
6.00 «Па спець за 24 га дзі ны» 
(16+).
7.00, 16.15 Се ры ял «Ва ро ні ны». 
(12+).
8.20 М/ф «Ску бі Ду». (6+)
8.50, 4.15 М/ф «Ду да і Да да». 
(0+)
9.15, 4.35 М/ф «Смя ша ры кі». (0+)
9.40, 4.55 М/ф «Ма ша і Мядз-
ведзь» (0+).
10.00 «Га ле рэя пры га жос ці» 
(16+).
10.35, 3.40 «Прос та кух ня» (16+).
11.10 «Шоу вы хад но га дня» (16+).
12.25 «Муж чын ская спра ва» 
(16+).
13.00, 5.10 Се ры ял «Ра нет кі». 
(12+).
14.00, 1.50 Се ры ял «Ма ла дзёж-
ка» (12+).
17.50, 22.10 «Ураль скія пель ме-
ні». (16+).
20.00 Ка ме дыя «Пры шэль цы». 
(6+).
23.00 Се ры ял «Ту ман» (12+).
0.00 Се ры ял «Веч ны вод пуск». 
(16+).
1.00 Се ры ял «Бяз моў ны свед-
ка». (16+).
4.05 «Ера лаш» (6+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 На ві ны куль ту ры.
6.35 «Ле ген ды су свет на га кі но». 
Мі ка лай Круч коў.
7.05 «Эфект ма тыль ка». Дак. 
се ры ял.
7.35, 20.05 «Пра ві лы жыц ця».
8.10 «Вы со кія ўзна га ро ды». 
Маст. фільм.
9.40, 17.45 Су свет ныя скар бы.
10.15, 18.00 «На зі раль нік».
11.10, 23.50 ХХ ста год дзе. «Ва-
кол сме ху». 1981.
12.25 «Сем ста рых і ад на дзяў-
чы на». Маст. фільм.
13.45 Чор ныя дзір кі. Бе лыя 
пля мы.
14.30 Біб лей скі сю жэт.
15.10, 1.40 Д. Шас та ко віч. Сім-
фо нія № 8. Дзяр жаў ны сім фа-
ніч ны ар кестр Ра сіі імя Я. Ф. 
Свят ла на ва.

16.15 «На гэ тым тыд ні... 100 га доў 
та му. Неф ран та выя на тат кі».
16.45 «Аго ра». Ток-шоу.
19.00 «Крым. За гад кі цы ві лі за-
цыі». Дак. се ры ял. Фільм 1-ы.
19.45 Га лоў ная ро ля.
20.30 «Доб рай но чы, ма лыя!»
20.45 На ву ка без ме жаў. «Ма гія 
гу ку і цу ды на ву кі». Дак. фільм.
21.30 Ко лер ча су. Іван Крам ской. 
«Парт рэт не вя до май».
21.40 «Гіс та рыч ныя па да рож жы 
Іва на Талс то га».
22.10 «След чы Ці ха наў». Се-
ры ял.
23.00 «Па мяць». Дак. се ры ял.
1.00 «Ара ні ен баў мскія гуль ні». 
Дак. фільм.
2.45 «Джо та дзі Бан до не». Дак. 
фільм.

6.00 Маст. фільм «Дзяў чы на з 
ха рак та рам». (12+).
7.30 «12 раз гне ва ных муж-
чын. Дзядзь ка Ва ня і ін шыя». 
1993 год. (12+).
8.25 «Ра ніш няя пош та». 
1989 год. (12+).
9.00 «Быў час». 2009 год. (16+).
9.55 Маст. фільм «Два гу са ры». 
(16+).
12.05 «Су стрэ ча ў кан цэрт най 
сту дыі «Астан кі на» з пісь мен ні-
кам Ула дзі мі рам Вай но ві чам». 
1992 год. (12+).
13.15, 15.40, 17.50, 19.00, 21.40, 
23.00, 23.45, 1.05, 2.40, 3.40, 5.00 
Му зыч ная на сталь гія. (12+).
13.25 «Ва кол сме ху». «Сту дэнц-
тва». 1982 год. (12+).
14.45 М/ф «Каз ка для На та шы». 
(6+).
15.00, 21.00, 3.00 «Мі ну лы час». 
(12+).
16.00 Фільм-спек такль «Аб ра-
ба ван не ў поў нач». 1978 год. 
(12+).
17.00 «Му зыч ны рынг». 3-і 
раўнд: «Звуки Му» і «А ВИА». 
1989 год. (12+).
18.00 «Се вА ло гія» з Се вам На ў-
га род ца вым: «Эрык Клэп тан». 
2005 год. (18+).
19.15 «Пад зна кам за дыя ка. 
Бліз ня ты». 1993 год. (12+).
22.00 «На ро джа ныя ў СССР». 
(12+).

23.30 Маст. фільм «Уда ча». 
(12+).
0.00 «Да і пас ля...» з Ула дзі мі рам 
Мал ча на вым. Год 1958. 2-я част-
ка. 2010 год. (12+).
1.40 Маст. фільм «Ні хто не за ме-
ніць ця бе». (16+).
4.00 «Кол ба ча су». (16+).

4.00, 8.30, 2.30 Мо та крос. Этап 
чэм пі я на ту све ту.
5.00, 9.35, 20.30 Ра лі. ERC.
5.30, 16.00, 23.15 Ве ла спорт. 
«Рут-д-Ак сі та нія».
6.30, 13.00, 17.00, 22.30 Ве ла-
спорт. «Тур Сла ве ніі».
7.30 Кліф-дай вінг. Су свет ная 
се рыя.
10.00, 21.05 Аў та гон кі. «24 га дзі-
ны Ле-Ма на».
11.00, 19.00, 1.30 Тэ ніс. Тур нір 
WTA. Фі нал.
12.30 Фут бол. «Яго Вя лі касць 
фут бол».
14.00 Сну кер. Чэм пі я нат све ту. 
Фі нал.
18.00 Ве ла спорт. «Джы ра-
д'І та лія».
22.00, 1.00 Зі мо выя ві ды спор ту. 
«У па го ні за гіс то ры яй».
0.20 Watts.
0.30 «Гіс то рыі чэм пі ё наў».

1.10 Ка хан не без пе ра са дак. 
(16+).
3.00 Шоу «Ка ме ды ян ты». (16+).
3.30 Трое ў лод цы, не лі ча чы са-
ба кі. (12+).
5.40 Бяс плат ныя ўзо ры. (16+).
7.10 Бам бі за Са лман. (16+).
9.05 Уік-энд у Па ры жы. (16+).
10.55 Вя чэ ра з пры дур кам. 
(12+).
12.20 На цы я наль ная бяс пе ка. 
(12+).
14.00 Від звер ху леп шы. (12+).
15.35 Га лі вуд скія ко пы. (12+).
17.50 Афе рыс ты Дзік і Джэйн. 
(12+).
19.30 Ну ты і пры ду рак! (16+).
21.15 Як вый сці за муж за міль-
яр дэ ра. (16+).
23.00 Пра ві лы зды му: ме тад Хіт-
ча. (12+).

6.00 М/ф (6+).
7.40 «10 са мых» (16+).
8.10 «Док тар І...» (16+).
8.40, 19.00, 1.40 «Аскол кі». Се-
ры ял (16+).
10.15, 3.05 «Су до выя страс ці». 
Дак. се ры ял (16+).
11.50 «Асця рож на, мах ля ры!» 
(16+).
12.20 «Без пад ма ну» (16+).
13.10 «Ге ог раф гло бус пра піў». 
Дра ма (16+).
15.20, 21.45 «Не рас кры тыя тай-
ны» (12+).
16.20 «Мой ге рой» (12+).
17.10 «Раз ві тан не» (16+).
18.05 «Апа ка ліп сіс заўт ра». Дак. 
фільм (16+).
20.45 «Ал маз ны энд шпіль». Се-
ры ял (12+).
22.40, 4.35 «Уся Праў да» (16+).
23.10 «Грань». Се ры ял (16+).
0.00 «Ін шая жан чы на». Ка ме дыя 
(16+).
5.05 «Ча со ва да ступ ны» (12+).

6.10, 18.15 Агент пад пры крыц-
цём. (12+).
8.05 Тры нац цаць сяб роў Оў шэ-
на. (16+).
10.25 Штуч ны ін тэ лект. До ступ 
не аб ме жа ва ны. (16+).
12.25 Эва лю цыя. (12+).
14.30 Так сі-4. (12+).
16.20 Па ра нор ман, або Як пры-
ру чыць зом бі. (6+).
20.10 За ко ны пры ваб нас ці. 
(12+).
22.00 Са ліст. (16+).
0.15 Спа ку са. (18+).
2.30 Ідэа льныя не зна ём цы. 
(16+).
4.05 Адзі нац цаць сяб роў Оў шэ-
на. (16+).

6.20 Ма ра фон (12+).
8.20 Без ме жаў (12+).
10.20 Стаў ка на ка хан не (12+).
12.15 Ста рое доб рае кі но. Ге рой 
на ша га ча су (Бэ ла) (12+).

14.25 Мой та та — Ба рыш ні каў 
(12+).
16.20, 4.20 Тэр мін даў нас ці. (16+).
18.20 Ман та на (16+).
20.20 За ка хаць і абяс шко дзіць 
(12+).
22.35 Рай скія ша ты (16+).
0.45 Раз бу дзі мя не (18+).
2.40 Ад на клас ні кі.ru: наCLІCKай 
уда чу (12+).

6.00 Ін жы нер ныя ідэі. (12+).
6.45 Зо на бу даў ніц тва. (12+).
7.35 На ву ко выя не да рэ чнас ці. 
(12+).
8.00, 13.20 Не ве ра год ны док тар 
Пол. (16+).
8.40, 10.15, 12.35, 14.50, 20.20, 
2.50 Аў та-SOS. (12+).
9.30 Скар бы Ту тан ха мо на. 
(12+).
11.45, 5.15 Цу ды ін жы не рыі. 
(12+).
14.05 Дзі кі ту нец. (12+).
17.10, 21.10 Фе но ме ны: узы хо-
дзя чыя зор кі фут бо ла. (12+).
18.00, 22.00, 1.10, 4.20 Ге ній: Пі-
ка са. (16+).
18.50 Зор ная раз мо ва. (16+).
19.35, 0.25 Рас сле да ван ні авія-
ка та строф. (16+).
22.50, 2.00 Гіс то рыя Га ры: ча-
ты ры вя сел лі і ад но па ха ван не. 
(12+).
23.40 Ліх ту гі за мя жой. (18+).

8.00, 22.00, 4.40 Ма хі на та ры 
(12+).
9.00, 15.00, 21.00 Як гэ та зроб-
ле на? (12+).
10.00, 16.00, 19.00, 23.00, 3.50 
Па ляў ні чыя на рэ лік віі (16+).
11.00, 20.00, 5.30 За ла тая лі ха-
ман ка (16+).
12.00 Зор нае вы жы ван не (16+).
13.00 Вы жыць у цем ры (12+).
14.00 Го лыя і на па ло ха ныя (16+).
17.00, 7.10 Раз бу раль ні кі ле генд 
(16+).
18.00, 6.20 Хут кія і гуч ныя (12+).
1.00 Тур ба ду эт (12+).
2.00 Што маг ло пай сці не так? 
(16+).
3.20 Ву ліч ная на ву ка (16+).

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, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 0.30 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 18.15, 0.10 «Зо на Х». 
(16+).
9.10 Га лоў ны эфір.
10.20, 12.10, 18.35, 19.20 Се ры-
ял «Чор ная кроў». За ключ ная 
се рыя. (16+).
12.50, 13.05, 14.35, 15.25 Ме ла-
д ра ма «Лю ба. Лю боў». (16+).
15.15, 18.00 На ві ны рэ гі ё на.
17.05 Бе ла рус кая ча сін ка.
21.00 Па на ра ма.
21.50 На шы. (6+).
22.10 Се ры ял «След». (16+).
23.50 Арэ на.
0.50 Дзень спор ту.

7.00 Тэ ле ра ні ца. (12+).
9.00, 18.35, 22.10 Тэ ле ба ро-
метр.
9.30, 20.00 Се ры ял «Зра зу-
мець. Да ра ваць». (16+).
10.30 Ка пей ка ў ка пей ку. (12+).
11.10 Ка мень, на жні цы, па пе ра. 
(16+).
11.45 «Спат кан не для ма мы». 
(12+).
12.50 «Свет на вы ва рат. Не пал». 
(16+).
13.50 М/с «Ка чы ныя гіс то рыі». 
(0+).
15.05 Ані ма цый ны фільм «Тай на 
Чыр во най пла не ты». (12+).
16.35 Фільм-ка та стро фа «Не-
маг чы мае». (16+).
19.15 Су пер ла то.
21.00 «Па нен ка-ся лян ка». (16+).
22.05 КЕ НО.
22.15 «Арол і рэш ка. Кру га свет-
ка». (16+).
23.15 Ха дзі сю ды і тан цуй.
23.20 «Ан жа лі ка». Сіт кам. (16+).
0.25 Сыг рай мя не, ка лі змо жаш. 
(12+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35, 12.20 «Бе ла рус кая кух ня». 
Га луб цы з гры ба мі.
8.05, 12.00, 19.55 На ві ны куль-
ту ры.
8.20, 12.15 Гэ ты дзень.
8.25 «На цы я наль ны хіт-па рад».
9.20, 17.50 «Ка ра лі эпі зо ду». 
Свят ла на Ха ры то на ва (12+).
10.00 «На ву ка ма нія» (6+).
10.25 «Му зеі Бе ла ру сі».
10.55, 16.30 «У по шу ках ка пі-
та на Гран та». Маст. фільм. 1-я 
се рыя (12+).
12.50 «Бе ла русь як пес ня». Ан-
самбль «Пес ня ры».
13.15 «На пе рад у мі ну лае».
13.40, 22.25 «Хро ні ка Пе ра мо гі». 
«Ру бя жы. Аба ро на Та лі на» (12+).
14.05, 21.05 «Трэ цяя ра ке та». 
Маст. фільм (12+).
15.25 «Раз маў ля ем па-бе ла рус-
ку». Тэ ле вік та ры на.
15.50 «Ка ра лі эпі зо ду». Свят ла-
на Ха ры то на ва (12+).
17.40 «Вя лі кі пе ра пы нак». Ка-
ме дыя. 1-я і 2-я се рыі (12+).
20.10 «Май стэр ня. Гіс то рыя ад-
на го мас та ка». Аляк сандр Не-
кра шэ віч.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
22.50 «Свят ло да лё кай зор кі». 
Па мя ці ар га ніс та і кам па зі та ра 
Але га Ян чан кі.

7.15 Фут бол. Чэм пі я нат све ту. 
Бра зі лія — Швей ца рыя.
9.15, 22.50 Фут бол. Дзён нік чэм-
пі я на ту све ту.
9.45 Вы ні кі тыд ня.
10.25 Вя лі кі спорт.
11.10 Бас кет бол. Ку бак С. Ха ліп-
ска га. U-17.
13.00 Гуль ні «на вы раст».
13.30 Тэ ніс. Тур нір WTA. Бір мін-
гем.
14.50 Фут бол. Чэм пі я нат све ту. 
Шве цыя — Паўд нё вая Ка рэя. 
(У пе ра пын ку — Спорт-цэнтр.)
16.50 Трэ ні ро вач ны дзень.
17.20 Фак тар сі лы.
17.50 Фут бол. Чэм пі я нат све ту. 
Бель гія — Па на ма. (У пе ра пын-
ку — Спорт-цэнтр.)

19.50 Спорт-цэнтр.
20.05 Час фут бо ла.
20.50 Фут бол. Чэм пі я нат све ту. 
Ту ніс — Анг лія. (У пе ра пын ку — 
Спорт-цэнтр.)
23.25 Тэ ніс. Тур нір WTA.

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.
6.10, 7.10, 8.10 «На ша ра ні ца».
09.10 Кон ту ры.
10.00 «Жыць здо ра ва!» (12+).
11.10 «Мод ны пры га вор» (12+).
12.25, 13.10 «Га ра ды-ге роі. 
Ту ла» (12+).
13.50 «Кант роль ная за куп ка» 
(12+).
14.25 «Ле ген ды цыр ка» (6+).
15.00 «Да вай па жэ нім ся!» (16+).
16.20 «Муж чын скае/Жа но чае» 
(16+).
17.30, 18.20 «На са май спра ве» 
(16+).
18.55 «Уда ча ў пры да чу!» Дзён-
нік (12+).
19.00 «Ня хай га во раць» (16+).
20.00 Час.
21.10 Се ры ял «Са до вае каль-
цо» (16+).
22.25 Дра ма «Бе лы тыгр» (16+).
0.20 Се ры ял «Ня ўда ча Пу а ро» 
(12+).
1.25 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» (6+).
7.40, 20.10, 23.00 «СТБ-спорт».
9.00 «Ты дзень».
10.05 «Да лё кія сва я кі» (16+).
10.40 «Вя лі кае сне дан не» (12+).
11.15 «Сле да кі» (16+).
11.40 «Пад пры крыц цём». Се-
ры ял (16+).
13.50 Тры лер «Ілю зі я ніст» (12+).
15.40 «Ежа ба гоў» (16+).
16.50 «Вя лі кі го рад».
17.35 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
17.55, 0.30 «Ту рыс ты». Се ры-
ял. За ключ ныя се рыі (16+).

20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 «Бе лыя ваў кі-2». Се ры-
ял. За ключ ныя се рыі (16+).
22.00 «Гля дзець усім!» (16+).
23.05 «Са мыя ша кі ру ю чыя гі по-
тэ зы» (16+).
23.45 «За гад кі ча ла вец тва» 
(16+).

6.00, 8.05 Маст. фільм «Помс та 
і за кон». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 На ві ны (бя гу чы ра док).
8.25, 10.05, 13.15 Се ры ял «Ву-
лі цы раз бі тых ліх та роў-5». 
(16+).
14.00, 3.45 «Спра вы ся мей ныя. 
Біт ва за бу ду чы ню». (16+).
15.00 «Спра вы ся мей ныя. Но-
выя гіс то рыі». (16+).
16.15, 2.20 «Гуль ня ў кі но». 
(12+).
17.10 Се ры ял «Вяр тан не Мух-
та ра-2». (16+).
19.25 Се ры ял «Джа май ка». 
(12+).
22.10 Маст. фільм «Уда лы аб-
мен». (16+).
0.10 Маст. фільм «Мі кі та». 
(16+).
3.15 «Ін шы свет». (12+).
4.40 Се ры ял «АСА». (16+).

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
10.55 На двор'е на ты дзень.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест кі.
11.40 «Па кой сме ху». (16+).
13.35 «На ша спра ва». (16+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На ві ны 
— Бе ла русь.
14.35 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу. (12+).
15.45 «60 хві лін». Ток-шоу .
17.35 «Лёс ча ла ве ка». (12+).
18.45 «Анд рэй Ма ла хаў. Пра мы 
эфір». (16+).
20.40 Се ры ял «Два жыц ці». 
(12+).
22.15, 23.10 Се ры ял «Склі фа-
соў скі». (12+).
0.05 «Ве чар з Ула дзі мі рам Са-
лаў ё вым».

5.55 «Аст рап раг ноз».
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сён ня.
6.10, 7.10 «Дзе ла вая ра ні ца 
НТБ». (12+).
7.55, 8.05 Се ры ял «Вяр тан не 
Мух та ра». (16+).
8.55 Се ры ял «Су жэн цы». 
(16+).
9.40 «За гран ню». (16+).
10.25 Се ры ял «Да рож ны па-
труль». (16+).
12.10 «Ча кай мя не». (12+).
13.25, 18.30 Агляд. Над звы чай-
нае зда рэн не.
14.00 Се ры ял «ППС». (16+).
15.00, 16.35 Се ры ял «Ляс нік». 
(16+).
17.25 «ДНК». (16+).
19.45 Се ры ял «Мар скія д'яб лы. 
Смерч». (16+).
21.25 Се ры ял «Млы нар». (16+).
23.10 «НЗ.by».
23.35 «Вы ні кі дня».
0.05 Се ры ял «Свед кі». (16+).

7.00, 15.50, 19.40, 21.00, 23.55 
«На двор'е».
7.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» (0+).
7.15, 23.05 Се ры ял «Ка мі сар 
Рэкс» (12+).
8.10 Се ры ял «Дзе ці Ар ба та» 
(12+).
9.00, 19.45 Се ры ял «Ім пе ра-
тры ца Кі» (16+).
10.05 Ка ме дыя «Су мят ня» 
(12+).
12.45 Ка ме дыя «Ма ма бу дзе 
стра ляць».
14.20 Се ры ял «Ка хан не цу доў-
нае» (16+).
15.55 Для дзя цей «Ад каз вай ка» 
(0+).
16.00 «Мульт па рад» (0+).
16.10 Се ры ял «За кі ну тыя на 
вост ра ве» (12+).
16.30 «Зда роўе». До нар ства.
17.20 Се ры ял «Анё лы» (16+).
18.50 Се ры ял «За трым ка 
ў раз віц ці» (16+).
20.50 «Ве чар ні ца».
21.05 Тры лер «Шос тае па чуц-
цё» (12+).

Панядзелак, 
18 чэрвеня

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

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя
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АНТАНТ

Ся дзі і гля дзіСя дзі і гля дзі  

Лю дзі звон ку
і знут ры

«ПА КА ЁЎ КА»
«БЕ ЛА РУСЬ 1», З 19 ЧЭР ВЕ НЯ

Гэ та не ста рая паўд нё ва к арэй-

ская кры мі наль ная дра ма, а су час-

ная ўкра ін ская шмат се рый ная ме-

лад ра ма, у якой моц ная жан чы на 

ідзе на су пе рак аб ста ві нам. У га лоў-

най ге ра і ні Тац ця ны ёсць не каль кі 

кі тоў, на якіх тры ма ец ца шчас це: па-

спя хо вы біз нес, ка ха ны муж, цу доў-

ныя дзе ці. Але ўсё гэ та за хоў ва ец ца 

толь кі да та го ча су, як у го рад не 

пры яз джае ўла даль нік буй ной гас-

ці ніч най сет кі. Ён збі ра ец ца на быць 

учас так, на якім раз мя шча ец ца ма-

лень кі ся мей ны га тэль Тац ця ны, і не 

пры мае ад мо вы.

«ЖОЎ ТЫ ПЯ СО ЧАК»

«БЕ ЛА РУСЬ 3», 22 ЧЭР ВЕ НЯ

Псі ха ла гіч ная дра ма, якую не-

за леж ны рэ жы сёр Аляк сей Ту ро віч 

зняў за ўлас ныя гро шы па вод ле 

тво ра Ва сі ля Бы ка ва, рас каз вае 

пра час ста лін скіх рэ прэ сій 1930-х, 

пра тра гіч ныя па дзеі ва ўро чы шчы 

Ку ра па ты.

Бы лы след чы НКУС Сур ві ла, 

ро лю яко га сыг раў сам рэ жы сёр, 

ра зам з ін шы мі пры су джа ны мі да 

рас стрэ лу едзе ў кры тай ма шы не 

да мес ца вы ка нан ня пры су ду, да 

ямы, вы ка па най у жоў тым пяс ку. 

А па да ро зе гля дач па кры се зна-

ё міц ца з усі мі смя рот ні ка мі, чый 

жыц цё вы шлях пра хо дзіў аб са лют-

на па-роз на му, а скон чыц ца ад-

ноль ка ва: з ко ліш нім бе лым афі-

цэ рам Ва ляр' я на вым і «поль скім 

шпі ё нам» дзядзь кам Аў ту хом, які 

жыў у вёс цы на мя жы з Поль шчай, 

з паэ там Фе лік сам Гро мам, ідэй-

ным ра бо чым-пар тый цам Шос та-

кам і мас коў скім зло дзе ем Зай-

коў скім, — і ба чыць, як не за леж на 

ад сту пе ні ві ны ці ве лі чы ні за слуг 

пе ра мол ва лі сот ні ты сяч лю дзей, 

па кор на га то вых па мі раць, бяз лі-

тас ныя жор ны рэ прэ сій...

«ША РА ДА»

«МІР», 24 ЧЭР ВЕ НЯ

Кэ ры Грант, Од ры Хеп бёрн, 

убо ры ад Жы ва ншы і ўні каль ная 

ат мас фе ра Па ры жа — гэ та толь кі 

вок лад ка ста ро га ра ман тыч на га 

дэ тэк ты ва. А ўнут ры зна хо дзіц ца 

за хап ляль ная гіс то рыя пра ма ла-

дую аме ры кан ку Рэ джы ну Лам-

берт, якая, вяр нуў шы ся з ку рор та, 

рап там да вед ва ец ца, што яна ця-

пер уда ва. Пры чым муж яе за бі ты

пры за гад ка вых аб ста ві нах — 

у ад ной пі жа ме зной дзе ны на чы гу-

нач ных рэй ках.

Хут ка вы свят ля ец ца, што з ра-

хун ку знік лі ўсе ся мей ныя збе ра-

жэн ні і што на са мрэч гэ тыя гро-

шы бы лі скра дзе ныя ня бож чы кам 

яшчэ пад час Дру гой су свет най, 

а ця пер на іх і, ад па вед на, на Рэ-

джы ну як спад чын ні цу па лю юць 

не каль кі вель мі не пры ем ных ты-

паў. Ад нак не ўза ба ве яны гі нуць 

адзін за ад ным, а но вы са юз нік Рэ-

джы ны, з якім яна па зна ё мі ла ся на 

ку рор це, змя няе ім ёны як паль чат-

 кі — і як тут не за блы тац ца, ка му ж 

мож на да вя раць...


