
6.15 Се ры ял «Сва ты-3» 
(12+).
8.20 «Дзі ця чы док тар».
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+).
13.10, 15.30 Ме лад ра ма «Най-
леп шы ся бар сям'і» (16+).
15.15 «Твой го рад».
17.25 Дак. фільм «Хе ле на Ме-
ра аі. Я са мая».
18.00 Між на род ны дзі ця чы 
кон курс пес ні «Еў ра ба чан-
не — 2017».
20.00 Дак. фільм «Дзі ця чае 
Еў ра ба чан не ў Мін ску. На зад 
у бу ду чы ню».
20.35 На ві ны на двор'я.
21.00 «Га лоў ны эфір».
22.10 Ме лад ра ма «Анд рэй-
ка» (16+).

6.55 Ка ме дыя «План гуль ні» 
(12+).
8.45, 21.10 «Тэ ле ба ро метр».
8.50 «Свет на вы ва рат» (16+).
10.00 «Па нен ка-ся лян ка» 
(16+).
11.15 М/с «Кунг-фу пан да: за-
хап ляль ныя ле ген ды» (12+).
12.10 «Іко на сты лю» (16+).
13.25 Фан тас ты ка «Ды вер-
гент» (12+).
16.00 «Ка мень, на жні цы, па пе-
ра» (16+).
16.35 «Біт ва эк стра сэн саў. 
16-ы се зон» (16+).
19.10 Бія тлон. Этап Куб ка све-
ту. Зме ша ная эс та фе та.
20.50 «Два руб лі».
21.50 «Спорт ла то» 5 з 36, 
«КЕ НО».

21.55 Ка ме дыя «Рым скія 
пры го ды» (12+).

7.35 «Свя ты ні Бе ла ру сі».
8.00, 12.25, 20.15 «Ка лей да-
скоп». На ві ны куль ту ры.
8.15, 12.40, 20.30 «Гэ ты 
дзень».
8.20 «Ма нія ве лі чы». Маст. 
фільм (12+).
10.05 «На пе рад у мі ну лае».
10.35 «На цы я наль ны хіт-па-
рад».
11.30 «Май стры і ку мі ры». За-
слу жа ная ар тыст ка Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь Але на Сі да ра ва.
12.45 «Сі вая ле ген да Ула дзі-
мі ра Ка рат ке ві ча». Дак. фільм 
(6+).
13.15 Кан цэрт ан самб ля на-
род най му зы кі «Бя се да».
14.10 «Ка мер тон». На род ны 
ар тыст Бе ла ру сі Ле а нід За-
хлеў ны.
14.35 «Лёс ча ла ве ка». Дра-
ма (12+).
16.15 «Дзе ці Дон Кі хо та». 
Дра ма (12+).
17.30 «Веч ны кліч». Маст. 
фільм (12+).
18.40 «Ха та на ха ту».
19.35 «Апош ні дзень». На тал ля 
Крач коў ская (12+).
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Пры го ды Шэр ла ка 
Холм са і док та ра Ват са на». 
Дэ тэк тыў. «Скар бы Агры» 
(12+).
23.35 «Пес ні пад гі та ру».

8.00 Вя лі кі спорт. Ток-шоу.
8.45 Трэ ні ро вач ны дзень.
9.15 Ганд бол. Лі га чэм пі ё наў. 
«Кіль» (Гер ма нія) — БГК імя 
Мяш ко ва (Бе ла русь).
10.50 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. «То тэн хэм» — «Вест Бром-
віч».
12.50 Піт-стоп.
13.20 Гуль ні «на вы раст».
13.55 Фут бол. «Бе ла рус-
банк» — чэм пі я нат Бе ла ру сі. 
30-ы тур. (У пе ра пын ку — 
Спорт-мікс.)

15.55 Спорт-мікс.
16.05, 23.45 Бія тлон. Этап 
Куб ка све ту. Эс тэр сунд. 
Су пер мікс.
17.00 Ха кей. КХЛ. «Ды на-
ма-Мінск» — «Сі бір» (Но ва-
сі бірск). (У пе ра пын ках — 
Спорт-цэнтр.)
19.25 Бас кет бол. Ква лі фі ка цыя 
да ЧС-2019. Муж чы ны. Бе ла-
русь — Чар на го рыя. (У пе ра-
пын ку — Спорт-цэнтр.)
21.20 Бія тлон. Этап Куб ка све-
ту. Эс тэр сунд. Зме ша ная эс-
та фе та.
23.00 Пра спорт. Вы ні кі тыд-
ня.

7.00. 9.00, 16.00 (з суб ціт ра мі) 
«На шы на ві ны».
7.05 Маст. фільм «Па дзя лі ся 
шчас цем сва ім» (16+).
9.05 «Ня дзель ная про па ведзь» 
(з суб ціт ра мі).
9.20 «На наш густ» (12+).
10.00 «Сло ва го на ру» (12+).
10.50 «Ля ту чы атрад» (12+).
11.30 Маст. фільм «Ві зіт да-
мы» (12+).
14.10 Да юбі лею Мі ха і ла Уль-
я на ва. Дра ма «Ва ра шы лаў скі 
стра лок» (12+).
16.15 На ві ны спор ту (з суб ціт-
ра мі).
16.20 Да юбі лею ак цё ра. «Мі-
ха іл Уль я наў. Мар шал са вец-
ка га кі но» (12+).
17.30 «Та лент кра і ны» (6+).
20.00 «Кон ту ры».
21.05 Твор чы ве чар Кан стан ці-
на Ме ла дзэ (12+).
22.40 «Што? Дзе? Ка лі?» Зі мо-
вая се рыя гуль няў (16+).
23.50 Між на род ны му зыч-
ны фес ты валь «Бе лыя но чы 
Санкт-Пе цяр бур га» (12+).

6.05, 8.50, 10.05, 11.40, 15.10, 
20.25, 0.35 «Дзень фан тас тыч-
ных гіс то рый» (16+).
8.30 «Скар дзіц ца да зва ля ец-
ца».
9.40, 16.00 «Аў та па на ра ма» 
(12+).

11.00 «Вя лі кае сне дан не» 
(12+).
13.30, 16.30 «24 га дзі ны».
13.45, 2.05 Ка ме дыя «Да мы 
за пра ша юць ка ва ле раў». 
(6+).
16.50 «Цэнт раль ны рэ гі ён».
17.20 «Ва ен ная тай на» (16+).
19.30 «Ты дзень».
22.00 «Ты дзень спор ту».
22.30 Тры лер «Мі лыя кос ці». 
(12+).

6.00 «Міль ён пы тан няў аб пры-
ро дзе» (6+).
6.10, 8.15, 9.20 М/ф (0+).
6.30 «Та кія дзіў ныя» (16+).
7.00 «Бе ла русь сён ня» (12+).
7.30 «Ве да ем рус кую» (6+).
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 (бя гу чы 
ра док).
10.15 «На ўвесь го лас» (12+).
11.40, 16.15 Се ры ял «Ад на-
люб». (16+).
19.00 «Ра зам».
20.00 Маст. фільм «Чыс та 
анг лій скае за бой ства» (0+).
22.55 Маст. фільм «Лас ка вы 
май» (16+).
1.05 Се ры ял «Са ба чая ра бо-
та». (16+).

7.00 Маст. фільм «Уз рост ка-
хан ня». (12+).
8.50 Маст. фільм «Пры ме та 
на шчас це». (16+).
11.00 Вест кі.
11.20 «Сам са бе рэ жы сёр». 
(16+).
12.15 «Ра ніш няя пош та». 
(16+).
13.00 «Ка лі ўсе до ма». (12+).
14.15 Маст. фільм «Пра ва на 
ка хан не». (12+).
17.50 Усе ра сій скі ад кры ты тэ-
ле ві зій ны кон курс юных та лен-
таў «Сі няя птуш ка». (6+).
20.00 Вест кі тыд ня.
21.30 Ток-шоу «Што ад бы ва-
ец ца».

22.30 Маст. фільм «Да ра ваць 
за ўсё». (12+).
0.10 «Ня дзель ны ве чар з Ула-
дзі мі рам Са лаў ё вым».

6.25 «Аст рап раг ноз».
6.30 Се ры ял «Ад ва кат». (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сён ня.
8.20 «Па ра ў вод пуск». (16+).
9.05 «Ма лая зям ля». (16+).
10.25 «Пер шая пе ра да ча». 
(16+).
11.05 «Цуд тэх ні кі». (12+).
12.00 «Дач ны ад каз». (0+).
13.05 «На шСпа жыў Наг ляд». 
(16+).
14.10 Се ры ял «Бы вай, «Ма-
ка раў»!» (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+).
21.05 «Зор кі сыш лі ся». (16+).
22.40 Ба я вік «Брат-2». (16+).

9.00, 16.15, 18.40, 21.00, 23.55 
«На двор'е».
9.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» 
(0+).
9.25 Для дзя цей: «Ад каз вай-
ка».
9.30 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак» (0+).
10.00 «Мой лю бі мы га да ва-
нец» (0+).
10.30 Ме лад ра ма «Ста рэй-
шая сяст ра» (0+).
12.15 Су пер кні га.
12.45 Дра ма «Слё зы сон ца» 
(16+).
14.40 Дра ма «Тай на пе ра ва лу 
Дзят ла ва» (16+).
16.20 Гля дзім усёй сям' ёй. 
Маст. фільм «У Арк ты цы».
17.50 Се ры ял «Яна на пі са ла 
за бой ства».
18.45 Дра ма «Сі рэ на Мі сі сі-
пі» (16+).
20.50 «Ве чар ні ца».
21.05 Дра ма «Ка ра ле ва Мар-
го» (16+).
23.35 М/ф для да рос лых.
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6.00, 0.50 «Тур ба мік сер». (16+).
7.00 Скетч-шоу «6 кад раў». 
(16+).
8.00 Скетч-шоу «Асця рож на: 
дзе ці!» (6+).
9.00, 2.00 «Ера лаш». (6+).
9.30, 3.00 М/ф «Ду да і Да да». 
(0+)
9.40, 3.10 М/ф «Смя ша ры кі». 
(0+)
10.00, 3.30 М/ф «Алі са ве дае, 
што ра біць!» (6+)
10.30 М/ф «Ску бі Ду». (6+)
11.00 Шоу «Дзі ця чы КВЗ» (6+).
12.00 «Па спець за 24 га дзі ны». 
(16+).
13.00 Се ры ял «Ва ро ні ны». 
(12+)
15.00 Ка ме дыя «Ля зо сла вы: 
звез ду ны на лё дзе». (16+).
17.00 Ані ма цый ны фільм «Ін ды-
кі: на зад у бу ду чы ню». (12+)
18.50 «Ураль скія пель ме ні». 
(16+).
21.00 «Пос пех». (16+).
23.00 Се ры ял «Га лы гін.ru». 
(16+).
0.00 «Кі но ў дэ та лях». (16+).
0.50 Се ры ял «Та та вы доч кі». 
(12+).
2.30 М/ф «Лі га Watchcar». (6+).
4.00 «З'еш це гэ та не ад клад-
на!» (16+).
5.10 «Дом ма ры». (16+).

6.30 «Свя ты ні хрыс ці ян ска га 
све ту». «Дом Ба га ро дзі цы».
7.05 «Ча ла век у фу та ра ле». 
Маст. фільм.
8.40 «Алі са ў За люст роўі». 
«Дом для ле а пар да». М/ф.
9.30 «Звы чай ны кан цэрт».
10.00 «Мы — гра ма цеі!» Тэ ле ві-
зій ная гуль ня для школь ні каў.
10.45 «Вы па дак на шах це во-
сем». Маст. фільм.
12.20 «Вул ка ніч ная Ады сея». 
Дак. фільм.
13.15 Ган на Ня трэб ка, Элі на 
Га ран ча, На та лі Де сей, Пётр 
Бе ча ла, Воль га Пе ра цяць ка 
ў га ла-кан цэр це на Мар са вым 
по ле, Па рыж — 2014.

14.45 Білет у Вя лі кі.
15.25 «Пеш шу...» Маск ва 
ўсход няя.
16.00 «Ге ній».
16.30 «Па слу хай це!» «Ула дзі-
мір Ма я коў скі. «Флей та-па зва-
ноч нік».
17.45 «Ме ся цам быў поў ны 
сад». 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».
21.45 «Культ кі но». «Адзін ка ва-
ла чак цук ру». Маст. фільм.
23.50 Ка хан не ў мас тац тве. 
«Ма рыя Ка лас і Арыс то цель 
Ана сіс». Дак. фільм.
0.35 «Пры гон ная акт ры са». 
Маст. фільм.
2.10 «Шу каль ні кі». «Ста ра ве-
ры — ал хі мі кі?»

6.00, 12.00 «Да і пас ля...» 
з Ула дзі мі рам Мал ча на вым. 
Год 1987. 2010 год (16+).
7.00, 8.40, 9.40, 11.00, 13.00, 
14.45, 17.20, 18.50, 23.15, 2.25, 
3.40, 5.00 Му зыч ная на сталь-
гія (12+).
7.15 «Ва кол сме ху». Тэ ма: 
«Сту дэнц тва». 1982 год (12+).
9.00, 3.00 «Мі ну лы час» (12+).
10.00 «Кол ба ча су» (16+).
13.15 «Су стрэ ча з кі на рэ жы сё-
рам Аляк се ем Гер ма нам у Кан-
цэрт най сту дыі «Астан кі на». 
1989 год (12+).
15.00 «Быў час». 2008 год (16+).
16.00 Маст. фільм «Мой пя шчот-
на ка ха ны дэ тэк тыў». (16+).
18.00 Дак. фільм «Скры жа ван-
не ро ку». (16+).
18.30 «Час пік» з Дзміт ры ем Кі-
ся лё вым. 1996 год (16+).
19.20 Су стрэ ча ў Кан цэрт най 
за ле «Ра сія» з Аляк се ем Ба та-
ла вым. 1989 год (12+).
20.25 Фільм-кан цэрт «Ры кі 
Э По ве ры». 1986 год (12+).
21.30 Маст. фільм «Быў ме сяц 
май». (16+).
0.00 Маст. фільм «Поз няе ка-
хан не». (16+).
4.00 «На ро джа ныя ў СССР» 
(12+).
5.40 Маст. фільм «За па сное 
ко ла». (12+).

3.00, 6.30, 11.00, 1.00 Зі мо выя ві-
ды спор ту. «Sports destіnatіon».
3.30, 7.30, 2.00, 17.00 Скач кі 
з трамп лі на. Ку бак све ту.
5.00, 9.00 Сну кер. Northern 
Іreland Open.
7.00, 10.30, 12.45, 15.00 Лыж-
нае двая бор ства. Ку бак све ту.
11.30, 13.45 Лыж ныя гон кі. Ку-
бак све ту.
16.00, 19.00, 1.30 Бія тлон. Ку-
бак све ту.
20.50 Гор ныя лы жы. Ку бак све-
ту.
23.30 Сну кер. Northern Іreland 
Open. Фі нал.

0.50 Ка ме дыя «Ас». (16+).
2.40 Скетч кам «Па між на мі». 
(16+).
2.55 Ка ме дыя «Дзяў чы на з Ма-
на ка». (16+).
4.40 Ка ме дыя «Вой, ма мач кі!» 
(18+).
6.30 Ка ме дыя «Ус па мі ны». 
(16+).
8.20 Ка ме дыя «Ак са міт ныя руч-
кі». (16+).
10.20 Ка ме дыя «Пры шэль цы-3: 
узяц це Бас ты ліі». (12+).
12.25 Ка ме дыя «Пры шэль цы 
ў Аме ры цы». (0+).
14.00 Ка ме дыя «Бам бу». (16+).
15.55 Ка ме дыя «Свед ка на вя-
сел лі». (16+).
17.40 Ка ме дыя «Шпі ён па су-
сед стве». (12+).
19.30 Ка ме дыя «Дзюп лекс». 
(12+).
21.05 Ка ме дыя «Джунг лі клі-
чуць! У по шу ках Мар су пі ла мі». 
(12+).
23.05 Ка ме дыя «Хла печ нік па-
ір ланд ску». (16+).

6.00 М/ф (6+).
10.05 «Па нен ка і ку лі нар» 
(12+).
10.40, 1.15 «Дзя жур ны анёл». 
Cерыял (16+).

13.55 «Жон ка. Гіс то рыя ка хан-
ня» (16+).
15.15 «Ма га зі на» (16+).
16.15, 17.15, 18.15, 19.15 «Рэ-
ві зо ра» (16+).
20.20 «Без пад ма ну» (16+).
21.10 «Слё зы сон ца». Дра ма 
(16+).
23.15 «Асця рож на, мах ля ры!» 
(16+).
23.45 «Ле ген да аб Шу каль ні-
ку». Се ры ял (16+).
4.10 «Муж чы на і жан чы на. Ад-
чуй це роз ні цу» (16+).
5.30 «Не рас кры тыя тай ны» 
(16+).

6.10 Це ла а хоў нік (16+).
8.40 Бач насць гне ву (16+).
11.00 Тры мет ры над уз роў нем 
не ба (16+).
13.25 Ды вер гент-3: за сця ной 
(16+).
15.50 Ад на клас ні кі (16+).
17.55 Як вы крас ці хма ра чос 
(12+).
20.10 Тры мет ры над уз роў нем 
не ба: я ця бе ха чу (16+).
22.35 Ключ ад усіх дзвя рэй 
(16+).
0.40 З цем ры (16+).
2.35 Хоць раз у жыц ці (16+).
4.25 Штуч ны ін тэ лект. До ступ 
не аб ме жа ва ны (16+).

6.20 Ма фія. Гуль ня на вы жы-
ван не (16+).
8.20 Мой звод ны брат Фран-
кенш тэйн (12+).
10.40 Без ме жаў (12+).
12.40 Пра хін дзі я да, або Бег на 
мес цы (16+).
14.35 22 хві лі ны (12+).
16.20 Уда члі вы вы па дак (16+).
18.20 Чор ныя кош кі. 7—8-я се-
рыі (16+).
20.20 Стаў ка на ка хан не (12+).
22.10 Усё і ад ра зу (16+).
0.00 Рус кі кі на фес ты валь 
у Лон да не — 2017. Цы ры мо нія 
ўзна га ро джан ня (16+).
1.00 Швей цар (16+).
2.25 Па ляў ні чы-3. За бой ства 
дэ пу та та (16+).
4.05 Поп (16+).

6.00, 11.55, 5.20 Уз лом сіс тэ-
мы. (16+).
6.50, 12.35 Зай маль ная на ву-
ка. (12+).
7.15, 5.40 На ву ко выя не да рэч-
нас ці. (12+).
8.05, 10.20 Ска ну ю чы час. (12+).
8.50 Са праўд ны су пер кар. (12+).
9.35 Wargamіng. (16+).
11.05 Ан тарк ты ка. (12+).
13.20 Гуль ні ро зу му. (12+).
14.50 Аў та-SOS. (12+).
15.35 Ле дзя ная да ро га. (12+).
16.20 Між на род ны аэ ра порт 
Ду бай. (12+).
17.10, 20.15, 2.15 Доў гая да ро-
га да до му. (16+).
18.45, 1.30 Дру гая су свет ная 
вай на: пек ла пад ва дой. (16+).
21.50, 3.50 Рас сле да ван ні авія-
ка та строф. (12+).
23.20 Сва іх не кі да ем. (16+).
0.05 Не па кор лі вы вост раў. 
(12+).
3.05 Аста на: го рад бу ду чы ні 
(12+).

8.00 Хут кія і гуч ныя. (12+).
11.00, 7.10 Што маг ло пай сці не 
так? (16+).
12.00, 0.00 Най леп шы ма дэ-
ліст. (12+).
13.00 Як устро е ны Су свет. 
(12+).
14.00 Ір жа вая ім пе рыя. (12+).
17.00 За ла тая лі ха ман ка. 
(16+).
18.00 Як гэ та зроб ле на? (12+).
19.00 Ме га пе ра воз кі. (12+).
20.00 Ма хі на та ры. (12+).
23.00 Аляс ка: апош ні ру беж. 
(16+).
1.00 Кос мас. Па ча так. Бу ду чы-
ня. (12+).
2.00 Па да рож жа ў не вя до-
масць. (16+).
2.55 Міль ё ны Па бла Эс ка ба ра. 
(16+).
3.50 «Бо ні: рус кі рэ корд на са-
ля ным во зе ры». (12+).
4.40 За гад кі пла не ты Зям ля. 
(16+).

Беларусь 1Беларусь 1

Беларусь 2Беларусь 2

Беларусь 3Беларусь 3

Беларусь 5Беларусь 5

АНТАНТ

СТБСТБ

МIРМIР

РТР—РТР—
Бе ла русьБе ла русь

НТБ—Бе ла русьНТБ—Бе ла русь

8 ка нал8 ка нал

Нядзеля, 
26 ліс та па да

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

У све це жы вёлУ све це жы вёл  

СА МАЯ 
ХУТ КАЯ ЧА РА ПА ХА 
ЛЮ БІЦЬ КЛУБ НІ ЦЫ

Ста тыс ты ка ве дае ўсё. Пры-
нам сі, так за пэў ні ва лі вя до-
мыя са вец кія пісь мен ні кі Ілья 
Ільф і Яў ген Пят роў. Але зна-
ка мі тая Кні га рэ кор даў Гі не-
са, ве дае, ба дай, не менш.

На прык лад, яна дак лад на ве-
дае, якая з ча ра пах з'яў ля ец ца са-
май хут кай у све це. Гэ та га го на ру 
ўда сто і ла ся ча ра па ха па мя нуш цы 
Бер ці. Пра жы вае рэ кард смен у Вя-
лі ка бры та ніі, яго гас па да ра мі з'яў-
ля юц ца Мар ка і Джа нін Каль цы ні, 
ула даль ні кі пар ку за баў у мяс тэч-
ку Да рэм на паў ноч ным ус хо дзе 
Анг ліі.

Не каль кі га доў та му муж і жон-
ка вы ра шы лі ад крыць гэ ты не-
звы чай ны парк. Для пры цяг нен ня 
на вед валь ні каў бы ло за куп ле на 
ка ля двух сот эк за тыч ных жы вёл, 
у тым лі ку па ра ча ра пах — са мец 
Бер ці і са мка Шэ лі. Гас па да ры 
пар ку на ват і не па да зра ва лі, што 
ме на ві та дзя ку ю чы Бер ці яны пра-
сла вяц ца на ўвесь свет. Ула даль-
ні кі прос та за ўва жы лі, што Бер ці 
не ве ра год на хут ка «пры бя гае» да 
міс кі з ежай, дэ ман стру ю чы, па 
ча ра па шых мер ках, фе на ме наль-
ную хут касць.

Муж і жон ка Каль цы ні зра зу ме лі, 
што гэ тая жва вая ча ра па ха мо жа 
стаць вы дат най рэ кла май для іх 
уста но вы, та му за ха це лі вы свет-
ліць — хто з'яў ля ец ца су свет ным 
рэ кард сме нам у хут кас ным бе гу ся-
род ча ра пах? Вось тут яны і вы ра-
шы лі звяр нуц ца да зна ка мі тай Кні гі 
рэ кор даў Гі не са, якая ве дае ўсё. 
Вы свет лі ла ся, што рэ корд све ту ся-
род ча ра пах уста ноў ле ны вель мі 
даў но, яшчэ ў 1971 го дзе. Да рэ чы, 
так са ма ў Вя лі ка бры та ніі. Ча ра па ха 
Чар лі раз ві ла хут касць 0,125 мет ра 
ў се кун ду. Гэ та зна чыць, за га дзі ну 
жы вё ла змаг ла б пе ра мяс ціц ца на 
450 мет раў.

На здзіў лен не Мар ка і Джа нін іх 
га да ва нец з лёг кас цю па біў вы нік 
да лё кіх ся мі дзя ся тых. Бер ці раз га-
няў ся да хут ка сці ка ля ад на го кі ла-
мет ра ў га дзі ну, што пе ра вы шае 

больш чым у два ра зы па пя рэд ні 
рэ корд. Вось тут і з'я ві ла ся ідэя 
ўклю чыць Бер ці ў спіс рэ кард сме-
наў Кні гі Гі не са. Но вы рэ кард смен 
не пад ка чаў, пе ра адо леў шы дыс-
тан цыю 5,48 мет ра за 19,59 се кун-
ды. З та кой хут ка сцю Бер ці змог 
бы пе ра адо лець кла січ ную сто мет-
роў ку за шэсць хві лін. Для ча ла ве-
ка вы нік смя хот ны, а вось для «бе-
гу на» ся род ча ра пах — хут касць 
на ўзроў ні ле ген дар на га спрын та-
ра Усей на Бол та ся род звы чай ных 
лю дзей. Да рэ чы, так ча сам ча ра-
па ху Бер ці і на зы ва юць.

Ра дас ныя гас па да ры ча ра па хі 
па бу да ва лі для Бер ці но вы до мік, 
дзе ён жы ве з Шэ лі. А пе рад хат кай 
ві сіць сер ты фі кат, які па цвяр джае, 
што Бер ці не звы чай ная ча ра па-
ха, а рэ кард смен све ту. Гас па да ры 
га на рац ца сва ім га да ван цам, праў-
да, за пэў ні ва юць, што най леп шай 
уз на га ро дай для Бер ці з'яў ля юц ца 
не ме да лі і сер ты фі ка ты, а звы чай-
ныя клуб ні цы, які мі яго кор мяць пе-
рад стар там. Для рэ кард сме на гэ та 
най леп шы «до пінг».

Сла ва ча ра па хі-спрын та ра на-
столь кі вя лі кая, што жы вё лі на з'яў-
ля ец ца па ста ян ным пер са на жам 
мно гіх кам п'ю тар ных гуль няў




