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Прозвішча, імя, імя па бацьку                                                            

                                                                                                                                

Падпіска аформлена і аплачана ў                                                    

                                     на IІI квар тал або ІI паў год дзе 2019 го да

Хатні адрас і тэлефон                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                      

                                                                                                                           

(індэкс)

Удачы ў розыгрышы!

(аддзяленне сувязі)

(абавязкова)

Ка лі вы пад пі са лі ся на га зе ту «Звяз да» на ІІІ квар-

тал або ІІ паў год дзе 2019 г., за паў няй це карт ку 

ўдзель ні ка, вы ра зай це і да сы лай це да 16 лі пе ня 

2019 го да ў рэ дак цыю на ад рас: 220013, г. Мінск, 

вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10А.

Ся род пад піс чы каў 17 лі пе ня 2019 го да бу дуць 

ра зы гра ны сем умы валь ні каў «Аква тэкс» і су пер-

прыз — ду ша вая ка бі на «Аква рэль». Вы ні кі бу дуць 

апуб лі ка ва ны ў га зе це «Звяз да» да 25 лі пе ня.

Пры зы мож на бу дзе атры маць у рэ дак цыі па 30 ве-

рас ня пры па да чы кві тан цыі аб пад піс цы на «Звяз ду» на ІІІ квар тал або ІІ паў-

год дзе 2019 г. і паш пар та. Пас ля 30 ве рас ня вы да ча пры зоў спы ня ец ца і прэ-

тэн зіі пад піс чы каў не пры ма юц ца. Умо вы рэ клам най гуль ні «Све жыя на ві ны 

ад «Звяз ды»!» чы тай це ў ну ма ры 99 га зе ты «Звяз да» ад 30.05.2019 г.

Тэ ле фон для да ве дак (017) 263 66 73.
Тэр мін пра вя дзен ня гуль ні — з 01.06.2019 да 30.09.2019.

Па свед чан не аб дзяр жаў най рэ гіст ра цыі № 3563 ад 28.05.2019 г. 
вы да дзе на Мі ніс тэр ствам ан ты ма на поль на га рэ гу ля ван ня і ганд лю Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Све жыя на ві ны ад «Звяз ды»!

Ся дзі і гля дзіСя дзі і гля дзі

Ты пом ніш, як усё па чы на ла ся?

Па вод ле сю жэ та гэ тай гіс то-

рыі, эк стра ва гант ная і жыц ця-

ра дас ная дзяў чы на Кле мен ці на 

(Кейт Уін слет) і са мот ны ме лан-

хо лік Джо эл (Джым Ке ры — да-

рэ чы, гэ та ад на з ня мно гіх яго 

не ка ме дый ных ро ляў) вы пад-

ко ва су стрэ лі ся ў цяг ні ку і па ка-

ха лі ад но ад на го. Але з ча сам 

праб лем, на пру жан ня і не за да-

во ле нас ці ад но ад ным у ста сун-

ках ста ла на столь кі мно га, што 

ма ла дыя лю дзі па скан да лі лі і 

рас ста лі ся. А ка лі Джо эл вы-

ра шыў па мі рыц ца і зай шоў да 

дзяў чы ны на ра бо ту, тая... не 

па зна ла яго. Як вы свет лі ла ся, 

Кле мен ці на з да па мо гай ней-

кай фір мы сцер ла ўсе ўспа мі ны 

пра ка ха на га. Каб вы кі нуць яе з 

сэр ца, Джо эл вы ра шае зра біць 

тое ж са мае — ад нак пад свя-

до масць ка тэ га рыч на су праць 

тэх на ла гіч на га ўмя шан ня, та му 

да ра гія мо ман ты ад соў ва юц ца 

ў са мыя па та ем ныя кут кі па мя-

ці аж но да дзя цін ства, ад куль 

іх не маг чы ма вы да ліць. Па сту-

по ва ге роі філь ма ра зу ме юць, 

што ёсць у жыц ці рэ чы, не пад-

улад ныя ні я кім су час ным тэх-

на ло гі ям...

Па куль вы вы ра ша е це, ці 

вар та пе ра гле дзець стуж ку на-

ноў — на прык лад, ка нал ТБ3 

па ка жа «Веч нае ззян не...» у 

на ступ ную пят ні цу, 28 чэр ве-

ня, — на га да ем не ка то рыя ці-

ка выя фак ты пра фільм, якія 

маг лі дзіў ным чы нам сцер ці ся 

з ва шай па мя ці.

 Ідэю стуж кі па да рыў ся-

бар рэ жы сё ра, мас так П'ер Віс-

мут, які пра па на ваў: «Уя ві це, 

што вам пры но сяць паш тоў ку, 

дзе на пі са на: хтось ці, ка го вы 

ве да е це, толь кі што сцёр вас 

са сва ёй па мя ці».

 У га лоў най муж чын скай 

ро лі рэ жы сёр стуж кі ба чыў 

Ні ка ла са Кей джа, а ні як не 

за піс но га ко мі ка Ке ры. Ад нак 

пер ша га пра па но ва не за ці ка-

ві ла, а дру гі, на ад ва рот, быў 

ра ды раз бу рыць тро хі стэ рэа-

тып нае ўспры ман не гле да чоў і 

па спра ба ваць штось ці но вае — 

зу сім не ім пуль сіў ны, ста тыч ны 

воб раз.

 Усе экс цэнт рыч ныя ад-

цен ні пры чос кі Кейт Уін слет 

у філь ме — гэ та па ры кі, а не 

здзек з ва ла соў акт ры сы. Яна 

га то вая бы ла фар ба вац ца на-

са мрэч, але фільм зды маў ся 

не ў хра на ла гіч ным па рад ку, 

та му ко ле ры трэ ба бы ло б змя-

няць не каль кі ра зоў на дзень. 

Кож ны ко лер мае сваё зна чэн-

не: зя лё ны — пер шая су стрэ-

ча, чыр во ны — фан тас тыч ныя 

сцэ ны, аран жа вы — ра ман тыч-

ныя ста сун кі, а сі ні — паў тор-

нае зна ём ства пас ля «чыст кі» 

па мя ці. Са мой Кейт, да рэ чы, 

больш за ўсё па да баў ся чыр-

во ны па рык.

 Аб са лют ная боль шасць 

эфек таў у філь ме ство ра ная без 

ман та жу: так, у сцэ не, дзе ге рой 

ба чыць ся бе са мо га на пры ёме 

ў док та ра, рэ жы сёр пры му сіў 

Джы ма Ке ры на са мрэч пе ра-

апра на цца і бе гаць ту ды-сю ды, 

а пры ліў, які за та піў пляж ны до-

мік, — не на ма ля ва ны на кам-

п'ю та ры, а са праўд ны.

  Пер шая вер сія сцэ на-

рыя за кан чва ец ца бяс кон цым 

цык лам сці ран няў і ўз'яд нан няў

Кле мен ці ны і Джо э ла: праз 

50 га доў па жы лая Кле мен ці на 

на вед вае док та ра і ба чыць у 

кам п'ю та ры спіс з 15 дат па пя-

рэд ніх сці ран няў па мя ці. Кан-

чат ко вы фі нал кар ці ны, у якім 

ге роі вы ра ша юць па чаць ад но-

сі ны з чыс та га ар ку ша, больш 

ап ты міс тыч ны.
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15 га доў та му на эк ра ны вый шла ос ка ра нос ная 

ра ман тыч на-фан тас тыч ная дра ма «Веч нае ззян не 

чыс та га ро зу му». Фільм сцэ на рыс та Чар лі Каў фма на 

і рэ жы сё ра Мі шэ ля Гонд ры атры маў не каль кі дзя сят каў 

прэ стыж ных кі на ўзна га род — ад «Ос ка ра» за най леп шы 

сцэ на рый да прэ мій BAFTA і Брэ ма Сто ке ра, са браў 

у су свет ным пра ка це больш за 72 міль ё ны до ла раў 

(пры бюд жэ це 30 міль ё наў) і за няў тры ва лае мес ца 

ў сэр цах мно гіх кі на ма наў — а ў 2015 го дзе яго ад на ві лі 

ўжо ў вы гля дзе тэ ат раль най па ста ноў кі 

ў Паўд нё вай Ка рэі.

АВЕН. На гэ тым тыд ні вы мо-

жа це стаць асаб лі ва ле ту цен-

ныя. Усё б ні чо га, але ма ры 

бу дуць не са май прак тыч най 

улас ці вас ці, не ка то рыя на огул мо гуць 

стац ца вель мі дзіў ны мі. А ў най блі жэй-

шыя дні тое, пра што бу дзе це шмат ду-

маць, мо жа як раз ад быц ца. Так што не 

па шко дзіць не ка то рая асця рож насць пры 

бу даў ніц тве па вет ра ных зам каў. Па дзеі 

кан ца тыд ня мо гуць па зба віць вас ад 

па рач кі за ста рэ лых комп лек саў. Не вы-

клю ча ны лю боў ныя пры го ды. Але лепш 

не губ ляць га ла вы.

ЦЯ ЛЕЦ. На гэ тым тыд ні мо жа-

це пра явіць не бы ва лую ак тыў-

насць. Ад на ча со ва ўзрас туць і 

ва шы за пы ты, і па тра ба ван ні 

ў ад но сі нах да ся бе, і прэ тэн зіі да на ва-

коль ных. У па ня дзе лак най больш па спя-

хо ва пой дуць спра вы, звя за ныя з ка мер-

цы яй і про да жа мі. Се ра да мо жа стац ца 

ўда лым днём для пе ра хо ду на но вую 

ра бо ту. На пят ні цу не вар та пла на ваць 

ні чо га сур' ёз на га, ва шы на ме ры на ўрад 

ці ажыц ця вяц ца ў тым вы гля дзе, у якім 

бу дуць за ду ма ны. Ня дзе лю пра вя дзі це 

у ко ле сям'і.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Вы пад зе ўні каль-

ны шанц пе ра тва рыць са пер-

ні каў у са юз ні каў, але дзей ні-

чаць не аб ход на асця рож на і 

дып ла ма тыч на. У пер шай па ло ве тыд ня 

ча кай це важ ных па дзей і на він у аса біс-

тым жыц ці. Маг чы ма ажыц цяў лен не даў ніх 

пла наў і ўва саб лен не ў жыц цё за па вет най 

ма ры. Вас акру жаць лю боўю і кло па там. 

Ка лі бы лі праб ле мы са зда роў ем, яны знік-

нуць, не па кі нуў шы сле ду.

РАК. Мо жа це су тык нуц ца з 

ака ліч нас цю, якая зме ніць ва-

ша жыц цё ў леп шы бок. Па-

спра буй це зай мац ца спра ва мі, 

якія не прэ тэн ду юць на гла баль насць, але 

так са ма важ ныя. Дзе ці мо гуць за па тра ба-

ваць піль най ува гі. У чац вер пра яві це гра-

ніч ную ка рэкт насць пры зно сі нах з ка ле га-

мі на ра бо це. Вы хад ныя лепш пра вес ці з 

даў ні мі сяб ра мі і па га ва рыць шчы ра.

ЛЕЎ. На гэ тым тыд ні вы мо жа це 

пра явіць ся бе за над та эма цы я-

наль ным ча ла ве кам і да ста віць 

шмат кло па таў не толь кі са бе,

але і на ва коль ным. Будзь це асця рож ныя 

ў да чы нен ні да но вых зна ё мых, бо ёсць не-

бяс пе ка па тра піць «на кру чок» да не вель мі 

пры стой ных лю дзей. Не вар та пры маць 

па спеш лі вых ра шэн няў, лепш пры слу хац ца 

да ін ту і цыі і не іс ці су праць плы ні. Пе ры яд 

уда лы для по шу каў ра бо ты і на ладж ван ня 

ад но сін. Ка лі збі ра лі ся ад пра віц ца ў ад па-

чы нак, ця пер са мы час.

ДЗЕ ВА. Гля дзі це на пе рад, ду-

май це пра бу ду чы ню, не азі-

рай це ся на зад, інакш тра пі це 

ў паст ку ўспа мі наў пра мі ну-

лыя па мыл кі. Не аб ход на знай сці за ла тую 

ся рэ дзі ну па між жа дан ня мі і рэ аль нас цю, 

і ў гэ тым вам да па мо гуць па ра ды бліз кіх 

лю дзей, якія на гэ тым тыд ні апы нуц ца не-

ча ка на муд ры мі і свое ча со вы мі. У аў то рак 

будзь це асця рож ныя ў вы каз ван нях, ста-

рай це ся бе раг чы свае і чу жыя сак рэ ты. 

У се ра ду ў ва шых ру ках мо жа апы нуц ца 

стыр но ўла ды, але, атры маў шы яго, не 

ста на ві це ся дык та та рам. У ня дзе лю не 

спа ку шай це ся, ры зы ку е це стаць ах вя рай 

па мыл кі або пад ма ну.

ША ЛІ. Змо жа це яр ка і ары-

гі наль на пра явіць ся бе, ста-

ноў ча за рэ ка мен да ваць у 

ка лек ты ве. Але пры гэ тым 

уліч вай це і ін та рэ сы ін шых лю дзей. У гэ-

ты пе ры яд на ват лю бая дро бязь мо жа 

апы нуц ца іс тот най для вас. Да па чат ку 

ад па чын ку трэ ба вы ра шыць на за па ша-

ныя праб ле мы. У се ра ду па спра буй це 

па збег нуць па спеш ных і не аб ду ма ных 

ра шэн няў як у дзе ла вых пы тан нях, так і 

ў праб ле мах аса біс та га ха рак та ру. У су-

бо ту пра яві це пэў ную па блаж лі васць да 

дзя цей, з пер ша га ра зу вам на ўрад ці 

ўдас ца да маг чы ся іх ра зу мен ня.

СКАР ПІ ЁН. На гэ тым тыд ні на 

стаў лен не да служ бо вых і пра-

фе сій ных пы тан няў ста ноў чы 

ўплыў ака жа пра га раз на стай-

нас ці і на віз ны. Ад нак да вя дзец ца пры-

клас ці не ка то рыя на ма ган ні, каб за ся ро-

дзіц ца на кан крэт най спра ве і атры маць 

са лід ны пры бы так. Гро шай ста не больш, 

што да зво ліць зра біць да ра гі па да ру нак 

ка ха на му ча ла ве ку. У пят ні цу маг чы ма 

не спа дзя ва ная зме на пла наў, якая па-

вер не жыц цё ў леп шы бок.

СТРА ЛЕЦ. Не спра буй це вы-

ра шаць праб ле мы з да па мо-

гай сі лы і пра мых кан флік таў. 

Ус пры маль насць і гнут касць да зво ляць 

на быць у асо бе парт нё раў са праўд ных 

ад на дум цаў. У ся рэ дзі не тыд ня мо жа це 

апы нуц ца пе рад не аб ход нас цю зра біць 

вы бар, дзей ні чай це спа кой на, аб ду ма-

на і без па спе ху. Ні ко му не да зва ляй це 

ўстаў ляць вам пал кі ў ко лы і па ні жаць 

са ма ацэн ку. У су бо ту мо жа це вель мі эма-

цы я наль на ад рэ ага ваць на па дзеі, што 

ад бы ва юц ца, та му вар та па кла па ціц ца 

пра тое, каб дзень прай шоў лёг ка і пры-

ем на. Вы бі рай це ся на пры ро ду і пра вя дзі-

 це час у кам па ніі сяб роў, зладце свя та, і 

не ду май це аб праб ле мах.

КА ЗЯ РОГ. Ты дзень ча ка ец ца 

над звы чай плён ны, на сы ча-

ны раз на стай ны мі па дзея мі. 

За пла нуй це на гэ ты час важ-

ныя су стрэ чы і пе ра мо вы, але не зай-

май це спра ва мі ў па ня дзе лак і чац вер. 

Чым больш ак тыў ны мі, больш ру хо мы-

мі і больш гнут кі мі вы апы ня це ся, тым 

больш пра віль ных ра шэн няў здо ле е це 

ад шу каць і тым боль ша му здо ле е це на-

ву чыц ца. Сяб ры і бліз кія вы явяц ца дрэн-

ны мі да рад ца мі, спа дзя вай це ся толь кі на 

ся бе. Част кай ра бо ты мо жа це па дзя ліц ца 

з ка ле га мі, яны не па крыў дзяц ца. Ста-

рай це ся не ўпар ціц ца толь кі з-за стра ху 

пе ра мен.

ВА ДА ЛІЎ. На чаль ні кам прый-

шоў час за няц ца кад ра мі. Ка-

лі ж у вас у пад па рад ка ван-

ні толь кі хат нія, да вя дзец ца 

аб ме жа вац ца іх вы ха ван нем. У тым жа 

вы пад ку, ка лі ня ма зу сім ні ко га, не за ста-

ец ца ні чо га, акра мя як са ма ўдас ка наль-

вац ца. Толь кі, перш чым па чы наць дзей-

ні чаць, вар та пра ду маць усё да дро бя зяў. 

Са мы час за няц ца вы ву чэн нем но вых тэх-

на ло гій і моў. У вы хад ныя вар та ад даць

пе ра ва гу адзі но це і доб рай кні зе, а не 

шум най кам па ніі і пус тым раз мо вам.

РЫ БЫ. Не да зва ляй це спа ку-

се збі ваць вас са шля ху праў-

дзі ва га, ад доб ра га леп ша га 

не шу ка юць. Вы мо жа це стаць аб' ек там 

інт ры гі. Ёсць не бяс пе ка паў та рыць свае 

па мыл кі ў аса біс тым жыц ці толь кі та му, 

што вам зруч ней ха дзіць па пра тап та най 

сцеж цы. Лепш спы тай це па ра ды ў на-

дзей ных сяб роў або ў сва я коў, якім да-

вя ра е це. У дру гой па ло ве тыд ня з'я віц ца 

маг чы масць для са ма рэа лі за цыі ў твор-

час ці. Дзе цям спат рэ біц ца пад трым ка.
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