
6.10 Іс насць.
6.35, 21.45 Ме лад ра ма «Пра-
мень чык». (16+).
8.25 Ку лі нар ная дып ла ма тыя. 
(12+).
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 Зо на Х. Вы ні кі тыд ня. 
(16+).
9.45 Зда роўе. (12+).
10.40 Се ры ял «Бай кі Мі цяя». 
(12+).
11.20 Да ча. (12+).
12.10 «50 рэ цэп таў пер ша га». 
(12+).
12.50, 15.45 Ме лад ра ма «Лі-
нія Мар ты». (12+).
15.15 Кра і на.
17.40 Ме лад ра ма «Аскол кі 
шчас ця». (12+).
21.00 Па на ра ма.
1.35 Дзень спор ту.

6.55 М/с «Фік сі кі». (0+).
7.15 Фільм для дзя цей «Ча-
раў нік Ізум руд на га го ра да». 
(6+).
8.20, 21.55 Тэ ле ба ро метр.
8.25 Ка мень, на жні цы, па пе-
ра. (16+).
9.05 «На на жах». (16+).
10.10 «На ву чы жон ку ру ліць». 
(16+).
11.20 Ані ма цый ны фільм «Га-
ла ва лом ка». (0+).
12.55 Ме лад ра ма «Пад сон-
цам Тас ка ны». (16+).
14.55 Ка пей ка ў ка пей ку. 
(12+).
15.35 «Па нен ка-ся лян ка». 
(16+).
16.45 «Аб мен жон ка мі». 
(16+).
18.10 Ба я вік «Пёрл Хар бар». 
(12+).
21.15 Сыг рай мя не, ка лі змо-
жаш. (12+).
22.00 Спорт ла то 6 з 49, 
КЕ НО.
22.05 Фільм-ка та стро фа «Глы-
ба ка вод ны га ры зонт». (16+)
0.00 «Арол і рэш ка. Кру га-
свет ка». (16+).

7.35 «Сі ла ве ры».
8.00, 14.10, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.
8.15, 20.30 Гэ ты дзень.
8.20, 11.20 М/ф (0+).
8.50 «Соль зям лі». Маст. 
фільм. (12+).
10.00 «Бе ла рус кая кух ня». За-
пе ча ная буль ба з гры ба мі.
10.30 «Жы вая куль ту ра». Аб-
рад «Юр'я» (в. Па гост, Жыт-
ка віц кі ра ён).
10.55 «Раз маў ля ем па-бе ла-
рус ку». Тэ ле вік та ры на.
12.00 «Вя лі кі пе ра пы нак». 
Ка ме дыя. 3-я і 4-я се рыі 
(12+).
14.30 «На ву ка ма нія» (6+).
14.55 Юбі лей ны кан цэрт Дзя-
ні са Май да на ва «Паў жыц ця ў 
да ро зе».
16.35 «Ле ген ды кі но». Тац ця-
на Лі ёз на ва (12+).
17.15 «Па вет ра ны ра міз нік». 
Маст. фільм (12+).
18.25 «Дзяр жаў ная гра ні ца». 
Маст. фільм «Па мыл ко вая 
мэ та» (12+).
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Раз мах кры лаў». 
Маст. фільм (12+).
22.35 «Ён і Яна». Спек такль 
На цы я наль на га ака дэ міч на-
га дра ма тыч на га тэ ат ра імя 
М. Гор ка га.
23.50 «Свят ло да лё кай зор кі». 
Па мя ці кам па зі та ра Вік та ра 
По ма за ва.

7.05 Фут бол. Чэм пі я нат све ту. 
Бра зі лія — Кос та-Ры ка.
9.05, 22.50 Фут бол. Дзён нік 
чэм пі я на ту све ту.
9.35 Ле ген ды су свет на га 
спор ту.
10.05 Лёг кая ат ле ты ка. Між-
на род ная мат ча вая су стрэ ча. 
Транс ля цыя са ста ды ё на «Ды-
на ма».
12.10 Вя лі кі спорт.
12.55 Трэ ні ро вач ны дзень.
13.30 Тэ ніс. Тур нір WTA. Бір-
мін гем. 1/2 фі на лу.
14.50 Фут бол. Чэм пі я нат све-
ту. Бель гія — Ту ніс. (У пе ра-
пын ку — Спорт-цэнтр.)

16.50 Тэ ніс. Тур нір WTA. Маль-
ёр ка. 1/2 фі на лу.
17.50 Фут бол. Чэм пі я нат све-
ту. Паўд нё вая Ка рэя — Мек-
сі ка. (У пе ра пын ку — Спорт-
цэнтр.)
19.50 Пляж ны фут бол. Еў ра-
лі га. Ба ку. Бе ла русь — Азер-
бай джан.
20.50 Фут бол. Чэм пі я нат све-
ту. Гер ма нія — Шве цыя. (У пе-
ра пын ку — Спорт-цэнтр.)
23.25 Зме ша ныя адзі на бор-
ствы. UFC.

7.00, 9.00, 16.00 (з суб ціт ра мі) 
На шы на ві ны.
7.10 Маст. фільм «Пе рад сві-
тан кам» (16+).
9.10 М/с «Смя ша ры кі. Но выя 
пры го ды» (0+).
9.30 «Іры на Пе га ва. У ро лі 
шчас лі вай жан чы ны» (12+).
10.35 «На наш густ» (12+).
11.20 «Тэ о рыя змо вы» (16+).
12.15 «Ідэа льны ра монт» 
(12+).
13.05, 16.20 Се ры ял «Тай ны 
го ра да «ЭН» (16+).
17.15 «Хто хо ча стаць міль я-
не рам?» (12+).
18.15 «Сён ня ве ча рам» 
(16+).
20.00 «На шы на ві ны». Су бот ні 
вы пуск.
20.45 «Ме тэа гід».
21.05 «Уда ча ў пры да чу!» 
Дзён нік (12+).
21.10 Се ры ял «Са до вае 
каль цо» (16+).
22.20 Се ры ял «Ад лі га» (16+).
23.30 Дра ма «За паль вай!» 
(16+).

6.25 «Сту дэн ты-2». Се ры ял 
(16+).
8.05 «Ан фас».
8.20 «Ежа ба гоў» (16+).
10.00 «Жыць у до ме і ін шыя 
ка рыс ныя рэ чы» (16+).
10.30 «Са мая ка рыс ная пра-
гра ма» (16+).
11.20 «Мінск і мін ча не».
11.50 Да ку мен таль ны спец-
пра ект (16+).
13.30, 16.30, 19.30 «24 га дзі-
ны».

13.45, 23.25 Дра ма «Рад ня» 
(12+).
15.35 «Сак рэт ныя тэ ры то рыі» 
(16+).
16.45 «Вя лі кі го рад».
17.20 «Ва дзіць па-рус ку» 
(16+).
17.40 «Сля ды апост алаў». 
Се ры ял. 1—2-я се рыі (12+).
20.00 «СТБ-спорт».
20.10 Ба я вік «Ва са бі» (12+).
21.45 «Ты та нік». Рэ пар таж 
з та го све ту» (16+).
1.00 Гурт Deep Purple. Кан-
цэрт у Ве ро не (16+).

6.00 «Як у рэ ста ра не». (12+).
6.30 М/ф. (0+).
7.30 «Са юз ні кі». (12+).
8.00 «Сак рэт ныя ма тэ ры я лы». 
(16+).
8.30 «Вой, ма мач кі!» (12+).
9.00 «Культ/Ту рызм». (16+).
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).
10.15 «Гуль ня ў кі но». (12+).
11.10 Маст. фільм «Два нац-
цаць крэс лаў». (6+).
14.15 Маст. фільм «Рэ ста ран 
спа да ра Сеп ты ма». (12+).
16.15, 19.15 Се ры ял «Кры ху 
не ў са бе». (16+).
4.55 «Лю бі мыя ак цё ры 2.0». 
(12+).

7.00 «Па кой сме ху». (16+).
7.25 Се ры ял «Кра ну тая». 
(16+).
10.40 «Па сак рэ це ўся му све-
ту». (12+).
11.00 Вест кі.
11.20 «Жы выя гіс то рыі». 
(12+).
12.10 «Пя цё ра на ад на го». 
(12+).
13.00 «На ша спра ва». (16+).
13.15 «Па кой сме ху». (16+).
14.15 «Анш лаг і Кам па нія». 
(16+).
16.30 Маст. фільм «Та му што 
ка хаю». (12+).
19.55 На двор'е на ты дзень.
20.00 Вест кі ў су бо ту.
20.55 «Пры ві тан не, Анд рэй!» 
(12+).

22.40 Маст. фільм «Мі шэль». 
(16+).

6.20 «Аст рап раг ноз».
6.25 Се ры ял «Час Вол ка ва». 
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сён ня.
8.20 «НЗ.by».
8.55 «Ура чэб ныя тай ны плюс». 
(12+).
9.25 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 
(6+).
10.25 Га лоў ная да ро га. (16+).
11.10 «Ежа жы вая і мёрт вая». 
(12+).
12.10 Ква тэр нае пы тан не. 
(0+).
13.20 «Па е дзем, па я дзім!» 
(0+).
14.20 Ка ме дыя «Жыц цё на-
пе ра дзе». (16+).
16.25 «След ства вя лі...» 
(16+).
17.15 «Сак рэт на міль ён». Ар-
кадзь Укуп нік. (16+).
19.00 «Цэнт раль нае тэ ле ба-
чан не».
20.00 «Дзі ця чая «Но вая хва-
ля — 2018». (0+).
21.45 Ба я вік «Кі ле ры». 
(16+).
23.30 Се ры ял «Ка за кі». 
(16+).

9.00, 18.50, 21.10, 23.55 «На-
двор'е».
9.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка».
9.15 Для дзя цей «Ад каз вай-
ка».
9.20 «Да вед нік па кра і нах 
і кан ты нен тах» (0+).
9.30 Се ры ял «Анг лій скае за-
бой ства» (12+).
11.10 Дра ма «Шар ло та Грэй» 
(16+).
13.15 Ка ме дыя «Па рыж... 
Па рыж» (18+).
15.15 Гля дзім усёй сям' ёй. 
М/ф «Анас та сія».
16.50 «Зда роўе».
17.15 Дра ма «Па са жы ры» 
(16+).
18.55 Ка ме дыя «Пту шач ка 
на про ва дзе» (12+).
20.50 «Ве чар ні ца».
21.15 Тры лер «Тэ о рыя змо-
вы» (16+).
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6.00 «Тур ба мік сер» (16+).
7.00 Скетч-шоу «6 кад раў» (16+).
7.30 «Га ле рэя пры га жос ці» (16+).
8.00 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 Ані ма цый ны фільм «Эпік». 
(6+).
12.20 «Ва кол све ту пад час дэ крэ-
ту» (12+).
13.00 Се ры ял «Ма мач кі-3» (16+).
15.10 Ба я вік «Пар кер». (16+).
17.30 «Ураль скія пель ме ні». 
(16+).
20.20 Фэн тэ зі «Хэл бой: ге рой з 
пек ла». (12+).
22.45 Жа хі «Пры від». (16+).
0.35 «Муж чын ская спра ва» 
(16+).
1.00 «Ха чу ве рыць!» (16+).
2.40 «Ера лаш» (6+).
4.00 «Ла ві мо мант» (16+).
5.00 «Дур ні і да ро гі» (16+).

6.30 «Дзяр жаў ная гра ні ца. Год со-
рак пер шы». Маст. фільм.
8.55 «38 па пу га яў», «Ба бу ля ўда-
ва», «Як ля чыць уда ва», «Ку ды 
ідзе сла ня ня», «Пры ві тан не мал-
пе». М/ф.
10.00 «Звы чай ны кан цэрт».
10.25 «У па го ні за сла вай». Маст. 
фільм.
11.50, 1.15 «Жыц цё ў па вет ры». 
Дак. се ры ял.
12.40 «Мі фы Ста ра жыт най Грэ-
цыі». Дак. се ры ял.
13.10 «Эр мі таж».
13.35 «Іван Ла пі каў. Ба ла да пра 
ак цё ра...» Дак. фільм.
14.15 «Мой лёс». Маст. фільм.
18.00, 2.05 «Шу каль ні кі». «Па да-
рож жы Сінь-ка ме ня».

18.45 «Гіс то рыя мо ды». Дак. се-
ры ял.
19.40 «Поз няя су стрэ ча». Маст. 
фільм.
21.00 «Аго ра». Ток-шоу.
22.00 «Арт-фут бол». Га ла-кан-
цэрт у Вя лі кай за ле Мас коў скай 
дзяр жаў най кан сер ва то рыі.
23.35 «Джэйн Эйр». Маст. 
фільм.
2.50 «Дач ка во ла та». М/ф для 
да рос лых.

6.00 «Яло вая суб ма ры на» з Аляк-
санд рам Ліп ніц кім: «The Beatles». 
2005 год. (12+).
6.50, 8.30, 9.40, 11.00, 11.45, 
13.00, 14.50, 15.40, 17.00, 17.50, 
18.45, 19.05, 20.50, 23.50, 0.45, 
3.40, 5.00, 5.45 Му зыч ная на-
сталь гія. (12+).
7.30, 1.30 Маст. фільм «Пры го ды 
Элект ро ні ка». (12+).
9.00, 15.00, 3.00 «Мі ну лы час». 
(12+).
10.00, 4.00 «На ро джа ныя ў 
СССР». (12+).
11.30 Маст. фільм «За ва ёў ні кі 
гор». (12+).
12.00 «Да і пас ля...» з Ула дзі мі-
рам Мал ча на вым. Год 1989-ы. 
1-я част ка. 2010 год. (12+).
13.20 «Умен не кі даць мяч». Тэ ле-
спек такль з цык ла «Гэ ты фан тас-
тыч ны свет». 1988 год. (16+).
16.00 «Кол ба ча су». (16+).
17.30 Маст. фільм «Су бо та і ня-
дзе ля...» (12+).
18.00 Маст. фільм «Як па сва рыў-
ся Іван Іва на віч з Іва нам Ні кі фа-
ра ві чам». (12+).
19.20 «Ва кол сме ху». Тэ ма: «Вя-
сен ні баль гу ма рыс таў». 1984 год. 
(12+).
21.00 «Быў час». 2009 год. 
(16+).
22.00 Маст. фільм «Та ня». (16+).
0.00 «Спя ем, сяб ры!» з На тал ляй 
Ка зял ко вай. 2005 год. (12+).
2.35 «...жа да ем шчас ця вам». 
Фільм-кан цэрт. 1985 год. (12+).
5.30 Маст. фільм «За па сное ко-
ла». (12+).

4.00, 1.00 Сну кер. Чэм пі я нат све-
ту. Фі нал.
6.30, 18.30 Тэ ніс. «Ра лан Га рос». 
Муж чы ны. Фі нал.
8.00, 17.30 Тэ ніс. «Ра лан Га рос». 
Жан чы ны. Фі нал.
9.30, 23.15 Су пер байк. Этап чэм-
пі я на ту све ту.
11.00 Аў та гон кі. WTCR.
12.30 Фут бол. «Яго Вя лі касць 
фут бол».
14.00 «Гіс то рыі чэм пі ё наў».
14.30 Ве ла спорт. «Тур Флянд-
рыі».
15.30 Ве ла спорт. Льеж — Бас-
тонь — Льеж.
16.30 Ве ла спорт. «Джы ра-д'І та-
лія».
20.00 Спід вей. Чэм пі я нат Еў ро-
пы.
23.00 Watts. Топ-10.
2.30 Фут бол. Чэм пі я нат MLS.

0.35 Уік-энд у Па ры жы. (16+).
2.20 Скетч кам «Па між на мі». 
(16+).
2.40 Вост раў шан ца ван ня. (12+).
4.15 Тры ла ні на ал маз най сцеж-
цы. (12+).
8.00 Ну ты і пры ду рак! (16+).
9.45 Га лі вуд скія ко пы. (12+).
12.00 Ту рэц кая для па чат коў цаў. 
(16+).
14.00 Пра ві лы зды му: ме тад Хіт-
ча. (12+).
16.15 Ні хві лі ны спа кою. (12+).
17.50 Будзь ма ім хлоп цам на пяць 
хві лін. (16+).
19.30 Ад на клас ні кі. (12+).
21.15 Пры го жыя дзяў ча ты. (16+).
23.30 Як вый сці за муж за міль яр-
дэ ра. (16+).

6.00 М/ф (6+).
10.00 «Шко ла док та ра Ка ма роў-
ска га» (6+).

10.30 «Хро ні кі мас коў ска га по бы-
ту» (16+).
11.20, 1.40 «Да ро га з жоў тай цэг-
лы». Се ры ял (12+).
14.45 «Тай ны на ша га кі но. «Той 
са мы Мюнх гаў зен» (12+).
15.15 «Той са мы Мюнх гаў зен». 
Маст. фільм (0+).
17.45 «Ні ка — шлях да зо рак». 
Ані ма цый ны фільм (0+).
19.10 «10 са мых» (16+).
19.45 «Вок лад ка» (16+).
20.20 «Паў ноч нае ззян не». Дэ-
тэк тыў (12+).
22.15 «Квант мі ла сэр нас ці». Бая -
вік (16+).
0.10 «Грань». Се ры ял (16+).
4.40 «Звыш лю дзі». Дак. фільм 
(12+).

6.10 За стань ся са мной. (16+).
7.50 Веч нае ззян не чыс та га ро-
зу му. (16+).
9.55 За ха валь нік Ме ся ца. (0+).
11.40 На лі ніі агню. (16+).
14.15 Аляк сандр. (16+).
17.35 Жу дас на гуч на і за над та 
бліз ка. (16+).
20.10 Вы бар ка пі та на Ка рэ лі. 
(16+).
23.00 Дзён нік Бры джыт Джонс. 
(18+).
0.55 Гіс то рыя ад на го вам пі ра. 
(16+).
2.50 Усё ма гу! (16+).
4.15 Тва ры ў на тоў пе. (16+).

6.20 Ду эль. Пуш кін — Лер ман-
таў (12+).
8.55 A до світ кі тут ці хія... (12+).
11.10 Не бяс печ ныя ка ні ку лы 
(6+).
12.45 Ста рое доб рае кі но. Дон 
Се зар дэ Ба зан. 1-я се рыя (0+).
14.05 Тры май удар, дзет ка! 
(12+).
16.10 Брэсц кая крэ пасць (16+).
18.50 Кан верт (16+).
20.20 Ду э лянт (16+).
22.30 У ру ху (12+).

0.20 Ге рой на ша га ча су. (12+).
2.20 Вы пуск ны (18 +).
3.55 Бя гу чая па хва лях (12+).

6.00 Аў та-SOS. (12+).
7.35, 10.05 Не ве ра год ны док тар 
Пол. (16+).
8.25, 3.55 Цу ды ін жы не рыі. (12+).
9.15 Ін жы нер ныя ідэі. (12+).
11.30, 0.35 Ін стынкт вы жы ван ня. 
(16+).
12.20 Зо ла та Юка на. (12+).
13.05 Дру гая су свет ная вай на: 
асу шэн не акі я на. (12+).
13.50 Асу шэн не Аль кат ра са. 
(12+).
14.40 Рэ корд. (12+).
15.35, 23.50 Ма ра до на. (16+).
16.20, 2.15 Дзі кі ту нец. (12+).
17.10, 21.15 Фе но ме ны: узы хо дзя-
чыя зор кі фут бо ла. (12+).
18.00, 22.05, 1.20, 4.45 На столь ная 
кні га дык та та ра. (16+).
18.50, 5.35 На ву ко выя не да рэч-
нас ці. (12+).
19.40 80-я. Най вя лік шыя спарт-
сме ны (12+).
20.25 Ге ній: Пі ка са. (16+).
22.55 Эк стрэ маль ны фут бол у Ра-
сіі. (12+).

8.00 Вы жыць у цем ры (12+).
9.00 Ра та валь ні кі-цяж ка ва га ві кі 
(12+).
10.00 Тэх аскі ме тал (12+).
11.00 Ву ліч ная на ву ка (16+).
12.00 Як пра цу юць ма шы ны 
(12+).
13.00, 7.10 На ву ко выя пры ко лы 
(12+).
14.00, 17.30 Ма лан ка выя ка та-
стро фы (16+).
18.00, 21.30 Біт вы за кан тэй не ры 
(12+).
22.00, 0.30 Біт ва за не ру хо масць 
(12+).
1.00 Тур ба ду эт (12+).
2.00 Ір жа вая ім пе рыя (12+).
4.40 Бушк рафт: ляс ная лі га (12+).

Беларусь 1Беларусь 1

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

Су бо та, 
23 чэрвеня

КінакамедыяКінакамедыя
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АНТАНТ

Zамор'еZамор'е  

Са ма лёт МНС аб ліў 
ва дой да іш ні ка

У ін тэр нэ це з'я ві ла ся ві дэа, на 
якім у пад мас коў ным На гін-
ску са ма лёт МНС вы ліў 40 тон 
ва ды на ін спек та раў ДІБДР. 
Ін цы дэнт ад быў ся пад час па-
жар ных ву чэн няў.

На кад рах ро лі ка ві даць, што ад-
на му з пры сут ных уда ло ся сха вац-
ца ад рап тоў на га «па лі ву», які аб-
ры нуў ся на служ бо вую ма шы ну, а 
дру гі за стаў ся на ву лі цы і пра мок да 
ніт кі. Ад зна ча ец ца, што ва ду па він-
ны бы лі зліць на «пад па ле ны лес», 
ад нак скід ад быў ся на да ро гу, дзе ў 
гэ ты мо мант ста я лі аў та ін спек та ры і 
зды ма лі па лёт са ма лё та на тэ ле фон. 
Са мі су пра цоў ні кі ДІБДР з гу ма рам 
па ста ві лі ся да про ма хаў ра та валь-
ні каў. Ка рыс таль ні кі се ці ва пас ля 
пра гля ду ро лі ка не ўтры ма лі ся ад 
сар кас тыч ных за ўваг: «ня бес ная ка-
ра», «най леп шая аў та мый ка», «гра хі 
змы ла», «дар ма на пі ло та пра та кол 
скла лі за не пры шпі ле ны рэ мень».

У аэ ра пор тах з'я віц ца 
мес ца для сну

Ды зай не ры, біз нес ме ны 
і ванд роў ні кі са Сла ве ніі рас-
пра ца ва лі спе цы яль ныя кап-
су лы для сну, якія ўста лю юць 
у еў ра пей скіх аэ ра пор тах, па-
ве дам ляе Fox News.

Згод на з кан цэп цы яй, вон ка ва 
мо ду лі Aіrpods бу дуць вы гля даць 
як фу ту рыс тыч ныя дрэгс та ры (аў-
та ма бі лі го нач ных спа бор ніц тваў 
на па ска рэн не). Унут ры ванд роў ні кі 
змо гуць за ра дзіць тэ ле фон, пад клю-
чыц ца да Wі-Fі і па гля дзець кі но. Так-
са ма ту рыс там да дуць маг чы масць 
ба чыць усё, што ад бы ва ец ца звон ку, 
ня гле дзя чы на тое што па коі для сну 
цал кам іза лю юць знеш нія гу кі. Кап-
су ла аў та ма тыч на бу дзе ад праў ляць 
сіг нал-апа вя шчэн не аб тым, што па-
са жы ру па ра прай сці да вы ха ду на 
па сад ку. Вы на ход ка па тра буе да пра-
цоў кі, ад нак пер шыя кап су лы пла ну-
юць раз мяс ціць у не ка то рых аэ ра-
пор тах Еў ро пы ўжо ў гэ тым го дзе.

Пра мя ня ла му жа 
на 30 са бак

Жы хар ка Вя лі ка бры та ніі Ліз 
Хас лам ра ска за ла ў тэ ле пра-
гра ме Thіs Mornіng, што яна 
кі ну ла му жа дзе ля до гля ду 
30 буль тэр' ераў, па ло ва з якіх 
хво рыя і па тра бу юць да дат ко-
вай ува гі, па ве дам ляе Metro.

49-га до вая Ліз па дзя лі ла ся з 

жур на ліс та мі, што яна рас ста ла ся 

са сва ім 53-га до вым му жам Май кам 
пас ля 25 га доў су мес на га жыц ця. 
Ліз пры ня ла та кое ра шэн не пас ля 
та го, як муж пра па на ваў ёй вы браць 
па між шлю бам і вы ра та ва ны мі са ба-
ка мі. Яе за хап лен не са ба ка мі ўнес-
ла на пру жан не ў ад но сі ны па ры, але 
яна пад крэс лі ла, што не шка дуе аб 
рас ста ван ні з Май кам. Ге ра і ня тэ ле-
шоу ад зна чы ла, што да са бак яна 
ад чу вае «без умоў ную лю боў», для 
якой не іс нуе «пра ві лаў ці рэг ла-
мен ту». Жан чы на за сна ва ла даб ра-
чын ную ар га ні за цыю Bedsforbullіes, 
якая збі рае ах вя ра ван ні і мае сет ку 
ва лан цё раў па ўсёй кра і не. Пас ля 
пра гра мы гле да чы пад тры ма лі Ліз 
і яе ар га ні за цыю.

Іван КУ ПАР ВАС.


