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— У тры нац цаць га доў я гля дзе ла 

на ра вес ні каў і ха це ла быць, 

як яны: на сіць пры го жае адзен не, 

мець да ра гі тэ ле фон. 

На жаль, баць кі не маг лі са бе 

гэ та да зво ліць, та му я ўлад ка ва ла ся 

рас клей шчы кам аб' яў, — 

рас каз вае Ка мі ла ЖЫ БУ ЛЯ.

...Бы ло цяж ка: у дзень трэ ба бы ло абы сці 

300—600 пад' ез даў, пры гэ тым на вед ваць 

шко лу! За тое праз год яна змаг ла за ра біць 

на ноў тбук і тэ ле фон.

Да лей у ін тэр нэ це дзяў чы на па ча ла шу-

каць больш вы гад ныя ва кан сіі. Так ува гу 

Ка мі лы пры цяг ну ла ра бо та ка пі рай та ра. 

З кож ным сім ва лам, ска зам, ма тэ ры я лам 

яна па шы ра ла свае маг чы мас ці і на вы кі, 

што да па маг ло за тым улад ка вац ца ў больш 

перс пек тыў ныя агенц твы. Яна ста ла па за-

штат ным ка пі рай та рам кам па ніі «Kakadu 

Development», за тым па спра ба ва ла ся бе ў 

якас ці ад мі ніст ра та ра гру пы «УКан так це» 

сту дыі «20\13». Пра ца ва ла і па за штат ным 

ка рэс пан дэн там у га зе це «Пе ре ход ный 

воз раст», на пар та ле «Кам п'ю тар ныя вес-

ці», у пра ек це «Спар та» ў Мін ску, SMM-

cпецыялістам у двух мін скіх рэ ста ра нах...

Ка мі ла не пе ра ста ва ла раз ві вац ца ў роз-

ных кі рун ках: са ма асвой ва ла свет мар ке-

тын гу, прай шла SMM-кур сы, ха дзі ла на май-

стар-кла сы і трэ нін гі.

— По тым год пра ца ва ла ў SMM-агенц тве 

па прын цы пе «стар та па», ка лі адзін ча ла век 

ро біць усё і ад ра зу, — пра цяг вае яна. — 

Трэ ба бы ло тэ ле фа на ваць, су стра кац ца з 

клі ен та мі, пі саць на сайт... пя тае, дзя ся тае. 

За той год я са праў ды «пе ра га рэ ла» ня гле-

дзя чы на тое, што ра бо та мне па да ба ла ся. 

Ста мі ла ся: шас ці дзён ны ра бо чы дзень, ча-

сам па дзе сяць га дзін, на пруж ваў. Спра-

ба ва ла сыс ці на ін шае мес ца, дзе больш 

гро шай і менш аба вяз каў — пра тры ма ла-

ся там паў та ра ме ся ца і зра зу ме ла, што 

не ма гу так больш. Вяр ну ла ся да фры лан-

су. А пас ля з'я ві ла ся маг чы масць зра біць 

штось ці сваё.

Яшчэ пад час пра цы ў агенц тве да Ка мі лы 

ў «Ін стаг ра ме» прый шло ня ма ла пад піс чы-

каў. Там яна да ва ла па ра ды па мар ке тын гу, 

про да жам, тайм-ме недж мен це, са ма раз-

віц ці. Сур' ёз на за ста рон ку ўзя ла ся пас ля 

сы хо ду з офі са: куп ля ла рэ кла му ў ін шых 

вя до мых бло ге раў, на ла дзі ла сваю для ка-

пі рай та раў, сту дэн таў, SMMшчыкаў-па чат-

коў цаў. Там жа дзяў чы на па ча ла рас каз ваць 

пра сваё жыц цё, каб раз ба віць сур' ёз нае. 

Блог па сту по ва на бі раў па пу ляр насць.

(За кан чэн не на 4-й стар. «ЧЗ».)
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Не ўсвя дом ле ная не бяс пе каНе ўсвя дом ле ная не бяс пе каСвая спра ваСвая спра ва

— Для за няткаў пар ку рам па ды дзе лю бое 

мес ца. Бы вае, пра гуль ва ем ся па ву лі цы 

і за ўва жа ем кру ты за ву лак. Та ды спы ня ем ся 

і па чы на ем трэ ні роў ку, — ка жа ад на 

з ма іх су раз моў ніц Ка ра лі на АРУ ЦЮ НЯН, 

двац ца ці двух га до вы май стар спор ту 

і трэ нер па спар тыў най гім нас ты цы. 

Ра зам з сяб роў кай і ка ле гай Вік то ры яй 

МІ ХАЙ ЛА ВАЙ, так са ма май страм спор ту, 

яны ўжо два га ды з'яў ля юц ца адзі ны мі 

дзяўчатамі-паркуршчы ца мі ў Бе ла ру сі.

Гэ ты кі ру нак спор ту ўвай шоў у жыц цё 

бы лых сту дэн так дзяр жаў на га 

ўні вер сі тэ та фі зіч най куль ту ры вы пад ко ва. 

Ад ной чы кам па нія зна ё мых пра па на ва ла 

дзяў ча там па гля дзець, чым яны зай ма юц ца. 

І па не сла ся...

— Ка лі хлоп цы толь кі па чы на лі зай мац ца пар ку-

рам, не бы ло столь кі ін фар ма цыі, коль кі ця пер, та му 

ву чы лі ся са ма стой на, без пад трым кі трэ не раў. Зды-

ма лі свае трэ ні роў кі на ка ме ру, ана лі за ва лі і вы праў-

ля лі па мыл кі ін ту і тыў на, — ка жа Ка ра лі на. — Пер-

шыя трэ ні роў кі мы пра во дзі лі ў эк стрым-пар ку на 

сталічнай ву лі цы Ста ле та ва. З Ка ра лі най на зі ра лі за 

хлоп ца мі, за па мі на лі ба зу, а пас ля са мі спра ба ва лі 

вы кон ваць роз ныя тру кі і звяз кі. Нам спа да ба ла ся, 

што бы ла ма раль ная і фі зіч ная пад трым ка з бо ку 

хлоп цаў, час та чу лі ад іх пад ба дзёр ван не. Да рэ чы, 

адзін з тых трэй се раў (пар кур шчы каў. — Аўт.) — 

мой ма ла ды ча ла век, — усмі ха ец ца Вік то рыя.

(За кан чэн не на 8-й стар. «ЧЗ».)

«Пар кур — толь кі ву лі ца, «Пар кур — толь кі ву лі ца, 
толь кі ас фальт!»толь кі ас фальт!»

Ві ка Мі хай ла ва.

Фо та Юрыя КАС ТА РО ВА.

АД АБ' ЯЎ — ДА ДВУХ 
УЛАС НЫХ ПРА ЕК ТАЎ,

ці Да маг чы ся пос пе ху ў 21 год

ГУЛЬ НЯ... ЗА ПО ЕМ
Як вір ту аль ная рэ ча іс насць раз бу рае 

псіхіку гуль ня ма наў
«Я з бра там і не вя лі кай купкай лю дзей зна хо джу ся ў ан га ры, ён ад чы не ны. 

Ва кол ку ча зброі. По тым на нас хтось ці на паў — унутр ува рва ла ся гру па 

не вя до мых. Тут жа ўзяў аў та мат і... я чуў го лас бра та і мне бы ло страш на, 

што ён мо жа па мер ці, але ка лі вы ра шыў да па маг чы яму, усё рап там спы ні ла ся. 

Усе бы лі мёрт выя. Я не стаў шу каць бра та. Мо жа, прос та не ха цеў знай сці яго 

мёрт вым, та му і не агля даў тру пы?» — так рас па вя дае пра свой сон, сю жэт 

яко га вель мі на гад вае кам п'ю тар ныя гуль ні жан ру «экшн», 21-га до вы гей мер.

«У сва ім па коі я раз маў ляў з не зна ё мы мі людзь мі. Рап там усе яны знік лі, 

а за мест іх з'я ві ла ся зна ё мая дзяў чы на. Дзіў ным го ла сам яна пра маў ля ла 

ней кія да ты. За тым па мяш кан не афар ба ва ла ся ў яр кія кіс лот ныя то ны і ста ла 

па доб ным на ла бі рынт, скла дзе ны са зна ё мых рэ чаў. З па чуц цём стра ху я 

спра ба ваў знай сці вы хад да мо ман ту абу джэн ня. Пра чнуў ся з тры во гай, не мог 

зра зу мець, дзе зна хо джу ся». Ад чу ван не ту гі і без вы ход нас ці пра ніз вае ўсе 

сны ма ла до га ча ла ве ка, які шмат га доў за хап ля ец ца кам п'ю тар ны мі гуль ня мі. 

У ін шым 

яго сне 

раз горт ваў ся 

та кі сю жэт: 

«Пе рад 

дзвя ры ма 

ў ква тэ ру 

ся дзе ла 

дзіў ная іс то та, 

па доб ная 

на жа бу. 

У жа ху я ўцёк 

на ву лі цу, 

дзе бы ло 

цём на 

на столь кі, 

што на огул 

ні чо га 

нель га бы ло 

раз гле дзець. 

Блу каў 

у цем ры 

да абу джэн ня».

(За кан чэн не 
на 2-й стар. 

«ЧЗ».)


