
6.00, 7.20, 8.15 Доб рай ра ні цы, 
Бе ла русь!
7.00, 8.00 (з сур да пе ра кла-
дам), 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
23.45 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 19.40, 23.25 Зо на Х.
9.10 Га лоў ны эфір.
10.20 Ку лі нар ная дып ла ма-
тыя.
11.00, 13.00, 16.00 90 се кунд.
11.05, 13.05 Ме лад ра ма «Хат-
няя ра бот ні ца».*
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
15.25 Ка ме дыя «Да зволь це 
ця бе па ца ла ваць».*
17.35 Бе ла рус кая ча сін ка.
19.20 Арэ на.
20.00 Се ры ял «Лес ві ца ў ня-
бё сы».*
21.00 Па на ра ма.
21.45 Се ры ял «След».***
0.05 Дзень спор ту.
0.15 Се ры ял «СМЕРШ».***

7.00 Тэ ле ра ні ца.
9.00, 18.35, 22.45 Тэ ле ба ро-
метр.
9.35 Ка пей ка ў ка пей ку.
10.05 Кіс лы comment.
10.15 Ка ме дыя «Па куль ты 
спаў».*
12.05 «Свет на вы ва рат». Трэ-
вел-шоу.
13.00 Рэ пар цёр.
13.50 Се ры ял «Шчас лі выя 
ра зам-5».***
14.55 «Ка лі мы до ма». Скетч-
кам.***
15.55 «Ка хан не ан лайн». Рэ-
алі ці-шоу.
17.00 Ані ма цый ны фільм «Ма-
да гас кар-3».*
19.15 Су пер ла то.
20.10 «Вя сел ле ўсля пую». Рэ-
алі ці-шоу.
21.20, 22.05 «Вяр ні це мне пры га-
жосць». Ме ды цын скае рэ алі ці.

22.00 КЕ НО.
22.50 Тры лер «Дзяў чы на з 
та ту і роў кай дра ко на».***

7.00 «Даб ра ра нак».
7.40, 13.40 «Бе ла рус кая кух-
ня». Да маш нія на поі, шар лот-
ка.
8.10, 12.00, 20.15 «Ка лей да-
скоп». На ві ны куль ту ры.
8.25, 12.15, 15.25, 20.15 «Гэ ты 
дзень».
8.30 «Май стры і ку мі ры». За-
слу жа ны ар тыст Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь Алег Мель ні каў.
9.25, 14.05 «Яна аба ра няе Ра-
дзі му». Дра ма.*
10.40 «На ву ка ма нія».
11.05 «Сла вян скі ба зар» у Ві-
цеб ску-2012».
12.20 «На пе рад у мі ну лае».
12.45 «На цы я наль ны хіт-па-
рад».
15.30 «Ме та фі зі ка кі но». Кі на-
рэ жы сёр Ва ле рый Ры ба раў.
16.10 «Сла вян скі ба зар» у Ві-
цеб ску-2012». Дзень мо ла дзі.
16.50, 21.05 «Па ляў ні чыя на 
скар бы». Фільм пер шы.*
17.30, 21.45 «Ста рэй шы 
сын». Дра ма.*
19.50 «Май стэр ня». Гіс то рыя 
ад на го мас та ка. Ла да Стэ фа-
но віч.
20.40 «Ка лы хан ка».

7.25 Тэ ніс. Тур нір WTА. Бір мін-
гем. Фі нал.
9.25 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. «Нё-
ман» — БА ТЭ.
11.20 Бас кет бол. Чэм пі я нат 
Еў ро пы. Жан чы ны. Фі нал.
13.00 Тэ ніс. Тур нір WTА. Іст-
барн.
16.30 Лёг кая ат ле ты ка. Ка-
манд ны чэм пі я нат Еў ро пы. 
Су пер лі га.
18.20 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. «Наф-
тан» — «Сла вія». (У пе ра пын-
ку — Спорт-цэнтр.)
20.25 Спорт-цэнтр.

20.35 Змя ша ныя адзі на бор-
ствы. UFС Fіght Nіght.
22.40 Час фут бо ла.
23.25 Пра спорт. Вы ні кі тыд-
ня.

6.00, 6.30, 7.00 (з суб ціт ра-
мі), 7.30, 8.00 (з суб ціт ра мі), 
8.30, 9.00 (з суб ціт ра мі), 11.00, 
13.00, 16.00, 18.00 (з суб ціт ра-
мі), 20.30 На шы на ві ны.
6.05, 8.05 «На ша ра ні ца».
9.05 Кон ту ры.
10.00 «Жыць здо ра ва!»*
11.05, 13.05, 16.15, 18.15 (з 
суб ціт ра мі), 21.00 На ві ны 
спор ту.
11.10 «Мод ны пры га вор».
12.10, 0.10 «Сам-на сам з усі-
мі».***
13.10 «Муж чын скае/Жа но-
чае».***
14.15, 16.20 «Час па ка жа».***
16.55 «Да вай па жэ нім ся!»***
18.20 «Кант роль ная за куп-
ка».
18.55 «Уда ча ў пры да чу!» 
Дзён нік.
19.00 «Ча кай мя не».
20.00 Час.
21.05 Се ры ял «Ма жор-2».***
23.10 Се ры ял «Лон дан-
град».***
1.00 Нач ныя на ві ны.

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 
19.30, 22.30 «24 га дзі ны».
6.10, 17.25 «Мін шчы на».
6.20, 7.45 «Ра ні ца. Сту дыя 
доб ра га на строю».
7.40, 20.10. 23.00 «СТБ-
спорт».
8.30 «Ты дзень».
9.25, 17.35 «Зва ная вя чэ-
ра».***
10.20 «Да лё кія сва я кі».***
10.40 «Вя лі кае сне дан не».
11.20 «Усім па кат ку».***
11.45, 23.55 «Эніг ма». Се ры-
ял.***
13.50 «Учас так лей тэ нан та 
Ка чу ры». Се ры ял.***
15.40 «Ва дзіць па-рус ку».***

15.55 «Вя лі кі го рад».
16.50 «Сал да ты і афі цэ ры». 
Се ры ял.***
18.35 «Са мыя ша кі ру ю чыя гі-
по тэ зы».***
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 «Ва ен ная тай на».***
23.05 «Тай ны Чап ман».***
1.35 «Соль». Му зыч нае шоу. 
«Типси Тип».***

6.50 М/ф «Ма ша і Мядз-
ведзь».0
7.00 Доб рай ра ні цы, свет!**
8.35 «Ня ма праб лем».***
10.00 «Ця жар абе ду».*
10.30 «Лю бі мыя ак цё ры», На-
тал ля Гун да ра ва.*
11.00, 13.15 Се ры ял «Адзін 
цень на два іх».***
13.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).
15.00 Дак. фільм «Ся мей ныя 
дра мы».***
16.15 Се ры ял «Вяр тан не 
Мух та ра-2».***
19.20, 4.00 Се ры ял «За кон і 
па ра дак».***
23.10 Маст. фільм «Ма ляў ні-
чая аван ту ра».***
1.05 Се ры ял «Кру тыя бе ра-
гі».***

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
10.00 «Кар ці на све ту».
10.55 На двор'е на ты дзень.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест-
кі.
11.40 «Вя лі кая ўда ча».
12.30 Ток-шоу «Што ад бы ва-
ец ца».
13.35 «На ша спра ва».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На ві-
ны — Бе ла русь.
14.35 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу.
15.40 «Пра мы эфір».
17.20 Се ры ял «Пыль ная ра-
бо та».
19.15, 20.40 Се ры ял «Тэр мі-
но ва ў ну мар!»
22.00, 23.10 Се ры ял «Доб рае 
імя».

0.40 «Спе цы яль ны ка рэс пан-
дэнт».

5.55 «Аст рап раг ноз».
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сён ня.
6.10 «Цуд тэх ні кі».*
7.10, 8.05 Се ры ял «Ві ся-
кі».***
8.55 Се ры ял «Вяр тан не Мух-
та ра».***
9.45 «За гран ню».
10.20 Се ры ял «Ляс нік».***
12.00 Суд пры сяж ных.***
13.25, 16.30 Агляд. Над звы-
чай нае зда рэн не.
14.00 «Но выя рус кія сен са-
цыі».***
15.00 «Ты не па ве рыш!»***
17.05 Се ры ял «Свед кі».***
19.40 Се ры ял «Мар скія д'яб-
лы. Смерч».***
23.00 «НЗ.by».
23.20 «Вы ні кі дня».
23.50 Се ры ял «Па го ня за це-
нем».***

7.00, 15.55, 19.15, 21.00, 23.55 
«На двор'е».
7.05 М/ф «Ляс ная брат ва».
8.15 Се ры ял «Вы ра та ваць 
бо са».
9.00, 17.30 Се ры ял «Гранд-
атэль».
10.15 «Дзе цям пра зве ра-
нят».
10.45 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка».
11.00 Ка ме дыя «Хто пад ста-
віў тру са Ро джэ ра».
12.40, 19.20 Се ры ял «Шэр-
лак».
14.15 Ка ме дыя «Не ве ра год-
ныя пры го ды італь ян цаў у 
Ра сіі».
16.00 «Мульт па рад». «Вяр тан-
не блуд на га па пу гая».
16.40 Се ры ял «Па між на мі 
ка жу чы».
18.45 «Вя сел ле па раз лі ку».
20.50 «Ве чар ні ца».
21.05 Ме лад ра ма «Змя ша-
ныя».
23.10 Се ры ял «Ты ран».

6.00 «Тур ба мік сер».***
7.30, 4.25 «Ера лаш».0
8.30, 3.20 М/ф «Ёка».0
9.00, 3.40 М/ф «Смя ша ры-
кі».0
9.20, 4.05 М/ф «Ма ша і Мядз-
ведзь».0
9.45 М/ф «Тры ка ты».0
10.00 «Прос та кух ня».*
10.30 Ка ме дыя «Бар мен».***
12.20 Скетч-шоу «6 кад-
раў».***
12.40, 2.15 «Дур ні і да ро-
гі».***
13.10 «Па спець за 24 га дзі-
ны».***
14.10 Се ры ял «Ва ро ні ны».***
16.20 Се ры ял «За кры тая шко-
ла-3».***
17.20 Се ры ял «Вась мі дзя ся-
тыя-5».***
17.50, 22.50 «Ураль скія пель-
ме ні».***
19.00 Се ры ял «Дах све-
ту-2».***
20.00 Се ры ял «Веч ны вод-
пуск».***
21.00 Ка ме дыя «Вя сел ле па 
аб ме не».*
0.00 Се ры ял «Ка ра бель».***
0.50 Се ры ял «Вась мі дзя ся-
тыя-6».***
1.15 «Ла ві мо мант».***
1.35 Се ры ял «Бяз моў ны свед-
ка».***
2.40 «Не мо жа быць!»***
5.10 Се ры ял «Ме тад Лаў ро-
вай».***

7.00 «Еў рань юс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 На ві-
ны куль ту ры.
10.15, 1.40 «На зі раль нік».
11.15, 17.50, 23.20 Кі на паэ зія. 
Ана толь Бе лы чы тае верш Ула-
дзі мі ра Ма я коў ска га «Скрып ка 
і трош кі нер во ва».
11.20, 21.50 «Ка лом ба». Се-
ры ял.
13.00, 2.40 Су свет ныя скар-
бы.
13.15 «Лі нія жыц ця». Яў ген 
Кры ла таў.

14.10, 20.25 «Вя лі кае рас ся-
лен не ча ла ве ка». Дак. се ры-
ял.
15.10 «Пра бед на га гу са ра за-
кінь це сло ва». Маст. фільм.
17.55 «Адзін і сто. Гіс то рыя 
дзярж ар кест ра». Дак. фільм.
18.35 Дзярж ар кестр імя 
Я. Ф. Свят ла на ва. С. Рах ма ні-
наў. Кан цэрт №3 для фар тэ пі-
я на з ар кест рам.
19.15 «Доб рай но чы, ма лыя!»
19.45 «Аб са лют ны слых».
21.20 «Ад люст ра ва ны час». 
Дак. се ры ял.
23.45 Маст са вет.
23.50 «Тым ча сам».
0.35 «Дождж у чу жым го ра-
дзе». Маст. фільм. 1-я се рыя.

6.00, 0.00 «Да і пас ля...» з Ула-
дзі мі рам Мал ча на вым. Год. 
1989. 2010 год.***
7.05, 11.10, 17.35, 19.05, 21.40, 
23.00, 23.40, 1.05, 2.40, 3.40, 
5.00 Му зыч ная на сталь гія.*
7.20 Пра гра ма «Тэ ма» 
з У. Лісць е вым: «На шы комп-
лек сы». 1992 год.*
8.05 Фільм-кан цэрт Ма ры лі 
Ра до віч «Фа та гра фія ў лі пе-
ні». 1987 год.*
9.00 «Быў час». 2009 год.***
10.00 Маст. фільм «Агле дзі-
ны».***
11.30 Се ры ял «33 квад рат ныя 
мет ры. Дач ныя гіс то рыі».***
12.00 «Аку лы пя ра». Аляк-
сандр Град скі. 1998 год.*
12.50 Пра гра ма «Вя сё лыя ра-
бя ты». 1990 год.***
15.00 Фільм-спек такль «Мір 
до му твай му». 1987 год.***
18.00 «Се вА ло гія з Се вам 
На ўга род ца вым: «Дыс ка тэ кі 
80-х».****
19.20 Маст. фільм «Доб ры 
дзень, я ва ша цёт ка!»***
21.00, 3.00 «Мі ну лы час».*
22.00 «На ро джа ныя ў СССР».*
23.30 «Ся дзі і гля дзі». Му зыч-
на-па ра дый ная пра гра ма.***
1.25 Маст. фільм «Афе рыс-
ты».****
4.00 «Кол ба ча су».***
5.30 Се ры ял «33 квад рат ныя 
мет ры. Дач ныя гіс то рыі».***

2.30, 9.30, 2.30 Сну кер. «Мас-
тэрс». Фі нал.
4.00, 11.00 Ве ла спорт. Кла сі ка.
5.00, 12.00 Ве ла спорт. «Джы-
ра-д'І та лія».
6.00 Ве ла спорт. «Тур дэ 
Франс»-2016.
7.00 Аў та гон кі. Се рыя WTCC.
8.30 Лёг кая ат ле ты ка. Ка манд-
ны чэм пі я нат Еў ро пы.
13.00, 1.00 Тэ ніс. Тур нір ATP.
21.00 Ве ла спорт. На цы я наль-
ны чэм пі я нат.
22.15 Зі мо выя ві ды спор ту. «У 
па го ні за гіс то ры яй». Лінд сі Вон.
22.45 Watts.
23.00 Кон ны спорт. FEІ 
Classіcs.
0.00 Фут бол. Чэм пі я нат MLS.
0.30 Фут бол. «ФІ ФА».

0.45 Ка ме дыя «Вя сель ны раз-
гром».****
2.30 Пры го ды «Ві кі».***
4.30, 14.20, 15.10 «Ка ме ды ян-
ты (Шоу)».***
5.10 Ка ме дыя «Пра клён неф-
ры та ва га скар пі ё на».***
7.05 Ка ме дыя «Міль ён для 
чай ні каў».***
8.55 Ка ме дыя «Жан чы ны су-
праць муж чын».****
10.30 Ка ме дыя «Ну ты і пры-
ду рак!»***
12.15 Ме лад ра ма «Лос-Ан джэ-
лес кая гіс то рыя».***
14.00, 14.50, 15.40 Скетч кам 
«Па між на мі».***
16.25 Ка ме дыя «Пом ню — не 
пом ню».*
17.45 Ка ме дыя «Да зволь це 
ця бе па ца ла ваць».***
19.30 Ка ме дыя «Глы ток».****
21.10 Ка ме дыя «Дом з па ра-
нар маль ны мі з'я ва мі».***
22.45 Ка ме дыя «Мі сія: не адэ-
кват ная».***

6.00 М/ф.
8.00 «10 са мых».***

8.30 «Док тар І...»***
9.00, 19.05, 2.55 «Ву зел лё су». 
Се ры ял.***
10.30 «Су до выя страс ці». Дак. 
се ры ял.***
12.10 «Асця рож на, мах ля-
ры!»***
12.45 «Без пад ма ну».***
13.35 «Ін тым не пра па ноў-
ваць». Ме лад ра ма.*
15.20 «Вя сел ле і раз вод».***
16.10 «Спат кан не з зор-
кай».***
17.20, 4.25 «Пра кля тыя скар-
бы». Дак. фільм.*
18.10 «Са ма ра». Се ры ял.***
20.50, 2.10 «Ежа, я люб лю ця-
бе».***
21.45 «Рэ ві зо ра».***
23.05 «Вок лад ка».***
23.40 «Звыш на ту раль нае». 
Се ры ял.***
0.25 «Зо ла та дур няў». Пры го-
ды.***
5.05 «Ча со ва да ступ ны».*

6.10, 18.20 Што ха вае хлус-
ня.***
7.55 Фрэнк.***
9.50 Вер сія.***
12.15 Ува рван не.***
14.10 Гуль ня ў імі та цыю.***
16.20 Вы ха ду ня ма.****
20.10 Яна яго аба жае.***
22.10 Сем' я нін.*
0.30 Як зай мац ца лю боўю па-
анг лій ску.****
2.30 Воб лач ны ат лас.****
5.25 Да лё ка-да лё ка.*

6.20 Ка ля фут бо ла.***
8.20 Зя лё ная ка рэ та.***
10.20 Свя та пад зам ком.***
12.00 Ві ват, гар дэ ма ры ны!*
14.40 A до світ кі тут ці хія.*
17.00 З До на вы да чы ня-
ма.***
18.50 Бар цу не ба ліць.***

20.20 Тэ ры то рыя.*
23.20 Іван сын Амі ра.***
2.20 Баб ло.***
4.20 Па са жыр ка.***

6.00, 13.20 Гуль ні ро зу му.*
6.45 На ву ко выя не да рэ чнас-
ці.*
7.50, 10.15, 14.50 Ме га за во-
ды.*
8.35, 11.00, 15.40 Між на род ны 
аэ ра порт Ду бай.*
9.20, 22.45 Ге ній.***
11.45, 16.25, 19.35, 23.35, 
2.45 Рас сле да ван ні авія ка та-
строф.*
12.30, 18.45, 21.50, 1.55, 5.05 
Гіс то рыя Бо га з Мор га нам 
Фры ме нам.***
14.05 Ча ла век су праць 
YouTube.*
17.55, 21.05, 1.05, 4.20 Пра-
рыў.*
20.20 Аў та-SOS.*

8.00, 0.00, 3.50 Зор нае вы жы-
ван не.***
9.00, 15.30, 21.30, 5.55 Як гэ та 
ўстро е на?*
9.30, 15.00, 21.00, 5.30 Як гэ та 
зроб ле на?*
10.00, 16.00, 23.00, 7.10 Па ляў-
ні чыя на рэ лік віі.*
10.30, 16.30, 23.30, 7.35 Па ляў-
ні чыя на скла ды.***
11.00 Вост раў.***
17.00, 22.00, 6.20 Ма хі на та-
ры.*
18.00 Як устро е ны Су свет.*
19.00 Плу тон: пер шая су стрэ-
ча.*
20.00, 2.55 Аляс ка: сям'я з ле-
су.***
1.00 Як пра цу юць ма шы ны.*
2.00 Го лыя і на па ло ха ныя.***
4.40 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.***
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0 — без уз рос та вых аб ме жа ван няў; * — дзе цям да 12 га доў пра гляд філь ма 
да зво ле ны ў су пра ва джэн ні баць коў або пе да го га; ** — дзе цям да 14 га-
доў пра гляд філь ма да зво ле ны ў су пра ва джэн ні баць коў або пе да го га; 
*** — фільм да зво ле ны для па ка зу гле да чам, ста рэй шым за 16 га доў; 
**** — фільм да зво ле ны для па ка зу гле да чам, ста рэй шым за 18 га доў; 
Э18 — эра тыч ны фільм, да зво ле ны для па ка зу гле да чам ад 18 га доў.

Ся дзi i гля дзiСя дзi i гля дзi  

АЖА НIЦ ЦА — 
НЕ ЖУ РЫЦ ЦА

Што: «ЖА НIХ»

Ка лi i дзе: TV1000 Ru, 
28 чэр ве ня ў 14.15

Гэ тая ле таш няя ка ме дыя — чар-
го вая спро ба рэ зi дэн таў «Ка ме дзi 
Клаб» пе ра ка наць гра мад скасць, 
што яны не толь кi гу ма рыс ты, але 
яшчэ ак цё ры, сцэ на рыс ты, рэ жы сё-
ры i ўсё та кое.

Не мец Гель мут умуд рыў ся на 
сва ёй гiс та рыч най ра дзi ме па зна-
ё мiц ца i за ка хац ца ў рус кую пры га-
жу ню Але ну, а пас ля пры ехаў пра-
сiць ру кi ка ха най. Ды толь кi ў вёс ку, 
дзе жы вуць сва я кi дзяў чы ны, пры-
ехаў i яе бы лы муж, якi вы ра шыў 
вяр нуць жон ку. А яшчэ — за мож ны 
бiз нес мен Ера фе еў, якi на быў су-
сед нi дом i пра гне зра бiць усё, каб 
бу доў ля вя лi кай да ро гi не прай шла 
праз яго ўтуль нае жыт ло. Да та го ж 
у спра ву ак тыў на ўмеш ва юц ца сяб-
ры, ад на вяс коў цы, за блуд ны тан кiст 
i на ват... змяя. Сi ту а цыя пе ра тва-
ра ец ца ў фарс у су вя зi з тым, што 
ра ман тыч нае су праць ста ян не нем-
ца i рус ка га ад бы ва ец ца... 9 мая. 
Сло вам, гу мар у фiль ме, дзе на ват 
ро лю звы чай най вёс кi вы кон вае ку-
рорт ны Ге лен джык, су час на-спе цы-
фiч ны — але ка мусь цi аба вяз ко ва 
спа да ба ец ца.

Што: «СЕМ НЯ ВЕСТ 
ЯФ РЭЙ ТА РА ЗБРУ Е ВА»

Ка лi i дзе: «Бе ла русь 3», 
1 лi пе ня ў 21.05 i 2 лi пе ня ў 11.35

Ка ля ро вая са вец кая ка ме дыя 
1970 го да, у якой зня лi ся не толь кi 
вя до мыя ак цё ры Ся мён Ма ро заў, 
На тал ля Вар лей, Мар' я на Вяр цiн-
ская, але i па пу ляр ны на той час 
ан самбль «Яра слаў скiя ра бя ты».

Яф рэй тар Кос ця Збру еў тра пiў 
на вок лад ку ча со пi са «Уме лы во-
iн», i хлоп ца лi та раль на за сы па лi 
лiс та мi дзяў ча ты з усёй вя лi кай 
кра i ны. Не дзi ва, што пас ля зваль-
нен ня ў за пас Кос ця, ада браў шы 
сем «са мых-са мых» прэ тэн дэн так, 
вы праў ля ец ца шу каць ся род iх тую 
са мую, адзi ную — бу ду чую жон ку. 
Ад нак на спра ве ака за ла ся не ўсё 
так прос та.

Што: «ЖА НIХ З ТА ГО СВЕ ТУ»

Ка лi i дзе: АНТ, 1 лi пе ня ў 0.35

Ка ме дыю Ле а нi да Гай дая, зня-

тую амаль 60 га доў та му, бяз лi тас-

ныя на жнi цы цэн зу ры па крэм за лi 

так грун тоў на, што ад вя лi ка га фiль-

ма за ста ла ся толь кi ка рот ка мет раж-

ка. I тым не менш iмя рэ жы сё ра, як 

брэнд, га во рыць са мо за ся бе.

Кi раў нiк уста но вы «КУ КУ» (Кус-

та вое ўпраў лен не ку рорт ных уста-

ноў), во пыт ны бю ра крат Пе ту хоў 

ад ной чы трап ляе ў ня ём кае ста но-

вi шча: рап там вы свят ляе, што яго... 

па ха ва лi. За гi ну ла га пад ма шы най 

пры ня лi за Пе ту хо ва — бо гэ ты кi-

шэн ны зло дзей скраў у яго да ку-

мен ты. Звык лы мi бю ра кра тыч ны мi 
спо са ба мi па цвер дзiць сваё iс на-
ван не ге рою ўсё нi як не ўда ец ца, 
i ня шчас ны ўжо на са мрэч га то вы 
звес цi ра хун кi з жыц цём — але 
вый сце аказ ва ец ца да смеш на га 
лёг кiм...


