
6.00 «Тур ба мік сер». (16+).
7.00 Скетч-шоу «6 кад раў». 
(16+).
8.00 Скетч-шоу «Асця рож на: 
дзе ці!» (6+).
9.00, 3.00 М/ф «Тры ка ты». (0+)
9.20, 3.20 М/ф «Фік сі кі». (0+)
9.40, 3.45 М/ф «Чы чы лэнд». 
(0+)
10.00 М/ф «Ску бі Ду». (6+)
10.30 М/ф «Лі га Watchcar». 
(6+)
11.10 Ані ма цый ны фільм 
«Пры го ды Дэ спе ра». (0+)
13.00 Се ры ял «Ва ро ні ны». 
(12+)
15.00 Се ры ял «Та та вы доч кі». 
(12+)
16.30 Фан тас ты ка «Каў боі су-
праць пры шэль цаў». (16+).
18.50 Фан тас ты ка «Ры дзік». 
(16+).
21.20 «Ураль скія пель ме ні». 
(16+).
22.50 Жа хі «Ба ба дук». (16+).
0.40 «Уз ва жа ныя лю дзі» (16+).
2.30 Ка ме дыя «Баб нік». (18+).
4.00 «Ла ві мо мант». (16+).
5.00 «Дур ні і да ро гі». (16+).

6.30 Біб лей скі сю жэт.
7.05 «Маё ка хан не». Маст. 
фільм.
8.25 «А ў гэ тай каз цы бы ло 
так...» «Плас ты лі на вая ва ро-
на». М/ф.
8.45 «Эр мі таж».
9.15 «Звы чай ны кан цэрт».
9.45 «Род ная кроў». Маст. 
фільм.
11.15 Ула да фак та. «Па ра док-
сы ра са вай дэ сег рэ га цыі».
11.55 «Пульс Ат лан тыч на га 
ле су». Дак. фільм.
12.55 Вя лі кая опе ра — 2017. 
Кас тынг.
14.40 Маст. фільм «Я бу ду тва-
ёй».
16.10 Гіс то рыя мас тац тва. 
На тал ля Ся мё на ва. «Ка лыс-

ка рус ка га аван гар да: Га ген, 
Ма ціс і Пі ка са ў Маск ве».
17.05, 1.25 «Шу каль ні кі». 
«Фан то мы Па ла ца Са ве таў».
17.50 «Гуль ня ў бі сер». «Ар хан 
Па мук. «Мае дзіў ныя дум кі».
18.35 «Бет хо вен. Сак рэт ныя 
ма тэ ры я лы». Дак. фільм.
19.25 «Лёг кае жыц цё». Маст. 
фільм.
21.00 «Аго ра». Ток-шоу.
22.00 Парт рэт па ка лен ня. «Без 
муж чын». Маст. фільм.
23.20 Дыя ло гі сяб роў. Джаз 
у Ла-Ві лет з удзе лам Джэ ры 
Ален, Крэй га Тэй бар на і Ма коя 
Тай не ра.
0.30 «Рэ аль ны свет Ава та-
ра — Ху нань». Дак. фільм.
2.15 «Фільм, фільм, фільм». 
«Цу доў ны Го ша». М/ф для да-
рос лых.
2.40 Су свет ныя скар бы.

6.00 «Яло вая суб ма ры на» 
з Аляк санд рам Ліп ніц кім: «Гіс то-
рыя рус ка га ро ка». Гурт «Стран-
ные Игры». 1-я част ка (16+).
7.00 Дак. фільм «Вы ба ры-96. 
Страс ці па ўла дзе» (18+).
7.50, 9.40, 11.00, 12.50, 13.55, 
15.40, 17.00, 18.50, 20.05, 
23.40, 2.15, 3.40 Му зыч ная 
на сталь гія (12+).
8.30 Маст. фільм «Зіг заг» 
(16+).
9.00, 15.00, 3.00 «Мі ну лы час» 
(12+).
10.00, 4.00 «На ро джа ныя 
ў СССР» (12+).
12.00, 18.00 «Да і пас ля...» 
з Ула дзі мі рам Мал ча на вым. 
Год 1983. 2009 год (16+).
13.00 Фільм-спек такль «Аб ра-
ба ван не апоў на чы». 1978 год 
(12+).
16.00 «Кол ба ча су» (16+).
19.00 Мю зікл «Пра ка та...» 
(16+).
21.00 «Быў час». 2008 год 
(16+).
22.00 Фільм-спек  такль 
«У го ра дзе доб рае на двор'е». 
1983 год (16+).

0.00 «Спя ем, сяб ры!» з Тац ця-
най Віз бар. 2007 год (12+).
1.00 Маст. фільм «Па да рож жа 
ў ма ла досць» (16+).
5.00 Дак. фільм «Фран цыя, 
пес ня...» (16+).

4.00, 9.30, 12.15 Ве ла спорт 
(трэк). Чэм пі я нат Еў ро пы.
5.15, 15.00, 21.15, 2.30 Сну кер. 
Englіsh Open.
8.15, 10.45, 13.30, 18.30 Су пер-
байк. Этап чэм пі я на ту све ту.
19.15, 1.30 Фі гур нае ка тан не. 
Этап Гран-пры.
0.30 Фут бол. Юнац кі чэм пі я нат 
све ту (U-17).

0.45 Ка ме дыя «Увесь гэ ты 
джэм». (12+).
2.30 Ка ме дыя «Дом з па ра нар-
маль ны мі з'я ва мі». (16+).
4.00 Шоу «Ка ме ды ян ты». (16+).
4.30 Ка ме дыя «Су пер мозг». 
(16+).
6.40 Ме лад ра ма «Эль за 
і Фрэд». (12+).
8.50 Ка ме дыя «За бой ны ўік-
энд». (18+).
10.30 Ка ме дыя «21 і больш». 
(16+).
12.15 Ка ме дыя «Бін га бон га». 
(16+).
14.20 Ка ме дыя «Уніз па лес ві-
цы». (16+).
16.10 Ме лад ра ма «За ка хац ца 
ў ня вес ту бра та». (16+).
18.00 Ка ме дыя «Ад на клас ні-
цы». (16+).
19.30 Ка ме дыя «Вя лі кі куш». 
(16+).
21.25 Ка ме дыя «Ме ся ца вая 
афе ра». (18+).
23.15 Ка ме дыя «Па ле та». 
(16+).

6.00 М/ф (6+).
10.15 «13 зна каў за дыя ка» 
(12+).

11.10, 5.20 «Хро ні кі мас коў-
ска га по бы ту» (16+).
12.00, 2.00 «Усё яшчэ бу дзе». 
Се ры ял (12+).
15.35 «Будзь це ма ім му жам». 
Ме лад ра ма (12+).
17.10 «Па пя луш ка 2:0» (16+).
18.05 «Зра бі мне зор ку» (16+).
18.35 «10 са мых» (16+).
19.10, 1.15 «Звез да ну тыя» 
(16+).
20.10 «Сві тан не на Сан та ры-
ні». Маст. фільм (12+).
22.00 «РЭД-2». Ба я вік (16+).
23.50 «Ле ген да аб Шу каль ні-
ку». Се ры ял (16+).
5.20 «Хро ні кі мас коў ска га по-
бы ту» (16+).

6.10, 17.30 Мат ры ца: рэ ва лю-
цыя (16+).
8.45 Дас ка на лы свет (16+).
11.35 Аляк сандр (16+).
15.10 Ён, я і яго сяб ры (16+).
20.10 Пры від опе ры (12+).
22.45 Клік: з пуль там па жыц-
ці (12+).
0.50 Нач ны цяг нік да Лі са бо-
на (18+).
2.45 Вы ра та ван не (16+).
4.15 На зад у бу ду чы ню-3 (6+).

6.20 Тры во ла ты на да лё кіх бе-
ра гах. (0+).
7.55 Зло дзей. (16+).
10.00 Вось ма га са ка ві ка. 
(12+).
11.55 Кня зёў на Мэ ры. (6+).
14.00 Не адэ кват ныя лю дзі. 
(16+).
16.10 Да ма вік. (16+).
18.20 Ма ра фон. (12+).
20.20 Тры во ла ты: ход ка нём. 
(6+).
21.50 Вы соц кі. Дзя куй, што 
жы вы. (16+).
0.25 Кур' ер з «Раю». (12+).
2.20 Парт рэт у пры цем ках. 
(18+).
4.20 На круч ку! (16+).

6.00 Зай маль ная на ву ка. 
(12+).
6.50, 13.25, 3.55, 5.30 На ву ко-
выя не да рэ чнас ці. (12+).
8.00, 10.20 Ін жы нер ныя ідэі. 
(12+).
8.45, 14.55 Аў та-SOS. (12+).
9.30 Цу ды ін жы не рыі. (12+).
11.10 Зо ла та Юка на. (12+).
11.55 Гуль ні ро зу му. (12+).
15.40 Ша ша праз пек ла. 
(12+).
16.25 Між на род ны аэ ра порт 
Ду бай. (12+).
17.10 Су пер збу да ван ні. (12+).
17.55, 21.00 Ге ній. (12+).
18.45, 21.55, 2.25 Дру гая су-
свет ная вай на: пек ла пад ва-
дой. (16+).
20.15 Су пер збу да ван ні Трэ ця-
га рэй ха. (12+).
23.25, 1.40 Дзіў ная Дру гая су-
свет ная. (16+).
0.10 Ліх ту гі за мя жой. (18+).
0.55 На ву ка бу ду чы ні. (12+).

8.00 Зроб ле на з дру гас най сы-
ра ві ны. (6+).
9.00, 20.00 За ла тая лі ха ман-
ка. (12+).
10.00 Што маг ло пай сці не 
так? (16+).
11.00 Го рад на вы ва рат. 
(12+).
12.00 Го лыя і на па ло ха ныя XL. 
(16+).
13.00 Апе ра цыя «Вы ра та ван-
не до ма». (16+).
14.00, 1.00, 7.10 Бра ты Ды-
зель. (16+).
15.00, 0.00 Ма дэль для збор-
кі. (16+).
16.00, 18.00, 19.30 Май стры 
па тар га вац ца. (12+).
22.00 Уз ры ва ю чы гіс то рыю. 
(12+).
23.00 Да ро гі Ра сіі. (12+).
2.00 Гуль ня на жыц цё. (12+).
4.40, 6.20 У па го ні за кла сі кай. 
(16+).

6.05 Іс насць.
6.30 Ме лад ра ма «Бі лет на 
два іх». (12+).
8.20 Ку лі нар ная дып ла ма тыя. 
(12+).
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 Клуб рэ дак та раў. (16+).
9.55 Да ча. (12+).
10.30 Транс фар ма цыя. (12+).
11.10 Зда роўе. (12+).
12.10 50 рэ цэп таў пер ша га. 
(12+).
12.50, 15.45, 22.50 Се ры ял 
«Сва ты-3». (12+).
14.00 «Я ве даю». (6+).
15.15 Кра і на.
17.00 Ме лад ра ма «Хлус ня 
дзе ля вы ра та ван ня». (12+).
21.00 Па на ра ма.
21.45 Шчас лі вы ве чар.
1.00 Дзень спор ту.

7.00 За над та шмат хвас тоў.
7.30 М/с «Фік сі кі». (0+).
8.00 Ані ма цый ны фільм «Уо-
лес і Гро міт: пра клён тру са-
пя рэ ва рат ня». (12+).
9.25, 20.45 Тэ ле ба ро метр.
9.30 «Шыф ры на ша га це ла». 
(12+).
10.30 «Вя сел ле ўсля пую». 
(16+).
12.15, 20.50 «Па нен ка-ся лян-
ка». (16+).
13.30 Ані ма цый ны фільм 
«Кунг-фу Пан да». (6+).
15.05 Ка ме дыя «Да вай це па-
тан цу ем». (12+).
17.00 Ка пей ка ў ка пей ку. 
(12+).
17.40 «На ву чы жон ку ру ліць». 
(16+).
18.45 Фэн тэ зі «Су пер 8». 
(16+).
22.05 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.
22.10 «Вяр ні це мне пры га-
жосць». За ключ ны вы пуск 
(16+).
23.35 Ба я вік «Ча ла век-па-
вук-3: во раг у ад люст ра ван-
ні». (12+).

7.35 «Сі ла ве ры».
8.00, 13.45, 20.15 «Ка лей да-
скоп». На ві ны куль ту ры.
8.15, 14.00, 20.30, 23.45 «Гэ ты 
дзень».
8.20 М/ф (0+).
8.40 «Веч ны кліч». Ме лад ра-
ма. 3-я се рыя (12+).
10.00 «Ха та на ха ту».
10.55 «Бе ла рус кая кух ня». 
Ка пыт кі.
11.20 «Бе ла русь, як пес ня». 
Ган на Радзь ко.
11.45 «На ву ка ма нія» (6+).
12.15 «Укол па ра со нам». Ка-
ме дыя (12+).
14.05 «Ка мер тон». Яў ген Глад-
коў.
14.30 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 
На ва гру дак (6+).
15.00 «Ме ло дыі ле та». «Су-
се дзі».
15.50 «Апош ні дзень». Мі ка-
лай Рыб ні каў (12+).
16.30 «Дзе сяць нег ры ця-
нят». Дэ тэк тыў (12+).
18.45 «У бой ідуць ад ны «ста-
рыя». Маст. фільм (12+).
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Толь кі ў мю зік-хо ле». 
Маст. фільм (12+).
22.15 «Хлоп чык у па ла са тай 
пі жа ме». Дра ма (12+).

7.50 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. «Крум ка-
чы» (Мінск) — ФК «Га ра дзея».
9.35 Зме ша ныя адзі на бор-
ствы. Між на род ны тур нір.
11.40 Трэ ні ро вач ны дзень.
12.10 Вя лі кі спорт. Ток-шоу.
12.55 Ха кей. Чэм пі я нат Бе ла-
ру сі. «Шах цёр» (Са лі горск) — 
«Нё ман» (Грод на). (У пе ра-
пын ках — Спорт-цэнтр.)
15.10 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. «Нё ман» 
(Грод на) — ФК «Го мель». 
(У пе ра пын ку — Спорт-цэнтр.)
17.00 Ва лей бол. Лі га чэм пі ё-
наў. Жан чы ны. Матч у ад каз. 
«Мін чан ка» (Бе ла русь) — 
«Рош віль» (Фран цыя).
19.10 Спорт-мікс.
19.20 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. «Са ўтгемп тан» — «Вест 
Бром віч».

21.20 Тэ ніс. Тур нір WTA. Ку бак 
Крам ля. Фі нал.
23.25 Спорт-цэнтр.
23.35 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Ві дэа ча со піс.

7.00, 9.00, 16.00 (з суб ціт ра мі), 
20.30 На шы на ві ны.
7.05 Маст. фільм «Лю дзі як 
рэ кі...» (12+).
8.00 «Пе ла гея. «Шчас це лю-
біць ці шы ню» (12+).
9.05 М/с «Смя ша ры кі. Спорт» 
(0+).
9.20 «Зда роўе» (16+).
10.30 «Смак» (12+).
11.15 «Ідэа льны ра монт» 
(12+).
12.20 «Ра зум ні цы і ра зум ні кі» 
(12+).
13.20 «Уда ча ў пры да чу! 
з «Еў ра опт» (12+).
14.15 Се ры ял «Ба бін бунт, 
або Вай на ў На ва сёл ка ве» 
(16+).
16.15 (з суб ціт ра мі), 21.00 На-
ві ны спор ту.
16.20 «Ера лаш» (6+).
16.35 «Тэ о рыя змо вы» (16+).
17.35 «Хто хо ча стаць міль я-
не рам?» (12+).
19.05 «Мой біз нес» (16+).
21.05 «Уда ча ў пры да чу!» 
Дзён нік (12+).
21.10 «Сён ня ве ча рам» (16+).
0.00 «Ка ра лі фа не ры» (16+).

6.00 «Вя лі кія тай ны знік лых 
цы ві лі за цый» (16+).
8.25 «Ан фас».
8.40 «Тай ны Чап ман» (16+).
9.30 «Са мыя ша кі ру ю чыя гі по-
тэ зы» (16+).
10.25 «Тэ ле док тар» (12+).
11.00 «Мінск і мін ча не».
11.35 «Ра монт па-сум лен на-
му» (16+).
12.20 «Са мая ка рыс ная пра-
гра ма» (16+).
13.10 «Усім па кат ку» (16+).
13.30, 16.30, 19.30 «24 га дзі-
ны».
13.45 «Ад кры тая раз мо ва».
14.00, 0.40 Ка ме дыя «Па кроў-
скія ва ро ты». 1-я се рыя (12+).
15.20 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).

15.55 «Вя лі кі го рад».
16.40 «Афе ра на трыль ён. Са-
мая да ра гая ар мія све ту» (16+).
17.40 «Ра кет ны бой» (16+).
20.00 «СТБ-спорт».
20.10 Ба я вік «Ла ра Крофт: 
рас кра даль ні ца граб ніц» 
(12+).
21.50 Ба я вік «Ла ра Крофт: 
рас кра даль ні ца граб ніц-2. 
Ка лыс ка жыц ця» (12+).
23.45 «Тай на бер муд ска га 
трох ву голь ні ка» (16+).

6.00 Маст. фільм «Прын цэ са 
на га ро шы не» (6+).
7.50 «Са юз ні кі» (12+).
8.20 М/ф «Ма ша і Мядз ведзь» 
(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, 19.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).
10.10 «Ка хан не без ме жаў» 
(12+).
10.40 Маст. фільм «Адзі но-
кім да ец ца ін тэр нат» (6+).
12.20, 22.45 Маст. фільм 
«Доб ры дзень, я ва ша цёт-
ка!» (6+).
14.20 Маст. фільм «Зай чык» 
(12+).
16.15, 19.15 Се ры ял «Фур ца-
ва. Ле ген да пра Ка ця ры ну» 
(16+).
0.45 Маст. фільм «Пяс чын-
ка» (16+).
3.55 Маст. фільм «Вя сё лая 
мо ладзь» (0+).
5.25 М/ф (6+).

7.00 «Па кой сме ху». (16+).
7.30 Дэ тэк тыў «След ства вя-
дуць зна та кі». (16+).
11.00, 14.00 Вест кі.
11.25 «Жы выя гіс то рыі». (12+).
12.15 «Пя цё ра на ад на го». 
(12+).
13.05 «На ша спра ва». (16+).
13.20 «Гу мар! Гу мар! Гу мар!!!» 
(16+).
15.30 Ка ме дыя «У ста рых 
рыт мах». (12+).
17.20, 20.55 Маст. фільм «Ме-
ло дыя на два га ла сы». (12+).
19.00 «Кар ці на све ту».

19.55 На двор'е на ты дзень.
20.00 Вест кі ў су бо ту.
22.45 Маст. фільм «Па мыл ка 
ма ла до сці». (12+).

5.45 «Аст рап раг ноз».
5.55 «Іх но ра вы». (0+).
6.25 Се ры ял «Зла чын ства 
бу дзе рас кры та». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сён-
ня.
8.25 «Ура чэб ныя тай ны плюс». 
(12+).
8.55 «Па е дзем, па я дзім!» (0+).
9.25 «НЗ.bу».
10.20 Га лоў ная да ро га. (16+).
11.00 «Ежа жы вая і мёрт вая». 
(12+).
11.55 Ква тэр нае пы тан не. (0+).
13.20 «Уда ча ў пры да чу!»
14.10 Се ры ял «Ад ва кат». 
(16+).
16.20 «След ства вя лі...» (16+).
17.10 «Сак рэт на міль ён». 
Аляк сей Чу ма коў. (16+).
19.00 «Цэнт раль нае тэ ле ба-
чан не».
20.00 «Ты су пер! Тан цы». (6+).
22.25 Дзён ні кі «Уда ча ў пры-
да чу!» з «Еў ра опт».
22.30 Маст. фільм «Ні ад куль 
з лю боўю, або Вя сё лае па-
ха ван не». (16+).
0.50 «Ква тэр нік НТБ у Мар гу-
лі са». Рон да. (16+).

9.00, 15.55, 19.00, 21.00 «На-
двор'е».
9.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка».
9.15 «Да вед нік па кра і нах 
і кан ты нен тах» (0+).
9.25 Се ры ял «Анг лій скае за-
бой ства» (0+).
11.05 Тры лер «Ні ко лі не вяр-
тай ся» (16+).
13.00 Тры лер «Скан ды наў-
скі фар саж» (16+).
14.35 «Гля дзім усёй сям' ёй». 
М/ф «Во лат ка».
16.00 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак» (0+).
16.30 Ме лад ра ма «Вак зал 
для два іх» (16+).
19.05 Ка ме дыя «У Па ры жы» 
(16+).
20.50 «Ве чар ні ца».
21.00 «Тэ ры то рыя са праўд ных 
муж чын».
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ШЭСЦЬ РА БАЎ НІ КОЎ... 
НА АД НЫМ МА ПЕ ДЗЕ

У Лон да не шэсць зла чын цаў, 
уз бро е ных ма чэ тэ і ма ла тком, 
на па лі на юве лір ны ма га зін, 
па ве дам ляе The Guardіan.

Бан ды ты пры еха лі на мес ца на 
трох ма пе дах. Пас ля ра ба ван ня яны 
па кі ну лі адзін ма пед ка ля кра мы і 
па еха лі на двух, але раз бі лі адзін на 
су сед няй ву лі цы. Пас ля гэ та га ўшас-
цёх (!) се лі на апош ні ма пед і з'е ха лі. 
«Нам вя до ма, што гру па за па ні ка-
ва ла і па еха ла ў роз ных на прам ках, 
каб сха вац ца, — цы туе вы дан не 
Professіonal Jeweller дэ тэк ты ва Мэ-
та Хо ланд са, які рас сле дуе зла чын-
ства. — На шчас це, ні хто з лю дзей 
не быў па ра не ны». Аб ра ба ва ная 
юве лір ная кра ма пра цуе з 1775 го-
да. У лік па куп ні коў ува хо дзі лі фран-
цуз ская ка ра ле ва Ма рыя-Ан ту а не та 
і бры тан скі прэм' ер Уін стан Чэр чыль. 
Маш та бы шко ды, на не се най ра баў-
ні ка мі, не ўдак лад ня лі ся.

З ПЛАС ТЫ КАЙ ТВА РУ 
ЛЕПШ НЕ РАЗ' ЯЗ ДЖАЦЬ

Тры кі та ян кі су тык ну лі ся з цяж-
кас ця мі на паш парт ным кант ро-
лі з-за знеш нас ці, якую яны змя-
ні лі праз плас тыч ныя апе ра цыі, 
па ве дам ляе The Daіly Mіrror.

Жан чы ны ад пра ві лі ся ў Паў днё-
вую Ка рэю пад час кі тай ска га свя та 
во сень ска га За ла то га тыд ня. Яны 
зра бі лі плас тыч ныя апе ра цыі і са-
бра лі ся да до му, ад нак іх спы ні лі ў 
аэ ра пор це на паш парт ным кант ро лі. 
З-за змен з пры чы ны апе ра цый, бін-
тоў і ацё каў тва ры жан чын стра ці лі 
па да бен ства з фа та гра фі я мі ў да ку-
мен тах, якія яны прад' яў ля лі. Вы дан-
не не ўдак лад няе, ці атры ма ла ся ў 
іх вяр нуц ца ў Кі тай. Зды мак, на якім 
тры за бін та ва ныя ту рыст кі ся дзяць 
у аэ ра пор це з да ку мен та мі ў ру ках і 
ча ка юць ра шэн ня іміг ра цый най служ-
бы, на быў ві рус ную па пу ляр насць у 
кі тай скіх са цы яль ных сет ках.

ЦІ КА РЫС НА 
БУЛЬ БЯ НАЯ ДЫ Е ТА?

Вы дан не The Іndependent апуб-
лі ка ва ла гіс то рыю ўра жаль-
на га па ху дзен ня аў стра лій ца 
Энд ру Тэй ла ра, які ства рыў 
для ся бе буль бя ную ды е ту.

У 2016 го дзе Энд ру Тэй лар па-
чаў экс пе ры мент, у якім клю ча вым 
склад ні кам яго ра цы ё ну ста ла буль-
ба. Усе зме ны з це лам на пра ця гу го-
да аў стра лі ец да ку мен та ваў на вэб-
рэ сур се. За гэ тыя не каль кі ме ся цаў 
ён скі нуў ка ля 50 кі ла гра маў.

На ста рон ках The Іndependent гэ-
ты вы па дак па ху дзен ня пра ка мен та-
ваў ды е то лаг Ры а нон Лам берт. На 
дум ку экс пер та, та кі ра цы ён не бяс-
печ ны: пры ад на стай ным хар ча ван ні 
эфект па ху дзен ня мо жа да ся гац ца за 
кошт та го, што ар га нізм не да атрым-
лі вае важ ныя па жыў ныя рэ чы вы. 
«У буль бе ма ец ца шмат клят чат кі, 
але бра куе ін шых мік ра эле мен таў, 
што мо жа ўяў ляць рэ аль ную па гро зу 
для зда роўя. Най больш не га тыў ны 
ўплыў мае буль бя ная ды е та на кі-
шэч нік. Ка лі доў га хар ча вац ца толь кі 
буль бай, ус пры ман не сма ку мо жа 
пры туп ляц ца. Дыя бе ты кам і лю дзям 
з хра ніч ны мі хва ро ба мі та кая ды е та 
про ці па ка за ная», — за явіў спе цыя-
ліст.

Іван КУ ПАР ВАС.hvir@zviazda.by


