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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 6.34 19.38 13.04
Вi цебск — 6.22 19.29 13.07
Ма гi лёў — 6.24 19.28 13.04
Го мель — 6.22 19.23 13.01
Гродна — 6.49 19.53 13.04
Брэст    — 6.51 19.52 13.01

Iмянiны
Пр. Ганны, Анатоля, Арсенія, 
Апанаса, Васіля, Георгія, Веньяміна, 
Дзяніса, Ігната, Паўла, Рыгора, 
Савы, Фёдара.
К. Ірмы, Лукі, Мікалая.

Месяц
Маладзік 12 верасня. 
Месяц у сузор’і Скарпіёна. 
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Два пры яце лі:
— Ста міў ся жу дас на, усю ноч буль бу 

ка паў.
— А ча му не ўдзень?
— Ну, удзень я сваю бу ду вы коп-

ваць.

«Дзе ж ты ра ней быў?». Ка лі гэ тую 
фра зу та бе ка жа жан чы на — вель мі 
пры ем на. Ка лі гэ тую фра зу та бе ка жа 
жан чы на-ўрач — вель мі страш на.

— Ха дзі лі з та там у цір.
— Як пос пе хі?
— Па ля ван нем нам не пра жыць.

Бу кет на-цу ке рач ны пе ры яд — гэ та 
ка лi яна з сяб роў ка мi яшчэ не вы свет лi-
лi, цi трэ ба ёй на огул усё гэ та, а ты ўжо 
вы дат ка ваў на яе тры свае зар пла ты.

Па гарызанталі: Факстрот. Арала. Ірбіс. Рак. Флот. 
Гурба. Тыгр. Агора. Судак. Горад. Ларга. Фен. Бак. 
Амега. Піка. Поці. Дуб. Баба. Пюрэ. Адмірал. Гараж. 
Чылі. Джын. Жыта. Лог. Сутана.

Па вертыкалі: Леў. Поп. Багор. Біцюг. Акіра. Сайка. 
Эрэбус. Пума. Лад. Дождж. Дарога. Жыла. Латок. Ба-
рытон. Казак. Нага. Гагара. Біч. Рур. «Ферары». Алег. 
Бал. Гепард. «Напалі».

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛI ЛАС КА, АДКА ЗЫ 

Ка за ла ж та бе — 
не трэ ба за во дзiць 

за над та зло га 
са ба ку!
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Су свет ны дзень пра ду хі лен ня са ма губ стваў. Ад-
зна ча ец ца па іні цы я ты ве Між на род най аса цы я цыі па 
пра ду хі лен ні са ма губ стваў пры пад трым цы Су свет най 
ар га ні за цыі ахо вы зда роўя.

1815 год — на ра дзіў ся Іо сіф 
Ан то на віч Гаш ке віч, ра-

сій скі дып ла мат, ву чо ны-мо ва зна-
вец, да след чык Да лё ка га Ус хо ду, 
на ту ра ліст. На ра дзіў ся ў Мін скай 
гу бер ні. Скон чыў Мін скую ду хоў ную 
се мі на рыю, Пе цяр бург скую ду хоў-
ную ака дэ мію. У 1839-49 га дах быў 
у скла дзе Рус кай ду хоў най мі сіі ў Пе-
кі не. Вы ву чаў кі тай скую, ка рэй скую, 
япон скую, анг лій скую, ня мец кую, 
фран цуз скую, ла цін скую, грэ час кую 
і ін шыя мо вы, да сле да ваў куль ту ру і 
фі ла со фію Кі тая і Япо ніі. У 1855 го дзе з яго ўдзе лам за клю-
ча ны рус ка-япон скі да га вор. У 1858-65 гг. быў пер шым ра-
сій скім кон су лам у Япо ніі. Пер шы ін ша зе мец, яко му бы ло 
да зво ле на вы ехаць за ме жы япон скай ста лі цы і здзейс ніць 
па да рож жа па кра і не. З 1867 го да быў у ад стаў цы, жыў у 
ма ёнт ку Ма лі (ця пер вёс ка ў Аст ра вец кім ра ё не). Вы да-
дзе ны ім пер шы ў Ра сіі «Япон ска-рус кі слоў нік» ад зна ча-
ны ме да лём Пе цяр бург скай АН і Дзя мі даў скай прэ мі яй. 
Аў тар пра цы «Ка ра ні япон скай мо вы». Ка лек цыі фло ры 
і фаў ны Паўд нё вай Аф ры кі, са бра ныя пад час па да рож-
жаў, пе ра даў заа ла гіч на му му зею ў Пе цяр бур гу. Па мёр 
у 1875 го дзе.

1894 год — У Лон да не аштра фа ва ны пер шы ва дзі-
цель за кі ра ван не аў та ма бі лем у нецвярозым 

стане — так сіст Джордж Сміт. Не спра віў шы ся з кі ра ван-
нем, ён з'е хаў з да ро гі і ўка ціў ся дак лад на ў дзве ры до ма. 
Штраф склаў 1 фунт стэр лін гаў.

1948 год — 65 га доў та му на ра дзіў ся (вёс ка Шчыт-
ка ві чы Ста ра да рож ска га ра ё на) Ула дзі мір Іва-

на віч Та ра саў, бе ла рус кі ву чо ны-эка на міст, док тар эка на-
міч ных на вук (1989), пра фе сар (1998). Аў тар на ву ко вых 
прац па праб ле мах гра шо ва-крэ дыт най па лі ты кі, бан каў-
скай спра ве і цэ на ўтва рэн ні.

Ян ка БРЫЛЬ, на род ны пісь-
мен нік Бе ла ру сі:

«І не ве да ю чы чу жых моў, мож на здо ра ва 
зра зу мець га лоў нае».

ЭК ЗО ТЫ КА, 
ДЖАЗ І ЧА ТЫ РЫ КА РО НЫ

На коль кі сур' ёз най бу дзе ба раць ба 
па між пры га жу ня мі і скла да ным вы бар 
для жу ры, ста ла зра зу ме ла ўжо з пер-

шых хві лін ім прэ зы, пад час вы ха ду 
ў на цы я наль ных стро ях. Па дзе ле-
ныя па част ках све ту — Аме ры ка, 
Аф ры ка, Азія і Акі я нія, Еў ро па — 
дзяў ча ты дэ ман стра ва лі без пе ра-
боль шан ня аша лам ляль нае ві до-
ві шча. Кры лы цу доў ных ма тыль-
коў і пту шак, дзі вос ныя ка ро ны і 
мас кі ў якас ці га лаў ных убо раў, 
зо ла та і жам чуж ныя ка ра лі, раз вя сё-
лыя цы ган скія ма ты вы, ве ліч ім пе ра тар-
скіх па ла цаў і пад крэс ле ная сціп ласць 
ся лян ска га по бы ту — усё змя ша ла ся 
ў адзі ным ка лей да ско пе. «Міс Га бон» 
Хі ла ры Мар сі Он да вый шла на сцэ ну 
ба са нож, «Міс Да нія» Алек санд рыя Ай-
сін гер з'я ві ла ся ў воб ра зе гла мур на га 
ві кін га, а «Міс Тай ланд» Тха ні я порн 
Шры сен ураж ва ла на клад ны мі мед ны мі 
па зног ця мі не ве ра год най даў жы ні. Што 
пры ем на, на агуль ным стра ка тым фо не 
не згу бі ла ся бе ла рус кая кан кур сант ка. 
17-га до вая Ве ра ні ка Ча чы на дэ ман стра-
ва ла вер сію на цы я наль на га кас цю ма ад 
ды зай не ра На тал лі Ля ха вец — бе лая 
ат лас ная су кен ка з вы шы ва ным сі не-
бла кіт ным ар на мен там, упры го жа ная 
стра за мі Сва роў скі, і сі нім шаў ко вым 
шлей фам, рас пі са ным з унут ра на га 
бо ку ві да мі Брас лаў скіх азё раў (гэ ты 
ма лю нак вы кон ваў мас так Анд рэй Ла-
гун). Ка пя лю шык у вы гля дзе вя ліз най 
ва лош кі для яр кай блан дзін кі Ве ра ні кі 
пры ду маў бе ла рус кі сты ліст Аляк сандр 
Кі ры нюк. Праў да, ана ла гіч ную ка рот кую 
су кен ку з пыш най спад ні цай і вель мі 
па доб нае ўпры го жан не ў вы гля дзе чыр-
во ных ма каў прад ста ві ла «Міс Укра і на» 
Ка ця ры на Сан ду ла ва, так што склад ва-
ла ся ўра жан не, ні бы та дзяў ча ты за га дзя 
да мо ві лі ся...

Як і абя ца лі ар га ні за та ры, му зыч-
ныя паў зы па між дэ фі ле пры га жунь 
за поў ні лі вы ключ на ай чын ныя ар тыс-
ты — удзель ні ца «Еў ра ба чан ня-2013» 
Але на Лан ская і джа за вы ка лек тыў 
Аляк санд ра Ліп ніц ка га Symphonіc Drіve 
Orchestra, а так са ма ся рэб ра ныя пры-
зёр кі Алім пій скіх гуль няў у Лон да не па 
мас тац кай гім нас ты цы. Як па тлу ма чы-
ла рэ жы сёр-па ста ноў шчык фі наль на га 
шоу Ан жа лі на Мі куль ская, му зыч ных 
ну ма роў зна рок зра бі лі ня шмат, каб 
праз мер на не за цяг ваць, а га лоў нае, 
каб ува га пуб лі кі і жу ры кан цэнт ра ва-
ла ся ме на ві та на ўдзель ні цах кон кур су. 
Тым больш па гля дзець бы ло на што на-
ват са мым пры дзір лі вым. Пер шы вы хад 
у ку паль ні ках, дэ фі ле ў вя чэр ніх убо рах, 
яшчэ два вы ха ды: «снеж ны» ў бя ліз-
не і фут ра вых ак се су а рах і «пляж ны» ў 
флю а рэс цэнт ных ку паль ні ках і, на рэш-
це, дэ фі ле ў вя чэр ніх су кен ках бе ла рус-
кіх ды зай не раў...

У шчас лі вую двац цат ку фі на ліс так, 

па між які мі пра цяг ва ла ся ба раць ба за 
пе ра мо гу, ра шэн нем жу ры ўвай шлі 
прад стаў ні цы Ве не су э лы, Пу эр та-Ры-
ка, Аў стра ліі, Поль шчы, Га бо на, Ка на ды, 
Тай лан да, Ін да не зіі, Вір гін скіх аст ра воў, 
Люк сем бур га, Ін дыі, Мек сі кі, М'ян мы, Фі-

лі пін, Ра сіі, Лат віі, Тур цыі, Бра-
зі ліі, Укра і ны і, да на шай ра дас-
ці, Бе ла ру сі.

Пе рад тым, як рас крыць інт-
ры гу «Mіss Supranatіonal», суд-
дзі аб вяс ці лі пе ра мож цаў яшчэ 
ў не каль кіх на мі на цы ях. Так, уз-
на га ро ду за леп шы на цы я наль-
ны кас цюм атры ма ла эк за тыч-
ная за ла тая дзяў чы на-птуш ка 
«Міс Ні ка ра гуа» Аля жанд ра 
Грос. Зван не «Міс Ін тэр нет» 
па вы ні ках па пя рэд ня га га ла-
са ван ня за ва я ва ла прад стаў-
ні ца М'ян мы Хін Вінт Ва, якая 
на бра ла ў 2,5 ра за больш га ла-
соў, чым блі жэй шая са пер ні ца з 
Тай лан да. За па ру дзён да фі-
на лу «Міс Сяб роў ства» ста ла 
прад стаў ні ца Ма каа Са ра Лей-
шан, якую вы бра лі ўжо са мі дзяў ча ты. 
«Міс Азія і Акі я нія» ста ла аў стра лій ская 
ўдзель ні ца Эс ма Во ла дэр, «Міс Аме ры-
ка» — бра зіль ская пры га жу ня Ра кель 
Бе нэ ці, «Міс Аф ры ка» — кан кур сант ка з 
Га бо на Хі ла ры Мар сі Он да, а ты тул «Міс 
Еў ро па» да стаў ся на шай Ве ра ні цы Ча-
чы най. Боль шасць з на зва ных пры зё рак 
ві да воч на за су ма ва лі, зра зу меў шы, што 
шан саў на га лоў ную ка ро ну ў іх амаль 
не за ста ло ся, і ўсё ж дзяў ча ты «тры ма лі 
мар ку», ззя ю чы ўсмеш ка мі.

Акра мя га лоў най ка ро ны, да рэ чы, 
бы лі раз да дзе ны яшчэ ча ты ры — па 
коль кас ці абра ных ві цэ-міс. Са мую ма-
лень кую з іх атры ма ла 4-я ві цэ-міс з Вір-
гін скіх аст ра воў Эсо ні ка Вей ра, кры ху 
боль шая да ста ла ся 3-й ві цэ-міс — «міс 
Ін да не зія» Ка кор дзе Іст ры Крыс нан да 
Ві да ні, яшчэ дзве ўпры го жы лі га ло вы 
2-й ві цэ-міс Лей лы Ко се з Тур цыі і 1-й 
ві цэ-міс Джа зе лі ны Ма ра лес з Мек сі кі.

А ка ра ле вай пры га жос ці і но вай гас-
па ды няй ка ро ны, якую пе рад ала сва ёй 
спад ка ем цы «Mіss Supranatіonal 2012» 
бе ла рус ка Ка ця ры на Бу рая, ста ла 21-га-
до вая фі лі пін ка Му ція Джа а на Да тул — 
пер шая ў гіс то рыі кон кур су пе ра мож ца 
з Азіі. Між ін шым, як ад зна чы лі за меж-
ныя агля даль ні кі кон кур су, на ра хун ку 
Фі лі пін — пе ра мо гі ў 4 з 5 вя ду чых кон-
кур саў пры га жос ці ў све це. Ка лі ў сё лет-
нім кон кур се «Міс Све ту», які фі ні шуе 
28 ве рас ня, Фі лі пі нам так са ма ўсміх-
нец ца ўда ча, як праг на зу юць мно гія 
спе цы я ліс ты, гэ та бу дзе адзі ная кра і-

на, якая за ва я ва ла Гран-пры «Вя лі ка га 
шле ма» пры га жос ці!

ПАС ЛЯ БА ЛЮ
...Не па спе лі яшчэ сціх нуць апла дыс-

мен ты пуб лі кі, як на сцэ не вы бух нуў фе-
ер верк эмо цый. Ад ны дзяў ча ты кі ну лі ся 
він ша ваць і аб ды маць пераможцу, лас-
ка ва сці ра ю чы ёй слё зы ра дас ці, каб не 
па цяк ла туш, дру гія да лі во лю рас стро е-
ным па чуц цям. Ар ген цін ская пры га жу ня, 
якой пры хіль ні кі ца ла ва лі ру кі і за пэў-
ні ва лі, што яна — най леп шая, ледзь ве 
стрым лі ва ла слё зы, а за пла ка ная ра-
сі ян ка Яна Дуб нік не звяр та ла ўва гі на 
су ця шэн ні свай го ма ла до га ча ла ве ка. 
«Міс Ве не су э ла» Ані Фу эн ма ёр, на ад-
ва рот, усмі ха ла ся так шы ро ка, ні бы та 
ме на ві та яна вый гра ла кон курс, і пал ка 
аб ды ма ла сва іх бра тоў і баць ку, якія ак-
тыў на пад трым лі ва лі дзяў чы ну пад час 
шоу. «Бе ла русь! Бе ла русь, пліз, фо та!» 
— на вы пе рад кі клі ка лі да ся бе ін шыя 
ўдзель ні цы на шу Ве ра ні ку Ча чы ну. Да 
яе ледзь ве пра рва ла ся з він ша ван ня мі і 
па ца лун ка мі ма ма — гэт кая ж зграб ная, 
як і дач ка, блан дзін ка.

— Мы за Ве ра ні ку вель мі ра ды. Хоць і 
ха це ла ся боль ша га, на ту раль на, — пры-

зна ла ся «Звяз дзе» Іры на Ана-
толь еў на. — Бо вель мі шмат 
пра ца ва лі на са мы вы со кі вы нік. 
Але я ра да ўжо та му, што на рэш-
це дач ка пры е дзе да до му і па бу-
дзе з на мі — пад час кон кур су не 
ўда ва ла ся ні ўба чыц ца, ні па га ва-
рыць... На га тую лю бі мых страў, 
на карм лю дач ку як след.

— Яна ж удвая схуд не ла ў па раў на нні 
з тым, якой бы ла да кон кур су, — да даў 
баць ка Ве ра ні кі.

Як вы свет лі ла ся кры ху паз ней, род-
ныя аб са лют на дак лад на ўга да лі па-
мкнен ні дзяў чы ны. «Вель мі ха чу па быць 
са сва і мі род ны мі (я не ба чы ла іх тры 
тыд ні), па ес ці і прос та ад па чыць», — па-
цвер дзі ла Ве ра ні ка.

«Mіss Supranatіonal 2013» Му ція Джа а-
на Да тул, спра віў шы ся з пер шым ра дас-
ным шо кам, рас ка за ла, што пас ля пе ра-
мо гі ў на цы я наль ным кон кур се пры га жос-
ці ўзя ла паў зу ў ву чо бе, але ў пла нах у яе 
— стаць па спя хо вай жан чы най і на ву чыць 
ін шых дзяў чат, як да ся гаць пос пе ху, у тым 
лі ку ў кон кур сах пры га жос ці.

— Я вель мі ўдзяч ная Бе ла ру сі за 
маг чы масць пра явіць ся бе ў гэ тым кон-
кур се. У ма ім сэр цы на заўж ды за ста-
нуц ца най леп шыя ўспа мі ны пра ва шу 
кра і ну. Са мае яр кае, на пэў на, — наш 
ві зіт у Бе ла веж скую пу шчу і да мок Дзе-
да Ма ро за. Я ні бы та тра пі ла ў каз ку, 
ад чу ва ла ся бе дзі цем і паў сюд на фа та-
гра фа ва ла ся... Вель мі спа дзя ю ся, што 
і бе ла ру сы змо гуць уба чыць і аца ніць 
ха раст во ма ёй род най кра і ны — за пра-
шаю ўсіх вас на ве даць Фі лі пі ны!

Атры ма ны прыз — 25 ты сяч до ла-
раў — дзяў чы на пла нуе вы дат ка ваць 
на ля чэн не сва ёй хво рай ма ці. А на-
пра ця гу на ступ на га го да яна бу дзе вы-
кон ваць аба вяз кі ка ра ле вы пры га жос-
ці — удзель ні чаць у мод ных па ка зах і 
шмат лі кіх даб ра чын ных ме ра пры ем-

ствах у роз ных кра і нах све ту, зды мац-
ца ў рэ кла ме.

Мі ну лыя тры тыд ні для ўсіх кан кур-
сан так бы лі хоць і ці ка вы мі і на сы ча ны мі, 
але вель мі на пру жа ны мі і ня прос ты мі. 
Та му на пы тан не «Звяз ды» аб тым, ча го 
больш за ўсё хо чац ца пас ля кон кур су, 
дзяў ча ты на пе ра бой за га ма ні лі:

— Най перш вы спац ца як след! А по-
тым па ес ці.

— Біг-мак і віш нё вая ко ла!
— Ооо, і зняць, на рэш це, аб ца сы!
— А я ду маю пра тое, хто б мне да па-

мог са браць ча ма да ны, бо заўт ра трэ ба 
ўжо ад ля таць да до му...

Зрэш ты, у не ка то рых дзяў чат бу дзе 
час і ад па чыць, і кры ху па гу ляць па го-
ра дзе, а так са ма на быць бе ла рус кія су-
ве ні ры — апош нія ўдзель ні цы кон кур су 
«Mіss Supranatіonal 2013» па кі нуць на шу 
кра і ну на пры кан цы гэ та га тыд ня.

ДУМ КІ ЎГО ЛАС
Мож на доў га спра чац ца аб тым, ці 

з'яў люц ца шоў мен і тэ ле вя ду чы Іван 
Ва бі шчэ віч і алім пій скі чэм пі ён у грэб-
лі на ка ноэ Аляк сандр Баг да но віч на-
столь кі да свед ча ны мі знаў ца мі дзя во-
чай пры га жос ці, каб увай сці ў склад 
між на род на га жу ры. Мож на не па га-
дзіц ца з тым, што джа за вы ка лек тыў 
Аляк санд ра Ліп ніц ка га, род на га бра та 
спя вач кі Б'ян кі, больш вар ты прад ста-
віць му зыч ную куль ту ру Бе ла ру сі, чым 
«Пес ня ры» ці «Ста ры Оль са». Мож на 
да хры па ты аб мяр коў ваць, на коль кі 
не аб ход ныя стра зы Сва роў скі ў на цы-
я наль ным убо ры.

Але, па вя лі кім ра-
хун ку, гэ та спра ва гус ту. 
Ар га ні за та ры ж абя ца лі 
яр кае, за па мі наль нае і 
вы со ка тэх на ла гіч нае шоу 
між на род на га ўзроў ню 
— яны гэ та шоу зра бі лі. 
І, між ін шым, атры ма лі 
па дзя кі з мно гіх кра ін.

Аса біс та мя не за сму-
ціў ін шы мо мант. Коль-
кі ні ўгля да ла ся ў за лу, 
так і не ўба чы ла ў ру ках 
гле да чоў бе ла рус кіх сця-
гоў, ма лень кіх сцяж коў 
ці хоць бы прос та кве-
так. Ча мусь ці гру па пад-
трым кі Ве не су э лы (ча ла-
век 10) і сцяг пры нес ла, 
і за сваю прад стаў ні цу 
(дый за бе ла рус ку так-

са ма!) так го ра ча «хва рэ ла», што па-
зайз дрос ціць вар та. Су ай чын ні кі ж аб-
ме жа ва лі ся апла дыс мен та мі і тра ды-
цый ны мі ка мен та ра мі на ін тэр нэт-фо-
ру мах пра тое, «як трэ ба бы ло зра біць, 
каб бы ло лепш». Так і не на ву чы лі ся 
ца ніць сваё і сва іх?..

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК. 
Фо та БЕЛ ТА.

НО ВАЯ КА РА ЛЕ ВА ПРЫ ГА ЖОС ЦІ 
ЖЫ ВЕ НА ФІ ЛІ ПІ НАХ
А бе ла рус ка Ве ра ні ка Ча чы на за ва я ва ла 
ты тул «Міс Supranatіonal Еў ро па»

Ве ча рам мі ну лай пят ні цы ў Мін ску фі ні ша ваў між на род ны кон курс пры га жос ці «Mіss 
Supranatіonal 2013». Прад стаў ні цы 83 кра ін (на пя рэ дад ні фі на лу з дыс тан цыі сыш лі 2 ўдзель-
ні цы — прад стаў ні цы Шат лан дыі і Кю ра саа) ра да ва лі во ка гле да чоў і стро га га жу ры зла джа ны мі 
тан ца мі, ка ла рыт ны мі на цы я наль ны мі стро я мі ды вя чэр ні мі ўбо ра мі, а так са ма аба вяз ко вы мі 
для па доб ных ме ра пры ем стваў вы ха да мі ў ку паль ні ках. Акра мя пры сут ных — да рэ чы за ла 
Па ла ца спор ту бы ла за поў не ная да ста ну «но са не ўбіць» — за спа бор ніц твам са мых аба яль-
ных і пры ваб ных маг лі са чыць тэ ле гле да чы ў больш як 100 кра і нах све ту.

«Міс Га бон» Хі ла ры Мар сі Он да вый шла 
на сцэ ну ба са нож, «Міс Да нія» Алек санд рыя 
Ай сін гер з'я ві ла ся ў воб ра зе гла мур на га 
ві кін га, а «Міс Тай ланд» Тха ні я порн Шры сен 
ураж ва ла на клад ны мі мед ны мі па зног ця мі 
не ве ра год най даў жы ні.

ТА КІЯ РОЗ НЫЯ
Боль шасць удзель ніц сё лет ня га кон-

кур су  — сту дэнт кі. Але ёсць і тыя, хто 
вый шаў у са ма стой нае да рос лае жыц цё: 
пе ра важ на гэ та ма дэ лі, акт ры сы. Са мыя 
не звы чай ныя пра фе сіі ся род кан кур-
сан так — у прад стаў ні цы Ні дэр лан даў 
(яна мед сяст ра, спе цы я лі зу ец ца на псі-
хіч ных рас строй ствах) і Га ны (сак ра тар-
ка прын ца).

Са мая ма ла дая ўдзель ні ца пры еха ла 
з Гва дэ лу пы, ёй 17 га доў, а са мая да рос-
лая з усіх  — 27-га до вая ка над ка Сю зет 
Хер нан дэс.

Са мая мі ні я цюр ная — Ана Ро дас з 
Гва тэ ма лы, яе рост уся го 167 сан ты мет раў, 
а са мая вы со кая — прад стаў ні ца Ка ме ру-
на Джа а на Ло іс Ме джа (181 см).


