
18 вересня команда студентів 
Естонської академії мис-

тецтв встановила в Центрі ди-
кої природи Пяхні три гігантські 
дерев’яні гучномовці, повідомляє 
сайт artun.ee. Вони будуть доступ-
ні всім охочим насолодитися зву-
ками лісової природи.

Проект ініціював архітектор 
Ханнес Пракс. За його словами, 
мегафони, діаметр кожного з яких 
три метри, будуть працювати як 
«оркестрова естрада» для навко-

лишнього лісу, посилюючи звуки 
природи.

«Ми розмістимо три мегафони 
на такій відстані та під таким ку-
том, що звук буде йти одночасно 
з трьох напрямків, створюючи в 
центрі архітектурної композиції 
унікальний ефект об’ємного зву-
чання», — стверджує Пракс.

Крім того, ці гучномовці мо-
жуть бути використані також як 
сцени для невеликих подій.

Скандально відомий 
російський художник 

Василь Слонов створив ху-
дожній об’єкт «Велике ватне 
серце Батьківщини». Це чор-
не серце з тканини заввишки 
в два людські зрости, вста-
новлене на квадратній під-
ставці, інформує rosbalt.ru

«У нас всіх є Батьківщи-
на. І безсумнівно, наша Бать-
ківщина — вона Мати. І при-
родно, що в матері має бути 
серце. А яке воно, це серце? 
Звичайно ж, ватне, звичайно 
ж, велике та тепле. Зморще-
не від нашого ледарства й 
безпечності... Серце Бать-
ківщини — як німий докір 
нам, блудним синам, котрі 
нерозважливо промотують 
своє життя з чужоземними 
«валентинками», — проко-
ментував цю подію Слонов.
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У Красноярську 
встановили 
«Велике 
ватне серце 
Батьківщини»

В Естонії змайстрували гігантські лісові 
гучномовці

Від «селфі» гине більше людей, ніж від 
акул

Солістка «ВІА Гри» пояснила, чому 
збільшила груди

Нещодавно турист із Японії 
впав на сходах в Тадж-Махалі 

й загинув, намагаючись зробити 
автопортрет телефоном. Його су-
путник отримав серйозні травми. 
Це вже дванадцята жертва «сел-
фі» в цьому році. Для порівняння, 
від нападів акул за цей же період 
загинуло 8 осіб, повідомляє сайт 
telekomza.ru.

Це звучить кумедно, але, на 
жаль, це не жарт, а трагічне нага-
дування туристам та всім іншим 
про те, як важливо дотримуватися 
правил безпеки, а не дивитися весь 
час на екран телефону. Тим більше 
це стосується небезпечних ситу-
ацій, в яких інколи люди намага-
ються зробити «селфі». У підсум-
ку вони падають зі скель і мостів, 
потрапляють під поїзд, стріляють 
собі з пістолетів в голову і т. д.

Ще більше людей зробили не-
безпечне «селфі» «успішно», на-
приклад, під час забігів з биками 

чи поїздки на мотоциклі. У деяких 
випадках відвадити любителів 
екстремальних автопортретів вда-
валося тільки заборонними захо-
дами. Так, в американському штаті 
Колорадо довелося закрити парк 
від відвідувачів, тому що вони по-
стійно намагалися зробити «сел-
фі» з ведмедями на занадто близь-
кій відстані. Навіть велосипедисти 
«Тур де Франс» висловлювали за-
непокоєння з приводу любителів 
«селфі» на трасі.

Російське Міністерство вну-
трішніх справ навіть опублікувало 
спеціальну пам’ятку. Це стало ре-
акцією на статистику вже з сотень 
постраждалих, кажуть у відомстві. 
Наприклад, в Уральських горах дві 
людини загинули, випадково пі-
дірвавши бойову гранату, з якою 
фотографувалися. Фотографію 
знайшли на їхньому телефоні вже 
після інциденту.

Білява солістка популярної укра-
їнської групи «ВІА Гра» Еріка 

Герцег зізналася, що «зробила» собі 
груди. Співачка розповіла про свої 
пластичні операції.

Герцег ніколи не приховувала, 
що робила операцію на грудях, але 
при цьому вона запевняє, що це була 
більше необхідність, ніж примха.

«Груди я робила, тому що коли 
схудла, то і вони дуже зменшилися. 
Я схудла на 35 кілограмів, а бідні мої 
сідниці! Одним словом, присідати 
потрібно, дівчатка, і багато бігати», 
— зізналася Еріка.

Відзначимо, що три роки тому 
співачка готувалася до участі в кон-
курсі краси, проте потрапила в шоу 
«Хочу до Меладзе», де виграла та 
стала однією з солісток відомої гру-
пи.

«Вважаю, що кожна жінка, яка 
бере участь у конкурсах краси, по-
винна бути худенькою, однак не за-
надто, з формами 90-60-90. Я дуже 
старалася такою стати і, на щастя, 
у мене все вийшло, але мене забрав 
Костянтин Меладзе», — розповіла 
виконавиця.

До речі, білявка до того, як при-
йти на кастинг у «ВІА Гру», заро-
бляла на життя зйомками голяка. В 
арсеналі Еріки є не одна фотосесія в 
чоловічому журналі «Playboy». 

«Раніше в мене була талія 80 сан-
тиметрів і стегна 120, а зараз талія 
— 53, а стегна — 85. Обличчя в мене 
своє, а от груди я зробила. Вони за-
вжди були красивої форми, але дуже 
маленькі. Я вважаю, що приховува-
ти тут нічого», — зізнавалася раніше 
Еріка.

«Впевнена, якщо жінці чогось не 
вистачає, якщо її зовнішність дійсно 
потребує корекції, якщо їй стане 
комфортно від того, що вона щось 
виправить, чому б і не зробити опе-
рацію?» — додала білявка.

SeaXploer — нова стометрова супер’яхта, 
що може ламати полярний лід

Голландська компанія Damen 
Group, один з провідних бу-

дівельників розкішних кораблів, 
яхт та військових кораблів, по-
казала концепцію новаторської 
супер’яхти, повідомляє Daily Mail.

Вклавши тисячі годин в дослі-
дження та розробки, тестування 
в спеціальному басейні невеликої 
моделі та консультації, покликані 
придумати радикально новий ди-
зайн, Damen створили SeaXploer — 
одну з перших супер’яхт для навіга-
ції в далекосяжні куточки планети. 
Від Арктики до Австралії відтепер 
можна подорожувати з набором 
найсучасніших технологій, розкіш-
ними інтер’єрами та «іграшками», 
такими, як підводні човни та вер-
тольоти.

Яхти типу SeaXploer планують 
будувати на замовлення, пропо-
нуючи один з трьох розмірів: 65, 
90 та 100 метрів. Ці кораблі здатні 
зламати арктичний лід та дістатися 
віддалених тропічних районів.

Під час екстремальних поляр-
них або тропічних морських при-
год пасажири можуть насолоджу-
ватися розкішною автономною 
подорожжю тривалістю до 40 днів 
без заходу в порт. На яхті є кімна-

ти для підводних човнів, місце для 
двох вертольотів та дайвінгу, екс-
педиційні човни, які дають змо-
гу побачити акул, китів або інше 
морське життя зблизька.

Маючи максимальну швидкість 
16 вузлів, яхта може розмістити 30 
гостей та 50 членів екіпажу.

Роб Ляуідейк, виконавчий ди-
ректор AMELS, підрозділу ком-
панії Damen, що будує цивіль-
ні кораблі, сказав у своїй заяві: 
«Близько 90 відсотків супер’яхт 
ніколи не виходили за межі 
Середземномор’я та Карибського 
басейну, на які припадає всього 1,5 
відсотка від загальної площі по-
верхні океану. Ось чому ми ство-
рили SeaXplorer». 

Зросла активність чорної діри 
в центрі нашої галактики
Орбітальні телескопи «Чандра», XMM-Newton та Swift 
зафіксували, що частота рентгенівських спалахів від 
зазвичай тихої чорної діри в центрі нашого Чумаць-
кого Шляху зросла. Чорна діра Стрілець А* випускала 
один потужний рентгенівський спалах кожні 10 днів, 
а за останній рік їх частота збільшилася в 10 разів, до 
рівня 1 спалах у день. Це трапилося невдовзі  після 
того, як повз Стрілець А* пролетів загадковий об’єкт, 
названий G2. 
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