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16 га доў опе ры 
ў ад пла ту за брэх са ба кі

Жы хар ка го ра да Шту ра-

ва на поўд ні Сла ва кіі Ева 

Н., якая на пра ця гу 16 га-

доў гуч на ўклю ча ла опе-

ру Джу зэ пэ Вер дзі «Тра-

ві я та» ў ад пла ту за брэх 

су сед скай са ба кі, бы ла 

арыш та ва ная, па ве да мі ла 

вы дан не My Nove Zamky.

Сла вач ка слу ха ла ча ты рох хві лін ную арыю кож ны дзень з 
шас ці ра ні цы да дзе ся ці ве ча ра, з-за ча го яе дом ахрыс ці лі 
опер ным тэ ат рам. Па вод ле слоў жан чы ны, так яна помс ці ла 
су се дзям за са ба ку, які гуч на гаў каў, ад нак на ват пас ля яго 
смер ці ама тар ка опе ры не пе ра ста ла ўклю чаць кан цэр ты, якія 
раз но сі лі ся па ўсёй ву лі цы.

У 2015 го дзе мэр го ра да за ба ра ніў дай маць жы ха роў па ста ян-
ным пра слу хоў ван нем му зы кі. На ступ ныя два га ды і тры ме ся цы 
Ева са праў ды не ўклю ча ла опе ру на поў ную гуч насць, але ў ве-
рас ні 2017 го да «Тра ві я та» зноў зай гра ла ў Шту ра ве. У 2018 го-
дзе Вяр хоў ны суд па цвер дзіў за ба ро ну на пра слу хоў ван не му зы-
кі, і ця пер сла вач цы па гра жае ту рэм нае зня во лен не тэр мі нам ад 
паў го да да трох га доў. След чы лі чыць, што яна ўяў ляе па гро зу 
для гра мад ства, та му яе па кі нуць пад вар тай да су да.

Жан чы на за су дзі ла 
шлюб нае агенц тва 

за ад сут насць ба га тых жа ні хоў
Жы хар ка Лон да на ад су-

дзі ла 13,1 ты ся чы фун таў 

стэр лін гаў у шлюб на га 

агенц тва, якое не здо ле-

ла знай сці муж чы ну яе 

ма ры, пі ша Лен та.ру.

Не каль кі га доў та му 
47-га до вая Тэ рэ за Бурк звяр-

ну ла ся ў шлюб нае агенц тва Seventy Thіrty. Яна шу ка ла ба га та га 
жа ні ха, які па жа дае за вес ці з ёй дзі ця ў да да так да трох, якія ў яе 
ўжо бы лі. Су пра цоў ні кі фір мы сцвяр джа лі, што ў іх ба зе — сем 
ты сяч кан ды да таў, хоць у рэ ча іс нас ці яе па слу га мі ка рыс та ла ся 
толь кі не каль кі дзя сят каў муж чын. Ні адзін з іх не па ды шоў клі-
ент цы. Пас ля гэ та га раз зла ва ная жан чы на на зва ла агенц тва ў ін-
тэр нэ це жу лі ка мі і звяр ну ла ся ў суд. Суд дзя прый шоў да вы сно вы, 
што шлюб нае агенц тва ўвя ло Бурк у зман, і за па тра ба ваў вяр нуць 
ёй 12,6 ты ся чы фун таў стэр лін гаў, та кую су му яна вы дат ка ва ла на 
по шук жа ні ха. Акра мя та го, Seventy Thіrty прый дзец ца за пла ціць 
жан чы не 500 фун таў у якас ці кам пен са цыі за рас ча ра ван не.

«Вы пад ко ва праглынуў 
пі ра жок... з цві ка мі»

Жы хар кі тай скай пра він цыі 

Ху нань пра глы нуў 87 цві коў і 

7 кан цы ляр скіх кно пак, па ве-

дам ляе вы дан не Daіly Maіl.

25-га до вы хло пец па сту піў у 
баль ні цу са скар га мі на боль у 
жы ва це. Рэнт ген па ка заў дзя сят-
кі цві коў па 4-5 сан ты мет раў у яго 
груд ной клет цы і ў воб лас ці та за. 
На на ступ ны дзень па цы ен та пра апе ры ра ва лі. Хі рур гі пра ца ва лі 
су ткі і да ста лі 87 цві коў. Кан цы ляр скія кноп кі з-за не вя лі ка га 
па ме ру змаг лі са ма стой на прай сці праз кі шач нік і, на дум ку 
ўра чоў, па кі нуць ар га нізм на ту раль ным шля хам. Пер ша па чат-
ко ва па цы ент сцвяр джаў, што вы пад ко ва з'еў па ра ны пі ра жок з 
цві ка мі. Пас ля вы свет лі ла ся, што ма ла ды ча ла век стаў глы таць 
цві кі і кноп кі пас ля свар кі з дзяў чы най, якая па гра жа ла кі нуць 
яго. У баль ні цы ён па кі нуў ёй раз ві таль ны ліст на вы па дак, ка лі 
ле ка рам не ўдас ца ад шу каць яго баць коў.

Сту дэнт ка з'е ла 255 ке ба баў 
за 23 хві лі ны

А вось 21-га до вая мі ні я цюр-

ная дзяў чы на ад да ла пе ра-

ва гу звы чай най ежы і змаг ла 

за 23 хві лі ны з'ес ці 255 ке-

ба баў.

Уво гу ле 44-кі ла гра мо вая 
сту дэнт ка з Тур цыі пра глы ну ла 
ка ля ча ты рох кі ла гра маў мя са 
з са ла тай і хле бам, за піў шы 
ва дой. Яна абы шла ін шых кан-
кур сан таў з вя лі кім ад ры вам, 
і гэ та мі ні я цюр ная дзяў чы на 
атры ма ла ў па да ру нак смарт-

фон і маг чы масць ча ты ры ме ся цы бяс плат на хар ча вац ца ў 
рэ ста ра не, дзе пра хо дзіў кон курс. Трэ ба ска заць, што вы нік 
вель мі здзі віў ула даль ні ка ка вяр ні, тым больш пас ля та го, як 
дзяў чы на па абя ца ла па біць свой рэ корд.

Іван КУ ПАР ВАС



(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

А дзе ля боль шай аб' ек тыў нас ці 
ў жу ры за пра сі лі шоу-прад зю са ра 
кон кур су Гор да на Ба не ла з Маль ты. 
Ён не ве даў рэ га лій ні вод на га з прэ-
тэн дэн таў, та му з ува гай і ці ка вас цю 
слу хаў аб са лют на ўсіх і для кож на-
га зна хо дзіў сло вы пад трым кі: хва-
ліў дык цыю аль бо плас ты ку, ра біў 
камплі мен ты воб ра зу ці ар тыс тыч-
нас ці, а так са ма пра ца ваў за ўяў ную 
пуб лі ку, апла дзі ра ваў, за да ваў пы-
тан ні — сло вам, раз ра джаў сва ёй еў-
ра пей скай пры яз нас цю на пру жа ную 
ат мас фе ру.

«Good evenіng, Europe! Welcome to 
the Junіor Eurovіsіon Song Contest!» — 
на ват цяж ка пад лі чыць, коль кі ра зоў 
пра гу ча лі гэ тыя сло вы ў сту дыі пе-
рад жу ры, за ку лі са мі, у ка лі до рах 
і ін шых кут ках, пры дат ных да рэ пе-
ты цыі. За ўва жа ем у чар зе ўдзель ні-
каў — зболь ша га дзя во чай — ня ма ла 
зна ё мых асоб: па спы таць 
уда чы вы ра шы лі бы лыя 
ўдзель ні кі дзі ця ча га «Еў-
ра ба чан ня» Ксе нія Сіт нік, 
На дзея Мі ся ко ва, Рус лан 
Асла наў і Хе ле на Ме ра-
аі, прад стаў ні ца Бе ла ру-
сі на да рос лым «Еў ра-
ба чан ні-2011» Анас та сія 
Він ні ка ва, дач ка Яго ра 
Хрус та лё ва Ма рыя, вя-
ду чыя тэ ле ка на ла АНТ 
Ка ця ры на Ціш ке віч і Ан-
жа лі ка Пуш но ва, ува саб-
лен не рэ клам най гуль ні 
«Уда ча ў пры да чу» Дзміт-
рый Ках но, вя ду чы на він 
«Бе ла русь 1» і ка мен та-
тар «Еў ра ба чан ня» Яў ген 
Пер лін, вя ду чая Агенц тва 
тэ ле на він На тал ля Та ра-
сюк...

Зрэш ты, хва ля ва лі ся 
аб са лют на ўсе: і 10-га-
до выя дзе ці, і сту дэн ты 
жур фа ка, і ўжо во пыт ныя тэ ле вя ду-
чыя, у якіх за пля чы ма не ад на сот ня 
эфі раў.

Пер шай на суд жу ры ад ва жы ла ся 
вый сці Анас та сія Він ні ка ва: «Ці ка ва 
бы ло б па пра ца ваць па гэ ты бок сцэ-
ны, тым больш, ка лі шчы ра, «Еў ра ба-
чан не» — та кая ўні каль ная твор чая 
пля цоў ка, якая аб' яд ноў вае му зы кан-
таў, ар тыс таў з роз ных кра ін, кон курс 
са праў ды за цяг вае, і, ка лі ад ной чы 
аку на еш ся ў гэ ту ат мас фе ру, хо-
чац ца зноў у яе вяр нуц ца». Ка ле гу-
кан ку рэнт ку па сцэ не пад тры ма ла 
і бы лая ўдзель ні ца дзі ця ча га «Еў-
ра ба чан ня» На дзея Мі ся ко ва: «Для 
кож на га ўдзель ні ка дзі ця чае «Еў ра-
ба чан не» — гэ та і ка ла саль ны во пыт, 
які мы атрым лі ва ем на кон кур се, і ча-
роў ная каз ка, і вель мі цёп лыя ўспа мі-
ны, якія за хоў ва юц ца ўнут ры ця бе на 
вель мі-вель мі доў гі час... Тут вель мі 
мно га год ных удзель ні каў, шмат ка го 
я доб ра ве даю, і які б вы бар ні зра бі-
ла жу ры, усім жа даю ўда чы!»

«Я ўспры маю гэ ты ад бор як ім-
пульс для раз віц ця і вы клік са мой 
са бе, сва ім умен ням, на вы кам і ве-
дам, — пры зна ла ся са мая да рос лая 
ся род кан ды да таў Ка ця ры на Ціш ке-
віч. — Хо чац ца па спра ба ваць неш та 
но вае: кан цэр ты на рус кай і бе ла-
рус кай мо вах я пра вод жу рэ гу ляр на, 
а вось у якас ці анг ла моў най вя ду чай 
яшчэ не бы ла. На ту раль на, ха це ла-
ся б вый граць і вес ці «Еў ра ба чан-
не», ад нак, ка лі гэ та га не зда рыц ца, 
мяр кую, за сму чац ца не бу ду, а бу ду 
пра ца ваць над са бой да лей. Да рэ-
чы, шчы ра ска жу як бы лы вы клад-
чык анг лій скай мо вы: кан ку рэн цыя 
вель мі вы со кая і не ка то рыя пад лет-
кі дэ ман стру юць над звы чай доб ры 
ўзро вень».

На фо не да рос лых дзе ці ра да ва лі 
не столь кі без да кор най анг лій скай, 
коль кі эма цы я наль най, жы вой не па-
срэд нас цю. Так, 10-га до вая мін чан-
ка Ары на Роў ба, да ве даў шы ся, што 
пы тан ні ёй за дае са праўд ны маль-
ці ец, вы да ла та кое шмат знач нае 
«м-м-м...», што са рва ла апла дыс-
мен ты. «Гэ та пер шы сур' ёз ны кас-
тынг дач кі, маг чы ма, яна кры ху раз-
гу бі ла ся з-за да дат ко вых пы тан няў, 
але я ад ра зу на строй ва ла яе на тое, 
што ў лю бым вы пад ку бу дзе ка рыс-
ны во пыт, не за леж на ад вы ні ку. Але, 
на мой по гляд, у Ары ны па мкнен не 
да сцэ ны сур' ёз нае і вель мі маг чы-
ма, што тэ ле ба чан не — яе бу ду чая 
пра фе сія», — рас ка за ла ма ма юнай 
вя ду чай. «Не, я не раз гу бі ла ся! — 
звон ка за пя рэ чы ла дзяў чын ка. — 
Прос та ча мусь ці лі чы ла, што ўсе ў 
жу ры — бе ла ру сы, а тут, аказ ва ец ца, 
ёсць ча ла век з Маль ты, і з ім ці ка ва 
га ва рыць». Ары на ку ля мёт най чар-
гой вы па лі ла, што ўжо даў но хо ча 

стаць вя ду чай і та му зды мае ві дэа 
для ўлас на га ютуб-ка на ла, а анг лій-
скай яе на ву чы ла ма ма: «Яна ска за-
ла: «Хо чаш ці не хо чаш, але зраб лю з 
ця бе ча ла ве ка, а та та га во рыць, што 
ма ма заўж ды га лоў ная, а я ўся ў та-
ту. Але ўсё ад но, хоць я і ве даю анг-
лій скую, я хва ля ва ла ся, бо сён ня вы-
паў адзін зуб — ка ра цей, яшчэ ўчо ра 
хіс таў ся, а сён ня ма ма па кла ла на 
сня да нак ка шу з клуб ні ца мі, я ўку сі-
ла, а ён бац — і ў ру ках, і та та па жар-
та ваў, што трэ ба пры ма ца ваць на зад 
кле ем, але вы ра шы лі па кі нуць так, 
як ёсць. А ка лі вы рас ту, я ха це ла б 
вес ці «Го лас», як Дзміт рый На гі еў: 
у аку ля рах, уся та кая пры коль ная... 
І мо жа, гэ та збо ку па доб на на мал пу 
Чы-чы-чы, але я вось та кая!»

Яшчэ ад ну з са мых юных удзель ніц 
ад бо ру, га мяль чан ку Ксе нію Га лец-
кую, су пра ва джа ла ўну шаль ная гру па 
пад трым кі: ма ма, ста рэй шая сяст ра і 
ма лень кі бра цік, які, праў да, не да ча-
каў ся вы ступ лен ня Ксю шы і за снуў 

у ка ляс цы. Як ака за ла ся, для сям'і 
та кія па да рож жы — не рэд касць, як і 
для са мой Ксе ніі — удзел у твор чых 
кон кур сах: «Я вя ла На цы я наль ную 
му зыч ную прэ мію «Лі ра», удзель ні-
ча ла ў тэ ле пра ек це «Я спя ваю», ва 
ўкра ін скім дзі ця чым «Го ла се» і ін шых 
кон кур сах, а яшчэ вя ду пра гра му «Па-
за клас ная га дзі на» на рэ гі я наль ным 
ка на ле «Бе ла русь 4». Ну і тут, хоць, 
на ту раль на, хва лю ю ся, але, мяр кую, 
што шан цы ў мя не ёсць: анг лій скую 
ве даю доб ра, на огул у шко ле ву чу ся 
на «вы дат на» і боль шасць пы тан няў, 
якія жу ры за дае ін шым удзель ні-
кам, ра зу мею без праб лем». Ма ма 
памкнен ні дач кі, як і ўсіх ас тат ніх дзя-
цей, толь кі ві тае: «Ка лі ім неш та ці ка-
ва, ня хай спра бу юць свае сі лы, бо ка-
лі не па спы та еш, не да ве да еш ся, тваё 
гэ та ці не, а ўжо за да ча баць коў — па 
ме ры сіл і маг чы мас цяў да па маг чы, 
пад тры маць дзя цей».

Ка рыс та ю чы ся мо ман там, Ксю-
ша бя жыць ра біць су мес нае фо та з 

ад ной са сва іх лю бі мых 
ар тыс так Ксе ні яй Сіт нік, 
якая так са ма спра буе сё-
ле та, праз 13 га доў пас ля 
пер шай пе ра мо гі Бе ла ру сі 
на дзі ця чым «Еў ра ба чан-
ні», вяр нуц ца на кон курс 
у но вым амп луа. «Гэ та не 
зна чыць, што са спе ва мі 
я за вя за ла, — усмі ха ец ца 
ста рэй шая Ксе нія ў ад каз 
на рос пы ты. — Маг чы ма, 
ка лі-не будзь я зноў па-
спра бую ся бе ў амп луа 
ар тыст кі. Але ж я атры ма-
ла аду ка цыю жур на ліс та, і 
мне ці ка ва па спра ба ваць 
свае сі лы ў якас ці вя ду-
чай. Тым больш ме на ві та 
гэ ты кон курс шмат га доў 
та му даў мне доб ры старт 
у жыц ці, і я з пры ем нас цю 
згад ваю той час. Праў да, 
што раз хва лю ю ся, як пер-
шы, спра бую пе ра адоль-

ваць эмо цыі, але пе ра жы ваю на кож-
ным эк за ме не — вось і ця пер аж но 
ру кі дры жэ лі...»

Пер шы мі з удзель ні каў пор цыю 
да дат ко вых кам плі мен таў ад жу ры 
і прось бу за тры мац ца па чу лі Рус лан 
Асла наў і Хе ле на Ме ра аі, якія паз-
ней вы сту пі лі ў ду э це. Ад нак по тым 
та кую маг чы масць атры ма лі і яшчэ 
не каль кі прэ тэн дэн таў, та му ра біць 
вы сно вы пра тое, што вя ду чыя дзі ця-
ча га «Еў ра ба чан ня-2019» ужо зной-
дзе ныя, усё ж за ра на. Кан чат ко вы 
вы нік ад бо ру Бел тэ ле ра дыё кам па нія 
агу чыць у па чат ку во се ні. І вы бар, 
як за зна чыў рэ жы сёр і прад зю сар 
Гор дан Ба не ла, бу дзе над звы чай 
ня лёг кі: «Кож ны з кан ды да таў быў 
ад мет ны і ці ка вы, у вас шмат твор-
чых лю дзей, і мя не гэ та па ра да ва ла. 
Ка го б ні вы бра ла жу ры, я ўпэў не ны, 
што вя ду чыя да па мо гуць зра біць бу-
ду чае шоу яшчэ больш ві до вішч ным 
і за хап ляль ным».

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

ЗА ДАЧ КА СА МНО ГІ МІ 
ВЯ ДО МЫ МІ

Ксе нія СІТ НІК сціп ла ска за ла 
пра ся бе прад зю са ру з Маль ты: 

«Фэшн-жур на ліст, спя вач ка... 
ну, і яшчэ пе ра мож ца дзі ця ча га 

«Еў ра ба чан ня-2005».

Ары на РОЎ БА пры му сі ла да рос лых 
пры га даць, што і яны не ка лі бы лі 

дзець мі, га рэз лі вы мі і не па срэд ны мі.

«Хто вам ска заў, што пра фе сій ныя вя ду чыя не хва лю юц ца 
на кас тын гу? Мы прос та лепш гэ та ўтой ва ем», — 

сцвяр джае Яў ген ПЕР ЛІН.


