
Представники студії Creative 
Assembly, що випустила по-

пулярну гру Total War, повідомили, 
що у другій частині Rome 2 «во-
скресять» геймера на ім’я Джеймс, 
який торік помер від раку. Розроб-
ники увічнять пам’ять шануваль-
ника їхніх ігор, що так рано пішов 
із життя. 

Минулого року благодійний 
фонд Willow надав Джеймсу мож-
ливість провести один день так, як 
йому захочеться. Затятий гравець, 
прізвище якого не називають, по-
просив зводити його на екскурсію 
в Creative Assembly, що розробила 
його улюблену комп’ютерну стра-
тегію Total War. У той час компанія 

тільки почала анонсувати вихід 
другої частини гри, і Джеймс став 
одним із перших, кому вдалося по-
бачити тестову версію. 

Підліток поспілкувався з роз-
робниками забавки. Всім співро-
бітникам компанії запам’ятався 
той день. Очі Джеймса блищали, 
він розговорився, навіть підказав 
авторам гри, як зробити її ще кра-
щою. На жаль, невдовзі після цьо-
го візиту хлопця не стало. 

Розробники стратегії вирі-
шили увічнити його пам’ять, від-
творивши у 3D-графіці римсько-
го солдата, що буде схожим на 
Джеймса. Гра Rome 2 має вийти до 
кінця 2013 року. 

P.S.

Адреса редакції: 43016, м. Луцьк, 
вул. Романюка, 1. 
Тел./факс: (0332) 77-48-09, 77-49-08, 77-48-08
E-mail: info@vidomosti-ua.com
web: http://www.vidomosti.info/

Щотижневик «Відомості.інфо»

Видається з 21.09.2000 р. 
Реєстр. номер КВ №19340-9140Р 
від 21.09.2012 р.

Головний редактор 

Галина ФЕДОРЕНКО

Тел. (0332) 77-19-03
e-mail: galina@vidomosti-ua.com

Засновник: ТзОВ «Слово»
Р/р 2600301863522 в ВАТ «Укрексімбанк» 
МФО 303547 ЗКПО 31011295

Будь-яке копіювання, у т.ч. окремих частин текстів чи зображень, 
публікування і републікування, передрук чи будь-яке інше поширен-
ня інформації, в якій би формі та яким би технічним способом воно 
не здійснювалося, суворо забороняється без попередньої письмової 
згоди з боку ТзОВ «Волинські губернські відомості». Відповідальність 
за зміст та текст реклами несе рекламодавець. Відповідальність 
за достовірність фактів, власних імен та інших даних несуть автори 
публікацій. Відповідальність за якість друку несе друкарня. Матеріал, 
відмічений даним значком , друкується на правах реклами. 
Редакція не завжди поділяє позицію авторів публікацій і залишає за 
собою право редагувати матеріали або не друкувати зовсім. 

Друк офсетний. Обсяг 4 друкованих аркушів. Адреса друкарні: 
Львівська область, Яворівський район, с. Рясна-Руська, вул. Свободи, 
5, тел. (032) 297-47-46.  

Тираж 18 500. Замовлення № 16870.

Передплатний 
індекс - 

21769  

Відомості.інфо

№13 (653)

28 березня - 3 квітня 2013 року

http://www.vidomosti.info/

Померлого геймера «воскресять» у другій 
частині його улюбленої гри 

9-річний вундеркінд уже читає лекції 
в Черкаському університеті 

Сміливе поросятко Зорро приборкує 
новозеландські хвилі 

У Швейцарії на деревах у парках 
«оселилися» величезні дротяні птахи 

Сербська дівчина бачить світ догори 
ногами

По телебаченню показали сю-
жет про 9-річного вундеркін-

да з Черкащини Віталія Нечаєва, 
який недавно прочитав свою пер-
шу лекцію у Черкаському націо-
нальному університеті імені Бог-
дана Хмельницького. 

«Мене вразило, як дитина опе-
рує такими фактами, поняттями, 
точно пам’ятає всі дати. Лекція 
мені дійсно сподобалася», — по-
ділилася студентка вишу Марія 
Велика. 

Коли однолітки слухали казки, 
хлопчик читав книги з астрономії 
та географії. У сім років за феноме-
нальні здібності його нагородили 
премією «Гордість країни». Цікаво, 
що до трьох років дитина взагалі 
не говорила. Рідні вже хотіли звер-
нутися до медиків, але одного разу 
малюк узяв у руки газету і почав 
читати її вголос. 

Педагоги ламають голову, ви-

гадуючи, чим здивувати не на 
свої роки розвиненого учня. Всі 
завдання школяр лускає як насін-
ня. «У нього хороша пам’ять, він 
швидше за всіх у класі сприймає 
матеріал, виграє в усіх у шашки, 
шахи», — каже вчителька вундер-
кінда. 

Зазначимо, Віталій планує за-
кінчити школу екстерном і всту-
пити до вузу.  

Порося на кличку Зорро, яке 
живе в Новій Зеландії, зовсім 

байдуже до грязьових ванн, які так 
полюбляють інші свині. Натомість 
щоранку воно разом із господарем 
Метью Беллом вирушає на пляж 
підкорювати океанські хвилі. 

Зі слів хазяїна, Зорро — плід 
забороненого кохання дикого ка-
бана та свійської свинки. «О шос-
тій ранку він уже прокидається і 
біжить зі мною кататися на дош-
ці. Поки Зорро ще не може довго 
утримувати баланс, але він чудово 
почувається, пливучи у відкрито-
му морі», — стверджує Метью. 

Французький митець Седрік ле 
Борн виготовив серію гігант-

ських пташок із дроту і сітки та за-
кріпив їх на гілках паркових дерев 
у районі Rue de la Fontaine («Ву-
лиця фонтанів») у швейцарській 
Женеві. Скульптури були створені 
до щорічного фестивалю Arbes en 
Lumiere («Дерева у світлі») та ся-
ють уночі завдяки світлодіодам. 

Ілюміновані композиції під 
загальною назвою Le Desir et la 
Menace («Бажання та страх») пе-
ретворюють типові вечірні вулиці 
на сюрреалістичні та романтичні 
алеї, що сповнені несподіваних 
містичних істот. 

28-річна Бояна Данилович, 
уродженка сербського міс-

та Ужице, страждає від дивного 
синдрому, який заганяє учених у 
глухий кут. Молода економістка 
бачить усе догори ногами. 

Експерти з Гарварду, які пере-
віряли дівчину, стверджують, що 
у неї рідкісний мозковий синдром 
під назвою «феномен просторової 
орієнтації». Це означає, що її очі ба-
чать як треба, та мозок фіксує все 
догори дриґом. 

У житті дівчини все відбувало-
ся навиворіт. Навіть коли вона по-
чала повзати, то робила це задом 
наперед. Те ж було і з ходінням. Її 
мама кинула роботу, щоб навчити 
доньку рухатись, як звичайні люди. 

Зараз, коли Бояні треба написа-
ти щось, вона починає з нижнього 

правого кута аркуша та пише всі 
слова навспак. 

«Для мене мій стан є абсолютно 
нормальним, — запевняє сербка. 
— Адже я народилася з цим і тепер 
сприймаю світ тільки так. Шкодую 
лише про те, що не зможу отримати 
водійські права». 

Киянин підкорює 
багатоповерхівки та 
мости без страховки 

Столичний екстремал Павло, 
який прикривається псевдоні-

мом Mustang Wanted, став зіркою Ін-
тернету: відео з його небезпечними 
трюками переглядають мільйони. 

25-річний хлопець балансує на 
одній нозі на 100-метровій висоті, 
звисає з хмарочосів і мостів униз го-
ловою або тримаючись трьома паль-
цями. 

Павло попереджає, щоб ніхто не 
намагався повторити його трюки, 
тому що вони дуже небезпечні та 
виконуються без страховки. «Іноді 
думаю, що я робот. Абсолютно ні-
чого не відчуваю. Страху, що можу 
загинути, нема. Смерть — це не най-
страшніше. Всі помирають, але не 
всі живуть так, як хочуть», — аргу-
ментує своє захоплення киянин. 

Весілля Гайтани перенесли через 
її забобонних родичів 
Українська співачка Гайтана ска-

сувала весілля. Церемонія мала 
відбутися 24 березня — у день на-
родження артистки, та напередодні 
через Facebook виконавиця повідо-
мила, що «весілля не буде!». 

На прохання пояснити, що ста-
лося, Гайтана відповіла, що їй склад-
но про це говорити. Проте пізніше 
наречений поп-діви продюсер Еду-
ард Клім розповів, що шлюбу зава-
дили родичі Гайтани. 

«Це неприємна історія. Суть у 
тому, що рідня Гайтани завела мову 
про якісь забобони — що в цю дату 
ніби небажано щось робити», — 
розказує чоловік. Він запевняє, що 
сам у погані прикмети не вірить і 
тому такі доводи для нього є непри-
йнятними. 

«В якийсь момент терпець уві-
рвався, я сказав: «Добре, все відмі-
няємо, а я їду відпочивати». Я про-
сто все скасував. Організація такої 
події — справа нелегка, а відкладати 
щось важливе через якесь марновір-
ство я не звик», — каже Клім. 

Проте остаточну крапку чоловік 
ставити не планує. Він готовий до 
того, що весілля колись відбудеть-
ся: «Буде біла смуга, коли все мож-
на, тоді й будемо це обговорювати. 
Якщо чесно, мене це дратує», — зі-
знається бойфренд темношкірої спі-
вачки. 

Пара вирішила поки зробити 
перерву. Едуард планує поїхати на 
відпочинок сам, Гайтана в цей час 
працюватиме. 

«Ми зараз не разом. Гайтана буде 
працювати, а я маю право поїхати 
відпочити один», — каже Клім. 

Нагадаємо, ще минулого року 
з’явилась інформація про те, що 
Гайтана збирається виходити за-
між за свого коханого — продюсера 
Едуарда Кліма. Та через напружений 
робочий графік виконавиця ніяк не 
могла призначити дату. 

Поліція Австралії оголосила    
в розшук динозавра 
Поліція Канберри звернулася до австралійців по 
допомогу в пошуках скульптури ютараптора, яку 
викрали вночі 22 березня з Національного музею 
динозаврів. До слова, вартість поцупленого ящура 
— $2400. «Ми просимо всіх, хто помітив коричневого 
динозавра з чорними смугами на спині, подзвонити 
в поліцію. Найімовірніше, що його ховають у кузові 
вантажівки або трейлера», — оголосив детектив 
Бретт Кіднер. 
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