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növénynek egy sárga, kristályos, erősen 
keserű ízű anyaga. Az Egyesült Államok-
ban már 2002-ben betiltották az aloint 
tartalmazó hashajtó készítmények forgal-
mazását, mivel az anyag rákkeltő hatását 
már akkor valószínűsítették.  

Baconillatú parfümöt dobtak 
piacra Amerikában 
A Fargginay vállalat meglepően 

különleges parfümmel rukkolt elő az 
Egyesült Államokban: megalkotta és 
piacra dobta a szalonnaillatú kölnit. 
Az új parfümöt nemes egyszerűséggel 
Baconnek keresztelték. 

Aloe mely összetevői okozzák a daganatok 
képződését. A kutatásban elsősorban az 
aloinra összpontosítanak, amely az Aloe-

Rákot okoz az Aloe vera? 
Amerikai kutatók rákos sejtburján-

zást idéztek elő patkányoknál Aloe-
kivonattal − adta hírül a New Scientist 
című lap. 

A Nemzeti Toxikológiai Program 
munkatársai két éven át Aloe vera kon-
centrátumot adagoltak kísérleti állatok-
nak. Az eredmény az lett, hogy a hím 
patkányok 74 százalékánál, míg a nős-
tények 39 százalékánál különböző daga-
natok fejlődtek ki a vastagbélben, jó- és 
rosszindulatúak egyaránt. 

A kísérlet következő fázisában a tudó-
sok azt igyekeznek kideríteni, hogy az 
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A lenta.ru internetes 
hírügynökség jelentése 
szerint az eredeti recep-
tet egy párizsi hentes 

alkotta meg még 
a huszadik szá-
zad első felé-
ben. Felfedezte 
ugyanis, hogy 
a bacon és 

néhány fűszer-
növény illatának 

a keveréke javítja 
ügyfelei hangulatát. 

Sajnos, az eredeti recept elveszett, 
ám John Laydon, a Fargginay tulaj-
donosa mindent megtett, hogy cége 
a korabeli baconparfümhöz nagyon 
hasonlatosat hozzon forgalomba. A 
vállalat honlapján bárki megtudhatja, 
konkrétan mi mindenből hozták létre 
az új illatot. Mint kiderül, 11-féle ter-
mészetes illóolajat tartalmaz, a lényeg, 
a szalonnaillat pedig – ahogy a parfüm 
alkotói fogalmaznak – „megfelelően el 
van benne rejtve”. 

Az új parfümnek két változata léte-
zik, a Bacon Gold és a Bacon Classic. 
Az utóbbi fűszeresebb, erős juharillat-
tal, míg a Gold lágyabb, benne inkább 
a citrusfélék illata dominál. Egy üveg 
parfüm 36 dollárba kerül, s interneten 
keresztül is megvásárolható.        

Megtiltották a szolizást 
a brit tiniknek
Nagy-Britanniában nem járhat-

nak többet szoláriumba a 18 éves-
nél fiatalabbak − közölte a BBC. A 
nemrég elfogadott jogszabály szerint 
azon intézményekre, amelyek a tila-
lom ellenére kiskorúakat beenged-
nek a bőrbarnító gépek alá, akár 20 
ezer fontnyi, azaz hat millió forintnyi 
pénzbüntetés is kiszabható. 

A brit Egészségügyi Minisztéri-
um a tilalommal akarja csökken-
teni a melanoma, azaz a bőrrák 
kialakulásának kockázatát a 35 

éven aluliak körében. Szakértők sze-
rint ugyanis a szolárium e tekin-
tetben komoly veszélyt jelent a 
fiatalok egészségére. 

A statisztikák szerint Nagy-
Britanniában minden egyes 
napon átlagosan két újabb 
melanomás megbetegedést 
diagnosztizálnak. Országos 
átlagban a brit 11−17 évesek-
nek 6 százaléka jár szolárium-
ba, ám az északi városokban, 
mint például Liverpool-
ban, ahol kevesebb a napsüté-
ses órák száma, mint délen, a 

15−17 éves lányok fele rendszeresen 
szolizik.  

esetekre – írta a lenta.ru. Így vagy úgy, 
de az őz rendületlenül őrködik a fészke-
lő lúd körül, senkit, semmit nem enged 
a közelébe. Szemtanúk szerint még uga-
tó kutyákat is volt mersze elkergetni 
onnan. Az őz, amint észleli, hogy vala-
ki közelít, azon nyomban a költőhelyül 
szolgáló sírkő és a potenciális ellenség 
közé áll, megakadályozva, hogy bárki is 
a fészekhez juthasson. 

A sajtó és a média helyi képviselői 
megígérték, hogy továbbra is nyomon 
követik az őz és a vadlúd kapcsolatának 
alakulását.  

Toscánában élnek 
a legtovább a férfiak
Egy felmérés szerint az olaszországi 

Toscana környékén élik meg a leghosz-
szabb életkort a férfiak a világon. Az 
erősebbik nem ottani képviselői átla-
gosan 79,6 évet élnek – jelentette a 
Korreszpondent hírügynökség.      

A kanadai kutatók által végzett fel-
mérésből – amelyet egy firenzei egész-
ségügyi és szociális konferencián 
ismertettek – kiderül, hogy a toscanai 
nők is szép kort tudhatnak magukénak: 
átlagéletkoruk 84,7, így csupán a japán 
hölgyek előzik meg őket, akik átlagosan 
86 évet élnek. 

A szakértők rámutattak arra, hogy az 
emberek életének hossza alapvetően a 

ôz lett az ôre 
egy magányos vadlúdnak
Őz őriz egy temetőben fészke-

lő vadludat az egyesült államokbe-
li Buffalóban. Az anyalúd társ nélkül 
maradt, így egyedül kénytelen tojása-
it kikölteni a fészekben, amelyet egy 
öblös serlegalakú sírkőbe rakott. Ám 
úgy tűnik, váratlanul új és hűséges társ-
ra talált költés közben.  

Rejtély azonban, miként lelt egy-
másra ez a furcsa pár. Szakértők szerint 
igen ritka, hogy különböző fajhoz tar-
tozó vadállatok efféle szövetségre lépje-
nek egymással, s a tudósoknak egyelőre 
magyarázatuk sincs az efféle meglepő 

Titkos ufó-dokumentumok 
az FBI honlapján 
Feloldotta a titkosságát az ame-

rikai Szövetségi Nyomozóhivatal 
néhány archív dokumentumának, 
amelyek az 1947-ben Új-Mexikóban 
lezuhant állítólagos ufókról szólnak. 
Ezek alapján bizonyítottnak látszik, 
hogy az amerikai légierő katonái való-
ban balesetet szenvedett repülő csé-
szealjakat és halott földönkívülieket 
találtak, holott ezt mostanáig a nyo-
mozóhivatal határozottan cáfolta.     

Az FBI a The Vault című hon-
lapján mindenki számára elérhetővé 
tette egyebek között egyik ügynöké-
nek, Guy Hottelnek a három évvel 
később tett jelentését. Az ügynök 
katonai forrásra hivatkozik, ám 
informátorának kilétét továbbra 
is homály fedi.  

Az 1950-ben kelt feljegy-
zés szerint három ismeret-
len repülőtárgy zuhant le 
Roswell városában. Az ufók 
− Hottel információi alap-
ján − kör alakúak, körül-
belül 15 méter átmérőjűek 
voltak. A katonák mind-
három csészealjban 3−3, 
körülbelül 90 centi magas 
emberszerű alakot találtak. Fém-
szálas szövésű ruha volt rajtuk, 

hetvenes évek végén több katona is, 
akinek köze volt az ügyhöz, a nyilvá-
nosság elé állt, és kijelentette, hogy 
Roswellben mégiscsak lezuhant ufó-
kat találtak.  

A titkos ufójelentés nyilvánosságra 
hozatalával egy időben egy brit tudós 
az úgynevezett Fermi-paradoxon 
magyarázatával rukkolt elő. Enrico 
Fermi olasz fizikus 1950-ben muta-
tott rá arra az ellentmondásra, misze-
rint nagy a valószínűsége annak, hogy 
léteznek civilizációk a Földön kívül 
is, ám mégsem lépnek velünk kap-
csolatba. Adrian Kent, a Cambridge-i 
Egyetem fizikusa szerint egyfajta koz-
mikus evolúcióról van szó: a fontos, 
ám ritka erőforrásokért a különböző 
idegen fajok kénytelenek megküzdeni 
egymással, a harcok túlélői pedig az 
idők során nagyon óvatosakká váltak, 
és olyan rejtőzködési módszereket fej-
lesztettek ki, mint a földi rovarok.  

amely hasonlított a tesztpilóták öltözé-
kéhez. Az ufók navigációját valószínűleg 
a roswelli katonai támaszpont radarjai 
zavarhatták meg, s ezért zuhantak le. A 
csészealjakban talált idegen lényeket a 
Wright Field-i légi támaszpontra szállí-

tották, ahol testüket felboncolták. 
Egy másik, most nyilvános-

ságra hozott FBI-feljegyzés 
szerint az ufók nem kör alakú 

csészealjak, hanem hatszögletű 
szerkezetek voltak. 

A holttestek boncolásáról 
az incidens óta több fotó is 
nyilvánosságra került a saj-
tóban, ám a szkeptikusok 
azokat mindmáig hamisít-
ványoknak tartják. 

A hivatalos verzió sze-
rint Új-Mexikóban nem 

ufókat, hanem csupán 
meteorológiai ballonmaradvá-

nyokat szedtek össze. Ám a 
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környezettől, a kultúrától és a gazdasá-
gi helyzettől függ. Toscanában az elmúlt 
15 év alatt folyamatosan növekedett az 
ott élők átlagéletkora. 

Az értekezleten elhangzott az is, 
hogy az egészség szoros kapcsolatban 
áll a szociális helyzettel és az oktatás 
színvonalával. Egy résztvevő kijelen-
tette: plusz éveket adtunk az emberek-
nek, most viszont az a feladatunk, hogy 

kapta a pornó linkjét, és ő csak rákat-
tintott. Mindazonáltal úgy vélte, visel-
kedésével megsértette frakciótársait és 

politikai tisztségét, ezért önként 
lemondott képviselői mandá-

tumáról. Hozzátette, remé-
li, hogy hibája jó lecke lesz 

más politikusok számára a 
jövőben.

Tavaly augusztusban 
hasonló pikáns inci-
dens történt az indo-
néz parlamentben: 
hackertámadás érte a 
törvényhozás média-

központját, aminek 
következtében az ülésterem 

nagy kivetítőjén 15 percen át 
pornográf felvételek voltak 

láthatók.    

javítsunk az életszínvonalukon, az éle-
tük minőségén is. Szakértők kifejtették, 
hogy az egészség mellett éppolyan fon-
tos az embereknek a lelki és a szo-
ciális  jólét is.      

 
Pornót nézett 
a parlamenti 
ülésen egy honatya
Az indonéz parlament 

egyik képviselője kénytelen 
volt lemondani a mandátu-
máról, miután a helyi sajtó-
ban fotók jelentek meg róla, 
amint pornográf videót 
néz a komputerén a tör-
vényhozás plenáris ülé-
se közben.    

A The Jakarta Post 
beszámolója szerint 
a képviselő az inci-
denst azzal magya-
rázta, hogy e-mailben 
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