
7.05 Ме лад ра ма «Ка лі на сту-
піць сві та нак». (12+).
8.50 Сло ва міт ра па лі та Та дэ ву-
ша Кан дру се ві ча на Даб ра ве-
шчан не Дзе вы Ма рыі і Ува ход 
Гас под ні ў Іе ру са лім.
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 «Ар се нал». (12+).
9.45 «Ка роб ка пе ра дач» (12+).
10.25 «На род ная ра ні ца» (6+).
11.05 «Ва кол пла не ты».
12.10 На ві ны. Цэнт раль ны рэ-
гі ён.
12.35 «50 рэ цэп таў пер ша га». 
(12+).
13.15 Ка ме дыя «Да зволь це 
ця бе па ца ла ваць... Баць ка 
ня вес ты» (12+).
15.15 «Твой го рад».
15.30 Eurovіsіon. Вы ні кі тыд-
ня.
15.55 Се ры ял «Бай кі Мі цяя». 
(12+).
16.25 Ме лад ра ма «Бя жы, не 
азі рай ся!» (16+).
20.35 На ві ны на двор'я.
21.00 «Га лоў ны эфір».
22.10 Ме лад ра ма «Атэль 
апош няй над зеі». (16+).

7.00 М/с «Фік сі кі» (0+).
7.15 Пры го ды «Мі сія Дар ві-
на» (12+).
8.45, 21.40 «Тэ ле ба ро метр».
8.50 «Свет на вы ва рат» (16+).
9.40 «На на жах» (16+).
10.50 «Біт ва са ло наў» (16+).
12.10 М/с «Ка чы ныя гіс то рыі» 
(0+).
13.25, 22.25 «Аб мен жон ка мі» 
(16+).
14.50 Бія тлон. Ку бак све ту. 
Мас старт. Муж чы ны.
15.55 Фан тас ты ка «Зор ныя 
вой ны». Эпі зод 3: помс та сіт-
хаў (12+).
18.20 «Біт ва эк стра сэн саў. 
15-ы се зон» (16+).
20.35 «Ча ла век-не ві дзім ка» 
(16+).

22.15 «Спорт ла то 5 з 36», 
«КЕНО».
23.45 Тры лер «Міс Ме доўз» 
(16+).

7.25 «Свя ты ні Бе ла ру сі».
7.50 «Раз мо вы пра ду хоў-
нае».
8.00, 13.15, 20.15 «Ка лей да-
скоп». На ві ны куль ту ры.
8.15, 13.30, 20.30 «Гэ ты 
дзень».
8.20 «Бан зай». Ка ме дыя 
(12+).
10.05 «На пе рад у мі ну лае».
10.30 «На цы я наль ны хіт-па-
рад».
11.25 «Май стры і ку мі ры». На-
род ны ар тыст Бе ла ру сі Аляк-
сандр Тка чо нак.
12.15 «Вя лі кія мас та кі». Эжэн 
Дэ лак руа (12+).
13.35 «Бе ла русь як пес ня». На-
тал ля Бяр нац кая.
14.00 Тэ ле вер сія фі на лу ад бо-
рач на га ту ра ўдзель ні каў Між-
на род на га дзі ця ча га му зыч на-
га кон кур су «Ві цебск».
15.30 «Над звы чай нае зда-
рэн не». Маст. фільм (12+).
18.20 «Це ні зні ка юць апоў-
дні». Дра ма (12+).
19.35 «Ле ген ды кі но». Яў ген 
Еў сціг не еў (12+).
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Но на Мар дзю ко ва. «Как 
на све те без любви прожить...» 
Дак. фільм (12+).
21.45 «Стар шы ня». Дра ма 
(12+).

6.35 Бія тлон. Этап Куб ка све-
ту. Цю мень. Гон ка пе ра сле ду. 
Муж чы ны.
7.10 Бія тлон. Этап Куб ка све-
ту. Цю мень. Гон ка пе ра сле ду. 
Жан чы ны.
7.50, 23.15 Кань ка беж ны 
спорт. Чэм пі я нат све ту ся род 
сту дэн таў.
9.55, 19.45 Тэ ніс. Тур нір WTA. 
Ма я мі.
12.00 Ха кей. Чэм пі я нат Бе ла-
ру сі. Дру гі паў фі нал. Шос ты 
матч. «Шах цёр» (Са лі горск) — 
«Юнац тва-Мінск».

13.55 Піт-стоп.
14.25 Гуль ні «на вы раст».
14.55 Ганд бол. Ква лі фі ка цыя 
да ЧС-2018. Жан чы ны. Бе ла-
русь — Ко са ва.
16.40 Спорт-цэнтр.
16.50 Бія тлон. Этап Куб ка све-
ту. Цю мень. Мас старт. Жан-
чы ны.
17.50 Бас кет бол. Адзі ная лі га 
ВТБ. «Цмо кі-Мінск» — БК «Ніж-
ні Ноў га рад». (У пе ра пын ку — 
Спорт-цэнтр.)
21.45 Пра спорт. Вы ні кі тыд ня.
22.30 Бія тлон. Этап Куб ка све-
ту. Цю мень. Мас старт. Муж чы-
ны.

7.00, 9.00, 16.00 (з суб ціт ра мі) 
«На шы на ві ны».
7.10 Ка ме дыя «Вер ныя сяб-
ры» (12+).
9.10 «Ня дзель ная про па ведзь» 
(з суб ціт ра мі).
9.25 «На наш густ» (12+).
10.10 «У гос ці па ра ні цах» 
(12+).
11.10 Ме лад ра ма «Пра гул ка 
па Па ры жы» (16+).
13.05 Маст. фільм «Да жы вём 
да па ня дзел ка» (12+).
15.00 «Тэ о рыя змо вы» (16+).
16.20 Тра гі ка ме дыя «Сказ пра 
тое, як цар Пётр ара па жа ніў» 
(12+).
18.20 «Лепш за ўсіх!» (6+).
20.00 Кон ту ры.
21.05 Дра ма «Дом Сон ца» 
(16+).
23.00 «Што? Дзе? Ка лі?» Вяс-
но вая се рыя гуль няў (16+).
0.10 Маст. фільм «Ма ла дыя» 
(12+).

6.05 «Сту дэн ты». Се ры ял 
(16+).
7.40 «Скар дзіц ца да зва ля ец-
ца».
8.00, 10.45, 12.05, 15.25, 17.20 
«Дзень са мых ша кі ру ю чых 
пра гно заў і вель мі страш ных 
спраў» (16+).
8.45, 16.00 «Аў та па на ра ма» 
(12+).
9.10 Ба я вік «Ня стрым ныя-2». 
(12+).

11.30 «Вя лі кае сне дан не» 
(12+).
13.30, 16.30 «24 га дзі ны».
13.40, 1.10 Ка ме дыя «Ад-
крый це, па лі цыя!-2». (12+).
16.50 «Цэнт раль ны рэ гі ён».
19.30 «Ты дзень».
20.25 Маст. фільм «Спы тай це 
ў Сін дзі». (12+).
21.55 «Ты дзень спор ту».
22.25 Тры лер «Дзя вят ка». 
(16+).
0.00 «Соль» ад пер шай асо бы. 
«Ноч ные снай пе ры» (16+).

6.00 «Міль ён пы тан няў пра 
пры ро ду» (6+).
6.10, 7.30, 9.20 М/ф (6+).
6.30 «Та кія дзіў ныя» (16+).
7.00 «Бе ла русь сён ня» (12+).
8.20 «Культ/Ту рызм» (16+).
8.50 «Яшчэ тан ней» (12+).
9.30 «Да сту кац ца да зор кі» 
(12+).
10.00, 16.00 На ві ны.
10.15, 16.15, 19.45 Се ры ял 
«Бла гая кроў». (16+).
18.45 «Ра зам».
2.15 Се ры ял «Спра ва бы ла 
на Ку ба ні». (16+).

7.00 Маст. фільм «Клуб жан-
чын». (12+).
9.25 Маст. фільм «Ма ла дыя». 
(16+).
11.00 Вест кі.
11.20 «Сам са бе рэ жы сёр». 
(16+).
12.10 «Ра ніш няя пош та». 
(16+).
12.50 «Сме ха па на ра ма Яў ге на 
Пет ра ся на». (16+).
13.20 «Ка лі ўсе до ма». (12+).
14.20 «Смя яц ца да зва ля ец ца». 
(16+).
15.20 Маст. фільм «Жан чы-
ны». (16+).
18.40 Усе ра сій скі ад кры ты тэ-
ле ві зій ны Кон курс юных та лен-
таў «Сі няя Птуш ка» — «Апош ні 
во лат». Ка зач ны се зон (12+).
20.00 Вест кі тыд ня.
21.30 Ток-шоу «Што ад бы ва-
ец ца».
22.30 Маст. фільм «На ўсё 
жыц цё». (16+).

0.10 «Ня дзель ны ве чар з Ула-
дзі мі рам Са лаў ё вым».

6.20 «Аст рап раг ноз».
6.25 Се ры ял «Ад ва кат». 
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сён ня.
8.20 «Ад ной чы...» (16+).
9.00 «Іх но ра вы». (0+).
9.20 «Хто ў до ме гас па дар?» 
(16+).
10.25 «Пер шая пе ра да ча». 
(16+).
11.00 «Цуд тэх ні кі». (12+).
11.55 «Дач ны ад каз». (0+).
13.05 «На шСпа жыў Наг ляд». 
(16+).
14.10 Дра ма «Мёрт вае сэр-
ца». (16+).
16.20 «След ства вя лі...» 
(16+).
18.05 «Но выя рус кія сен са-
цыі». (16+).
19.00 «Вы ні кі тыд ня».
20.05 Ты не па ве рыш! (16+).
21.00 «Зор кі сыш лі ся». (16+).
22.35 Маст. фільм «Рус кі ха-
рак тар». (16+).

9.00, 14.30, 19.05, 21.10, 23.55 
«На двор'е».
9.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» 
(0+).
9.20 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак» (0+).
9.50 «Мой лю бі мы га да ва нец» 
(0+).
10.20 «Сад і ага род».
10.40 Ка ме дыя «Па ла са ты 
рэйс» (12+).
12.15 «Су пер кні га».
12.45, 14.35 Дра ма «Зне се-
ныя вет рам» (12+).
16.45 Для дзя цей «Ад каз вай-
ка» (0+).
16.50 «Гля дзім усёй сям' ёй». 
Фільм-каз ка «Вар ва ра кра-
са — доў гая ка са».
18.15 Се ры ял «Яна на пі са ла 
за бой ства» (12+).
19.10 Ка ме дыя «Аграб лен не» 
(12+).
20.50 «Ве чар ні ца» (0+).
21.15 Дра ма «Уз го рак» 
(18+).

6.00 «Тур ба мік сер». (16+).
7.00 Скетч-шоу «6 кад-
раў». (16+).
8.00 «Дзі ця чы КВЗ». (6+).
9.00, 3.00 М/ф «Маш кі ны стра-
шыл кі». (0+)
9.20, 3.20 М/ф «Ма шы ны каз-
кі». (0+)
9.45, 3.45 М/ф «Ма ша і Мядз-
ведзь». (0+)
10.00 М/ф «Ску бі Ду». (6+)
10.30, 2.00 «Ера лаш». (6+).
11.30 «Га ле рэя пры га жос-
ці». (12+).
12.00 «Па спець за 24 га дзі-
ны». (16+).
13.00 Се ры ял «Ма мач-
кі». (16+).
15.00 Фэн тэ з і  «Бра ма 
ў 3D». (12+).
16.50 Ані ма цый ны фільм «Дзіў-
ныя ча ры». (6+).
18.40, 22.30 «Ураль скія пель-
ме ні». (16+).
20.20 Ка ме дыя «Астэ рыкс 
і Абел ікс у Бры та ніі». (16+).
0.00 Се ры ял «Та та вы доч кі». 
(12+).
1.10 «Кі но ў дэ та лях». (16+).
4.00 «Ла ві мо мант». (16+).
5.00 «Дур ні і да ро гі». (16+).

6.30 «Мір Біб ліі».
7.00 «Ня скон ча ная вя чэ ра». 
Маст. фільм.
9.15 «Ма ла дзіль ныя яб лыч кі». 
«Та ра ка ні шча». М/ф.
9.50, 12.40, 14.50, 19.25, 22.15 
Кі на паэ зія.
9.55 «Звы чай ны кан цэрт».
10.20 «Мы — гра ма цеі!»
11.05 «Вы пра ба валь ны тэр-
мін». Маст. фільм.
12.50 «Што ра біць?»
13.35, 1.15 «Са ба кі і мы». Дак. 
фільм.
14.25 «Ка рам зін. Пра вер ка ча-
сам». Дак. се ры ял.
14.55, 23.50 Прын цып Чар лі. 
«Но выя ча сы». Маст. фільм.

16.30 «Ге ній».
17.00 «Бліз кае акру жэн не Мі-
ка лая Ка ля ды».
18.00 «Два Фё да ры». Маст. 
фільм.
19.30 На ві ны куль ту ры.
20.10 «Ра ман ты ка ра ман са».
21.05 «Бе лая сту дыя».
21.50 «Ар хіў ныя тай ны». Дак. 
се ры ял.
22.20 «Джордж Ба лан чын. Ін-
шыя бе ра гі». Дак. фільм.
23.00 «Шэ дэў ры су свет на-
га му зыч на га тэ ат ра». Ба лет 
«Крыш таль ны па лац» на му-
зы ку Ж. Бі зэ.
2.00 «Шу каль ні кі». «Люс тэр ка 
Дра ку лы».
2.45 М/ф для да рос лых.

6.00 «Да і пас ля...» з Ула дзі-
мі рам Мал ча на вым. Год 1992. 
2-я част ка. 2010 год (16+).
7.05 «Су стрэ ча ў кан цэрт най 
сту дыі «Астан кі на» з Мі ха і лам 
За до рна вым». 1992 год (12+).
8.10 «Кан цэрт То та Ку туньё». 
1985 год (12+).
9.00, 3.00 «Мі ну лы час» (12+).
9.40, 11.00, 14.45, 17.35, 19.45, 
21.25, 23.45, 0.55, 3.40, 5.00 
Му зыч ная на сталь гія (12+).
10.00 «Кол ба ча су» (16+).
11.30 Се ры ял «33 квад рат-
ныя мет ры. Дач ныя гіс то рыі». 
(16+).
12.00 «Су стрэ ча ў кан цэрт най 
сту дыі «Астан кі на» з Мі ха і лам 
Уль я на вым». 1981 год (12+).
13.00 «Што? Дзе? Ка лі?» Фі-
нал 1982 го да (12+).
15.00 «Быў час». 2009 год 
(16+).
16.00 Маст. фільм «Ма ра». 
(12+).
18.00 «Шы нок «13 крэс лаў». 
1968 год (12+).
19.10 «Гіс то рыя ад на го ўда ру 
па кар ку». Маст. фільм. (12+).
20.00 «Ва кол сме ху». Тэ ма: 
«Рэт ра». 1981 год (12+).
21.40 Маст. фільм «Два гу са-
ры». (16+).
0.00 «Яло вая суб ма ры на» 

з Аляк санд рам Ліп ніц кім. «Гіс-
то рыя рус ка га ро ка. В. Цой. 
«Дзе ці хві лін». 1-я част ка. 
2008 год (16+).
1.15 Маст. фільм «Ні хто не за-
ме ніць ця бе». (16+).
2.25 «Ра ніш няя пош та». «Маск-
ва». 1989 год (12+).
4 . 0 0  « Н а  р о  д ж а  н ы я 
ў СССР» (12+).

3.00 Ра лі. ERC.
3.30, 0.00 Су пер байк. Этап 
чэм пі я на ту све ту.
4.05, 7.00, 13.30, 19.15, 1.00 
Ве ла спорт. «Ву эль та Ка та ло-
ніі».
5.00, 8.00 Сну кер. The Players 
Champіonshіp.
9.30, 12.45 Скач кі на лы жах 
з трамп лі на. Ку бак све ту.
15.30, 1.45 Ве ла спорт. Гент — 
Ве вель гем.
18.15 Бія тлон. Ку бак све ту.
20.00 Сну кер. The Players 
Champіonshіp. Фі нал.

0.05 Са мы леп шы та та. (16+).
2.00 Дзі кая штуч ка. (16+).
3.50 Вя лі кая Аф ра ды та. (16+).
5.40 Хла печ нік па-ір ланд ску. 
(16+).
7.25 Мі гат лі выя аг ні. (16+).
9.35 Між анё лам і чор там. 
(16+).
11.40 За лі ко вы вы клад чык. 
(16+).
14.00 Ку пі, па зыч, укра дзі. 
(16+).
16.00 Дрэн ны Сан та. (16+).
17.40 Ча ты ры па коі. (18+).
19.30 Гу ляй, Ва ся! (16+).
21.20 Ушчэнт. (16+).
23.05 Хо чаш ці не? (16+).

6.00 М/ф (6+).
10.00 «Па нен ка і ку лі нар» 
(12+).

10.35, 1.20 «Жыць да лей». Се-
ры ял (16+).
14.20 «Жон ка. Гіс то рыя ка хан-
ня» (16+).
15.40 «Алер гія. Пах смер ці». 
Дак. фільм (12+).
16.30 «Дзе ці Ва да лея». Се ры-
ял (16+).
20.30 «Без пад ма ну» (16+).
21.25 «Ня бес ны ка пі тан і свет 
бу ду чы ні». Фан тас ты ка (12+).
23.20 «Асця рож на, мах ля ры!» 
(16+).
23.55 «Ня бё сы, якія аб ры ну лі-
ся». Се ры ял (16+).
4.40 «Ад рэ на лін» (16+).

6.10, 17.45 Змроч ныя це ні 
(16+).
8.30 Мой хло пец — псіх 
(16+).
11.00 Па ляў ні чыя на пры ві даў 
(12+).
13.10 Джу ні ор (12+).
15.25 Не ве ра год ны Халк 
(16+).
20.10 Па ляў ні чыя на пры ві-
даў-2 (12+).
22.15 Су жэн цы Мор ган ва ўцё-
ках (16+).
0.15 Це ла а хоў нік (18+).
2.15 Апош ні са му рай (16+).
5.05 Як ба яз лі вы Ро берт Форд 
за біў Джэ сі Джэй мса (16+).

6.20 Ма ра фон (12+).
8.25 Кух ня ў Па ры жы (12+).
10.35 Па лон ны (16+).
12.20 Ка ін XVІІІ (6+).
14.15 На пар нік (12+).
16.15 Па ляў ні чы-2. Мы ці шчан-
скі мань як (16+).
18.20 Мар га ры та На за ра ва. 
(16+).
20.20 Вій (12+).
22.50 Кух ня. Апош няя біт ва 
(12+).
1.05 Аг ні пры то на (16+).
3.05 Па лон ны (16+).
4.35 Гор ка!-2 (16+).

6.00 На ву ка бу ду чы ні. (12+).
6.45 На ву ко выя не да рэ чнас ці. 
(12+).
7.55, 13.20 Не ве ра год ны док-
тар Пол. (16+).
8.45 Аста на: го рад бу ду чы ні. 
(12+).
9.30 Аў та-SOS. (12+).
10.15 Су пер збу да ван ні. (12+).
11.00 Ме га за во ды. (12+).
11.50, 23.30 Джэйн. (12+).
14.10 Жыц цё ў кос ма се. (12+).
14.55 Уся рэ дзі не коль цаў Са-
тур на. (12+).
15.40 Мі сія: Плу тон. (12+).
16.25 Год у ад кры тым кос ма-
се. (12+).
17.10, 22.45, 1.55 Эва ку а цыя 
Зям лі. (12+).
18.00, 22.00, 1.05 Не вя до мая 
пла не та Зям ля. (12+).
18.50 Эва ку а цыя Зям лі. (16+).
19.35 Жы вая зям ля. (12+).
20.20 Mарс. (12+).
2.45 Ін стынкт вы жы ван ня. 
(16+).
3.30 Рас сле да ван ні авія ка та-
строф. (16+).
5.10 Вя до мы Су свет. (12+).

8.00 Мя цеж ны га раж.
11.00, 2.00 Рэ аль ныя даль на-
бой шчы кі.
12.00 Раз бу раль ні кі ле генд.
13.00, 2.55 Зор нае вы жы ван-
не.
14.00, 16.30 Па ляў ні чыя на рэ-
лік віі.
17.00, 21.00 Ты дзень хут ка-
сці — 2018.
22.00 Ма хі на та ры.
23.00 Аляс ка: апош ні ру беж.
0.00 Хлоп цы з Юка на.
1.00 Ір жа вая ім пе рыя.
3.50 Зроб ле на з дру гас най сы-
ра ві ны.
4.40, 6.45 Як гэ та ўстро е на?
7.10 Хут кія і ці каў ныя.

Беларусь 1Беларусь 1

Беларусь 2Беларусь 2

Беларусь 3Беларусь 3

Беларусь 5Беларусь 5

СТБСТБ

МIРМIР

РТР—РТР—
Бе ла русьБе ла русь

НТБ—Бе ла русьНТБ—Бе ла русь

8 ка нал8 ка нал

Нядзеля, 
25 сакавіка

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

У праграме магчымы змяненні. 
Перадрукоўка праграмы забаронена.
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АНТАНТ

Ну і ну!Ну і ну!  

РА СІ Я НІН СА БРАЎ 
КА ЛЕК ЦЫЮ 

КА ЦІ НЫХ ВУ СОЎ
Чле ны сям'і пяць га доў асця-

рож на збі ра лі ву сы ка та Ці ма-

фея.

Сваю ка лек цыю ка ці ных ву соў, 

якія вы па лі, гас па дар ка та Ан тон 

пры свя ціў ідэі асця рож на га і ўваж-

лі ва га стаў лен ня да жы вёл. «У кож-

на га ка та па ві нен быць доб ры гас-

па дар, які яго лю біць! На ват прос ты 

два ро вы кот мо жа стаць рэ кард сме-

нам і пра жыць сваё жыц цё пух на-

та!» — рас ка заў СМІ ма ла ды ча ла-

век. На сён няш ні дзень не звы чай ная 

ка лек цыя на ліч вае 150 асоб ні каў. 

Усе ву сы за хоў ва юц ца ў спе цы яль-

най пры го жай скры нач цы. У Між на-

род ным агенц тве рэ гіст ра цыі рэ кор-

даў «Ін тэр рэ корд» па цвер дзі лі, што 

са мая вя лі кая ка лек цыя ву соў, якія 

вы па лі, афі цый на за рэ гіст ра ва ная ў 

Кні зе рэ кор даў Ра сіі.

НЕ КУ ПІЎ 
ШАЎ РМУ — РАЗ ВОД

Егіп цян ка вы ра шы ла раз-

вес ці ся з му жам пас ля та го, 

як той ад мо віў ся ку піць ёй 

шаў рму, па ве да мі ла вы дан не 

Khaleej Tіmes.

«Па вод ле тра ды цый, нас па-

знаё мі лі баць кі. Я ўпер шы ню ўба-

чы ла яго ўся го за па ру ме ся цаў да 

вя сел ля і не за ўва жы ла, які ён ску-

пы», — рас ка за ла жан чы на. Па яе 

сло вах, у пер шы ж ты дзень пас ля 

шлю бу муж за явіў ёй, што не на ві-

дзіць ку ды-не будзь ха дзіць, та му 

што гэ та «пус тая тра та гро шай». 

Ад нак праз со рак дзён пас ля вя сел-

ля жан чы на ўсё ж уга ва ры ла му жа 

ўпер шы ню пай сці па гу ляць. Пад час 

пра гул кі яна па пра сі ла яго ку піць 

шаў рму, але той ад мо віў ся, спа-

слаў шы ся на тое, што ўжо на быў 

ёй сок. Муж чы на аб ві на ва ціў яе ў 

мер кан тыль нас ці і зла дзіў скан дал. 

Пас ля гэ та га жан чы на кан чат ко ва 

вы ра шы ла вяр нуц ца да баць коў 

і ў той жа дзень па да ла за яву на 

раз вод. У най блі жэй шыя не каль кі 

тыд няў яе раз гле дзіць суд.

ЗДА РО ВЫ СЭНС 
ПРЫ НЁС ГРО ШЫ
Жы хар ЗША Ке ні Бач ман 

пас ля бур най ве ча рын кі змог 

да ехаць да свай го до ма ў су-

сед нім шта це бяс плат на, па-

ве дам ляе пар тал Fortune.

Спа чат ку аме ры ка нец быў 

упэў не ны, што так сі да вя зе яго 

да ўні вер сі тэ та За ход няй Вір джы-

ніі, дзе і быў раз ме шча ны яго га-

тэль. Але ён ня пра віль на на зваў 

ад рас і па ехаў да ся бе да до му ў 

Нью-Джэр сі, за 577 кі ла мет раў ад 

мес ца пры зна чэн ня. Кошт па езд кі 

склаў 1635 до ла раў. Усвя до міў шы 

про мах, Бач ман вы ра шыў са браць 

гро шы на так сі краў дфан дын гам 

на вя до мым сай це. Ад нак лю дзі 

не па спе лі да па маг чы муж чы ну. 

Па езд ку апла ці ла кам па нія, якая 

зай ма ец ца да стаў кай зда ро вай 

ежы. У фір ме рас тлу ма чы лі, што 

кам па нія пад трым лі вае яго ра шэн-

не ска рыс тац ца бяс печ ным спо са-

бам да бі рац ца да до му, за мест та го 

каб ехаць у п'я ным ста не за ру лём 

аў та ма бі ля.

Іван КУ ПАР ВАС.


