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Прад стаў ля ем вам пяць са мых да-

ра гіх і не звы чай ных фут раў у све це. 

Вя до ма, гэ та да лё ка не поў ная пад бор-

ка да ра гіх і стыль ных вы ра баў та ко га 

кштал ту. Амаль у кож най зна ка мі тас-

ці — га лі вуд скай, еў ра пей скай, на-

шай — ёсць свой фут ра-гар дэ роб, а яго 

кошт час та пе ра вы шае ўсе ра зум ныя 

(для звы чай ных лю дзей) ме жы.

На пер шым мес цы — шу ба ад Кар-

ла Ла гер фель да, ды зай не ра Сhаnеl 

і Fеndі. Гэ ты ім па за нтны 85-га до вы 

ма дэль ер заў сё ды сла віў ся аша лам-

ляль ны мі ка лек цы я мі. На ват у сва ім 

ша ноў ным уз рос це Карл не страч вае 

на тхнен ня. Ад но з яго дзіў ных тва рэн-

няў — шу ба за 1 міль ён еў ра, пра дэ-

ман стра ва ная на па ка зе Fеndі. Гэ та, 

без су мне ву, са мая да ра гая шу ба ў 

све це.

Для та го каб ува со біць у жыц цё гэ ты 

цуд ды зай нер скай дум кі, спат рэ бі ла ся 

60 ску рак со ба ля — ад на го з са мых 

каш тоў ных і да ра гіх фут раў. Бар гу зін-

скі со баль — экс клю зіў ны, фут ра ў яго 

на сы ча на-цём нае, з ноткай сі віз ны і 

тро хі бла кіт на ва тым ад цен нем. Ме на ві-

та яго і вы браў Ла гер фельд для сва ёй 

за дум кі. Шу ба, і праў да, вы гля дае цу-

доў на. Фут ра апра ца ва лі ад мыс ло вым 

спо са бам, каб зда ва ла ся, быц цам яго 

асвят ляе свят ло ме ся ца. Бос кая пры-

га жосць і не да сяж ны кошт — у гэ тым 

увесь Ла гер фельд.

На дру гім мес цы — італь ян скі дом 

мо ды Lоrо Ріаnа са сва і мі вы ра ба мі з 

фут ра ві куньі. Ві кунья — жы вё ла з па-

ро ды лам, якая во дзіц ца толь кі ў Пе ру. 

Гэ та прад мет на цы я наль на га го на ру 

кра і ны, та му іх ад лоў стро га рэг ла мен-

та ва ны і аб ме жа ва ны. Знай сці паў на-

вар тас нае фут ра з ві куньі ўжо амаль 

не маг чы ма, італь ян цы ў асноў ным ро-

бяць па лі то і жа ке ты з воў ны гэ тай жы-

вё лы. Lоrо Ріаnа — ад на з не шмат лі кіх 

кам па ній, якая мае ле галь ны да звол на 

вы твор часць ме на ві та шуб з ві куньі.

Мех у гэ тай сва яч кі ла мы гус ты, мяк-

кі і пры го жы, але на  дзі ва тон кі. У ста-

ра жыт ныя ча сы на сіць адзен не з та ко га 

фут ра і воў ны маг лі толь кі пры ві ле я ва-

ныя ін кі, лю дзі з «чыс тай кры вёй Сон-

ца». Усе ас тат нія не сме лі да кра нац ца 

да ві куньі пад стра хам смер ці.

Сён ня, каб ку піць ка жу шок з гэ та-

га фут ра, ужо не па трэб ныя до ка зы 

вы са ка род на га па хо джан ня. Хі ба што 

фі нан са ва га ста но ві шча. За да валь-

нен не гэ та ня тан нае, адзін метр тка ні-

ны з ві куньі мо жа каш та ваць больш за 

5 ты сяч еў ра, а ца на га то ва га жа ке та 

з воў ны ад Lоrо Ріаnа па чы на ец ца ад 

15 ты сяч еў ра. Ка лі ж вам па шчас-

ціць знай сці шу бу з су цэль на га фут ра 

ві куньі (іх у све це зу сім ма ла), то яе 

кошт дак лад на бу дзе ка зач ным — ка ля 

300 ты сяч еў ра. 

На трэ цім мес цы акт ры са Шэ ран 

Стоўн, якая лю біць на ту раль ныя шу бы 

і кож ны раз па каз ва ец ца на пуб лі цы ў 

но вым убо ры. На ват на Кан скім кі на-

фес ты ва лі, у спя ко ту, Шэ ран аба вяз-

ко ва з'яў ля ец ца ў паў шуб ку з каш тоў-

на га фут ра. Але асаб лі ва кі на зор ка 

здзі ві ла сва іх пры хіль ні каў убо рам з 

фут ра лі сі цы. Гэ та шы коў ная доў гая 

на кід ка, у якой Шэ ран з'я ві ла ся на ад-

ным з даб ра чын ных ме ра пры ем стваў 

су праць СНІ Ду ў Ры ме. Для та го каб 

па шыць та кі вы раб, спат рэ бі ла ся 40 лі-

сі ных ску рак. На дум ку спе цы я ліс таў, 

доў гая фут ра вая на кід ка абы шла ся 

ўла даль ні цы пры клад на ў 200 ты сяч 

до ла раў.

На чац вёр тым мес цы са мых да ра-

гіх шуб ра сій ская спя вач ка Ал су са сва-

ім ка жуш ком, кошт яко га, па чут ках, 

скла дае 100 ты сяч до ла раў. Шы коў ную 

аб ноў ку з фут ра шын шы лы вя до мая 

спя вач ка атры ма ла ад му жа Яна Аб ра-

ма ва на чар го вы дзень на ра джэн ня.

Шын шы ла цэ ніц ца за ці ка вую рас-

фар боў ку. Пры ро да па да ры ла ёй 

дзіў нае фут ра, яно вель мі лёг кае і 

пе ра лі ва ец ца не каль кі мі ад цен ня мі 

ад на ча со ва. З ад ной ва ла ся ной цы бу-

лі ны рас це да 80 най тан чэй шых ва ла-

сі нак фут ра, та му яно вы гля дае та кім 

пух на тым. Асаб лі ва пры го жа шу бы 

з шын шы лы гля дзяц ца на вы гі бах, 

дзе фут ра блі шчыць і пе ра лі ва ец ца. 

Ал су лю біць рэд кія фут ры, і ў сва ёй 

да ра гой аб ноў цы так са ма вы гля дае 

рас кош на.

За вяр шае на шу пад бор ку на пя тым 

мес цы Мэ ры лін Ман ро, вя до мы зна ток 

фут раў. У гар дэ ро бе гэ тай акт ры сы і 

спя вач кі бы ло мност ва шуб і паў ка-

жуш коў з пяс ца, нор кі, ку ні цы, лі сы. 

Але асаб лі вым хі том стаў па лан цін 

з гар на стая, які яна на дзя ва ла пе рад 

ві зі там на дзень на ра джэн ня Джо на 

Ке нэ дзі. Гар на стай — адзін з най каш-

тоў ней шых і рэд кіх фут раў, здаў на 

ім пад бі ва лі ка ра леў скія ман тыі. Яго 

мяк кае і тры ва лае фут ра з ідэа льнай 

бе ліз ной упры гож вала ўбо ры са мых 

за мож ных лю дзей. Фут ра гар на стая 

сім ва лі зуе вы са ка род насць і чыс ці ню 

на ме раў. Бе ла снеж ны па лан цін Манро, 

да рэ чы, стаў са праўд ным хі том мо ды 

та го ча су, і яшчэ не каль кі га доў яго 

спра ба ва лі ка пі ра ваць. Шмат га доў па-

лан цін Манро ля жаў без спра вы і зу сім 

ня даў на быў пра да дзе ны з аў кцы ё ну 

за 69 ты сяч до ла раў.

У Лон дан скім уні вер сі тэ це прый шлі да вы сно вы, што 

лю дзі па він ны змя ніць свой ра цы ён хар ча ван ня і ме-

та ды вы твор час ці ежы, каб па збег нуць ка та стра-

фіч ных на ступ стваў для Зям лі і заў час най смер ці 

міль ё наў ча ла век.

На дум ку на ву коў цаў, ча ла вец тва па він на спа жы ваць 

удвая менш чыр во на га мя са і цук ру, а так са ма ес ці ў два 

ра зы больш га род ні ны, са да ві ны і арэ хаў. Ця пер га ла да юць 

амаль міль ярд ча ла век, а яшчэ два міль яр ды хар чу юц ца ня-

пра віль на, што па вя ліч вае за хвор ван ні на рак, атлус цен не, 

дыя бет і ства рае шмат лі кія па ру шэн ні ў сар дэч на-са су дзіс-

тай сіс тэ ме. Што год з-за хва роб, звя за ных з не зда ро вай 

ды е тай, па мі ра юць да 11 міль ё наў ча ла век.

Анг лій скія на ву коў цы лі чаць, што пра кар міць 10 міль-

яр даў ча ла век у 2050 го дзе, а так са ма зні зіць не га тыў нае 

ўздзе ян не на на ва коль нае ася род дзе мож на толь кі з да-

па мо гай ра ды каль ных змя нен няў у хар чо вай сіс тэ ме. Так, 

на іх дум ку, кож ны ча ла век не па ві нен ужы ваць больш за 

14 гра маў чыр во на га мя са і больш за 250 гра маў ма лоч ных 

пра дук таў што дзень. Да след чы кі пі шуць, што гэ та змен-

шыць вы кі ды ме та ну ў ат мас фе ру, а так са ма ска ро ціць 

пло шчы вы сеч кі ля соў пад па шы.

Ад нак у снеж ні ў СМІ прай шлі пуб лі ка цыі, у якіх ін шыя 

на ву коў цы лі чаць, што пе ра ход на ве ге та ры ян скую ды е ту і 

ад мо ва ад мя са не толь кі не па мен шыць не га тыў нае ўздзе-

ян не на на ва коль нае ася род дзе, але на ват уз моц ніць яго за 

кошт рас паў сюдж ван ня сель ска гас па дар чых угод дзяў.

Каб па збег нуць Каб па збег нуць 
гла баль най гла баль най 
ка та стро фы, ка та стро фы, 
трэ ба ес ці трэ ба ес ці 
менш мя са менш мя са 
і цук ру?і цук ру?

Дай джэстДай джэст

МІЛЬ Ё НЫ МІЛЬ Ё НЫ 
НА ПЛЯ ЧАХНА ПЛЯ ЧАХ

Са мыя Са мыя 
да ра гія да ра гія 
фут ры фут ры 
ў све цеў све це

На рэш це зі ма па тро ху ўспа мі нае пра тое, што яна зі ма, і ўсё час цей ра-

дуе нас тым, што ў гэтай пары года па він на быць аба вяз ко ва, а ме на ві та 

ма ра за мі. Пры тэм пе ра ту ры ні жэй 15—20 ºС у спра ву ўсту пае жа но чае 

фут ра — асаб лі вы прад мет гар дэ ро бу. Не ўсім, вя до ма, да ступ ная гэ-

тая пры га жосць, а што да ты чыц ца най леп шых яе эк зэмп ля раў, то яны 

па кі шэ ні толь кі вель мі за мож ным гра ма дзя нам. Як ні што ін шае, футра 

па каз вае густ і ста тус сва ёй гас па ды ні, та му мод ныя да мы і зор кі шоу-

біз не су, спор ту і «звы чай ныя» ба га цеі ня змен на спа бор ні ча юць па між 

са бой, імк ну чы ся ства рыць або на быць фут ра, якое бу дзе здзіў ляць як 

сва ёй пры га жос цю, так і кош там.

Су час ныя тэх на-

ло гіі ўсё час цей 

вы ка рыс тоў ва юц ца не толь кі ў звык лых ужо арг тэх-

ні цы, ма біль ных пры ла дах і бы та вой тэх ні цы, але і ў 

та кіх, зда ва ла ся б, за ты ся ча год дзі ня змен ных рэ чах, 

як воп рат ка.

Кі тай скія шко лы ўжо за раз ад соч ва юць мес ца зна хо джан-

не вуч няў праз аб ста ля ва ную чы па мі «ра зум ную фор му». 

У кож ным кам плек це адзен ня — па два чы пы, якія раз мя-

шча юц ца на пля чах. Ме на ві та яны і да зва ля юць да ве дац ца, 

ка лі ву чань ува хо дзіць у шко лу або вы хо дзіць з яе. Акра мя 

та го, вы ка рыс тоў ва ец ца так са ма эле мент тэх на ло гіі рас-

па зна ван ня тва раў, які вы зна чае, ці сваю фор му апра нуў 

школь нік. Ка лі ву чань па жа дае па кі нуць шко лу ў на ву чаль-

ныя га дзі ны, то пра гу чыць сіг нал. Як ад зна чае кам па нія 

Guіzhоu Guаnуu Tесhnоlоgу Соmраnу, якая рас пра ца ва ла 

гэ тую ра зум ную тэх на ло гію, фор му мож на мыць: яна здоль-

ная вы тры маць тэм пе ра ту ру да 150 гра ду саў Цэль сія і да 

500 вы пра ба ван няў у праль най ма шы не.

Пра ду гле джа ны ў ра зум най воп рат цы і да дат ко выя функ-

цыі. Чы пы да зва ля юць вы зна чыць, ці не за снуў ву чань на 

ўро ку. Пра ду гле джа на так са ма маг чы масць ажыц цяў лен ня 

школь ні ка мі пла ця жоў з вы ка ры стан нем да дат ко ва га па-

цвяр джэн ня па рас па зна ван ні тва ру ці ад біт каў паль цаў. 

Та кая фор ма ўжо вы ка рыс тоў ва ец ца ў дзе ся ці шко лах кі-

тай скай пра він цыі Гуй чжоў. Як ад зна чае ды рэк тар ад ной 

са школ го ра да Рэ нху ай, больш за 800 на ву чэн цаў шко лы, 

якую ён уз на чаль вае, но сяць гэ тую «ра зум ную» фор му з 

2016 го да.

Адзен не, Адзен не, 
якое якое 
сочыць сочыць 
за школь ні каміза школь ні камі
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