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ІМЁНЫ

Жар там ці ўсур' ёз ка жу-
чы, але гэ тае апа вя дан-
не мо жа быць ад зна ча на 
якой-не будзь уз на га ро дай 
Ка мі тэ та Са юз най дзяр жа-
вы — не менш і не інакш. 
Ге роі — маск віч і мін чан ка 
— трап ля юць у адзін ну мар 
атэ ля: бо ін ша га вый сця ня-
ма. Яна вы клад вае «мя жу» 
Ра сіі і Бе ла ру сі з па ду шак у 
вы гля дзе сэр цаў, ён — жар-
туе пра ві за вы кант роль. 
Яны за сы на юць — кож ны 
на сва ёй тэ ры то рыі...

«Дзень і ноч» — так на зы ваў-
ся атэль у ад ным еў ра пей скім го-
ра дзе, у які яна пры еха ла поз на 
ўве ча ры. «Наз ва ад па вед ная», 
— па ду ма ла яна і зай шла ў фае. 
Ма ла ды муж чы на апя рэ дзіў яе, 
не пры трым лі ва ю чы за са бою 
дзве ры, якія ледзь не вы пхну лі 
яе зноў на ву лі цу.

— Хам! — вы гук ну ла яна, спа-
дзе ю чы ся, што ён не зра зу мее.

— Вы ба чай це, вы мне? — 
муж чы на азір нуў ся і за ўва жыў 
свой про мах.

— Вы мя не ледзь не за бі лі 
дзвя ры ма, — пра мо ві ла дзяў чы-
на не за да во ле на.

— Пра бач це, я моц на спя ша-
ю ся, — і муж чы на па ды шоў да 
ад мі ніст ра та ра. Яна так са ма пад-
бег ла, і так атры ма ла ся, што яны 
ска за лі ра зам па-анг лій ску:

— Мне па трэ бен ну мар на ад-
на го.

Ма ла дыя лю дзі пе ра гля ну лі ся, 
а по тым за ся ро дзі лі ся на сло вах 
ад мі ніст ра та ра. Гэ та быў не вы со-
кі муж чы на ся рэд ніх га доў з вя-
сё лай усмеш кай, якая ха ва ла ся 
за яго шы коў ны мі ву са мі, кры ху 
па жаў це лы мі ад ты ту ню. «Ён ку-
рыць люль ку», — па ду ма ла яна і 
ў гэ ты мо мант ад чу ла пах віш нё-
ва га ты ту ню.

— Вы ба чай це, але ёсць толь-
кі адзін ну мар, — пра мо віў ад мі-
ніст ра тар, уваж лі ва раз гля да ю-
чы бяз дон ны мі чор ны мі ва чы ма 
гас цей.

— Я пер шы зай шоў у атэль. 
Мне вель мі па трэ бен ну мар, — 
муж чы на з маль бой за зір нуў у 
во чы дзіў на му ад мі ніст ра та ру.

— Я бы ла пер шай! — абу ры-
ла ся дзяў чы на. — Каб не ва ша 
на хаб ства, то бы лі б за мной!

— Пра бач це, але мне вель мі па-
трэ бен ну мар. Я абы шоў увесь ра-
ён, ні чо га не знай шоў, — з прось-
бай звяр нуў ся да яе муж чы на.

— А мне што ра біць? На ву лі-
цы за ста вац ца?

І яны га то вы бы лі па чаць свар-
ку, але ад мі ніст ра тар на ціс нуў 
зва нок на стой цы, ад ча го гос ці 
за моў клі.

— Ну мар ёсць, але ён вя сель-
ны. Вя до ма, ка лі вас за да во ліць 
яго кошт, то — ка лі лас ка, — у 
змор шчын ках пад ва ча мі ад мі-
ніст ра та ра за бе га лі хіт рын кі.

— Коль кі? — спы та лі гос ці ра-
зам. Муж чы на па гля дзеў на яе, 
як быц цам вы зна чыў па мер яе 
ка шаль ка.

Ка лі ад мі ніст ра тар на зваў 
кошт, то на вед валь ні кі бы лі ша-
кі ра ва ны.

Але ад мі ніст ра тар пра па на ваў 
зра біць вя лі кую зніж ку, ка лі яны 
зды муць ну мар на два іх.

— А там толь кі адзін ло жак? — 
за пы та лі ся па да рож ні кі ра зам.

— Так, та му я і пра па ную вам 
зніж ку.

— Што бу дзем ра біць? — спы-
таў ён у яе. — Вы ад куль?

— З Мін ска, а вы?
— З Маск вы. Амаль што зем-

ля кі! — уз ра да ваў ся муж чы на.
— Не амаль што, а зу сім не 

зем ля кі! Я з Бе ла ру сі, а вы з Ра-
сіі — гэ та дзве роз ныя кра і ны! — 
абу ры ла ся жан чы на.

— А як жа на конт бра тэр скіх 
ад но сін?

— Я так ра зу мею, што вы 
згод ны. У вас на ват агуль ная тэ-
ма знай шла ся, — зра біў вы сно ву 
ад мі ніст ра тар.

— Так, — па га дзіў ся муж чы на 
і па лез у кі шэ ню, — спа дзя ю ся, 
што гэ тая на цы я на ліст ка мя не 
не за б'е.

— Я вам да ка жу, што Бе ла-
русь зу сім не сяст ра Ра сіі, — гуч-
на пра мо ві ла яна і да ста ла свой 
ка ша лёк.

— Доб ра, я люб лю па раз маў-
ляць, — ска заў маск віч і ўзяў ключ 
з рук ад мі ніст ра та ра. — Пой дзем 
у наш вя сель ны ну мар, — за смя-
яў ся ён па да ро зе да ліф та.

— Доб рай вам но чы, па ва жа-
ныя, — усміх нуў ся ад мі ніст ра тар 
і да стаў сха ва ную за стой кай 
люль ку, за цяг нуў ся і вы пус ціў 
коль цы ды му, атры маў шы ві да-
воч нае за да валь нен не.

Ка лі маск віч і мін чан ка ўвай-
шлі ў ну мар, то сха пі лі ся за ба-
кі ад сме ху. Вя ліз ны ло жак быў 
упры го жа ны штуч ны мі квет ка мі, 
па душ ка мі ў фор ме сэр цаў і ле-
бе дзя мі з руч ні коў.

— Мож на, я пер шая ў душ? — 
ад смя яў шы ся, за пы та ла яна.

— Доб ра, — па га дзіў ся ён і 
ўклю чыў тэ ле ві зар.

Яна зай шла пад стру ме ні ва-
ды і толь кі ця пер ад чу ла па лёг ку. 
Дзіў на, але ёй не страш на з но-
вым зна ё мым. Зу сім. На ват дзіў-
на. Мо жа, гэ та звя за на з тым, што 
яна ад на ванд руе па Еў ро пе. Так 
атры ма ла ся, што ёй бяс плат на 
па ра бо це зра бі лі ві зу на год. І 
яна амаль што кож ныя вы хад ныя 
ванд руе па Еў ро пе. Пры яз джае 
на дзень, па гу ляе па го ра дзе — і 
на зад, на ра дзі му, у род ны Мінск, 
бо пас ля вы хад ных на сту пае ра-
бо чы ты дзень. Ёй па да ба лі ся 
яе ма лень кія ванд роў кі. Но выя 
кра і ны, га ра ды, лю дзі. І мо ва за-
меж ная лепш за свой ва ец ца, ка-
лі ня ма на ка го спа дзя вац ца, а 
толь кі на ся бе. Ус па мі на еш усё, 
на ват тое, ча го і не ве да ла. А 
коль кі эмо цый і за хап лен няў ад 
пом ні каў ар хі тэк ту ры кож на га го-
ра да! Ёй вы па ла цу доў ная маг чы-
масць, якой дзяў чы на вы ра шы ла 
ска рыс тац ца. Яе ма ра па ба чыць 
свет — здзяйс ня ец ца. І ёй шан цуе 
на ват з но вым зна ё мым. Да рэ чы, 
вель мі сім па тыч ным.

Ка лі яна вый шла з ван ны, 
маск віч ска на ваў тэ ле ві зар.

— Я знай шоў тут гар ба ту, хо-
чаш? — спы таў ён.

— Дзя куй, я з ра дас цю вы-
п'ю.

— Тут ёсць шам пан скае. Я не 
ве даю, ці п'еш ты? — жар таў лі ва 
пра мо віў ён, пе ра шоў шы на «ты». 
Мін чан ка гэ та га не за ўва жы ла.

— Шам пан скае? А яно ўклю-
ча на ў апла ту ну ма ра? — па ці ка-
ві ла ся дзяў чы на.

— Не хва люй ся. Гэ та вя сель-
ны ну мар, у яго ўсё ўклю ча на! Ну 
што, вы п'ем за са юз Ра сіі і Бе ла-
ру сі? — ад чу ва ла ся, што маск віч 
ужо ад зна чыў гэ ты са юз.

— Доб ра, але за сяб роў скі са-
юз, — удак лад ні ла яна.

— Як ска жаш.
Маск віч раз ліў шам пан скае па 

ба ка лах.
— Што гля дзіш? — спы та ла 

яна пра тэ ле ві зар.
— Сю жэт пра Кат рын Дэ нёў.
— Доб рая акт ры са.
— Я так са ма лі чу.

— Ці ка ва, а што б ты ха цеў 
зра біць у сва ім жыц ці, ка лі б та бе 
ска за лі, што хут ка на ды дзе ка нец 
све ту? — не спа дзя ва на спы та ла 
мін чан ка.

— Ты пра 21.12.2012?! — здзі-
віў ся маск віч.

— Не. Прос та дзе ля раз мо вы, 
— усміх ну ла ся яна.

— Та ды, та ды... — раз ва жаў 
маск віч, не ад ры ва ю чы по зірк ад 
тэ ле ві за ра, — я па ехаў бы да Кат-
рын Дэ нёў і пра вёў бы з ёй апош ні 
дзень жыц ця.

— Яна ж ста рая ўжо для ця бе, 
— за смя я ла ся мін чан ка.

— Я кла па ціў ся бы пра ста-
рэнь кую Кат рын, — смя яў ся ён. 
Бы ло ве се ла і лёг ка. Маг чы ма, 
дзя ку ю чы смач на му шам пан-
ска му.

— А ты? Што зра бі ла б ты? — 
спы таў ён.

— Я... на пэў на... не... — яна на 
поў ным сур' ё зе не ве да ла што ад-
ка заць. — Я не ду ма ла пра гэ та. 
Мо па еха ла б ту ды, дзе яшчэ не 

бы ла, каб па ба чыць што-не будзь 
пры го жае і не звы чай нае.

— Ты і ця пер гэ та ро біш? — 
спы таў ён, уваж лі ва раз гля да ю чы 
но вую зна ё мую.

— Маг чы ма. Я атры ма ла ві-
зу, вось і ка рыс та ю ся мо ман там. 
Люб лю ванд ра ваць.

— І мне па да ба ец ца. Хо чаш, 
заўт ра ра зам па гу ля ем па го ра-
дзе? У мя не вы хад ны. Я пры ля цеў 
ра ней, чым трэ ба, пе ра блы таў 
дні. Са мною та кое зда ра ец ца, — 
усмі хаў ся маск віч. — А ў ня дзе лю 
мне да дуць ужо ка ман дзі ро вач ны 
ну мар у тым атэ лі, у які сён ня не 
пус ці лі, — шчы ра рас па вя даў но-
вы зна ё мы.

— Ця бе не пус ці лі? — здзі ві ла-
ся мін чан ка і за смя я ла ся, ус пом-
ніў шы іх су стрэ чу.

— Ты ча го? — удак лад ніў ён.
— Прос та смеш на. І гэ ты ад-

мі ніст ра тар, — яна не вы тры ма ла 
і па ва лі ла ся ад сме ху на ло жак. 
Ён так са ма ра гат нуў, зра зу меў-
шы пры чы ну яе ве ся лос ці.

Яны ля жа лі на лож ку, пры ту ліў-
шы ся га ла вой ад но да ад на го і смя-
я лі ся. По тым уз нік ла паў за, якая, 
зда ва ла ся, па віс ла ў люст ры на сто-
лі. Маск віч па ру шыў сці ша насць.

— Мож на, я ця бе па ца лую? — 
не ча ка на спы таў ён.

Мін чан ка пя шчот на ўсміх ну ла-
ся, але пра мо ві ла:

— Ты ха цеў па раз маў ляць, 
вось і да вай лепш га ма ніць...

Маск віч ад пра віў ся ў душ, а 
яна вы ла жы ла «мя жу» Ра сіі і Бе-
ла ру сі з па ду шак у вы гля дзе сэр-
цаў, і за ня ла сваю тэ ры то рыю, 
на крыў шы ся ру жо вай коў драй.

— Мо жа, яшчэ ві за вы кант роль 
зро біш? — па здзе ка ваў ся ён, ка лі 
за ўва жыў «мя жу» на шлюб ным 
лож ку.

— А пра што ты звы чай на лю-
біш па га ва рыць? — спы та ла яна, 
не рэ агу ю чы на яго кпін.

— Пра ўсё, што за ўгод на... 
Рас ка жы мне, ча му ты не лі чыш 
Ра сію сяст рой Бе ла ру сі?

— Так скла ла ся гіс то рыя...
Яны доў га га ва ры лі пра ўсё 

на све це, па куль не ад чу лі стом-
ле насць. Спа чат ку яны за сну лі 
кож ны на сва ёй тэ ры то рыі, якую 
вы зна чы ла мін чан ка. Але ноч чу 
«мя жа» час та па ру ша ла ся «Ра-
сі яй». Маск віч пя шчот на аб ды-
маў, уткнуў шы ся га ла вой у спі ну 
мін чан кі. Дзяў чы на не су пра ціў-
ля ла ся. Та кі цёп лы за хоп ёй па-
да баў ся, толь кі скла да на бы ло 
за снуць ад но вых ду мак у га ла ве 
і па чуц цяў у це ле.

Ра ні цай іх з ра дас най усмеш кай 
су стрэў ад мі ніст ра тар і пра па на ваў 
ка ву ў ка вяр ні атэ ля. Там, акра мя 
іх, ні ко га не бы ло, але маск віч і мін-
чан ка гэ та га не за ўва жа лі — яны 

жар та ва лі, раз гляд ва лі кар ту го-
ра да і па зна ча лі мес цы, якія трэ-
ба аба вяз ко ва на ве даць. Маск віч 
і мін чан ка вы пі лі ка вы з ма ла ком са 
све жы мі пі раж ка мі з аб ры ко са вым 
на чын нем і пай шлі гу ляць па го ра-
дзе. Вы хо дзя чы з атэ ля, мін чан ка 
за ўва жы ла, што днём на шыль дзе 
свя ці ла ся сло ва «дзень». Дзіў ны 
атэль. Ні бы та ча роў ны.

Маск віч і мін чан ка атрым лі ва лі 
аса ло ду ад пра гул кі па го ра дзе. Яны 
на ве да лі па лац, па гу ля лі па пар ку. 
Аб мяр коў ва лі ўба ча нае, за хап ля лі-
ся, з чымсь ці не па га джа лі ся. Ча сам 
спра ча лі ся. Фа та гра фа ва лі ад но ад-
на го на фо та апа рат. Яна зра бі ла 
шмат кад раў з маск ві чом, па куль 
ён спус каў ся па лес ві цы да яе. Ка лі 
па ды шоў бліз ка, яна не ча ка на для 
іх два іх па ца ла ва ла яго і ўсміх ну ла-
ся. Ён ус пры няў гэ та як сяб роў скае 
пе ра мір'е дзвюх кра ін.

По тым ся дзе лі ў ка вяр ні, пі лі 
ві но, ка за лі тос ты за го рад і эк-
скур сію, вя чэ ра лі, рых та ва лі ся да 
апош няй су мес най но чы ў шлюб-

ным ну ма ры дзіў на га атэ ля пад 
звы чай най і за гад ка вай наз вай 
«Ноч. Дзень». Па да ро зе ў атэль 
маск віч на быў шам пан скае і цу-
кер кі. Мін чан ка ку пі ла су ве ні ры 
для ка лег. Ад мі ніст ра тар шчы ра 
ўсміх нуў ся пры су стрэ чы з дзіў-
най па рай з вя сель на га ну ма ра.

Маск віч уклю чыў му зыч ны ка-
нал, пры глу шыў свят ло. Мін чан ка 
пры пуд ры ла но сік. Яна ўвай шла ў 
па кой. На сто лі ку ста я лі ба ка лы з 
шам пан скім, у якіх ад люст роў ва-
лі ся аро мас веч кі. Маск віч ся дзеў у 
крэс ле і ча каў дзяў чын ку. Яна па-
ды шла да яго, се ла яму на ка лен кі 
і на хі лі ла ся да яго тва ру. Не каль кі 
се кунд яны прос та гля дзе лі ад но 
на ад на го, по тым па ча лі ца ла вац-
ца... Не бы ло ні я кіх на цы я наль ных 
прэ тэн зій, ні я кіх ме жаў. Бы лі толь-
кі са праўд ныя па чуц ці двух сэр цаў, 
якія бі лі ся ў такт.

— Я ха чу пра вес ці ця бе да цяг-
ні ка, — ска заў маск віч, тры ма ю-
чы мін чан ку ў моц ных і ў той жа 
час пя шчот ных аб дым ках.

— Не трэ ба, — пра мо ві ла яна. 
— Я не люб лю раз ві тан ні.

Ён па крыў джа на ўздых нуў. 
Яна гэ та ад чу ла.

— Хо чаш, я на пі шу та бе sms, 
ка лі ся ду ў цяг нік?

— Угу...
Га дзін нік па бу дзіў іх ра на. Але 

яны не маг лі пад няц ца з лож ка, не 
ме лі сі лы ада рвац ца ад той утуль-
нас ці, якая іх па яд на ла ў гэ тым 
ну ма ры не звы чай на га атэ ля.

Хут ка цяг нік. Яна на ват ка вы 
не па пі ла. Ён так са ма са браў ся.

— Да вай пры ся дзем на да рож-
ку, як ка жуць, — пра па на ваў маск-
віч. Мін чан ка се ла на ло жак. Ён 
па клаў га ла ву ёй на ка ле ні. Яны 
маў ча лі. Быц цам за па мі на лі ад но 
ад на го. Яна зір ну ла на га дзін нік.

— Я спаз ня ю ся!
Да лей усё ад бы ва ла ся над-

звы чай хут ка. Яны вы бег лі з 
ну ма ра. Ад мі ніст ра тар на раз ві-
тан не па ма хаў ёй ру кою. Толь кі 
по тым, ужо ў цяг ні ку, яна зра зу-
ме ла, што ў атэ лі бы лі і сва бод-
ныя ну ма ры. Пра гэ та свед чы лі 
клю чы, якія ві се лі з ну мар ка мі за 
спі най ад мі ніст ра та ра-звод ні ка 
адзі но кіх сэр цаў.

Цяг нік яшчэ ста яў. Яны па спе-
лі. Ад ды ха лі ся. Аб ня лі ся. Гэ та ўсё 
ад бы ва ла ся ні бы та ў ад но ім гнен-
не, а зда ва ла ся, што як у кі но ў 
за па во ле ных здым ках. Яны па-
ца ла ва лі ся на раз ві тан не.

— Дзя куй та бе за ўсё, — пра-
мо віў маск віч і вы пус ціў мін чан ку 
са сва іх аб дым каў.

Яна ўвай шла ў ва гон. Яна не 
пе ра жы ва ла з-за та го, што не 
аб мя ня лі ся ну ма ра мі тэ ле фо наў. 
Сэр ца ёй пад каз ва ла: яны яшчэ 
аба вяз ко ва су стрэ нуц ца.

ГЕ НАДЗЬ 
КА РАТ КЕ ВIЧ 

ГУ ЛЯЎ «У ЦЁМ НУЮ»
...i вый граў у «Ян дэк са» 300 ты сяч ра сiй скiх руб лёў

Менш як год прай шоў з апош няй пе ра-
мо гi вы ха ван ца го мель скай шко лы пра-
гра ма ван ня на мiж на род най алiм пi я дзе 
школь нi каў па iн фар ма ты цы. Ужо стаў-
шы сту дэн там Санкт-Пе цяр бург ска га 
на цы я наль на га да след ча га ўнi вер сi тэ та 
iн фар ма цый ных тэх на ло гiй, ме ха нi кi i 
оп ты кi, Ге надзь Ка рат ке вiч па клаў яшчэ 
адзiн, свой апош нi «юнац кi» за ла ты ме-
даль, у скар бон ку бе ла рус кай шко лы. 
Удзел у мiж на род ных алiм пi я дах школь-
нi каў вы пуск нiк го мель скай гiм на зii 
№ 56 за вяр шыў ула даль нi кам прак тыч-
на ўсiх рэ кор даў — i па коль кас цi аб са-
лют ных пе ра мог (у яго iх тры), i па коль-
кас цi за ва я ва ных за ла тых ме да лёў (6), i 
па агуль най коль кас цi ме да лёў (7).

Але па ехаў шы атрым лi ваць вышэйшую аду-
ка цыю ў паў ноч ную ра сiй скую ста лi цу, Ге надзь 
Ка рат ке вiч усё роў на пра цяг вае пе ра ма гаць i 
да каз вае, што яго зу сiм не бес пад стаў на на зы-
ва юць у све це бе ла рус кiм ге нi ем спар тыў на га 
пра гра ма ван ня.

У лi пе нi Ге надзь Ка рат ке вiч стаў аб са лют-
ным чэм пi ё нам све ту па пра гра ма ван нi ся род 
сту дэн таў у скла дзе ка ман ды Санкт-Пе цяр бург-
ска га на цы я наль на га да след ча га ўнi вер сi тэ та 
iн фар ма цый ных тэх на ло гiй, ме ха нi кi i оп ты кi. I 
нi хто не су мня ваў ся, што гэ та не апош няе пе-
ра мож нае вы ступ лен не га мяль ча нi на.

А лi та раль на дня мi ста ла вя до ма аб пе ра мо зе 
Ге ны Ка рат ке вi ча ў фi на ле ад на го з са мых прэ-
стыж ных мiж на род ных чэм пi я на таў па спар тыў-
ным пра гра ма ван нi «Ян дэкс. Ал га рытм 2013».

Чэм пi я нат пра хо дзiў на пра ця гу ле та. 
Удзел у iм узя лi тры ты ся чы пра гра мiс таў з 84 
кра iн све ту. Спа бор нiц твы скла да лi ся з се рыi 
ан лайн-тур нi раў i воч на га фi на лу, ку ды здо-
ле лi пра бiц ца ўся го 25 ча ла век. Па ка заль на 
тое, што гэ ты чэм пi я нат не пра ду гледж вае 
нi я кiх аб ме жа ван няў нi па ўзрос це, нi па ро дзе 
за ня ткаў. Та му ў фi на ле пры сут нi ча лi як рас-
пра цоў шчы кi вя ду чых IТ-гi ган таў, пра гра мiс-
ты, якiя з'яў ля юц ца трэ не ра мi на цы я наль ных 
збор ных ка манд, так i вы пуск нi кi вя ду чых тэх-
нiч ных ВНУ i на ват сту дэн ты. Пры чым амаль 
усе з'яў ля лi ся чэм пi ё на мi i пры зё ра мi роз ных 
су свет ных спа бор нiц тваў. Але фа ва ры таў бы-
ло два: бе ла рус Ге надзь Ка рат ке вiч i ра сi я нiн 
Пётр Мiт ры чаў — най во пыт ней шы су пра цоў-
нiк мас коў ска га ад дзя лен ня Google, пе ра мож-
ца «Ха кер ска га куб ка» Facebook, Google Cod 
Jam i iн шых буй ных спа бор нiц тваў.

Фi на лiс там бы лi пра па на ва ны шэсць ал га-
рыт мiч ных за дач i 100 хвi лiн на iх ра шэн не. На 
пе ра мо гу мог раз лiч ваць толь кi той, хто спра-
вiц ца з най боль шай коль кас цю за дач i атры мае 
за iх мен шую коль касць штраф ных хвi лiн. За-
да чы фi на лiс ты маг лi зда ваць як «у ад кры тую», 
так i «ў цём ную». Ка лi за да ча зда ва ла ся «ў 
ад кры тую», удзель нiк мог быць упэў не ны, што 
ў вы нi ку яе пра вiль на га ра шэн ня яму бу дуць на-
лi ча ны ад па вед ныя ба лы, якiя тут жа з'я вяц ца 
ў ан лайн-таб лi цы — яе мо гуць ба чыць усе кан-
ку рэн ты. А ка лi ад каз быў ня пра вiль ны, за да ча 
вяр та ла ся ўдзель нi ку i той атрым лi ваў за яе 
штраф ныя ба лы. За да чу мож на бы ло зда ваць 
коль кi за ўгод на ра зоў, але за кож ную та кую 
спро бу на за па шва лi ся штраф ныя ба лы.

А ка лi зда ваць за да чу «ў цём ную», яна не 
вяр та ец ца, а ба лы за яе на лiч ва юц ца толь кi 
пас ля за вяр шэн ня фi на лу. У гэ тым вы пад ку 
трэ ба быць упэў не ным на ўсе 100 пра цэн таў 
у пра вiль нас цi свай го ра шэн ня. Гэ та зна чыць, 
што, акра мя ра шэн ня са мiх за дач, удзель нi кам 
трэ ба бы ло вес цi яшчэ i так тыч ную гуль ню.

Сё ле та за дан нi рых та ва лi ся не каль кi мi ка-
лек ты ва мi аў та раў i бы лi над звы чай скла да ны мi. 
У вы нi ку нi хто з удзель нi каў не змог на ват на блi-
зiц ца да ра шэн ня ўсiх за дач. Iнт ры га ў спа бор-
нiц твах за хоў ва ла ся аж да аб вя шчэн ня пе ра-
мож цы, бо Ге на Ка рат ке вiч зда ваў свае за да чы 
«ў цём ную». Як вы свет лi ла ся пас ля за вяр шэн ня 
фi на лу, леп шы вы нiк фi на лiс таў — тры рэ ша ныя 
за да чы. Дру гi фа ва рыт, Пётр Мiт ры чаў, па мы лiў-
ся ў ад ной з за дач i ў вы нi ку за няў толь кi чац вёр-
тае мес ца. «Зо ла та» i прыз у па ме ры 300 ты сяч 
ра сiй скiх руб лёў — у на ша га зем ля ка.

— У прын цы пе, я за да во ле ны вы нi кам, але 
мог бы вы сту пiць i лепш. Ка лi б быў больш 
хут кiм, мог бы ра шыць ча ты ры за да чы. Для 
мя не га лоў ныя са пер нi кi — гэ та за да чы, а не 
iн шыя ўдзель нi кi, — пры знаў ся Ге надзь пас ля 
аб вя шчэн ня вы нi каў.

У фi на ле чэм пi я на ту «Ян дэк са» ўдзель нi чаў 
яшчэ адзiн бе ла рус — Анд рэй Ма ле вiч, ся рэб-
ра ны пры зёр сту дэнц ка га чэм пi я на ту све ту 
па пра гра ма ван нi 2013 го да, вы пуск нiк БДУ i 
су пра цоў нiк кам па нii Facebook.

На дзея НI КА ЛА Е ВА.

Дру ку ец ца ў «Ма ла до сці»Дру ку ец ца ў «Ма ла до сці»

НОЧ. ДЗЕНЬ. НОЧ
Іры на ШО РАЦАпа вя дан не

Самыя — самыя!Самыя — самыя!


