
Для людини, яка народилася без 
пальців, 48-річна Аннет Геб-

беді має вкрай незвичайний фах 
— вона один із найпопулярніших 
британських ювелірів. 

Так як у жінки пальців немає 
з народження, вона не відчуває 
втрати. Навіть не вважає, що їх 
відсутність робить її не такою. 
«Я завжди дивувалася, дивлячись 
на інших, як пальці не заважають 
їм при роботі», — каже вона. «Це 
просто сприйняття свого тіла, 
дане нам від народження, тому 

я і не відчуваю неповноцінності, 
адже ніколи не знала, як це — мати 
пальці». 

Працюючи, Аннет обв’язує 
шкіряний ремінець навколо 
зап’ястя, щоб утримувати інстру-
менти. Хоч у неї і немає пальців, її 
кисті добре розвинені й достатньо 
вправні, щоб працювати з малень-
кими деталями. 

Люди дивуються, дізнаючись, 
чим Геббеді заробляє на прожиття. 
«Більшість вважає, що у ювеліра 
обов’язково повинні бути пальці. 
Мене часто запитують, як я справ-
ляюся з повсякденними справами, 
не кажучи вже про мою роботу, 
— повідала вона. — Я абсолютно 
нормальна, і мої можливості не 
обмежені, але мені лестить, що 
співрозмовники завжди вража-
ються моєю здатністю творити». 

Аннет ось уже 24 роки воло-
діє ювелірною крамницею і цехом 
в англійському містечку Фроме. 
Один із її найдорожчих виробів 
— намисто з жовто-білого золота, 
інкрустоване опалами й алмазами, 
вартує 42 тис. дол. Жінка одруже-
на, і сім’я дуже підтримує її. 
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Ювелір без пальців виготовляє 
неймовірні прикраси 

Виявлено новий вид дельфінів 

Школяр 
із Сан-Франциско 
зробив копію 
«Боїнга» з паперу 

Звірят сфотографували в утробі матері 

У США пройшов найбільший турнір 
із підлідної риболовлі 

У ПАР знайшли рідкісний блакитний алмаз 

Бразильські вчені виявили но-
вий вид дельфінів, які живуть 

у басейні річки Арагуая. Він отри-
мав назву Inia araguaiaensis. 

Раніше вважалося, що прісно-

водні рожеві дельфіни (рід Inia) ді-
ляться на дві групи: Inia boliviensis 
і Inia geoffrensis. Одначе науковці 
довели, що ссавці, які живуть у 
Арагуаї, не змішувалися з іншими 
представниками свого роду вже 
близько двох мільйонів років і є 
окремим видом. 

Inia araguaiaensis відрізняють-
ся від інших дельфінів структурою 
ДНК і формою черепа. Зоологи 
побоюються за долю нового виду, 
адже через низьку популяцію і ді-
яльність людини йому загрожує 
вимирання. 

Лука Стюарт і його лайнер повніс-
тю перевернули уявлення про 

паперові літачки. Модель американ-
ця вирізняється неймовірною дета-
лізацією. Всі елементи картонного 
«Боїнга», включаючи сидіння різних 
класів і шасі, виконані в масштабі 
1:60. На його виготовлення пішло 
аж п’ять років. 

Паперовий літак Стюарта дивує 
не тільки розмірами, а й функціо-
нальністю. Більшість деталей копії 
лайнера можуть рухатися точно так 
само, як і оригінальні конструкції. 

«Неймовірні дитинчата в 
утробі матері», — так на-

звали свій документальний фільм 
дослідники з National Geographic, 
яким вдалося зняти за допомогою 
УЗД повністю сформовані емб-
ріони різних тварин ще до їх на-
родження. Це найбільш докладні 
знімки ще не народжених тварин, 
які будь-коли бачила людина. 

На фото помітно, що дитинча-
та ще до появи на світ стають схо-
жими на батьків. Білі ведмежата 

вже мають хутро і маленькі кігті. 
Аж не віриться, що скоро вони 
стануть найбільшими хижаками 
на планеті! У малюка дельфіна вже 
починають утворюватися крихіт-
ні зубки і хвіст. А от зуби тигро-
вої акули добре помітні навіть в 
утробі матері. В маленького гепар-
да вже видно плямки на шерсті. 
Фотографія азіатського слоника 
зроблена на 12-му з 20 місяців ва-
гітності. Вже зараз слоненя є міні-
атюрною копією мами, навіть кри-
хітний хобот уже сформований. 

Цього року в наймасштабні-
шій зимовій рибалці — зма-

ганні Brainerd Jaycees Ice Fishing 
Extravaganza, яке стартувало 
25 січня на озері Галл у Брейнер-
ді (штат Міннесота, США), взяло 
участь аж 10 тисяч затятих риба-
ків. Їх не лякає навіть 40-градус-
ний мороз. І не дивно, адже призо-
вий фонд — 150 тисяч доларів. 

Рідкісний блакитний алмаз зна-
йшли в шахті Куллінан, що у 

Південній Африці. На 29,6-карат-
ний камінь натрапила незалежна 
алмазодобувна група приблизно за 
40 км на північний схід від Прето-
рії. Унікальна знахідка має яскра-
во-синій колір і насичений тон. 

Блакитні алмази вважають-
ся найрідкіснішими, й копальня 
Куллінан — головне родовище їх 
добування. Цей камінь є одним із 
найбільших, які були тут знайдені. 

Наразі фактична вартість цьо-
го дорогоцінного «скельця» не ві-
дома. Проте торік компанія «Петра 
Діамонд» змогла продати 25,5-ка-

ратний алмаз за 16,9 мільйона до-
ларів. 

До слова, шахта Куллінан відо-
ма як найбільше на планеті родо-
вище алмазів. 

Американська спільнота рокабілі все ще 
живе 50-ми роками 

Ці фотографії не зроблені в 
1950-х роках 20 століття. Це 

— реальне життя членів спільноти 
рокабілі Америки. Втім, сучасним 
його не назвеш. 

Рокабілі — жанр популярної 
в п’ятдесяті музики. Нині ж так 
називають ще й групу людей, які 
оточили себе речами з 50-х. Спо-
чатку це була просто данина моді, 
а тепер стало цілою культурою, 
своєрідною спільнотою. В осно-
ві лежить пристрасть до якості й 
дизайну. 50-і були тим часом, коли 
споживчі товари в Америці розро-

бляли художники-конструктори, 
які дбали про функціональність 
й естетику. Тоді не було дешевих 
і неякісних товарів, «зроблених у 
Китаї». Якщо ви купували тостер, 
він працював десятиріччя й вигля-
дав як новий. А коли ламався, його 
легко можна було полагодити. 

Дженніфер Грінберг, 36-річна 
доцент фотографії з Університету 
Індіани, знімала рокабілі 10 років. 
Вони, як це робили їхні батьки в 
50-ті, у погоні за «американською 
мрією», переїздять у передмістя, 
народжують двох дітей і живуть за 
високим білим парканом. 

Анна Завальська у політику 
не піде, тому що занадто чесна 
Співачка Анна Завальська зізна-

лася, що політична кар’єра її зо-
всім не приваблює. За ситуацією у 
країні Аня стежить і прагне, щоб усе 
це скоріше закінчилося. 

Якби дівчина не стала співачкою, 
вона б «спробувала себе в епістоляр-
ному жанрі»: «...Тобто була би пись-
менником. А ще в дитинстві я мріяла 
бути художником-мультиплікато-
ром, щоб втілювати свої фантазії і 
створювати неймовірні анімаційні 
образи і світи. Я, як і раніше, дуже 
люблю анімацію», — поділилась ар-
тистка. 

Враховуючи події останніх двох 

місяців, співачку запитали, чи не 
планує вона податись у політику. 

«Це галузь, у якій мене ніщо не 
приваблює, і навряд чи це можливо. 
По-перше, я не вмію брехати, — на-
голосила Аня. — Як і кожен свідомий 
громадянин нашої країни, я не можу 
ставитися до ситуації, що склалася, 
байдуже. Мені хочеться, щоб це ско-
ріше закінчилось, як страшний сон, 
щоб нарешті держава прислухалася 
до своїх громадян», — заявила вона. 

«І згадується культовий фільм 
«Убити дракона», адже насамперед 
потрібно вбити дракона в самому 
собі. На жаль, історія нас нічому не 

вчить, ми дійсно могли б уникнути 
багатьох помилок і не наступати на 
ті ж самі граблі постійно», — додала 
виконавиця. 

Що ж до суті щастя, то її Заваль-
ська-старша визначила кількома 
реченнями: «Для мене важливе по-
чуття гармонії всіх сфер мого життя, 
а ще — постійного руху і розвитку. 
Мене лякають незмінні правила, 
укорінені думки та звички. Мені по-
трібен партнер-однодумець поруч, 
щоб я могла відчувати крила за спи-
ною. Щастя — це коли всі рідні та 
близькі теж щасливі», — зазначила 
зірка. 

Медик-інтерн після сутички 
з акулою зашив рани та поїхав 
до бару 
У Новій Зеландії 24-річний інтерн, на якого під час 
рибалки напала акула, зашив рани і поїхав із друзями до 
бару. Коли рибина схопила хлопця за ногу, той подумав, 
що його хтось розігрує. Усвідомивши, що це не жарт, по-
чав відбиватися від неї ножем. Хижачка послабила хват-
ку і попливла геть. Після сутички з акулою медик сам 
зашив собі ногу і подався у бар відзначати щасливий 
кінець. А після кількох келихів таки поїхав у лікарню. 
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