
Щороку в Китаї жінки народу 
Донг, надягнувши барвисті 

традиційні костюми, виходять на 
церемонію початку весняного се-
зону збору чайного листя. 

За даними місцевих ЗМІ, у це-

ремонії на плантації округу Ліпін 
провінції Гуанчжоу цієї весни взя-
ли участь більше 60 тисяч жінок із 
довколишніх сіл. 

До слова, збирач чаю у КНР за-
робляє 100 юанів ($16,10) добових. 
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60 тисяч жінок вийшли збирати чайне 
листя у провінції Гуанчжоу 

Мексиканський фрукт сапота смакує 
як шоколадний пудинг 

Австралійці 
виходили 
крихітного коалу, що 
вміщається в чашку 

Запрацювала суто українська соціальна 
мережа 

У Швейцарії презентували стовідсотково 
діамантовий перстень 

В Англії показали іграшки, якими 
бавилися королі 

Пропонуємо до вашої уваги ек-
зотичний плід — чорну сапо-

ту, або, як її ще називають, чорне 
яблуко. Це, певно, єдиний фрукт 
на планеті, смак якого надзвичай-
но нагадує шоколадний пудинг. 

Сапота не тільки смачнюча, а й 
низькокалорійна, так що її можна 
їсти, навіть сидячи на дієті, коли 
під забороною цукерки та випічка. 
Тим паче, що в цьому заморсько-
му фрукті в кілька разів більше ві-
таміну С, ніж в апельсині, й дуже 
багато фосфору та кальцію. 

Сапота, близький родич хур-
ми, дуже липка, тож вимащує гус-
тим соком пальці й обличчя, та її 
аромат змушує забути про все на 
світі. Якщо зламати тонку зелену 
кірочку, всередині виявиться тем-

но-коричнева м’якоть, схожа на 
заварний крем. Смак божествен-
ний — насичений, солодкий, із 
приємними нотками кави та шо-
коладу. 

На узбіччі траси недалеко від 
австралійського Брисбена зна-

йшли маленького коалу. Він був 
настільки вихудлим, що легко помі-
щався в кавовій кружці. Рятівниця 
звірятка Джулія Зайзневські дала 
крихітці кличку Реймонд. 

Коли тваринку знайшли, вона 
була сильно виснажена і зневоднена. 
Видно, довго пробула без мами, яку, 
ймовірно, збила машина. Дитинча 
важило всього 260 г, хоча в свої три 
місяці мало би бути значно гладшим. 

За останні тижні Реймонд на-
брав 65 грамів і вже намагається са-
мостійно жувати листя евкаліпта. 

Днями нарешті запрацювала 
нова українська соціальна ме-

режа WEUA, створена на протива-
гу російським «ВКонтакте» й «Од-
ноклассники». Її мали запустити 
ще опівночі 31 березня, та цьому 
завадили хакерські атаки на сайт. 

«WEUA зроблена за аналогією 
до інших соцмереж. Можна спіл-
куватися, знайомитися, ділитися 
фото, слухати музику. Та її особли-
вість якраз у тому, що вона суто 
українська. Якщо ми оголошуємо 

бойкот російським товарам, то і 
таким російським продуктам, як 
«ВКонтакте» й «Одноклассники», 
маємо сказати «ні», — аргументує 
один із засновників Андрій Ни-
чик. — Уся інформація захищена 
від відстежування, ми гарантуємо 
користувачам безпеку. Наші сер-
вери наразі у Львові, надалі будуть 
у Німеччині». 

Розробили національну «со-
ціалку» львівські та дрогобицькі 
програмісти. 

Кільце, яке є діамантовим на 
100%, належить женевському 

ювелірному дому «Шавіш». 
Прикрасу було виготовлено 

шляхом вирізання отвору в доро-
гоцінному камені й подальшого 
огранювання. Важить брильянто-
вий шедевр 150 каратів, а його ціна 
— $68 мільйонів. 

Глава компанії Мохаммед Ша-
віш стверджує, що аналогів цієї 
коштовності просто немає. 

Днями в Букінгемському палаці 
відбувся передпоказ виставки 

«Королівське дитинство», відкрит-
тя якої заплановане на 26 липня. 

Куратор Енн Рейнольдс проде-
монструвала пресі деякі експонати 

майбутнього заходу, зокрема ляль-
ки й іграшки королеви Велико-
британії Єлизавети II, її молодшої 
сестри Маргарет та інших членів 
сімейства Віндзорів. 

Варто відзначити, що за багато 
років забавки не втратили яскра-
вості кольорів і виглядають як 
нові. Отже, можна припустити, що 
престолонаслідники були вельми 
акуратними дітьми, або ж ляльки 
пройшли ретельну реставрацію. 

Крім іграшок, на виставці мож-
на буде споглядати дитячі наряди, 
фотографії та монаршу срібну ку-
піль 1841 року виготовлення для 
хрестин, у якій недавно був здій-
снений обряд хрещення принца 
Джорджа Кембриджського — сина 
принца Вільяма та Кейт Міддлтон. 

Мексиканське підводне місто 
з 400 скульптур — рай для дайверів 

Кілька років тому британський 
скульптор Джейсон Тейлор 

створив у національному парку в 
Канкуні, Мексика, штучний риф, 
опустивши на піщане морське дно 
чотири сотні скульптур людей у 
повен зріст. Проект має назву The 
Silent Evolution, що в перекладі 
з англійської означає «Мовчазна 
еволюція». 

На гіперреалістичні фігури 
пішло близько 200 т спеціального 
екологічного бетону, що не по-
рушує кислотно-лужний баланс 
довкілля. Скульптури поступо-
во обростають коралами, мирно 
співіснуючи з природою. Еко-ін-
сталяцію можна побачити лише 
пірнувши з аквалангом, тож сюди 
їдуть дайвери з усього світу. 

Перші зароблені у «ВІА Грі» гроші Віра 
Брежнєва витратила на операцію 

Однією з головних причин 
того, що Віра Брежнєва ста-

ла зіркою, було її бажання по-
дорожувати і мати можливість 
робити приємні речі близьким. 
Про це артистка розповіла ви-
данню «7 Дней». 

Брежнєва, яка багато подо-
рожує у справах, і досі не вірить, 
що все це відбувається з нею: 
«Я ставлюся до всіх поїздок як 
до подорожей. Тому намагаюсь 
отримати задоволення від усьо-
го. Прилітаючи в різні міста і 
країни, я досі не можу до кінця 
повірити, що це дійсно відбува-
ється зі мною», — зізналася спі-
вачка. 

Почасти саме через бажання 
подорожувати і дарувати подо-
рожі рідним Віра прагнула добре 
заробляти. 

«Я завжди хотіла достатньо 
заробляти саме для того, щоб 
мати можливість допомагати 
близьким і радувати їх подарун-
ками та мандрівками. Сама я 
більше подорожую по роботі. І 
вважаю це величезним плюсом 
мого фаху», — зауважила вона. 

Крім того, гонорари допо-
могли зірці врятувати зір. «Від-
кладаючи, я збирала гроші на 
операцію. У мене була міопія, що 
прогресувала, короткозорість. 
Бачила виразно тільки свою ви-
тягнуту руку, а далі все розпли-
валося. На сцені носила лінзи, 
від яких пекли очі, а в житті — 
окуляри», — розповіла Віра. 

Лазерну операцію їй реко-
мендували ще зі школи, та в 
батьків не було на це грошей. 

«Операцію робили в Києві, й 
відтоді бачу прекрасно. Це таке 
щастя, коли прокидаєшся і чітко 
бачиш сонце, небо, улюблених 
людей», — розчулилася красуня. 

Британка дізналася про 
свою вагітність, коли почала 
народжувати 
20-річна студентка навіть не здогадувалася, що при на-
дії. Софі Олдрідж звернулася до лікарні з болем у спині, 
але медики дали їй пігулки, так і не помітивши вагітнос-
ті. Після того дівчина пішла додому, але вже через кілька 
годин повернулася зі «швидкою» і народила маля. Як 
розповідає Софі, вона не знала про свою вагітність і 
протягом дев’яти місяців продовжувала розважатися з 
друзями. Жодних ознак «цікавого стану» в неї не було. 
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