
Джейкоб Барнетт — один із най-
популярніших юних геніїв на 

планеті. Коли хлопчику було два 
рочки, йому поставили діагноз — 
важкий аутизм: лікарі були певні, 
що він не зможе говорити, читати і 
навіть зав’язувати шнурівки. 

Та у три роки виявилося, що ме-
дики грубо помилилися: Джейкоб 
міг розказати алфавіт у прямому та 
зворотному порядку. А під час екс-
курсії до планетарію малюк відповів 
на запитання гіда, чому супутник 
Марса має еліпсоїдну форму, вра-
зивши відвідувачів. До Університету 
Індіани вундеркінд вступив у 10. 

Під час роботи над докторською 
дисертацією Барнетт стверджував, 
що одного дня зможе спростувати 
теорію відносності Ейнштейна. Нині 
хлопець працює над дисертацією в 
галузі квантової фізики. 

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 № 19814.

Передплатний 
індекс - 

21769  

Відомості.інфо

№34 (726) 

4 – 10 вересня 2014 року

http://www.vidomosti.info/

Американський 
математик-
вундеркінд 
здивував увесь світ 

Індійський хлопчик живе з гігантськими 
руками 

Щонеділі у Нью-Йорку модний стиліст 
безкоштовно стриже бездомних 

Багатодітна матуся-фотограф робить 
неймовірні знімки своїх дітей 

99-річна американка пошила для 
маленьких африканок понад 800 суконь 

13-річний Калім із Індії страж-
дає від недуги, через яку 

постійно потерпає від нападок 
однолітків. Річ у тому, що руки 
хлопчика вразила пухлина, через 
що вони розрослися до гігант-
ських розмірів: важать по 6 кг 
кожна, а відстань від початку до-
лоні до кінця середнього пальця 
становить 33 см. Лікарі поки не 
знають, як допомогти бідолашно-
му Каліму. 

Нью-йоркський стиліст Марк 
Бастос працює в престижно-

му салоні Three Squares Studio, а 
щонеділі, гуляючи містом, пропо-
нує безкоштовні стрижки бездо-
мним. 

Вперше благодійну стриж-
ку відомий перукар влаштував у 
2012 році під час візиту до своєї 
сім’ї на Філіппіни, після чого ви-
рішив продовжити в Нью-Йорку. 

Марк публікує фотографії сво-
їх робіт у Instagram. 

Ліза Холловей не захоплювалася 
фотографією, доки вперше не 

стала мамою. Прагнучи зберегти 
на знімках важливі моменти життя 
усіх своїх уже десятьох дітей із са-
мого малечку, вона перетворилася 
на справжнього професіонала. За-
вдяки кропіткій роботі зі світлом 
і кольорокорекцією в американки 
виходять по-справжньому чарівні 
фото. Вони прості за композицією, 
а діти — природні й не намагають-
ся бути схожими на супермоделей.  

Ліліан Вебер — американка, яка 
присвятила своє життя допо-

мозі африканським дітям. Щодня 
пенсіонерка шиє яскраві платтяч-
ка, які в якості гуманітарної допо-
моги переправляють нужденним 
дітям. Зараз Ліліан 99 років, але, 
незважаючи на свій поважний 
вік, вона не має наміру припиняти 
працювати. 

Літня пані мешкає в штаті 
Айова. Щодня близько трьох го-
дин вона просиджує за шитвом. 
Старенька співпрацює з некомер-
ційною християнською організа-
цією Little Dresses for Africa, девіз 
котрої: «Ми шлемо африканкам 
не тільки  плаття  —  ми шлемо їм 
надію». 

За останні два роки Вебер по-
шила для африканських дівчаток 
понад 840 сукенок. Майстриня, 
звичайно ж, використовує стан-
дартні лекала, але намагається при-

красити кожну річ так, щоб жодна 
не повторювалася. Тож малеча, 
одягнена від кравчині Вебер, кра-
сується в ексклюзивних вбраннях. 

Бабця сподівається, що їй 
вдасться пошити ще півтори сотні 
суконь, щоб до свого 100-річного 
ювілею в травні встановити осо-
бистий рекорд — 1000 виробів. 

В австралійській «Ляльковій лікарні» 
реставрували 3 млн іграшок 

Поламані іграшки давно пере-
стали бути проблемою для 

сучасних батьків: як тільки у ма-
люка стається горе, досить піти в 
найближчий супермаркет і купити 
нову ляльку або плюшевого вед-
медя. Однак мало хто знає, що в 
Сіднеї існує справжня «лікарня» 
для ляльок Doll Hospital, де про-
фесіонали готові подарувати друге 
життя улюбленим пупсам. 

«Лялькову лікарню» відкрив 

у 1913 р. містер Гарольд Чапман, 
брат якого торгував целулоїдними 
лялечками з Японії. Під час довго-
го транспортування по морю бага-
то деформувалося, тому необхідно 
було знайти спосіб, як їх ремонту-
вати. От Гарольд і повертав ляль-
кам «товарний вигляд». Батьки, 
дізнавшись, що в місті є майстер 
із такими золотими руками, стали 
приносити йому поламані забав-
ки. Так зародилася справа, яка ось 
уже більше 100 років дає хороший 
прибуток. Справжній бум на такі 
послуги був після 1939-го: з по-
чатком Другої світової можливість 
купувати нові іграшки у мам і тат 
зникла. 

Сьогодні тут керує Джефф 
Чапман, продовжуючи справу діда 
та батька. Навички передаються 
від покоління до покоління, тож 
можна сказати, що сім’я Чапманів 
володіє унікальним досвідом. За 
роки роботи нове життя майстри 
вдихнули у понад три мільйони 
ляльок. 

Злата ОГНЕВИЧ: 

Співачка Злата Огневич, лауреат-
ка минулорічного «Євробачен-

ня», знялась у романтичній фотосе-
сії та згадала кілька цікавих фактів зі 
свого минулого. 

Виявляється, у дитинстві Злата 
соромилася свого таланту й не мала 
коштів на його розвиток. 

«Мама в молодості теж співала, 
і коли почула, що у мене виходить, 
то вирішила всіляко підтримувати. 
Спочатку я страшенно всього со-
ромилася, казала, що у нас немає 
грошей на сукні, аранжування. Але 
мама робила все можливе, щоб зна-
йти кошти», — поділилася зірка. 

«…Одного разу заради цього 
мати здала пальто в комісійний. 
Вона говорила: «Заспокойся. Все 
буде!». Мама виховала в мені бійця. 
Тепер я можу сказати тверде «ні», 
коли це потрібно», — з гордістю від-
значила дівчина. 

Як відомо, після закінчення школи 
Огневич переїхала з Криму до Києва 
для здобуття вищої музичної освіти. 

«Я поїхала з дому в 18 років. 
Коли вирушала до Києва, мама по-
вчала: «Ну все, донько, далі ти по-
винна сама». Я жила в гуртожитку, 
з третього курсу працювала з жи-
вим бендом. Бувало, що й роздавала 
листівки, брала участь у рекламних 
акціях, і абсолютно не соромлюся 
цього досвіду. Я вважаю, що праця 
робить із людини особистість», — 
розповіла артистка. 

Артистка також додала, що 
близькі не відразу повірили тому, що 
вона вступила на бюджетне відді-
лення в Інститут музики імені Гліє-
ра: «Я, до речі, тоді думала так: якщо 
не вступлю на бюджет, то зав’яжу з 
музикою і творчістю взагалі». 

Британець кілька днів жив 
із міллю... в голові 
43-річний житель британського м. Ейлсбері, менеджер 
Роб Філдінг, читав у ліжку, коли на його окуляри сіла 
міль. Чоловік замахав руками, щоб прогнати комаху, і 
випадково проштовхнув її у слуховий прохід. Подаль-
ші спроби витягти міль закінчилися тим, що вона ще 
глибше проникла у вухо. Комашина жила у голові Роба, 
котрий марно сподівався, що по меддопомогу зверта-
тися не доведеться, три дні, спричиняючи нестерпний 
біль. Але без втручання лікарів не обійшлось. Операція 
з вилучення молі тривала 90 хвилин. 
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Мама виховала в мені 
справжнього бійця 


