Жертва вирішального раунду Андрій Шевченко – про недоречність хвилювання,
блукання лабіринтами і справжні наркотики.
- Як вам гралося після річної перерви?
- Весь це час мріяв ще хоча б раз опинитися за столом. Після тієї – першої – гри зрозумів,
що ця гра – справжній наркотик. Але загалом відчуття – інші. Мені здається, команда
стала набагато зрілішою. Кожна дія була набагато осмисленішою. Одним словом, отримав
море задоволення.
- У складі команди відбулися зміни. Які враження залишили нові гравці?
- Класна команда. Олексій Резніков просто створений для цієї гри. Блискуча реакція,
ерудиція вражаюча... Плюс він просто як кулемет – вистрілює версії по 10 на секунду. Це
все – необхідні тактико-технічні характеристики для справжньої зірки ЩДК.
Павло Рябікін для мене став ще й людським відкриттям: ми осмислено познайомилися
лише в день гри. Запитання про комети витягнули завдяки його формулюванню. Це
чоловік із величезним життєвим досвідом і кругозором.
Тані Донець цього разу не дуже щастило із запитаннями, але вона допомогла створити
дуже класну атмосферу для гри. Це теж важливо.
“Що? Де? Коли?” – це ж насправді унікальна можливість розкрити людей: перевірити їх,
дізнатися, що у них всередині, які вони в екстремальній ситуації. Iнколи у парламенті і за
ігровим столом – це двоє геть різних людей. Дуже цікаво!
А зі старого складу команди найбільше бракувало Шкіля. Хто стежить за політикою, знає,
чому його зараз немає в Україні. Він був би дуже помічним у сьогоднішній грі...
- Рахунок 0-3 на моніторах вже став для вашої команди традиційним, і глядачі,
мабуть, давно не дивуються. А що відчувають знавці, коли бачать ці цифри на
табло?
- Мене це дуже чіпляє – велика спортивна злість на себе прокидається. Iнколи здається,
що у цій ситуації я навіть думати швидше починаю. Тому треную себе в іншому: до
кожного запитання ставитися, як до вирішального.
- Як гадаєте, на тих питаннях можна було награти 6-0 без вирішального раунду?

- Ні, цього разу це було неможливо. Запитання про виноградники було непідйомним. У
нашої команди залишилася велика претензія щодо цього запитання. Нам здалося, що
відповідь Сергія Терьохіна була кращою, і у нас великі сумніви, що озвучена ведучим
відповідь справді правильна.
Ну, а бліц і олімпійські кільця, звичайно, можна було брати. Недопрацювали...
- Рішення, хто саме залишиться на вирішальний раунд, було прийняте заздалегідь?
- Ні. Ми на тренуванні “протестували” мене і Льошу Резнікова, але домовилися, що
рішення капітан прийматиме по ходу.
Коля Катеринчук зіграв – як на мене – хорошу гру як капітан. Дико неприємно, звичайно,
що я не виправдав його останнього рішення...
- Що відчували, сидячи в кріслі сам на сам з ведучим? Дуже хвилювалися?
- Ні, хвилювання у такій ситуації ні до чого. Всю хвилину було інше відчуття. Ніби я
бігаю по лабіринту і всі шістдесят секунд кручуся навколо приза, який десь тут, зовсім
поруч, за тонкою перегородкою. А виходу до цього приза я так і не знайшов... Прикро,
звичайно.
- Чого не вистачило для перемоги?
- Не вистачило лише моєї правильної відповіді у вирішальному раунді. В усьому іншому,
думаю, ми зіграли хорошу, сильну гру. Якби правила турніру не змушували нас брати
вирішальний раунд, це була би впевнена і заслужена перемога.
- Яке питання сподобалося найбільше?
- Про парні і непарні сторінки. Вдома завжди було багато книг, і я трохи від батька
перейняв навички верстки. От і пригодилося... До того ж, це було справді відеозапитання,
де відеозапис був виправданий.
- За кого тепер вболіватимете?
- Буду розриватися між командами Крикуна і Лірника. А взагалі – нехай телеглядачі мене
вибачать – я завжди на боці знавців. Кожну гру, яку дивлюся, переживаю, як свою.

