14 Feed
Kort nyt
Uber får konkurrence
KØRSEL. Der er kamp om kunderne

i samkørselsbranchen. Ubers største konkurrent, Grab, har netop
fået fem milliarder kroner i kapital,
og er nu vurderet til 20 milliarder
kroner, skriver TechCrunch. AS

HP køber af Samsung
PRINT. It-firmaet HP opkøber kon-

glomeratet Samsungs printerafdeling for syv milliarder danske kroner. Mandag udtalte HP, at købet
vil optimere deres position i laserprint, skriver Telegraph. AS

Nyt til kameraelskere
KAMERA. TCEO Nick Woodman,

manden bag actionkameraet GoPro, afslørede tre nye produkter på
virksomhedens lancering mandag.
Hero 5 Black, Hero 5 Session og
den vilde Karma-drone, skriver
Mashable. AS

Længe ventet
drone er klar
DRONE. Efter over et års ventetid
løftede GoPro endelig sløret for
deres actionkamera-drone, GoPro Karma, der også fungerer
som en håndholdt kamerastabilisator. Dronen kan flyve 55
kilometer i timen og helt op i
4,4 kilometers højde. Af sikkerhedsmæssige hensyn er den
dog begrænset til maksimalt at
nå 120 meter, skriver Mashable.
Dronen koster 5.300 kroner
uden kamera og 7.300 kroner
med det nyeste GoPro Hero 5
Black. AS

Følg MX Feed
på Snapchat
Scan logoet med kameraet
i Snapchat og følg os.
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Halvt hoved pryder flere
kendtes billeder på Snapchat
SOCIALT. Flere kendte
filmer og fotograferer sig
selv, så det kun er muligt at
se halvdelen af deres
ansigt. En beskæring, der
er mange gevinster ved.
Skjuler de et blåt øje? Er der
noget særligt, de vil vise i baggrunden, eller er det bare helt
tilfældigt?
Det kan være nogle af de
tanker, man gør sig som fast
modtager af blandt andet
Mascha Vang, Amalie Szigethy
og Medinas Snapchats.
Nogle kendisser har nemlig
for vane at filme og fotografere
dem selv, hvor man kun ser
halvdelen af deres ansigt.
Amalie Szigethy fortæller, at
hun ikke har gjort sig nogen
tanker over hvorfor.
»Jeg tænker faktisk ikke
over det. Det er bare sådan, jeg
tager billeder,« skriver Amalie
Szigethy til metroxpress.
Men Mascha Vang har en
bagtanke med beskæringen:
»Det er udelukkende, fordi
jeg har en pæn og en mindre
pæn side. Så filmer jeg den pæneste,« forklarer Mascha Vang
til metroxpress.
Ifølge fotografen Kasper
Palsnov er der også en anden
mulig skønhedsfordel ved kun
at fotografere den ene side af
ansigtet:
»I dagens samfund anser vi

Mascha Vang tager billeder af den pæneste side af ansigtet, siger hun. PRIVATFOTOS

et smukt ansigt som et symmetrisk ansigt, og hvis man kun
viser det halve ansigt, kan man
skjule et mindre symmetrisk
udseende,« siger Kasper Palsnov.
Han er freelance-fotojournalist og underviser i fotografi
på Krogerup Højskole. Ida Bille Brahe, der er direktør for
skønhedsklinikken N’age, be-

kræfter, at et symmetrisk ansigt påvirker skønheden positivt. Kunder besøger klinikken
med formålet at få et mere
symmetrisk ansigt.
»Vi har eksempelvis nogle
kunder, der får reduceret deres
rynker i den ene side af ansigtet for at skabe symmetri,« fortæller Ida Bille Brache.

»Sover man meget på
den samme side, kan det
give flere rynker i den
side, man ligger
på med ansigtet«
Ida Bille Brahe.
Direktør for
skønhedsklinikken
N’age.
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Kvinder med disse job scorer mest
TOP-15
Liste over jobs,
du kan score med som kvinde
Lærer
Tandlæge
Talepædagog
Indretningsarkitekt
Event planner
Advokat/jurist
Ejendomsmægler
Personlig træner
Sygeplejerske
Journalist
Headhunter
Musiker
Psykolog
Model
Stewardesse

DATING. Stewardesse, model og
sygeplejerske er overraskende
langt nede på listen over jobs,
der får flest højre-swipes på
Tinder – hvor ligger du selv?
Når mænd snakker om,
hvilke slags job, der gør kvinder mest sexede, er det altid
den samme håndfuld stillinger, der bliver remset op som
det absolut mest tiltrækkende:
Stewardesse, politikvinde,
sygeplejerske og model er
blandt de evige favoritter.
Men når tale bliver til handling på Tinder, ser det ud til, at
mændenes favoritter faktisk er
helt anderledes.
Datingfirmaet har fundet

ud af, hvilke kvindejob, der har
den største frekvens af højreswipes, og der ligger de klassiske favoritter ikke særlig lunt i
svinget.
Sygeplejerske sniger sig
lige akkurat
med i top-10,
mens model
og stewardesse ligger i
bunden af
Tinders
liste,

hvor politikvinde slet ikke formår at finde en plads.
I stedet er det arbejde som
lærer, tandlæge og talepædagog, som løber med alle
mændene, skriver Joe.
ie. DAN@MX.DK

