
Вый граў міль ё ны, 
але стаў чор на ра бо чым

У Вя лі ка бры та ніі пе-

ра мож ца ла та рэі пра-

тра ціў міль ё ны фун таў 

стэр лін гаў, за стаў ся 

без до ма і ма шы ны і 

вы му ша ны за раб ляць 

на жыц цё цяж кай фі зіч-

най пра цай, па ве дам ляе 

The Sun.

У 2002 го дзе 19-га до вы 

Майкл Кэ рал вый граў у ла-

та рэю 9,7 міль ё на фун таў 

стэр лін гаў (звыш 27 млн 

руб лёў). Атры маў шы гро-

шы, ма ла ды ча ла век кі нуў-

ся ў раз гул. Ён вы хва ляў ся, 

што тра ціць 10 ты сяч фун-

таў што дзень, раз'яз джаў 

па ву лі цах на «мер се дэ се» 

з над пі сам «Ка роль гоп ні-

каў» (Kіng of Chavs) і кі даў у 

пра хо жых фаст фуд. Да 2012 

го да ад яго ба гац цяў ні чо га 

не за ста ло ся. «Мае міль ё ны 

вы па ры лі ся ўся го за дзе сяць 

га доў, — пры зна ец ца Кэ рал. — У мя не ня ма ні до ма, ні 

ма шы ны, якія я мог бы на зваць сва і мі. Але я не шка дую, 

лёг ка да ста ла ся, лёг ка і стра ці ла ся». Па вод ле яго слоў, ён 

стаў больш шчас лі вым, ка лі зноў па чаў пра ца ваць.

Ця пер бы лы міль я нер жы ве ў Шат лан дыі і пра цуе па 

12 га дзін у дзень. «Ця гаю 50-кі ла гра мо выя мяш кі з ву га лем 

і ся ку бяр вё ны, якія пра да юць на за праў ках», — рас каз-

вае ён. Па вод ле яго слоў, з шас ці га дзін ра ні цы да шас ці 

га дзін ве ча ра ён па спя вае да ста віць 150 мяш коў ву га лю. 

«Ча сам мне да юць не каль кі фун таў на гар ба ту, гэ та да во лі 

смеш на», — ка жа Кэ рал.

Дзяў чы на штра фа ва ла хлоп ца 
за спаз нен ні

Ка рыс таль ні ца ад ной з сац се так па ча ла спа га няць 

пла ту са свай го бой фрэн да за поз няе вяр тан не 

да до му. Сва ёй гіс то ры яй яна па дзя лі ла ся ў се ці ве 

і выкліка ла шквал абу рэн ня, пі ша The Daіly Star.

Па ра жы ве ра зам два га ды. Ра ней дзяў чы на бы ла да-

ма се дам, але пас ля смер ці ма ці па ча ла на вед ваць за баў-

ляль ныя ўста но вы, дзе і па зна ё мі ла ся са сва ім хлоп цам. 

Яна згад вае, што да па зна за трым лі ва ла ся ў ба рах, маг ла 

за быц ца за ра дзіць тэ ле фон, у вы ні ку ча го ма ла ды ча ла-

век не мог з ёй звя зац ца і вы хо дзіў з ся бе. Дзе ля парт нё-

ра яна кі ну ла піць і за ся ро дзі ла ся на до ме, але та ды «па 

на хі ле най» пай шоў хло пец. «У яго з'я ві лі ся но выя сяб ры, і 

ця пер ён за трым лі ва ец ца кож ныя вы хад ныя да 3—5 ра ні-

цы, — скар дзіц ца яна. — Я ха чу, каб у яго бы ла аса біс тая 

пра сто ра, та му што лю дзі гэ та га за слу гоў ва юць. Але мя не 

ўсё яшчэ тур бу юць па двой ныя стан дар ты, якія ён уста ля-

ваў у на шых ад но сі нах». Су жы цель не пай шоў дзяў чы не 

на су страч пас ля яе прось баў. Та ды яна ад ва жы ла ся на 

край нія ме ры і па ча ла яго штра фа ваць за спаз нен не (ка лі 

не прый шоў да до му да ча ты рох ра ні цы) на 50 до ла раў.

Не ўсе на вед валь ні кі сац се так пад тры ма лі яе. Мно гія 

ад зна ча лі, што та кі спо саб не ўра туе іх ад но сі ны.

Жан чы на за ха це ла ўжы віць 
са бе ў пят кі аб ца сы

Зор ка зна ка мі та га бры тан ска га рэ алі ці-шоу Bіg 

Brother Са лі Эксл ха це ла змя ніць фор му пя так пры 

да па мо зе плас тыч най хі рур гіі, пі ша Daіly Maіl.

Жан чы на раз ліч ва ла, што спе цы яль ныя ім план та ты 

да па мо гуць ёй стаць вы шэй шай. Яна па ве да мі ла вя до ма-

му плас тыч на му хі рур гу Тэ ры Дуб роу, што та кія апе ра цыі 

ро бяць у Ка рэі. Той за пэў ніў 

зна ка мі тасць, што пя тач ных 

ім план та таў не бы вае. «Ка-

лі б яны іс на ва лі, ду ма е це, 

гэ ты ма лы по бач са мной 

быў бы та кім ніз кім?» — па-

жар та ваў ён з ін ша га вя ду-

ча га, рост яко га скла дае 

155 сан ты мет раў. Эксл не-

ад на ра зо ва звяр та ла ся да 

да па мо гі плас тыч ных хі рур-

гаў, яна двой чы па вя ліч ва-

ла гру дзі і тры ра зы ка рэк-

та ва ла фор му но са. «Чым 

больш плас тыч ных апе ра-

цый, тым больш у мя не чы-

та чоў і гле да чоў», — да во лі 

прос та тлу ма чыць яна.

Іван КУ ПАР ВАС.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Валянціны, Ганны, 
Паўлы, Парфірыя, 
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К. Ізабелы, Дзям'яна, 
Палікарпа, Рамана, 
Севярына.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 8.12 18.34 10.22

Вi цебск — 8.05 18.21 10.16

Ма гi лёў — 8.03 18.24 10.21

Го мель — 7.57 18.23 10.26

Гродна — 8.27 18.50 10.23

Брэст — 8.25 18.53 10.28
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Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым значком, носяць рэк   ламны ха рак тар. Адказ-
насць за змест рэкла мы ня суць рэкла ма даў цы.
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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Месяц
Поўня 19 лютага.

Месяц у сузор’і 

Скарпіёна.

УСМІХНЕМСЯ

16 23 лютага 2019 г.НАПРЫКАНЦЫ

— Да ра гі, а да вай згу ля-

ем вя сел ле 23 лю та га?

— Ты, што — хо чаш са-

пса ваць мне свя та?!

Як у вой ска іс ці, дык 

ня ма ка му, а як піць 23-га, 

дык усе аба рон цы.

Аб' ява ў ін сты ту це:

«Ву чы це ся! Інакш свя та 

23 лю та га мо жа стаць для 

вас пра фе сій ным!»

На пя рэ дад ні 23 лю та га. 

На аў то бус ным пры пын ку 

ста яць жан чы на з муж чы-

нам. Яна ка жа:

— Ба бы бу дуць він ша-

ваць — не ца луй ся, бу-

дзеш ца ла вац ца — мне 

не пры зна вай ся, пры зна-

еш ся — по тым не крыў-

дуй!

Аб' ява ў кра ме пе рад 

23 лю та га:

«Ку пі па да ру нак му жу — 

і атры май па да ру на чак для 

ка ха на га муж чы ны!»

Ме на ві та Дзень аба рон-

ца Ай чы ны да зва ляе най-

больш дак лад на склас ці 

спіс тых, ка го трэ ба па він-

ша ваць з 8 Са ка ві ка.

ПЫ ТАН НІ:
1. Ча ла век, які вы клі кае да 

ся бе па гар ду, якім па мы ка-

юць, ка ман ду юць (7).

2. Ка та ліц кі ма нас тыр (7).

3. Ва да сцё ка вая ка наў ка (6).

4. Пласт уз ара най зям-

лі (5).

5. Конь, пры зна ча ны толь кі 

для вы ез ду, а не для пра-

цы (8).

6. Хат ні на стаў нік (8).

7. Сма ліс ты ка ва лак дрэ-

ва (6).

8. Кру чок для вя зан ня (7).

9. Ску ра ны ла паць (3).

10. Цар коў нае пра столь нае 

свя та; на огул свя та з кір ма-

ша мі і гуль ня мі (4).

11. Плот з жэр дак (9).

12. Клін для за ма ца ван ня 

ка сы (9).

13. Ма шын ка для стрыж кі 

на га ла (7).

14. Двор ка ля ха ты (8).

15. Ста ра жыт ны аб рад на 

вя сел лі (5).

16. Пры ста са ван не для на ві-

ван ня пра жы на цэў ку (6).

17. Жа лез ны аб руч, які на га-

ня юць на боч ку, драў ля ную 

ка лод ку ко ла, па лю і г. д. (5).

Склаў Іван МАЗУРУК.

Філворд

АД КА ЗЫ:
1. Па пі хач.
2. Кляш тар.
3. Рыш ток.
4. Скі ба.
5. Ста ен нік.
6. Да рэк тар.
7. Сма ляк.
8. Шы дэ лак.

9. Чук.
10. Фэст.
11. Жар дзя нік.
12. За па ты лак.
13. Ну лёў ка.
14. Пад во рак.
15. Па сад.
16. Су ка ла.
17. Рэ хва.

Zамор'еZамор'е





Жыц ця люб ку, ап ты міст ку, гу ма рыст ку — ша ноў-

ную Люд мі лу Ан то наў ну ЗА РЭ ЦКУЮ (СТА РА ВОЙ-

ТА ВУ) — шчы ра він шую з пры го жай круг-

лай да тай! Зы чу моц на га зда роўя, удач і 

за ста вац ца та кой жа на мно гія, мно гія 

га ды!

Соф'я КУ СЯН КО ВА.

Філ вор ды, так са ма вя до мыя як вен гер скія кры жа ван кі, уяў ля юць са бой 

га ла ва лом кі, у якіх па тра бу ец ца знай сці ўсе сло вы, упі са ныя ў квад рат ную 

сет ку. На пер шы по гляд лі та ры ўпі са ны ха а тыч на, але на са май спра ве 

ўсе яны з'яў ля юц ца част кай слоў. Сло вы мо гуць вы гі нац ца ў лю бы бок 

пад пра мым вуг лом, але не пе ра ся ка юц ца ад но з ад ным.


