
6.00, 7.20, 8.15 Доб рай ра ні цы, 
Бе ла русь!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.15 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 19.40, 23.55 Зо на Х.
9.10 Га лоў ны эфір.
10.20 Клуб рэ дак та раў.
11.00, 13.00, 16.00 90 се кунд.
11.05, 13.10 Се ры ял «Мі нус 
адзін».***
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
15.25, 16.30 Се ры ял «Сва-
ты-5».*
17.40 Бе ла рус кая ча сін ка.
19.20 Арэ на.
20.00 «Фо рум» з Дзміт ры ем 
Бач ко вым.
21.00 Па на ра ма.
21.45 «Спра ва жыц ця». Дак. 
фільм.
22.15 Се ры ял «След».***
0.30 Дзень спор ту.
0.45 Се ры ял «Жыць спа чат-
ку».***

7.00 Тэ ле ра ні ца.
9.10 Фільм для дзя цей «Стап-
та ныя туф лі кі».*
10.05, 22.30 Тэ ле ба ро метр.
10.40 Ка пей ка ў ка пей ку.
11.20 Се ры ял «Шчас лі выя 
ра зам-4».***
13.15 «Ка хан не ан лайн». Рэ-
алі ці-шоу.
14.20 Два руб лі.
14.40, 21.20, 22.05 «Па нен ка-
ся лян ка». Рэ алі ці-шоу.
15.55 «Уні вер-шэф».
16.30 Фэн тэ зі «Цём ны 
свет».*
18.25 Рэ пар цёр.
19.15 Су пер ла то.
20.10 «Вя сел ле ўсля пую». Рэ-
алі ці-шоу.
22.00 КЕ НО.
22.35 «Вяр ні це мне пры га-
жосць». Ме ды цын скае рэ алі ці.

23.35 «Пін_код». Ін тэр ак тыў ны 
ма ла дзёж ны пра ект.

7.00 «Даб ра ра нак».
7.40 «Бе ла рус кая кух ня». Фар-
шы ра ва ны шчу пак.
8.00, 12.00, 20.20 «Ка лей да-
скоп». На ві ны куль ту ры.
8.20 «Май стры і ку мі ры». На-
род ны ар тыст Бе ла ру сі Вік тар 
Ма на еў.
9.15 «Час кі но».
9.25, 13.40 «Апош няе вар' яц-
тва». Дра ма.***
11.00 «Гі та ра па кру зе».
12.15 «На цы я наль ны хіт-па-
рад».
13.05 «Раз маў ля ем па-бе ла-
рус ку». Тэ ле вік та ры на.
13.35 «Час кі но».
15.15, 21.05 «Жы вая Ла да га». 
Фільм пер шы.*
15.55 «Ге роі. Аса бо вая спра-
ва». Аляк санд ра Ка лан тай.*
16.35, 21.40 «ТАСС упаў на ва-
жа ны за явіць...» Дэ тэк тыў.*
17.45, 22.50 «Пас ля кір ма-
шу». Ка ме дыя.*
18.50 «Пін ская шлях та». Спек-
такль Па лес ка га дра ма тыч на-
га тэ ат ра (г. Пінск).
20.40 «Ка лы хан ка».

7.50, 23.10 Тэ ніс. Тур нір WTA. 
Ма я мі.
9.50 Ха кей. Чэм пі я нат Бе ла ру-
сі. Фі нал. Дру гі матч. «Юнац-
тва-Мінск» — «Нё ман» (Грод-
на).
11.45 Ха кей. КХЛ. Ус ход няя 
кан фе рэн цыя. Фі нал. Дру гі 
матч. «Ме та лург» (Маг ні та-
горск) — «Ак Барс» (Ка зань).
13.35 Ганд бол. Лі га чэм пі ё наў. 
1/8 фі на лу. Пер шы матч. БГК 
імя Мяш ко ва — «Фленс бург» 
(Гер ма нія).
15.05 Бас кет бол. Адзі ная лі га 
ВТБ. «Цмо кі-Мінск» — «Ені-
сей» (Крас на ярск).
16.45 Ру ка паш ны бой. Ку бак 
Бе ла ру сі.

18.50 Ха кей. КХЛ. За ход няя 
кан фе рэн цыя. Фі нал. Трэ-
ці матч. «Ла ка ма тыў» (Яра-
слаўль) — СКА (Санкт-Пе цяр-
бург). (У пе ра пын ках — PRO 
спорт. На ві ны.)
21.15 Гуль ні «на вы раст».
21.45 PRO спорт. Вы ні кі тыд-
ня.
22.30 Час фут бо ла.

6.00, 6.30, 7.00, 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 «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».
19.00 «Ча кай мя не».
20.00 Час.
21.05 «Спра ва прын цы пу».
22.15 «100 ім ёнаў Бе ла ру сі». 
«Кі рыл Ар лоў скі».
23.00 «Вя чэр ні Ургант».
23.35 «Ра ма на вы».
1.20 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 «Вя лі кае сне дан не».
10.05 «Усім па кат ку».
10.45, 23.55 «Зна хар. Па ля ван-
не без пра ві лаў». Се ры ял.
12.30, 17.35 «Зва ная вя чэ-
ра».

13.50 Да ку мен таль ны пра ект 
«Гі бель ты та наў».
14.50 «Са мая ка рыс ная пра-
гра ма».
15.45 «Ра монт па-сум лен на му».
16.50 «Вя лі кі го рад».
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».
1.30 Маст. фільм «Вер ты-
каль».*

05.35 Маст. фільм «Гу сар-
ская ба ла да».*
7.05 М/ф «Ма ша і Мядз-
ведзь».0
7.30 Доб рай ра ні цы, свет!***
9.00, 1.10 Маст. фільм «Да-
урыя».***
12.30 «Ме ды цын ская праў-
да».*
13.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).
13.15 «Ня ма праб лем!»***
14.55 Дак. фільм «Ся мей ныя 
дра мы».***
16.15 Се ры ял «Вяр тан не 
Мух та ра-2».***
19.20, 4.10 Се ры ял «За кон і 
па ра дак».***
22.15 Маст. фільм «Ін шы 
твар».***
0.10 Се ры ял «Спрут».***

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 Ток-шоу «Што ад бы ва-
ец ца».
12.50 «Па кой сме ху».
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 «Склі фа соў-
скі».

19.15, 20.40 Се ры ял «Кра ну-
тая».
22.00, 23.10 Се ры ял «Два 
жыц ці».
0.25 «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.
6.05 «На шСпа жыў Наг ляд».
7.10, 8.05 Се ры ял «Ад ва-
кат».***
9.00 Се ры ял «Мух тар. Но вы 
след».***
9.45 «За мя жой».
10.25 Се ры ял «Ляс нік».***
12.00 Суд пры сяж ных.
13.25, 16.30 Агляд. Над звы-
чай нае зда рэн не.
14.05 «Но выя рус кія сен са-
цыі».
15.00 «Ты не па ве рыш!»
17.00 Се ры ял «Ву лі цы раз бі-
тых ліх та роў».***
18.00 «Га во рым і па каз ва ем». 
Ток-шоу.
19.45 Се ры ял «Свед кі».***
21.25 Се ры ял «Вы жыць лю-
бой ца ной».***
23.10 «НЗ.by».
23.30 «Вы ні кі дня».
0.00 Се ры ял «Дэ ма ны».***

7.00 Ра ні ца на «Вось мым».
11.00 Пры го ды «Ра ман з ка-
ме нем».
13.00, 19.25 Се ры ял «Ка ра-
леў ства».
14.30 Ка ме дыя «Стэп фард-
скія жон кі».
15.55, 19.20, 21.00, 23.55 «На-
двор'е».
16.00 «Мульт па рад». «Маў-
глі».
17.00 Се ры ял «Каў чэг».
18.20 Се ры ял «Лэ дзі-дэ тэк-
тыў».
20.50 «Ве чар ні ца».
21.05 Дра ма «Слё зы сон-
ца».
23.10 Се ры ял «Ведзь мы Ус-
ход ня га ўзбя рэж жа».

6.00 «Тур ба мік сер».
7.00, 3.25 М/ф «Смя ша ры кі».
7.20, 3.45 М/ф «Фік сі кі».
7.40, 4.05 М/ф «Ма ша і Мядз-
ведзь».
8.00, 4.25 «Ера лаш».
8.30, 16.50 Се ры ял «Ва ро ні ны».
9.40 Ка ме дыя «Мы — ле ген-
ды».
11.40 Скетч-шоу «6 кад раў».
12.00, 5.10 Се ры ял «Я ля чу».
13.00 «Па спець за 24 га дзі ны».
14.10 «Сэр цы за ка хан не».
14.50 «Уз ва жа ныя лю дзі».
18.00, 0.00 «Ураль скія пель-
ме ні».
19.00 Се ры ял «Ма ла дзёж-
ка-4».
20.10 Се ры ял «За кры тая шко-
ла».
21.20 Се ры ял «Кух ня-5».
21.55 Ка ме дыя «Нянь кі».
1.00 Се ры ял «Бяз моў ны свед-
ка».
1.50 Се ры ял «Ме сяц».
2.40 «Не мо жа быць!»

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 «Біб лі я тэ ка пры год».
11.30 «Бліс ку чы су свет». Маст. 
фільм.
13.05 «Два жыц ці. На тал ля Ма-
ка ра ва». Дак. фільм.
13.50, 17.20 Су свет ныя скар бы.
14.05 «Лі нія жыц ця». Ула дзі мір 
Сі ма наў.
15.10 «Пос пех». Маст. фільм.
16.35 «Аст ра вы». Ле а нід Фі-
ла таў.
17.35 90 га доў з дня на ра джэн-
ня вя лі ка га му зы кан та. Мсці-
слаў Рас тра по віч. Май стар-
клас у Мас коў скай кан сер ва-
то рыі. За піс 2002 го да.
18.15 «Гер ма нія. За мак Ра-
зенш тайн». Дак. фільм.
18.45 «За блы та ная спра ва 
Сал ты ко ва-Шчад ры на». Фільм 
пер шы.
19.15 «Доб рай но чы, ма лыя!»

19.45 Га лоў ная ро ля.
20.05 90 га доў з дня на ра джэн-
ня Мсці сла ва Рас тра по ві ча. 
«Двое ў све це». Дак. фільм.
21.25 Ад крыц цё VІІІ Між на род-
на га фес ты ва лю Мсці сла ва 
Рас тра по ві ча. Ака дэ міч ны сім-
фа ніч ны ар кестр Санкт-Пе цяр-
бург скай фі лар мо ніі пад кі раў-
ніц твам Юрыя Це мір ка на ва.
23.45 Маст са вет.
23.50 «Тым ча сам».
0.35 Да ку мен таль ная ка ме ра. 
«Сы ход вя лі ка га стар ца. Мі фы 
і вер сіі».
1.15 «Гер ма нія. За мак Ра зен-
штайн». Дак. фільм.
2.40 Ёган Се басць ян Бах. 
Італь ян скі кан цэрт.

6.00, 0.00 «Да і пас ля...» з Ула-
дзі мі рам Мал ча на вым. Год 
1968. 2008 год.***
7.00, 12.45, 13.50, 17.50, 18.50, 
20.20, 21.40, 23.45, 3.40, 5.00 
Му зыч ная на сталь гія.*
7.15 Маст. фільм «Да жы вём да 
па ня дзел ка».***
9.00 «Быў час». 2009 год.***
9.55 Маст. фільм «Ін спек тар 
ДАІ».***
11.15 «...Да 16 і ста рэй шым». 
1988 год.*
12.00 «Аку лы пя ра». Аляк сандр 
Но ві каў. 1996 год.***
13.00 Пра гра ма «Тэ ма» з Ула-
дзі сла вам Лісць е вым: «Пры-
ват ная ўлас насць (Пры ва ты-
за цыя)». 1992 год.***
13.45 «Ча ла век і за кон. Спец-
вы пуск». 1994 год.*
14.05 «Га лі на Віш неў ская. Вяр-
тан не». 1992 год.*
15.00 Спек такль «Хто ба іц ца 
Вір джы ніі Вульф?»***
17.30 «Час пік» з У. Лісць е вым. 
1994 год.*
18.00 «Ма ра фон-15. Старт». 
1993 год.
19.10 «Гэ ты фан тас тыч ны 
свет». Ін сцэ ні роў ка апа вя дан-
няў І. Яф рэ ма ва і Р. Джоў нса.*
21.00, 3.00 «Мі ну лы час».*
22.00 «На ро джа ныя ў 
СССР».*
23.00 «Тэ ат раль ны ра ман» з 
Эд вар дам Ра дзін скім.*

1.15 «Кі на па на ра ма». «Ган на 
Мань я ні». 1983 год. 2-я част ка. 
Вя ду чы Э. Ра за наў.***
2.00 Тэ ле спек такль «Па ста-
рон ках «Са ты ры ко на».*
4.00 «Кол ба ча су».***

2.45, 7.00 Ве ла спорт. Гент — 
Ве вель гем.
3.15, 8.30, 19.00 Ве ла спорт. 
«Ву эль та Ка та ло ніі».
4.00, 12.30, 17.30, 21.05, 1.15 
Скач кі з трамп лі на. Ку бак све-
ту.
5.00 Кёр лінг. Чэм пі я нат све ту. 
Жан чы ны. Фі нал.
6.00, 13.30 Сноў борд. Ку бак 
све ту.
9.30, 12.00, 14.30, 22.00 Сну-
кер. Chіna Open.
14.15, 1.00 Watts.
0.05 Фут бол. Чэм пі я нат MLS.
0.30 Фут бол. «ФІ ФА».

0.35 Ка ме дыя «Гэ та прой дзе, 
але ка лі?»***
2.10 Ка ме дыя «Пад мас кай 
жы га ла».***
3.50 Ка ме дыя «Ня хай жы ве 
Фран цыя!»***
5.35 Ка ме дыя «Пос пе хаў, 
Чак».***
7.20 Ка ме дыя «Мой ся бар 
Дзед Ма роз».*
8 . 5 0  К а  м е  д ы я  « З а -
щитнеГ».****
10.40 Ка ме дыя «Ня пра віль ныя 
ко пы».****
12.15 Ка ме дыя «Як украс ці 
брыль янт».***
14.00, 14.50, 15.40 Скетч кам 
«Па між на мі».***
14.20, 15.10 «Ка ме ды ян ты 
(Шоу)».***
16.00 Ме лад ра ма «Стаў ка на 
ка хан не».*
17.50 Ме лад ра ма «Гіс то рыя 
ка хан ня, або На ва год ні ро-
зыг рыш».*
19.30 Ка ме дыя «Эль за і 
Фрэд».*
21.30 Ка ме дыя «Дроб ныя мах-
ля ры».*
23.15 Ка ме дыя «Ста рыя-раз-
бой ні кі».***

6.00 М/ф.
8.25 «Док тар І...»
8.55, 19.10, 3.30 «20 хві лін». 
Се ры ял.
10.25 «Су до выя страс ці». Дак. 
се ры ял.
12.05 «Асця рож на, мах ля ры!»
12.35 «Без пад ма ну».
13.30 «Па пя ро выя квет кі». Ме-
лад ра ма.*
15.20 «Дзі кія гро шы».
16.10 «Ежа. Bыбар ах вя ры».
17.15 «Смерць на зды мач най 
пля цоў цы». Дак. фільм.
18.10 «Тай ны след ства». Се-
ры ял.
21.00, 2.45 «Ежа, я люб лю ця-
бе».
22.00 «Рэ ві зо ра».
23.25 «Раз ві тан не».
0.10 «Звыш на ту раль нае». Се-
ры ял.
0.55 «Усё ці ні чо га». Дра-
ма.***
4.55 «Ча со ва да ступ ны».

6.10 Яна яго аба жае.***
8.10 Яна.***
10.30 Перш чым я за сну.***
12.20 Сэр ца дра ко на.*
14.20 Гал го фа.***
16.15 Лофт.****
18.15 Дом ка ля во зе ра.***
20.10 Та ту зноў 17.***
22.10 Ды вер гент.*
0.50 Стан цыя «Фрут вейл».****
2.25 Тва ры ў на тоў пе.***
4.05 Бе лы бог.****

6.20 Ду ша шпі ё на.***
8.25 Ха та быч.***
10.20 Кур' ер з «Раю».*
12.10 Ака дэ мія па на Кляк сы. 
1-я се рыя.
13.50 Тэ ры то рыя.*
16.50 Ка хае не ка хае.***

18.35 Пе ра тва рэн не.*
20.20 Ад 180 і вы шэй.*
22.15 Анё лы рэ ва лю цыі.***
0.30 Як вый сці за муж за міль-
я не ра. Част ка 1.*
2.30 Клу шы.***
4.30 Дзень ра дыё.***

6.00 Ча ла век су праць YouTube.*
6.45, 19.55, 5.35 На ву ко выя не-
да рэ чнас ці.*
7.35, 10.35, 14.30 Ме га за во-
ды.*
8.20, 15.15 Між на род ны аэ ра-
порт Ду бай.***
9.05, 17.35, 20.40, 3.50 Дру гая 
су свет ная вай на: пек ла пад 
ва дой.***
9.50, 22.15 Ува рван не на Зям-
лю.*
11.25, 16.00, 19.05, 23.45, 2.10 
Рас сле да ван ні авія ка та строф.*
12.10, 18.20, 21.25, 1.25, 4.40 
Ан тарк ты ка.*
13.00 Гуль ні ро зу му.*
23.00, 0.35 Не па кор ныя акі я-
ны.****

8.00, 14.00 За ла тая лі ха ман-
ка.***
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 Скла-
ды.*
10.30, 16.30, 23.30, 7.35 Біт ва 
за не ру хо масць.*
11.00 Уця чы ад па го ні.*
17.00, 22.00, 2.55 Вя лі кі ма хі-
на тар.*
18.00 Вост раў.***
19.00 Эд Ста фард: го лае вы-
жы ван не.***
20.00 Аляс ка: сям'я з ле су.***
0.00, 3.50 Вы жыць лю бой ца-
ной.***
1.00, 6.20 Не спра буй це паў-
та рыць.***
2.00, 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 дзі і гля дзіСя дзі і гля дзі  ��

Без сме ху 
якая па це ха

Што: «ПАС ЛЯ КІР МА ШУ»
Ка лі і дзе: «Бе ла русь 3», 

27 сака ві ка ў 17.45

Му зыч ная ка ме дыя, зня тая на 
«Бе ла русь філь ме» 45 га доў та му 
па вод ле зна ка мі тай п'е сы Ян кі Ку па-
лы «Паў лін ка». Улас на, кі на гіс то рыя 
ма ла ад роз ні ва ец ца ад лі та ра тур най 
асно вы, вя до май кож на му су ай чын-
ні ку са школь най пар ты.

Га лоў ных ге ро яў ува со бі ла «зор-
ная» ін тэр на цы я наль ная ак цёр ская 
тру па. Так, ро ля Паў лін кі да ста ла-
ся Люд мі ле Сен чы най, Які мам стаў 
укра ін скі ак цёр Іван Гаў ры люк, шлях-
ці ча Бы коў ска га сыг раў наш «ку па ла-
вец» Аў гус цін Мі ла ва наў, ста на во га 
пры ста ва — Ста ні слаў Чэ кан, су се да 
Пус та рэ ві ча — Мі ха іл Пу гаў кін... І ўсе 
яны за кру жы лі ся ў жар тах, пес нях і 
тан цах пад цу доў ную му зы ку Яў ге на 
Гле ба ва — уяў ля е це? Сло вам, ка-
лі гэ та стуж ка ра ней прай шла мі ма 
вас, не па ля нуй це ся, па гля дзі це яшчэ 
ад ну трак тоў ку кла сі ка бе ла рус кай 
лі та ра ту ры.

Што: «КА МЕ ДЫЯ ДАЎ НО 
МІ НУ ЛЫХ ДЗЁН»

Ка лі і дзе: АНТ, 2 кра са ві ка 
ў 0.15

Пры год ніц кая ка ме дыя, якую су-
час ная кры ты ка на зы вае не інакш 
як «са вец кім кра со ве рам» — гэ та 
зна чыць сю жэ там, у якім за дзей ні-
ча ны пер са на жы не каль кіх роз ных 
філь маў. У кар ці не Юрыя Куш ня ро-
ва сыш лі ся доб ра вя до мыя са вец кім 
кі на гле да чам Бы ва лы і Ба яз лі вец, а 
так са ма Астап Бэн дэр і Кі са Ва раб' я-
ні наў, якія вы пад ко ва да ве да лі ся пра 
скарб у міль ён за ла тых ма нет, што 
сха ва ны ў не вя до мым пры мор скім 
га рад ку ў до мі ку, зня тым у ад ной 
са ста рых ка ме дый ня мо га кі но. Каб 
вый сці на след бу ду ча га ба гац ця, ге-
роі па ча лі по шу кі з кі на ар хі ва.

Па праў дзе ка жу чы, «Ка ме дыю 
даў но мі ну лых дзён» лепш ус пры-
маць не як ме на ві та ка ме дыю, а як 
асвет ніц кі пра ект — да вед нік-пра-
вад нік па ста рым кі но. Бо знач ная 
част ка эк ран на га ча су — фраг мен ты 
вя до мых і пад за бы тых чор на-бе лых 
сту жак «Мас філь ма» 1920—1930-х 
га доў. «Пра цэс аб трох міль ё нах», 
«Па ца лу нак Мэ ры Пік фард», «Пад кі-
дыш», «Вол га-Вол га», «Ан тон Іва на-
віч сяр дуе», «Цырк», «Трак та рыс ты», 
«За крой шчык з Тарж ка» і шэ раг ін-
шых — ус пом ні це, як гэ та бы ло, ад-
га дай це на мё кі на філь мы Гай дая і 
не за сму чай це ся, што «Ка ме дыя...» 
вый шла не над та смеш най.

Што: «ВЯ СЕЛ ЛЕ ПА АБ МЕ НЕ»
Ка лі і дзе: «Бе ла русь 1», 

1 кра са ві ка ў 13.10

Су пер ма дэль Со ня, як ні дзіў на, 
больш чым за кар' е ру імк нец ца збу-
да ваць сям'ю са сва ім ка ха ным — вя-
ду чым па пу ляр на га ку лі нар на га шоу. 
Але той ма рыць толь кі пра свят ло са-
фі таў і ўлас ны рэй тынг, та му пра па-
но ву Со ні ро біць на пуб лі цы, вы ключ-
на дзе ля пад вы шэн ня рэй тын гаў.

У ад пла ту дзяў чы на вы ра шае 
вый сці за муж за звы чай на га бан-
каў ска га клер ка Са шу, які згод ны на 
та кую аван ту ру — так са ма на злосць 
сва ёй ка ха най. Праб ле ма хі ба ў тым, 
што ўсю глы бі ню ўза ем най не пры-
яз нас ці ма ла дыя лю дзі ад чу ва юць, 
ужо вы хо дзя чы з за гса пад пры цэ лам 
тэ ле ка мер. А та му трэ ба не як су іс на-
ваць, спра бу ю чы на ла дзіць ста сун-
кі... ці ўсё ж збу да ваць но выя?


