
Учені Університету Західної Ав-
стралії заявили, що наш Всесвіт 

повільно вмирає. Про це йдеться в 
дослідженні більше 200 тисяч галак-
тик, яке представила дослідницька 
група на Міжнародному астроно-
мічному форумі, повідомляє агент-
ство Рідус.

Швидкість старіння Всесвіту 
вдалося виміряти завдяки кількості 
енергії, яку він випромінює — за два 
мільярди років цей показник змен-
шився в два рази. Дослідники ви-
користали для своїх спостережень 7 
найпотужніших телескопів планети, 
вивчаючи галактики як у видимому 
спектральному діапазоні, так і в інф-
рачервоному.

Інформацію про те, що зірки 
тьмяніють, підтвердили також і спо-
стереження за довжиною хвиль, ви-
промінюваних зірками. Обчислення 
показали, що вона теж скорочуєть-
ся.

Факт згасання Всесвіту не є но-
виною вже з 90-х років минулого 
століття. Однак тільки зараз астро-
номи змогли порахувати, коли це 
відбудеться остаточно. Вчені перед-
бачають, що через 100 трильйонів 
років останні червоні карлики ви-
черпають запас свого «пального» 
і Всесвіт перейде в темний, «мерт-
вий» стан. Першими зруйнуються 
планети — через квадрильйон ро-
ків. Карлики та нейтронні зірки — 
через 10 квінтильйонів років. Біль-
шу частину галактик займатимуть 
чорні діри, які випаруються через 
неймовірно довгий час — 2 на 10 в 
99 ступені років. Від Всесвіту зали-
шаться тільки електрони, фотони та 
позитрони.
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Учені вирахували 
дату загибелі 
Всесвіту

Сенсація у світі математики: відкрито 
новий вид п’ятикутників

У Сальми Хайєк ледь не викрали 
доньку

Пиво із зображенням російських вождів 
почало продаватися в магазинах США

Радісну для математиків нови-
ну передає The Guardian. Від-

крито новий тип п’ятикутника, 
який може покрити площину, не 
залишаючи прогалин та будь-яких 
накладень. Всього відомо лише 15 
таких п’ятикутників. Це перший, 
відкритий за останні 30 років.

Будь-яким трикутником чи 
чотирикутником можна покрити 
площину будь-якої форми, а от з 
п’ятикутниками все значно склад-
ніше. Правильний п’ятикутник не 
може замостити площину, оскіль-
ки має рівні довжини сторін і рівні 

кути між сторонами, як, скажімо, 
Пентагон. Але деякі неправильні 
можуть. Пошук таких фігур розпо-
чався ще в 1918 році, коли німець-
кий математик Карл Рейнхард ви-
явив перші п’ять із них.

Довгий час вважалося, що 
Рейнхард описав всі можливі ва-
ріанти, але в 1968 році Р. Б. Керш-
нер знайшов ще три, а у 1975 році 
Річард Джеймс відшукав дев’ятий. 
У тому ж році в бій вступили лю-
бителі: Марджорі Райс, 50-річна 
домогосподарка із Сан-Дієго, роз-
робила власний метод пошуку і за 
декілька років знайшла ще чотири. 
У 1985 році Рольф Штайн виявив 
чотирнадцятий п’ятикутник. Піс-
ля цього 30 років ніхто не міг зна-
йти нічого нового. На допомогу 
прийшли сучасні технології.

Вчені із Вашингтонського уні-
верситету — Кейсі Манн, Дженіфер 
Маклауд та Девід ван Деро — за до-
помогою комп’ютерного перебору 
великої кількості варіантів змогли 
знайти п’ятнадцятий п’ятикутник.

Це відкриття не є просто аб-
страктними пошуками. Воно має 
значне практичне значення — на-
приклад, у сфері виробництва об-
лицювальної плитки.

Відома актриса Сальма Хайєк зі-
ткнулася з не зовсім приємними 

проявами фанатської любові. 
Американська й мексиканська 

акторка Сальма Хайєк отримала 
листа з погрозами викрасти її семи-
річну доньку Валентину Палому. Та, 
на щастя, поліції вдалося встанови-
ти авторів моторошного послання. 
Ними виявилися дві навіжені фа-
натки Хайєк.

За словами Сальми, жіночки 
переслідували її по всьому місту. 
А згодом актриса отримала листа 
на електронну пошту з наступним 
змістом: «Я знаю, де буде перебувати 
твоя дочка. Скільки ти віддаси за її 
життя?».

Ще кілька членів сім’ї актри-
си отримали листи з аналогічним 
змістом. Зрозуміло, зірка поспішила 
звернутися в поліцію. На щастя, не-
врівноважених дівчат швидко спій-
мали.

Наразі суд тимчасово заборонив 
обом жінкам наближатися до Хайєк, 
її чоловіка й доньки ближче ніж на 
90 метрів. Та у вересні актриса має 
намір домогтися, аби заборона діяла 
постійно.

Нагадаємо, нещодавно Сальма 
Хайєк долучилася до низки відомих 
людей, що розкритикували бізнес-
мена Дональда Трампа за його ви-
словлювання щодо іммігрантів.

Так, свою передвиборчу кампа-
нію Дональд Трамп розпочав зі скан-
дальної заяви про те, що іммігранти 
з Мексики тягнуть з собою до США 
наркотики, злочинність та інші про-
блеми. Згодом він оголосив, що вони 
ще й хвороби розповсюджують.

Акторка заявила у відповідь, що 
«дискримінація та расизм у США — 
це проблема серйозніша, ніж ми ви-
знаємо» та відмовилася промовляти 
навіть ім’я кандидата в президенти 
США.

У липні до магазинів США по-
трапила перша лімітована пар-

тія авторського пива «Крах імпе-
рії», на етикетці якого зображені 
російські вожді, зокрема Володи-
мир Путін.

Створив цей напій українець 
Назар Дребот, який нещодавно пе-
ребрався до Штатів з Івано-Фран-
ківська, графічним дизайном ети-
кетки займалася Ніна Галінська, 
уродженка села Лудин Волинської 
області, котра тепер мешкає в Іва-
но-Франківську та працює графіч-
ним дизайнером. Вона за одну ніч 
намалювала зображення на ети-
кетку до пива «Крах імперії».

— З Назаром Дреботом по-

знайомилася несподівано — йому 
мене рекомендували як графічно-
го дизайнера. Працює Назар пи-
воваром і головним асистентом 
керівника, займається розробкою 
не тільки цього сорту пива, а й 
розвитком концепції, маркетингу 
та рецептури пивоварні 42 North 
Brewing Company. Ще раніше роз-
робляла йому лого. Щодо пивної 
етикетки, все придумала за одну 
ніч, щоб встигнути до презентації. 
А вона відбулася досить успішно. 
За дизайнерську роботу маю ви-
нагороду. За рецептом, пиво «Крах 
імперії» витримують у дубових 
бочках від бурбону протягом шес-
ти місяців, а коштує воно 11 дола-
рів за пляшку в 0,75 літра.

— «Путінська» тема дуже акту-
альна, — каже 26-річна Ніна. — За 
авторським задумом, показала, які 
російські вожді-диктатори в різні 
часи діями знищували та нищать 
народ і державу — це їх об’єднує. 
Нехай це бачить світ і знає правду.

 Тетяна АДАМОВИЧ

Хлопчик-метелик страждає через тендітну 
шкіру

14-річний Джонатан Пітре з 
канадського міста Рассел 

отримав прізвисько «Хлопчик-ме-
телик» через свою рідкісну недугу. 
Шкіра хлопця настільки тендітна, 
що відшаровується при наймен-
шому дотику. 90% тіла хлопчини 
виглядає так, немов постраждало 
від опіків. 

Життя дитини перетворилося 
на пекло. Його постійно переслі-
дує біль. Лише допомога люблячої 
родини дозволяє почуватися захи-
щеним і не настільки психологічно 
травмованим.

Міжнародний астрономічний 
союз запрошує всіх охочих 
допомогти обрати імена для 
нововідкритих планет
Міжнародний астрономічний союз (МАС) запрошує 
взяти участь у голосуванні з вибору імен для перших 
20 відкритих екзопланет (тобто планет, що знахо-
дяться поза межами Сонячної системи), яке відбува-
ється на сайті  http://nameexoworlds.iau.org/.
Голосування триває до 23.59 за Грінвичем 31 жовтня.
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Дизайнер Ніна Галінська


