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Flashdance Jennifer Lopez-módra A Baldwin-klán verést ígért

A klipben az énekesnõ az eredeti Flashdance-táncos, Jennifer Beal hasonmásaként mutatkozik

Világrekorder
65 éves kismama
Világcsúcs ,,született: 65
éves a világ legidõsebb kismamája. Az indiai asszony 3 kilogrammos, egészséges kisfiúnak adott életet. A korábbi
korcsúcstartó egy olasz
asszony volt, aki 63 éves korában szült, 1994-ben, és csaknem tíz évig õrizte helyét a
Guiness Rekordok Könyvében.
Az új korrekorder kismama
gyermekét császármetszéssel
segítették a világra, és tulajdonképpen csak a kihordás a
,,sajátja, mert már eleve mások ivarsejtjeibõl ,,összeboronált magzat került a méhébe.
A petesejt egy 26 éves unokahúgától származott, a hímivarsejtet pedig annak férje
,,produkálta.
Az asszonynak  és 68 éves
férjének  ez elsõ gyermekük. Igazán kitartóan várták:
ötven éve házasok, így
,,aranylakodalmi korukra
érte õket a gyermekáldás. Az
orvosok egyébként megpróbálták lebeszélni a nem túl
zsenge korú párt a gyerekvállalásról, ám sikertelenül,
amibõl végül is világcsúcs
született.

A latin díva legújabb klipjének lényege,
hogy rajongói ismét megcsodálhatják gömbölyded alakját, ezúttal kicsit sportosabbra
gyúrva. Jennifer Im Glad címû új száma
ugyanis a Flashdance táncjelenetein alapszik, J Lo akár a What a Feeling-et is dúdolhatná akrobatikus táncmutatványai közben, õ viszont csupán emléket állít a nyolcvanas évek sikerfilmjének, a Flashdancenek.
A klipben az énekesnõ az eredeti Flashdance-táncos, Jennifer Beal hasonmásaként mutatkozik, megszaggatott melegítõfelsõben és lábszárvédõkben, amelyeket az
1983-as film hozott divatba, és újra eltáncolja a Flashdance leghíresebb jeleneteinek táncbetéteit. A táncos jelenetekkel Lopez visszatér kicsit saját táncos múltjához. Egy évtizede ugyanis még az In Living Color tévékomédia háttértáncosa volt,
majd Janet Jackson 1993-as Thats The
Way Love Goes címû számának klipjében
is háttértáncolt.

DiCapriónak

A forró vérû Leo a Baldwin
testvérek helyett egy cicababát tisztelt meg társaságával

tikus hajlamairól árulkodnak.
A két lábon járó dinoszaurusztól származó megkövesedett csontokon ugyanis a
kutatók olyan harapásnyomokat találtak, amelyek a leginkább egy másik  ugyanehhez
a fajhoz tartozó  dinoszaurusztól származhatnak.
A madagaszkári maradványok azért különösen jelentõsek, mert most elsõ alkalommal sikerült minden kétséget
kizáró leletekkel bizonyítani
azt az eddig csak elméletben
létezõ feltevést, hogy a dinók
között is voltak kannibálok.

Szájból szájbalélegeztetés kígyónak
Mesterséges lélegeztetéssel mentett meg egy kígyót egy veterán ápoló Kaliforniában.
A jelenleg állatorvosként praktizáló Claire Farina szájon át
lélegeztette az öt láb hosszú nem mérges kígyót, mert egy operáció közben leállt a légzése. A hõs orvos elmondta: olyan gyorsan történt minden, hogy nem is gondolkodott azon, van-e
reális esélye megmenteni az állatot. Egyszerûen csak az járt a
fejében, hogy egy próbát mindenképpen megér. Megragadta a
kígyó száját, és addig fújt bele levegõt, míg az ismét lélegezni
kezdett.
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Az oldalt MTI-anyagokból szerkesztette SÓLYA EMÍLIA és GUJDÁR GABRIELLA

Negyvennyolc éves lett április 10-én Hipek, Európa legöregebb vízilova, egyben a
lódzi állatkert legidõsebb lakója.
Hipek 1955-ben született
az amszterdami állatkertben.
Egyéves korában került
Lódzba, akkor 250 kilogrammot nyomott. Jelenlegi súlya
több mint három tonna.
Emberi léptékkel mérve
Hipek aggastyán, csaknem
100 esztendõsnek számít. Soha nem volt beteg, és elõrehaladott kora ellenére ma is
kitûnõ egészségnek örvend.
Naponta hozzávetõleg 30 kilogramm táplálékot vesz magához, fõleg zöldséget, gyü-

Nemcsak nagy, de Európa legöregebb vízilova Hipek
mölcsöt, kenyeret és szénát.
Születésnapjára hatalmas
tortát kapott ajándékba,

amely nagyrészt sárgarépából, almából és kenyérbõl készült.

Örömlány-iskola
Örömlány-iskola kezdte
meg mûködését Hollandiában. Az egyszemélyes tanári
kar  egy madam  a tanfolyamot ,,exkluzív értékesítési
kurzusnak nevezi.
,,Amit tanítok, azt nyugodtan minõsíthetjük eladási
technikának. Magadat kell
eladnod, és nem számít, hogy
a testedrõl vagy porszívókról
van-e szó, az alapelv ugyanaz
 nyilatkozott a 43 éves Elene
Vis. Kurzusa nem túl hossza-

Elárverezik Beethoven IX. szimfóniájának partitúráját
A Sothebys aukciós ház
május 22-én Londonban
elárverezi Beethoven IX.
szimfóniájának partitúráját,
rajta a zeneszerzõ kézzel eszközölt végleges módosításaival. A partitúra értékét 2-3
millió angol fontra (3-4,4
millió euróra) becsülik. Tavaly májusban a szimfónia
elsõ ismert  mindössze két
kottalapnyi  vázlata kétmillió euróért kelt el árverésen.
Az aukciós ház szerint a
május 22-én kalapács alá
kerülõ kéziraton, amelyet
Beethoven 1826-ban készített elõ a kinyomtatásra, több
ezer késõbbi módosítás található és ezek ,,lebilincselõen

Leo a jótékonysági gála, a vacsora és a golfmérkõzés helyett egy csinos lánnyal bulizott a kaszinók városában.
A Baldwinok éktelen haragra gerjedtek. Stephen
Baldwin elmondta: ,,Leo
megígérte, hogy eljön, és mi
megszerveztük az utazását.
Meg is érkezett Vegasba, de
nem hozzánk. A tajtékzó színész gyakorlatilag beígért egy
kiadós verést a kisfiús sztárnak. Testvére, Daniel Baldwin elmondta: ,,Leo jobban
jár, ha velem fut össze, és nem
találkozik Stephennel, mert
annak nagyon rossz vége
lesz.

48 éves Hipek,
Európa legöregebb vízilova

Kannibál dinó?

A régészek feltételezése
szerint a dinoszauruszok idejében az élõlényeknek gyakran kellett víz- és táplálékhiánnyal szembesülniük, sokan közülük a mostoha körülmények miatt kipusztultak. ,,A 65-70 millió évvel
ezelõtt élt Majungatholus
atopus azonban mindent
megtett, hogy elkerülje a kihalást, és ennek érdekében
még saját fajtársait sem kímélte  mondta Raymond
Rogers geológus, aki Madagaszkár szigetén bukkant
olyan leletekre, amelyek az
említett õsgyík kannibalisz-

A hollywoodi rosszfiú, Alec
Baldwin és három fivére nem
örvend nagy népszerûségnek
a sztárkörökben, hiszen köztudott, hogy a színészdinasztia tagjainak könnyen eljár a
keze. A Baldwin-klán ezúttal
Leonardo DiCapriót vette
célba, de hozzá kell tennünk,
hogy nem alaptalanul. Ezúttal
ugyanis a rosszfiúk álltak a jó
oldalon.
A Titanic sztárját felkérték,
hogy legyen a Baldwin testvérek jótékonysági gáláján a
díszvendég. Stephen Baldwin
magánrepülõgépet küldött a
fiatal színészért, amely Las
Vegasba repítette. Csakhogy

érdekes betekintést engednek abba, hogy miként
nyerte el végleges formáját ez
a remekmû. Az olyan kézírásos megjegyzésekbõl pedig, mint például az, hogy
,,te átkozott fickó, megtudhatjuk, hogy miként bánt
Beethoven cseppet sem
kedvelt másolójával.
A szimfónia eredeti kézírásos partitúráját a berlini
Állami Könyvtárban õrzik
 emlékeztet a APA jelentése.
Az aukciós házban május 22-én kerül kalapács alá Beethoven
kézirata
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néznek meg a Káma Szútráról
és a pozitív gondolkodásról.
A kommunikáció és a megjelenés kulcsfontosságú tantárgyak. ,,Mindenki lehet gyönyörû, csak tudnod kell, mik az
erõsségeid, midet
kell kihangsúlyozni, és megtanulhatod, milyennek látnak
mások.
A madam arra
is kitér óráin,
hogy miként lehet elcsábítani
milliomos férfiakat  jelentette a Reuters.
Hollandiában
a bordélyházak
teljesen legálisan
mûködnek, sõt a
prostituáltak
adót fizetnek bevételeik után.
Elene Vis maga is
húsz éve irányítja saját, kizárólag
tehetõs ügyfele,,Mindenki lehet gyönyörû, csak tudnod
ket kiszolgáló
kell, mik az erõsségeid  vallja az exkluzív ,,ügyiskola mûködtetõje
nökségét, amelynulóinak, de az árban benne nek minden alkalmazottja napi
foglaltatik a késõbbi telefonos nyolcórás munkával havi 6000
,,korrepetálás összege is. A eurót (1 millió 400 ezer forintot)
,,nebulók videofelvételeket könnyedén megkeres.
dalmas, mindössze félnapos.
A tandíj 450 euró (107 ezer forint). Elene szerint fél nap
alatt minden tudást átad ta-

