
6.15 Се ры ял «Тат кі» (16+).
7.10, 22.10 Ме лад ра ма «Анёл 
у сэр цы» (12+).
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 «Ар се нал» (12+).
9.45 «Як мы жы лі на вай не». 
2-я се рыя (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+).
13.15 Ме лад ра ма «Рэ цэпт 
ка хан ня» (16+).
15.15 «Твой го рад».
15.30 Се ры ял «Чор ная кош-
ка» (16+).
20.35 На ві ны на двор'я.
21.00 «Га лоў ны эфір».

7.00 М/с «Фік сі кі» (0+).
7.30 Ка ме дыя «Чу ма вая пят-
ні ца» (12+).
9.10, 20.05 «Тэ ле ба ро метр».
9.15 «Свет на вы ва рат. Не-
пал» (16+).
10.25 «На ву чы жон ку ру ліць» 
(16+).
11.35 «Спат кан не для ма мы» 
(12+).
12.45 М/с «Ка чы ныя гіс то рыі» 
(0+).
14.00 Ані ма цый ны фільм 
«У по шу ках До ры» (0+).
15.45 Дра ма «Са лют-7» 
(16+).
17.50 «Біт ва эк стра сэн саў. 
16-ы се зон» (16+).
20.45 «Па нен ка-ся лян ка» 
(16+).
22.00 «Спорт ла то 5 з 36», 
«КЕ НО».
22.05 Дэ тэк тыў «Смерць 
шпі ё нам!» 1—4-я се рыі 
(12+).

7.30 «Свя ты ні Бе ла ру сі».
7.55, 20.15 На ві ны куль ту ры.
8.10, 20.30 «Гэ ты дзень».
8.15 М/ф (0+).
8.50, 21.05 «Юль ка». Ме лад-
ра ма (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 ар тыст Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь Алег Мель ні каў.
12.20 «Ня ўлоў ныя мсці ўцы». 
Фільм — дзе цям (12+).
13.35 «Но выя пры го ды няў-
лоў ных». Фільм — дзе цям 
(12+).
14.50 «Жы вая куль ту ра». Ва-
джэн не і па ха ван не Стра лы 
(в. Ка зац кія Бал су ны, Вет каў-
скі ра ён).
15.20 «Эти гла за напротив...» 
Ве чар па мя ці Ва ле рыя Аба-
дзін ска га.
16.45 «Ка хан не з ак цэн там». 
Ка ме дыя (12+).
18.30 «Соль зям лі». Маст. 
фільм (12+).
19.35 «Ле ген ды кі но». Пётр 
Та да роў скі (12+).
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
22.20 «І кла сі ка, і джаз». Кан-
цэрт пі я ніс та-вір ту о за Дзя ні са 
Ма цу е ва.

7.05, 10.15, 16.50, 21.15 Фут-
бол. Чэм пі я нат све ту. 1/8 фі-
на лу. (У пе ра пын ку — Спорт-
цэнтр.)
9.10, 22.50 Фут бол. Дзён нік 
чэм пі я на ту све ту.
9.45 Трэ ні ро вач ны дзень.
12.15 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. «Тар пе да-
Бе лАЗ» (Жо дзі на) — «Тар пе-
да» (Мінск).
14.15 Лёг кая ат ле ты ка. 
Брыль ян та вая лі га. Па рыж.
16.20 Гуль ні «на вы раст».
18.50 Піт-стоп.

19.25 Бас кет бол. Ква лі фі ка-
цыя да ЧС-2019. Муж чы ны. 
Іс па нія — Бе ла русь. 
23.25 Вы ні кі тыд ня.

7.00, 9.00, 16.00 (з суб ціт ра мі) 
На шы на ві ны.
7.10 Се ры ял «Фан та зія бе-
лых на чэй» (12+).
9.10 «Ня дзель ная про па-
ведзь» (з суб ціт ра мі).
9.25 «Зда роўе» (16+).
10.35 «Ад га дай ме ло дыю» 
(12+).
11.15 Алег Ві даў. «З та бой і 
без ця бе» (12+).
12.15 «Сло ва го на ру» (12+).
13.05 «Анас та сія Вяр цін ская. 
Якая бя жыць па хва лях» 
(12+).
14.05 Маст. фільм «Ча ла век-
ам фі бія» (12+).
16.20 «Вя лі кія гон кі» (12+).
17.25 «Хто хо ча стаць міль я-
не рам?» (12+).
18.20 «Зор кі пад гіп но зам» 
(16+).
20.00 Кон ту ры.
2 1 . 0 5  « М а н н а  д л я 
Паднябеснай».
21.30 Му зыч ная прэ мія «Га-
ра чы ня».
23.20 «Што? Дзе? Ка лі?» Лет-
няя се рыя гуль няў (12+).

6.20 «Сту дэн ты-2». Се ры ял 
(16+).
7.55 «Скар дзіц ца да зва ля ец-
ца».
8.15 «Элік сір ма ла до сці» 
(16+).
9.55, 20.35 «Зні шчаль ні кі. 
Апош ні бой». Се ры ял 
(12+).
13.30, 16.30 «24 га дзі ны».
13.45, 0.00 «Маст. фільм 
«Іва на ва дзя цін ства» (16+).
15.30, 1.35 «Сак рэт ныя тэ ры-
то рыі» (16+).
16.50 «Цэнт раль ны рэ гі ён».

17.20 «Ва дзіць па-рус ку» 

(16+).
17.35 Ме лад ра ма «Са лод кае 
раз ві тан не Ве ры» (12+).
19.30 «Ты дзень».

6.00 «Міль ён пы тан няў аб 
пры ро дзе» (6+).
6.10, 7.00 М/ф (0+).
6.30 «Та кія дзіў ныя» (16+).
7.25 Маст. фільм «Ка ха ная 
жан чы на ме ха ні ка Гаў ры-
ла ва» (0+).
9.00 «Вой, ма мач кі!» (12+).
9.30 «На ша кі но. Гіс то рыя 
вя лі ка га ка хан ня» (12+).
10.00, 16.00 На ві ны (бя гу чы 
ра док).
10.15 «Як у рэ ста ра не» 
(12+).
10.45, 16.15, 19.30, 1.00 Се ры-
ял «Дрэн ная кроў» (16+).
18.30, 0.00 «Ра зам».
3.00 «Лю бі мыя ак цё ры 2.0» 
(12+).
3.25 Се ры ял «Ку раж» (16+).

7.00 Па кой сме ху. (16+).
7.35 Маст. фільм «Тры май 
мя не за ру ку». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вест кі.
11.20 «Сам са бе рэ жы сёр». 
(16+).
12.15 «Ра ніш няя пош та». 
(16+).
13.00 «Сме ха па на ра ма Яў ге-
на Пет ра ся на». (16+).
13.30 «Ка лі ўсе до ма». (12+).
14.30 «Смя яц ца да зва ля ец-
ца». (16+).
16.05 Ка ме дыя «Утай ма-
валь ні ца тыг раў». (12+).
18.00 Маст. фільм «Кры лы 
анё ла». (16+).
20.00 Вест кі тыд ня.
21.45 Дэ тэк тыў «Ні ко му не 
ка жы». (12+).
0.55 «Ня дзель ны ве чар з Ула-
дзі мі рам Са лаў ё вым».

6.25 «Аст рап раг ноз».
6.30 Се ры ял «Час Вол ка ва». 
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сён ня.
8.20 «Ад ной чы...» (16+).
9.00 «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+).
13.00 «На шСпа жыў Наг ляд». 
(16+).
14.10 Маст. фільм «Госць». 
(16+).
16.20 «След ства вя лі...» (16+).
18.10 «Но выя рус кія сен са-
цыі». (16+).
19.00 «Вы ні кі тыд ня».
20.05 Се ры ял «Пляж. Га ра-
чы се зон». (12+).
23.40 Се ры ял «Ка за кі». 
(16+).

9.00, 15.25, 18.15, 20.45, 23.55 
«На двор'е».
9.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» 
(0+).
9.15 «Мой лю бі мы га да ва-
нец» (0+).
9.45 «Сад і ага род».
10.00 Дра ма «Кромовъ» 
(16+).
12.00 Дра ма «За каз» (18+).
13.25 Ка ме дыя «Клет ка для 
пту шак» (16+).
15.30 Для дзя цей «Ад каз вай-
ка» (0+).
15.35 «Гля дзім усёй сям' ёй». 
Фільм — дзе цям «Пры го ды 
Гекль бе ры Фі на» (12+).
17.25 Се ры ял «Яна на пі са ла 
за бой ства» (12+).
18.20 Дра ма «Ідэа льны 
шторм» (16+).
20.35 «Ве чар ні ца» (0+).
20.50 Вес тэрн «Кош ка Ба-
лу» (12+).
22.20 Ка ме дыя «Ты ту нё вы 
ка пі тан» (0+).

6.00 «Тур ба мік сер» (16+).
7.00 Скетч-шоу «6 кад раў» 
(16+).
8.00, 0.00 Се ры ял «Та та вы 
доч кі» (12+).
9.00, 3.00 М/ф «Ду да і Да да» 
(0+)
9.25, 3.20 М/ф «Смя ша ры кі» 
(0+)
9.50, 3.40 М/ф «Ма ша і Мядз-
ведзь» (0+)
10.20, 19.20, 22.10 «Ураль скія 
пель ме ні» (16+).
11.00 «Муж чын ская спра ва» 
(16+).
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 «Ма мач кі-3» 
(16+).
15.10 Ані ма цый ны фільм 
«Бус лы» (6+).
17.00 Фэн тэ зі «Хел бой: ге рой 
з пек ла» (12+).
21.00 Ба я вік «Тэр мі на тар-2: 
суд ны дзень» (16+).
0.00 Вес тэрн «Джан га вы зва-
ле ны» (18+).
3.00 «Ва кол све ту пад час дэ-
крэ та» (12+).
3.30 «Ера лаш» (6+).
4.00 «Ла ві мо мант» (16+).
5.00 «Дур ні і да ро гі» (16+).

6.30 «Клоўн». Маст. фільм.
9.00 «Ну, па ча кай!» М/ф.
10.10 «Звы чай ны кан цэрт».
10.40 «Усім — дзя куй!» Маст. 
фільм.
12.15, 1.30 «Ра ніш няе ззян-
не». Дак. фільм. 1-я се рыя.
13.05 «Лісты з пра він цыі». 
Сур гут.
13.35 Дзяр жаў ны рус кі на род-
ны хор імя М. Е. Пят ніц ка га.
14.55 Ле ген дар ныя ро лі Фрэ-
да Астэ ра. «Ка ра леў скае вя-
сел ле». Маст. фільм.

16.30 «Пеш шу...» Маск ва 
ганд лё вая.
17.00 Па сля дах тай ны. «Ка лі 
на Зям лі кі ра ва лі ба гі».
17.45 «Му зы ка ва ды аст ра воў 
Ва ну а ту». Дак. фільм.
18.35 «Ра ман ты ка ра ман-
са».
19.30 На ві ны куль ту ры.
20.10 «На сця». Маст. фільм.
21.40 Шэ дэў ры су свет на га 
му зыч на га тэ ат ра. Опе ра Ру-
джэ ра Ле ан ка ва ла «Па яцы» 
За льцбург ска га ве лі код на га 
фес ты ва лю. 2015 год. (18+).
23.10 «Ін спек тар Гул». Маст. 
фільм.
2.20 «Шпі ён скія страс ці». 
«Жыў-быў са ба ка». М/ф для 
да рос лых.

6.00 «Да і пас ля...» з Ула дзі мі-
рам Мал ча на вым. Год. 1989. 
2-я част ка. 2010 год (12+).
7.05, 8.25, 9.40, 13.20, 14.25, 
15.40, 17.15, 18.55, 1.00, 2.25, 
3.40, 5.00, 5.40 Му зыч ная на-
сталь гія (12+).
7.30, 1.25 Маст. фільм «Пра-
фе сія — след чы» (16+).
8.35 «Час пік» з У. Лісць е вым. 
1994 год (12+).
9.00, 3.00 «Мі ну лы час» 
(12+).
10.00 «Кол ба ча су» (16+).
11.00 «Гэ ты фан тас тыч ны 
свет». 1979 год (12+).
12.00 Маст. фільм «Пад кі-
дыш» (12+).
13.40, 19.40 Дак. фільм 
«Два ры на ша га дзя цін ства» 
(12+).
15.00 «Быў час». 2009 год 
(16+).
16.00 Маст. фільм «Не сыш лі-
ся ха рак та ра мі» (16+).
18.00 «Аку лы пя ра». «Нач-
ныя клу бы Маск вы». 1995 год 
(18+).
19.30 «Тэ ма» з Ула дзі сла-
вам Лісць е вым: «Пры ват ная 
ўлас насць (пры ва ты за цыя)». 
1992 год (12+).

20.35 М/ф «У сі нім мо ры, у бе-
лай пе не» (12+).
20.45 Фільм-кан цэрт «Вас 
за пра шае Са фія Ра та ру». 
1985 год (12+).
22.00 Маст. фільм «Пе ра клад 
з анг лій скай» (16+).
0.00 «Яло вая суб ма ры на» з 
Аляк санд рам Ліп ніц кім. «Гіс-
то рыя рус ка га ро ка. Аляк сей 
Хвас цен ка». 2006 год (16+).
2.50 М/ф «Бю ро зна хо дак» 
(0+).
4.00 «На ро джа ныя ў СССР» 
(12+).
5.30 Маст. фільм «Ма ты лёк» 
(12+).

4.00, 14.00, 19.00, 21.00, 1.30 
Ве ла спорт. 
6.30, 9.30, 16.00, 23.30 Алім-
пій скія гуль ні. «За ла сла вы».
7.30, 10.30, 18.00, 23.00 Алім-
пій скія гуль ні. «Жы выя ле ген-
ды».
8.00, 11.30, 20.00, 2.30 Фут-
бол. Чэм пі я нат MLS.
9.15 Watts.
13.00 Аў та гон кі. Су пер ку бак 
Porsche.

1.55 Ключ ад спаль ні. (12+).
4.40 Скетч кам «Па між на мі». 
(16+).
5.00 За ма ро жа ны. (12+).
6.35 Як снег на га ла ву. 
(16+).
8.20 Пры го жыя дзяў ча ты. 
(16+).
10.30 Вя сель ны раз гром. 
(18+).
12.15 Пас ля вя сель ны раз-
гром. (18+).
14.00 Ягу ар. (16+).
16.00 За па лі гэ тым ле там. 
(16+).
17.40 Хла печ нік па-ір ланд ску. 
(16+).
19.30 Пра бач, ха чу з та бой 
ажа ніц ца. (12+).

21.30 За муж на два дні. (12+).
23.35 На ві ны з пла не ты Марс. 
(16+).

6.00 М/ф (6+).
10.00 «Па нен ка і ку лі нар» 
(12+).
10.35, 1.55 «Са праўд ныя». 
Се ры ял (16+).
14.10 «Жон ка. Гіс то рыя ка-
хан ня» (16+).
15.35 «Ак цёр скія дра мы. Сыс-
ці ад спа ку сы». Дак. фільм 
(12+).
16.30 «Тру фель ны са ба ка 
ка ра ле вы Джа ва ны». Се ры-
ял (12+).
20.00 «Без пад ма ну» (16+).
20.55 «Аў стра лія». Дра ма 
(12+).
23.50 «Асця рож на, мах ля ры!» 
(16+).
0.20 «Грань». Се ры ял (16+).
5.10 «Не рас кры тыя тай ны» 
(12+).

6.10, 15.15 Скі ві цы-2 (16+).
8.30 Дивергент-2: ін сур гент 
(12+).
10.55 Хут кі і мёрт вы (16+).
13.10 Ка лі свяк роў — монстр 
(16+).
17.30 Ла-Ла Лэнд (16+).
20.10 Ма ла ві та (16+).
22.15 Дывергент-3: за сця ной 
(16+).
0.35 Пры га жосць па-анг лій-
ску (18+).
2.40 Дзя вят кі (16+).
4.25 Іл гун, іл гун (12+).

6.20 Дзень ра дыё (16+).
8.30 Ма фія: гуль ня на вы жы-
ван не (16+).
10.30 Слон (12+).
12.25 Хлоп цы ў су све це (0+).
14.10 Мі фы (16+).

16.10 Тэр мі но ва вый ду за муж 
(16+).
18.20 Ге рой на ша га ча су. 
(12+).
20.20 Шчас лі вы вы па дак 
(16+).
22.20 Па цы ен ты (16+).
0.20 За лож ні кі (18+).
2.20 Мне не ба лю ча (16+).
4.20 Асаб лі вас ці на цы я наль-
най ры бал кі (16+).

6.00, 7.05 Аў та-SOS. (12+).
6.45, 5.35 На ву ко выя не да рэ-
чнас ці. (12+).
7.55, 10.10, 15.00 Не ве ра год-
ны док тар Пол. (16+).
8.40, 12.30 Зо ла та Юка на. 
(12+).
9.25, 16.30 Дзі кі ту нец. (12+).
11.45, 20.30, 0.35 Ін стынкт вы-
жы ван ня. (16+).
13.15, 18.50, 2.15 Фе но ме ны: 
узы хо дзя чыя зор кі фут бо ла. 
(16+).
18.00, 22.05, 1.20 Егі пет: тай-
ны мёрт вых. (12+).
22.55 Не вя до мая пла не та 
зям ля. (12+).

8.00 Як гэ та ўстро е на?
11.00, 2.00 Ра та валь ні кі-цяж-
ка ва га ві кі.
12.00 Го лыя і на па ло ха ныя.
13.00 Вы жыць у цем ры.
14.00 Уз ры ва ю чы гіс то рыю.
15.00 Тур ба ду эт.
16.00 Аме ры кан скі чоп пер.
17.00, 2.55 Тэх аскі ме тал.
18.00, 21.30 Зроб ле на з дру-
гас най сы ра ві ны.
22.00 Раз бу раль ні кі ле генд.
1.00 На ву ко выя пры ко лы.
3.50 Як пра цу юць ма шы ны.
4.40 Свя шчэн ная сталь.
7.10 Ву ліч ная на ву ка.

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, 
1 ліпеня

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

«ЁН ПА ЛЯ ЦЕЎ, 
АЛЕ АБЯ ЦАЎ 

ВЯР НУЦ ЦА...»
Са вец ка му Карл са ну — 

50 га доў

За баў на га, без жур бот на га і ча-

сам не ў ме ру га рэз лі ва га, за тое 

«ў ме ру ўкорм ле на га муж чы ну 

ў са мым роск ві це сіл» швед ская 

пісь мен ні ца Аст рыд Лінд грэн пры-

ду ма ла яшчэ ў ся рэ дзі не мі ну ла га 

ста год дзя. З та го ча су пра Карл-

са на не адзін раз спя ва лі, зды ма лі 

кі но, ма ля ва лі мульт філь мы, ста ві лі 

спек так лі і на ват... ба лет. Але ме на-

ві та са вец кі мульт фільм «Ма лыш і 

Карл сан», які вый шаў на эк ра ны ў 

1968-м, зра біў ча ла веч ка з пра пе-

ле рам лю бі мым пер са на жам міль ё-

наў дзя цей і да рос лых. Эк ра ні за цыя 

пры вя ла ў за хап лен не і са му пісь-

мен ні цу, а пад час ві зі ту ў СССР яна 

асоб на па жа да ла су стрэц ца з Ва сі-

лём Лі ва на вым, які агу чыў Карл са-

на... У го нар юбі лею «Звяз да» са-

бра ла не ка то рыя ці ка выя фак ты, 

звя за ныя з мульт філь мам.

У 1968 го дзе вый шлі ад ра зу два 

пер шыя мульт філь мы пра Карл са на: 

адзін у Чэ ха сла ва кіі, дру гі — у СССР. 

Ра бо ту чэш скіх муль ты плі ка та раў 

гіс то рыя прак тыч на не за ха ва ла, а 

са вец кая вер сія, дзе для ма ля ван ня 

ўпер шы ню быў вы ка ры ста ны пры ём 

элект ра гра фіі, ста ла ад ной з най-

леп шых у све це. Што ці ка ва, пер-

шы мас тац кі фільм — «Са мы леп шы 

ў све це Карл сан», зня ты су мес на 

Шве цы яй і Гер ма ні яй, вый шаў толь кі 

ў 1975-м, а ў са вец кі пра кат тра піў 

яшчэ на пяць га доў паз ней.

Ва сіль Лі ва наў за ўва жыў пад час 

пра гля ду эс кі заў, што яго ны ге рой 

па доб ны на вя до ма га рэ жы сё ра Ры-

го ра Ра ша ля, та му воб раз Карл са на 

атры маў ся шмат у чым па ро ды яй на 

кан крэт на га ча ла ве ка. На прэм' е ры 

мульт філь ма рэ жы сёр спа чат ку ні як 

не мог уця міць, ча му за ла з яго смя-

ец ца, а да знаў шы ся праў ду, да слаў 

ак цё ру паш тоў ку з под пі сам: «Ра-

шаль, які жы ве на да ху».

У ро лі Фрэ кен Бок рэ жы сёр Ба-

рыс Сця пан цаў ба чыў толь кі Фа і-

ну Ра неў скую, але акт ры са доў гі 

час ад маў ля ла ся, бо крыў да ва ла 

на знеш няе па да бен ства з «до ма-

му чы цель кай». У вы ні ку яна пры-

сту пі ла да ра бо ты, але... вы гна ла 

рэ жы сё ра са сту дыі пад час агуч-

ван ня і за яві ла, што лепш ве дае, 

як усё зра біць.

І толь кі Кла ра Ру мя на ва, го ла-

сам якой раз маў ля юць больш як 

300 пер са на жаў са вец кіх мульт-

філь маў, агу чы ла свай го Ма лы ша 

без ні я кіх «але».

Да рэ чы, ме на ві та ак цё ры пры-

ду ма лі знач ную част ку кры ла тых 

фраз, на кшталт «А ў вас ма ла ко 

пабегла», «Ска жы мне, мі лае дзі-

ця, у якім ву ху ў мя не гу дзе?» або 

«Спра ва жыц цё вая», якіх не бы ло 

ў сцэ на рыі.

Акра мя му зы кі Ге на дзя Глад ко ва, 

у мульт філь ме пад час па го ні за зла-

дзе я мі гу чыць ме ло дыя, не зга да ная 

ў ціт рах. Гэ та Hоusе оf Hоrrоrs Мер ва 

Гры фі на — вы ка на ная ар кест рам у 

рыт ме твіс та апра цоў ка зна ка мі тых 

«Ско каў Смер ці» Сен-Сан са і жа-

лоб на га мар ша Ша пэ на (!).

У 1970 го дзе вый шаў пра цяг 

мульт філь ма — «Карл сан вяр нуў-

ся». У пла нах бы ла і трэ цяя част ка: 

пус тая стуж ка, пад пі са ная «Карл-

сан із ноў га рэ зіць», за хоў ва ец ца 

на сту дыі да гэ туль. «Са юз мульт-

фільм» з 2013 го да вя дзе пе ра мо-

вы са спад чын ні ка мі Аст рыд Лінд-

грэн на конт да лей шай эк ра ні за цыі 

пры год Ма лы ша і Карл са на — маг-

чы ма, у вы гля дзе се ры я ла




