
7.20 Ме лад ра ма «Ка лі за цві це 

ба гун». (16+).

9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.

9.10 «Ар се нал». (12+).

9.45 «Ка роб ка пе ра дач». (12+).

10.25 «На род ная ра ні ца». (6+).

11.05 «Ва кол пла не ты».

12.10 На ві ны. Цэнт раль ны рэ-

гі ён.

12.35 «50 рэ цэп таў пер ша га». 

(12+).

13.10, 15.55 Ме лад ра ма «Іс ці на 

ў ві не». (16+).

15.15 «Твой го рад».

15.30 Eurovіsіon. Вы ні кі тыд ня.

17.25 Ме лад ра ма «Ні ка». 

(16+).

20.35 На ві ны на двор'я.

21.00 «Га лоў ны эфір».

22.10 Ме лад ра ма «Рэ цэпт ка-

хан ня». (16+).

6.55 М/с «Фік сі кі» (0+).

7.10 Ка ме дыя «Хто пад ста віў 

тру са Ро джэ ра» (12+)

8.50, 19.45 «Тэ ле ба ро метр».

8.55 «Свет на вы ва рат» (16+).

9.55 «На на жах» (16+).

10.55 «Біт ва са ло наў» (16+).

11.55 М/с «Ка чы ныя гіс то рыі» 

(0+).

13.10 «Мя няю жон ку» (16+).

14.20 Фан тас ты ка «Мсці ўцы: 

эра Аль тро на» (12+).

16.45 «Па нен ка-ся лян ка. Між-

кан ты нен таль ны се зон» (16+).

17.40 «Біт ва эк стра сэн саў. 15-ы 

се зон» (16+).

20.20 «Два руб лі» (12+).

20.40 «Мя няю жон ку» (16+).

22.05 «Спорт ла то 5 з 36», 

«КЕ НО».

22.10 Фан тас ты ка «Ро бат па 
іме ні Ча пі» (16+).

7.35 «Свя ты ні Бе ла ру сі».

8.00, 13.15, 20.15 «Ка лей да скоп». 

На ві ны куль ту ры.

8.15, 13.30, 20.30 «Гэ ты дзень».

8.20 «Ін спек тар-ра зя ва». Ка ме-
дыя (12+).

10.05 «На пе рад у мі ну лае».

10.30 «На цы я наль ны хіт-па рад».

11.25 «Май стры і ку мі ры». За слу-

жа ны дзе яч мас тац тваў Аляк сей 

Ду да раў.

12.20 «Вя лі кія мас та кі». Ле а нар да 

да Він чы (12+).

13.35 «Сла вян скі ба зар у Ві цеб-

ску — 2005». Дзень Бе ла ру сі.

15.00 «Бе ла русь як пес ня». Свят-

ла на Да ні люк.

15.30 «Аніс кін і Фан та мас». Дэ-
тэк тыў (12+).

17.45 «Ка мер тон». Пра фе сар, 

дэ кан тэ ат раль на га фа куль тэ та 

БДАМ, за слу жа ны ар тыст Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь Ула дзі мір Мі-

шчан чук.

18.10 «Це ні зні ка юць апоўд ні». 
Маст. фільм (12+).

19.35 «Ле ген ды кі но». Ге ор гій Да-

не лія (12+).

20.40 «Ка лы хан ка» (0+).

21.05 «Ія Са ві на. Што бу дзе без 

мя не?» Дак. фільм (12+).

21.45 «Га раж». Тра гі ка ме дыя 
(12+).

6.00, 23.25 Зме ша ныя адзі на бор-

ствы. UFC. А. Ар лоў скі (Бе ла русь) 

— Ш. Штру вэ (Ні дэр лан ды).

8.30 Тэ ніс. Тур нір WTA. Ака пуль-

ка. Фі нал.

10.10 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 

«Лі вер пуль» — «Нью касл».

11.55 Бас кет бол. Адзі ная лі га ВТБ. 

БК «Аста на» — «Цмо кі-Мінск».

13.50 Гуль ні «на вы раст».

14.25 Спорт-мікс.

14.35 Трэ ні ро вач ны дзень.

15.10 Бія тлон. Ма ла дзёж ны чэм пі я-

 нат све ту. Гон ка пра сле да ван ня. 

Юні ёр кі.

16.05 Спорт-цэнтр.

16.15 Бія тлон. Ма ла дзёж ны чэм пі я-

 нат све ту. Гон ка пра сле да ван ня. 

Юні ё ры.

17.10 Піт-стоп.

17.40, 21.00 Лёг кая ат ле ты ка. 

Чэм пі я нат све ту ў па мяш кан ні. 

Вя чэр няя се сія.

19.00 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 

«Ман чэс тэр Сі ці» — «Чэл сі». (У 

пе ра пын ку — Спорт-цэнтр.)

22.40 Пра спорт. Вы ні кі тыд ня.

7.00, 9.00, 16.00 (з суб ціт ра мі) 

«На шы на ві ны».

7.10 Ка ме дыя «За дву ма зай-

ца мі» (12+).

9.10 «Ня дзель ная про па ведзь»

(з суб ціт ра мі).

9.25 «На наш густ» (12+).

10.10 «У гос ці па ра ні цах» (12+).

11.10 «Да ра гая пе ра да ча» (12+).

11.50 Свя точ ны кан цэрт, пры све-

ча ны Дню бе ла рус кай мі лі цыі.

14.10 Ка ме дыя «Апе ра цыя 

«Ы» і ін шыя пры го ды Шу ры-

ка» (12+).

16.20 Юбі лей ны кан цэрт Та ма ры 

Гверд цы тэ лі (12+).

18.30 «Най лепш за ўсіх!» (6+).

20.00 «Кон ту ры».

21.05 Маст. фільм «Нар вег» 

(12+).

23.05 Ка ме дыя «Авеч ка До-

лі бы ла злая і ра на па мер ла» 

(12+).

6.00 «Сту дэн ты». Се ры ял 

(16+).

8.05, 16.50, 22.35 Да ку мен таль ны 

пра ект (16+).

8.55, 15.35 «Аў та па на ра ма» 

(12+).

9.20 Маст. фільм «Са лод кае 

раз ві тан не Ве ры». (16+).

11.10 «Вя лі кае сне дан не» (12+).

11.45 Фан тас ты ка «Эк ві ліб ры-

ум». (16+).

13.30, 16.30 «24 га дзі ны».

13.45, 0.50 «Ка ме дыя «Гуль ня 
ў ча ты ры ру кі». 12+).

16.00 «Цэнт раль ны рэ гі ён».

17.40 Маст. фільм «Скрас ці 
Бель ман до». (16+).

19.30 «Ты дзень».

20.25 Маст. фільм «След на ва-
дзе». (16+).

22.05 «Ты дзень спор ту».

23.25 Тэ ле вер сія прэ міі «Чор таў 

ту зін — 2018» 2-я част ка (16+).

6.00 «Міль ён пы тан няў пра пры-

ро ду» (6+).

6.10, 7.30, 9.20 М/ф (6+).

6.30 «Та кія дзіў ныя» (16+).

7.00 «Бе ла русь сён ня» (12+).

8.20 «Культ/Ту рызм» (16+).

8.50 «Яшчэ тан ней» (12+).

9.30 «Да сту кац ца да зор кі» 

(12+).

10.00, 16.00 На ві ны (бя гу чы ра-

док).

10.15, 16.15, 19.45 Се ры ял «Хто 
па мна жае сму так». (16+).

18.45 «Ра зам».

22.40 Се ры ял «Га лі на». (16+).

7.00 «Па кой сме ху». (16+).

7.50 Маст. фільм «Шэсць со так 
шчас ця». (16+).

9.25 Маст. фільм «Там, дзе ёсць 
шчас це для мя не». (12+).

11.00 Вест кі.

11.20 «Сам са бе рэ жы сёр». 

(16+).

12.10 «Ра ніш няя пош та». (16+).

12.50 «Сме ха па на ра ма Яў ге на 

Пет ра ся на». (16+).

13.20 «Ка лі ўсе до ма». (12+).

14.20 «Смя яц ца да зва ля ец ца». 

(16+).

16.40 Маст. фільм «Адзі но та». 
(12+).

20.00 Вест кі тыд ня.

21.30 Ток-шоу «Што ад бы ва ец-

ца».

22.30 «Вя лі кая опе ра». (12+).

0.10 «Ня дзель ны ве чар з Ула дзі-

мі рам Са лаў ё вым».

6.20 «Аст рап раг ноз».

6.25 Се ры ял «Ад ва кат». (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сён ня.

8.20 «Ад ной чы...» (16+).

8.55 Іх но ра вы «. (0+).

9.20 «Хто ў до ме гас па дар?» 

(16+).

10.25 «Пер шая пе ра да ча». (16+).

11.00 «Цуд тэх ні кі». (12+).

11.55 «Дач ны ад каз». (0+).

13.20 «На шСпа жыў Наг ляд». 

(16+).

14.20 Се ры ял «Ве тэ ран». (16+).

16.25 «След ства вя лі...» (16+).

18.00 «Но выя рус кія сен са цыі». 

(16+).

19.00 «Вы ні кі тыд ня».

20.05 Ты не па ве рыш! (16+).

21.00 «Зор кі сыш лі ся». (16+).

22.35 Маст. фільм «Уз лом». 

(16+).

9.00, 16.10, 18.50, 21.10, 23.55 

«На двор'е».

9.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» 

(0+).

9.30 «Ад шук ва ец ца ад па чы нак» 

(0+).

10.00 «Мой лю бі мы га да ва нец» 

(0+).

10.30 «Сад і ага род».

11.40 «Куль ту ра».

12.15 «Су пер кні га».

12.45 Ка ме дыя «Пры ходзь це 

заўт ра» (6+).

14.25 Ка ме дыя «Фан та мас су-

праць Скот ланд-Яр да» (12+).

16.15 Для дзя цей «Ад каз вай ка».

16.20 «Май стар-клас».

16.40 «Гля дзім усёй сям' ёй». 

Фільм-каз ка «Ка ра леў ства 

кры вых люс тэр каў» (12+).

18.00 Се ры ял «Яна на пі са ла за-

бой ства» (12+).

18.55 Ме лад ра ма «Сі рэ на Мі сі-

сі пі» (16+).

20.50 «Ве чар ні ца».

21.15 Ба я вік «Ска ла» (16+).

6.00 «Тур ба мік сер». (16+).

7.00 Скетч-шоу «6 кад раў». 

(16+).

8.00 «Асця рож на: дзе ці!» (6+).

9.00, 3.00 М/ф «Тры ка ты». (0+)

9.10, 3.20 М/ф «Смя ша ры кі». 

(0+)

9.30, 3.40 М/ф «Лі га Watchcar». 

(0+)

10.00 М/ф «Ску бі Ду». (6+)

10.30, 2.30 «Ера лаш». (6+).

11.30 «Га ле рэя пры га жос ці». 

(12+).

12.00 «Па спець за 24 га дзі ны». 

(16+).

13.00 Се ры ял «Ва ро ні ны». (12+).

14.30 Фан тас ты ка «Ры дзік». 

(16+).

16.40 Ані ма цый ны фільм «Хор-

тан». (0+).

18.15, 22.40 «Ураль скія пель ме-

ні». (16+).

20.20 Фэн тэ зі «Ба гі Егіп та». 

(12+).

23.10 «Міль ё ны ў сет цы». (16+).

0.10 Се ры ял «Та та вы доч кі». 

(12+).

1.20 «Кі но ў дэ та лях». (16+).

2.10 «Прос та кух ня». (16+).

4.00 «Ла ві мо мант». (16+).

5.00 «Дур ні і да ро гі». (16+).

6.30 «Свет Біб ліі». Фільм 1-ы.

7.05, 0.55 «Па да рож жа мі сіс Шэл-

тан». Маст. фільм.

8.40 «Пры го ды Да ма віч ка». 

М/ф.

9.40 «Звы чай ны кан цэрт».

10.10 «Мы — гра ма цеі!»

10.50 «Без свед каў». Маст. 

фільм.

12.25 «Што ра біць?»

13.10 «Ка рам зін. Пра вер ка ча-

сам». Дак. се ры ял.

13.40 «Шэ дэў ры су свет на га му-

зыч на га тэ ат ра». «Аі да». Опе ра 

тэ ат ра «Ла Ска ла». Па ста ноў ка 

Пе тэ ра Штай на.

16.20 «Пеш шу...» Маск ва Са лжа-

ні цы на.

16.45 «Ге ній».

17.20 «Бліз кае акру жэн не Юрыя 

Бу ту са ва».

18.15 «Дзе ці Дон Кі хо та». Маст. 

фільм.

19.30 На ві ны куль ту ры.

20.10 «Ра ман ты ка ра ман са». Спя-

ва юць ак цё ры тэ ат ра і кі но.

21.05 «Бе лая сту дыя».

21.50 «Ар хіў ныя тай ны». Дак. се-

ры ял.

22.20 Асо бы по гляд. «Тан га ліб-

рэ». Маст. фільм (18+).

0.00 «Птуш кі, якія лё та юць не 

ад ры ва ю чы ся ад зям лі». Дак. 

фільм.

2.30 «Фільм, фільм, фільм». «Па-

топ». М/ф для да рос лых.

6.00 «Да і пас ля...» з Ула дзі мі рам 

Мал ча на вым. Год 1985. 1-я част-

ка. 2010 год (16+).

7.05 «Пес ня-85». 1-я част ка. 

(12+).

7.55, 1.20 Маст. фільм «Бе раг яго 

жыц ця». (16+).

9.00, 3.00 «Мі ну лы час» (12+).

9.40, 13.20, 17.00, 20.55, 0.40, 

2.20, 3.40, 5.00, 5.35 Му зыч ная 

на сталь гія (12+).

10.00 «Кол ба ча су» (16+).

11.00 Фільм-кан цэрт «Зі мо вы 

ве чар... у Луж ні ках!» 1989 год.

2-я част ка (12+).

12.00 «Ва кол сме ху». Тэ ма: «Сту-

дэнц тва». 1982 год (12+).

13.35 Пра гра ма «По гляд». 

1988 год (16+).

15.00 «Быў час». 2009 год (16+).

16.00 Маст. фільм «Два га ла сы». 

(16+).

17.35 «Час пік» з У. Лісць е вым. 

1994 год (16+).

18.00 Дак. фільм «Мае су час ні-

кі». (16+).

19.00 «Яў ген Еў ту шэн ка. Ве чар 

у Кан цэрт най сту дыі «Астан кі на». 

1979 год (12+).

21.20 Маст. фільм «Да чуш ка». 

(16+).

0.00 «Яло вая суб ма ры на». На тал-

ля Вят ліц кая. 2005 год (16+).

4.00 «На ро джа ныя ў СССР» 

(12+).

5.20 «Час пік» з У. Лісць е вым. 

1994 год (16+).

3.00, 5.00, 8.30, 11.15, 14.00 Гор-

ныя лы жы. Ку бак све ту.

3.30, 7.30, 10.30, 17.15 Скач кі 

з трамп лі на. Ку бак све ту.

5.45, 9.00, 16.30 Лыж нае двая бор-

ства. Ку бак све ту.

6.30, 9.30 Лыж ныя гон кі. Ку бак 

све ту.

19.15 Бія тлон. Чэм пі я нат све ту ся-

род юні ё раў.

20.15, 1.00 Ве ла спорт. Па рыж — 

Ні ца.

21.15 Сну кер. Welsh Open. Фі-

нал.

1.30 Кань ка беж ны спорт. Чэм пі-

я нат све ту ў спрын тар скім мна-

га бор стве.

1.05 Ка ме дыя «Рум ба». (12+).

2.30 Ка ме дыя «Ку лі над Брад ве-

ем». (16+).

4.20 Ме лад ра ма «За ру ча ныя асу-

джа ныя». (16+).

5.55 Ка ме дыя «Дзе та род ныя». 

(16+).

7.40 Ка ме дыя «Вель мі страш нае 

кі но». (16+).

9.15 Ка ме дыя «Вель мі страш нае 

кі но-2». (16+).

10.45 Ка ме дыя «Вель мі страш нае 

кі но-3». (16+).

12.10 Ка ме дыя «Без па чуц цяў». 

(16+).

14.00 Ка ме дыя «Ня хай жы ве 

Фран цыя!» (16+).

15.55 Ме лад ра ма «Як вый сці за-

муж за міль яр дэ ра». (16+).

17.40 Ка ме дыя «Ся мей нае аграб-

лен не». (16+).

19.30 Фан тас ты ка «Су пер Баб ро-

вы». (12+).

21.15 Ка ме дыя «Ма ма да ра гая!» 

(12+).

22.55 Ка ме дыя «Жы вё ла». 

(12+).

6.00 М/ф (6+).
10.00 «Па нен ка і ку лі нар» (12+).
10.35, 0.45 «13». Cерыял (16+).
13.55 «Жон ка. Гіс то рыя ка хан ня» 
(16+).
15.15 «Жыц цё без ка ха на га». 
Дак. фільм (12+).
16.05 «Гра ма дзян ка Ка ця ры на». 
Се ры ял (12+).
19.35 «Без пад ма ну» (16+).
20.30 «Ка хан не скрозь час». Фэн-
тэ зі (12+).
22.45 «Асця рож на, мах ля ры!» 
(16+).
23.15 «Ня бё сы, якія аб ры ну лі ся». 
Се ры ял (16+).
3.50 «Не на ра дзі ся пры го жай» 
(16+).
5.10 «Дзён нік эк стра сэн са» (12+).

6.10, 14.20 Тру сі ная на ра (16+).
8.00 Сур' ёз ны ча ла век (16+).
10.00 Дар (16+).
12.10 Шан хай скія ры ца ры (12+).
16.10 Упс... Ной сплыў! (6+).
17.50 Міль я нер з тру шчоб (12+).
20.10 Дзён ні кі нянь кі (16+).
22.10 Сем жыц цяў (16+).
0.30 Ге ній (18+).
2.30 Бан ды Нью-Ёр ка (16+).
5.30 Пры від опе ры (12+).

6.20 Пра жон ку, ма ру і яшчэ ад-
ну... (12+).
7.45 Не бяс печ ныя ка ні ку лы (6+).
9.20 Ва неч ка (16+).
11.20 Тры май удар, дзет ка! (12+).
13.20 Пад лет кі ў су све це (0+).
14.55 Ба бу ля лёг кіх па во дзін 
(16+).
16.35 Дзень дур ня (16+).
18.20 Мар га ры та На за ра ва (16+).
20.20 Служ бо вы ра ман. Наш час 
(16+).
22.10 Тан цы на смерць (12+).
0.10 Раз бу дзі мя не (18+).

2.05 Руд і Сэм (12+).

4.05 Край (16+).

6.00, 11.45 Не ве ра год ныя ма шы-

ны. (12+).

6.50 На ву ко выя не да рэ чнас ці. 

(12+).

7.40 Ча ла век су праць YouTube. 

(12+).

8.30, 14.50 Ядзер ны сак рэт «Ты-

та ні ка» (12+).

10.10 Цу ды ін жы не рыі. (12+).

10.55 Ме га за во ды. (12+).

12.30, 19.35, 5.10 Вя до мы Су свет. 

(12+).

13.20 Зай маль ная на ву ка. (12+).

14.05 Смя рот ны бой ды на заў раў 

(6+).

15.40 Між на род ны аэ ра порт Ду-

бай. (12+).

16.25 Ша ша праз пек ла. (12+).

17.15 На ву ка бу ду чы ні Сты ве на 

Хо кін га. (12+).

18.00, 22.00, 1.10 Па ча так. (16+).

23.35 Гіс то рыя пра нас. (16+).

0.25 Ліх ту гі за мя жой. (18+).

2.50 Ін стынкт вы жы ван ня. (16+).

3.35 Рас сле да ван ні авія ка та-

строф. (16+).

8.00, 20.00 Ма хі на та ры.

11.00, 1.00 Ір жа вая ім пе рыя.

12.00 Зор нае вы жы ван не.

13.00 За ла тая лі ха ман ка.

14.00, 16.30 Лік ві да тар.

17.00, 2.00, 7.10 Ме га цяг ні кі.

18.00 Коль кі каш туе мая ма шы-

на?

19.00 Ву ліч ныя гон кі.

23.00 Аляс ка: апош ні ру беж.

0.00 Хлоп цы з Юка на.

2.55 Ме та ла лом шчы кі.

3.50 Ка ра лі гру за ві коў.

4.40, 6.45 Як гэ та ўстро е на?

Беларусь 1Беларусь 1

Беларусь 2Беларусь 2

Беларусь 3Беларусь 3

Беларусь 5Беларусь 5

СТБСТБ

МIРМIР

РТР—РТР—
Бе ла русьБе ла русь

НТБ—Бе ла русьНТБ—Бе ла русь

8 ка нал8 ка нал

Нядзеля, 
4 сакавіка

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

У праграме магчымы змяненні. 
Перадрукоўка праграмы забаронена.
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АНТАНТ

Му жы кі!Му жы кі!  

ВЕ ТЭ РАН-КА МАН ДАС 
ВЫ РА ТА ВАЎ 
ЖАН ЧЫ НУ 

АД РА БАЎ НІ КОЎ
У Лон да не па жы лы ве тэ ран 

сха піў ся з дву ма ра баў ні ка-

мі, якія на па лі на жан чы ну, 

па ве дам ляе вы дан не Evenіng 

Standard.

88-га до вы Джон Нік сан за ўва-

жыў на ву лі цы двух муж чын, якія 

ад бі ра лі ў жан чы ны су мач ку. Ён вы-

ра шыў ад цяг нуць ува гу ра баў ні коў 

і крык нуў: «Па кінь це яе ў спа коі!» 

Пас ля гэ та га ра баў ні кі па вяр ну лі ся 

да яго са сло ва мі: «Та ды возь мем 

гро шы ў ця бе». Нік сан ад ка заў: «Не 

возь ме це», а за тым уда рыў ад на-

го з іх. Яму ўда ло ся абяс шко дзіць 

пер ша га зла чын ца уда рам да ло ні 

па шыі. Дру гі вы ха піў нож і не каль-

кі ра зоў уда рыў ве тэ ра на, пас ля 

ча го абод ва ра баў ні кі кі ну лі ся на-

 ўцё кі, жан чы на так са ма збег ла. 

У баль ні цы Нік са ну ака за лі пер шую

да па мо гу. Па коль кі ра ны ака за лі-

ся не глы бо кі мі, яго жыц цю ні што 

не па гра жа ла. Па лі цыя не змаг ла 

знай сці і арыш та ваць зла чын цаў, 

ад нак па хва лі ла пен сі я не ра за «эк-

стра ар ды нар ную ад ва гу».

Нік сан сцвяр джае, што не спа-

ло хаў ся зла чын цаў, та му што не 

раз трап ляў у смя рот на не бяс печ-

ныя сі ту а цыі. У 1940-я ён прай шоў 

пад рых тоў ку ка ман дас для ўдзе лу 

ў ды вер сій ных апе ра цы ях у ты ле 

во ра га. Паз ней Нік сан ва я ваў у Ка-

рэі і ўдзель ні чаў у раз вед валь ных 

апе ра цы ях у Егіп це, на Бліз кім Ус-

хо дзе і ў Гер ма ніі. Пас ля ад стаў кі ён 

зай маў ся ахо вай ар га ні за цыі «Ура-

чы без ме жаў» у Ні ге рыі.

У 2017 го дзе па ве дам ля ла ся, што 

так са ма ў Лон да не пен сі я нер з па ра-

со нам на паў на ўзбро е ных ра баў ні-

коў, якія ла ма лі за чы не ныя дзве ры 

юве лір най кра мы пры да па мо зе ся-

кер і ка вад ла. Зла чын цы збег лі.

ЗА ПІ ВАМ ПРАЗ 
ПА ЛО ВУ СВЕ ТУ

Жы хар бры тан ска га го ра да 

Плі мут Бэн Кумбс пра ехаў ка-

ля 37 000 кі ла мет раў, каб вы-

піць пі ва ў са мым паў ноч ным і 

са мым паў днё вым па бах све ту. 

Яго гіс то рыю рас ка за ла BBC.

Кумбс пры знаў ся, што ідэя па да-

рож жа прый шла да яго за куф лем 

лю бі ма га на пою. Яго экс пе ды цыя пад 

наз вай «Ад па ба да па ба» (Pub2Pub) 

па ча ла ся на вост ра ве Шпіц бер ген у 

Арк ты цы і за вяр шы ла ся на Вог нен-

най Зям лі ў Паўд нё вай Аме ры цы. 

Увесь шлях бры та нец пра ра біў на 

аў та ма бі лі TVR Chіmaera. Аб сва ім 

пе ра мя шчэн ні ён рас каз ваў у са цы-

яль ных сет ках і на сва ім сай це.

Са мым паў ноч ным па бам у яго 

марш ру це ста ла ўста но ва ў па сёл-

ку Пі ра мі да на вост ра ве Шпіц бер-

ген. Кумбс ад зна чыў, што там па-

ста ян на зна хо дзяц ца ўся го ча ты ры 

ча ла ве кі. Усе яны жы вуць у ста рым 

га тэ лі, дзе і раз ме шча ны адзі ны ў 

го ра дзе бар. Пад час по шу каў са ма-

га паўд нё ва г а па ба анг лі ча нін да ве-

даў ся, што ба ры ёсць і ў Ан тарк ты-

дзе. Але там яны аль бо пра цу юць 

не ле галь на, аль бо з'яў ля юц ца част-

кай за кры тых па се лі шчаў. Та му са-

май паўд нё вай кроп кай па да рож жа 

стаў паб у чы лій скім го ра дзе Пу эр-

та-Уіль ямс, які зна хо дзіц ца на ар хі-

пе ла гу Вог нен ная Зям ля




