
70-річна Рут Флауверс із Бріс-
толя, відома під псевдонімом 

DJ Mamy Rock, з’явилася у шоубізі 
лише рік тому й одразу стала попу-
лярною. 

Новоспечена ді-джей спочатку 
підкорила клуби рідної Британії, по-
тім вирушила завойовувати Фран-
цію, а цими днями приїхала до Нью-
Йорка.

Стати ді-джеєм у 69 років — до-
волі ексцентрично. Та DJ Mamy Rock 
її нова професія дуже подобається. 
Вперше Рут Флауверс потрапила в 

клуб на дні народження свого ону-
ка рік тому. В той вечір охоронники 
навіть не хотіли її впускати через 
поважний вік. Але всього через рік 
після цього літня жінка підкорила 
кращі танцмайданчики світу.

«Щойно я увійшла, зрозуміла, 
що мені тут подобається. І подума-
ла: «А чому б не спробувати? Мій 
чоловік помер, я на пенсії, тож часу 
вистачить».

До слова, розкручувати сивочо-
лу зірку взявся один із найкращих 
продюсерів Франції. 
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70-річна бабця-DJ записала свою першу 
платівку

Британець працює городнім опудалом за 
300 доларів на тиждень

16-річний юнак через хворобу важить 14 
кілограмів і виглядає, як немічний дідусь

Американський ілюзіоніст простояв три 
доби під ударами блискавок

Померла найстаріша мешканка планети 

Британець Джеймі Фокс знай-
шов собі роботу городнього 

опудала на полі з соняхами. Біль-
шу частину свого робочого дня 
хлопець у помаранчевій куртці 
сидить у полі й читає або грає на 
гармошці. 

Нещодавно Джеймі отримав 
вищу музичну освіту, однак за 
фахом працювати не пішов. Він 
стверджує, що робота страхо-
пудом дає йому час на читання і 
думки. Юнак підкреслює, що не 
просто просиджує штани за книж-
ками, а часто встає і ганяє куріпок. 

Власник соняшникового поля 
каже, що дуже задоволений пра-
цею свого опудала, тому що від 
традиційних було мало користі. 
За свою роботу Джеймі отримує 
близько 300 доларів на тиждень.

Канадський 16-річний хло-
пець страждає від рідкісного 

та смертельного генетичного за-
хворювання — прогерії. Хвороба 
прискорює процес старіння у дітей 
і підлітків. Нині Девін Скалліон 
важить усього 14 кг і має вигляд 
старого дідуся. Також він із двох 
років страждає від артриту, а в 
шість пережив два інсульти. Через 
це підліток зараз пересувається за 
допомогою ходунків. 

Щоби хоч якось допомогти 
дитині, батьки вступили у спеці-
альну програму, в рамках якої на-
уковці вводять дітям ліки, які, як 
виявилось, уповільнюють, а іноді 
й узагалі усувають негативні про-
яви прогерії.

Матір Девіна Джеммі Медлі 
розповіла, що після участі в про-
грамі у її сина поступово почалося 
покращення самопочуття. Перед 
початком лікування Девін важив 
10 кг, а після нього — 14. За слова-
ми жінки, енергійність і сон її сина 
також покращилися. 

Наразі хлопець і далі продо-
вжує лікуватися за цією програ-

мою, яка проходить у Бостонсько-
му дитячому госпіталі. «Тепер у 
нас принаймні є надія», — каже 
матір тінейджера зі страшним діа-
гнозом. 

Зазначимо, діти, що хворіють 
на прогерію, також відому як син-
дром Гатчинсона-Гілфорда, вми-
рають від серцевого нападу у віці 
близько 13 років через накопичен-
ня в організмі прогеріну.

Відомий американський ілюзі-
оніст Девід Блейн пробув 72 

години під розрядами штучних 
блискавок — його било струмом у 
мільйон вольт. 

Свій неймовірний номер — 
Electrified: One Million Volts Always 
On — Блейн виконав з 5 по 8 жов-
тня на одному з пірсів Нью-Йорка. 
Ілюзіоніст стояв на платформі 

заввишки близько 6 м у сталевій 
кольчузі вагою близько 10 кг, яка 
виконувала функцію клітки Фара-
дея та захищала його від потужних 
розрядів струму.

Протягом трьох діб Блейн ні-
чого не їв, пив воду через соло-
минку, а потребу справляв через 
катетер. Одначе після закінчення 
демонстрації відчайдуха таки гос-
піталізували. Він пробуде деякий 
час у лікарні, щоб відновитися піс-
ля небезпечного фокуса.

До речі, американець не раз до-
сліджував можливості людського 
тіла. Зокрема, він прожив 44 дні у 
Лондоні у підвішеному над Темзою 
скляному кубі, пролежав 63 годи-
ни у глибі льоду на Таймс-сквер у 
Нью-Йорку. Крім того, ілюзіоніст 
висів догори дриґом 60 годин і 
встановив рекорд із перебування 
під водою без повітря, занурив-
шись у акваріум на 17 хвилин.

У грузинському селі Сачино у 
віці 132 років померла найста-

ріша мешканка планети — Антіса 
Хвічава. Кілька років тому довго-
жителька стверджувала, що на-
родилася в позаминулому столітті 
— 8 липня 1880 року. Влада Грузії 
навіть зверталася до редакції Кни-
ги рекордів Гіннеса, щоб перевіри-
ти цю інформацію. Тоді підтверди-
лося, що старій грузинці й справді 
132 роки.

Могилевська хоче відкрити 
власний ресторан макробіотики
Cпівачка Наталка Могилев-

ська розповіла, що подумує 
відкрити власний ресторан. За 
словами артистки, вона має до-
статню кількість рецептів здо-
рового харчування. До того ж 
мама Наталки все життя про-
працювала шеф-кухарем. На до-
каз досягнень у кулінарній цари-
ні Могилевська розповідає про 
свій останній день народження. 
«Цього року вперше на свій день 
народження, приїхавши з подо-
рожей, я повністю приготувала 
всю їжу сама. Було шість змін 
страв. І насправді це не склад-
но», — каже Наталка.

Втім, щоб осягнути суть здо-
рового харчування, зірці знадо-
бився не один місяць. «Я витра-
тила понад рік, щоби зрозуміти, 
що таке здорове харчування, що 
буряк, морква, ріпа, тобто на-
туральна їжа, можуть бути не 
лише корисними, а й смачними. 
При цьому готувати цю просту 
їжу мене вчили найкращі кухарі 
світу в Іспанії, Австрії, Італії», — 
розповідає Могилевська.

«Це називається одним сло-
вом — «макробіотика». У ній 
сучасні хімічний індекс, підра-
хунок калорій, усілякі баланси 
поєднуються з давньою китай-
ською медициною, поглядами, 
філософією... Одне слово, всі 
підходи, які існують», — поясни-
ла виконавиця.

Таку їжу співачка радить 
усім, адже саме від ретельно при-
готованих страв, на її переконан-
ня, з’являється здоров’я. «Так, 
як виглядають нинішні моделі, 
— це ненормальна жінка. Дуже 
хочу, щоб мода змінилася, щоб 
модним стало здоров’я та здоро-
ве тіло, особливо для жінки, яка 
повинна стати матір’ю», — резю-
мувала Наталя Могилевська.

Телефонна компанія надіслала 
жінці рахунок із 15 нулями 
Француженка отримала величезний рахунок від теле-
фонної компанії — 11,7 квадрильйона євро. Незадовго  
до цього Солен Сан Жозе вирішила розірвати контракт 
із фірмою. Про невеликий борг перед телефонною 
компанією жінка знала і була готова заплатити, але 
квитанції з 15 нулями вона не чекала. Ошелешена 
клієнтка вирушила до офісу фірми. Виявилося, що 
стався програмний збій і борг Солен становив лише 
117,21 євро. Для порівняння: вартість планети Земля 
оцінюється в п’ять квадрильйонів доларів. 
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