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6.00 «PLAY».
8.30 М/ф «Смя ша ры кі».
9.00 Се ры ял «Та та вы доч кі. 
Ня вес ты».
10.00, 2.00 «Тур ба мік сер».
12.00 «Па спець за 24 га дзі ны».
12.30, 22.30 Скетч-шоу «6 кад-
раў».
13.00 М/ф «Зам бе зія».
14.15 Кан цэрт А. Ма ка рэ ві ча 
«Усё вель мі прос та».
16.30 Пры го ды «Са ха ра».
19.00 «Ураль скія пель ме ні».
20.30 Тры лер «Леп шая пра па-
но ва».
23.15 Скетч-шоу «Да еш мо-
ладзь».
23.30 «Не рэ аль ная гіс то рыя».
0.00 «Лю дзі ХЭ».
0.30 «Ла ві мо мант».
1.00 «Без ве жы».

6.30 «Еў рань юс».
10.00 «Звы чай ны кан цэрт».
10.35 Ка ні ку лы! «У по шу ках ка-
пі та на Гран та». Маст. фільм.
12.55 Стас На мін і гру па «Цве-
ты». Юбі лей ны кан цэрт.
14.20 «Су свет ныя скар бы куль-
ту ры».
14.35 «Брад вей. Гіс то рыя ў асо-
бах і тан цах». Дак. се ры ял.
15.05, 1.55 Кра і на пту шак. «Год 
чап лі». Дак. фільм.
16.00 Пра ект го да-2014. Вя-
лі кая опе ра. Фі нал і га ла-кан-
цэрт у Вя лі кай за ле Кан сер ва-
то рыі.
18.50 Юбі лей Ге ор гія Та ра тор-
кі на. «Лі нія жыц ця».
19.45 «Чыс та анг лій скае за-
бой ства». Маст. фільм.
22.30 Kremlіn Gala. Зор кі ба ле-
та XXІ ста год дзя.
0.15 «Шу каль ні кі». «Жа лез ны 
ка роль Ра сіі».
1.00 Тры умф джа за.
2.50 «Фе ні мор Ку пер». Дак. 
фільм.

6.00 «КВЗ-90». На ва год ні вы-
пуск.
6.50 «На ва год няя за баў ляль-
ная пра гра ма».

7.30 Маст. фільм «Са ла мя ны 
ка пя лю шык».
8.35, 17.35, 1.25 Кан цэрт за-
меж най эст ра ды.
8.55, 3.00 «На ва год няе свя-
точ нае прад стаў лен не». 1987 
год.
10.00 «Кол ба ча су». «Лю бі мая 
са вец кая пес ня пра зі му».
11.00, 5.00 «Шы рэй круг». На-
ва год няя пра гра ма. 1987 год.
12.00 «Вя сё лыя нот кі. На ба лі 
ў Па пя луш кі». 1991 год.
13.15, 18.50 «Вы кра дан не». 
На ва год ні фільм-кан цэрт. 
1969 год.
14.50, 20.25 «На ва год ні ат рак-
цы ён». 1984 год.
16.20, 21.55 Маст. фільм «Нач-
ныя за ба вы».
18.00 Паш то вае ад дзя лен не 
«Бла кіт на га агень чы ка». На-
ва год ні вы пуск. 1966 год.
23.00 «Пра гра ма А». На ва год-
ні спец вы пуск: «Ноч каш ма-
раў». 1990 год.
0.00 «Свет су стра кае Но вы 
год». 1978 год.
0.50 «Бу дзіль нік». «На ва год нія 
пры го ды ка пі та на Врун ге ля». 
1985 год.
1.50 Маст. фільм «Са ла мя ны 
ка пя лю шык». 1-я се рыя.
4.00 «На ро джа ныя ў СССР». 
Леп шае.

3.30, 20.25, 1.00 Ра лі. Ра лі-
рэйд. Да кар.
10.30, 2.30 Ра лі. Ра лі-рэйд.
10.45, 14.45, 16.45 Скач кі на 
лы жах з трамп лі на. Ку бак све-
ту.
11.45 Гор ныя лы жы. Ку бак 
све ту. Муж чы ны.
13.00, 18.00 Бія тлон. Ку бак 
све ту.
14.00 Лыж ныя гон кі. Ку бак 
све ту. Муж чы ны.
19.00 Гор ныя лы жы. Ку бак 
све ту. Жан чы ны.
20.00 Дартс. Чэм пі я нат све ту.
20.30 Дартс. Чэм пі я нат све ту. 
Фі нал.
22.00 Сну кер. Мас тэрс.
1.30 Кань ка беж ны спорт. Чэм-
пі я нат Еў ро пы.
2.45 WATTS.

6.00, 10.05, 14.35, 17.30, 22.00, 
3.10 Се ры ял «Сва ты 3».
6.55 Ка ме дыя «12 ка ляд ных 
жа дан няў».

8.30 Ка ме дыя «Свя та пад зам-
ком».
9.45, 12.25, 14.20, 17.15, 18.20, 
19.55, 21.40, 22.50, 1.05, 2.50, 
5.40 Скетч ком «Па між на мі».
10.55 Ме лад ра ма «Ка хан не ў 
вя лі кім го ра дзе 2».
12.55 Ка ме дыя «Ка ляд ная пя-
цёр ка».
15.30 Ме лад ра ма «Ка хан не ў 
вя лі кім го ра дзе 3».
18.30 Ка ме дыя «Я бу ду до ма 
да Рас тва».
20.20 Ка ме дыя «Ча ла век-
Эльф».
23.10 Мю зікл «Свет лае Рас-
тво».
1.25 Ме лад ра ма «Ка хан не ў 
вя лі кім го ра дзе».
4.00 Ка ме дыя «Гор ка».

6.00 М/ф.
10.10, 5.15 «Свая праў да».
11.00 «Па нен ка і ку лі нар».
11.30, 2.05 Се ры ял «Тай ны 
след ства».
15.00 Се ры ял «Адэ са-ма ма». 
За ключ ныя се рыі.
18.00 «Без пад ма ну».
18.45 Ме лад ра ма «Уімбл-
дон».
20.30 «Вяр ні це гро шы».
21.20 Ба я вік «На каўт».
23.00 «Асця рож на, мах ля-
ры!».
23.30 «Ча со ва да ступ ны».
0.30 Се ры ял «Сак рэт ныя ма-
тэ ры я лы».

6.00, 11.15 Ка ме дыя «Ка ля ды 
з ня ўдач ні ка мі».

7.45 Ка ме дыя «Па пры кме тах 
су мя шчаль нас ці».
9.15, 2.00 Дра ма «Ма лень кія 
жан чы ны».
12.50 Дра ма «Муш ке цё ры».
14.45 Тры лер «Стэлс».
16.45 Фан тас ты ка «Зы ход ны 
код».
18.15 Ка ме дыя «Поў нач у Па-
ры жы».
20.00 Ка ме дыя «Даю год».
21.45 Ка ме дыя «Мой хло-
пец — псіх».
23.45 Дра ма «Мес ца пад хво-
я мі».
4.00 Ка ме дыя «Ка хан не з пе-
ра шко да мі».

6.20 Ка ме дыя «Кін дэр-Ві лей-
скі пры від».
8.10 М/ф «Пра Фя до та-страль-
ца, уда ла га ма лай ца».
9.40 Ка ме дыя «Нянь кі».
11.20, 5.00 Каз ка «Ка роль-
алень».
12.40 Дра ма «З ка ха ны мі не 
рас ста вай це ся».
14.00 Ка ме дыя «Сяб ры сяб-
роў».
15.40 Фан тас ты ка «Цём ны 
свет: Раў на ва га».
17.20 Ка ме дыя «Ка хан не ў вя-
лі кім го ра дзе».
18.50 Ба я вік «Вась мёр ка».
20.20 Ка ме дыя «Ка хан не ў вя-
лі кім го ра дзе 3».
21.50 Ка ме дыя «Па ляр ны 
рэйс».
23.40 Ка ме дыя «Хло пец з 
Мар са».
1.40 Ка ме дыя «Дуб лёр».
3.20 Дра ма «Жа на ты ха лас-
цяк».

6.00 Ін жы нер ныя ідэі.
6.40 Скар ба шу каль ні кі.
7.30 Па яды нак не пе ра мож-
ных.
8.10 Гуль ні ро зу му.
8.35 Зай маль ная на ву ка.
8.55 На ву ко выя не да рэ чнас-
ці.
9.20 Зра бі або па мры.

9.40 Кос мас. Пра сто ра і час.
10.30 Лі ніі На ска: рас шыф ра-
ва на.
11.10 На ву ка бу ду чы ні.
11.55 Больш чым фо ку сы.
12.40, 16.30 Кі ра ван не на тоў-
пам.
10.30 Вя лі кія рэй ды Дру гой су-
свет най вай ны.
14.15 Па вет ра ныя асы вай-
ны.
14.55 Тай нае жыц цё дра пеж-
ні каў.
15.40 У по шу ках мар ско га су-
пер дра пеж ні ка.
17.10 Гуль ня ў лі кі.
18.00 Між на род ны аэ ра порт 
Ду бай.
19.30 Рас сле да ван ні авія ка-
та строф.
20.15, 2.20, 5.15 Да гіс та рыч-
ныя мон стры Гіт ле ра.
21.00, 0.50, 3.45 Апа ка ліп сіс. 
Дру гая су свет ная вай на.
22.30 Фа таль ная сты хія.
23.15, 3.00 90-я: дзе ся ці год-
дзе, якое нас аб' яд на ла.

8.00 Па ляў ні чыя на рэ лік віі — 
лам бард.
8.50, 2.20 Да ро га да пры быт-
ку.
9.40 Скла ды.
10.30, 17.10, 4.00 Не вы тлу ма-
чаль нае: спе цы яль ныя ма тэ-
ры я лы.
11.20 Як па бу да ваць су пер-
кар.
12.10 Ска ну ю чы не ба.
13.00 Го лыя і на па ло ха ныя.
13.50, 3.10 Да мы на дрэ вах.
15.30 Не спра буй це паў та-
рыць.
16.20, 1.30 Эфект Кар ба на-
ра.
18.00 Брыс таль скі за ліў.
18.50 Біт вы за кан тэй не ры.
19.40 Хут кія і гуч ныя.
20.30 Ге ній аў тады зай ну.
21.20 Гуль ня на жыц цё.
22.10, 5.15 За ла тая лі ха ман-
ка.
0.40 Мя цеж ні кі ле дзя но га во-
зе ра.
4.50 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.

7.20 Ка ме дыя «Ноч за чы не-
ных дзвя рэй».
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 «Ар се нал».
9.40, 0.00 Се ры ял «Ка хан не 
ў вя лі кім го ра дзе-3».
10.45 «Пра ежу!».
11.20 XXL WOMAN TV.
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.
16.20 «Вя лі кі рэ пар таж».
16.55 Лёс гі ган таў.
17.25 Ме лад ра ма «Каб я бы-
ла ца ры ца...».
21.00 Га лоў ны эфір.
21.55 На ві ны на двор'я.
22.15 Ка ме дыя «Но вы ста-
ры дом».

7.05, 23.05 Тры лер «Шкля ны 
дом».
8.50 Вы шэй за дах.
9.25 М/с «Ава тар. Ле ген да пра 
Аан га».
10.15 «Fіtnews».
10.50 «Зра зу мець і абяс шко-
дзіць».
11.20, 20.25 Тэ ле ба ро метр.
11.25, 21.20 Се ры ял «Ін тэр-
ны».
12.30 Я ха чу гэ та ўба чыць!
13.10 Бія тлон. Этап Куб ка све-
ту. Мас старт. Жан чы ны.
14.05 Дэ тэк тыў «Су стрэч ная 
плынь».
16.10 Бія тлон. Этап Куб ка све-
ту. Мас старт. Муж чы ны.
17.05 Ба я вік «Фан тас тыч ная 
чац вёр ка».
19.15 Су пер ла то.
20.05 Кі пень.

21.00 Спорт ла то 5 з 36.
21.05 КЕ НО.
22.25 «Пе ра за груз ка». Ма ла-
дзёж нае ток-шоу.
0.50 «Су стрэ ча з...» Ма ры на 
Му ля ві на.

8.00 «Вік то рыя і Аль берт». 
Дра ма.

11.05 «Под ых струн». Му зыч-
ная пра гра ма. Госць: Юры Не-
сця рэн ка.
11.45, 18.30 «Раз маў ля ем па-
бе ла рус ку».
11.55 «На пе рад у мі ну лае».
12.20 Хіт па рад. «Сто пе сень 
для Бе ла ру сі».
13.15 «Пес ні на ва год ніх на-
чэй». Вы пуск пя ты. 70-я га-
ды.
13.40 «Ма ла дыя та лен ты Бе-
ла ру сі. Кла сі ка».
14.40 «Та пі нам бу ры». Дзі ця-
чы фільм.
16.50 «Ма ла дыя та лен ты Бе-
ла ру сі. Эст ра да».
18.40, 23.05 «Культ пра свет».
19.10 «Бітлз». Да па ма жы-
це!». Ка ме дыя.
20.45 Ка лы хан ка.
21.05 «Пес ні на ва год ніх на-
чэй». Вы пуск шос ты. 80-я 
га ды.
21.35 «Гэ та вя сё лая пла не-
та». Ка ме дыя.
23.40 «Гу чан не жыц ця». Жыц-
цё і твор часць на род на га ар-
тыс та СССР Ула дзі мі ра Му ля-
ві на. Дак. фільм.

3.50, 0.50 PRO спорт. На ві-
ны.
4.00 Тэ ніс. Тур нір ВТА. Сід-
ней.

10.00 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. «Эвер тан» — «Ман чэс тэр 
Сі ці».
11.55 Ха кей. КХЛ. ХК «Со-
чы» — «Ды на ма» (Мінск).
13.55 Бас кет бол. Адзі ная Лі га 
ВТБ. «Цмо кі-Мінск» — «Ла ка-
ма тыў-Ку бань».
15.35 Фор му ла-Е. Гран-пры 
Ар ген ці ны.
16.55 Ха кей. Чэм пі я нат Бе ла-
ру сі. «Шах цёр» (Са лі горск) — 
«Юнац тва» (Мінск).
19.00 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. «Ман чэс тар Юнай тэд» — 
«Са ўтгэмп тан».
21.00 Бія тлон. Этап Куб ка све-
ту. Абер хоф. Мас старт. Жан-
чы ны.
21.55 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. «Ар се нал» — «Сток Сі ці».
23.50 Бія тлон. Этап Куб ка све-
ту. Абер хоф. Мас старт. Муж-
чы ны.

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).
9.25 «Бес тал ко выя на тат кі».
9.45 «Па куль усе до ма».
10.35 «Фа зэн да».
11.10 «Ры гор Та ра тор кін. Не-
ра шу чы пры га жун».
12.10 «Ад га дай ме ло дыю».
12.50, 16.20 Маст. фільм 
«Пры га жун чык».
16.15 На ві ны спор ту.
17.00 «Но вы год».
20.00 Кон ту ры.
21.05 «Тэ атр Эст ра ды».
23.15 Фан тас ты ка «Чу-
жыя».

6.10 Се ры ял «Сту дэн ты 2».
7.45 Тэ ле ча со піс «Аў та па на-
ра ма».
8.15 Ка ме дыя «Ка хан не ў вя-
лі кім го ра дзе 2».
10.00 «Вя лі кае сне дан не».
10.40, 14.00, 16.50 «Га ра ды, 
якія спя ва юць».
10.45 «Тэ ры то рыя па мы лак».
12.30 «Доб ры дзень, док-
тар».

13.05 «Тай ны све ту».
14.05 Се ры ял «NEXT». За-
ключ ныя се рыі.
16.00 «Цэнт раль ны рэ гі ён».
16.30 «24 га дзі ны».
16.55 «На ва год ні За до рнаў».
17.45 «Аў та па на ра ма».
18.15 «На тым жа мес цы ў той 
жа час».
19.30 «Ты дзень».
20.40 Ка ме дыя «Мае бла кіт-
ныя ня бё сы».

22.30 «Пя кель ная кух ня-2».
23.50 «Зям ля», «Ме сяц», 
«Сон ца».

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).
10.15, 1.40 Маст. фільм «Ро-
бат».
13.35 «Ніт ка да ніт кі».
14.05 Маст. фільм «Жа ніць-
ба Баль за мі на ва».
16.15 Се ры ял «Не бы ло б 
шчас ця».
23.50 Маст. фільм «Муж чын-
скія кло па ты».
5.00 Се ры ял «Чор ны па-
кой».

7.00 «ХА». Ма лень кія ка ме-
дыі.
7.35 Маст. фільм «Я бу ду ча-
каць ця бе заў сё ды».
11.00, 14.00, 20.00 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».
15.15 «Па кой сме ху».

16.20 «Із май лаў скі парк». Вя-
лі кі гу ма рыс тыч ны кан цэрт.
18.10 Юбі лей ны кан цэрт 
Надзеі Ка ды ша вай.
20.35 Маст. фільм «Ца рэў на 
Ля гуш кі на».
23.40 «На ва год няя ноч з леп-
шы мі ка ман да мі КВЗ».

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, 19.00 Сён-
ня.
8.50 «Іх но ра вы».
9.25 «Ядзім до ма».
10.20 Се ры ял «Вяр тан не 
Мух та ра».
11.55 «Дач ны ад каз».
13.25 «Па е дзем, па я дзім!».
13.55 Се ры ял «Ву лі цы раз-
бі тых ліх та роў».
19.20 Се ры ял «Па ву цін не».
22.50 «Ра міз ні ку — 30 га доў». 
Юбі лей ны кан цэрт Аляк санд-
ра Но ві ка ва.

9.00, 12.15, 18.55, 21.00, 23.20 
«На двор'е».
9.05 «Мульт па рад».
10.00 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак».
10.35 Ка ме дыя «Па пер шым 
клі чы». 3-4-я се рыі.
12.20 Ка ме дыя «Но выя пры-
го ды Эла і зы».
14.05 Фан тас ты ка «Зор ны 
дэ сант».
16.15 «Кі на блак нот».
16.40 «МакаShow».
16.50 «Сён ня клюе».
17.20 «Тэ ле ма га зін».
18.00 Се ры ял «Эў ры ка».
19.00 Ка ме дыя «За ка хац ца 
ў ня вес ту бра та».

20.50 «Ве чар ні ца».
21.05 Пры го ды «Па вер у не-
маг чы мае».

БЕЛАРУСЬ 1БЕЛАРУСЬ 1

БЕЛАРУСЬ 2БЕЛАРУСЬ 2

БЕЛАРУСЬ 3БЕЛАРУСЬ 3

БЕЛАРУСЬ 5БЕЛАРУСЬ 5

ТБ3ТБ3

КАМЕДЫЯКАМЕДЫЯ

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

НЯ ДЗЕ ЛЯ,  11 СТУ ДЗЕ НЯ

АНТАНТ

СТБСТБ

МIРМIР

РТР—РТР—
БЕ ЛА РУСЬБЕ ЛА РУСЬ

8 КА НАЛ8 КА НАЛ

НТБ—БЕ ЛА РУСЬНТБ—БЕ ЛА РУСЬ

ВТБВТБ

НА СТАЛЬ ГIЯНА СТАЛЬ ГIЯ

ЕURОSРОRTЕURОSРОRT

TБ1000TБ1000

TБ1000TБ1000
РУСКАЕ КІНОРУСКАЕ КІНО

NАTIОNАL NАTIОNАL 
GЕОGRАРHIСGЕОGRАРHIС

DISСОVЕRУDISСОVЕRУ

9 фак таў пра...9 фак таў пра...  ��

ЦУ КЕР КІ
Прак тыч на ні вод нае буй ное 
свя та не абы хо дзіц ца без 
пры сма каў, і Но вы год не вы-
клю чэн не. За іх па ста ян на 
вя дуц ца ма лень кія (а то і не 
вель мі) «біт вы» па між дзець мі 
і да рос лы мі: пер шыя іх увесь 
час па тра бу юць ад дру гіх, а 
дру гія, на ту раль на, пер шым іх 
не да юць у па жа да най для тых 
коль-
кас ці. 
Га вор-
ка ідзе 
пра 
цу-
кер кі, 
і зай-
маль ная пад бор ка фак таў — 
ме на ві та пра іх.

1. Са мыя пер шыя цу кер кі з'я ві-
лі ся ў Егіп це. Па коль кі цу кар у той 
час яшчэ не быў вя до мы, за мест яго 
ўжы ва лі фі ні кі і мёд. На Ус хо дзе цу-
кер кі ра бі лі з мін да лю і фіг, а ў ста ра-
жыт ным Ры ме ва ры лі арэ хі і ма ка вае 
зер не з мё дам і па сы па лі кун жу там. 
У нас так са ма бы ло неш та на кшталт 
цу ке рак: у Ста ра жыт най Ру сі іх ра бі лі 
з кля но ва га сі ро пу, па та кі і мё ду.

2. Са мыя не спра вяд лі ва аб ві на-
ва ча ныя цу кер кі — ша ка лад ныя. У 
Еў ро пе, у XVІ ста год дзі, пад час па-
валь на га за хап лен ня ша ка ла дам яму 
пры піс ва лі ся ма гіч ныя і ля чэб ныя 
ўлас ці вас ці. На ту раль на, ча кан ні не 
апраў да лі ся, і та ды яго ста лі лі чыць 
кры ні цай лі та раль на ўсіх бед. Ад на 
ма ла дая асо ба пі са ла сяб роў цы: 
«Раю та бе больш не ес ці ша ка ла ду. 
Мая зна ё мая ела яго пад час ця жар-
нас ці і на ра дзі ла на свет зу сім чор нае 
дзі ця».

3. У па чат ку XІX ста год дзя ў Ра сіі 
на ват са мыя ба га тыя і знат ныя па-
ні на пры ёмах не пры кмет на ха ва лі 
ў ры ды кю лі цу кер кі. Тлу ма чы лі ся та-
кія не пры стой ныя па во дзі ны прос та: 
кан ды тар скіх фаб рык яшчэ не бы ло, 
і кож ны кан ды тар для кож на га зва на-
га абе ду га та ваў цу кер кі па ўлас ным 
рэ цэп це, які за хоў ваў ся ў стро гай 
та ям ні цы.

4. Са мыя ра ман тыч ныя цу кер кі — 
з клуб ніч най на чын кай, так лі чаць ня-
мец кія псі хо ла гі. Да рэ чы, ра шу чыя 
лю дзі ад да юць пе ра ва гу віш нё вай 
на чын цы, са рам лі выя — арэ ха вай, а 
твор чыя — ка ко са вай.

5. Са мыя вя до мыя цу кер кі — гэ-
та пра лі не. Яны бы лі вы най дзе ны ў 
1663 го дзе. По вар пры га та ваў іх та ды 
спе цы яль на для фран цуз ска га па сла 
ў Гер ма ніі, і пра лі не да гэ туль утрым-
лі ва юць рэ корд про да жу ў Гер ма ніі і 
Швей ца рыі.

6. Кам па нія «Май стар Фуд» вы-
ра бі ла са мую вя лі кую ка роб ку цу ке-
рак для су свет на га ку лі нар на га шоу. 
У ка роб ку шы ры нёй 1,5 і даў жы нёй 
2,5 мет ра ўвай шло 800 кі ла гра маў 
ша ка лад ных цу ке рак! А са мая вя-
лі кая цу кер ка — гэ та мядз ве дзік па 
мя нуш цы Ха гі-Бой вы шы нёй у 1,68 
мет ра і ва гой 633 кі ла гра мы. Яго зра-
бі лі кан ды та ры Gummі Bear Factory. 
Для ад ліў кі мядз ве дзя спат рэ бі ла ся 
спе цы яль ная фор ма ва гой у 4 то ны. 
За лі тая ў фор му фрук то вая ма са сох-
ла ка ля двух тыд няў.

7. Са мая кас міч ная цу кер ка — чу-
па-чупс. У 1995 го дзе ра сій скія кас-
ма на ўты на стан цыі «Мір» па пра сі лі 
ад пра віць ім з Зям лі цу кер кі. У ЦКП 
бы ло вы ра ша на, што са мы мі бяс печ-
ны мі ў бяз важ кас ці бу дуць чу па-чуп-
сы. Кас ма на ўтаў з імі зня лі на ві дэа, 
і рэ клам ны ро лік пры нёс кам па ніі 
Chupa Chups сла ву адзі най у све це 
цу кер кі, па пу ляр най не толь кі на Зям-
лі, але і ў кос ма се.

8. Што ж ты чыц ца са мых не звы-
чай ных у све це цу ке рак, дык гэ та — 
фін скія. Фі ны ро бяць іх кіс лы мі, са-
лё ны мі (да пі ва) і на ват са сма кам, 
па доб ным на наф ту!

9. Са мая са вец кая цу кер ка — 
сла ву ты на бор «Пту шы нае ма ла-
ко». Пер ша па чат ко ва гэ та быў торт, 
і га та ва лі яго на прад пры ем стве 
«Рот фронт». Сак рэ там вы ра бу быў 
агар-агар — за мен нік жэ ла ці ну, які 
зда бы ва юць з мар скіх во да рас цяў. 
Ён, да рэ чы, ужы ва ец ца так са ма для 
аздаб лен ня тка нін
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