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Захід сонця стає яскравішим, день – довшим і 
це значить, що нарешті настає довгоочікувана 
весна. Зовсім скоро позеленіють дерева та 
розквітнуть квіти, а вишукане легке пальто 
нарозхрист замінить вже обридлий пуховик.

Редакція “Nota Bene” надихнулася цією 
красою і вирішила в новому випуску пронести 
через всі статті ті почуття, які кожен з нас 
відчуває зараз: трепет від спостереження за 
природою, легке хвилювання від майбутніх 
екзаменів і нудьгу, навіяну самоізоляцією.

У номері ви зможете ознайомитися з 
модними тенденціями весни 2020, дізнатися 
щось цікаве і зовсім нове про інші країни, 
розвіяти смуток за живим спілкуванням і 
прогулянками з друзями та трохи повчитися, 
адже це все ще залишається актуальним.

Ми сподіваємося, що ви зможете знайти у 
весняному випуску щось для себе, а, можливо, 
і надихнутися на написання своїх статей 
(якщо що, редакція “Nota Bene” з радістю 
чекає на вас в своїй дружній команді).
Бажаємо приємного читання!
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Головна редакторка 

Христовська Вікторія
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Вітер зі сходу

Поки сучасна українська молодь скуповує 
дешеві стилізовані ланцюжки і безрозмірні 
штани, американські підлітки починають 
відчувати подуви вітру зі сходу, надихаючись 
стилем і макіяжем в корейських журналах.

Про те, як обкладинки азіатських глянців 
змінюють моду, поговоримо далі.
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Стиль:

Покоління, де сорочка, що ідеально сидить на 
тілі, ознака крутості, офіційно можна назвати 
минулим. Тепер чим більш недбалий стиль, 
тим стильніше людина виглядає. Скомбінувати 
піжамні штани, класичну сорочку і гумові 
шльопанці іменитого бренду ціною в кілька 
айфонів – ось він, стиль Азії.

Яскраві кольори залишилися в 90-х нашої 
країни? А ось вулиці великого міста Токіо 
так не думають. Блискітки та неон, футболки, 
майки, толстовки з персонажами з мультиків 
нашого дитинства, заколки для волосся, які ми 
раніше соромилися одягнути навіть в садок, 
тепер вершина трендів. Молодь вирішила 
знову повернутися до сучасної моди  і у них 
це добре виходить.

Макіяж і колір волосся:

Поки покоління наших батьків все більше 
закохується у нюд, підлітки надихаються 
яскравою поп-культурою, офіційно 
розпочинаючи війну зі стандартами краси: 
яскраві тіні замість класичних пастельних, 
блискітки неймовірних кольорів замість 
легкого рум›янцю.

Лише одне залишається незмінним: 
яскравий колір волосся. Азіатський ринок 
косметики щодня пропонує нові і нові відтінки. 
Хлопці, це шанс і для вас. Геть гендерні рамки 
для нового покоління!

Музичні тренди:

Азія буквально поставила на конвеєр музику 
всіх жанрів і напрямків. Корейський та 
японський поп вже завойовує увесь світ. І 
поки наші хлопці досі сміються с чоловіків 
з макіяжем, перша корейська група була 
удостоєна відвідування премії Gremmy та 
отримала одну з нагород.
Рок-, реп-, поп-музика змішалися в Азії в 
один неймовірний мікс. Хочете подивитися, 
як дівчата в готичних сукнях грають на бас-
гітарах? Вам в Азію.  Мрієте побачити хлопців, 
що вміють поєднувати реп і лірику, при цьому 
танцюючи? Вам в Азію. Тут музика утворила 
злиття своєї культури з західною.

Підтекст:

Здавалося б, який підтекст в це може 
вкласти молодь, крім створення образу для 
відображення власного «Я», але по факту – це 
протест. Азія завжди була дуже стриманою і 
спокійною, а нове покоління вирішило це 
змінити.
Яскраві фарби стали буквально викликом 
проти втискання молоді у рамки, норми і 
правила, криком про допомогу для країн, що 
пережили стільки війн і бомбардувань. Хеллоу 
Кітті – один з найвідоміших образів Азії, був 
створений буквально гіперболізованим для 
підтримки дітей після страшної ситуації в 
Хіросімі.

Коли буде у нас:

В Україну все доходить з запізненням, але 
після популяризації  корейської культури в 
світі вже зараз з›являються «не такі, як всі», 
що випереджають своїх друзів  у прагненні 
виглядати інакше. Деякі знаходять способи 
поєднувати культури декількох течій для 
вираження самого себе. Але можна сказати 
однозначно, через кілька років це буде носити 
кожен!

Малюта Вікторія



За вікном весна: світить сонце, співають пташки, розквітають квіти і ти також, тому варто 
пригостити себе гарячою кавою та подумати, як в цей довгий, але такий улюблений 
передлітній період виглядати стильно і почуватися комфортно в своєму образі.

Ми виділили п’ять головних тенденцій цієї весни, які є обов’язковими до ознайомлення! 
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МОДА СЬОГОДНІ
Христовська Вікторія

1. Сильне плече»
Всім відомо, що мода рухається по колу, 
саме тому плечі знову привернули увагу 
світових дизайнерів. І незважаючи на те, що 
у минулому сезоні підплічники переважали 
на піджаках вільного крою, зараз вони 
красуються на повсякденних та вечірніх 
сукнях. Виглядає нереально стильно, проте не 
варто переборщувати з аксесуарами.

2. Клітинка
Вже декілька сезонів цей принт займає 
перше місце на усіх модних показах та у 
повсякденному житті. Проте зараз йогоможна 
круто заміксувати і не перейматися, що може 

бути «занадто». Це офіційно модно, тому тартан, 
буффало та «гусячі лапки» до ваших послуг. 
Від вас неможливо буде відірвати погляду. 
Також набирає обертів тренд на червоно-
чорну клітинку. Незважаючи на те, що останні 
декілька років сорочку в таких кольорах можна 
було побачити на кожному хіпстері, в цьому 
сезоні червоно-чорною повинна бути не тільки 
сорочка, а й будь-які інші елементи гардеробу. 

3. 70-ті
Дизайнери занурюються в минуле. Цієї зими 
вони віддали перевагу епосі 70-х, напевно, 
трохи втомилися від «минулорічних 80-х». 
Сьоме десятиліття свободи якнайкраще 



Проте не варто забувати, що важливо в кожному тренді знайти частинку для себе. 
За допомогою одягу ми можемо самовиражатися, тому не потрібно намагатись 
скопіювати образ однієї з моделей, що брала участь в останньому показі від Versace. 

Проявляйте свою індивідуальність та не слідуйте за модою – відчувайте її.
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відображається в тогочасній моді. Саме в 
сімдесяті роки жінки відчули себе вільними, 
почали надавати перевагу брюкам, а не 
спідницям, та витісняли консерватизм не 
тільки з життя, але й зі свого стилю. Тому саме 
час уявити себе в картатому піджаку, штанах 
плацо та вельветовій сукні. 

4. Нетипові пуховики
Тут все, що завгодно, аби не так, як у 
всіх. Металік, оверзайз, вельвет, шкіра, 
оригінальний пояс, всіх кольорів веселки – в 

такому куди завгодно. Важливо не забувати 
про якість, адже повинно бути не тільки 
стильно, але й тепло. З деяким моделями круто 
виглядають широкі різнокольорові шарфи. 

5. Масивне взуття.
Може здатися дещо агресивним, проте це 
не так. Виглядає оригінально і незвичайно, 
особливо в комбінаціях з ніжними сукнями та 
затишними светрами. Оскільки зараз на піку 
панк-мода, це взуття обов’язково має бути в 
вашій шафі.



Поки коронавірус шириться світом, а карантин продовжується, редакція газети вирішила 
порадити вам цікаві програми та лайфхаки, які допоможуть смартфону полегшити ваше пе-

ребування у самоізоляції. Почнемо з додатків:

Смартфон у 
самоізоляції

Brain Out  
Тренувати логіку та пам’ять, лежачи на ди-
вані? Легко!  Ця гра змусить навіть твій мо-
зок спітніти від своїх завдань. До того ж, азарт 
підігріває можливість відкрити підказки для 
наступних рівнів. Тільки посмій почати шука-
ти відповіді в інтернеті!!! Ми будемо слідкува-
ти за тобою!!! 
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Tone it Up
Не варто забувати і про тіло. Сидячий і лежа-
чий спосіб життя навряд чи хороша підготов-
ка до літа, тому цей додаток допоможе тобі 
займатися спортом кожен день. А чим він 
відрізняється від інших? Тим, що на момент 
карантину його творці зробили додаток безко-
штовним. Швидше біжіть і завантажуйте, бо 
зовсім скоро він стане знову платним. 
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Study Bunny 
Якщо ти не можешь змусити себе сісти за 
дистанційне завдання, а руки самі тягнуть-
ся вдесяте переглянути стрічку в Інстаграмі, 
це саме для тебе. Створюй свого улюбленця, 
став таймер та роби його щасливим тим, що 
не використовуєш свій гаджет. Він пограється 
у той час, поки ти будеш виконувати все, що 
тобі необхідно. Тільки не відкривай стрічку у 
Твіттері у ком’ютері. Ми все бачимо.

Prometheus
Ця безкоштовна онлайн-платформа працює  
за підтримки багатьох університетів Украї-
ни. На ній ти можеш отримати завдання від 
викладачів в будь-якій галузі І отримати ди-
плом про проходження. Особливо раджу пер-
шому і другому курсу, тому що там є чудова 
програма для заняття з предметів ЗНО.

Тепер перейдемо до безкоштовних лайфхаків:

«Together, At Home» 
Це проект платформи Global Citizen, яка пу-
блікує інформацію про глобальні проблеми 
суспільства, і його суть в тому, що в рамках 
підтримки самоізоляції сотні зірок влаштову-
ють живі онлайн-концерти безкоштовно. Ви 
можете подивитися їх в історіях в Інстаграмм 
і на сайті вже в записах. Наприклад там є Кріс 
Мартін з групи Coldplay і Чарлі Пут. 
Слухати їх акапелла –це справжня насолода.

Філармонії та опери
Більшість філармоній і опер відкрили для про-
слуховування записи своїх концертів. Квитки 
на них коштують сотні доларів, столики бро-
нюють за пів року, а може, і більше. А у вас є 
шанс почути їх безкоштовно. Наприклад, це 
Віденська Опера, Метрополітен-опера та Бер-
лінська філармонія.

Сподіваємося, ми хоч трохи допомогли вам розважити себе під час цих складних днів. 

Головне не панікуйте, мийте руки і дбайте про тих, хто поруч.

Малюта Вікторія
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Саморозвиток і 

самоізоляція

«Supernatural»
Якщо ви любите вино і давно 
хотіли зрозуміти, як працюють 
сомельє, то ці курси саме для 
вас. Шеф-сомельє goodwine 
Роман Ремеєв навчить вас 
розбиратися у вині і розповість 
все про органічні, біодинамічні та 
натуральні вина. А в додаткових 
матеріалах замість списку 
літератури на вас чекає список 
рекомендацій.

Тривалість курсу – 6 лекцій 
(кожна – упродовж години)

Якщо вам сумно й самотньо через карантин, то в мене для вас гарні новини – деякі онлайн-
курси відкрили доступ до матеріалів (так це й ще абсолютно безкоштовно). 

Отож, кажемо нудьзі «до побачення!» і починаємо займатися саморозвитком!

Coursera
Відома платформа онлайн-
освіти надала доступ до 
3800 онлайн-курсів зі 400 
спеціалізацій для студентів і не 
тільки. Обирайте напрям, який 
вам подобається, реєструйтеся 
на сайті та дізнавайтеся більше 
про улюблену галузь.

Зареєструватися можна до 
31 липня, доступ до курсів 
надається до 30 вересня 2020 
року.

«Папа бренду» від Fedoriv Agency
Креативне агентство Андрія 
Федоріва відкрило доступ до 
онлайн-курсу «Папа бренду», 
який раніше коштував 200 
доларів. Завдяки цьому 
курсу ви дізнаєтеся про те, 
як правильно побудувати 
бізнес, організувати рекламну 
кампанію, знайти свою 
потенційну аудиторію і ще 
багато чого іншого.

Beehiveor
Перша українська освітня 
платформа, що займається 
створенням і організацією 
освітніх програм у сфері 
нейронаук, відкрила 
безкоштовний доступ до 
онлайн-лекцій за актуальним 
промокодом StayHome.

Майстренко Валентина



забувши про принцип щасливих деталей
солдатики сірі
бридких біомас
крокуть щодуху
напевно на Марс
чи самі схотіли

чи може з контрактом
ідуть просто так

чи із новим терактом
лаштують перфоманс залізних печер
із прудкістю чорногарячих пантер

залізо і зелень
лиха клоунада

сарказміронічна палка буфонада
індустрія рулить
модерн процвітає

ми знаєм:
вкріпляє все 

що
не вбиває

ми зараз вдягнули планету
в бетон

і десь під асфальтом
колишній газон

шукаймо скоріше усім протигази
машини, заводи 
і вихлопні гази
ми самі назвали

на себе біду
спиніть уже Землю

я, мабуть,
зійду

Мельник Тетяна

Ось так і пишу...

Редакція «Nota Bene» відкрита до співпраці з викладачами та студентами.
Якщо вам є що розказати, чим поділитися, то ми з радістю допоможемо.
Чекаємо на ваші листи: notabene.kubg.edu.ua@gmail.com
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Ще зовсім недавно жінка повинна була виборювати свої права у суспільстві, доводити те, що 
вона спроможна впливати, створювати і змінювати. 

Уже сьогодні жінка - справжня рушійна сила, без якої неможливо нічого у цьому світі. Звучить 
така фраза дуже пафосно і голосно, але якщо справді вдуматись, проаналізувати енну кількість 
ситуацій, то не погодитися з цим просто неможливо. Навіть зовсім маленька дівчинка здатна 
розтопити серце свого суворого татуся поцілунком в щічку; гарний малюнок доньки - школярки 
захочеться повісити на стіну і більше ніколи не знімати; юна панянка може змусити бігати за 
собою десятки хлопців, але її серце буде віддане лише одному; мудра дружина завжди буде 
слухати чоловіка, але зробить так, як буде краще для всіх; старенька матуся завжди зігріє 
теплом свого люблячого серця і дасть таку потрібну пораду без жодних дорікань.  

Якби не досягнення жінок, ми були б позбавлені багатьох речей, без яких зараз не можемо 
обійтись. 

Шах і мат, 
чоловіки 

Деякі винаходи маловідомих жінок 

1. Комп›ютерне програмне забезпечення – 
Ґрейс Гоппер
Під час Другої світової війни Ґрейс Гоппер 
вступила до лав ВМС США і дослужилася до 
звання контр-адмірала. Їй доручили працювати 
над новим комп›ютером Mark-1.
Минуло зовсім небагато часу, і вже в 
1950-х роках вчена очолила передові розробки 
в галузі комп›ютерного програмування.Ґрейс 
була однією з авторів компілятора для мови 
програмування, за допомогою якого можна 
було перетворювати інструкції на код, який 
зчитував комп›ютер. Це пришвидшило процес 
програмування і радикально змінило спосіб 
роботи електронних обчислювальних машин.

2. Визначення номеру абонента і 
очікування виклику — доктор Ширлі Енн 
Джексон
Доктор Ширлі Енн Джексон — американський 
фізик-теоретик. Завдяки її дослідженням 
1970-х років виникла система автоматичного 
визначення номера абонента, що телефонує, 
та опція очікування виклику, коли абонент 
розмовляє з іншою людиною.
Завдяки її відкриттям в галузі телекомунікацій 
надалі стало можливим створення 
портативного факсу, оптичного волокна та 
елементів сонячних батарей.
Це перша афроамериканка, яка здобула 
ступінь PhD в Массачусетському інституті 
технологій і очолила один із провідних 
дослідницьких університетів — політехнічний 
інститут Ренселлера.
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3. «Двірники» для авто – Мері Андерсон
Одного зимового дня 1903 року Мері 
Андерсон їхала машиною до Нью-Йорка і 
помітила дорогою, що водій був змушений 
відчиняти вікно, аби змітати сніг з лобового 
скла.

Щоразу коли вікно відчинялося, пасажири в 
салоні автомобіля мерзли.
Пані Андерсон накреслила зразок гумової 
лопатки, якою можна було орудувати 
зсередини машини, і 1903 року отримала 
патент на свою розробку.
Автомобільні компанії забракували винахід, 
оскільки вважали, що пристрій заважатиме 
водіям зосереджуватися на дорозі.Андерсон 
ніколи не отримувала прибутку від свого 
винаходу, навіть коли «двірники» стали 
звичним елементом конструкції автомобіля.

Ці жінки є маловідомими, але вони справді 
винайшли корисні речі, які зараз досить 
активно використовуються. 

Та є й такі, чиї винаходи назавжди 
закарбувалися на сторінках світової історії 

Марія Кюрі – вчена французького 
походження, яка проводила експеременти. 
Перша в історії жінка, яка стала дворазовим 
лауреатом Нобелівської премії у галузі фізики 
та хімії. Вона досліджувала радіоактивність та 
разом з чоловіком відкрила елементи радій 
і полоній. Саме завдяки їй ми маємо змогу 
користуватися рентгеном.

Розалінд Франклін – вчена-рентгенограф. 
Вивчала  структури ДНК. Працювала в 
Британській дослідницькій асоціації з 
використання вугілля в Кінгстоні-на-Темзі і 
вивчала пористу структуру вугілля. Її робота 
допомогла у зародженні ідеї про високоміцне 
вуглецеве волокно. Також велике значення 
для науки мали її дослідження вірусів, зокрема 
вірусу поліомієліту.

Геді Ламар – ця неймовірна красуня і 
актриса довела: краса розуму зовсім не 
завада. Геді називали найкрасивішою жінкою 
Європи, і разом з тим її математичні здібності 
вражали! Її винахід (у парі з композитором 
Джорджем Антейлом) виявився необхідним 
для бездротового зв›язку, починаючи з 
докомп›ютерної ери і до сьогодні! У наші 
дні її винахід використовується у мобільних 
телефонах, Wi-Fi, GPS.
Також вона запатентувала винахід, за 
допомогою якого можна керувати торпедами 
на відстані. До слова, батько винахідниці 
родом зі Львова!

Коко Шанель – якби не ця тендітна жінка, всі 
ми, можливо, досі носили б корсети, пишні 
спідниці і складні багаторівневі зачіски.
Саме Коко стала першою жінкою – 
модельєром, яка ввела в моду поняття 
«розкішна простота» – вона навчила жінок 
носити брюки, приталені костюми з твіду, 
маленькі чорні сукні і короткі стрижки.
Ще світ ніколи б не побачив знаменитих 
духів Chanel №5, якщо б Мадемуазель Коко 
не запропонувала своєму другу, парфюмеру 
Верігіна, піти наперекір стандартам і створити 
парфуми з альдегідами – синтетичним 
компонентом, що продовжує стійкість 
аромату.

Перераховані вище факти підтверджують: 
гендерна нерівність – уже давно  застарілий 
стереотип. Ми усі знаходимось в рівних 
правах і повинні жити в гармонії зі світом. 
Неважливо – чоловік ти чи жінка, важливо, 
що ти людина. І якщо ти здатна чи здатен 
змінити світ на краще – обов›язково зроби 
це!

Ягович Катерина
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Тема номера — самоізоляція

«Ключі Локків» (2020)
У головних ролях: Коннор Джессуп, Джексон 
Роберт Скотт

Новий серіал стримінгового сервісу Netflix 
оснований на серії коміксів американського 
письменника Джо Хілла. Вийшов такий три-
лер-головоломка, в якому головним героям 
належить розгадати страшну загадку в таєм-
ничому «Будинку ключів». 
У центрі сюжету опиняється сім’я Локк, після 
смерті глави якої троє дітей і мама переїжд-
жають в родовий маєток, що вважається в 
окрузі проклятим. Там, власне, і починаєть-
ся найцікавіше. Всередині будівлі знаходять 
старовинні ключі, кожен з яких відповідає за 
щось своє: за допомогою одного можна про-
никнути в розум іншої людини (або у влас-
ний), інший, від замка в непримітній шафі, 
лагодить зламані речі. А ще є лиходійка, яка 
виповзла з колодязя, — з нею і доведеться 
розбиратися Локкам.

«Аутсайдер» (2020)
У головних ролях: Бен Мендельсон, БіллКемп, 
ДжереміБобб, Мер Уіннінгхем

У невеликому містечку Флінт-Сіті штату Окла-
хома відбувається вбивство школяра -— до-
сить жорстоке і дуже лячне. На місці злочину 
поліція виявляє відбитки пальців чоловіка — 
скромного футбольного тренера, який в мо-
мент вбивства перебував за багато кіломе-
трів від місця трагедії. Детектив, який веде 
справу, заарештовує підозрюваного, але 
незабаром стикається з незаперечними до-
казами, що підтверджують алібі тренера. В 
основі серіалу лежить роман Стівена Кінга. 
До слова, автор похвалив проєкт ще до його 
офіційної прем’єри, назвавши екранізацію 
однією з кращих серед всіх екранізацій його 
книг. І хвалити є за що: це атмосферний три-
лер, що лякає своєю реалістичністю і увагою 
до деталей.
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За вікном карантин, і ми всі ставимо собі питання, що нам робити: на вулицю не вийдеш, 
домашнє завдання, звісно, цікаве, але якщо виконувати його без усіляких перерв, швидко 
втомлюєшся. Залишається тільки вигадувати, на що ж відволіктися, і бажано так, щоб не на 
п’ять хвилин. Тому сьогодні на допомогу усім, хто вже сумує, або ось-ось почне, приходить ця 
стаття!

Шумак Зоя

«Мисливці» (2020)
У головних ролях: Аль Пачіно, Логан Лерма, 
Джерріка Хінтон

Продюсерський проєкт Джордана Піла (той, 
що зняв фільми жахів «Геть» і «Ми»). Альтерна-
тивна версія США — події розгортаються у кін-
ці 70-х років у Нью-Йорку. Група мисливців за 
нацистами з’ясовує, що сотні високопостав-
лених нацистів, дивом вцілілих після краху 
Третього рейху, живуть собі й горя не знають 
в Америці, де планують створити Четвертий 
рейх і влаштувати геноцид. Тоді свідомі аме-
риканці виходять на полювання — вони хочуть 
притягнути нацистів до відповідальності і зір-
вати задумане. Серіал — яскравий, з великою 
кількістю гумору, влучними висловлювання-
ми і персонажами, що запам’ятовуються. А 
сцена, що відкриває «Мисливців», — окремий 
шедевр. Так, і не забудемо про Аль Пачіно, 
який тут зіграв одну з головних ролей.

«Новий Папа» (2020)
У головних ролях: Джуд Лоу, Джон Малкович

Довгоочікуване продовження досить відомо-
го серіалу «Молодий Папа» режисера Паоло 
Соррентіно, що вийшов в 2016 році. Цікаво, 
що «Нового Папу» автори позиціонують як аб-
солютно окремий твір. Унікальність цього про-
єкту полягає в тому, що він знімався у тому 
числі і у Ватикані, куди Соррентіно був офі-
ційно допущений нинішнім Папою Римським 
Франциском. У центрі сюжету «Молодого 
Папи» історія Папи Пія XIII, американського 
кардинала з Нью-Йорка на ім’я Ленні Белар-
до. Його правління закінчилося трагічно — він 
впав у кому. На зміну Пію XIII приходить Іоан 
Павло III, справжнє ім’я якого — Джон Брен-
нокс. Він родом з Великої Британії, багатий 
і хитрий. Порядкам, встановленим незговір-
ливим молодим Папою, настав кінець. Окрім 
яскравого і цікавого сюжету, причиною для 
перегляду може слугувати неймовірний ак-
торський склад.
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«Дракула» (2020)
У головних ролях: Клас Банг, Доллі Уеллс, 
Морфідд Кларк

В основу серіалу, створеного авторами «Шер-
лока» з Бенедиктом Камбербетчем, покладе-
ний усім відомий сюжет Брема Стокера про 
графа Дракулу, який екранізували вже безліч 
разів: і в телевізійному форматі, і в кінотеа-
тральному. У серіалі на перший план опові-
дання вивели саме Дракулу — він став голов-
ною дійовою особою, тоді як в оригіналі цей 
персонаж виступав супротивником основних 
героїв, тобто грав другорядну роль. Формат 
серіалу — такий же, як і у «Шерлока»: в пер-
шому сезоні всього три епізоди, проте сюжет 
ані на хвилину не залишить вас байдужими.

«Мені це не подобається» (2020)
У головних ролях: Софія Лілліс, Уайатт Олефф, 
Софія Брайант

Короткий серіал на один вечір. І це не ситком, а 
фантастичний трилер, знятий в ретро-стилі і орі-
єнтований на широку аудиторію. Що цікаво, ба-
гато критиків висловилися проти цього серіалу, 
оголосивши, що Netflix, випустивши його в ефір, 
вирішив нажитися на прихильниках «Дуже дивних 
справ». Але я з цим не згодна: так, півгодинний 
хронометраж і всього сім епізодів у першому се-
зоні — це не властиво компанії творців. Але, якщо 
придивитися, можна помітити, що сезон вийшов 
здебільшого ввідним, таким, що знайомить з ос-
новними героями історії. Зробивши його таким 
коротким, Netflix, дійсно, заощадив гроші, що доз-
воляє розраховувати на більше високобюджетне 
продовження. А подивитися точно буде на що. У 
центрі сюжету — старшокласниця Сідні, одна з го-
ловних невдах у школі. Батько дівчини закінчує 
життя самогубством, а сама Сідні починає здога-
дуватися, що має надприродні здібності. Перший 
їх прояв ми бачимо практично на початку пілот-
ного епізоду: у її кривдника несподівано починає 
йти носом кров. І все б нічого, але Сідні сама не 
розуміє, що відбувається навкруги і для чого їй 
ці сили. Проте це не страшно — незабаром вона 
зможе знайти відповідь і на це питання.
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