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Відтепер окуляри Google Glass будуть 
виглядати модно 

Дівчина-карлик виграла змагання бодибілдерів 

Риболовля з видрами — давня традиція 
в Бангладеш 

Фотограф зняв приголомшливі кадри 
протистояння левиці та крокодилів  

Корпорація Google вирішила 
зробити Google Glass (висо-

котехнологічний пристрій, що за 
функціональністю відповідатиме 
найсучаснішим смартфонам, у ви-
гляді окулярів. — Авт.) не тільки 
футуристичним гаджетом, але і 
стильним аксесуаром. 

Поставленого завдання роз-
робники вирішили домогтися з 
допомогою оптичної мануфактури 
Luxottica, що дозволила викорис-
тати лінзи своїх наймодніших мо-
делей окулярів. 

Зараз представники двох брен-
дів активно співпрацюють над 
створенням колекції окулярів, у 
яких гармонійно поєднуватимуть-
ся передові технології, авангард-
ний дизайн, стиль і якість. 

22-річна американка Аманда Лой 
зі штату Аризона має зріст 

122 см і важить усього 32,7 кг. Ми-
нулих вихідних вона вперше в житті 
взяла участь у змаганні бодибілдерів 
у місті Меса. Мініатюрна учасниця 
виграла приз за найкращу фігуру та 
приз глядацьких симпатій. Дівчина 
народилась із гіпохондроплазією 
(форма карликовості). Вона має не-
пропорційно короткі кінцівки, але 
нормальний розмір тулуба. 

«Насправді не має значення, як 
ти виглядаєш, — каже Аманда, яка 
здобуває у коледжі фах медика. —
Якщо хочеш бути у формі й стати 
кращим за інших, то все залежить 
лише від твоєї самовіддачі». 

На змагання Лой, як й інші кон-
курсантки, вдягла бікіні та туфлі на 
високих підборах. «Дюймовочка» 
захоплюється культуризмом лише 
два роки. Останніх півроку спортс-

менка дотримується суворої дієти. 
Тренується аж шість разів на тиж-
день. 

«Аманда однозначно улюбле-

ниця публіки, — розповідає її тре-
нер Гордон Бічер. — Коли вона ви-
йшла на сцену, аудиторія вибухнула 
оплесками». 

Рибалка з видрами є традицій-
ною для Бангладеш. Споконві-

ку тутешні риболови використо-
вували видресируваних видр, щоб 
заманити рибу в сіті, — унікальна 
техніка, яку передавали з поко-
ління в покоління й яка вимерла 

в інших регіонах Азії. Виглядає 
процес так: чоловіки розкидають 
сіті біля берега, а їхні видри пли-
гають у воду з шумним сплеском. 
Натреновані хижі звірки не лов-
лять рибу, а заганяють її у сітки. 
Звичайний улов — 4–12 кг риби та 
креветок. За місяць таким чином 
можна заробити 250 дол., що дуже 
скромно. Та навіть цей мізерний 
дохід цілком залежить від видр, зі-
знаються рибаки. Ніколи без них 
не вдалося б зловити стільки риби. 

Втім, популяція гладкошер-
стих видр, як і кількість риби у 
ріках, щороку зменшується. Якщо 
раніше в кожної сім’ї було по 
15–20 тваринок, то тепер по три-
чотири, а все тому, що годувати їх 
стає нічим. 

До об’єктива ІТ-менеджера та 
за сумісництвом фотографа 

Річарда Чу потрапила запекла су-
тичка відчайдушної зголоднілої 
левиці з чотирма величезними 
та, очевидно, не менш голодними 

крокодилами у заповіднику Masai 
Mara National Park у Кенії. 

Криваве побоїще за тушу мерт-
вого бегемота відбувалося в річці, 
що просто кишить небезпечними 
рептиліями. 

Косоокий кіт Джарвіс став зіркою Мережі 

Рудий косоокий кіт із Каліфор-
нії на кличку Джарвіс став 

справжньою зіркою Інтернету. 
П’ять років тому господар, помі-
тивши, що у кошеняти косі очі та 
проблеми з диханням, викинув до-
ходягу на вулицю. Там маленький 
хутряний клубочок і підібрала до-
бросерда Дар’я Келлі. 

Спочатку жінка думала відне-
сти знайду до притулку для тва-
рин, але котик підкорив її серце, 
і вона виходила його та лишила у 
себе. 

Повне ім’я кота — Джарвіс 
П. Візлі. Це гібрид імен вокаліста 
групи Pulp Джарвіса Кокера і Рона 
Візлі, ліпшого друга Гаррі Поттера. 

Нещодавно Дар’я вирішила ви-

класти знімки свого улюбленця в 
Мережу. Користувачам кумедний 
кіт, неповторним якого роблять 
саме розкосі очі, настільки припав 
до душі, що в нього з’явилися свої 
фанати. 

Після Майдану чоловік Ірени 
Карпи втік до Іспанії 
Співачка та письменниця Іре-

на Карпа з першого дня ре-
волюції підтримувала українців 
на Майдані. Через активну пози-
цію артистки її чоловік переїхав 
жити до іншої країни. 

«З активними жінками не-
просто вживатися, особливо 
коли відбувалися такі події. 
Україна — це не найкомфортні-
ше місце для життя. Якщо ти не 
українець, то, звичайно ж, тебе 
звинувачувати у цьому не мож-
на», — прокоментувала Карпа. 

Так, її чоловік на час протес-
тів поїхав жити до Іспанії, та Іре-
на стверджує, що до розлучення 
не дійшло. Дві маленьких доне-
чки лишилися з нею в Україні. 
Карпа неодноразово брала з со-
бою дітей на Майдан. 

«Я намагалася пояснити в 
міру можливого, що відбуваєть-
ся. Тепер бабай не проходить. За-
раз у нас «страшилки» «тітушки» 
і дядя-кака з Межигір’я», — роз-
повіла зіркова матуся. 

Що ж до благовірного Нор-
мана Хенсена, то він поїхав, бо 
йому треба спокій, щоб працю-
вати. «Сказав, що йому потрібно 
працювати і перебувати в спо-
кійному середовищі, щоб могти 
сконцентруватися. Звісно, я не 
в захваті від цього, але падати 
у ноги і голосити: «На кого ж 
ти нас лишаєш»… Я стандарт-
на сильна українська жінка, як 
треба, то і полки в бій поведу. І 
принижуватися ні перед ким не 
збираюся», — поділилась Ірена. 

Аравійка за роки жебракування 
назбирала мільйон доларів 
У Саудівській Аравії у віці 100 років померла старенька, 
яка півстоліття випрошувала милостиню. Аїша була 
місцевою знаменитістю у місті Джидда, що на заході 
країни. Практично всі жителі знали її в лице. Зате мало 
хто здогадувався, яку спадщину накопичила старезна 
«злидарка» за роки старцювання. Коли вона відійшла 
у кращий світ, з’ясувалося, що професійна жебрачка 
володіла чотирма будинками у центрі міста, колекцією 
коштовностей і золотих монет. Багатство померлої 
перевищує мільйон доларів. 
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