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טבריה 25°

HIX
תכשיט הכסף הפך שחור - והציל

משפחה שלמה
בני משפחה מאנגליה ניצלו ממוות בזכות עירנותה של בת המשפחה, לוסי הצעירה

הבחינה שתכשיטי הכסף שלה הפכו לשחורים, ומיד הבינה שעל בני המשפחה
להתפנות מהבית בהקדם האפשרי

| פורסם 28/10/21 17:20 היקס

https://www.mako.co.il/?partner=headerlogo
https://www.facebook.com/keshet.mako/
https://www.activetrail.co.il/mako
https://www.mako.co.il/news-weather?partner=NavBar
https://www.mako.co.il/hix?partner=ChannelHeader
http://www.hix.co.il/


17:41 ,1.11.2021 תכשיט הכסף הפך שחור - והציל משפחה שלמה

https://www.mako.co.il/hix-bizarre/Article-4e598ba6547cc71027.htm?utm_source=Whatsapp&utm_medium=Share&Partner=Whatsapp_Share 2/3

כאשר תכשיטי הכסף של משפחת טומאן החלו להשחיר, הבת לוסי מיד חשדה שמשהו

השתבש. האינסטינקט הזה הציל את חיי משפחתה כולה, שכן מאוחר יותר התברר שיש

דליפת מימן גופרתי רעיל בביתם.

בתם בת ה-22 של ג'וליה ודיוויד מהעיר בנברי באנגליה, סיפרה שהמשפחה החלה להבחין

בריח "ביצה נרקבת וריח של מוות" מסביב לבית. בתחילה חשבו שזה יכול להיות צינור ניקוז

סתום - ואף פנו להדברה. "ניקינו את כל הניקוזים כדי לוודא שלא מדובר בסתימה ואפילו

בדקנו את דוד השמן", לדבריה של לוסי. "ידענו שהריח הכי חזק מגיע מהמוסך".

המצב המבלבל החמיר בשבת, 16 באוקטובר, כאשר לוסי חזרה הביתה מהעבודה וגילתה

שכל תכשיטי הכסף שלה הוכתמו. היא נזכרה כיצד למדה בשיעורי כימיה בבית הספר על

"ריח הביצים הרקובות" של המימן הגופרתי, ועל השפעות החמצון שיש לו על כסף.

היו "הם לוסי סיפרה הכיבוי" לשירותי והתקשרנו רעיל להיות עלול שהגז ידענו זה "בשלב
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ביזאר

הם היו , סיפרה לוסי.  בשלב זה ידענו שהגז עלול להיות רעיל והתקשרנו לשירותי הכיבוי

כאן בערך שבע שעות. היו שתי כבאיות, שתי מכוניות כיבוי עם אנשי בקרת רעלים, שני

טנדרים שהובילו מים ואמבולנס כדי לבדוק את רמות החמצן בדם שלנו ולבצע א.ק.ג".

המשפחה פונתה מביתם ונלקחה לבית החולים בעיר לאחר שמומחים הבינו שהגז הרעיל

מימן גופרתי אכן נמצא בביתם. למרבה המזל, למרות שאיפת הגז - שגורם בין היתר

למיגרנות – בני המשפחה לא סבלו מבעיות רפואיות וחזרו הביתה לאחר יומיים, כשהגז

התפוגג.

https://www.mako.co.il/Tagit/%D7%91%D7%99%D7%96%D7%90%D7%A8?partner=articletagit

