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6.00 «PLAY».
8.30 М/ф «Смя ша ры кі».
9.00 Се ры ял «Ва ро ні ны».
10.00, 2.00 «Тур ба мік сер».
12.00 «Па спець за 24 га дзі ны».
13.00 «Я па даю на раз вод».
14.00 «Тай ны стра хаў».
14.30 Скетч-шоу «Ад на за 
ўсіх».
15.00 Се ры ял «Су пер Макс».
16.30 Ба я вік «РЭД».
18.40, 22.40 Скетч-шоу «Да еш 
мо ладзь».
19.00 «Ураль скія пель ме ні».
20.30 Ба я вік «Вяр тан не ге-
роя».
23.30 «Не рэ аль ная гіс то рыя».
0.00 «Лю дзі Хэ».
0.30 «Ла ві мо мант».
1.00 Скетч-шоу «Ва ле ра-ТБ».

6.30 «Еў рань юс».
10.00 «Звы чай ны кан цэрт».
10.35 «Не паў тор ная вяс на». 
Маст. фільм.
12.10 «Ле ген ды су свет на га кі-
но». Джэк Ні кал сан.
12.35 «Ра сія, лю боў мая!»
13.05 Ге ніі і лі ха дзеі. Ген рых 
Шлі ман.
13.30 «Дзіў ны свет ма люс каў». 
Дак. фільм.
14.25 «Пеш шу...». Маск ва чы-
гу нач ная.
14.50 «Што ра біць?».
15.40 Габ ры э ла Ман тэ ро. Кан-
цэрт у фі лар мо ніі Эсэ на.
16.45 «Хто там...».
17.15 150 га доў з дня на ра-
джэн ня Па тры яр ха Мас коў-
ска га і ўсяе Ру сі Ці ха на. «Свя-
ці цель». Дак. фільм.
18.00 «Кан тэкст».
18.40, 1.55 «Шу каль ні кі». 
«Скар бы Ра дзі ві лаў».
19.25 Да 70-год дзя Вя лі кай Пе-
ра мо гі. «Вай на на ўсіх ад на».
19.40 «Вя сёл ка». Маст. фільм.
21.05 Сяр гей Гар маш. Твор чы 
ве чар у До ме ак цё ра.
22.20 «Шэ дэў ры су свет на га му-
зыч на га тэ ат ра». Опе ра Ры хар-
да Ваг не ра «Ла энг рын». Па ста-
ноў ка тэ ат ра «Ла Ска ла».
2.40 «Су свет ныя скар бы куль-
ту ры».

6.05 «Па га ва рыць нам не аб-
ход на...». Дак. фільм.
7.00 Фільм-кан цэрт «Спя вае 
ва каль на-ін стру мен таль ны ан-
самбль «По лы мя». 1978 год.
7.30 Тэ ле фільм «След ства вя-
дуць зна та кі».
9.00, 3.00 «Час».
10.00 «Кол ба ча су».
11.00 Пра гра ма «По гляд». 1988 
год. 1-я част ка.
12.00 «Да па ма жы. Зор кі эст ра-
ды дзе цям». 1992 год.
13.00 «Ра ніш няя пош та». 1986 
год.
13.35 Па ста рон ках пра гра мы 
«Ва кол сме ху». 1983 год.
15.00 «Та бе, юнац тва!». На ва-
год ні ва дэ віль. 1966 год.
15.50 Дак. фільм «Зі мо вы 
эцюд».
16.25 Фільм-кан цэрт «Зі ма-зі-
ма». 1984 год.
17.15 Кан цэрт за меж най эст-
ра ды.
17.40 М/ф «Пра Мац вея Кузь-
мі ча».
18.00 Су стрэ ча ў кан цэрт най 
за ле «Ра сія» з Аляк се ем Ба та-
ла вым. 1989 год.
19.05 «Вя сё лая мо ладзь». «Мо-
ладзь і му зы ка». 1986 год.
20.25 «Па куль усе до ма». 1994 
год.
21.00 Фільм-кан цэрт «Ра зам з 
Ду на еў скім». 1984 год.
22.00 «Муж чы на і жан чы ны». 
Ка ме дыя.
23.10 «Эст рад ны вер ні саж». 
1991 год.
0.00 «Ві да воч нае-не ве ра год-
нае». «Мост па між на ву кай і 
мас тац твам». 1990 год.
1.10 Фільм-кан цэрт «Пе рад да-
лё кай да ро гай». 1978 год.
1.45 «Ча ты ры су стрэ чы з Ула-
дзі мі рам Вы соц кім». 4-я су-
стрэ ча: «Па эт, вы ка наў ца, му-
зы кант». 1987 год.
4.00 «На ро джа ныя ў СССР».
5.00 Пра гра ма «ТЭ МА» з 
У. Лісць е вым. 1992 год.

3.30, 1.45 Тэ ніс. Гейм, Сэт і 
Матс.

8.00 Тэ ніс. Тур нір Вя лі ка га шле-
ма. Ад кры тае пер шын ство Аў-
стра ліі. Мікст. Фі нал.
9.45 Тэ ніс. Тур нір Вя лі ка га шле-
ма. Ад кры тае пер шын ство Аў-
стра ліі. Фі нал. Жан чы ны.
11.30, 0.00 Тэ ніс. Тур нір Вя лі ка-
га шле ма. Ад кры тае пер шын-
ство Аў стра ліі. Фі нал. Муж чы-
ны.
14.45 Скач кі на лы жах з трамп-
лі на. Ку бак све ту. Жан чы ны.
15.45 Лыж нае двая бор'е. Ку бак 
све ту.
16.30, 2.15 Скач кі на лы жах з 
трамп лі на. Ку бак све ту.
18.45, 21.45 Фут бол. Ку бак аф-
ры кан скіх на цый.
2.00 WATTS.

6.00, 10.00, 14.30, 17.30, 22.00, 
3.10 Се ры ял «Бы лыя».
6.45 Ка ме дыя «Сюр прыз».
8.25 Ка ме дыя «Будзь це як до-
ма».
10.45 Ме лад ра ма «Ка хан не 
жы ве тры га ды».
12.25, 17.10, 20.05, 0.55, 2.50, 
5.40 Скетч ком «Па між на мі».
12.45 Ка ме дыя «Трое муж чын 
і не маў ля».
15.20 Пры го ды «Астэ рыкс і 
Абел ікс у Бры та ніі 3D».
18.25 Ка ме дыя «Трое муж чын 
і ма лень кая лэ дзі».
20.20 Ка ме дыя «Шчы рая раз-
мо ва».
23.10 Ка ме дыя «Жа ніх вяр та-
ец ца».
1.15 Ка ме дыя «Ня бла га б па-
ху дзець».
4.00 Ка ме дыя «Вя сель ная ве-
ча рын ка».

6.00 М/ф.
10.15, 5.10 «Свая праў да».
11.10 «Па нен ка і ку лі нар».
11.40, 2.10 Се ры ял «Тай ны 
след ства».
15.05 «Жон ка. Гіс то рыя ка хан-
ня».
16.25 «Сто пы тан няў да рос ла-
му».
17.10 «Без пад ма ну».
17.55 «До каз ві ны».
18.40 Ме лад ра ма «Да вер ся 
муж чы ну».

20.30 Дак. фільм «Жа но чы цю-
нінг».
21.15 Ка ме дыя «РЭД».
23.10 «Асця рож на, мах ля ры!».
23.40 «Ча со ва да ступ ны».
0.40 Се ры ял «Сак рэт ныя ма-
тэ ры я лы».

6.00, 13.00 Дра ма «Эпо ха ня-
він нас ці».
8.40, 2.00 Фан тас ты ка «Па ра-
лель ныя све ты».
10.30 Дра ма «Не каль кі доб рых 
хлоп цаў».
15.35 Ба я вік «Пры ла ды смер ці: 
Го рад кас цей».
17.50 Дэ тэк тыў «Два нац цаць 
сяб роў Оў шэ на».
20.00 Дра ма «Ро ма вы дзён-
нік».
22.00 Дра ма «Вель мі доб рыя 
дзяў чын кі».
23.50 Тры лер «Тры нац цаць 
сяб роў Оў шэ на».
4.00 Тры лер «Чыр во ны дра-
кон».

6.20 Фан тас ты ка «Цяж ка быць 
бо гам».
8.30 Каз ка «Агонь, ва да і... 
мед ныя тру бы».
10.00 Ка ме дыя «Ад но ка хан не 
на міль ён».
11.50 Каз ка «Ка роль-алень».
13.10 М/ф «Вяр тан не Бу ра ці-
на».
14.30 Ка ме дыя «Бі лет на Ve-
gas».
16.00 Дра ма «Ба ла да аб бом-
бе ры».
19.00 Ме лад ра ма «Са мною 
вось што ад бы ва ец ца».
20.20 Ка ме дыя «Па ляр ны 
рэйс».
21.50 Дра ма «Ша гал-Ма ле-
віч».
23.50 Ка ме дыя «Ка ла чы».
1.40 Ка ме дыя «Пер цы».
3.40 Мю зікл «Са ла мя ны ка пя-
лю шык».

6.00 Ін жы нер ныя ідэі.
6.43, 9.22 Зра бі або па мры.
7.28 Па яды нак не пе ра мож-
ных.

8.13 Гуль ні ро зу му.
8.38 Зай маль ная на ву ка.
8.57 На ву ко выя не да рэ чнас ці.
9.42 Кос мас: Пра сто ра і час.
10.27 Рэ аль нае па ра нар маль-
нае.
11.11 На ву ка бу ду чы ні Сты ве на 
Хо кін га.
11.56 Больш чым фо ку сы.
12.41, 16.28 Кі ра ван не на тоў-
пам.
13.27, 23.16, 2.17 Апа ка ліп сіс: 
Дру гая су свет ная вай на.
14.12, 0.01, 3.02 Апа ка ліп сіс: 
узы хо джан не Гіт ле ра.
14.57 Асвет ле ная баг на.
15.43 На пад ка ё таў.
17.13 Гуль ня ў лі кі.
17.59 Між на род ны аэ ра порт 
Ду бай.
18.44 Рас сле да ван ні авія ка та-
строф.
19.29 Гіс то рыя хма ра чо саў.
20.15 Па да рож жа на ка раб лі 
Сін дба да-ма ра хо да.
21.00, 0.47, 3.46 Ра сій скія сак-
рэт ныя ма тэ ры я лы.
21.45, 1.32, 4.30 Кры ва выя гіс-
то рыі.
22.31, 5.15 Ка лі па глы не Зям-
ля Вас.

8.00 Па ляў ні чыя на рэ лік віі — 
лам бард.
8.50, 2.20 Біт ва за не ру хо-
масць.
9.40 Біт вы за кан тэй не ры.
10.05, 4.00 Чы гун ка Аляс кі.
10.55 Хлоп цы з Юка на.
11.50, 18.00, 19.40, 5.15, 7.05 
Мя цеж ні кі ле дзя но га во зе ра.
12.40 Го лыя і на па ло ха ныя.
13.50, 3.10 Па лі ты кі на не за се-
ле ным вост ра ве.
14.40 Вост раў з Бе а рам Грыл-
сам.
15.30, 22.10 Не спра буй це паў-
та рыць.
16.20, 23.00 Эфект Кар ба на-
ра.
17.10, 23.50 Не вы тлу ма чаль-
нае: спе цы яль ныя ма тэ ры я лы.
20.30 Да мы на дрэ вах.
21.20 Аква ры ум ны біз нес.
0.40 Сталь ныя мыш цы.
1.30 Хут кія і гуч ныя.
4.50 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.

7.10 Ме лад ра ма «Пер ні кі з 
буль бач кі».
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 «Ар се нал».
9.40 XXL WOMAN TV.
10.20, 0.15 Се ры ял «Ка хан-
не ў вя лі кім го ра дзе-3». За-
ключ ная се рыя.
11.20 «Пра ежу!».
12.10 На ві ны. Цэнт раль ны рэ-
гі ён.
12.35 «Зо на Х». Вы ні кі тыд ня.
13.05 Тай ны след ства.
13.40 Ка роб ка пе ра дач.
14.15 «Terra іncognіta». Бе ла-
русь не вя до мая.
14.45 На шы.
15.15 Твой го рад.
15.30 Ва кол пла не ты.
16.15 «Вя лі кі рэ пар таж».
16.50 Да вя рай і пра вя рай.
17.20 Ме лад ра ма «Ра ман у 
пісь мах».
19.10 Ме лад ра ма «Эга іст».
21.00 Га лоў ны эфір.
21.55 На ві ны на двор'я.
22.15 Ка ме дыя «Ня вес та 
май го сяб ра».

7.05 Ка ме дыя «Га лі вуд скія 
ко пы».
9.00 Вы шэй за дах.
9.30 М/с «Ава тар. Ле ген да пра 
Аан га».
9.55, 17.40 Тэ ле ба ро метр.
10.00 «Fіtnews».
10.36 «Зра зу мець і абяс шко-
дзіць».
11.10 Ані ма цый ны фільм 
«Лед ні ко вы пе ры яд: Эра ды-
на заў раў».
12.50 Дэ тэк тыў «Су стрэч ная 
плынь». За ключ ныя се рыі.
14.40 Ка ме дыя «Дзень су р-
ка».
16.35 «Соmеdу Батл». Без ме-
жаў».
18.20 Су пер ла то.
19.10 Ганд бол. Чэм пі я нат све-
ту. Фі нал.
21.00 Спорт ла то 5 з 36.

21.05 КЕ НО.
21.20 Фан тас ты ка «Ка нец 
све ту».
23.25 Ка ме дыя «Ты з якой 
пла не ты?».
1.10 «Пе ра за груз ка». Ма ла-
дзёж нае ток-шоу.

8.00 «Ха ос». Ме лад ра ма.
11.00 «Под ых струн». Му зыч-
ная пра гра ма. Госць: Воль га 
Аку ліч.
11.40 «На пе рад у мі ну лае».
12.05 Хіт-па рад. «Сто пе сень 
для Бе ла ру сі».
13.00 «Рэ ча вы до каз». Гло бус 
Пят ра Вя лі ка га.
13.25 «Рэ ча вы до каз». Шкля-
ны жарт.
13.50 «Мік лаш Ян ча. Шчы рыя 
пры знан ні». Дак. фільм.
14.45 «1812. Ад Нё ма на да Нё-
ма на». Дак. фільм.
15.10 «За гад кі дзе да Кан дра-
та». Дак. фільм.
15.35 «Сла вян скі ба зар-2012». 
Бе не фіс Льва Ле шчан кі.
17.15 «Каз ка пра ца ра Са лта-
на». Фільм-каз ка.
18.40, 22.45 «Культ пра свет».
19.10 «Бес кла пот ны яз док». 
Дра ма.

20.45 Ка лы хан ка.
21.10 «Зор нае спат кан не». 
Юбі лей ны кан цэрт за слу жа на-
га дзея ча мас тац тваў Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь Ры го ра Са ро кі.
23.15 Якуб Ко лас. «Сы мон-му-
зы ка». Тэ ле спек такль.

4.05, 15.10 Бас кет бол. НБА. 
«Мі не со та» — «Кліў ленд».
6.15, 2.25 PRO спорт. На ві ны.

7.00 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. «Ман чэс тэр Юнай тэд» — 
«Лес тэр».
8.55 Бас кет бол. Адзі ная лі га 
ВТБ. «Цмо кі-Мінск» — «Чыр-
во ныя Кры лы».
10.30 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. «Чэл сі» — «Ман чэс тэр Сі-
ці».
12.25 Фі гур нае ка тан не. Чэм-
пі я нат Еў ро пы. Ад воль ная пра-
гра ма. Па ры.
16.55 Ха кей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Ка зань) — «Ды на ма» 
(Мінск).
19.00 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. «Са ўтгемп тан» — «Су он-
сі».
20.55 Лёг кая ат ле ты ка. Гран-
пры. Маск ва.
22.10 Бас кет бол. НБА. «Нью-
Ёрк» — «Лей керс».
0.20 Фі гур нае ка тан не. Чэм-
пі я нат Еў ро пы. Па ка заль ныя 
вы ступ лен ні.

7.00 «Ня дзель ная ра ні ца».
8.00, 9.00, 16.00 На шы на ві-
ны.
9.05 Ня дзель ная про па ведзь 
(з суб ціт ра мі).
9.20 «Бес тал ко выя на тат кі».
9.40 «Па куль усе до ма».
10.30 «Фа зэн да».
11.05 «ТБ-так сі».
11.30 «Тэ о рыя змо вы».
12.25 Дэ тэк тыў «Аза зель».
16.15 На ві ны спор ту.
16.20 «Пер шая су свет ная». 
«Авія та ры».
17.10 «Уга дай ме ло дыю».
17.50 Цы ры мо нія ўзна га ро-
джан ня пе ра мож цаў му зыч най 
на цы я наль най прэ міі «Лі ра».
20.00 Кон ту ры.
21.05 «Тэ атр эст ра ды».
23.05 Маст. фільм «Жа дан-
не».

6.30 «Сту дэн ты 2». Се ры ял.
7.20, 17.45 «Аў та па на ра ма».
7.50 Ме лад ра ма «Ка хан не: 
ін струк цыя па ўжы ван ні».
10.00 «Вя лі кае сне дан не».
10.45 «Тэ ры то рыя па мы лак».

12.30 «Доб ры дзень, док-
тар».
13.05 «Тай ны све ту».
14.05 «NEXT 2». Се ры ял. За-
ключ ныя се рыі.
15.45 «Гля дзець усім!».
16.00 «Цэнт раль ны рэ гі ён».
16.30 «24 га дзі ны».
16.50 Кан цэрт Мі ха і ла За до-
рна ва.
18.15 «На тым жа мес цы ў той 
жа час».
19.30 «Ты дзень».
20.40 Тры лер «Што ха вае 
хлус ня».
22.25 «Пя кель ная кух ня-2».
23.45 Маст. фільм «Ге ніі».

1.15 «Да ку мен таль ны пра ект»: 
«Уся праў да пра Марс», «Вя лі-
кая тай на Ноя».

6.00 «Міль ён пы тан няў пра 
пры ро ду».
6.15 М/ф.
9.05 «Ве да ем рус кую».
10.00, 16.00 На ві ны (бя гу чы 
ра док).
10.10, 1.15 Маст. фільм «Ка лі 
ты не са мной».
12.35 Се ры ял «Ба бі на ле-
та».
16.10, 22.20 Се ры ял «Крыж 
у кру зе».
21.00 «Ра зам».
3.40 «Ніт ка да ніт кі».
4.10 Маст. фільм «Цырк».

7.00 «Па кой сме ху».
7.50 Маст. фільм «Гор дзі еў 
ву зел».
11.00, 14.00 Вест кі.
11.15 «Сам са бе рэ жы сёр».
12.10 «Сме ха па на ра ма Яў ге на 
Пет ра ся на».
12.40 «Ра ніш няя пош та».
13.20 «У све це жы вёл».

14.15 «Ку лі нар ная зор ка».
15.10 «Свет лю дзей, якія не 
вы спа лі ся».
16.15 Маст. фільм «Пры га жу-
ня і Па чва ра».
18.15 «Смя яц ца да зва ля ец-
ца».
20.00 Вест кі тыд ня.
21.55 Маст. фільм «Сыс ці, 
каб за стац ца».
23.50 «Ня дзель ны ве чар з Ула-
дзі мі рам Са лаў ё вым».

6.05 Се ры ял «Гон чыя».
6.50, 8.20 Се ры ял «Да рож ны 
па труль».
8.00, 10.00, 13.00 Сён ня.
8.50 «Ме ды цын скія тай ны».
9.25 «Ядзім до ма».
10.20 «Пер шая пе ра да ча».
11.05 «Цуд тэх ні кі».
11.50 «Дач ны ад каз».
13.20 Се ры ял «Дзяр жаў ная 
аба ро на».
15.55 Дэ тэк тыў «Бык і Шпін-
дзель».
17.35 «Ра та валь ні кі».
18.00 «Над звы чай нае зда рэн-
не. Агляд за ты дзень».
19.00 «Сён ня. Вы ні ко вая пра-
гра ма».
20.00 Се ры ял «Па ляў ні чыя 
на га ло вы».
23.40 «Спіс Нор кі на».

9.00, 14.40, 18.50, 21.00, 23.10 
«На двор'е».
9.05 Мульт па рад.
10.30 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак».
11.00 Тры лер «Пры від ны 
гон шчык».
13.00 Маст. фільм «Апош ні 
ле гі ён».
14.45 Дра ма «Пры ста нак 
Евы».
16.30 «МакаShow».
16.50 «Сён ня клюе».
17.20 «Тэ ле ма га зін».
18.00 «Хо бі TV».
18.55 Дра ма «Цу доў ная сма-
коў ні ца».
20.45 «Ве чар ні ца».
21.05 Тры лер «Пра га ўла-
ды».
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Дзі ва кі Дзі ва кі   ��

НАД ПРОР ВАЙ 
НА… АБ ЦА САХ!

25-га до вая Фэйт Дзі кі прай шла 
на аб ца сах па на цяг ну тым над 
прор вай ка на це. Гэ та ад бы ло ся 
ў Чэш скай рэс пуб лі цы пад час 
су стрэ чы жан чын, якія за хап ля-
юц ца слэк лай нам (ха дой на вы-
шы ні па сва бод ным ка на це).

«Я ха це ла знай сці гу мар у стэ рэа-
ты пах — яшчэ ні хто ні ко лі не спра ба-
ваў на вы со кіх аб ца сах прай сці ся над 
прор вай, я вы ра шы ла па спра ба ваць 
гэ та зра біць», — пры зна ла ся Фэйт. Міс 
Дзі кі з Ос ці на, штат Тэх ас, — ула даль-
ні ца су свет на га рэ кор ду ся род жан чын: 
яна прай шла на вы шы ні 1200 мет раў 
над швей цар скай гор най да лі най па 
ка на це даў жы нёй больш за 80 мет раў. 
Зай ма ю чы ся слэк лай нам ужо на пра-
ця гу пя ці га доў, Фэйт так рас каз вае 
пра ўлас нае за хап лен не: «Я люб лю 
кант ра ля ва ную ры зы ку. Ка лі б мне 
да ва лі па до ла ры за кож ны раз, ка лі 
хто-не будзь на зы вае мя не вар' ят кай, 
я даў но ўжо б раз ба га це ла».

ПРА КО ЦІМ СЯ 
Ў БА СЕЙ НЕ 

Ка лі фар ній цы Філ Вей кер і Дун-
кан Форс тэр пе ра аб ста ля ва лі 
свой «Ка ды лак» у… ма біль нае 
джа ку зі, якое цал кам функ цы-
я нуе пад час яз ды.

Хлоп цы ку пі лі за 800 до ла раў гі-
ганц кі Cadіllac DeVіlle 1969 го да і пе-
ра раб ля лі яго на пра ця гу шас ці га доў. 
За мест ся дзен няў раз мяс ці лі ван ну 
са шкло ва лак на. Дзве пе да лі за мя ні-
лі на ры чаг і ўма ца ва лі яго на дзвер-
цы кі роў цы. Ту ды ж пе ра ехаў і ры чаг 
кі ра ван ня аў та ма тыч най ка роб кай 
пе ра дач. Ары гі наль ны вась мі цы лінд-
ро вы ру ха вік за стаў ся на ра ней шым 
мес цы, пад ка по там, і ва ло дае да во лі 
вя лі кім аб' ёмам у 7,7 літ ра. Ін жы не-
ры-ары гі на лы ка жуць, што іх аў та ма-
біль-ам фі бія здоль ны раз га няц ца да 
160 кі ла мет раў у га дзі ну. «Гэ та са мы 
хут кі ба сейн у све це», — ве се ла за-
пэў ні ва юць яго ства раль ні кі.

БУК МЕ КЕ РЫ 
ПРА ЛІ ЧЫ ЛІ СЯ 

Жы хар Бір мін ге ма Па трык Барнс 
вый граў у зна ка мі тай бук ме кер-
скай кан то ры Wіllіam Hіll 2,5 ты-
ся чы фун таў стэр лін гаў (амаль 
3,8 ты ся чы до ла раў), за год па-
ху дзеў шы на 32 кі ла гра мы.

Муж чы на па ста віў на сваё па-
ху дзен не 100 фун таў. Су пра цоў ні кі 
кан то ры ўста на ві лі на яго стаў ку ка э-
фі цы ент 26, гэ та зна чыць: шан цы Па-
тры ка Барн са яны аца ні лі менш чым 
у пяць пра цэн таў. Ад нак не ча ка ная 
гра шо вая ма ты ва цыя і цвёр дая ўпэў-
не насць бук ме ке раў у не маг чы мас ці 
яго вый гры шу пад ба дзё ры лі бры тан-
ца. Па вод ле слоў Барн са, яму здо ра-
ва да па маг ла гуль ня ў дартс, якой ён 
зай маў ся кож ны ве чар. Акра мя та го, 
Па трык ад зна чыў, што на пра ця гу гэ-
та га ча су ён шмат пла ваў.

Пад рых та ваў Іван КУ ПАР ВАС.


