
Співачка Мадонна шокувала ша-
нувальників на концерті, який 

проходив 12 березня в австралій-
ському місті Мельбурні.

Якщо врахувати, що фанати від-
дали в середньому по $ 500 за кви-
ток, щоб потрапити на концерт, 
вони явно чекали красивого і дина-
мічного шоу, повідомляє Informing.

Однак знаменитість дозволила 
собі пити спиртне з фляжки прямо 
на сцені, і в кінці кінців впала, коли 
намагалася прокотиться на трико-
лісному велосипеді по сцені. Це ста-

лося під час номера Мадонни, яка 
зображала клоуна.

Захід, який проходив на Rod 
Laver Arena, став другим висту-
пом Мадонни в Мельбурні. Але й 
перший концерт пройшов теж зі 
скандалом, оскільки стартував із 
чотиригодинним запізненням, і, як 
помічали фанати, співачка забувала 
тексти пісень під час виступу.

Усе, що відбувається, можна 
пов’язати з невдачами в особисто-
му житті співачки, адже кілька днів 
тому Високий суд Лондона постано-

вив позбавити її опіки над 15-річ-
ним сином Роккі, який тепер на за-
конних підставах може проживати з 
батьком — режисером Гаєм Річі.

Мадонна так злиться на свого 
екс-чоловіка, що прямо зі сцени об-
ражає його, називаючи «нікчемним 
рекламником» і «сучим сином». 
Вона впевнена, що Річі впливає на 
хлопчика, у тому числі й на рішення 
сина не жити з матір’ю.

Офіційні представники Мадонни 
поки утримуються від коментарів.

Японська компанія Morita 
Holdings Corporation розроби-

ла прототип мініатюрної пожежної 
машини, яка обходиться без води і 
взагалі не перевозить будь-яких ре-
човин, які гасять вогонь. З вогнем 
вона бореться іншим способом.

Машина, яка одержала назву 
Habot-mini, за розмірами не пере-
вищує дитячий триколісний вело-
сипед (850х590x450 мм) і важить 
50 кг. Гасіння пожежі вона здій-
снює за допомогою струменя азо-
ту, який сама ж видобуває з пові-
тря (повітря на 78% складається з 
азоту). У машині є компресор, що 
качає повітря, а також установка, 
яка відокремлює від нього кисень. 
Після проходження через установ-
ку кількість кисню в струмені по-
вітря знижується з 21% до 12,5%. 
Відповідно, частка азоту підвищу-
ється з 78% до 86,5%.

Збагачене азотом повітря у ви-
гляді сильного струменя подається 
до джерела вогню. Горіння в ат-
мосфері з таким низьким вмістом 
кисню дуже ускладнене, тому при 
досить довгій роботі Habot-mini 
полум’я неминуче гасне. Для лю-
дини короткострокове перебуван-
ня в атмосфері з таким низьким 
вмістом кисню не несе великої не-
безпеки. Аналогічну кількість кис-

ню людина отримувала б, дихаючи 
на висоті приблизно 5 км.

Система гасіння вогню за до-
помогою азоту не вимагає від по-
жежних машин доступу до води 
або запасу вогнегасних речовин, 
що істотно спрощує роботу в 
складних умовах. Все, що потріб-
но Habot-mini на пожежі, — по-
стійне джерело енергії. Крім того, 
гасіння вогню азотом може бути 
набагато ефективнішим при поже-
жах у таких місцях, як бібліотеки, 
дата-центри або музеї, де велика 
кількість води може завдати вели-
чезного вторинного збитку.

Розробники планують випус-
тити свою пожежну машину на ко-
мерційний ринок приблизно через 
2–3 роки. Habot-mini в цьому році 
вже виграла престижний міжна-
родний конкурс у сфері промисло-
вого дизайну iF Design Awards. 

У 2014 році поліція каліфорній-
ського міста Стоктон затримала 

одного з місцевих жителів за неза-
конне зберігання зброї та боєприпа-
сів. Фото затриманого Джеремі Мікса 
було розміщене на сторінці поліцей-
ського департаменту в Facebook.

Однак громадськість на публі-
кацію знімка відреагувала зовсім не 
так, як очікувала поліція. Для Мікса 
цей арешт буквально став доленос-
ним. Замість того, щоб засуджувати 
Джеремі за порушення закону, жіно-
ча половина користувачів соцмере-
жі буквально закохалася в нього.

У рекордно короткі терміни зні-
мок арештованого Мікса зібрав сто 
тисяч «лайків» та кілька десятків ти-
сяч коментарів, у яких користувачки 
зізнавалися в любові неофіційному 
секс-символу, названому найкрасиві-
шим в’язнем у США. 

Міксу загрожувало до 10 років 
в’язниці, проте суд присудив йому 
всього 27 місяців ув’язнення. За-
вдяки популярності в соцмережах 
на Джеремі звернули увагу відо-
мі модельні агентства. Ще будучи у 
в’язниці, він уклав контракт із мо-
дельним агентством Blaze Models.

На радість шанувальницям, 
Мікса звільнили раніше за встанов-
лений термін за зразкову поведінку. 

Найкрасивіший 
злочинець Америки 
вийшов на свободу

В Австралії виявили новий вид 
павука, який здатний поїдати 

риб і жаб.
Біологи продемонстрували ко-

маху на Всесвітньому науковому 
фестивалі в Брісбені.

Новий вид водоплавних паву-
ків назвали Dolomedes briangreenei 
— на честь одного із засновників 
фестивалю Брайана Гріна. Розмір 
комахи може досягати долоні до-
рослої людини. 

Ці павуки є ендеміками ав-
стралійського штату Квінсленд. 
Вони полюють завдяки вібраціям 
на поверхні води. Комаха ловить 
здобич і топить її. Павук може си-

діти під водою протягом години, 
чекаючи жертву, яка іноді в три 
рази більша, ніж мисливець. 

Для людей ці павуки не станов-
лять ніякої небезпеки.

Ісраель Крістал був внесений до 
Книги рекордів Гіннесса як най-

старший чоловік Землі. Жителеві 
Ізраїлю, який в роки Другої світо-
вої війни пережив Голокост, зараз 
112 років, повідомляє Informing.

Крістал народився восени 1903 
року в населеному пункті Жарнув, 
який тоді був частиною Російської 
імперії. Пізніше сім’я перебралася в 
Лодзь, де молодий чоловік влашту-
вався працювати на кондитерську 
фабрику. Так склалося, що за часів 
окупації Ісраеля та його дружину 
німці відправили в табір смерті 
Освєнцим, де його молода дружина 
померла. А Крісталу вдалося ви-
жити, хоча до кінця війни чоловік 

важив приблизно 37 кілограмів. 
Уже пізніше чоловік пере-

селився до Ізраїлю і відкрив там 
свою кондитерську. Він знову за-
кохався і знайшов щастя, одру-
жившись вдруге.

Крістала визнали найстарі-
шим представником сильної статі 
на планеті після того, як у Польщі 
знайшлися документи, які під-
тверджували, що він проживав у 
місті Лодзь у 1918 році. Тоді хлоп-
цеві вже виповнилося 15 років.

Річ у тім, що найбільш раннім 
документом Ісраеля було свідо-
цтво про перший шлюб, у який він 
вступив у 25 років. Але для того, 
щоб бути записаним у Книгу ре-
кордів, необхідно підтвердження 
про ранні роки життя людини, які 
відносяться до перших 20 років.

Лише після того, як у Польщі 
знайшлися необхідні документи, 
Крістал офіційно став найстар-
шим чоловіком у світі.

До нього таким вважався япо-
нець Ясутаро Коіде, який помер 
цього року у віці 112 років. Най-
старшою жінкою є 116-річна Сю-
занна Мушатт Джонс зі США.

P.S.
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В Австралії виявили вид павука, який 
харчується жабами

Колишній в’язень Освєнцима визнаний 
найстарішим чоловіком на Землі

Словацького політика поранили, 
відкриваючи шаблею шампанське 

Врятований з вогню пес став пожежником

Поведінка Мадонни на концерті в 
Мельбурні шокувала фанатів

Астрофізики відкрили найбільший об’єкт 
у Всесвіті

Голову ліберальної партії «Сво-
бода і солідарність» Ріхарда Су-

ліка поранили шаблею.
Це сталося під час святкування 

попередніх результатів парламент-
ських виборів, що пройшли в субо-
ту, 5 березня, повідомляє EuroMag.

Інцидент трапився під час 
спроби одного з присутніх відкри-
ти пляшку з шампанським «по-
гусарськи» — зрубати пробку.

«Ріхард Сулік стояв поруч 
і отримав незначне поранення 

руки», — розповів очевидець події.
Політикові було надано ме-

дичну допомогу — йому обробили 
рану. Після цього Сулік повернув-
ся в штаб-квартиру своєї партії.

За попередніми результатами, 
правляча партія «Курс — соціаль-
на демократія» перемогла на ви-
борах, набравши 27% голосів ви-
борців. «Свобода і солідарність» 
набрала 13,3% голосів виборців 
і може стати другою політичною 
силою в парламенті Словаччини.

Врятований з вогню пес Джейк 
став пожежником у місті Гус-

Крік (Південна Каліфорнія, США).
У квітні 2014 року співробіт-

ник пожежної служби Білл Лінд-
лер помітив загоряння в сусідів. 
Разом із колегами він зайшов у бу-
дівлю і знайшов там Джейка.

У цуценяти були опіки друго-

го і третього ступенів, постражда-
ло 75% поверхні тіла. За словами 
Ліндлера, більшість тварин у таких 
випадках зазвичай не виживають.

Сусіди заявили, що не можуть 
оплатити послуги ветеринара, 
тому Ліндлер забрав собаку собі. 
Пес також став частим гостем у 
відділенні пожежної служби, де 
працює Ліндлер.

Пес «найнявся на роботу» по-
жежним, його також призначи-
ли символом підрозділу. Разом із 
Ліндлером собака їздить по шко-
лах і «розповідає» учням про важ-
ливість пожежної безпеки. Крім 
того, Джейка вчать знаходити го-
рючі речовини на місці погашених 
пожеж.

Астрофізики з Іспанії, Естонії, 
США і Великобританії вияви-

ли, ймовірно, найбільший у Всес-
віті об’єкт — галактичну стіну.

Дослідження авторів опу-
бліковане на сайті arXiv.org, ко-
ротко про нього повідомляє New 
Scientist.

Учені припустили існування 
надскупчення з 830 галактик на 
відстані 4,5–6,4 мільярда світлових 
років від Сонячної системи. Дале-
кий об’єкт приблизно в 10 тисяч 
разів важчий за нашу галактику —  
Чумацький Шлях. Діаметр області 
оцінюють у 180 мегапарсек.

Надскупчення виявили за до-
помогою бази даних BOSS (Baryon 

Oscillation Spectroscopic Survey). 
Наразі вчені не можуть відслідко-
вувати динаміку галактик у відкри-
тій системі, оскільки останні роз-
ташовані занадто далеко від Землі.

На думку вчених, Чумацький 
Шлях і прилеглі галактики, зо-
крема Туманність Андромеди, 
входять в іншу групу надскупчень 
— Laniakea (з гавайської мови —  
«Незліченні небеса»).

Laniakea обмежує собою об-
ласть, перетин якої має діаметр 
близько 160 мегапарсек, що в по-
над п’ять тисяч разів більше за 
діаметр Чумацького Шляху. Маса 
надскупчення перевищує масу на-
шої галактики в 100 тисяч разів.

У Японії винайшли пожежну машину, яка 
не потребує води

В Японії оголосили набір на 
посаду «ніндзя»
Влада перфектури Айті оголосила набір на посаду 
«ніндзя». Ініціативні чиновники шукають кандидатів 
на таке незвичайне робоче місце заради залучення 
туристів у рамках підготовки до Олімпійських ігор 
2020 року, які відбудуться в Токіо. «Ніндзя» будуть 
отримувати зарплату в розмірі $ 1 600 на місяць. 
Правда, попотіти їм доведеться — новоспечені 
«ніндзя» демонструватимуть навички бойових 
мистецтв, показуватимуть акробатичні трюки і тан-
цювальні па, фотографуватимуться з туристами.
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