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 Велики квар струје, који је трајао неколико сати, ноћас је погодио део Менхетна, када је
заустављен метро, престали су да раде лифтови и искључила светла и рекламе на Тајмс
скверу а отказане су представе на Бродвеју.

  

  

 На западном делу Менхетна без струје је увече остало око 73.000 корисника, рекао је
новинарима директор компаније Кон Едисон (Цон Едисон) Џон Макавој, који је додао да
се радило о "значајном поремећају".

  

Струја је нестала око 19.45 по локалном времену и почела да се враћа нешто после 22
часа у кварту Тајмс сквер, што је дочекано гласним поздравима грађана, преноси
агенција Франс прес. Око 23.00 сата пет од шест погођених електричних зона добило је
струју а сат касније и шеста зона.

  

Градоначелник Њујорка Бил де Блазио је у изјави из Ајове, где се налази у политичкој
кампањи, рекао да изгледа да се нешто десило са начином преноса струје из једног дела
града у други да би се одговорило на потражњу. Убрзо после избијања квара корисници
интернета објавили су преко друштвених мрежа слике метро станица у мраку.
Телевизија ЦБС је јавила да су путници били блокирани више од пола сата између две
метро станице.

  

У очекивању поправке струје, њујоршка компанија за саобраћај МТА затражила је од
путника да избегавају подземне станице Мехнетна, што значи такорећи целу мрежу.
Крајем вечери компанија је јавила да се саобраћај постепено нормализује.

  

Прекид струје био је скоро потпун у позоришним квартовима Бродвеј и Хелс Кичен, а
даље западно одатле престала су да раде саобраћајна светла и угасили су се огромни
рекламни панои на Тајмс скверу. Једино светло које се видело била су пулсирајућа
светла полицијских и ватрогасних возила. Неколико минута само после нестанка струје
неки пролазници почели су да регулишу саобраћај а позоришна трупа мјузикла "Цоме
фром Аwаy", као и хор који је наступао у Карнеги Холу, изашли су на тротоар да наставе
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представу.

  

Већина представа на Бродвеју је отказано, међу којима и популарне представе
"Хамилтон" и "Краљ лавова". У Медисон сквер гардену Џенифер Лопез је такође морала
да откаже свој наступ, само неколико минута после почетка концерта. Она се преко
видео снимка на Твитеру извинила и објавила одлагање концерта.

  

Недалеко одатле више десетина гостију хотела "Роw НYЦ" на Осмој авенији чекало је
испред зграде, седећи на тротоару. Једна туристкиња објаснила је да им је особље
хотела рекло да не покушавају да уђу у хотел где није било светла и лифтови нису
радили. Ватрогасци су јавили да су одговорили на бројне позиве посебно људи
заглављених у лифтовима.

  

Својеврсна иронија је да се квар догодио на годишњицу великог прекида струје који је
захватио готово цео град 1977. године. Тада је струја враћена после 25 сати и у Њујорку
су биле бројне крађе и вандализам. Више од хиљаду продавница било је тиме погођено.
Још два велика квара струје погодила су Њујорк, и то 1965. и 2003. године.

  

(Бета)
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