
Вчені NASA знайшли докази по-
заземного походження нікоти-

нової кислоти. 
Вітамін B3 (нікотинова кис-

лота, ніацин) — одна з найбільш 
потрібних для життя на Землі 
речовин. Він застосовується при 
створенні NAD (нікотинамід-
аденін-дінуклеотид) — життєво 
необхідного компонента для об-
міну речовин, який є однією з 
головних причин виникнення 
життя на Землі. Новий дослід-
ницький проект NASA встановив 
— є висока ймовірність того, що 
більшість зі знайденого на нашій 
планеті вітаміну B3 має позаземне 
походження, передає сайт mnn.
com.

Раніше дослідники виявили 
його у багатих на вуглець метео-
ритах. Учені відтворили умови 
космічного простору та змогли 
отримати ніацин із суміші піри-
дину (основної органічної спо-
луки) та замороженого діоксиду 
вуглецю. Нові дослідження під-
твердили утворення вітаміну 
також у випадку додавання до 
згаданих речовин водяного льо-
ду, що є більш реалістичним про-
цесом, оскільки вода у великій 
кількості присутня в кометах та 
серед космічного пилу. Крім того, 
нікотинову кислоту також можна 
отримати під час підігрівання ме-
теоритів у космічних умовах.

Карен Сміт із Центру косміч-
них польотів Годдарда стверджує, 
що речовини, одержані в лабора-
торних умовах, майже аналогічні 
знайденим у метеоритах, а отже, 
складні органічні сполуки могли 
з’явитися з простого молекуляр-
ного льоду в космічному про-
сторі. Це добра новина для при-
хильників теорії про позаземне 
походження життя — за допомо-
гою комет і метеоритів, адже вче-
ні не змогли знайти на Землі так 
звані «будівельні блоки життя». 

Крім того, це суттєво збіль-
шує ймовірність того, що живі 
організми є й на інших планетах. 

Жінка із сумочкою з тисненням 
у формі пістолета була затри-

мана поліцією в аеропорту Бремена, 
що в Німеччині. Модний аксесуар 
є частиною колекції «Ангел-хра-
нитель» голландських дизайнерів 
Vlieger&Vandam, що включає аксе-
суари з тисненням у формі різно-
манітної зброї, в тому числі ножів та 
пістолетів. Після інциденту поліція 
Бремена опублікувала фотографію 
сумочки та попередила пасажирів не 
їздити через аеропорт, несучи поді-
бні речі як частину ручної поклажі, 
повідомляє Daily Mail. Хейн Вандам, 
один із творців таких аксесуарів, так 
відреагував на інцидент: «Це іро-
нічний дизайн. Силует зброї на ній 
— «липовий». Щоб уникнути будь-
яких проблем, не беріть цю сумку 
на літак як ручну поклажу чи в банк, 
щоб забрати гроші».
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Жінка з 
незвичайною 
дизайнерською 
сумочкою була 
затримана в 
аеропорту Бремена

Вітамін B3 прибув із космосу 

На честь померлої дружини чоловік 
висадив ліс у формі гітари 

Співачка Бейонсе старанно 
приховує свою вагітність

Біля узбережжя Колумбії розташований 
найбільш густонаселений острів на землі

Кенгуру перервав зліт австралійського 
літака

Завдовжки більше кілометра, 
він розташований у родючому 

сільськогосподарському районі 
Аргентини. Дуже добре прогляда-
ється з літаків і навіть супутників, 
що пролітають мимо. Ліс у формі 
гітари, із понад 7000 кипарисів і 
евкаліптів, був висаджений фер-
мером на ім’я Педро Мартін Уре-
та, якому зараз 71 рік. Він та його 
четверо дітей особисто посадили 

кожне дерево декілька десятиліть 
тому. Натхнення прибуло від дру-
жини Педро, Грасіели Іраїсос, яка, 
пролітаючи на літаку над цією міс-
цевістю, помітила ферму, яка нага-
дала їй формою відро для доїння. 
Грасіела вирішила, що вони пови-
нні зробити на своїй фермі сад у 
вигляді гігантської гітари, оскіль-
ки завжди любила цей інструмент. 
Через якийсь час, у 1977 році, вона 
раптово втратила свідомість — 
стався розрив аневризми. Неза-
баром після цього жінка померла, 
будучи вагітною, так і не народив-
ши п’яту дитину. Через декілька 
років Педро вирішив виконати 
бажання своєї покійної дружини 
та створити ліс у формі гітари, про 
який вона завжди мріяла. Разом із 
дітьми він висадив понад 7000 де-
ревець кипарисів і евкаліптів. Сам 
Урета зізнався, що бачив «гітару» 
лише на фотографіях, оскільки не-
щасний випадок у дитинстві наза-
вжди вселив у нього страх перед 
польотами. 

Американська співачка Бейонсе 
не поспішає розповідати про 

свою нову вагітність, аби не на-
врочити. Принаймні про це кажуть 
джерела з оточення зірки. Сама ж 
поп-діва не коментує чутки про те, 
що чекає на другого малюка. 

Подейкують, 33-річній співачці 
та її 45-річному чоловіку Jay-Z таки 
вдалося зачати ще одне дитя. Для 
цього пара буцімто пройшла через 
кілька процедур ЕКЗ, повідомляє 
The Hollywood Life. 

Саме через те, що ця вагітність 

далася Бейонсе дуже важко, вона 
нібито й не хоче про неї говорити 
стороннім.

«Вони пройшли через стільки 
всього, щоб нарешті завагітніти, тож 
просто не хочуть наврочити й каза-
ти всім про це до тримісячної позна-
чки», — пояснив інформатор.

За словами джерела, єдина лю-
дина, від якої Бейонсе з чоловіком не 
стануть приховувати майбутнього 
малюка, — це їхня трирічна донька 
Блю Айві. Адже дівчинка вже давно 
мріє про братика чи сестричку.

Нагадаємо, припущення про 
чергову вагітність Бейонсе з’явилося 
кілька тижнів тому. Папараці помі-
тили, що співачка одразу прикриває 
живіт сумками, коли бачить, що її 
фотографують. Сама зірка вперто не 
поспішає підтверджувати чи спрос-
товувати чутки про свій цікавий 
стан.

Не секрет, що артистка мріяла, 
однак ніяк не могла завагітніти. По-
дейкували навіть, що Бейонсе за-
здрить Кім Кардашян, яка нині чекає 
на другого малюка. 

Крихітний карибський острівок 
площею близько двох гектарів 

є домом для 1200 людей.
Санта-Круз-дель-Іслот розта-

шований біля узбережжя Колумбії. 
На острові розміщені 90 будинків, 
два магазини, ресторан і школа. 
Територія острівця настільки об-
межена, що деякі помешкання по-
будовані над поверхнею моря, по-
відомляє «Дейлі Мейл». 

1200 людей живуть на шматку 
скелі площею 0,012 кв. км. Таким 
чином, тут густина населення в 
чотири рази більша, ніж у такому 
велелюдному місці, як Мангет-
тен. На острові майже немає зло-
чинності. Тихе та спокійне життя 
острів’ян дуже контрастує з тим 
насиллям, що спостерігається на 
материку, який пережив багато-
річну війну між урядом і наркоба-
ронами. Один із місцевих жителів, 
Хуліо Ювенал, стверджує: «У нас 
немає насильства, нам не потрібна 
поліція, ми всі один одного зна-
ємо. Це чудесне життя».

Уперше виявлений 150 ро-
ків тому групою рибалок, Санта-
Круз-дель-Іслот відразу став попу-
лярним місцем для проживання, 
оскільки тут повністю відсутні 
москіти, що є надзвичайною рід-
кістю в цьому регіоні. Хоча ця 
особливість і робить для багатьох 
острів райським місцем, варто 
пам’ятати, що на ньому немає ні 
лікаря, ні кладовища (похорони 
відбуваються на сусідньому ост-
рові), ні джерел води (її доставля-
ють кораблями раз у три тижні), 
ні цілодобового постачання елек-
троенергії (один-єдиний генера-
тор виробляє її лише п’ять годин 
на добу). Одинокий охоронець у 
школі на 80 дітей — це все, чим до-
помагає держава, та й то тому, що 
закони Колумбії вимагають наяв-
ності в кожній школі охорони. 

Більшість населення Санта-
Круз-дель-Іслот або працює в 
туристичній сфері, або постачає 
морепродукти у найближчі ресто-
рани. 

Політ літака з майже трьома 
десятками пасажирів було 

скасовано після зіткнення із за-
блукалим кенгуру. Це сталося під 
час підготовки до злету в одному 
з аеропортів Південно-Східної Ав-
стралії.

Літак компанії Rex Airlines 
був на початкових етапах зльоту 
в аеропорту міста Мілдура, штат 
Вікторія, як раптом у темряві від-
булося дивне зіткнення. 34-місний 
літак 30 липня 2015 р. виїжджав на 
злітно-посадкову смугу для польо-
ту в Мельбурн, коли о 6.30 ранку 
кенгуру стрибнув йому напереріз, 
повідомляє австралійське видання 
Herald Sun. 

Прес-секретар регіонально-
го перевізника, який базується 
в Нью-Талісмані, штат Новий 
Південний Уельс, розповів, що 
тварину зачепив правий гвинт 
двомоторного турбогвинтового 
літака Saab-340. Влада проводить 
розслідування того, як кенгуру міг 
опинитися на території аеропорту, 
оточеного спеціальною охорон-

ною загорожею.
Біллі Клерк, виконавчий ди-

ректор летовища, стверджує, що 
це перший такий випадок за шість 
років його роботи на цій посаді. 
«Звідки кенгуру взявся, ніхто не 
знає. У нас дуже строгий режим ін-
спекцій, і ми його дотримуємося».

З-поміж пасажирів ніхто не 
постраждав, їх пересадили на інші 
рейси. 

У Китаї ескалатор «засмоктав» 
чоловіка
У китайському місті Шанхай в одному з торгових цен-
тів ескалатор «зажував» ногу прибиральника, пише 
The Guardian. Після того, як чоловік став на сходинку, 
під ним провалилася підлога, і його нога застрягла 
в механізмі машини. На крик потерпілого збіглися 
співробітники та відвідувачі торгового центру, які 
спробували допомогти йому звільнитися, але у них ні-
чого не вийшло. Люди викликали представників МНС, 
які змогли витягнути чоловіка. Через отримані травми 
йому довелося ампутувати ногу.
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