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В Японії виготовили газовану
воду зі смаком чіпсів
Японські виробники не перестають дивувати споживачів. Компанія Namco створила газований напій зі
смаком чіпсів. Газована вода ще не надійшла в продаж
і поки не буде реалізовуватися. З рекламною метою
напій планують роздавати як приз в ігрових центрах
компанії. Так що першими оцінити його зможуть тільки
ті, хто здатний обіграти ігровий автомат. Цікаво, що в
минулому році в Японії з’явилися незвичайні чіпси зі
смаком кока-коли.
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Польська майстриня створює унікальні
ажурні писанки

У

же протягом 8 років польська
майстриня Боґуслава Юстина
Ґолєнь з містечка Понятова, що
на Люблінщині, створює унікальні ажурні писанки, повідомляє
«Польське радіо».
Різноманітні узори, що нагадують мереживо, майстриня створює свердлінням та фрезуванням
курячих, гусячих, перепелиних чи
страусиних яєць. Робота пані Боґуслави настільки тонка, що більшість операцій вона виконує під
мікроскопом.
Ідея створювати саме такі
ажурні писанки прийшла до пані
Ґолєнь під впливом венеціанської
техніки вишивки Рішельє.
Щоб зробити одну ажурну писанку, майстриня витрачає 2–3 дні
праці.

Злата Огнєвіч змусила плакати своїх
шанувальників
З
лата Огнєвіч виконала 24 пісні на
першому концерті в рамках туру
по Україні, який називається на честь
однієї з її пісень — «Запали вогонь».
Співачка з унікальною силою
голосу провела концерт у столичному Caribbaen Club. Шанувальники з
Києва зібралися за годину до початку, щоб послухати наживо не тільки
хіти з репертуару Злати, а й народні
пісні в сучасній обробці.
«Зозуля», «Запали вогонь»,
«Gravity», «На острові любові», «Мереживо» і багато інших пісень артистки викликали захват у глядачів.

А ось під час виконання пісні «Ангели» Злата Огневич не стримала сліз і
заплакала, адже з цією композицією
в неї пов’язана неймовірно особиста
історія, що залишилася в її пам’яті
назавжди.
Майже перед кожною з пісень
Злата розповідала своєму слухачеві
про емоції, які відображають її настрій в цій композиції.
Не тільки для Злати Огнєвіч цей
концерт став знаковим, але й для
її відданих шанувальників, деякі з
яких від надлишку емоцій не витримали і плакали від щастя. Як пізні-

ше зізналася сама артистка, вона не
очікувала, що буде бачити зі сцени
сльози своїх глядачів:
— Для мене це було так несподівано і так інтимно, що мої пісні можуть викликати у людей настільки
сильні та непідробні емоції. Повірте,
я дуже щаслива, що перший концерт
цього туру відбувся саме в Києві.
Варто відзначити, що на початок
туру Злати Огнєвіч, на київський
концерт, приїхали шанувальники
з усієї країни: Дніпропетровська,
Кривого Рогу, Харкова, Бердянська,
Чернівців тощо.

Найсексуальніший у світі вчитель
математики став моделлю Armani

В

икладач
математики
з
University College London на
ім’я П’єтро Боселлі переміг в міжнародному конкурсі на звання
найсексуальнішого вчителя і як
модель підписав контракт з домом
моди Armani.

27-річний Боселлі народився
в італійській провінції Верона, у
містечку Неграр. Він має науковий
ступінь PhD у галузі машинобудування.
Як пише MetroNews, молодий
чоловік завжди мріяв про кар’єру
в фешн-індустрії, але боявся глузувань в академічному середовищі. У нього вже був досвід роботи
в рекламних кампаніях Armani —
правда, у семирічному віці.
Зараз сторінка сексуального
викладача в соціальній мережі
Instagram налічує близько 900 тисяч підписників. На ній П’єтро Боселлі публікує численні «селфі» й
автопортрети в різних пейзажах та
інтер’єрі — від пляжів до гірських
вершин.

У Новій Зеландії кішка-клептоманка
зібрала колекцію краденої білизни

Н

езвичайна кішка живе в Новій
Зеландії. Тварина з великою
пристрастю краде в сусідів білизну та приносить її додому. Сара
Нетон, власниця кішки-клептоманки, вирішила поширити через
Facebook фото колекції краденої
білизни, сподіваючись, що її заберуть. Адже поповнення чужих
шкарпеток у будинку відбувається
щоранку.
6-річна Бріджит давно була
схильна до клептоманії, але раніше вона крала все підряд, а після
переїзду в новий будинок кішка
зосередилася на чоловічій білизні.
«Вона вся чоловіча. Це дуже
дивно. У неї дійсно специфічний
смак», — говорить господиня.
Всього за два місяці кішка поцупила 11 трусів і більше 50 пар
шкарпеток, причому зазвичай їй

вдавалося вкрасти пару цілком. На
«полювання» вона виходить ночами, а речі складає або на ліжку господині, або біля свого місця. Фото
її «трофеїв» Сара опублікувала на
своїй сторінці в Facebook.
«Це здається нерозумним, але
ось «здобуток» Бріджит за останні
два місяці. Щоранку ми прокидаємося і бачимо ще. Я кладу записки
в кожну поштову скриньку на вулиці, адже хтось шукає свої речі.
Будь ласка, поділіться постом,
якщо ви живете на вулиці George
St», — прокоментувала вона.
Повернення одягу власникам
став справжньою проблемою для
сім’ї. У записці, фотографію якої
господиня кішки-клептоманки також опублікувала в мережі, вона
просить вибачення за погану поведінку Бріджит.

Нещодавно її доробок був
гідно оцінений — пані Ґолєнь
стала членом World Egg Artists
Association — міжнародної організації, яка об’єднує художників, котрі творять свої шедеври на такому
незвичному матеріалі, як яйце, — а
її роботи були внесені до каталогу
Encyclopedia of World Egg Artists.

У США знайшли зниклий майже 100 років
тому військовий корабель

С

півробітники
Управління
океанічних і атмосферних
досліджень США розповіли про
унікальну знахідку — військовий
корабель Conestoga, який зник у
1921 році. Судно вдалося знайти
в водах Фараллонової затоки біля
узбережжя Каліфорнії.
Відзначається, що перші уламки буксира були знайдені у вересні 2009 року — вони знаходилися

за 20 миль (32 км) від міста СанФранциско. Під час розслідування, розпочатого в 2014-му, вдалося
ідентифікувати частини корабля.
За словами фахівців, нарешті вдалося розгадати таємницю зникнення Conestoga після майже столітньої невизначеності.
Судно зникло 25 березня 1921
року, вийшовши з порту в СанФранциско у напрямку Гаваїв. На
борту перебували 56 офіцерів і
члени екіпажу. Після зникнення
була розпочата пошукова операція, яка офіційно завершилася в
кінці червня цього ж року. Зникнення корабля тоді вважалося однією з головних загадок американського судноплавства.
Тепер фахівці офіційно підтвердили, що знайдені останки належать Conestoga, а також висунули версію, що судно розбилося та
потонуло під час шторму.

У Мілані в будівлі в’язниці відкрився
ресторан
Блондинки
виявилися
розумнішими за
брюнеток, шатенок і
рудих

С

тереотипні уявлення про нерозумних блондинок виявилися
неправдивими.
Більше того, коефіцієнт інтелекту (IQ) у них навіть трохи вищий,
ніж у брюнеток, шатенок і рудих.
Такі висновки зробили американські вчені, автори статті в журналі
Economics Bulletin.
Психологи з Університету штату Огайо скористалися даними, зібраними під час Національного
лонгітюдного дослідження молоді
(14–21 рік), який пройшов у 1979
році. Учасники цього дослідження
не тільки пройшли тест на IQ, але й
відповіли на питання про свій колір
волосся.
У результаті виявилося, що середній IQ блондинок становить
103,2. У шатенок цей показник склав
102,7, у рудих — 101,2, у брюнеток —
100,5. Крім того, у блондинок дещо
вищі шанси опинитися в групі з найвищим IQ.
При цьому, за словами дослідників, інтелектуальну перевагу
блондинок над іншими жінками не
можна вважати доведеною (різниця
в IQ між ними знаходиться в межах
статистичної похибки), проте вони
абсолютно точно не менш розумні
за інших.

У

міланській провінції Боллате
в будівлі діючої в’язниці відкрився ресторан.
Його назвали InGalera («На каторзі»), що повністю відображає
його суть — працюють в ресторані
ув’язнені, які відбувають покарання, і лише два шеф-кухарі — запрошений персонал.
Керівництво в’язниці відзначає, що мета цього ресторану
— надати ув’язненим шанс налагодити взаємини з суспільством і
направити їх на правильний шлях.
Сам ресторан досить незвичайний — якщо зовні заклад
зустрічає відвідувачів заґратованими вікнами та непомітною
вивіскою, то всередині гостей чекає світле приміщення, виконане в
стилі мінімалізму.
У меню — хороші вина та вель-

ми вишукані страви, включаючи
дичину в смородиновому соусі,
рулети з маринованого лосося та
паппарделле з олениною.
Середня вартість страви становить 12 євро. Ув’язнені, які працюють в ресторані, заробляють від
600 до 1200 євро на місяць залежно
від своїх навичок.

На острові Святої Єлени вперше помили
184-річну черепаху

Н

а території резиденції уряду
острова Святої Єлени (заморська територія Великобританії,

острів знаходиться в Атлантичному океані на відстані 2800 км на
захід від Африки) вперше помили найстарішу в світі тварину —
184-річну черепаху на прізвисько
Джонатан. Процедуру провів ветеринар Джо Холлінс. За інформацією Mashable, пізніше з черепахою
зустрінуться представники британської королівської сім’ї.
Відеозапис процедури опублікували на офіційному каналі
уряду острова Святої Єлени на
YouTube. За добу відеоролик переглянули понад три тисячі разів.

