
Відвідувачі чилійського зоопар-
ку Safari Lion Zoo отримують 

унікальну можливість потрапити в 
природне середовище проживання 
царя всіх звірів — лева. Незвичайні 
правила цього звіринцю змушують 
людей сидіти в клітках, у той час як 
хижаки розгулюють на свободі. 

На території сафарі-парку, площа 
якого сягає 2 га, живуть 6 левів. Ви-
рушаючи на екскурсію, туристи сіда-
ють у спеціальні вантажівки-клітки 
та їдуть у володіння великих кішок. 
Тварин приманюють шматками сві-
жого м’яса, й поки співробітники 
годують їх, у відвідувачів є унікальна 
можливість погладити левів або зро-
бити фотографії крупним планом. 
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Зоопарк, у якому все 
навпаки 

Китаєць 12 років тримав дружину в клітці 

Швейцарський фотограф створює казку 
для трьох донечок 

Розлучені близнята знайшли 
одна одну на YouTube 

У 2000 році 50-річний будівельник 
із провінції Гуандун Ло Цзінь-

дуна усвідомив, що всі його брати і 
сестри знайшли пару і йому давно 
пора обзавестися сім’єю. Та у чоло-
віка, що багато працював, не лиша-
лося часу на пошуки дружини, тож 
він просто... купив її у торговців 
людьми. Отримавши за кревні мо-
лоду жінку, одразу на ній і оженив-
ся, навіть не поцікавившись іменем 
«покупки». «Поки я був на роботі, 
її тримала в шорах моя мати. Вона 
нікуди не виходила, тож не було по-
треби давати їй ім’я», — пояснює 
чоловік. Через рік у подружжя на-
родився син. 

Зі слів китайця, після пологів 
у «дружини» різко погіршилося 

психічне здоров’я: вона стала агре-
сивною і напала на свекруху. Обго-
воривши її поведінку, Ло і мати за-
мкнули безіменну в келії з ґратами. 
Ув’язнення відбулося в 2002-му, і 
відтоді жінка сидить у крихітній 
клітці. 

Дивлячись на ці фото, важко 
сказати, хто розважається 

більше — татусь чи його дівчатка. 
Кілька років тому швейцарський 
фотограф та за сумісництвом 
батько трьох чарівних крихіток 
Джон Вільгельм відчув, що його сі-
мейному фотоальбому чогось бра-
кує. Йому набридли звичайні пісні 
знімки, тож він відкрив для себе 
світ цифрової маніпуляції. Після 
цього фотороботи талановитого 
швейцарця із простих перетвори-

лися на казкові. 
«Спочатку я думав, що в моєму 

віці буде важко досягти професій-
ного рівня, але зміг прогресувати 
досить швидко, — ділиться фото-
художник. — На щастя, в Мережі є 
стільки корисних ресурсів, що ціл-
ком можна самостійно вчитися». 

Своє чарівництво Джон тво-
рить на горищі. Це те місце, де він 
разом із донечками вигадує фан-
тастичні сюжети. Як він змушує 
малечу співпрацювати? 

«Фотографувати дітей легко, 
— каже батько «у кубі», — та якщо 
вони потрібні вам у конкретній 
позі, це вже набагато складніше. 
Я зазвичай намагаюся надихнути 
своїх «чомучок», розповідаючи їм 
цікаву історію про майбутній про-
ект. Спочатку ми моделюємо си-
туацію в студії без камери. Часом, 
коли я намагаюся зробити черго-
вий знімок, у мене є не більше ніж 
дві-три хвилини, перш ніж вони 
перемкнуть свою увагу та мотива-
цію. Іноді мені можуть допомогти 
тільки цукерки в якості підкупу». 

Анаїс Бордьє та Саманта 
Ф’ютерман схожі як дві краплі 

води: у дитинстві однаково зачісу-
вались, обидві ненавидять варену 
моркву і люблять один колір лаку 
для нігтів. Здається, ці дівчата все 
життя були разом. Але жодна з них 
до 25 років навіть не підозрювала 
про існування іншої. 

Француженка Анаїс на той мо-
мент навчалась у Лондоні. Знайо-
мий скинув їй ролик із YouTube. На 
відео була сама дівчина, от тільки 
у ньому вона не знімалася. Шоко-
вана власною схожістю з героїнею 

кінотрейлеру, вирішила знайти 
більше інформації про неї. Вияви-
лося, її двійник — молода актор-
ка зі США Саманта Ф’ютерман. 
Набравшись відваги, Анаїс пише 
Сем у Facebook, чим просто шокує 
дівчину. ДНК-тест підтвердив: ді-
вчата — сестри-близнючки. 

Обох їх, народжених у глухому 
корейському селі, вдочерили: одну 
— французи, другу — американ-
ці. Рідна мати не лишила дочкам 
шансу знайти себе. Та сестри раді 
вже тому, що тепер вони є одна в 
одної. 

Стало відоме ім’я автора мегапо-
пулярної пісні Pray For Ukraine, 

присвяченої подіям на Майдані. 
Багато хто думав, що хіт створив 

відомий ді-джей Армін ван Бюрен. 
Однак, як виявилося, трек написав 
не хто інший, як українська співачка 
і депутатка Злата Огневич, передає 
ТСН. 

Артистка та її продюсер Михай-
ло Некрасов, знаменитий компози-
тор, більше півроку не афішували 
авторство пісні. 

Композицію Pray For Ukraine з ві-
деорядом команда Огневич виклала 
інкогніто на каналі YouTube з одно-
йменною назвою в квітні 2014 року, 
підписавши її як «Unknown Artist». 
У ролику використані кадри, зняті 
іноземними й українськими медій-
никами під час трагічних подій на 
Майдані на початку 2014 року. 

Анотація до відео була зроблена 
англійською мовою, і в ній ішлось: 
«Як художник, не можу залишатись 
осторонь від подій, але щоб не від-
волікати вашу увагу від пісні, я не 
називаю свого імені. Дозволимо му-
зиці об’єднати наші серця». 

Головне послання пісні — «Від-
крийте свої серця для України. Вір-
те і моліться» — звучить рефреном 
упродовж усього треку. 

Найбільше поширення компози-
ція отримала у скандинавських кра-
їнах. На вітчизняні радіостанції піс-
ня потрапила з хіт-парадів Швеції. 
Деякі українські ЗМІ, послухавши 
трек, приписували авторство Армі-
ну ван Бюрену. Насправді ж музику 
написав Михайло Некрасов, слова 
— Вікторія Некрасова, директор ар-
тистки. А голос «невідомої співач-
ки» належить Огневич. 

Тигр, яким лякали парижан, 
виявився... лісовим котом 
Пошуки великої кішки у м. Монтеврен, що за 40 км від 
французької столиці, тривали мало не тиждень. Смугасто-
го ловило більше ста поліцейських і пожежників, озбро-
єних рушницями зі снодійним. Знайти його намагалися 
і з неба за допомогою спеціального гелікоптера. Коли ж 
експерти додумалися дослідити залишені «тигром» біля 
супермаркету, де його бачили свідки, сліди, виявилося, 
що лапи таких розмірів могли належати крупному лісо-
вому коту. 
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Пісню Pray For Ukraine 
співає Злата Огневич 


