми — у рамках конкурсу дизайнерів. 
Після закінчення будівництва ку-
рорт займе територію близько 56 000 
квадратних метрів і вміщатиме по-
над 3 000 гостей.

Леві, розташований у західній 
частині Лапландії, є одним із най-
більших і найсучасніших гірсько-
лижних курортів у Фінляндії. Сезон 
катання триває з кінця жовтня до се-
редини квітня. На курорті 48 трас, є 
гондольний підйомник. Максималь-
ний перепад висот — 325 метрів. 
Довжина найдовшою траси складає 
2 500 метрів.

У Фінляндії 
гірськолижники 
кататимуться по 
дахах будівельНезвичайний улов чекав китай-

ського рибалку Сун Хунпо у 
водах Бохайської затоки Жовтого 
моря.

Як повідомило агентство 
«Сіньхуа», у його сіті потрапило 
сім стародавніх вишуканих порце-
лянових чаш.

Проживає щасливчик у місті 
Цанчжоу (пров. Хебей, Північний 
Китай). Майже кожен день він ви-
ходить в море на промисел, але 
нічого такого цінного Сун Хунпо 
раніше виловити не вдавалося.

Свою рідкісну здобич рибалка 
передав у місцевий музей, де фа-
хівці вже провели експертизу зна-
хідок. Згідно з попередньою оцін-
кою, цим порцеляновим чашам 
і кубкам щонайменше 700–800 
років. Виготовлені вони в період 
правління династій Цзінь (1115–
1234) і Юань (1271–1368).

Шість чаш зроблені з білого 
фарфору, обпаленого в печах Цич-
жоу (територія сучасної провінції 

Хебей). Один із знайдених кубків 
був виготовлений майстрами з 
Лунцюань (провінція Чжецзян, 
Східний Китай). Як і всі тради-
ційні лунцюаньські порцелянові 
вироби, він покритий так званою 
селадоновою глазур’ю сірувато-зе-
леного кольору.

Археологи відзначають, що 
знахідка Хебейського рибалки має 
велике наукове значення для до-
сліджень давньокитайського мис-
тецтва, а також історії регіональ-
ної морської торгівлі. 
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Китайський рибалка виловив у морі сім 
древніх порцелянових чаш

Ведучий BBC виявився копією злочинця, 
про якого розповідав під час ефіру

Американська група зняла кліп у 
невагомості

Сімейне щастя Кім Кардашян під 
загрозою

Британець зробив пропозицію своїй 
дівчині з обкладинки журналу

В ефірі британської телевізійної 
програми кримінальних новин 

Crimewatch стався курйозний ви-
падок.

Ведучий програми Джейсон 
Мохаммед випадково виявився 
майже точною копією злочинця, 
про якого говорилося в передачі.

Першою надзвичайну схожість 
Мухаммада з карним злочинцем 
зазначила співробітниця британ-
ської поліції, а після цього жарт 
підхопили користувачі Інтернету.

Пізніше фрагмент програми, 
в якій телеведучий незворушно 
стоїть на тлі знімка бандита, дуже 
схожого на нього, набрав кілька 
тисяч переглядів на YouTube.

Сам Джейсон, коментуючи 
відео в своєму Twitter, тільки під-
твердив відеокартинку.

Відзначимо, що в ефірі про-
грами йшлося про Віктора Лакато-
са, який оголошений у розшук за 
жорстокий напад на жінку.

Американська група OK Go, ві-
дома своїми винахідливими 

відео, опублікувала кліп на пісню 
Upside Down & Inside Out. Кліп 
зняли в підмосковному Зоряному 
містечку за участі російських гім-
насток Анастасії Бурдини й Тетяни 
Мясникової. Зйомки проходили 
в літаку-лабораторії Іл-76МДК, 
який створює стан невагомості. 
Здійснити свою ідею інді-рокерам 
допомогла російська авіакомпанія 
S7, повідомляє сайт Quibbll.

«Уся обстановка була такою 
страшною та нереальною: ми в Ро-
сії, у Зоряному містечку — ми на-
віть толком не встигли зануритися 
в цю нову атмосферу, у нас різниця 
в часі, ми весь час хочемо спати, 
навколо люди, з якими потрібно 
спілкуватися, щось обговорюва-
ти, планувати, і ще незвичайна 
обстановка на аеродромі. А потім 
ти входиш у величезний літак», — 
розповів гітарист і вокаліст OK Go 
Деміен Кулаш в інтерв’ю журналу 
авіакомпанії S7, яка виступила спі-
ворганізатором зйомок.

За його словами, у кожному 
польоті брали участь 14 осіб. Як 
зазначає видання, з групою пра-
цювали професійні інструктори 

Центру підготовки космонавтів 
(ЦПК). Кулаш розповів, що всього 
для зйомок кліпу їм знадобилося 
20 польотів. Російські гімнастки 
Анастасія Бурдина та Тетяна Мяс-
никова зіграли стюардес.

«Їхній вестибулярний апарат 
дуже добре розвинений, вони мо-
жуть довго тримати одну позу, 
вони неймовірно гнучкі, вони 
багато працювали разом, так що 
добре один одному підходять і 
розуміють один одного. Словом, 
ідеальні дівчата», — додав Кулаш.

Літак-лабораторія Іл-76МДК 
розроблений для польотів, у яких 
відтворюються режими коротко-
часної невагомості та зниженої 
гравітації. Він створений на базі 
серійного військово-транспортно-
го Іл-76МД. Підлога лабораторно-
го відсіку встелена м’якими мата-
ми з негорючого матеріалу, правий 
і лівий борти салону закриті трав-
мобезпечними панелями, ілюміна-
тори в такого літака відсутні.

Протягом одного польоту ви-
конувалося по 15 періодів неваго-
мості. Усього для зйомок кліпу був 
виконаний 21 політ — більше, ніж 
річна норма космонавта в процесі 
підготовки. Музиканти провели 
в невагомості близько 2 годин 15 
хвилин. Щоб домогтися ефекту 
єдиного відео, знятого одним ду-
блем, зйомка велася безперервно 
— коли закінчувався період не-
вагомості, музиканти та учасники 
кліпу зупинялися на своїх місцях, 
зупиняли музику та чекали на-
ступного режиму невагомості, 
щоб продовжити зйомку з того ж 
місця.

Кім Кардашян дуже спантеличила своїх фанатів, 
повідомляє 7days.ru. 
У день Святого Валентина, коли прийнято ви-

кладати в соціальну мережу сердечка, рожеві куль-
ки та інші атрибути свята закоханих, зірка розміс-
тила в Instagram дивне відео. Кім тримає троянду, 
у той час як голос за кадром похмуро співає: «Так, 
нелегко любити таку жінку, як я. Не можу звину-
вачувати тебе за те, що ти хочеш знову стати віль-
ним...». Зрозуміло, все відразу ж вирішили: зірка 
натякає на те, що її чоловік хоче розлучення!

Останнім часом у сім’ї Кім та її чоловіка Каньє 
Уеста взагалі коїться щось дивне. Днями Каньє 
розмістив у соціальній мережі заяву, яка шокува-
ла його фанатів: «Брати, я заборгував 53 мільйони 
доларів. Благаю, моліться за мене, щоб я впорався 
зі своєю проблемою». І звернувся з проханням до 
засновника «Facebook» Цукерберга, щоб той по-
жертвував на його користь... мільярд доларів!

Після цієї заяви в світі заокеанського шоу-
бізнесу почали поширюватися чутки, що з Каньє 
щось не так. Один з колишніх співавторів Каньє 
— Rhymefest — прямо заявив, що Уест «явно не в 
собі» та потребує допомоги психіатра...

Що ж стосується фінансового стану Уеста, то 
поки що він далекий від повного банкрутства. 
Адже стан Каньє оцінюють приблизно в 150 міль-
йонів доларів. Так що навіть виплативши свій борг, 
жебраком він не залишиться. Інша справа, що Уест 
навряд чи має в розпорядженні необхідну суму 
вільних коштів. Скоріше за все, гроші Каньє вкла-
дені в нерухомість, виробництво його лінії спор-
тивного одягу та взуття тощо.

Так що йому, як мінімум, доведеться розлучи-
тися зі значною частиною свого майна й активів. І 
навряд чи така ситуація подобається його дружи-
ні, яка в кінці минулого року народила сина. Мож-
ливо, вона вже влаштувала Каньє бурхливу сцену 
і не одну. Так що він і справді міг відчайдушно за-
хотіти знову стати вільним...

Втім, розвиток подій покаже, чи зможе по-
дружжя впоратися з труднощами та зберегти 
сім’ю.

Британець Джеймс Крейг у День 
всіх закоханих зробив своїй 

дівчині незвичайну пропозицію 
руки та серця з обкладинки жур-
налу Observer Magazine.

Молодий чоловік заздалегідь 
купив перстень і, ставши на одне 
коліно, сфотографувався з ним. 

Цей знімок супроводжувався на-
писом: «Ти вийдеш за мене, Кеті?».

На сторінках журналу також 
була опублікована стаття про те, 
що закохані перебувають за міс-
том в одному з готелів, але як тіль-
ки дівчина дасть свою відповідь, 
редакція повідомить про це своїм 
читачам, повідомляє Informing.

Трохи пізніше на офіційній 
сторінці Observer Magazine в «Тві-
тері» з’явився пост: «Кеті сказала 
«ТАК!».

Відзначимо, що Джеймс ро-
дом із Лондона, а його кохана Кеті 
живе в США. Познайомилися мо-
лоді люди в Нью-Йорку в колі дру-
зів, і через шість тижнів після цьо-
го відбулося зізнання в коханні. 

Названо найбільш питущі країни світу

У Лондоні з’явився 
екскурсійний маршрут по 
маєтках Фірташа й Ахметова
Так званий «тур по володіннях лондонської клепто-
кратії» організували борці з корупцією з Росії. Екскурсії 
проводить громадський діяч Роман Борисович, а також 
екс-директор «Фонду боротьби з корупцією» Олек-
сія Навального, російський опозиціонер Володимир 
Ошурко. Учасникам екскурсії демонструють маєтки 
російських та українських олігархів, тісно пов’язаних із 
багатьма українськими та російськими політиками.
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