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a járművet, aztán amennyire tudta, elő-
retolta az ülést, és igyekezett utánozni a 
látottakat. A személyi sérülés és komo-
lyabb anyagi kár nélkül záruló kaland 
után hazafelé mindenesetre már ismét 
az apa ült a kormánynál. 

Az óceánon is átjutott 
a palackba zárt üzenet
Huszonnyolc éves, Kanadában 

útnak indított palackba zárt üzenet-
re bukkant a Neretva folyó horvátor-
szági szakaszán egy férfi. Az üvegben 
lévő papíron az áll: „Mary, te igazán 
nagyszerű ember vagy. Remélem, tud-
juk tartani a kapcsolatot. Megígér-
tem, hogy írni fogok. Örök barátod, 
Jonathon. Új-Skócia, 1985”. Az üze-
net előkerülése óta mind a címzettet, 
mint a feladót sokan keresik a közös-
ségi média segítségével, eredménnyel 
azonban eddig még senki nem járt. A 
küldemény korát tekintve egyébként 

abban bíznak, hogy a mostani áttö-
résnek köszönhetően tíz év múlva már 
emberek kezelésénél is alkalmazhatnak 
mesterséges veséket, ami a szervátülte-
tésre várók nagy számát tekintve rend-
kívül fontos előrelépés lenne. 

Autóval indult ebédért 
a hatéves fiú

Megdöbbentő látvánnyal szembesült 
az USA Michigan államában találha-
tó Lapeerben az a két autóvezető, akik 
feltartóztattak egy össze-vissza kacsázó 
Ford Taurust: a jármű volánjánál egy 
hatéves kisfiú ült. Mint azt a helyszín-
re kiérkező rendőr megtudta, a gyerek 
éppen szervizbe akarta vinni a kocsit, 
miután megpróbált vele elmenni egy 
közeli kínai étterembe, de nekihajtott 
egy útjelző táblának és összetörte a 
lökhárítót. A szülők értesítését köve-
tően aztán az is kiderült, hogy a kis 
autótolvaj azt használta ki, hogy szom-
bat lévén a család még nem volt ébren 
korán reggel. Vezetni pedig soha senki 
nem tanította – egyszerűen csak megfi-
gyelte, hogy az apja miként irányította 
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nem rekorder, tavaly augusz-
tusban ugyanis egy 98 évig 
úszó palack került elő, ame-
lyet a skót kormány bocsá-
tott vízre kísérletképpen. Az 
azonban könnyen meglehet, hogy ez 
a legmesszebbre jutott üzenet, amelyet 
ismerünk, ugyanis a becslések szerint 
körülbelül 8000 km-t kellett megten-
nie az Atlanti-óceánon, a Gibraltári-
szoroson, a Földközi-tengeren, majd 
végül az Adriai-tengeren keresztül, 
hogy partot érjen és megtalálják. 

Kiszúrják a vadászokat 
a majmok
Felismerik viselkedésükről a vadá-

szokat az Ecuador, Peru és Brazília 
esőerdeiben élő gyapjas majmok – 
állapították meg a londoni Imperial 
College munkatársai. A húsukért nagy 
számban pusztított állatokat úgy vizs-
gálták természetes élőhelyükön, hogy 
hol a vadászok, hol az ártalmatlan 
élelemgyűjtögető környékbeliek, hol 
pedig a kutatók viselkedését utánozva 
közelítettek hozzájuk, és az eredmények 
magukért beszéltek: az első esetben a 
majmok sokkal óvatosabbak voltak, 
halkabban és kevesebbet mozogtak, 

bujkáltak. Ez a stratégia a kutatók sze-
rint a lehető legjobb, hiszen a vadászok 
lőfegyvereket használnak, így akkor is 
leteríthetik az állatokat, ha azok mene-
külni próbálnak. A tudósok ugyanak-
kor felhívják a figyelmet, hogy ennyi 
aligha menti meg a veszélyben lévő 
majmokat, mert egy-egy esetben sike-
rülhet elbújniuk, de az életben mara-
dáshoz folyamatos szerencsére lenne 
szükségük, míg a vadászoknak elég csak 
egyszer is célba találni. 

Ráncfelvarrást 
hajtottak végre 
egy kutyán
Nagy jólét szakadt hirte-

len egy texasi shar pei kutyá-
ra: a kétéves Sesame először 
ráncfelvarráson esett át, majd 
megújult külsejével rögtön örökbe 
is fogadták. A beavatkozásra nem a 
régi vagy az új gazda hóbortjai miatt 
került sor, hanem egyszerűen egészség-
ügyi okokból: gyűrött bőre miatt az 

Saját magát is megbüntette 
a szigorú bíró
Huszonöt dollárra bírságolta 

önmagát egy michigani bíró, miután 
megcsörrent a mobiltelefonja a tár-
gyalóteremben. Raymond Voet már 
hosszú ideje tiltja a telefonhasználatot 
az általa vezetett tárgyalásokon arra 
hivatkozva, hogy a készülékek elte-
relik a figyelmet, így egy pillanatig 
sem habozott, amikor ő maga zavarta 
meg az ügymenetet a mobiljával. „A 
bírók is emberek, nem állunk a sza-
bályok felett. Megszegtem az előírást, 

így viselnem kell a következményeket 
is” – nyilatkozta a feddhetetlenségben 
valószínűleg verhetetlen Voet, hozzá-
téve: a gond az volt, hogy most váltott 
BlackBerryről érintőképernyős telefon-
ra, és még csak tanulja a kezelését, de 
nem akar kifogásokat keresni, nagyon 
szégyelli magát. A tárgyalótermi mobil-
használat egyébként korántsem tréfa-
dolog, ugyanis előfordult már az is, 
hogy a tanúkról telefon segítségével 
videók és hangfelvételek készültek, és 
ez végül zaklatáshoz, sőt gyilkossághoz 
vezetett. 

Testsúly alapján állapítják meg 
a repülôjegy árát
A túlsúlyos utasok által elfoglalt 

pluszhely problémája egy ideje már 
foglalkoztatja a légitársaságokat és 
ügyfeleiket is – bizonyos cégek már 
be is vezették azt az intézkedést, hogy 
adott testsúly felett két jegyet kell 
váltani a járataikra. Egy kis szamoai 
vállalatnak ez azonban nem felelt 
meg, ezért új rendszert dolgoztak ki: 
az ő gépeiken mindenki aszerint fizet, 
hogy hány kilót nyom a csomagjával 
együtt. Ennek megfelelően az online 
jegyváltáskor az utasnak nyilatkoznia 
kell a súlyáról, és arról is, hogy meny-

az, hogy hogyan, a lényeg a bizton-
ság” – mondta el.  
 

nyi csomagot visz. Csalni pedig nem 
érdemes, ugyanis a reptéren a beszállás 
előtt a Samoa Air is megmázsál min-
denkit. A cégvezető, Chris Langton azt 
nyilatkozta, ennél igazságosabb megol-
dás nem nagyon létezik, ugyanakkor az 
új rendszer bevezetése biztonsági intéz-
kedés is, a vállalat ugyanis kis repü-
lőkkel dolgozik, Szamoán pedig sok a 
túlsúlyos ember. „Ha csak nyolc–tizen-
két utast ültetünk ezekre a gépekre, és 
némelyikük nagyobb termetű, muszáj 
megmérni őket, hogy a súlyt egyenle-
tesen eloszthassuk a repülőn, és min-
denki biztonságban legyen. Engem 
nem érdekel, kit méregetünk, sem 

állat már szinte teljesen 
képtelen volt kinyitni a 

szemeit, ráadásul kiütések nőttek rajta, 
a fülében pedig fertőzések alakultak 
ki. A műtétet a San Antonio Humane 
Society nevű szervezet rendelte el, 
és ők gondoskodtak arról is, hogy a 
lábadozó kutya otthonra találjon egy 
olyan állatbarátnál, akinek már nagy 
tapasztalata van a shar peiek tartásá-
ban. Sesame egyébként nem az első a 
fajtájából, akinek rendbe kellett szedni 
a bőrét: a túltenyésztés miatt más shar 
peiek is küzdenek hasonló gondokkal.  
2010-ben például egy 12 hónapos 
brit kutyát kellett hasonlóképpen 
megmenteni, akit már a teljes vakság 
fenyegetett. 

Mesterséges vesét kapott 
a patkány
Működőképes vesét állítottak elő 

mesterséges úton, laboratóriumi körül-
mények között a bostoni Massachusetts 
General Hospital kutatói. A Harald Ott 
vezetésével dolgozó tudósok egy termé-
szetes okból elpusztult patkány vesé-
jéből kiindulva alkották újra a szervet 
oly módon, hogy vegyszerek használa-
tával eltávolították róla az elhalt sejte-
ket, majd a megmaradt extracelluláris 
mátrixra (a sejtek közötti teret kitöl-
tő fehérjehálóra) emberi vérsejteket és 
patkányvesesejteket „építettek”. A kész 
szervet aztán egy élő patkány szerveze-
tébe ültették. A vizsgálatok pedig kimu-
tatták, ha egyelőre csak kis mértékben 
is, de működőképes, vagyis vizeletet 
választ ki.

Bár nem ez volt az első ilyen kísérlet, 
a vese messze a legbonyolultabb szerv, 
amit sikerült laboratóriumi körülmé-
nyek között létrehozni. A szakértők 
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Vezérigazgatója lesz 
a Stonehenge-nek
Új vezetői pozíciót hozott létre a 

Brit Örökségvédelmi Hivatal: a szer-
vezet vezérigazgatót akar állítani a 
Stonehenge élére, és már meg is kezd-
te a keresést. Az ideális jelölt a kiírás 
szerint eredményesen gondoskodik a 
titokzatos ősi emlékmű arculatáról és 
zökkenőmentes „működéséről”, ami 
nem is olyan egyszerű feladat, mint 
elsőre gondolnánk, ha figyelembe vesz-
szük, hogy a 4500–5000 éves köveket – 
amelyekről még ma sem tudni egészen 
pontosan, milyen célt szolgáltak – éven-
te egymillió turista keresi fel, és 180 
fős, alkalmazottakból és önkéntesekből 
álló stáb vigyázza. Persze a nagy felelős-
ség a munka díjazásában is tükröződik: 
a leendő vezérigazgató évente 65 000 
angol fontot keres majd. 

az internetet, nyilván szép forgalmat 
generálva a cukrászatnak. Ráadásul a 
volt munkahellyel való szakítás is zök-
kenőmentesen zajlott, ugyanis Holmes 
egykori főnöke, Bill Form a BBC-nek 
azt nyilatkozta: a maguk részéről ők is 
csak a legjobbakat tudják kívánni ex-
kollégájuknak. 

Tortán adta be a felmondását
Sajátos felmondólevelet nyújtott 

be munkahelyének egy brit repülőtéri 
alkalmazott: a férfi egy tortára írta fel 
a távozási szándékáról szóló szöveget. 
Chris Holmes persze nem véletlenül 
választotta ezt a rendhagyó módszert, 
hanem azért, mert már hosszú ideje 
dolgozott cukrászként másodállásban. 
Mint azt a harmincegyedik születés-
napján átadott „levélben” leírta, miután 
nemrég apa lett, rájött, milyen értékes 
az élet, és milyen fontos, hogy olyasmit 
csináljon, amivel saját magát és ember-
társait is boldoggá tudja tenni, ezért 
mostantól minden energiáját az amúgy 
is szépen fejlődő vállalkozásába fekte-
ti. Zárásul ennek megfelelően hozzá is 
tette: volt munkatársainak sok sikert 
kíván, ha pedig ízlik nekik a torta, a 
weblapján tudnak tőle másikat rendel-
ni. A húzás meglehetősen jól sikerült, 
a tortáról készült kép ugyanis bejárta Bus András
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