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Жінка прожила 115 років
завдяки мутації
Голландські вчені розшифрували гени жінки, яка
померла у віці 115 років. У ДНК довгожительки виявили рідкісні генетичні зміни, які захистили її від
недоумства й інших старечих хвороб. Понад те, у
113 років бабця пройшла тест на розумові здібності, після якого з’ясувалося, що з завданнями вона
впоралася на рівні 65-річної жінки. Розтин показав, що у неї не було й закупорки судин. Подальші
дослідження дозволять виявити, чому гени деяких
людей допомагають їм прожити довге життя.
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Демі Мур дуже страждає через зраду
чоловіка

Британець приймає душ разом із
двома папугами

Г

39

оллівудська зірка Демі Мур
важко переживає проблеми з
чоловіком-зрадником Ештоном
Катчером: колись гарна жінка
сьогодні виглядає дуже виснаженою та втомленою.
Незважаючи на гучний скандал, пов’язаний із походеньками
33-річного Ештона «на ліво», акторська пара продовжує жити
під одним дахом у своєму маєтку
в Беверлі-Хіллз.
У пресі ходили чутки про
те, що 48-літня Демі подала документи на розлучення та збирається витрусити зі зрадливого
коханого кругленьку суму, проте
продовження ця новина не мала.
І Ештон, і Демі, як і раніше, носять обручки. Схоже, Мур дала
своєму блудному чоловікові другий шанс і вибачила йому.
За словами джерел із оточення зіркової сім’ї, Демі дуже
ображена й пригнічена тим, що
трапилося, проте вона все ж хоче
зберегти шлюб із Катчером, який
свого часу — в 2005 році — став
світовою сенсацією.
Одначе перенесений стрес
настільки змучив акторку, що
вона неймовірно схудла — аж до
того, що стала схожою на хвору
анорексією. При зрості 165 см і
після трьох вагітностей Демі завжди тримала вагу на позначці
53-55 кг, але зараз акторка ледве
дотягує до нульового розміру.
До слова, екс-чоловік Демі
Брюс Вілліс, від якого вона має
трьох дочок, розлютився та дуже
хоче «побесідувати» з Катчером.
Мур і «Міцний горішок» розлучились у 2000-му, проте зберегли
теплі стосунки.

-річний англієць Стюарт Ромейн настільки прив’язався
до своїх папуг, що бере їх із собою
усюди.
Чолов’ягу, що працює продавцем автівок, часто можна побачити з пернатими вихованцями на
плечах. Саме так він ходить на роботу та за покупками. А коли господар приймає душ, какаду Коко й
зелено-червоний ара Таз співають
разом із ним. «Деякі пташки можуть стати відмінними друзями й
супутниками», — вважає Ромейн.
Інтерес до папуг передався
йому від батька, який полюбив цих
птахів, коли служив на Далекому
Сході. А коли Стюарт подорослішав, то й собі захопився птаством.
Коко і Таза він узяв із благодійного
притулку «Birdline». Тоді, зізнаєть-

ся, нинішні красені мали доволі
жалюгідний вигляд.
Зараз вони почуваються прекрасно, бо потрапили в добрі руки.
Пернаті навіть мають власну кімнату. Стюарт каже, що піклуватиметься про них усе життя.

 РОЗВАГА

У США відбувся заплив гумових
качок

У

 ФАНАТИЗМ

 ПРИБОРКАЛА

Філіппінець зробив «пластику»,
щоб бути схожим на Супермена

Зустрівшись із
італійкою, акули
впадають у транс

П

евно, мало не кожен бачив
фільми про Супермена, який
хвацько лупцює лиходіїв і рятує
людей. 35-річний філіппінець Герберт Чавез уже шістнадцять років
лягає на операційний стіл, аби стати максимально схожим на цього
кіношного героя.
Чавез — власник двох магазинів костюмів — зробив серію
пластичних операцій на носі, щоках, губах і підборідді та навіть
поміняв колір шкіри, щоби скидатися на свого кумира. В результаті
нинішнє його обличчя зовсім не
схоже на те, що було раніше.
Понад те, будинок фана захаращений плакатами, фотографіями, подушками, іграшками й
іншим дріб’язком із символікою
кіногероя.
Герберт — не лише справжній
фанат Супермена, а і його копія.
Через численні операції його лице

 УЛЮБЛЕНЦІ

І

нагадує дивну комбінацію облич
Крістофера Ріва та Брендона Рута
— акторів, що свого часу грали
цього супергероя.
Місцеві дітлахи з радістю приходять до Чавеза: для них він — чи
не єдина можливість побачити Супермена, бо телевізор для багатьох
філіппінців — розкіш.

талійська аквалангістка Крістіна
Дзенато завиграшки перевертає
карибську рифову акулу догори дриґом і тримає її за ніс на долоні.
Жінка, в якої за плечима
п’ятнадцять років досвіду спілкування з акулами, викликає у хижаків
«тонічну нерухомість»: риби стають
ніби паралізованими й впадають у
транс. Така реакція для них природна: акули вдають мертвих, коли відчувають небезпеку.
Дзенато вводить акулу в стан заціпеніння руками, ретельно розтираючи пальцями рецептори навколо
носа й рота рибини (так звані ампули Лоренціні). Для багатьох дайверів
просто торкнутися до голови морської хижачки, не втративши руки,
— це вже величезне досягнення.
Недавнє занурення Крістіни
зняв 42-річний Дієго Мейєр, який
зізнався, що вражений побаченим.

США відбувся заплив гумових
качок. Це щорічна акція, яку
проводять задля розваги та заробітку. Її організовує клуб містечка
Камберленд, інформує «5 канал».
Сімнадцять тисяч гумових
качок висипали з кількаметрової висоти у місцеву річку. Кожна
іграшка була куплена членом клубу та пронумерована. Далі забавки
пливли за течією до сусіднього
міста, де було встановлено кінцеву
лінію запливу.
Власники п’ятдесяти іграшок,
які дісталися до фінішу найшвидше, отримали цінні грошові призи.
До слова, помаранчева лідерка нинішнього запливу принесла госпо-

дарю 2,5 тис. дол.
До того ж не лише у Штатах
організовують такі запливи. Дуже
популярною ця розвага стала в
Лондоні та Сінгапурі. В останньому з 1998-го по 2007-й проводили
Велику сінгапурську гонку качок. У
визначений день у р. Сінгапур кидали сто тисяч гумових забавок для
купання. Той, чия качка приходила
до фінішу першою, отримував приз
— мільйон тамтешніх доларів.
Також цьогоріч заплив гумових пташок відбувся в німецькому
Байройті. Призи отримали найшвидша та найповільніша качки.
Це була благодійна акція: гроші
віддали малозабезпеченим сім’ям.

 ОЦЕ ДАЄ!

Столітній індієць пробіг марафон,
випередивши п’ятьох бігунів

С

толітній індієць потрапив до
Книги рекордів Гіннеса як
найстарший учасник, який здійснив марафонський забіг.
Фауджа Сінгх узяв участь у
марафоні в Торонто, який вважається одним з найпрестижніших

забігів у Північній Америці. Щоб
подолати дистанцію в 42 км 195
м, йому знадобилося вісім годин.
При цьому кращим результатом
на такій відстані вважається час 2
год. 3 хв. Фауджа закінчив змагання на 3850-му місці, випередивши
п’ятьох бігунів.
Цей забіг став восьмим, у якому взяв участь Сінгх. Уперше він
вийшов на старт у 89 років. У 2003му дід встановив рекорд серед марафонців віком за 90 років, пробігши дистанцію за 5 год. 40 хв.
Сінгх почав бігати 11 років
тому, коли померла його дружина.
Щодня він долає близько 10 миль,
а неабиякі фізичні можливості пояснює раціоном, до якого незмінно входять каррі та чай, а також
постійним гарним настроєм.

 НОВА МЕТОДИКА
 КАСТИНГ

Російський театр відкрив вакансію
кошеняти

С

вердловський державний академічний театр музичної комедії, що в Єкатеринбурзі, оголосив
кастинг серед кошенят. Про те, що
установі потрібне котеня, повідомляється на сайті театру. Тварина,
яка пройде відбір, братиме участь
у мюзиклі «Кішка». Нагальна потреба знайти пухнастого виникла
в театрі через те, що попередні виконавці ролі вже підросли, тож тепер не можуть грати у виставі.
В театрі зазначили, що хвостатий претендент не обов’язково
має бути юною твариною. «Якщо
це буде доросла, проте невелика за

розміром кішка, ми не відмовимося», — йдеться в оголошенні.
Крім мініатюрних розмірів,
кандидат на отримання ролі в мюзиклі мусить мати лагідний характер, шарм, а також уміти ладнати
з незнайомими людьми. Господарі
такого кота зможуть відвідати виставу з участю свого улюбленця
безкоштовно.
Театр музичної комедії не
вперше оголошує відкриття «котячої» вакансії. Мюзикл «Кішка» йде
тут більше року, і за цей час роль
котеняти встигли зіграти кілька
хвостатих.

Психологи пропонують статевий
акт із лікарем у якості терапії

К

лієнти психолога Падми Діва
страждають від різних сексуальних дисфункцій. Боротися з
ними вона пропонує шляхом чуттєвого масажу, а іноді й безпосереднього статевого акту, причому
є його активною учасницею.
Підхід називається «сексуальна заміна». Його запропонували
у 50-х дослідники В. Мастерс і В.
Джонсон. Двотижнева програма
обіцяє ефективність на рівні 80%.
Зі слів самої Падми, це дійсно працює. Наприклад, усі клієнти, які до
занять з нею страждали від передчасної еякуляції, змогли збільшити
тривалість статевого акту з 30 се-

кунд до 10 хвилин. А 90% пацієнтів, які мали проблеми з ерекцією,
відмовилися від «Віагри».
Сеанси проходять не в кабінеті психоаналітика, а в готельному
номері. За дев’ять занять клієнт
платить 4000 фунтів (50 тис. грн.).
Спочатку психолог учить його
фокусуватися на відчуттях. У хід
ідуть дотики. Далі можливі сеанси у вигляді безпосереднього статевого акту, в ході якого фахівець
пояснює, як поводитися, й одночасно проводить психологічну терапію. Такі заняття покликані додати впевненості у собі й подолати
страхи.

