
У Південній Кореї натільні ма-
люнки асоціюються у біль-

шості громадян із організованою 
злочинністю і якщо й довіряють їх 
робити, то тільки спеціально на-
вченим лікарям. 

Але молоде покоління корей-
ців усе частіше користується по-
слугами нелегальних салонів, які 
раніше, як правило, обслуговува-
ли місцевий криміналітет. 

Останнім трендом у світі ко-

рейського тату стали зображення 
домашніх улюбленців, здебільшо-
го котів. Незважаючи на громад-
ську думку, юні кореянки «набива-
ють» собі милих песиків і котиків 
та демонструють знімки в Інтер-
неті. 

Окремі представники фауни здатні 
своєю поведінкою показати зна-

чно більшу культуру, ніж несвідомі 
«гомо сапієнс». Так, сидячи днями в 
парку, американець побачив, як воро-
на доїдала залишки рису з тарілки, ко-
тру якісь відвідувачі викинули прямо 
на траву. Ну а потім розумний і куль-
турний птах вчинив більш цивілізова-
но від багатьох із нас: він ухопив одно-
разову посудину дзьобом і відніс туди, 
де їй належить бути, — до смітника. 
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Культурна ворона 
прибрала за 
відвідувачами парку 

Тату-тренд у Кореї — домашні улюбленці 

Австралійський винахідник розробив 
ролики-колісниці 

Усі ми звикли до старих добрих 
роликів. Та тільки не компанія 

Chariot Skates, яка точно здивує вас 
дизайном своїх новітніх роликових 
ковзанів і їх технічними характе-
ристиками. Конструкція винаходу 
складається з великих коліс, а та-
кож спеціальної системи кріплен-
ня, яка надійно фіксує ноги. 

Цей переворот у спортивному 
катанні здійснив австралійський 
винахідник Майкл Дженкінс, який 
витратив на розробку свого дітища 
більше 10 років. 

Переваги таких «роликів-ко-
лісниць» надзвичайні. По-перше, 
за рахунок вуглецевих з’єднань до-
сягається їх рекордно низька маса.   

По-друге, вмонтовані руч-
ні гальма, механічні шарнірні 
з’єднання для ніг плюс спеціальні 
допоміжні пружини забезпечують 
максимальний комфорт і безпеку 

ролера. Таке пристосування для ка-
тання надійно тримає ногу, фіксую-
чи її до коліна і тим самим значно 
знижуючи навантаження на сугло-
би. А більша свобода стопи гаран-
тує високу кінетичну силу. 

По-третє, пневматичне велике 
колесо, надійно закріплене на до-
статній відстані від ноги, дозволяє 
використовувати цей транспортний 
засіб не тільки на асфальті, а й на пе-
ресічній місцевості. Наче велосипед 
без керма. 

По-четверте, завдяки великому 
діаметру колеса та зниженню цен-
тра ваги вдається отримувати ім-
пульс із меншими зусиллями, що за-
безпечує маневреність пересування. 

По-п’яте, допоміжні маленькі 
коліщатка, припасовані позаду го-
ловних, виконують роль страховки. 

Творець Chariot Skates пере-
конаний, що така новинка швидко 
знайде собі впевнене місце у су-
часному світі транспорту і відкриє 
людям нові грані можливостей. 

Підготував Ярослав ФЕНКО 

Смачна новинка: мегареалістичні льодяники 

Кондитер із Японії Сінрі Тензука 
вигадав креативний спосіб виго-

товлення таких улюблених у всьому 
світі льодяників на паличці. Його 

цукерки виглядають як справжні 
рибки, пташечки, жабки й інші тва-
ринки. 

Те, що робить Сінрі, як виявило-
ся, є стародавнім японським мисте-
цтвом. Це було традиційне ремесло 
вуличних торговців. Але зараз їм 
складно конкурувати із сучасною 
кондитерською індустрією. На щас-
тя, Тензука не тільки не дає традиції 
згаснути, але й створює своєрідний 
стиль виготовлення льодяників. 

Нині в Країні сонця, що сходить, 
лишилося тільки два магазини, які 
спеціалізуються на такому оригі-
нальному приготуванні солодощів. 
Один із них діє у районі Асакуса 
і належить саме Сінрі. «Фірмові» 
цукерки там можна придбати за ці-
ною 8–10 дол. Більше того, кондитер 
кілька разів на місяць проводить 

майстер-класи не тільки для фанатів 
солоденького, а й для поціновувачів 
мистецтва та загалом усіх охочих. 

Підготувала Анастасія ЛАЗУКА 

Світська левиця Кім Кардашян 
вирішила не приховувати від 

громадськості стать своєї майбут-
ньої дитини. Скандально відома зір-
ка реаліті-шоу повідомила, що вона і 
її коханий чоловік репер Каньє Вест 
чекають хлопчика.

Про те, що 34-річна Кім наро-
дить саме сина, першими написали 
всюдисущі папараці. Видання US 
Weekly з’ясувало стать майбутньої 
дитини зірки через тиждень після 
того, як подружжя оголосило про 
майбутнє поповнення. Кардашян та 
Весту нічого не залишалось, як під-
твердити цю інформацію. 

У своєму Instagram Кім опублі-
кувала фото Каньє з їхньою доне-
чкою і залишила зворушливе пові-
домлення: «Ти такий чудовий батько 
для Норт. І ти станеш таким же від-
мінним татом для нашого сина!» — 
написала фігуриста брюнетка. 

Під іншим знімком репера і його 
спадкоємиці розчулена Кардашян 
написала, що це величезне щастя — 
бути заміжньою за чоловіком, який 
так сильно любить свою дочку. 

Про другу вагітність Кім стало 
відомо 1 червня. Світська левиця в 
анонсі нового епізоду реаліті-шоу 
«Сімейство Кардашян» повідомила, 
що чекає на другу дитину. Ця но-
вина розлетілася буквально по всій 
Америці. 

Для Кім і її 37-річного чоловіка 
це довгоочікувана подія, оскільки 
пара неодноразово заявляла про на-
міри створити велику сім’ю. Власни-
ця найбільш обговорюваних форм в 
інтерв’ю не раз говорила про бажан-
ня завести ще одну дитину. 

У Британії 15-річний школяр 
відкрив нову планету 
Підлітку вдалося виявити нову планету, яка перебуває 
на відстані 1000 світлових років від Землі. Як пише 
National Geographic, 15-річний Том Уогг зробив це від-
криття 2 роки тому під час літньої практики в Кільському 
університеті. Хлопець звернув увагу, що світло від одної 
із зір потьмянішало, та дійшов висновку, що поруч із нею 
проходить якийсь об’єкт. Довести, що це була саме пла-
нета, вдалося лише зараз. Відкриттю Тома надано номер 
WASP-142b. Нова планета обертається навколо зірки в 
сузір’ї Гідра та належить до класу «гарячих юпітерів». 
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Кім Кардашян розсекретила стать 
майбутньої дитини


