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Д ОР ОГІ ЧИ ТАЧІ !
Перед вами книжка із серії мотивувальних біографій
найуспішніших людей. Її можуть читати як діти, так
і дорослі. Це незвичайна серія. Її написано в захопливій
і доступній формі. Головні герої книжок – видатні особистості, які досягли надзвичайних результатів завдяки наполегливій праці та невичерпній вірі у власні сили.
Наприкінці кожного розділу – запитання, які допоможуть дитині зрозуміти й запам’ятати найважливіше.
Книжки серії «Видатні особистості. Біографічні нариси для дітей» навчать дитину досягати цілей, не боятися
труднощів, ніколи не здаватися та завжди вірити в успіх!
Герой цієї книжки надихає мільйони людей по всьому
світу. Марк Цукерберг – одна з найяскравіших особистостей сучасності. Ні, він не має надприродних здібностей,
як супергерої з коміксів. Річ у тому, що Марк успадкував
від батька любов до технологій, а від матері – тонке розуміння людської психології та скерував їх у сферу, яка подобається йому найбільше, – сферу соціальних мереж. Він
цілеспрямовано вчився, наполегливо працював і не боявся ризикувати заради того, у що вірив. Так народився феномен Facebook – соціальної мережі, яка об'єднує весь світ.
Пам’ятайте: батьківське читання – один із найбільш
емоційних та пам’ятних моментів для дітей. Коли ви читаєте дитині – вона відчуває ваші турботу й любов.
Любіть своїх дітей! Говоріть їм про це! Вони дуже цього потребують...

СЕРІЯ «ВИД АТНІ ОСОБИСТОСТІ.
БІОГРАФІЧНІ НАРИСИ Д ЛЯ ДІТЕЙ»

Мудрість багатьох поколінь доводить, що найголовніше
завдання батьків – допомогти дитині піднятися на її власну
гору, реалізувати її власне життєве завдання. Книжкова серія «Видатні особистості. Біографічні нариси для дітей» допоможе дитині підкорити будь-які вершини.
Видано чимало біографій про життя видатних людей. Але
наші історії особливі тим, що вони написані «мовою дитини»
та відповідають потребам сучасного покоління. Кожен із батьків мріє виростити свою дитину щасливою й успішною. Освіта посідає в цьому процесі чи не найважливіше місце. Проте
варто пам’ятати, що дитині дуже важливо отримувати позитивні емоції в процесі навчання. Саме тоді вона по-справжньому захопиться знаннями і зможе запам’ятати необхідне.
Зазвичай дітям не надто подобається вчитися, щось зуб
рити. Вони люблять поринати у світ пригод із новими героями, співпереживати їм, учитися разом із ними й долати перешкоди. То запросіть ваших дітей у таку пригоду!
Книжки серії «Видатні особистості. Біографічні нариси
для дітей» – це найкращий спосіб познайомитися з наукою,
історією, досягненнями людства та світовими відкриттями.
На прикладі видатних особистостей та відомих учених книжки дають зрозуміти, що визначний успіх не приходить сам собою, він підвладний лише тим, хто багато та плідно працює.
Не варто кожну невдачу розцінювати як провал, адже будьяка невдала спроба – це ще один крок, який наближає до мрії.
У дорослому віці ми приймаємо обставини такими,
якими вони є. Частіше змінюємо ставлення до ситуації.
Та не всі здатні змінити себе або саму ситуацію. Унікальні
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книжки-біографії допоможуть дитині зростати впевненим лідером із власною думкою й поглядами на світ. А батьків надихнуть на нові ідеї, досягнення та втілення цілей. І головне – допоможуть бути для своєї дитини найкращим батьком
чи матір’ю.
Наприкінці кожного розділу є вправи-запитання. Вони допоможуть запам’ятати все головне й цікаве. А також наштовхнуть на роздуми, як стати першим у своїй справі, так як це
зробили Коко Шанель, Стів Джобс, Альберт Ейнштейн, Блез
Паскаль, Нікола Тесла, Маргарет Тетчер, Одрі Хепберн, Чарлі Чаплін, Леонардо да Вінчі, Марія Кюрі, В
 ільям Шекспір.
Крім того, книжки серії «Видатні особистості. Біографічні нариси для дітей» надихають проводити вільний час разом
із усією родиною. Адже спільне читання дає змогу щиро говорити з дитиною про важливе, зміцнює стосунки з нею й додає
любові до книжок. Читайте та надихайтеся!
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РОЗДІЛ 1

За 30 секунд ваш
комп’ютер вибухне

Знайдіть те, що захоплює
вас найбільше.
Марк Цукерберг

К

омп’ютер, на якому гралася Донна Цукерберг,
підхопив вірус. Мабуть, дуже серйозний чи навіть смертельний. Попервах ніяких ознак, та згодом на темному екрані заблимало повідомлення:
УВАГА!
ЗА 30 СЕКУНД КОМП’ЮТЕР ВИБУХНЕ
ЗА 30 СЕКУНД КОМП’ЮТЕР ВИБУХНЕ

– Мамо! – дівчинка підскочила на стільці. – Ма!
Пані Карен Цукерберг, мама Донни, була на диво врівноважена жінка. Як психіатр і мати чотирьох дітей, вона
на все дивилася розсудливо.
– Ох, – похитала головою Карен. – Гадаю, з твоїм
комп’ютером, Донно, усе гаразд, – і пішла шукати свого
сина Марка.
Донну, яка отетеріло дивилась услід матері, раптово
осяло. Вона вся побуряковіла, навіть вуха стали червоними. Дівчинка набрала повні груди повітря, стиснула
кулаки й кинулася до братової кімнати.
– Марку! Марку! Я тебе зараз приб’ю, чуєш?!
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Невгамовна родина Цукербергів мешкала в Доббс-
Феррі у звичайному на вигляд комфортному будиночку
з темними віконницями та охайним газоном. Дім їхній
мало чим відрізнявся від десятків інших будинків у передмісті Нью-Йорка неподалік річки Гудзон. Усім його
мешканцям жилося в ньому затишно й щасливо.
Унизу містився кабінет Безболісного лікаря Ц. Там стояв величезний акваріум, і поки пацієнтам лікували зуби,
ті милувалися тропічними рибками. Процедура була безболісна, адже стоматолог Едвард Цукерберг, чоловік Карен, полював на всі медичні й технічні новації, аби пацієнт під час лікування не зазнавав анінайменшого болю.
У себе на сайті Едвард жартома написав:
МИ ДОГОДЖАЄМО БОЯГУЗАМ
Кожен, хто боявся лікувати зуби, у кріслі пана Цукерберга вмить забував про свої страхи. Пацієнт відчував
до лікаря вдячність за те, що його розуміють. Що визнають право боятися свердел і щипців. А головне – роблять
усе, аби ці страхи були марними. За це Едварда й прозвали Безболісним лікарем Ц.
Карен допомагала Едові вести бізнес. Відколи в пари
народилися діти, вона вирішила відмовитися від кар’єри
психіатра заради їхнього виховання.
Дітей Цукербергів звали Ренді, Марк, Донна та Аріель.
Марк ріс дуже схожим на тата: і статурою, і овальним обличчям, і тонким довгим носом та приязною усмішкою
удався в старшого Цукерберга. Сестри зовнішністю пішли в обох батьків. Від Карен усі діти успадкували гарне
хвилясте волосся.
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Молодші Цукерберги постійно то сварилися, то мирилися, то вигадували якісь несосвітенні розваги й усі дружно
хворіли на вітрянку. Узимку родина їздила кататися на лижах, улітку дітей відправляли в табір. Там вони жили в дерев’яних будиночках і поверталися додому з великою кількістю скалок під шкірою, але ні про що не шкодували.
Марк обожнював фільми «Зоряні війни». Якось його
старша сестра Ренді написала сценарій, бо діти хотіли
зняти пародію на цю знамениту сагу. Марк грав роль
Люка Скайвокера, а мала Донна, дріботячи в перевернутому догори дриґом сміттєвому баку, удавала з себе робота R2‑D2.
– Фіу-фіть. Ф’юїть! – насвистувала вона.
Фільм зняли на домашню відеокамеру, а потім дивилися всією родиною.
– Га-га-га!
– Ой, не можу!
– Ги-ги-ги!
Усім малим Цукербергам подобалися різні технічні штучки. Карен вважала, що цим вони пішли в тата.
Її чоловік Ед обожнював техніку змалечку. Він мав хист
до математики та природничих наук і прагнув стати
комп’ютерником. Однак у той час, коли Едвард закінчував школу, мало хто знав, що це одна з професій майбутнього. Тодішні комп’ютери були завбільшки з кімнату
і працювали з перфокартами – носіями інформації, зроб
леними з тонкого картону.
Едові батьки, з походження євреї, були незаможні
люди. Тато працював поштарем, а мама стала домогосподаркою. Вони боялися, що їхньому синові буде непросто
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зробити кар’єру без грошей і зв’язків, тому наполягли,
щоб той став дантистом.
– Сину, лікувати зуби – куди надійніше! Ти ніколи
не залишишся без цента в кишені.
Вони не розуміли хлопцевого бажання працювати з тими дивними й нікому не відомими машинами –
комп’ютерами. Однак пристрасть Еда до технологій
лише дужчала.
Наприкінці 70‑х років компанія Atari випустила
нову модель одного з перших домашніх комп’ютерів –
Atari 800. Узагалі Atari розробляла ігрові приставки, від
яких американські діти були в захваті так само, як сучасні діти по всьому світу в захваті від Sony PlayStation.
Але комп’ютери Atari, на відміну від приставок, не були
найкращі – вони мали небагато пам’яті та перегрівалися
при спробі збільшити її.
Atari 800 був схожий на пластмасову друкарську машинку кремового кольору. Ед відразу ж купив новинку,
вивчив основи кодування й невдовзі виявив, що може давати раду з чеками й фінансовими рахунками в електрон
ному вигляді.
– Це справжня революція! – клацав Ед, хоча перші
спроби набрати рядки цифр забирали в нього забагато
часу.
– Ти божевільний, – хитала головою Карен. –
Та я можу виписати ті три чеки за три хвилини!
Але Ед мав слушність – світ змінювався. Ще непомітно, але невблаганно він ставав «цифровим».
За кілька років компанія IBM відкрила в США цілу
мережу магазинів персональних комп’ютерів. Ед одразу
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купив собі нову потужну модель за шалену суму – 10 тисяч доларів, трохи не довівши родину до злиднів. Чоловік тепер мусив працювати набагато більше, щоб вилізти
з боргів, але про покупку не шкодував.
Нового комп’ютера Едвард відніс до себе в офіс. Із думкою про світ, що змінюється, Безболісний лікар Ц навчив свого сина Марка основ кодування на старому
Atari 800. А тоді запросив для 11‑річного хлопця репетитора з інформатики.
Девід Ньюман працював розробником програмного забезпечення. Раз на тиждень у вільний від роботи час він
приходив до Цукербергів додому й навчав Марка писати
коди.
– Ого, юначе, ти все хапаєш на льоту! Скоро мене перевершиш, – репетитор тер лоба від здивування.
Коли Маркові минуло дванадцять, у будинку Цукербергів уже було кілька комп’ютерів. На батькове прохання Марк об’єднав їх у мережу. Усього за кілька днів хлопець розробив спеціальний месенджер, у якому могла
спілкуватися вся родина.
У будинку запанувала цілковита тиша. Раніше, коли
черговий страдник-клієнт з’являвся на порозі з роздутою
щокою, хтось із дітей біг до батька в кабінет або й кричав
на всю хату:
– Тату! Пацієнт!
Але тепер, помітивши відвідувача, діти просто скидали повідомлення Едові на комп’ютер.
Тирлинь!
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Свій домашній месенджер Марк назвав ZukNet. Щось
подібне для всіх користувачів комп’ютерів у США з’явиться лише через рік. 1997‑го компанія AOL, на той час найбільший інтернет-провайдер у країні, випустила AOL
Instant Messenger. У ньому всі американські підлітки, які
мали комп’ютери, чатилися кілька наступних років.
Здавалося, що з появою комп’ютерів діти Цукербергів забули про спілкування одне з одним. Не було вже
й пародій на фільми, а найменша сестра, Аріель, більше
не влітала до тата в кабінет із криком:
ХУ-МУ-ХУ-МУ-НУ-КУ-НУ-КУ-А-ПУА’А!
Так на Гаваях називають яскраву рибку-спинорога. Аріель немов проспівувала, так вимовляла це слово
на одному подиху без помилок. Ед дуже цим пишався,
а його пацієнти подібні номери просто обожнювали.
А тепер усі діти сиділи поодинці у своїх кімнатах, неначе втратили будь-яку цікавість одне до одного. Але так
лише могло здатися. Насправді ж Ренді, Донна, Аріель
і Марк годинами чатилися у своїй домашній мережі про
все на світі – обговорювали близькі канікули, ділилися
секретиками та планами на майбутнє.
– Я хотіла б піти на фехтування, – приголомшила
якось усіх Ренді.
– Я д-у-м-а-л-а, т-и л-ю-б-и-ш о-п-е-р-у, – відповідала
Донна, надзвичайно повільно набираючи текст.
– Одне другому не заважає!
– А м-е-н-і п-о-д-о-б-а-є-т-ь-с-я ч-и-т-а-т-и… – клацала
Донна. – О-т-а в-ч-о-р-а-ш-н-я к-н-и-ж-к-а п-р-о н-о-с-о-р-ог-і-в к-р-у-т-а! П-р-о-с-т-о к-р-у-т-е-з-н-а!
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Увечері після того «вибуху за 30 секунд» Карен зайшла до сина в кімнату.
– Марку, ти спиш?
– М-м-м…
– Марку, ти попросив вибачення в Донни?
– Так, мамо. Ну мам!
– Гаразд, – усміхнулася жінка. – Більше так не жартуй. Ти її налякав. Добраніч, любий!
На порозі Карен раптом озирнулася.
– Марку?
– М-м-м…
– Ніколи не кидай робити того, що любиш, гаразд?
– Угу, – тільки й мовив хлопець і поринув у сон. Хто
зна, чи зрозумів він її останні слова.
Жінка більше не сердилась на Марка. Натомість неждано відчула дивне піднесення. Карен була певна: синове
хобі, якщо його правильно спрямувати, колись обернеться на справжній «вибух».
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Запитання до розділу
1. Як проявлялася згуртованість родини Цукербергів
у Марковому дитинстві?
2. Карен і Едвард походять з єврейських родин. Їхні
предки приїхали до США з Німеччини, АвстроУгорщини та Польщі. За однією з гіпотез, Маркова
прабабуся народилася в місті Сколе на Львівщині, яка
тоді була частиною Австро-Угорщини. Пошукай про
це інформацію в Інтернеті.
3. Чому Марк захопився програмуванням? Хто на нього
вплинув?
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РОЗДІЛ 2

Цього хлопця не можна
брати в клас

Рухайтеся швидко й ламайте перешкоди.
Якщо ви нічого не ламаєте, то рухаєтесь
не досить швидко.
Марк Цукерберг

П

орадившись з дружиною, Безболісний лікар Ц
дещо придумав.
Він намірився знову піти в університет, щоправда, вчитися там не збирався. А хто справді збирався, то це його син Марк, дарма що був іще зеленим школярем.
Ішлося про вечірні курси для програмістів у місцевому коледжі Мерсі. Їх відвідували переважно студенти або ж зовсім дорослі дядечки й тітоньки після роботи.
Ед вирішив, що привезе Марка на перше заняття й відвезе назад, бо закінчиться воно пізно вночі. Якщо так буде
завжди, вони ходитимуть на ті щочетвергові курси вдвох.
Так і зробили. Щойно Ед і Марк умостилися за партою, як до аудиторії зайшов викладач. Він обвів очима
присутніх, привітався, а тоді зупинив погляд на Марку.
Хлопцеві здалося, що той позирає на нього якось скоса.
Тоді викладач перевів погляд на Еда:
– Ви не можете брати хлопця з собою в клас.
Ед на мить розгубився, а тоді розвів руками
й усміхнувся:
– Боюся, слухач ваших курсів – саме цей хлопець, а не я.
Усі присутні в аудиторії замовкли й витріщилися на
Марка.
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Худорлявий, середнього зросту недоліток так виструнчився, що здавався навіть високим. Його бліду шкіру обличчя вкривало ластовиння, на голові кучерявилось русяве волосся, а блакитні очі світились допитливістю.
– Тринадцятирічні гіки скоро завоюють світ, – підморгнув якийсь чоловік своїй сусідці за столом.
Він помилявся. Марк Цукерберг ніколи не був гіком.
Гіками зазвичай називають людей, які чимось надзвичайно захоплені. Найчастіше високими технологіями –
комп’ютерами та різноманітними гаджетами. Окрім цього,
під назвиськом «гік» часто розуміють замкнених інтелектуалів, чиї захоплення годі збагнути людській більшості.
Марк вивчав програмування, але цікавило його
дуже багато звичних речей. І друзів у нього було не менше. А коли він чимось по-справжньому захоплювався,
то враз ставав дуже жвавим і красномовним, тож ніхто
не назвав би цього хлопця замкненим.
Як і більшість його однолітків, Марк грав у бейсбол.
Окрім цього, добре плавав і навчився грати в баскетбол.
Втім, його пристрастю були відеоігри. Він починав з простих шутерів, тоді переходив до складних стратегій,
на зразок «Цивілізації», але найбільше йому подобалося
не грати в ігри, а створювати їх.
У школі Марк подружився з хлопцями, які чудово малювали. Коли ця ватага вдиралася до Цукербергів додому, будинок вмить перетворювався на студію геймдеву.
Марк видирав з рук своїх «художників» ескізи, а тоді задля сміху створював за ними відеоігри. Якось він зробив
онлайн-версію настільної гри «Ризик», у якій гравці завойовують країни й навіть цілі континенти.
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Державна школа Ардслі, яка містилася неподалік від
Маркового дому й до якої він ходив, була дуже хороша.
Однак хлопець вирішив, що йому там нудно. Старша
Маркова сестра Ренді саме вступила до Гарварду – одного з найпрестижніших університетів у світі. Марк вирішив, що йому теж час діяти й невдовзі подав документи
до однієї з найкращих шкіл США.
– Уяви, мала, я житиму в інтернаті! – вигукнув хлопець до Аріель, зробивши сумне обличчя.
– Що? – найменша з Цукербергів вирячила очі. –
Що ти таке верзеш?
– Та я жартую, сестричко! Академія Філліпса в Ексетері! Це дуже крута приватна школа!
– В Ексетері! – в Аріель відпала щелепа. – Але ж це в іншому штаті!
– Я приїду на канікули!
– Я не хочу, щоб ти їхав, – скривилась одинадцятирічна Аріель. – Не їдь!
– Хай забирається, – вигукнула Донна. – Я заберу собі
його кімнату.
– А я всім розкажу, як ти лизалася за школою з Гаррі! – зареготав Марк.
– Що?! – Донна кинула в брата подушку. Тоді Аріель
іншою подушкою поцілила в сестру, а Марк запустив
плед в Аріель, після чого, повалений від підступного удару чимось великим і м’яким у спину (то виявився рожевий ведмідь) упав на підлогу, спробував підвестися, але
дівчата, накинувшись на брата, не дали зробити цього.
Наступні п’ять хвилин у кімнаті стояв шалений виск
і регіт.
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Академія Філліпса в Ексетері справляла враження.
Якщо стару Маркову школу можна було порівняти з простою конячкою, то новий заклад скидався на осяйного єдинорога. Охайні темно-червоні будиночки з білими
вікнами поважно темніли серед дерев. Від них віяло загадковістю, неначе тут жили й навчалися якісь особливі
учні. Елітний заклад нагадував цілий університет, хоча
вчилися тут всього-на-всього старшокласники.
Марк поглянув на корпус, над яким стриміла біла вежа
з годинником і майорів американський прапор. По зеленому, ідеально підстриженому газону до Цукербергів бігла усміхнена дівчина. То була їхня екскурсовод.
– Ласкаво просимо! Мене звати Керрі. Я все вам тут покажу, – і враз дівчина обернулась на прецікаву оповідачку.
Та школа одна з найстаріших у країні – її заснували
ще 1781 року. Хто в ній тільки не вчився: майбутні міністри й письменники, інженери й математики та навіть
один з президентів США.
– Як ви вже знаєте, – тарабанила Керрі, – школа працює за системою Харкнесса. Тут немає звичайних шкільних класів, а вчителі нічого не змушують робити й нікого не карають.
Марк знав, що в нього не буде звичної шкільної парти.
Йому доведеться сидіти за овальним столом разом з одинадцятьма іншими учнями. До дошки нікого не викликатимуть та й домашнє завдання перевіряти не будуть.
Натомість уся група обговорюватиме якийсь проєкт.
Учні пропонуватимуть ідеї, сперечатимуться, дискутуватимуть. Учитель втручатиметься лише для того, щоб
щось підказати чи скерувати дискусію.
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Така схема йому подобається, вирішив Марк. Хоча готуватися до дискусій доведеться, мабуть, набагато довше, ніж до звичайних уроків. У суперечці видно відразу,
хто хоч трохи підкутий і вміє думати, а хто цілковитий
неук і телепень.
– Система, за якою ми вчимося, розвиває критичне
мислення, вміння слухати, аналізувати та взаємодіяти, – виголосила Керрі, а тоді, округливши очі, урочисто
додала: – Тридцять відсотків наших випускників вступають до університетів Ліги плюща*!
Ед і Карен мрійливо зітхнули, але Марк прослухав, що сказала дівчина. Він саме витріщався на восьме чудо світу.
– О, так, авжеж: наша бібліотека, – Карен запросила
їх усередину.
– Кажуть, це найбільша шкільна бібліотека у США, –
прошепотіла Карен, обводячи очима нескінченні полиці.
– Ні, пані Цукерберг, це найбільша шкільна бібліотека у світі!
За тиждень Марк зателефонував батькам, щоб повідомити: у нього в розкладі переважно фізика, астрономія
й математика. Також він вивчатиме французьку, давньогрецьку, латину. А ще давньоєврейську. Це, звичайно,
крім усіх інших шкільних предметів.
У слухавці запала тиша.
– Тату, мамо, ви ще там? – погукав Марк.
* Ліга плюща – асоціація восьми найстаріших американських університетів,
що вирізняються високою якістю освіти та видатними науковими досягненнями. До Ліги плюща входять Гарвардський, Єльський, Принстонський,
Колумбійський та інші університети – (Тут і далі прим. авт.).
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– Е-е-е, синку, а ти впевнений, що впораєшся з цим
усім? – озвався Ед, як здалося хлопцеві, трішки
ошелешений.
– До університету лише два роки, – як завжди прямо
висловилася Карен. – Сину, чи не краще тобі зосередитися на якомусь одному напрямі?
– Мамо, я читатиму Вергілія* в оригіналі! – збуджено
перебив її Марк. – Ну, все, маю бігти, па-па! А, стоп, геть
забув! Ще я ходитиму на фехтування, як Ренді.

Запитання до розділу
1. Як Марк розважався з друзями? Що вони разом
створювали?
2. Чому Марк перевівся до приватної школи в іншому
штаті?
3. Як навчаються учні в Академії Філліпса в Ексетері?
4. А тобі сподобалася б така система навчання?

* Публій Вергілій Марон – римський поет (70–19 р. до н.е.), автор поеми
«Енеїда» та інших знаменитих творів. Вергілій писав латиною.
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РОЗДІЛ 3

«Кебета» на мільйон
доларів

Я просто хочу створювати
корисні речі.
Марк Цукерберг

-Щ

О він відповів?! – вигукнув довготелесий чолов’яга в краватці, на дверях
кабінету якого красувалася табличка:

AOL
Старший менеджер Метт Грізбі

– Ці школярі геть знахабніли! – гаркнув він у слухавку й різко захлопнув кришку ноутбука. – Якщо він такий розумний, щоб нам відмовляти, нехай спробує щастя в Microsoft! – і Грізбі зареготав.
Він не знав, що кілька днів тому менеджери Microsoft,
які відстежували перспективні винаходи програмістів-
початківців у тематичних чатах і журналах, уже мали
точнісінько таку саму розмову зі «знахабнілим школярем» Марком Цукербергом, якого друзі кликали просто
Цук. І ті теж лише розводили руками від здивування.
Предметом непорозуміння став шкільний проєкт Марка, над яким той працював разом з іншим хлопцем Адамом ді Анжело.
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– Колись я стану крутим програмістом, – повторював
Адам. – Але спочатку вступлю в Каліфорнійський технологічний інститут.
Хлопці трохи побрейнштормили й вигадали незвичний плагін для медіаплеєра Winamp, який нарекли
Synapse. Синапсами називають місце контакту між двома нейронами. За допомогою цих «вузлів» нервовий імпульс передається від однієї клітини в нашому організмі до іншої.
Це саме був час, коли ідеї штучного інтелекту і нейронних мереж вже не здавалися науковою фантастикою.
Вони витали в повітрі й от-от мали ввійти в повсякдення. Марк з Адамом ще не освоїли цих технологій, а просто подумали, що їхній програмний додаток до медіаплеєра буде такий розумний, що нагадуватиме живий
організм. Хлопці «навчили» Synapse аналізувати плейлист слухача й на основі його смаків пропонувати схожі пісні.
Тепер таким винаходом нікого не здивуєш. Усі, хто користується, наприклад, Youtube та Youtube Music, знають, що ці сервіси пропонують переглянути нові відео
чи послухати нові треки відповідно до ваших смаків
чи історії переглядів. Але як на 2001 рік то була революційна ідея. Щось схоже з’явиться у США лише через
кілька років, коли компанія Pandora почне застосовувати подібну технологію у своєму інтернет-радіо.
Попри офіційну назву хлопці прозвали свій винахід
«Кебетою»*, бо то й справді була дуже розумна техноло* Кебета – здібність, уміння, хист, розум.
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гія. Невдовзі винахід старшокласників стали обговорювати в програмістських чатах. «Мисливці на ідеї» з AOL,
Microsoft та інших компаній зателефонували Маркові
й запропонували викупити права на Synapse.
– ЩО ти їм відповів?! – вирячилися друзі на Цука.
– Ай, та годі вам! – Маркові вже набридло спостерігати, як друзі картинно впадають у розпач і скубуть на собі
волосся.
– Ми могли одержати за нашу «Кебетоньку» купу грошей! – шепотів Адам, затуливши долонями обличчя.
– Знаєш, Цуку, це не по-товариськи. Ти зміг би, наприклад, купити телик з пласким екраном у нашу спільну вітальню, – сказав Колін, сусід Марка по гуртожитку. – Але ти про нас не подумав!
– З тобою далеко не заїдеш, – докинув Майлз.
Хлопець відвернувся й втупився у комп’ютер.
Коли нарешті всі заспокоїлися й розійшлися по кімнатах, Адам кинув Маркові повідомлення в чат:
– Цуку, то чого ми не продали «Кебету»? Мені ти можеш сказати? Я без наїздів запитую.
– Не знаю, Адаме. Просто якось не хочеться бути тим,
хто розпродує всі свої ідеї людям із товстими гаманцями.
Натхнення не продається.
Помовчавши, Марк додав:
– Вибач, що не сказав тобі.
У чаті знову запала тиша. Марк із нетерпінням чекав, що відповість його однокашник. Адам, як навмисне, дуже довго набирав текст.
– Проїхали, брате, я все розумію, – з’явилося нарешті
на моніторі, і Марк полегшено зітхнув.
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Трохи потеревенивши, друзі вирішили, що опублікують код програми в Інтернеті безкоштовно. Ідея Synapse
буде доступною для всіх.
Коли Марк писав заяву на вступ до Гарварду, на бланку забракло вільного місця.
– І нащо я понаписував про всі ті грамоти й відзнаки! – шкодував він. – Тепер нема де втулити, що я капітан шкільної команди з фехтування. Вони ж там люб
лять усяких спортсменів.
– Чуваче! – гикнув Майлз. – Розслабся, тебе й так візьмуть з руками й ногами!
Марк не був у цьому дуже впевнений.
Відповідь з університету надіслали на електронну
скриньку. Марк саме був удома і грав у себе нагорі в «Цивілізацію». Побачивши нового листа, він гукнув тата.
– Стривай, стривай! Не розгортай! Одну секунду, синку, – батько раптом зірвався з місця й побіг до шафи у вітальні. Стос книжок гепнувся додолу, за ними на підлогу полетіли старі відеокасети.
Ед вчасно підхопив запис бар-міцви* Марка у стилі
«Зоряних воєн». То була дуже весела вечірка, на яку прийшли родичі й друзі Цукербергів.

* Святкування релігійного повноліття в юдаїзмі, що настає в 13 років і 1 день для
хлопців та 12 років і 1 день для дівчат. Уважається, що з цього віку єврейські
діти самі відповідають за свої хороші й погані вчинки.
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Безболісний лікар Ц нарешті видобув те, що шукав, –
стару сімейну відеокамеру. Він вставив касету, кинувся
нагору й натиснув кнопку запису.
– Ну! Давай! – Ед наставив камеру на Маркове обличчя.
Відкриваючи електронного листа, хлопець спробував
прибрати нерухомого виразу обличчя. Йому це майже
вдалося.
Цук прочитав листа, тоді перечитав ще раз, немов
не вірив своїм очам.
– Узяли, – він закусив губу.
Ед секунду перетравлював інформацію, а тоді закричав так, що налякав білого песика, який безтурботно
спав у Цука в ногах.
– Узяли?!
– Та-ак, – протягнув Марк.
– Ю-ху! Єс! Єс!
Увечері вся родина зібралася за святковою вечерею.
– Ну от, іще один гарвардець у родині, – жартома скривилася Донна й потягнулася по лимонад. – Ноги моєї там
не буде, так і запам’ятайте!
– Можеш тепер забрати мою кімнату, – поблажливо
протягнув Марк.
– Здалася вона мені! Там же брудно, як у пеклі! – Донна розлила всім напій, що пахнув лимонами та м’ятою,
і, всміхаючись, Цукерберги відсалютували одне одному.
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Запитання до розділу
1. Над яким проєктом Марк і його приятель Адам
працювали у школі? Чим він був особливий?
2. Чому Марк відмовився продати свою програму таким
технологічним гігантам, як Microsoft? Як гадаєш,
чи правильно він учинив? Чому?
3. До якого університету вступив Марк? Знайди знімки
цього навчального закладу в Інтернеті: чи схожий він
на якісь інші будівлі?
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РОЗДІЛ 4

Футболки, диваки
й соцмережі

Краще бути недооціненим,
ніж навпаки. Гадаю, такий
стан речей дає нам стимул
рухатися вперед і пробивати
стіни на шляху до мети.
Марк Цукерберг

Н

а першу лекцію в Гарварді Марк дуже запізнився.
– Це капець! Капець! Капець!
Він улетів в аудиторію у футболці, вдягненій
не тільки навиворіт, а й задом наперед. На грудях у хлопця стирчав ярлик, але він цього не помічав.
Під глузливими поглядами студентів блідий, невмитий
і нечесаний Марк посунув до найближчої вільної лави.
Усю ніч парубок захоплено програмував. Він схаменувся тільки тоді, коли вже почалася лекція. Марк убрався
в перший-ліпший одяг, узув резинові шльопанці, схопив
рюкзак і щодуху помчав шукати потрібну аудиторію.
Страшенно хотілося спати, тому Марк добряче розтер собі вуха, щоб прийти до тями й не проґавити з лекції Гаррі Льюїса ані слова. Професор Льюїс був легендою.
Він викладав комп’ютерні науки ще в самого Білла Гейтса, одного з засновників компанії Microsoft. Раз у раз потираючи очі, Марк намагався зосередитися на предметі.
На невеличкій перерві між лекціями юнак знову став
ловити на собі глузливі, а то й зневажливі погляди. Коли
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Марк пробував із кимось заговорити, на нього зиркали,
як на дивака. Тільки один студент на ім’я Кан-Син Джин
поставився до нього привітно. Вони з Марком розговорилися й домовилися піти після пар до місцевої піцерії
«У Піноккіо».
Заскочивши в туалет, щоб умитися холодною водою
й остаточно прогнати сон, Марк нарешті помітив одягнену навиворіт футболку.
– Блін! – зітхнув він, зрозумівши, чому всі на нього
витріщалися.
Марк знав, що гарвардці могли бути страшенними
снобами. Як студенти одного з найкращих університетів
світу, вони приділяли забагато уваги своєму соціальному статусу. Це означало, що тут любили крутих хлопців
і дівчат.
До Гарварду Марк прийшов, маючи славу вундеркінда з програмування. Утім, усі гарвардці були талановиті: хтось мав видатні математичні здібності, хтось талановито писав, а в когось була цілком певна перспектива
стати в майбутньому знаменитим юристом чи царювати
на Волл-стріт*.
Стоячи перед дзеркалом, Марк раптом подумав,
що не братиме участі в цій університетській гонитві за популярністю. Він вивчатиме те, що йому цікаво, одягатиметься так, як йому буде зручно, і дружитиме не зі снобами, а з простими класними хлопцями й дівчатами, які
не позирають на людей зверхньо через одяг чи зачіску.
* Вулиця в Нью-Йорку, на якій розміщені провідні фінансові установи США, зокрема Нью-Йоркська фондова біржа.
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– Комусь не подобається? Це їхні проблеми!
Життя в університеті кипіло. Марк бігав на пари з психології, яку він обрав своєю спеціальністю, та комп’ютерних наук, що були його пристрастю. Вечорами зустрічався з друзями в «У Піноккіо», щоб посперечатися про
майбутнє Інтернету, а вночі завзято програмував, лишаючи собі на сон усього кілька годин. Його «уніформою»
на всі випадки життя стали джинси, футболка з дотепним принтом і незмінні шльопанці, навіть узимку. А секретною зброєю Марка були гострий розум, упевненість у собі і єхидна посмішка, на які дівчата зліталися,
як мухи на мед.
З початком другого курсу Марк переїхав до кімнати H-33 в гуртожитку «Кірклендхаус», узявши з собою
дошку завдовжки два з половиною метри, на якій можна було писати маркерами. Марк спробував упхнути
її в спальню, але велетенська дошка не пролазила у двері. Тоді Цук притулив її до стіни прямо в коридорі й одразу ж заходився строчити формули й символи.
– Це щось по-інопланетянському? – у коридор визирнув білявець з іронічною посмішкою і простягнув долоню для вітання. – Кріс Г'юз. Здається, ми живемо в одній кімнаті.
Кріс виявився класним хлопцем – простим і веселим.
Він вивчав історію й літературу, у програмуванні багато
не тямив, але захоплено сперечався з Марком про майбутнє технологій та інтернет-сервісів.
– Років за десять ми вже матимемо надшвидкий Інтернет на всій планеті. Його роздаватимуть супутники, –
міг не одну годину доводити Кріс.
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– Ой, Крісе, ти оптиміст! – кривився Марк. – Для такого треба щонайменше років з двадцять!
Поряд у блоці жили Біллі Олсон і Дастін Московіц. Біллі був актор-аматор і справжній шибайголова, а Московіц вивчав економіку і в майбутньому бачив себе фінансовою акулою.
– А що це ви робите? – зазирнули Біллі й Дастін у кімнату до хлопців, коли почули за стіною страшенний
грюкіт.
Виявилося, що Кріс і Марк розбирали двох’ярусне
ліжко.
– Розумієте, це несправедливо, що хтось спатиме вгорі, а хтось – унизу, – пояснили вони.
Біллі з Дастіном ошелешено роздивлялися кімнату
сусідів. Тепер у крихітній спальні тулилися два звичайних ліжка й заледве вистачало місця на щось іще. Але
хлопці тим не журилися, адже основне життя вирувало
у спільній вітальні, де Марк, Кріс, Біллі і Дастін збиралися вечорами.
Найчастіше ця кімната нагадувала живописний смітник. На дивані валялися порожні пакети з-під чипсів,
на столі стояли пляшки з-під соку, а на мотлох на підлозі
ніхто вже й уваги не звертав. Серед усього цього безладу
миготів монітор комп’ютера, під’єднаний до університетської мережі. Уночі, коли сусіди засинали, Марк схилявся над клавіатурою і починав строчити нові й нові рядки
кодів, удосконалюючи їхню архітектуру.
Лише протягом першого навчального тижня на другому курсі Цук написав програму Course Match.
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– І як вона працює? – Кан-Син Джин хвилинку «повисів» над кодом, який показав йому Марк.
– Ну… Тобі ще подобається та руденька, Одрі? – Марк
швидко щось набрав на клавіатурі.
– Вона просто м-м-м! – заплющив очі друг.
– Поглянь, клікаєш сюди. Бачиш, Одрі записалася
на іспанську мову, історію мистецтва й узяла додатково
астрономію? Ти теж можеш обрати ці курси як додаткові – і тоді ви бачитиметесь дуже часто.
– Гм, брате, це геніально! – почухався Кан-Син
Джин. – Піду, мабуть, запишуся ще на іспанську.
Невдовзі всі Маркові друзі й знайомі в Гарварді кинулися випробовувати його нову програму. Вона показувала, які курси слухав той чи той студент. У цьому
університеті, як і в багатьох інших навчальних закладах, частину навчальних дисциплін студенти обирають самі відповідно до своїх інтересів. Гарвардці, які
страшенно переймалися зв’язками та контактами, могли тепер формувати свій навчальний розклад так, щоб
навчатися разом з цікавими їм людьми. Досить було
вибрати той самий курс, і Course Match їм у цьому
допомагала.
Якось, сидячи в «У Піноккіо», Марк, Кан-Син Джин,
Кріс і ще кілька чоловік сперечалися про майбутнє соціальних мереж.
Соцмережі набули популярності ще в 1990‑х роках.
Однією з найпомітніших була Match.com – щось на зразок служби знайомств. За нею з’явилася Classmates.com.
Вона допомагала знайти людей, з якими ви разом ходили
до дитсадка, школи чи університету.
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– Соцмережі – це абсолютно нові можливості! – писали журналісти.
1997 року в США запрацювала соцмережа SixDegrees.com,
яка багато в чому випередила свій час. Вона базувалася
на уявленні про те, що всі люди якось пов’язані між собою – наприклад, через спільних знайомих, однокласників чи колег по роботі. SixDegrees допомагала людям виявити ці зв’язки та перезнайомитися між собою.
– Якщо кожен з нас завантажить свій список контактів, ми зможемо зв’язатися з будь-якою людиною в світі! – натхненно доводив Ендрю Вайнрайх, засновник
SixDegrees.
На жаль, ця соцмережа проіснувала недовго. Інтернет
у той час був надто повільний, а його користувачів – замало. Вона з’явилася трохи зарано.
Потім було створено Open Diary – онлайн-щоденник, який читачі могли коментувати. Тоді – Friendster
та інші.
Свої соцмережі виникали у Швеції, Японії тощо. Але
більшість з них були неуніверсальні. Ними користувались або жителі якоїсь однієї країни, або ж носії спільної
мови, наприклад, англійці, канадці, австралійці, американці, які розмовляють англійською.
Теревенячи про перспективи, друзі раптом задумалися.
– Слухайте, одного дня точно з’явиться соцмережа,
яка об’єднає не кілька країн, а весь світ.
– Уявіть лишень, ви зможете зв’язатися з будь-якою
людиною в будь-якій точці земної кулі! – замріявся Кріс.
– І не просто для того, щоб потеревенити про погоду,
а щоб робити щось справді неймовірне! Рятувати тварин!
41

Боротися проти глобального потепління! Зупиняти злочини! Знаходити родичів чи загублені твори мистецтва!
Підтримувати реформи! Обмінюватися досвідом! Боротися за права!.. О-о-о! – застогнав Кан-Син Джин у захваті. – Це змінило б світ назавжди!
Ніхто з них навіть уявити не міг, що така мережа народиться за лічені місяці простісінько в них під носом.
А створить її Марк Цукерберг.
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Запитання до розділу
1. Що вирішив Марк після першого, не надто вдалого,
дня в Гарварді?
2. Чи вдалося Цукові знайти друзів і однодумців
в університеті? Про що вони сперечалися й чим
цікавилися?
3. Які ти знаєш соціальні мережі? Чи користуєшся
якоюсь із них? Чим вона тобі подобається?
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РОЗДІЛ 5

Гарвардський пранкер

Суспільство, побудоване
на стосунках.
Марк Цукерберг

М

арк хакнув мережі гуртожитків Гарварду
майже з заплющеними очима. А деякі й ламати не довелося.
Доступ до мережі одного з гуртожитків
хлопець отримав, просто під’єднавшись за допомогою
Ethernet-кабеля до інтернет-розетки на стіні. Логін і пароль іще однієї йому «позичив» Біллі Олсон.
Так чи інак Марк отримав доступ до внутрішньої інформації дев’яти з дванадцяти гуртожитків свого університету. Його цікавили «фейсбуки». Так у деяких американських університетах називають каталоги з іменами
та фотографіями першокурсників. Дослівно слово «фейсбук» означає «книга облич». Кожен гуртожиток мав
свій «фейсбук», який допомагав студентам познайомитися на початку навчання.
Лишалися дрібниці – «перетягнути» ці фотографії.
Усього за вісім годин Марк написав програму Facemash,
яка сама довільно згрупувала фото – попарно дівчачі
й попарно хлопчачі.
Та-дам!
Знімки були ще ті. У перший тиждень навчання всіх
нових студентів фотографували гарвардські фотографи.
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Світлини не завжди були вдалі, але перезнімати фрешменів* ніхто не збирався. Отож фотографії у «фейсбуках»
були приблизно такі самі, як і більшість офіційних світлин, де цілком симпатичні в житті люди видаються блідими роботами чи серійними кілерами.
– Крісе, ти на цій фотці схожий на мого шкільного
вчителя хімії! – реготав Марк.
– На себе поглянь! Тобі тут наче тринадцять років, –
не залишився в боргу Г’юз.
«Фейсбуки» зі своїми невдалими фото студенти хотіли засунути якнайдалі й ніколи про них не згадувати. Марк не просто дістав ці світлини, а й опублікував
їх в Інтернеті.
Facemash запрацювала в неділю по обіді просто з Маркового ноутбука. Хлопець надіслав посилання на сайт
кільком друзям, і вони, відкривши лінк, прочитали
напис:
ХІБА НАС УЗЯЛИ ДО ГАРВАРДУ ЗА МИЛЕ
ЛИЧКО? НІ. АЛЕ ЧИ ОЦІНЮВАТИМУТЬ НАС
ЗА ЗОВНІШНІСТЮ? ТАК.
Нижче відвідувачі мали оцінити розміщені попарно
знімки студентів, обравши «найгарячіший».
Потрапивши на сайт Facemash, студенти прикипали
до моніторів.
– Ого! Га-га-га! О-о-о! – вони клікали й клікали, оцінювали нові й нові пари фотографій і не могли зупинитися.
Пересилали лінк на сайт своїм друзям, а ті – своїм.
– Лише поглянь!
* Фрешмен – новачок, студент-першокурсник.
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КЛІК! КЛІК! КЛІК!
За пів дня, до десятої вечора, фотографії студентів
із «фейсбуків» переглянули 22 тисячі разів. Сайт тріщав
по швах. Зрештою ноутбук Марка зависнув, не витримавши такої повені.
Приблизно тоді ж прокинулася технічна служба підтримки університету. Сисадміни помітили, що мережа
одного з гуртожитків просто плавиться від небаченого трафіку. Та тільки години за чотири вони знайшли
осередок і відрізали Марковому комп’ютеру доступ
до мережі.
– Що?! – Марк стукотів по клавіатурі, але нічого
не відбувалося. Facemash помер, проживши дуже коротке, зате напрочуд яскраве життя.
У понеділок Цукерберг, а також його друзі Біллі Олсон і Джо Грін, які теж доклали рук до Facemash, постали перед керівництвом Гарварду. Їх звинуватили в цілій
купі «злочинів».
– Ви порушили університетський кодекс поведінки!
Зазіхнули на авторські права! Розголосили конфіденційну інформацію! – лунали докори.
За таку провину студентів могли прогнати
з університету.
– Через кілька днів ми ухвалимо щодо вас рішення, –
виголосили хлопцям на засіданні.
Марк утратив апетит, Біллі і Джо нервово гризли нігті.
– Оце халепа!
– Якщо нас виженуть, як сказати про це батькам?!
Наступного дня гарвардська студентська газета опуб
лікувала розгромну статтю про Марка.
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«Цукерберг появив найгірші сторони студентів Гарварду!» – писала Harvard Crimson.
На додачу до всього Марк зіпсував стосунки з жіночими товариствами університету. Його звинуватили в неповазі до дівчат. Жінкам набридло, що їх часто оцінюють
передусім за зовнішністю – як об’єкт, а не як живу істоту
з власними думками, внутрішнім світом та правом мати
такий вигляд, який їй заманеться.
Через п’ятнадцять років, виступаючи в Конгресі США*, Марк назве Facemash пранкерським сайтом,
створеним задля розіграшу. Подібні коники школярі
і студенти викидають увесь час. Хтось малює карикатури, хтось пише пародійні віршики, інший влаштовує розіграші по телефону, а котрийсь створює «хуліганські»
сайти. Часом це доброзичливі жарти друзів, а часом
і справді щось дуже образливе та негідне.
У фільмі про Марка «Соціальна мережа» Голлівуд показав свою версію тих подій. Мовляв, напередодні його
грубо кинула дівчина. Хильнувши з друзями пива, Марк
вирішив помститися Джессіці, а заразом і всім дівчатам,
створивши Facemash.
Хай там як, а тепер Маркові загрожував безславний фінал його гарвардської освіти. Батьки Цукерберга вже готові були їхати, щоб допомогти зібрати синові речі й відвезти його додому. А Марк, замість того щоб
посипати собі голову попелом, вирушив на вечірку, яку

* Орган влади у США, в якому ухвалюють закони. В Україні такі функції виконує
Верховна Рада.
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влаштували його друзі з єврейського студентського товариства «Альфа-Епсилон-Пі».
Можливо, це були останні його дні в Гарварді, тож
Марк вирішив:
– Розважимося наостанок!
Студенти танцювали, їли піцу, реготали, а коктейлів
вихилили стільки, що невдовзі утворилася довжелезна
черга в туалет.
Біля Цукерберга в черзі стояла чорнява дівчина й ледве стримувала сміх, позираючи на його келих із програмістським жартиком. Відразу було зрозуміло, що перед
нею програмер, про що вона йому й заявила.
Решту вечора Марк протеревенив із Прісциллою Чан.
Саме так звали дівчину з черги. Вона була першокурсницею, вивчала біологію і здалася хлопцеві на диво товариською і щирою. У Гарварді таких відкритих дівчат
зустрінеш нечасто. Марк і Прісцилла розмовляли про
різні веселі дурниці, ще ніколи йому з жодною дівчиною
не було так легко і просто.
Коли вечірка завершувалася, Марк сказав Прісциллі:
– Слухай, здається, мене виженуть через три дні, тому
не гаючись ми маємо сходити на побачення!
– Окей, – усміхнулась Прісцилла, очевидно, вподобавши ідею. – Ось мій телефон.
І дівчина побігла з подругами у свій гуртожиток,
а Марк іще довго проводжав її очима.
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Запитання до розділу
1. Що саме в Гарвардському університеті називали
«фейсбуками»?
2. Як ти ставишся до Маркової ідеї Facemash?
3. Чому керівництву університету не сподобався сайт,
що його створив Марк?
4. Чому на Цукерберга образилися жіночі товариства
Гарварду? Чи мали вони рацію?
5. Кого Марк зустрів на вечірці? Чим йому сподобалася
нова знайома?

51

РОЗДІЛ 6

Це якесь божевілля!

Запитання, яке я ставлю
собі майже щодня: чи роблю
я те найважливіше,
що міг би робити?
Марк Цукерберг

Б

лизнюки Кемерон і Тайлер Вінклвосси були схожі на дві біляві кучеряві гори. Їхнім м’язам позаздрили б і бодібілдери. Вінклвосси займалися академічною греблею і представляли Гарвард
на змаганнях.
Друг і однокурсник близнюків на ім’я Дів’я Нарендра
був нижчий від них на голову, але значно заповзятливіший. Саме він і написав Маркові Цукербергу листа.
– Ти гадаєш, це добра ідея? – Вінклвосси досі мали
сумніви.
– Гей, не тупіть! Він же справжній хакер! Цей його
Facemash – просто бомба! Саме такий хлопець нам
і потрібен.
– Ну, ок. Як скажеш, – погодилися близнюки й пішли
на тренування.
Що саме від нього хотіла ця трійця, Цукерберг дізнався вже незабаром. Виявляється, Нарендра й Вінклвосси
розробляли соціальну мережу для студентів Гарварду.
Вони планували її назвати Harvard Connection. Студенти
могли б знайомитися в ній, обмінюватися інформацією
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про вечірки або отримувати знижки на вхід до клубів.
Над Harvard Connection працювало кілька програмістів,
але справа рухалася страшенно повільно. Дізнавшись
про скандал із Facemash, Нарендра заявив:
– Цукерберг, от хто нам потрібен!
Марк тим часом заліг на дно. Його з друзями не вигнали з університету, але призначили випробувальний термін. Крім того, Марка змусити офіційно вибачитися перед студентами.
Помираючи від нудьги без нових витівок, Цукерберг
прожогом написав програму на честь свого улюбленого
викладача комп’ютерних наук Гаррі Льюїса. Вона мала
назву Six Degrees to Harry Lewis. Як і колишня соцмережа SixDegrees.com, програма базувалася на незвичній
ідеї про «шість рукостискань».
– Я читала про це, – згадала Прісцилла, увечері гуляючи з Марком. – Дослідники з’ясували, що кожен з нас
пов’язаний з будь-якою іншою людиною на планеті, навіть якщо це кінозірка, знаменитий мільярдер, Папа
Римський чи генеральний канцлер Німеччини. Між
нами й цією людиною – усього «шість рукостискань»,
тобто п’ятеро людей. Наприклад, я хочу надіслати подарунок Томові Крузу, але не знаю адреси. Я можу знати
потрібну людину, яка знає потрібну людину, яка знає потрібну людину… Знадобиться лише п’ятеро «потрібних
людей» – і Круз отримає мій сюрприз без ніякої пошти!
– Тобі подобається Том Круз? – зрадів Марк. – Мені
теж!
Цукерберг випробував теорію про «шість рукостискань» у дії – в електронному вигляді. Його програма
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показувала, як кожен зі студентів Гарварду пов’язаний
з професором Гаррі Льюїсом – через знайомство з іншими студентами або викладачами.
– Гарвард здається великим безладним мурашником, – якось уночі філософував Кріс. – Але поглянь,
твоя прога показує, що ми всі між собою якось пов’язані… Це навіть трохи страшно.
Six Degrees to Harry Lewis вже працювала. Отож треба було вигадати якусь нову розвагу, і Марк погодився
допомогти хлопцям з Harvard Connection. Це був легкий
для Цукерберга спосіб трохи заробити.
Марк ще тільки проглядав незавершений код соц
мережі, а вже знудився. Він вирішив, що завершить
Harvard Connection трохи згодом, і відклав нудну справу подалі. Тим часом насувалася пора передріздвяних іспитів, а Марк був геть не готовий. Він майже не бував
на лекціях, учив тільки те, що стосувалося математики
й комп’ютерів, а вечорами й ночами програмував.
– Я просто не уявляю, як здати те «Мистецтво часів
імператора Августа», – пожалівся він Прісциллі, коли
та принесла йому поїсти. – Я все проґавив!
– Ти щось придумаєш! – дівчина обняла друга й побігла на наступну пару.
І Марк придумав.
На іспиті студентам треба було знати 500 різних творів
мистецтва часів римського імператора Октавіана Августа. Викладач міг запитати про будь-який з них, наприк
лад, про вівтар Миру, театр Марцелла чи форум Августа. Прочитати про всі п’ять сотень зображень, скульптур
чи будівель, коли до іспиту лишалася доба, Цукерберг
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не встигнув би. І тоді він знову написав програму. Марк
завантажив у неї 500 зображень й опублікував в Інтернеті, а тоді запропонував студентам Гарварду прокоментувати те, що вони бачать. Гарвардці не проґавили нагоди
похизуватися ерудицією й залишили цілу купу коментарів про те, що воно таке та хто й коли його створив.
– Цуку, це геніально! – прошепотів Г’юз, побачивши
результат. – Тобі написали готові шпори!
Саме так і було. У ніч перед іспитом Марк прочитав
свої онлайн-шпаргалки кілька разів. Їх було написано просто, легко, а часом і з гумором, тож запам’ятовувалися вони на раз-два. Цукерберг склав іспит з історії
мистецтва на відмінно.
– Марку, як твої успіхи з Harvard Connection? – зателефонував Нарендра перед Новим роком.
– Працюю, Дів’є. Треба ще трохи покопирсатися в коді.
Не переживай! – кинув Цукерберг і поклав слухавку.
Але правда була в тім, що Harvard Connection досі
не зрушила з місця ані на крок. Марк тим часом працював над зовсім іншою соціальною мережею. Він роздумував над нею всю осінь, а всі зимові канікули розробляв.
На початку лютого, коли все було готове, Цукерберг
натиснув кнопку на комп’ютері, і в Інтернеті запрацював новий сайт thefacebook.com. Це була нова соціальна
мережа для студентів Гарварду. У ній Марк об’єднав усі
свої попередні та нові ідеї.
Синьо-білий thefacebook.com з обличчям знаменитого
актора Аль Пачіно у верхньому лівому кутку замість логотипу був сучасною цифровою і значно розширеною версією студентських «фейсбуків». У ньому кожен студент
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міг створити свій профіль – розповісти про себе, свої захоплення, хобі, улюблену музику, фільми й книжки
та завантажити своє найкраще фото. Окрім цього, можна було додавати до себе в друзі інших студентів, а також
переглядати списки друзів своїх друзів і навіть «підморгувати» їм.
У Гарварді вже давно збиралися переселити «фейсбуки» в Інтернет, але рішення там ухвалювали страшенно
повільно. Керівництво боялося зайвих витрат. Прискіп
ливі юристи теж мали свої аргументи.
– Не всім студентам сподобається, що їхні фото опублікували без дозволу, – застерігали вони. – За таке на нас
можуть подати до суду!
Марк довів, що створити соцмережу для студентів
можна за кілька місяців, не витративши і ста доларів.
Цукерберг заплатив невеличку суму за реєстрацію адреси сайту та ще 85 доларів за його розміщення на сервері.
Він також здогадався, як зробити так, щоб з фото не виникло ніяких проблем.
– Просто треба дати студентам змогу завантажувати
фото власноруч – на свій смак!
Амбітні гарвардці злетілися на thefacebook.com,
як мухи на мед. У новій соцмережі можна було налагоджувати корисні контакти й заводити нових друзів.
Виявилося також, що thefacebook.com – чудовий спосіб знайти собі хлопця чи дівчину. Гарвардці натрапляли
на симпатичне фото, переглядали статус його власника
(«одружений», «у стосунках» або «вільний»), а тоді могли
«підморгнути» цій людині й додати в друзі.
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За тиждень у thefacebook.com зареєструвалася майже половина студентів Гарварду, а за місяць соцмережа
мала вже 10 тисяч юзерів.
– Це якесь божевілля! – вигукували друзі Марка.
А Цукерберг зрозумів, що зіткнувся з новою серйозною
проблемою:
– Я нічогісінько не встигаю. А-а-а-а-а! – панікував
Марк.

Запитання до розділу
1. Чому до Марка звернулися Нарендра й брати
Вінклвосси?
2. За часи навчання в університеті Цукерберг створив
чимало проєктів. Найвідоміші серед них Course Match,
Facemash та Six Degrees to Harry Lewis. Чи є між ними
щось спільне?
3. Як Цукерберг назвав свою нову соціальну мережу для
студентів?
4. Чому нове творіння Марка стало шалено популярним
у Гарварді?
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РОЗДІЛ 7

Марк збирає команду

Ми більше розвиваємося,
коли дивимося на речі очима
інших людей.
Марк Цукерберг

М

арк Цукерберг анітрохи не був схожий
на майбутнього геніального підприємця й мільярдера. У коридорах Гарварду він не справляв такого ж солідного враження, як інші
студенти – майбутні банкіри, фінансисти чи керівники компаній. Хлопець не привертав ніякої уваги. Якщо
хтось із якогось дива починав розглядати Цукерберга, наприклад, на студентській вечірці, то бачив худого
юнака середнього зросту з дитячим обличчям, несерйозного на вигляд і в непоказному одязі – старих джинсах,
розтягнутій сірій футболці й резинових шльопанцях.
Цей хлопець переважно мовчав або реготав з якихось
жартиків, зрозумілих лише програмістам. За гарвардськими стандартами Марк Цукерберг скидався скоріше
на невдаху.
– Ой, Прі, де ти тільки його знайшла? – розчаровано вигукнула університетська подруга Прісцилли після
знайомства з Цукербергом.
– Марк мені дуже подобається! – призналася дівчина.
Прісцилла роздивилася за підлітковою зовнішністю Цукерберга щось особливе. Вона не тільки вміла
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відчувати людей, а й мала велике серце. Цими якостями
Прі завдячувала своїй родині.
На відміну від більшості гарвардців, дівчина була родом з дуже простої сім’ї. Її батьки, китайці з походження,
колись утекли на благенькому човні від війни, яка йшла
у В’єтнамі. Десятки, навіть сотні тисяч таких мігрантів,
яких називали «людьми в човнах», гинули в морі, так
і не діставшись до берега. Але щойно одруженим батькам
Прісцилли пощастило доплисти до США.
У новій країні мама й тато дівчини важко працювали,
майже не маючи часу на сон. Минули роки, і вони не лише
поставили на ноги трьох дочок – Прісциллу та її двох молодших сестер – а й відкрили власний ресторан.
Чани піклувалися про всіх своїх рідних, які теж емігрували до США. Дивлячись на свою дружну, згуртовану
родину, яка разом долала всі негаразди, Прісцилла вчилася цілеспрямованості, цінувала злагоду й підтримку.
Спостерігаючи щодня, як важко батьки працюють заради родини, Прі вирішила будь-що здобути найкращу
освіту самотужки. І їй вдалося.
– Наша Прісцилла була найкраща учениця в школі.
Вона сама вступила до Гарварду, – хвалилася її бабуся
сусідкам.
Марк і Прісцилла були дуже схожі. Напевно, саме
тому вони так добре порозумілися. Обоє цінували прос
тоту в спілкуванні й демократичний одяг, чим вирізнялися серед студентів-багатіїв. Обоє мали згуртовану родину. Обоє мріяли займатися улюбленою справою, обоє
готові були не спати ночами й докладати всіх зусиль заради омріяної мети.
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Прісцилла була одна з перших, кому Марк по секрету розповів про Thefacebook.com ще до того, як сайт
запрацював.
– Не знаю, чи з цього щось вийде, – признався Марк.
– Вийде, я в це вірю! – запевняла Прі.
Дівчина не помилилася. Марків проєкт набирав шалених обертів на очах. Уже на другий тиждень після запуску Цукерберга почали штурмувати студенти інших
університетів.
– Як нам під’єднатися? Можеш дати нам доступ?
– Ну, будь ласка!
Цукерберг зрозумів, що не впорається сам з такою навалою охочих і почав збирати команду.
Авжеж, він не міг обійтися без свого партнера по витівках Едуардо Саверіна. Як і Марк, Едуардо був єврей
і ходив до клубу «Альфа-Епсилон-Пі». Там вони й познайомилися на першому курсі. Саверін був майже геній
в математиці й шахах. Коли Цукерберг писав Facemash,
то потребував алгоритму, за яким програма створюватиме рейтинг найпопулярніших студентів. І саме Едуардо йому підказав його. Це був алгоритм для… рейтингу
шахматистів!
А ще в Едуардо водилися гроші, адже його батько був
справжній магнат. Щоб запустити Thefacebook.com, Цукерберг і Саверін домовилися скластися по тисячі доларів. За це Едуардо ставав співзасновником соцмережі.
Він погодився виконувати роль фінансового директора
їхньої невеличкої «компанії».
Економіст і програміст Дастін Московіц узяв на себе
поширення соцмережі на інші університети. Це була
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виснажлива й марудна робота, але друг Цукерберга давав їй раду якнайкраще. А чарівний Кріс Г’юз із приємним голосом і вишуканими манерами від імені команди
спілкувався з журналістами.
Четверо засновників Thefacebook вирішили якось представитися на сторінці «Про сайт». Марк написав так:
ЗАСНОВНИК, ВЛАСНИК,
КОМАНДИР І ВОРОГ ДЕРЖАВИ
Дастін відрекомендувався як «невиправний програміст і найманий вбивця». А Саверін вирішив бути «серйозним». «Ведення бізнесу, управління корпорацією,
бразилець», – написав він. Саверін справді народився
в Бразилії, а до США переїхав, коли був дитиною.
Через кілька тижнів після старту соцмережею The
facebook.com користувалися вже всі гарвардці, студенти Стенфорду, Єльського, Колумбійського та інших найпрестижніших університетів.
– Двадцять тисяч! Двадцять тисяч користувачів за місяць! – танцював Московіц.
Увесь цей час четвірка трудилася над сайтом, не покладаючи рук, ще й встигала ходити на лекції.
Утім, здавалося, Thefacebook.com рекламував себе
сам. Він поширювався, як вірусне відео, бо влучав у самісіньке серце студентів престижних вишів. Вони прагнули налагоджувати зв’язки та справляти якнайкраще враження. І соцмережа Марка Цукерберга давала
їм таку змогу.
На Thefacebook.com студенти створювали свої «досконалі» профілі. Вони насичували їх інформацією про
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те, хто вони такі, що вміють і люблять та чого прагнуть.
У цій самій соцмережі студенти могли познайомитися
з безліччю потрібних чи просто цікавих людей, з якими
навряд чи перетнулися б у житті.
Дуже швидко додавання нових друзів обернулося
на своєрідний спорт. Той, хто мав у друзях п’ятдесятеро
людей, будь-що намагався наздогнати того, хто «зафрендив» уже п’ятсот.
– Thefacebook шириться, мов грибниця, – казав Саверін.
Thefacebook користувалися лише студенти «елітних»
університетів, тож мати доступ до цієї соцмережі вважалося дуже престижним. Для перших користувачів вона
стала синонімом якості, надійності, елітарності.
Цукерберг не перший створив соцмережу для студентів. Але Thefacebook був дуже простий, інтуїтивно зрозумілий і тому подобався всім. Цей сайт майже гіпнотизував користувачів. Потрапивши на нього, студенти
починали роздивлятися профілі своїх друзів, тоді – профілі друзів друзів, потім шукали профіль дівчини
чи хлопця, з якими познайомилися на вечірці…
КЛІК! КЛІК! КЛІК!
Це було страшенно захопливо, і неможливо було
спинитися!
Виявилося, що Thefacebook – це корисна річ, що тримає всі контакти в одному місці. Тож незабаром, окрім
студентів, нею користувалися й професори та інші працівники навчальних закладів. Навіть ректор Гарварду
завів собі профіль на Thefacebook.com та охоче додавав
у друзі студентів.
66

Наприкінці травня Марк укотре переглянув статистику юзерів.
– Схоже, ми побили новий рекорд.
До Thefacebook.com приєдналося 34 американських
університети й понад 100 тисяч користувачів. Цифрова
версія «фейсбуків» перетворювалася на щось страшенно
серйозне.
Мисливці на розробки теж це зрозуміли. Керівники
технічних корпорацій почали призначати Марку та його
друзям зустрічі й пропонувати викупити Thefacebook.com
за шалені гроші. Одного разу навіть прозвучала сума
10 мільйонів. Марк вислухав пропозицію і жартома запропонував її подвоїти. Над його словами задумалися!
Але Цукерберг одразу ж розчарував технічного гіганта:
– Вибачте, але Thefacebook не продається!
У квітні Thefacebook стала справжньою компанією. Едуардо офіційно її зареєстрував, а ще відкрив рахунок у банку,
на який вони з Марком поклали по 10 тисяч доларів. Крім
того, сайт почав заробляти на розміщенні реклами. Спершу на Thefacebook.com рекламували різні дрібні товари для
студентів на зразок футболок чи готових обідів. Це приносило Маркові та його друзям невеличкий прибуток. Однак
невдовзі до команди стали звертатися й величезні компанії.
Одного разу гігантська міжнародна корпорація
MasterCard захотіла розмістити на Thefacebook.com рекламу кредитних карток для студентів. Але там сумнівалися, чи буде вона успішною.
– Зрозумійте, це для нас ризик. Тож ми заплатимо вам
не за покази реклами, як це робиться зазвичай, а за готовий результат, – перестрахувалися в компанії.
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– Тобто? – не зрозумів Саверін.
– Тобто за кожного клієнта, який забажає відкрити
кредитку.
– Ну… Гаразд, – погодилися хлопці.
І от рекламна кампанія стартувала. Минула тільки доба, а завдяки соцмережі до MasterCard звернулося
по кредитну карту удвічі більше клієнтів, ніж було заплановано на наступні 4 місяці!
– Не може бути! Це просто неможливо! – у MasterCard
не повірили власним очам. За наступні кілька днів вони
перерахували Thefacebook дуже пристойну суму.
– Ви її чесно заробили!
Незабаром на Thefacebook.com з’явилася й інша реклама. Цікаво, що соцмережа досі була закритою – доступ
до неї отримували лише студенти певних університетів.
Тому рекламодавці навіть не могли бачити картинок і відео, які там розміщували. Але однак не перестали це робити, адже шалена популярність Thefacebook.com приносила їм великий прибуток.
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Запитання до розділу
1. Як гадаєш, чи вдалося б Маркові самотужки
впоратися з розвитком Thefacebook без допомоги
друзів? Як саме вони йому допомагали?
2. Дівчина Марка Прісцилла всіляко його підтримувала.
Цукерберг і Прі були дуже схожі – чим саме?
3. Чому Thefacebook став популярним так швидко?
Що саме в ньому подобалося користувачам?
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РОЗДІЛ 8
Є проблема!

Найбільший ризик –
це не ризикувати.
Марк Цукерберг

П

роблеми почалися з настанням літніх канікул.
Через навалу користувачів Thefacebook от-от міг
репнути, як перестиглий кавун. Хлопці не встигали додавати нові сервери, щоб сайт працював

як слід.
– Є проблема! – прошепотів Марк і нарешті зважився
зробити те, що планував уже деякий час.
Цукерберг написав заяву про безстрокову академвідпустку. Це означало, що він припиняв поки що навчання в Гарварді, але залишав за собою право повернутися
до університету за рік чи декілька років. На нього чекала дуже непроста розмова з батьками…
– Ти впевнений? – обняла хлопця Прі. – Не шкодуватимеш?
Марк був упевнений. Він чітко бачив, на що тепер
спроможний Thefacebook. Потрібно було більше часу, зусиль та, звісно ж, грошей. Питання з часом тепер було
вирішено.
Щоб зосередити всі зусилля на соцмережі, Марк вигадав дещо незвичне. Він вирішив переїхати до Пало-Альто, що на іншому боці країни – аж у Каліфорнії.
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Це місто отримало свою назву на честь величного дерева – секвої вічнозеленої, яке росте на тихоокеанському
узбережжі Північної Америки. Іспанською її називають
«ель пало альто», тобто високе дерево. Секвоя вічнозелена – одне з найвищих дерев на Землі, заввишки воно
може сягати 110 метрів.
Пало-Альто розкинулося в північній частині знаменитої Кремнієвої долини – регіону, де працюють провідні високотехнологічні компанії, такі як Apple, Google, Intel,
AMD, Nvidia чи Adobe. Цукерберг хотів опинитися в цьому
незвичному середовищі, адже його Thefacebook воно могло стати в пригоді. Сюди переїздило багато стартапів – новеньких компаній, які пропонували щось цікаве й свіже.
Зазвичай, якщо їхню геніальну програму чи новаторську
технологію помічали компанії-гіганти, стартапи не втрачали нагоди продати права на свій винахід якомога дорожче.
Це була звична схема, яка дозволяла добряче заробити.
Цукерберг поки що не думав продавати Thefacebook.
Він хотів розвивати його сам. Але юнак не мав ані досвіду управління компанією, ані потрібних знайомств. Світ
великого бізнесу здавався йому таким самим недосяжним, як і верхівки велетенських секвой. Марк розумів,
що кожен крок йому доведеться робити навпомацки,
і багато що залежатиме лише від удачі.
Хлопці орендували на літо одноповерховий будиночок з кількома спальнями й басейном. Але до Каліфорнії прибула не вся команда. Кріс полетів на кілька місяців до Франції, Едуардо займався іншими справами,
тож до Кремнієвої вирушили тільки Цукерберг і Московіц, узявши з собою кількох програмістів-практикантів.
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Хлопці одразу ж зробили свій лад у новому домі:
на столах купчилися гори порожніх пляшок, пакетів
з-під чипсів і коробок з-під піци, брудний посуд тижнями лежав у мийці, сміття ніхто не виносив – тож у домі
завелися мурашки.
Вечірки там влаштовувалися знамениті! Оголошення
про них хлопці писали просто на Thefacebook.
ЗБИРАЄМОСЯ В СУБОТУ О 21:00. БУДЕ ГАРЯЧЕ!
Будинок умить наповнювали студенти розміщеного
поблизу Стенфордського університету. Хлопці й дівчата
пили коктейлі, смажили барбекю й гойдались на тарзанці над басейном, а потім із вереском стрибали у воду. Сусіди навісніли й погрожували викликати поліцію.
Цукерберг у Пало-Альто поводився як мушкетер: коли
йому треба було поміркувати, він діставав рапіру й вимахував нею, немов бився з суперником на дуелі.
– Марку, чи не міг би ти… Ой! Дивись, обережно!
– Ти нас усіх попротикаєш цією штукенцією!
Марка вигнали фехтувати надвір. І доки він фехтував, надумав запросити до команди ще одного фахівця,
який міг би зарадити їм у третій проблемі – браку грошей. Звали його Шон Паркер.
Шон здобув славу дуже-дуже крутого хлопця.
– Шон навчився програмувати в сім років, а в шістнадцять його арештували за хакінг, – розповідав друзям
Марк.
Паркер схаменувся і відкрив свій легальний бізнес.
У старших класах він заробляв уже понад 80 тисяч доларів за рік. Шон кинув коледж і став займатися своїми
проєктами, які приносили шалений прибуток.
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Шон стояв біля джерел кількох дуже популярних американських сервісів і соцмереж. Однак нечесні партнери
змогли влаштувати все так, що Паркер втратив контроль
над власноруч створеними компаніями.
Залишившись без діла, Шон вислухав пропозицію
Цукерберга.
– Як тобі посада президента компанії? – поцікавився
Марк.
Цукерберг був головний власник Thefacebook, її нат
хненник і стратег. Він один вирішував, як розвиватиметься соцмережа, і нікому не дозволяв керувати замість
себе. Але компанії потрібна була людина, яка вміє вести
перемови та може знайти інвесторів – бізнесменів, які інвестують гроші в її розвиток, щоб згодом отримати прибуток. Одне слово, потрібен був солідний президент компанії, що вмів носити краватку, знався на інвестиціях
та пройшов Крим і Рим.
Шонові достатньо було кинути оком на Thefacebook
та статистику його зростання, щоб віддати соцмережі належне. Паркер став частиною команди.
Одного разу Цукерберг і Шон сиділи в басейні, і Марк
при цьому розмахував рапірою.
– Гадаєш, наш сайт справді буде найкращим? – сумнівався Цукерберг.
– Так, – кивнув Паркер, ухиляючись від зброї. – Звісно, якщо нас не перевершать конкуренти. Ми також повинні допомогти нашим серверам, щоб вони не вийшли
з ладу.
Шон знав, про що казав. Свого часу він вклав солідну
суму в розвиток соцмережі Friendster. Вона з’явилась за два
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роки до Thefacebook і допомагала людям знайомитися.
Friendster стала жертвою власного успіху – сервери не витримали надзвичайної популярності сайту. Він став повільним, неповоротким і, зрештою, розгубив більшість користувачів. Така сама небезпека тепер нависла й над Thefacebook.
Щоб відвернути небезпеку, у Марка було зовсім небагато часу. Влітку студенти роз’їхалися по домівках, і трафік трохи впав, але восени мав знову зрости. Доти потрібно було знайти цілу купу грошей, щоб купити нові
сервери та збільшити потужність.
І саме в цей час на компанію звалилася ще одна серйозна халепа.
– Марку, мені прикро про це казати, але вашу компанію зареєстровано абияк, – виявив Шон, перевіряючи документи Саверіна. – Треба все переробити.
Хлопці знову зареєстрували компанію – цього разу
за всіма правилами. Саверіну ж не сподобалося, що він
утратив контроль над Thefacebook. Недовго думаючи,
Едуардо заблокував рахунки компанії, які досі контролював. Thefacebook не міг отримати в банку ані цента.
– Не можу в це повірити! – хапався за голову Марк. –
Це якийсь жах.
Що тут робити – Цукерберг став витрачати на компанію свої гроші. Дуже скоро їх зовсім у нього не лишилось. А борги й далі зростали – потрібно було платити
за нові й нові сервери. І тут на допомогу Маркові прийшли батьки.
– Ма, та, але ж це всі ваші заощадження! – отетерів
Марк, коли Цукерберги переказали йому десятки тисяч
доларів.
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– Потім віддаси, – махнув рукою Ед.
– Ми віримо в тебе, синку, – обняла Марка Карен.
Паркер негайно взявся за пошук інвесторів. Біля
скромного двору хлопців в Пало-Альто чи не щотижня
паркувалися страшенно дорогі автомобілі. Це на перемовини з Цукербергом і Паркером приїжджали бізнесмени
з дуже товстими гаманцями. Одного разу завітали навіть
з пошуковика Google.
– Ні! Ні! Дякую, але ні! – відповідав на всі пропозиції
Марк.
Інвестори хотіли забагато: або управляти Thefacebook,
або й геть поглинути. Звісно, за солідну винагороду.
Та Цукерберг відчував, що досягне більшого, якщо контролюватиме компанію сам. І він не помилився.
Одного разу Шон зателефонував своїм друзям, а ті зателефонували своїм – і хлопці познайомилися зі справжнім «фінансовим богом» на ім’я Пітер Тіль. Він був один
із засновників знаменитої електронної платіжної системи PayPal та якийсь час її генеральним директором.
А ще Тіль був дуже талановитий шахіст. Можливо,
саме завдяки грі в шахи він навчився прораховувати
розвиток подій на багато кроків уперед. Він немов бачив
майбутнє, особливо якщо питання стосувалося розвитку
технологій та Інтернету. Тіль знаходив найкращі стартапи та інвестував у них гроші, щоб згодом отримати прибуток, коли ці стартапи почнуть заробляти мільйони
чи навіть мільярди.
– Я вважаю, що фінансувати потрібно лише такі проєкти, які спроможні об’єднати весь світ. Якщо Земля не працюватиме як єдиний організм, на ній і далі
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триватимуть суперечки, конфлікти і війни, – розповідав
Пітер журналістам.
– Люди можуть відрізнятися зовнішністю, мовою,
звичками чи традиціями, але ми всі прагнемо жити
в мирі й достатку, мати друзів і бути щасливими, – додавав він.
Thefacebook мав силу об’єднувати різних людей попри
відмінності, знаходити спільні цінності й інтереси, тому
Тіль вирішив допомогти молодій компанії.
Чоловік позичив Thefacebook 500 тисяч доларів.
За це згодом він мав отримати трохи більше 10% акцій
компанії. Для стартапа, яким керувало кілька студентів, пів мільйона було шаленою сумою. Але на той момент ще ніхто не знав, що насправді Тіль виграв набагато більше. Адже його частка в компанії вже незабаром
принесе йому шалені статки.
Отже, проблему з серверами на найближчий час було
вирішено. Хлопці змогли придбати все необхідне устаткування й були готові зростати далі. Вони були певні,
що сайт витримає нову навалу користувачів. Він не просто працюватиме, а літатиме з реактивною швидкістю.
Та не встиг Марк перевести подих, як Thefacebook спіткало нове лихо. У вересні брати Вінклвосси та Дів’я Нарендра подали на компанію в суд.
– Він украв нашу ідею соцмережі для Гарварду! – заявили вони.
– Цукерберг за це заплатить!
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Запитання до розділу
1. Чому Марк вирішив кинути навчання та переїхати
до Пало-Альто?
2. Які складнощі виникли на шляху розвитку
Thefacebook?
3. Як батьки підтримали Цукерберга у скруті?
4. Чому інвестор Пітер Тіль погодився позичити гроші
компанії Марка Цукерберга? Якими ідеями він
керувався?
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РОЗДІЛ 9

Facebook для всіх

Людей не хвилює, що хтось
говорить про вас у кіно.
Або навіть що говорите
ви самі. Еге ж? Їх хвилює,
що ви робите.
Марк Цукерберг

К

оли компанії подають одна на одну в суд, це зазвичай надовго. Директори, юристи, судді та журналісти готуються до справжнього серіалу завдовжки з надцять сезонів. Один судовий процес
в Австралії довкола невеличкої гідроелектростанції тривав понад 30 років. Учасники спору витратили на нього
не менше 100 тисяч євро. За ці гроші можна було б спорудити кілька таких гідроелектростанцій. Та ніяка сторона не хотіла поступатися.
Уперше Вінклвосси й Нарендра поскаржилися на Цукерберга через кілька днів після того, як Thefacebook запрацював. Вони написали керівництву Гарварду, але
університет вирішив не встрявати в суперечку студентів.
– Раджу вам вирішити цю справу в суді, – відповів
хлопцям президент університету.
Нарендра надимав щоки, а близнюки аж навісніли.
– Цей нахаба мав розробляти Harvard Connection. Але
він годував нас казочками, а тим часом працював над
своїм проєктом! Украв нашу ідею!
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– Пошив нас у дурні!
– Ми йому покажемо!
Трійця таки запустила так-сяк свою соцмережу, змінивши її назву з Harvard Connection на ConnectU, але
вона не витримувала жодної конкуренції із Thefacebook.
– Украв ідею? Що за дурня! – вимахував Цукерберг рапірою. – Десятки людей створювали соцмережі для різних університетів задовго до Вінклвоссів і до мене. Просто наша перша запрацювала як слід. А вони заздрять
нам, та й по всьому!
– Що будемо робити? – нервувався Паркер.
– Теж подамо на них у суд! – почухав потилицю Марк.
Thefacebook вирішила нагадати ConnectU про кілька
не надто приємних випадків. Виявилося, що Вінклвосси й Нарендра потай заходили до Thefacebook під логінами своїх друзів і «позичали» Маркові ідеї. Вони також
узнавали електронні скриньки користувачів соцмережі та розсилали їм спам, у якому закликали кинути
Thefacebook і приєднатися до ConnectU.
– Крадіжка даних та нечесна реклама! Що вони скажуть на це?! – потер долоні Марк.
Але насправді хлопцям не було коли багато думати про Вінклвоссів та їхні на позір безглузді судові позови. Дім-офіс Thefacebook нагадував розжарений казан, у якому кипіло й булькотіло безперестанку – тільки
устигай помішувати.
У вересні з цього казана раптом виплеснулася «стіна» – модуль, завдяки якому користувачі Thefacebook
отримали змогу робити дописи в себе на сторінці, а також на сторінках своїх друзів. Наприклад, повідомити
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якусь новину, поділитися враженнями від фільму, привітати з днем народження чи просто розповісти про свій
настрій. Нині таку опцію має більшість соцмереж. Важко уявити, що колись її не існувало.
Цього ж місяця Thefacebook досягнув нової вершини.
– До нас приєднався вже мільйон користувачів!
– Та-а-к!
– Ю-ху!
Марк із друзями влаштував грандіозну вечірку в дусі
культової кінокомедії «Звіринець», що розповідає про
«війну» двох студентських клубів. Усі гості перебралися в улюблених героїв цього фільму й розважалися
досхочу.
Наступного року Марк і Шон знайшли нового інвестора. Одна з компаній інвестувала в Thefacebook 13 мільйонів доларів. Казан забулькотів з навіженою силою.
– Як ви ставитеся до того, щоб змінити нашу назву? –
одного разу ошелешив Марк колег.
Усі вирячилися на Цукерберга, як на божевільного. Навіщо міняти назву, якщо вона відома вже на всю
країну?
– Та я пожартував, – махнув рукою Цукерберг. –
Ми лише приберемо з назви артикль The і станемо просто Facebook. Так зручніше, еге ж?
Так і вчинили. Щоправда, обійшлося це компанії
аж у 200 тисяч доларів. Та тепер Facebook міг дозволити
собі такі витрати.
Невдовзі соцмережа стала ще зручнішою. Користувачі тепер могли вільно ділитися й обмінюватися
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фотографіями (так, цю очевидну нині опцію теж потрібно було винайти).
А головне, Facebook став міжнародним. До мережі
один за одним приєднувалися університети Канади, Великої Британії, Ірландії, Мексики, Австралії, Нової Зеландії та інших країн.
Тоді настала черга старших шкіл.
– А що, старшокласники – уже майже студенти.
Це ж логічно! – стенув плечима Марк.
До кінця 2005 року до Facebook приєдналося більше
2 тисяч вищих навчальних закладів та понад 25 тисяч
шкіл.
– Пригадуєш «Піноккіо»? – якось промовив до Цукерберга Московіц. – Як ми жували піцу й розводили теревені, що одного дня з’явиться соцмережа, яка об’єднає
весь світ?
– Еге ж, – Марк щось строчив на своєму ноуті.
– Як гадаєш, може, це буде саме Facebook?
Цукерберг відірвався від монітора й поглянув на друга.
– Блін, а чому ні! – ошелешено пробурмотів Марк. –
Ну, тоді треба дещо зробити…
– Що?
Але Цукерберг уже зірвався з місця й побіг шукати
Паркера.
Наприкінці вересня 2006 року Facebook став відкритим для всіх користувачів у світі, старших тринадцяти років. Більше не треба було бути студентом чи старшокласником. Якщо ви мали комп’ютер, інтернет та електронну
скриньку, Facebook і його величезні можливості знаходити й об’єднувати людей були у вашому розпорядженні.
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– Тепер він і справді для всіх, – позіхнув Марк і заснув
де сидів. Готуючись до переломного моменту, Цукерберг,
за своєю звичкою, забував спати.
Того ж року компанія Yahoo, яка має дуже популярний пошуковик і сервіс електронної пошти, запропонувала викупити Facebook за 1 мільярд доларів.
– Ні, ні, дякую! – відмовив Марк.
Трохи згодом компанія Microsoft запропонувала Цукербергові ще більшу суму.
– Це дуже щедра пропозиція, але компанія не продається! – подякував Марк. Тоді Microsoft придбала трохи
акцій Facebook.
Невдовзі Марка нагородили як найкращого очільника
компанії-стартапа. Він також увійшов до топ-35 найкращих новаторів, молодших 35 років. На цей час у Facebook
було вже понад 58 мільйонів користувачів по всьому
світу.
Суд з Вінклвоссами й Нарендрою завершився 2008 року.
Незадовго до того близнюки виграли золоту медаль з академічної греблі на Панамериканських іграх в Ріо-де-Жанейро. Біляві красені-спортсмени почувалися чемпіонами й улюбленцями журналістів. Суд став їхнім тріумфом.
Сторони домовилися, що Facebook заплатить хлопцям
65 мільйонів доларів, а близнюки назавжди відмовляться від ConnectU й дадуть соцмережі Цукерберга спокій.
Цікаво, що компанія Марка майже не помітила втрати цієї суми.
– Неприємно, але не смертельно, – озвучив Цукерберг
думку всіх працівників.
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І вона була слушна, бо Facebook тим часом перетворювався на справжнього велетня. Він завойовував усе більше прихильників з різних країн. Як соцмережа, Facebook
починав нагадувати гігантську секвою Пало-Альто, поряд з якою навіть дуже високі дерева здаються всього
лише дрібними кущиками.

Запитання до розділу
1. У чому брати Вінклвосси й Дів’я Нарендра
звинуватили Марка? Як завершився цей спір?
2. Як розвивався Facebook? Які користувачі приєдналися
до соцмережі?
3. Марк відмовився продавати свою компанію навіть
тоді, коли йому запропонували мільярд доларів.
Як гадаєш, чому він так вирішив?
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РОЗДІЛ 10

Таємне весілля та великі
плани

Наша головна мета –
об’єднати всіх людей на світі.
Марк Цукерберг

У

суботу, 19 травня 2012 року, в будинку Марка
Цукерберга в Пало-Альто почали збиратися гості. Заповідалося на веселу вечірку, як то завжди
бувало в Цукерберга. У садку за домом смажили
на грилі овочі, а місцевий ресторанчик щойно привіз величезну порцію суші.
– Що святкуємо? – гості жартома запитували одне
в одного, бо ніхто не знав того напевне.
– Схоже, Прісцилла отримала другу вищу освіту, – лунали здогади.
– Справді?
– Еге ж. На додачу до диплома біолога стала педіатром.
Збирається тепер лікувати дітей.
– Вона молодець.
Була й інша причина для святкування. Напередодні Facebook став «відкритою» компанією, тобто тепер її частинку у вигляді акцій міг придбати будь-хто.
А ще за кілька днів до того Маркові виповнилося 28 років.
– Мабуть, святкуємо все разом, – вирішили гості.
Коли сотня гостей нарешті зібралася, з’явились Марк
і Прісцилла. Присутні отетеріли, адже Марк був у вишуканому костюмі, а дівчина – у весільній сукні…
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– Очманіти! То нас запросили на весілля! – вигукнув
хтось під шалені оплески.
Марк і Прі засміялися. Пара «таємно» побралася у дворі власного будинку в присутності найближчих людей
та улюбленого собаки породи пулі. Марк надягнув на палець Прі обручку, створену за його власним ескізом.
Тепер вони збиралися як слід відсвяткувати своє одруження із друзями в дусі студентських вечірок.
Журналісти були заскочені зненацька.
«Цей хлопець заробляє стільки, що може побратися хоч на Місяці. Натомість Цукерберг віддав перевагу
скромному весіллю», – писали світські хроніки.
«Ви не побачите на Прісциллі гідної принцеси сукні
з діамантами від знаменитих модельєрів. Наречена Цукерберга обрала вбрання від маловідомої дизайнерки
з Лос-Анджелеса», – дивувалися модні журнали.
На десерт гостям подавали не страшенно дорогі торти від французьких шеф-кухарів, а шоколадні тістечка у вигляді мишок. Точнісінько такі, як ті, що їх Марк
і Прісцилла їли на першому побаченні.
Для більшості гостей цей весільний бенкет виявився наймилішим та найсердечнішим з усіх, на яких вони
досі бували.
Незвична пара дивувала багатіїв, бо зневажала розкішне життя. Розчаровувала журналістів, бо не давала
приводів для скандалів. І дивувала інших, бо не трималась за зароблені статки, а воліла віддавати їх на щось
справді корисне.
Того дня, коли народилася їхня перша донька Макс,
Прі й Цукерберг заснували «Ініціативу Чан-Цукерберга».
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Ця благодійна організація отримує майже всі кошти, які
Марк і Прісцилла заробляють завдяки Facebook, і спрямовує їх на справді великі речі. Завдяки «Ініціативі»
діти з дуже бідних родин можуть отримати гарну освіту та покінчити зі злиднями, а родини мігрантів мають
змогу купити доступне житло.
Коли у світі почалася пандемія COVID-19, «Ініціатива
Чан-Цукерберга» профінансувала наукові дослідження
коронавірусу. Цукерберг і Прі взагалі витрачають величезні кошти на те, щоб науковці й лікарі нарешті змогли
подолати найстрашніші хвороби світу. Пара заповзялася так посприяти цьому, щоб задумане здійснилося вже
до 2100 року.
Марк так і не повернувся до університету, але все-таки
отримав ступінь.
– Мамо, я отримав диплом, як обіцяв, – пожартував
Цукерберг, коли 2017 року йому надали почесне звання
доктора наук Гарвардського університету.
У своїй промові перед випускниками Цукерберг звернув увагу:
– Досі наші батьки мріяли про те, щоб кожен мав
у житті мету. Якщо кожен матиме мету, то матиме заради чого жити. Але просто мати мету вже недостатньо.
– Завдання нашого покоління – створити світ, у якому кожен має почуття мети, – пояснив Цукерберг свою
думку.
– Одна з моїх улюблених історій – про візит Джона Кеннеді* в космічний центр NASA, – продовжив
* Джон Кеннеді був президентом США1961–1963 рр.
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Марк. – Президент побачив прибиральника, який ніс
мітлу. Він підійшов до чоловіка й запитав, що саме той
робить. Прибиральник відповів: «Пане президенте, я допомагаю відправити людину на Місяць».
Мета – це розуміння того, що ми є частиною чогось
більшого, ніж ми самі. Важливо, щоб кожна людина
на Землі мала таке розуміння, бо саме воно дасть їй відчуття гордості та щастя, вважає Цукерберг.
Створити мету для кожного можна, виконавши три
умови, гадає Марк.
– Найперше слід починати разом великі справді важливі проєкти.
Наприклад, відправити людину на іншу планету,
знайти ліки від раку або ж очистити океани від пластику.
– Жодна людина не зможе зробити цього самотужки,
але об’єднавшись, ми зможемо зробити неможливе.
По-друге, люди повинні мати рівні можливості.
– Ніхто не досягає успіху лише завдяки наполегливій
роботі або хорошій ідеї. Ми стаємо успішними й завдяки
удачі, – стверджує Марк.
Якби Цукерберг не знав, що в найскладніші моменти життя може розраховувати на допомогу батьків
чи друзів, то ніколи не наважився б поставити всі карти
на Facebook, зізнався він сам. Але чимало людей не має
такої підтримки, саме тому їм потрібно допомагати.
Третя необхідна умова – це об’єднання зусиль усього
світу.
– Жодна країна не може боротися зі змінами клімату або пандеміями самостійно. Прогрес вимагає від
нас об’єднуватися. Не тільки на рівні міст і націй, але
93

й на рівні світової спільноти, – пояснив свою думку
Цукерберг.
Об’єднавшись із сусідами, можна прибрати вулицю
й висадити на ній дерева й квіти. Об’єднавшись містом,
можна виграти грант, щоб покласти новий асфальт.
Об’єднавшись країною, можна змінити хід історії. Об’єднавшись континентами, можна зробити Землю щасливим місцем для нас, наших дітей та онуків.
Соцмережі, такі як Facebook, допомагають людям
об’єднуватися. Ми знаходимо в них однодумців і друзів,
підтримуємо зв’язки з родичами, ділимося радістю й горем, дізнаємося про щось цікаве, знаходимо нову роботу,
продаємо й купуємо, розважаємося, надихаємося чи вигадуємо нові круті проєкти.
– Кожне покоління розширює коло людей, яких
ми вважаємо «своїми». Нині в це коло входить увесь
світ, – додав Марк.
Авжеж, соцмережі – лише інструмент. Їх можна використати і з хорошою, і з поганою метою. Точнісінько так
само, як молотком можна забити цвях і розбити вікно.
Але якби не вигадали молотка, цвяхи довелося б забивати каменюкою.
На початку 2021 року «молотком» під назвою Facebook
користувалося 2,8 мільярда людей. Це майже третина
всіх жителів Землі. Марк Цукерберг на цей час входив
до трійки найбагатших людей світу*. Його статок становив 97 мільярдів доларів.

* За версією журналу Forbes.
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Facebook – найпопулярніша соціальна мережа у світі,
доступна вже 111‑ма мовами. Марк створив її, коли йому
було лише 19 років. Цукерберг і сам не знав, на що обернеться його черговий студентський напівжарт. Але
схоже, що ідея, цілеспрямованість, підтримка друзів
і родини, талант, невгамовне бажання розвиватися та невтомна енергія створили щось особливе. Інструмент,
який і справді може об’єднувати нас і змінювати світ.

Запитання до розділу
1. Марк і Прісцилла не люблять розкошів. Куди ж вони
витрачають свої прибутки?
2. Виступаючи перед студентами Гарварду, Марк назвав
три завдання для сучасних поколінь. Які саме?
3. Соціальні мережі дають людям змогу об’єднуватися.
Поміркуй, заради якої мети ти можеш об’єднатися
зі своїми друзями та знайомими.
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Важливі дати
14 травня 1984 – в американському місті ВайтПлейнс у єврейській сім’ї лікарів народився
Марк Цукерберг. Через кілька років родина
переїхала до сусіднього містечка Доббс-Феррі.
1996 – Марк створює програму Zucknet для
обміну повідомленнями між домашніми
комп’ютерами. Його батько-стоматолог
використовує цю програму для роботи.
2000 – Марк стає учнем престижної школи «Академія
Філліпса в Ексетері».
2001 – Цукерберг створює плагін Synapse для
медіаплеєра. Компанії AOL та Microsoft
хочуть його придбати, але Марк відмовляється
продавати свою розробку.
2002 – Марк вступає до Гарвардського університету.
2003 – Цукерберг створює програми CourseMatch
та Facemash. На студентській вечірці Марк
знайомиться з Прісциллою Чан, яка згодом
стане його дружиною.
4 лютого 2004 – Цукерберг створює соціальну мережу
Thefacebook.com для студентів Гарвардського
університету. До кінця року до мережі
приєднуються й інші навчальні заклади.
Кількість користувачів Thefacebook сягає
мільйона.
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2005 – Thefacebook отримує 13 мільйонів доларів
інвестицій та змінює назву на Facebook.
2006 – Yahoo пропонує за Facebook мільярд доларів,
але Марк відхиляє пропозицію. Соцмережа
стає доступною для всіх користувачів у світі,
старших 13 років. Нею користується вже
12 мільйонів людей.
2007 – компанія Microsoft прагне купити Facebook.
За різними даними, Маркові пропонують
за нього від 15 до 24 мільярдів доларів.
Цукерберг знову відмовляє.
2008 – суд зобов’язав Цукерберга сплатити братам
Вінклвоссам і Нарендрі 65 мільйонів доларів.
2009 – Facebook уводить кнопку Like.
2010 – кількість користувачів Facebook перевищує
600 мільйонів людей. Видання Time називає
Цукерберга «Людиною року». Марк
обіцяє передати половину своїх статків
на благодійність.
2011 – Facebook переїжджає в новий офіс в МенлоПарк, Каліфорнія.
2012 – Facebook купує соцмережу Instagram
за 1 мільярд доларів. Марк і Прісцилла
одружуються.
2015 – вперше в історії соцмереж сайт Facebook за добу
відвідало понад мільярд осіб. Це приблизно
сьома частина людства. Марк і Прісцилла
засновують благодійну «Ініціативу ЧанЦукерберга», яка допомагає фінансувати
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науку, освіту, медицину та інші сфери людської
діяльності.
2020 – Facebook користуються понад 2,7 мільярда
людей. За версією журналу Forbes Марк
входить до трійки найбагатших людей світу.
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Маша Сердюк

ПЕР Ш И Й Р О З ДІЛ З К Н И Ж К И

Арнольд

Шварценеггер
В И ДАТН І О СО БИС Т О С Т І .
БІ О Г Р А Ф ІЧ Н І Н А Р И С И Д Л Я Д І Т Е Й

КИЇВ

АГЕНЦІЯ «IPIO»
2021

РОЗДІЛ ПЕРШИЙ
Нелюбий син
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Хоч би до чого ви бралися,
у вас має бути мета. Мета –
найперша потреба.
(Арнольд Шварценеггер)

А

рнольд Шварценеггер народився на світ в Австрії у рік великого голоду. Нещодавно закінчилась Друга світова війна, і батьківщина майбутнього Термінатора потерпала від нестачі їжі.
У селі Таль, що розкинулося поблизу міста Грац, з усіх
боків оточеному невисокими напрочуд мальовничими
горами, було дуже багато жебраків. Люди стукали у двері фермерів, благаючи дати хоч трохи вершкового масла, цукру та борошна. Тих бідняків в окрузі називали
хом’яками за схожість із звірками в добуванні корму.
Одним з таких «хом’яків» була Аурелія Шварценеггер.
Невисока, тендітна, з тонким гострим носиком і пухнастим неслухняним волоссям, яке вона намагалася приборкати за допомогою шпильок. Завжди охайно вдягнена
та усміхнена, Аурелія мала легку вдачу, любила сміятися і незграбно прикривала рота рукою, коли хихотіння
їй здавалося недоречним. У селі Таль жінку любили.
Чого не скажеш про її чоловіка Густава. Високий
здоровань із величезними міцними кулаками, він був
на 15 років старший від Аурелії і страшенно її ревнував.
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Ревнощі Густава доходили до краю: він навіть забороняв
дружині вдягати влітку сукні без рукавів!
Шварценеггер-старший полюбляв зазирати в чарку. Він часто напивався так, що ледве тримався на ногах і не тямив, де перебуває. Сп’янілий, чоловік був дуже
агресивним і часто зчиняв на вулицях бійки.
Аурелія, або Релі, як він її називав, буквально тремтіла з переляку, коли в такому стані Густав повертався додому. Чоловік усе в хаті трощив і, мов розлючений ведмідь, кидався на Релі.
– Зраджуєш мене?! Знаю, що зраджуєш! Хто він?! –
волав Густав, гупаючи в стіни та валяючи меблі. – Мовчиш, га?! Нема чим виправдатися? Отже, правду кажу!
Ненавиджу!
З народженням другого сина Густав не схаменувся,
навпаки, відразу зненавидів хлопчика. Ревнощі, затуманивши його розум, змусили чоловіка думати, що Аурелія народила Арнольда не від нього.
– Він зовсім на мене не схожий, – процідив крізь зуби
Густав, коли 30 липня 1947 року відвідав дружину в лікарні після пологів.
– Любий, я народила його кілька годин тому, – лагідно і трохи сором’язливо усміхнулась Ауерелія. – У такому віці діти ще ні на кого не схожі!
Густав мовчки зиркнув на дружину й вийшов з палати, гучно гримнувши дверима.
Нічим не обґрунтовані підозри на цьому не скінчилися. Після народження Арнольда Густав і далі пиячив без
просипу. Ночами п’яний чоловік лютився, обзиваючи
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Аурелію лихими словами за те, що вона нібито народила
«цю істоту» невідомо від кого.
Всю свою любов батько віддав старшому синові Мейнхарду, який народився на рік раніше. Мейнхарда він
уважав красунчиком, Арнольда ж відкрито називав
здихлем. Старшого на канікулах возив у столицю Австрії Відень, а молодшого відправляв до родичів на ферму. І так було в усьому. Навіть мама Аурелія приділяла
більше уваги старшому синові, придумавши йому ласкаве прізвисько Мейнхардль, що в перекладі з німецької означає «моє серденько». Молодшого ж сина вона
звичайно називала Арнольд, рідше, у раптовому пориві
ніжності, – Арні.
До всього Густав лупцював Арнольда за найменшу
провину. Задля справедливості варто сказати, що Мейнхардові теж перепадало від батька, проте молодшого
сина він бив з особливою жорстокістю: руками, важким
військовим ременем, палкою – всім, що йому в гніві попадалося під руку. Своє фізичне насильство Густав називав «вихованням і дисципліною».
Дисципліна взагалі була окремим «пунктиком» Густава. Вдома у Шварценеггерів панував суворий розпорядок, у якому ніколи нічого не змінювалося. Хлопці завжди прокидались о шостій ранку, після чого хтось
із них мав сходити на сусідню ферму по свіже молоко.
Той, хто залишався вдома, мав братися до хатнього діла:
застеляти ліжка, прибирати дім і допомагати мамі готувати сніданок.
Коли Мейнхард і Арнольд подорослішали та почали займатися спортом, до їхніх щоденних обов’язків додалися
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фізичні навантаження. Брати мали заробити собі сніданок, виконавши певну кількість присідань. А ввечері,
як пороблено й домашні уроки, і все хатнє діло, батько,
хоч би яка була за вікном погода, виходив з синами надвір грати у футбол.
Так само твердо Густав був переконаний і в доконечній потребі тренувати мозок. Щонеділі після обов’язкової
служби в церкві батько влаштовував усій родині культурне дозвілля. Це могло бути кіно, концерт якогось оркестру або ж просто виступ вуличних музик у сусідньому селі. А ввечері брати мали описати все, що відбулося
з ними за день: твір мав складатися не менш як з десяти сторінок. Батько ретельно перевіряв зошити, і якщо
хтось із хлопців писав якесь слово з помилкою, Густав
змушував переписувати його п’ятдесят разів.
Попри однакову сувору дисципліну Мейнхард і Арнольд виросли дуже різними людьми. У той час як Арні
читав у газетах спортивні сторінки та запам’ятовував
прізвища спортсменів, його брат зубрив назви й чисельність населення столиць усіх країн світу. Мейнхард знав
напам’ять періодичну таблицю хімічних елементів та хімічні формули, пам’ятав довжину всіх великих річок світу й був справжнім фанатиком різноманітних фактів.
Разом з цим у старшого сина з’явилася огида до фізичної
праці. Поки Арнольд покірно допомагав родичам на фермі, сапаючи на городі та пораючи худобу, Мейнхард навіть рук бруднити не бажав, ще й узяв за звичай щодня
вдягати до школи білу сорочку.
– Чи ж мало мені білих сорочок вашого батька?
То ще й його сорочки маю прати, – скаржилась мама
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Аурелія, замочуючи білизну. Про пральні машинки тоді
навіть не чули, тож робити все доводилося вручну: прати, полоскати, віджимати й сушити на шворках у дворі.
З часом батьки вирішили, що Мейнхард стане «білим
комірцем» – так у західній соціології називають працівників розумової діяльності. Мейнхардові пророкували кар’єру офісного менеджера, банківського клерка
або якогось поважного інженера. А от Арнольдові, який
не цурався важкої фізичної праці, пропонували стати
механіком, столяром або поліціянтом, як тато Густав.
Однак маленький Арні мав зовсім інші плани.
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ЗАПИТАННЯ ДО РОЗДІЛУ
1. Як ти гадаєш, чому тато Густав любив більше
Мейнхарда ніж Арнольда?
2. Чи вважаєш ти правильними методи виховання
Густава Шварценеггера?
3. У чому була відмінність між Арнольдом і його братом?
4. Яку професію хотіли батьки для Арнольда? І чому?

Далі буде...

Цю та інші книжки серії можна придбати
на сайті www.ipio-books.com
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«Наша головна мета –
об’єднати всіх людей
на світі»

Марк Цукерберг

Серія «Видатні особистості. Біографічні нариси
для дітей» — це унікальний проєкт, що сприяє
набагато якіснішому дозвіллю батьків і дітей.
Книги серії написані в захопливій та доступній
формі, що робить сам процес читання ненудним
і корисним. Діти поринають у неймовірні пригоди персонажів і відкривають для себе життя
головних героїв — видатних людей усіх часів.
Із цих історій дитина дізнається, що завдяки наполегливій праці, вірі у себе та бажанню принести щось корисне у світ, можливо досягти будьякої мети. В кінці кожного розділу — завчасно
підготовлені запитання, що допоможуть дитині
зрозуміти і запам’ятати найважливіше. Історії
навчать дитину досягати цілей, не боятися труднощів, ніколи не здаватися та до кінця вірити
у свій успіх!
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