
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Анісіма, Івана, 
Сцяпана.
К. Марты, Наталлі, Юліі, 
Рудольфа, Фелікса, 
Юрыя.

Месяц
Апошняя квадра 

16 ліпеня.

Месяц у сузор’і Шаляў.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 5.15 21.16 16.01

Вi цебск — 4.58 21.12 16.14

Ма гi лёў — 5.05 21.06 16.01

Го мель — 5.09 20.56 15.47

Гродна — 5.32 21.30 15.58

Брэст — 5.36 21.27 15.51

Фота Максіма ШАСТАКОВА.
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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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УСМІХНЕМСЯ

27 ЛІ ПЕ НЯ

1147 год — як свед чыць апо весць «Ка зан не аб 
за бой стве Да ні і ла Суз даль ска га і па чат ку 

Маск вы» — бы ла за сна ва на Маск ва.

1812 год — у г. Коб ры не і ў яго ва ко лі цах ад быў ся 
бой па між вой ска мі ра сій скай 3-й За ход няй 

ар міі А. П. Тар ма са ва і сак сон скай бры га ды Г. Клен ге ля. 
У вы ні ку 9-га дзін на га бою сак сон цы скла лі зброю, стра-
ціў шы за бі ты мі 109 ча ла век. У па лон зда лі ся больш за 60 
афі цэ раў і ка ля 2 ты сяч сал дат.

1877 год — на ра дзіў ся Ула дзі мір Мі ка ла е віч Пер-
цаў (Ра сія), бе ла рус кі гіс то рык, ака дэ мік НАН 

Бе ла ру сі, за слу жа ны дзе яч на ву кі Бе ла ру сі. Аў тар больш 
чым 60 на ву ко вых прац — па ўсе агуль най гіс то рыі, гіс то рыі 
гра мад скай дум кі, гіс то рыі і гіс та рыя-
гра фіі Бе ла ру сі.

1921 год — ка над скі фі зі ё лаг 
Фрэ дэ рык Бан цінг упер-

шы ню іза ля ваў ін су лін.

1922 год — у Бру се лі за сна ва ны Між на род ны геа-
гра фіч ны са юз.

1982 год — у Мін ску ад быў ся «Марш мі ру—82», які 
пра хо дзіў па марш ру це Стак гольм—Мінск—

Маск ва як дэ ман стра цыя адзін ства ўсіх лю дзей доб рай во лі 
ў ба раць бе за раз рад ку і спа кой па між на ро да мі і пра тэс ту 
гра мад скас ці су праць ядзер най зброі і гон кі ўзбра ен няў.

1990 год — Вяр хоў ны Са вет Бе ла рус кай ССР 
пры няў Дэк ла ра цыю аб дзяр жаў ным су ве-

рэ ні тэ це.

2002 год — у Льво ве ад бы ла ся са мая буй ная ў 
гіс то рыі су свет ных авія шоу тра ге дыя. У вы-

ні ку па дзен ня Су-27 за гі ну лі 77 ча ла век (па не афі цый ных 
да ных — да 84).

Ян ка СІ ПА КОЎ, пісь мен нік, пе ра клад чык:

«Устой лі васць і на праў ду моц ная, 
але на стой лі васць... мац ней шая за яе».

У кра ме:

— Пра бач це, у нас ня ма 
рэш ты. Вазь мі це вось пяць 
гу мак з Мі кі Маў сам.

— Я вам дзі ця, ці што?! 
Дай це з тэр мі на та рам...

А мне па да ба ец ца 
даждж лі вае на двор'е.

Гу ляць мне ўсё роў на 
ня ма з кім, а вось па мі до-
ры са мі ся бе не паль юць, 
ці ве да е це.

Не як на ся-
мей най ры бал-
цы сын пы та-
ец ца ў баць кі, 
як вы зна чыць 
уз рост ры бы. 
Доў га спра ча-
лі ся, рас каз ва-
лі роз ныя вер сіі 
пра лус ка він кі, 
ад цен не, плаў-
ні кі. У рэш це 
рэшт вы ра шы лі 
спы таць дзя ду-
лю:

— А як вы зна чыць уз рост 
ры бы?

— Па ва чах!

— ?!

— Чым да лей во чы ад хвас-
та, тым ры ба ста рэй шая...

Муж чы ны не зды ма юць 
шкар пэт кі пад час ceкcу, 
каб па ка заць жан чы нам, 
як ім спа да баў ся іх па да-
ру нак.
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На шы дзяў ча ты Ка ця-
ры на, Алі са і Элі за бет 
БЯ ГУН па да ро зе на 
ўсход пра еха лі ка ля 
дзя сят ка кра ін і рас-
ка за лі ка рэс пан дэн ту 
«Звяз ды» пра са мую 
пры ем ную з тых, у 
якой ім да вя ло ся за гэ-
ты час па жыць, — 
Кам бо джу.

Ёсць з чым 
па раў наць

Ба га ты ку рорт фран цуз-
скіх ка ла ні за та раў Кэп ця-
пер вы гля дае як ма лень кая 
вёс ка. Пер шыя трое су так 
дзяў ча ты на ча ва лі ра зам з 
та ра ка на мі і жаб ка мі. Але 
пас ля ім па шчас ці ла: яны 
пе ра еха лі ў пры го жую ві-
лу. Там да вя ло ся спы ніц ца 
і за ра біць гро шы на пра цяг 
ванд роў кі.

На са май спра ве, кру га-
свет ная ванд роў ка — гэ та 
не толь кі зна ём ства з но вы мі 
кра і на мі, але і шмат пра цы. 
Дзяў ча ты рас каз ва юць, што 
ча сам су ма ва лі па га ра чым 
ду шы і да маш няй ежы. Час-
та пры хо дзі ла ся пад пра цоў-
ваць, каб мець гро шы хоць 
бы на яду. Яны зды ма лі ся 
ў рэ клам ным ро лі ку, пі са-
лі анг ла моў ныя ар ты ку лы, 
зай ма лі ся ка пі рай тын гам. 
Ка ця ры на пра во дзі ла пе-
рад свя точ ныя трэ нін гі для 
су пра цоў ні каў мяс цо ва га 
клу ба.

Але яны ж пры еха лі не па 
кам форт, а па ўра жан ні. І гэ-

та га ў Кэ пе за шмат. «Упер-
шы ню я ба чы ла мал паў на 
да ро зе», — рас каз вае Элі-
за бет. Яны там, як га лу бы ў 
Мін ску, — на кож ным кро ку 
ча ка юць, што вы іх пад кор-
мі це. Вя до ма, і ў дзяў чат яны 
вы пра сі лі ба на наў. Але пры-
го ды ў све це жы вёл толь кі 
па чы на лі ся...

Не да лё ка ад Кэ па зна хо-
дзіц ца сак рэт ны пляж, пра 
які бе ла рус кі да ве да лі ся ад 
мяс цо вых жы ха роў. На да ро-
гу ту ды яны аран да ва лі ве-
ла сі пе ды, і рап там су стрэ лі 
ме ча хвос та — гэ та жы вё ла 
па доб ная на круг лы шчыт з 
джа лам, яна за ха ва ла ся яшчэ 
з ча соў па леа зой скай эры.

Як ту рыс ты
Мяс цо выя хра мы не па-

кі ну лі абы яка вай Ка ця ры ну: 
«Боль шасць бу дый скіх, ін-
ду ісц кіх і па доб ных рэ лі гій-

ных хра маў мне па да юц ца 
ка зач на-ца цач ны мі. Уз вы-
шэн ня я там не ад чу ваю, 
але ад чу ваю ча раў ніц тва. 
Ка лі Ка ця ры на на вед ва ла 
адзін з хра маў Кам бо джы, яе 
пра вад ні ка мі ста лі мяс цо выя 
дзет кі. Спа чат ку яны спа-
дзя ва лі ся, што да стат ко ва 
бу дзе па клен чыць гро шай, 
але та кі фо кус не прай шоў. 
Та ды яны змя ні лі так ты ку і 
пра вя лі эк скур сію па гэ тых 
мяс ці нах. На ват па прось бе 
на шай дзяў чы ны знай шлі, 
дзе жы вуць кхмер скія ма на-
хі. Так, па пра ца ваў шы, дзе ці 
атры ма лі ад Ка ця ры ны «на 
цу кер кі».

Жам чу жы на Кам бо-
джы — На цы я наль ны парк 
Ба кор, — мае пра цяг ласць 
ка ля 100 км. Там раз ме шча-
ны го рад-пры від з за кі ну ты мі 
бу дын ка мі, са мы ўра жаль ны 
з іх — ка зі но. Унут ры част-
ко ва за ха ва ла ся аб лі цоў ка, 
а праз вок ны ад кры ва ец ца 
не ве ра год ны від на Сі ям скі 
за ліў.

Ад на з га лоў ных сла-
ву тас цяў кра і ны — хра мы 
Анг ко ра. Сі ем рып, по бач з 
якім яны зна хо дзяц ца, ра ней 
быў ста лі цай Кхмер скай ім-
пе рыі. Ты ся чу га доў та му ён 
ужо быў міль ён ні кам і са-
мым вя лі кім го ра дам у све-
це. Ту рыс ты пры яз джа юць 
да хра маў яшчэ да сві тан ня, 
каб су стрэць яго на бе ра зе 
во зе ра ло та саў. Вы се ча ныя 
на ка мя нях тва ры з ня ўлоў-
най усмеш кай, як у Мо ны Лі-
зы, — ві зіт ная карт ка хра ма 
Бай а на. Ама та рам кі но, ве-
ра год на, спа да ба ец ца храм 
Та Прум, дзе зды ма лі «Ла ру 
Крофт» з Ан джа лі най Джа лі. 
Гэ та адзі ны храм, які вы ра-
шы лі ад джунг ляў не ра та-
ваць: ён амаль поў нас цю 
за рос, ад да ны сі лам пры ро-
ды. Да рэ чы, Анг кор лі чыц-
ца ад ным з са мых ма гут ных 
энер ге тыч ных мес цаў све ту, 
та му і Кам бо джу на зы ва юць 
кра і най, дзе здзяйс ня юц ца 
ма ры.

Тут зна хо дзіц ца і са мая 
вя лі кая вёс ка на ва дзе — 
гэ та не ле галь нае па ся лен не 
в'ет нам цаў на во зе ры Тан ле-
сап. У мяс цо вых жы ха роў ня-
ма ні пра піс кі, ні паш пар тоў, 
та му ні хто не ве дае, коль кі іх 
там дак лад на. Але гэ та па-
пу ляр ны ту рыс тыч ны на пра-
мак, та му мяс цо вая ўла да іх 
не ча пае. На ва дзе ста яць 
не толь кі да мы, але і кра мы, 
шко лы, цэрк вы... Ка жуць, 

што не ка то рыя з жы ха роў 

на ват ні ко лі не сы хо дзяць 

на зям лю. Дзе ці па між бу-

дын ка мі пе ра мя шча юц ца ў 

та зі ках.

Мяс цо выя пры сма кі
Сю ды пры яз джае вель мі 

шмат еў ра пей цаў, у тым лі ку 

дзе ля та го, каб па каш та ваць 

не звы чай ных на ся ко мых ці 

жы вёл. Так, Алі са каш та ва-

ла скар пі ё на і кра ка дзі ла вы 

бур гер. Тут пра да юць ко ні-

каў і ка жа ноў, а па доб рым 

зна ём стве мож на па каш та-

ваць коб ру ці маз гі мал пы. 

На рын ках Сі ем ры па, да-

рэ чы, і ад кры та пра да ец ца 

шмат ці ка вых рэ чаў. З мяс-

цо вы мі мож на тар га вац ца, 

але трэ ба гэ та ра біць вель мі 

ўпэў не на.

Кэп сла віц ца сі ні мі кра-

ба мі. За куп шчы кі леп шых 

рэ ста ра наў Азіі з ра ні цы 

пры яз джа юць на мяс цо вы 

ры нак. Прай сці мі ма та ко га 

не змаг лі і на шы дзяў ча ты. 

Ка ця ры на, па яе сло вах, там 

па каш та ва ла най леп шы кра-

ба вы суп у сва ім жыц ці!

Для мяс цо вых жы ха роў, 

у ад роз нен не ад еў ра пей-

цаў, мо ра — гэ та цяж кая 

пра ца. Гэ та кры ні ца іх да-

хо даў і ежы. Тыя, хто жы-

ве ў пры бя рэж ных вёс ках 

зу сім не аса цы і ру юць пляж 

з ад па чын кам. Да та го ж 

пры го жым лі чыц ца той, хто 

свят лей шы, та му і за га раць 

яны не імк нуц ца. Яшчэ тут 

мод на быць ху дым. «Бу дзеш 

ху дая — ад ра зу вый дзеш за-

муж!» — га ва ры ла гас па ды-

ня ха ты, дзе Элі за бет, Алі са 

і Ка ця ры на жы лі.

На дзея АНІ СО ВІЧ. 
аnіsоvісh@zvіаzdа.bу
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