
Хоча космічний апарат облетів 
Плутон ще два місяці тому, 

отримати на Землі всі фотомате-
ріали не вдається через невелику 

швидкість передачі інформації, 
що складає всього 1–4 кб/сек. Усі 
зображення чорно-білі, але НАСА 
обіцяє, що скоро ми зможемо по-
бачити колишню дев’яту планету і 
в кольорі.

На отриманих картинках все 
розмаїття поверхні Плутона: тем-
ний, заповнений кратерами регі-
он, який команда «Нових Горизон-
тів» неофіційно називає «Ктулху», 
покриті тріщинами рівнини плато 
Супутника і навіть деякі з гір цьо-
го небесного об’єкта.

Крім того, НАСА нарешті змо-
гли встановити точні розміри кар-
ликової планети — діаметр Плуто-
на становить 2370,5 км.

Конференція гомеопатів в німець-
кому Гамбурзі перетворилася на 

хаос після того, як десятки делегатів 
з якихось причин отруїлися препа-
ратом, схожим за своєю дією на ЛСД. 
Учасники конференції, чоловіки та 
жінки, бродили по будівлі, розмаху-
ючи руками та бачачи галюцинації. 
Деякі з них виходили на вулицю, де 
в них починалися конвульсії.

Загалом на допомогу гомеопатам 
прибули 160 медиків, десятки карет 
швидкої допомоги та поліцейських 
автомобілів. Пацієнтів у віці від 24 
до 56 років відправили до лікарні. 
Там у них діагностували помутнін-
ня свідомості, проблеми з дихан-
ням, прискорене серцебиття та болі 
в м’язах, а в деяких стан здоров’я 
був критичним. Аналізи показали, 
що всі пацієнти прийняли препа-
рат 2C-E, відомий у Німеччині під 
назвою Aquarust. Торік ця субстан-
ція була офіційно заборонена. Ліки 
відноситься до групи психоделіків 
і галюциногенів, схожих за дією на 
екстазі та ЛСД. «Судячи з усього, це 
було якесь масове передозування, — 
заявив член німецької урядової екс-
пертної комісії з наркотиків Торстен 
Пассі. — Думаю, люди не розуміли, 
що вони випили. Я впевнений, що це 
було неусвідомлене отруєння».

Правоохоронні органи займа-
ються вивченням обставин події і 
перевіряють версію про те, чи не 
було масове отруєння частиною яко-
гось експерименту. Асоціація прак-
тикуючих гомеопатів Німеччини не-
гайно відхрестилася від інциденту. 
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Конференція 
гомеопатів 
у Гамбурзі 
завершилася 
масовим отруєнням

Космічний апарат «Нові Горизонти» 
передав більш якісні знімки Плутона

У Нідерландах продемонстрували 
19 гігантських квіткових платформ, 
присвячених творчості Ван Гога

Бейонсе приписують розлучення через 
численні зради чоловіка

Депутат російської Держдуми на п’ять 
годин застряг у танку

Японські роботи страждають від 
агресивності дітей

Цього року на Параді квітів 
у місті Зундерт свою май-

стерність продемонстрували 19 
команд, які спроектували карна-
вальні платформи, надихнувшись 
творчістю й особистістю Вінсента 
Ван Гога, інформує сайт flytothesky.
ru. Знаменитий художник-по-
стімпрессіоніст народився в Зун-
дерті 162 роки тому, задовго до 
того, як перший подібний парад 
був там проведений. За традицією, 
участь в урочистій ході відбува-
ється лише на безоплатній основі. 

Також важливим правилом параду 
є використання тільки жоржин. 
Барвисте дійство, що розвернуло-
ся на вулицях Зундерта в цей день, 
визнано найбільшою у світі квіт-
ковою ходою.

«В Зундерті, на півдні Нідер-
ландів, всі просто божеволіють 
від квіткового параду», — написа-
но на сайті, присвяченому заходу. 
«Наші бабусі та дідусі вперше про-
вели його в 1936 році. З тих пір ми 
не втомлюємося отримувати задо-
волення від квіткової феєрії.

Американській співачці Бейон-
се та реперові Jay-Z ЗМІ вже 

вкотре віщують розлучення. По-
дейкують, артистка втомилася від 
чоловікової невірності та вже ско-
ро офіційно оголосить, що їхньо-
му 7-річному шлюбові кінець.

«Усе вмерло. Бей остогидло 
вдавати щастя, з неї досить», — 
засвідчив інформатор. Співроз-
мовник звертає увагу на те, що за 
останні півтора року Бейонсе не 
дала жодного інтерв’ю про своє 
особисте життя.

«Таке враження, що вона за-
мкнулася  і не бажає, щоб її питали 
про шлюб або про те, чому вони з 
Джеєм не народили ще одну дити-
ну після Блю Айві. Але в особис-
тому спілкуванні вона вже сказа-
ла друзям та рідним, що її життя 
рухається вперед. Скоро вона пу-
блічно оголосить, що її шлюбу кі-
нець», — запевнило джерело.

За його словами, чутки про те, 
що Jay-Z невірний дружині, ходи-
ли роками. Зокрема, йому припи-
сували романи зі співачками Ріан-
ною та Ритою Орою.

До того ж кілька місяців тому 
Бейонсе виявила в телефоні чоло-
віка повідомлення, які вказува-
ли на флірт продюсера з однією з 
його протеже.

Коли Jay-Z попросив дружину 
піти з ним на церемонію «VMA», 
щоби «продемонструвати публіці 
їхню солідарність», Бей вивали-
ла на нього все, що було в неї на 
думці. Між тим чоловік на підозри 
дружини лише крутив пальцем 
коло скроні, але відмовився пока-
зати їй свій телефон.

Зі слів джерела, наразі Бейон-
се налаштована сповна «розіграти 
карту жертви».

Бейонсе налаштована бороти-
ся за опіку над дитиною, але до-
зволить батькові з нею бачитися.

На Міжнародній виставці 
озброєнь у Нижньому Та-

гілі депутат Ігор Зотов вирішив 
оглянути танк зсередини і заліз у 
кабіну. Відвідувачі «РАЕ-2015» по-
мітили, що політик не може виліз-
ти назад. Лідер «Російської партії 
пенсіонерів за справедливість» за-
стряг у люку та при черговій спро-
бі вибратися на свободу пообіцяв 
перестріляти всіх навколо, якщо 
йому не вдасться покинути бро-
ньовану машину, повідомляє сайт 
bloknot.ru.

Чиновник вирішив залізти в 
танк, презентований ТОВ «Трак-
торні заводи». Але нова розробка 

російських інженерів не пройшла 
випробування першою ж люди-
ною з нестандартними формами. 
Конструктори не врахували мож-
ливих пропорцій людського тіла. 
Ширина люка виявилася такою, 
що перший же чоловік з «пиш-
ними формами» просто застряг в 
отворі. Якби така ситуація трапи-
лася на полі бою, людина б згоріла 
живцем. Парламентарій провів у 
танку п’ять годин, чоловіка нама-
галася витягнути бригада МНС, 
а також особиста служба безпеки 
виставкових павільйонів. Згодом 
депутат Зотов все ж зміг вибрати-
ся.

Група дослідників з ATR 
Intelligent Robotics and 

Communication Laboratories та де-
кількох японських університетів 
вивчала спілкування дітей у віці 
від 4 до 9 років з роботом типу 
«Robovie 2» в торговому комп-
лексі міста Осака, інформує сайт 
science.d3.ru. Увагу вчених при-
вернула агресивна поведінка дітей 
щодо робота, який був запрогра-
мований ухилятися від прямих фі-
зичних контактів з відвідувачами 
та шукати обхідні шляхи, якщо 
основний маршрут заблокований 
людьми. Якщо з якоїсь причини 
обійти людей неможливо, робот 
чемно просить пропустити його. 
Особливо агресивно діяли діти в 
групі, залишеній без нагляду до-
рослих. За результатами цих спо-
стережень був модифікований 

алгоритм поведінки робота, щоб 
мінімізувати сутички з дітьми. Те-
пер робот визначає просторовий 
розподіл високих і низьких людей 
(вище або нижче 1.4 м) і прокладає 
маршрут таким чином, щоб пере-
бувати ближче до високих. Цікаво, 
що діти, котрі нападали на робота, 
в більшості своїй сприймали його 
як живу істоту. Це певним чином 
насторожує, бо людиноподібні 
риси надають роботам якраз для 
того, щоб зробити спілкування з 
ними більш комфортним для лю-
дей, щоб викликати емпатію, але 
ніяк не агресію. У зв’язку з цим 
хотілося б ще згадати робота-ман-
дрівника HitchBOT, який цього 
літа самостійно подорожував ав-
тостопом по Німеччині, Нідерлан-
дам, Канаді та США і був серйозно 
покалічений вандалами.

Компанія Apple презентувала останні 
моделі iPhone та iPad

Головним нововведенням стала 
технологія 3D Touch, аналог 

тактильної Force Touch з більш 
широким набором функцій.

Моделі iPhone 6s та iPhone 
6s Plus трохи відрізняються від 
свого попередника без літери S. 
Головним нововведенням ста-
ла технологія 3D Touch, аналог 
тактильної Force Touch з більш 
широким набором функцій. При-
міром, ця технологія дозволяє 
використовувати «праву кнопку 
миші», додаючи спливаючі вікна 
для переходу за посиланням або 
дії користувача.

Смартфони обладнані двома 
камерами на 12 і 5 мегапікселів і 
тепер можуть знімати відео у фор-
маті 4К. Apple обіцяє, що гаджети 

зможуть робити «живі фото», 
простіше кажучи — GIF-файли 
зі звуком. Усередині смартфонів 
встановлений новий процесор А9 
(на 50% потужніший попередника 
А8), працювати пристрої будуть 
на iOS 9. Вбудований новий чіп 
Qualcomm надасть вдвічі більшу 
швидкість зв’язку, ніж раніше: зі 
150 Мб/с вона виросте до трьох-
сот.

Корпус смартфонів зроблений 
з алюмінію та представлений у 
чотирьох кольорах: срібному, зо-
лотому, сірому, а також новому 
— рожевому із золотим відтінком 
(Rose Gold). В Apple стверджують, 
що це не просто такий колір, а 
спеціальний сплав, який дає від-
тінок, пише naked-science.ru.

У Сімферополі заборонили 
шукати їжу в сміттєвих баках
Адміністрація Сімферополя розробила порядок 
збору та розміщення твердих побутових відходів на 
території міста. Відтепер заборонено переповнювати 
відходами контейнери, скидати великогабаритні та 
будівельні відходи, складувати відходи на сходових 
клітках, спалювати всі види відходів, скидати відходи 
поза майданчиків, вибирати харчові відходи та вто-
ринну сировину зі сміттєзбірників. «Порушники цих 
обмежень будуть нести адміністративну відповідаль-
ність», — повідомили в прес-службі адміністрації.
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