
Це досить неоднозначна тема, та 
прикраси, які американка Мері 

Кор робить із праху померлих, — не 
стільки бізнес, як виконання бажан-
ня людей не розлучатися з близь-
кими, навіть попри те, що смерть їх 
уже розділила. Якось майстрині, що 
продавала підвіски ручної роботи, 
надійшла несподівана пропозиція: 
молода пара просила зробити при-
красу з праху їхнього раптово по-
мерлого друга. «Це спосіб віддати 
шану померлим і заспокоїти тих, хто 
лишився жити», — каже Мері. «Скло 
плавиться й утворює круглу намис-
тину, — пояснює процес Кор. — Коли 
я додаю прах, якого потрібно всього 
половина чайної ложки, він закручу-
ється в спіраль поверх іще не засти-
глої кулі. І вже після того вкриваю 
шаром прозорого скла. Скло і прах 
стають одним цілим». 
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Мисткиня виготовляє 
витончені прикраси з 
праху 

Ізраїльський фотограф оживив на знімках 
предмети побуту 

Японські компанії почали боротьбу 
з трудоголіками 

Пакистанець зробив знімок лева за мить 
до нападу

100-річна японка встановила новий 
світовий рекорд із плавання 

Ми настільки звикли до речей, 
що оточують нас у повсяк-

денному житті, що нам складно 
поглянути на них із іншого боку. 

Та фотограф і мультиплікатор 
Еран Кройтору з Ізраїлю вирі-

шив показати їх у новому світлі та 
створив серію жартівливих фото 
про предмети побуту. За допомо-
гою графічних редакторів автор 
наділив емоціями різні неживі 
персонажі, завдяки чому цвяхи, 
молотки, кухонне начиння, овочі 
та квіти зажили яскравим і наси-
ченим життям. 

Компанії Японії за підтримки 
влади вирішили зламати вко-

рінену практику перепрацюван-
ня співробітників, пише Financial 
Times. Загальновідомо, що біль-
шість жителів Країни сонця, яке 
сходить, є трудоголіками, тож 
смерть на робочому місці від пере-
втоми там не рідкість, а виснажені 
режимом «нон-стоп» кар’єристи 
часто засинають прямо на вулиці у 
немислимих позах. 

Так, виробник принтерів Ricoh 
заборонив працювати після 8-ї 
вечора, а мережа магазинів одягу 
Uniqlo має намір увести 4-годин-
ний робочий день, щоби її спів-
робітники мали більше часу на 
особисте життя. «Навіть за менше 
годин ми готові платити більше 
тим, хто досягає кращого результа-
ту. Довший робочий день не озна-
чає вищу якість роботи», — пояс-
нив виданню директор мережі. 

Влада Японії збирається під-
тримати ініціативу. В парламент 
днями подали законопроект, який 
зобов’язує японців йти у відпуст-

ку мінімум на п’ять днів у рік. З 
жовтня набуде чинності заборона 
на роботу після 22:00 для співро-
бітників МОЗ. Раніше відомство 
намагалося виганяти працівників 
додому, вимикаючи світло в офі-
сах, але план не спрацював. 

Фотограф Атіф Саїд із Пакистану, 
що спеціалізується на зйомках 

природи, зняв лева у сафарі-пар-
ку біля Лахора за секунди до на-
паду. Хижак, приваблений звуком 
об’єктива, стрівся очима з чолові-
ком, і прямо перед стрибком дикого 
звіра той зумів зробити грізні й при-
голомшливі знімки. «Я сидів за метр-
два, і він бачив у мені здобич. Це був 
дуже близький контакт», — каже 
Атіф, якому вдалося врятуватись.

Сторічна плавчиха з Японії Мі-
еко Нагаока встановила світо-

вий рекорд, пропливши півтора 
кілометра вільним стилем за 1 го-
дину 15 хвилин і 54,39 секунди в 
рамках змагання з плавання, що 
проходило в місті Мацуяма. 

Жителька префектури Ехіме (ост-
рів Сікоку в Японському архіпелазі) 
стала першою мешканкою планети, 
що подолала заплив у віковій катего-
рії 100–104 роки. Її досягнення буде 
занесено в Книгу рекордів Гіннеса. 

Старенька заявила в інтерв’ю 
агентству Кіодо: «Я планую не по-
кидати плавання, доки мені не ви-
повниться 105, якщо, звісно, я так 
довго проживу». 

Нагаока народилася в далеко-
му 1914-му, а плавати почала вже 
в поважному віці — у 82 роки, щоб 
відновити коліно після травми. 
Спершу бабця просто приходила 
до басейну розробляти хвору ногу, 
а пізніше захопилася. Нині вона 
найстаріша плавчиня Японії. 

Піщана буря в Дубаї паралізувала місто 

В Дубаї (ОАЕ) лютує піщана 
буря, яка застала зненацька 

жителів і туристів. Сильний вітер 
підняв у повітря пісок із пустелі, 
яка оточує місто, що призвело до 
обмеженої видимості. Мешканці 
та гості мегаполіса носять захисні 
маски, щоб запобігти потраплян-
ню піску в легені. 

Багато авіарейсів у міжнарод-
ному аеропорту Дубая скасовано, 
сотні пасажирів стали заручника-
ми стихії, що розбушувалася. 

В поліції Абу-Дабі вже пові-
домили про одну серйозну ДТП 
і нагадали про запобіжні заходи. 

Серед постраждалих в аварії — 
24-річний чоловік, якого достави-
ли у госпіталь гвинтокрилом. 

Попри те, що піщані бурі не 
рідкість для цього регіону, горо-
дяни вражені масштабами стихії. 
«Минулого разу така буря була 
набагато слабшою. Я почуваюся 
дуже погано, а на дорогах уже ста-
лись аварії», — прокоментував си-
туацію один із жителів міста. 

Національний центр метеоро-
логії та сейсмології ОАЕ повідо-
мляє, що видимість не перевищує 
500 м. 

Американська тусовщиця Кім 
Кардашян вирішила відвідати 

свою історичну батьківщину. Зір-
ка реаліті-шоу, котра народилася в 
Лос-Анджелесі, проте є наполови-
ну вірменкою, разом із чоловіком 
репером Каньє Вестом, дочкою та 
сестрою Хлоєю прибула до Єревана. 

Дорогих гостей, як годиться, ві-
тали короваєм і сіллю, передає «Та-
блоїд».

Припускається, що Кім, яка, до 
слова, знову брюнетка, приїхала на 
батьківщину своїх предків із боку 
тата з нагоди 100-річчя геноциду ві-
рменського народу. 

На момент прибуття родини 
Кардашян в аеропорту Єревана 
яблуку ніде було впасти. Натовп фа-
натів фігуристої Кім ледь вдавалося 
стримувати поліції. Оселилися гості 
в готелі Marriott. У своєму Instagram 
Кардашян поділилася першими вра-
женнями від вірменської столиці. 

«Любов і гостинність у Вірменії 
неймовірні! Від щирого серця, я не 
можу повірити, що всі ви, любі, стоїте 
коло готелю з квітами й усмішками», 
— написала Кім, назвавши цю поїзд-
ку «мандрівкою всього життя». 

Згодом до Кімберлі, Каньє, Хлої 
та маленької Норі приєднається ре-
шта клану Кардашян, окрім Кендал 
Дженнер. 

Родина планує відвідати мону-
мент геноциду, музеї, зустрітися з 
деякими вірменськими політиками 
та з’їздити до міста Гюмрі, де мешка-
ють далекі родичі Кардашянів. 

У Єревані Кім також планує 
відзняти кілька сюжетів для свого 
реаліті «Сімейство Кардашян». За-
уважимо, що зірка має вірменське 
коріння по батькові, громадянину 
США Роберту Кардашяну. 

Американка потрапила у 
в’язницю через десятиженство 
Мешканка Нью-Йорка Ліана Барріентос арештована 
за 10 шлюбів без розлучень, передає Associated Press. 
Проти неї порушено кримінальну справу за подання 
фальшивих документів. За 11 років 39-літня Барріентос 
10 разів побувала у шлюбі, жодного разу не розлучив-
шись. Як повідомили в офісі окружного прокурора 
Бронкса, їй інкримінують два пункти статті про шахрай-
ство. Жінка отримала дві ліцензії про вступ у шлюб у 
Бронксі, інші — в окрузі Вестчестер і на Лонг-Айленді. 
Вперше вона вийшла заміж у 1999 році. 
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Кім Кардашян із родиною 
відвідала історичну батьківщину 


