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Szüzen terhes cápa
A Tibdit névre keresztelt cápa
nyolc évig élt a tengerbiológiai kutatóközpontban hím-társaság nélkül.
Mikor elpusztult, felboncolták, és egy
csaknem teljesen kifejlett cápabébit
találtak benne. A megtermékenyítés nélküli teherbe esés igazolására
DNS-tesztet végeztek rajta, amely
csak anyai DNS-t mutatott ki. A
szűznemzés okát egyelőre nem ismerik a kutatók, csak feltételezik, hogy
a hím távollétében valamely hormon
hatására indul meg.

Jéggel hûtött lepedô
Csaknem háromkilós jégtömb szakította át egy ház tetejét, majd egy ágyban
landolt, amelyben egy 66 éves hölgy
aludt. A jégtömb szerencsére csak kön�nyebb sérülést okozott a hölgy homlokán, aki az eset után nagyon boldog
volt, hogy megúszta élve a levegőből
jövő „bombát”, bár igaz, hogy a lyukas
tetőnek, mennyezetnek és a sérülésének
már kevésbé örült. Szakértők szerint a
jégdarab repülő vagy rakéta burkolatáról válhatott le.

Lucy hazatér

VIII. század végétől a XI. század közepéig a skandináv harcosok végigrabolták
Európát. A nőhiányt paradox módon
maguk a vikingek okozták. Középkori források szerint ugyanis Skandináviában a régi pogány hagyományként
igyekeztek megszabadulni az újszülött
kislányoktól.

A nôk miatt rohanhatták
le Európát a vikingek
Egy brit kutató szerint – sok egyéb
mellett – a nők is szerepet játszottak
abban, hogy a vikingek lerohanták
Európát. Szerinte asszonyhiány okozhatta a vikingek kirajzását, amikor a
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Swarovski kristállyal
díszített kontaktlencse
A Swarovski kristályokkal kirakott
kontaktlencse forgalomba kerülésével
joggal állíthatjuk, hogy a szem a lélek
és egyben a pénztárcánk tükre is. Az
extrém ötlet egy kreatív pályázat keretében született meg. A verseny kiírásának értelmében a dizájnereknek olyan
tárgyakat kellett tervezni, amelyek a
kristály felhasználásával prémium kategóriás cikkeket varázsolnak a hétköznapi dologból. A pályázatra több mint
4000 munka érkezett, a győztes egy
Swarovski kristállyal díszített egér lett.
A második helyen egy Swarovski kristállyal díszített kontaktlencse, a Sparkle

végzett. A tervező a kontaktlencse szélső
peremére apró, tündöklő kristályokat
helyezett. Az persze más kérdés, hogy
mennyire kényelmes a kristályokkal
kirakott lencse viselése, hiszen már egy
porszem bekerülése is a szembe számos
kellemetlenséget okozhat.

Kutya kórus alakult
A négylábú angliai jelentkezőknek,
zsűri előtt, kellett dalra fakadniuk vagy
legalábbis vonyításhoz hasonló hangokat kiadniuk szóbeli parancsra, vagy kis
zenei részlet elhangzásakor. A „kórusnak” egy több szonátából álló album
lemezfelvételére kellett összeállnia, hogy
egy legendás kutyának tisztelegjenek
vele. A múlt század harmincas éveiben
élt, Jack névre hallgató fekete retriever
7 év alatt 27 embert mentett meg a vízbefúlástól Swansea kikötőjében, ezért
szobrot is kapott hősies tetteiért. Az
egész kutya kórus-lemez ötlete, egy cardiffi művész, Richard Higlett agyából
pattant ki.

Visszakerül etióp hazájába a
Lucy névre keresztelt világhírű
fosszília, amely hat éven át volt
az Államokban. A szenzációs
lelet elsőként bizonyította be 1974-ben, hogy az
ember ősei már hárommillió évvel ezelőtt is egyenesen
jártak. Az amerikai tudósok
az etiópiai Afar-medencében
bukkantak rá az egy méter
magas előember csontvázának
40 százalékára.

Kihívó öltözetû Barbie
Közfelháborodást keltett
a Mattel cég legújabb Barbie
babája, mert a baba legújabb
ruhája megbotránkoztató,

Busszal jár
a lusta macska
Tömegközlekedik Casper, aki
négy éve mindennap útra kel, és
ugyanazzal a busszal körbejárja a
délnyugat-angliai Plymouthot, majd
egy óra múlva hazamegy. A 12 éves
kandúr már olyan régi utasa a buszjáratnak, hogy minden buszvezetőnek
szólnak, figyeljen oda, hogy a macska
leszálljon a megfelelő helyen, nehogy
tovább utazzon, miután bejárta a történelmi hajógyár, a kikötő, a városközpont, bizonyos külvárosi részek
és a piros lámpás negyed útvonalát.
Gazdája, a 65 éves Susan Finden sze-

nem tesz jót a gyerekek alakuló világképének. A kihívó harisnyát, lakk dzsekit,
csizmát és kesztyűt viselő baba inkább
hasonlít egy szado-mazo játék szereplőjére, mintsem egy szimpla gyerekjátékra. A The Sun híradása szerint, egy
vallásos szervezet, a Christian Voice,
igen indulatosan nyilatkozott a baba
öltözékéről: „Barbie mindig is elég
ledér szokott lenni, de ezzel most már
túl messzire mentek! Felelőtlenség
szexuális töltetet adni egy gyerekeknek készült babának − ez
egyszerűen szenny”.
Éppen az ilyen és hasonló ledérsége miatt van Szaúd-Arábiában és más iszlám
államban is betiltva a Barbie
baba forgalmazása. 

Divat lett
a „kutyatetkó”
A nyári melegben is különlegessé tehetjük négylábú
kedvenceinket. New Yorkban
legalábbis mindenképpen, ahol
egy kutyanyíró szalonban „tetováltathatjuk” az ebet, azaz különböző figurákat, csillámos díszeket
kérhetnek a gazdik kedvenceikre.

rint ez azért lehetséges, mert a macskája láthatta őt többször, hogy felszáll

− Csak mert az időjárás egyre melegebb lesz, és le kell nyírni a kutyák
szőrét, az még nem jelenti azt, hogy
nem lehetnek elbűvölőek − mondta
a különleges szolgáltatást nyújtó Jorge Bendersky a New York Daily News
című lapnak. A kereken száz dollárba
(22,5 ezer forintba) kerülő díszítés igen
kedvelt, bár az első fürdetésnél, vagy
egy hónap után lekopik az állatról.

Fácántól rettegôk
Fácán terrorizál egy családot NagyBritanniában. Nemcsak megcsipkedi
őket, hanem a házukba is megpróbál
betörni. A ragadozónak nem mondható
madárfajhoz tartozó különleges egyed
Wentnorban kényszeríti arra a Hudson
família tagjait, hogy csakis teniszütő-

a buszra, és biztos kíváncsi lett arra,
mit is csinálhat.
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vel felfegyverkezve merészkedjenek ki a
szabadba. A fácán még az autójukat is
üldözőbe veszi.

Sokkoló melltartó
Áramütéssel védi viselőjét az erőszakoskodókkal szemben egy melltartó,

amelyet Indiában kezdtek kifejleszteni
repülőmérnöknek tanuló egyetemisták.
A melltartó 3800 kilovolt feszültséget
mér a támadó kezére, ami a rendőrségi sokkolókhoz hasonló áramütésnek
felel meg. A melltartó a viselőjét nem
sokkolja, amit kettős védőréteg beépítésével értek el. A beépített szerkezetnek
van egy ki- és bekapcsoló gombja, valamint automatikus telefonüzenetet küld
a megjelölt személynek, illetve a helyi
rendőrségnek, mindemellett GPS-koordinátákkal tudatja viselője hollétét.

Kidogo a kötéltáncos
Hatalmas népszerűségnek örvend
Németország krefeldi állatkertjében a
Kidogo névre hallgató hím gorilla, aki
a hatalmas tömege ellenére a kifutójában kifeszített kötélen szokott kötéltáncot járni. Az ezüsthátú szereti dicsértetni
magát egy-egy sikeres próba után: amikor

ugyanis átér a kötélen, mindig döngeti a
mellét. Az állatkert dolgozói szerint ez
egyedülálló mutatvány, hiszen többnyire
csak lógni szoktak a kötélen, és ami még
különleges benne, hogy eddig még sohasem esett le a 12 éves emberszabású.

Radics Márk

