
6.30 Се ры ял «Бай кі Мі цяя». 
(12+).
7.00 Ме лад ра ма «Пра мень-
чык». (16+).
8.50 Сло ва міт ра па лі та Та дэ-
ву ша Кан дру се ві ча на свя та 
свя то га Яна Хрыс ці це ля.
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 «Ар се нал». (12+).
9.45 Ка роб ка пе ра дач. (12+).
10.25 На род ная ра ні ца. (6+).
11.05 Ва кол пла не ты.
12.10 На ві ны. Цэнт раль ны рэ-
гі ён.
12.35 «50 рэ цэп таў пер ша га». 
(12+).
13.15, 16.40 Ме лад ра ма «Паст-
ка на тры пер со ны». (12+).
15.15 Твой го рад.
15.30 Се ры ял «Та ту лі». (16+).
20.35 На ві ны на двор'я.
21.00 Га лоў ны эфір.
22.10 Ме лад ра ма «Аскол кі 
шчас ця». (12+).

7.00 М/с «Фік сі кі». (0+).
7.20 Ме лад ра ма «Пад сон цам 
Тас ка ны». (16+).
9.15, 20.00 Тэ ле ба ро метр.
9.20 «Свет на вы ва рат. Не пал». 
(16+).
10.25 «На ву чы жон ку ру ліць». 
(16+).
11.30 «Спат кан не для ма мы». 
(12+).
12.40 М/с «Ка чы ныя гіс то рыі». 
(0+).
13.55 «Сям'я 3D». Скетч кам. 
(12+).
14.30 «Аб мен жон ка мі». (16+).
15.50 Фільм-ка та стро фа 
«Глы ба ка вод ны га ры зонт». 
(16+).
17.50 Фут бол. Чэм пі я нат све ту. 
Япо нія — Се не гал.
20.35 «Вя сел ле ўсля пую». 
(16+).
22.10 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.
22.25 Ме лад ра ма «Пры га жун-
чык Ал фі». (16+).

0.15 «Арол і рэш ка. Кру га свет-
ка». (16+).

7.25, 0.20 «Свя ты ні Бе ла ру сі».
7.50 «Раз мо вы пра ду хоў нае».
8.00, 13.05, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.
8.15, 13.20, 20.30 Гэ ты дзень.
8.20 М/ф (0+).
8.40, 21.05 «Ка лі мо жаш, да-
руй...» Ме лад ра ма (12+).
10.00 «На пе рад у мі ну лае».
10.25 «На цы я наль ны хіт-па-
рад».
11.20 «Май стры і ку мі ры». На-
род ны ар тыст Бе ла ру сі Юрый 
Тра ян.
12.15 «Вя лі кія мас та кі». Мі ке-
лан джэ ла (12+).
13.25 «Дзяр жаў ная гра ні ца». 
Маст. фільм «Па мыл ко вая 
мэ та» (12+).
15.20 «Жы вая куль ту ра». Спеў-
ны стыль Ту раў ска га між рэч ча 
Пры пя ці — Сцві гі (в. Ры чоў, 
Жыт ка віц кі ра ён).
15.45 Кан цэрт Юрыя Ан то на ва.
17.00 «Раз мах кры лаў». Маст. 
фільм (12+).
18.30 «Соль зям лі». Маст. 
фільм. (12+)
19.35 «Ле ген ды кі но». Тац ця на 
Лі ёз на ва (12+).
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
22.30 «Свят ло да лё кай зор кі». 
Па мя ці пісь мен ні ка Кузь мы 
Чор на га.
22.55 V Між на род ны фес ты-
валь «Ула дзі мір Спі ва коў за-
пра шае...» Дзяр жаў ны ка мер ны 
ар кестр «Вір ту о зы Маск вы».

7.15 Фут бол. Чэм пі я нат све ту. 
Гер ма нія — Шве цыя.
9.15, 22.50 Фут бол. Дзён нік 
чэм пі я на ту све ту.
9.45 Лёг кая ат ле ты ка. Між на-
род ны тур нір. Мад рыд.
11.55 Спорт-мікс.
12.05 Кік на дзэ. Мер ка ван не.
12.35 Гуль ні «на вы раст».
13.05 Піт-стоп.
13.40 Пляж ны фут бол. Еў ра-
лі га. Ба ку. Бе ла русь — Азер-
бай джан.

14.50 Фут бол. Чэм пі я нат све ту. 
Анг лія — Па на ма. (У пе ра пын-
ку — Спорт-цэнтр.)
16.50 Тэ ніс. Тур ні ры WTA. Бір-
мін гем. Маль ёр ка. Фі на лы.
17.30 Пляж ны фут бол. Еў ра-
лі га. Ба ку. Бе ла русь — Фран-
цыя.
18.40 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. БА ТЭ 
(Ба ры саў) — «Шах цёр» (Са лі-
горск). (У пе ра пын ку — Спорт-
цэнтр.)
20.40 Спорт-цэнтр.
20.50 Фут бол. Чэм пі я нат све ту. 
Поль шча — Ка лум бія. (У пе ра-
пын ку — Спорт-цэнтр.)
23.25 Вы ні кі тыд ня.

7.00, 9.00, 16.00 (з суб ціт ра мі) 
На шы на ві ны.
7.10 Ме лад ра ма «Ка ха ная 
жан чы на ме ха ні ка Гаў ры ла-
ва» (12+).
9.10 «Ня дзель ная про па ведзь» 
(з суб ціт ра мі).
9.25 «Зда роўе» (16+).
10.35 «Ад га дай ме ло дыю» (12+).
11.15 «Ма ры на Ла ды ні на. Ад 
страс ці да ня на віс ці» (12+).
12.15 «Сло ва го на ру» (12+).
13.05, 16.20 Се ры ял «Тай ны 
го ра да «ЭН» (16+).
17.20 «Хто хо ча стаць міль я не-
рам?» (12+).
18.20, 21.05 «Пес ня го да Бе ла-
ру сі — 2018» (12+).
20.00 Кон ту ры.
22.40 Се ры ял «Ад лі га» (16+).
23.50 «Што? Дзе? Ка лі?» Лет-
няя се рыя гуль няў (12+).

6.10 «Сту дэн ты-2». Се ры ял 
(16+).
7.50 «Ежа ба гоў» (16+).
8.45 «Скар дзіц ца да зва ля ец-
ца».
9.05, 16.00 «Аў та па на ра ма» 
(12+).
9.30 Ба я вік «Ва са бі» (12+).
11.10 «Вя лі кае сне дан не» (12+).
11.50, 22.30 Да ку мен таль ны 
спец пра ект (16+).
13.30, 16.30 «24 га дзі ны».

13.45 1/4 фі на лу Між на род най 
лі гі КВЗ. Дру гая гуль ня (16+).
15.45 «Да лё кія сва я кі» (16+).
16.50 «Цэнт раль ны рэ гі ён».
17.20 «Ва дзіць па-рус ку» 
(16+).
17.40 «Сля ды апост алаў». Се-
ры ял. 3—4-я се рыі (12+).
19.30 «Ты дзень».
20.35 Маст. фільм «Тай на ў іх 
ва чах» (16+).
0.10 «Соль». Ва ле рыя (16+).
1.40 «Сак рэт ныя тэ ры то рыі» 
(16+).

6.00 «Міль ён пы тан няў пра 
пры ро ду». (6+).
6.10, 7.00 М/ф. (0+).
6.30 «Та кія дзіў ныя». (16+).
7.15 Маст. фільм «Са лон пры-
га жос ці». (0+).
9.00 «Зда бы так рэс пуб лік. 
Вась мі дзя ся тыя». (12+).
9.30 «На ша кі но. Гіс то рыя вя лі-
ка га ка хан ня». (12+).
10.00, 16.00 На ві ны (бя гу чы 
ра док).
10.15 «Як у рэ ста ра не». (12+).
10.45, 16.15, 19.30, 1.00 Се ры-
ял «Жыць спа чат ку». (16+).
18.30, 0.00 «Ра зам».
3.20 Маст. фільм «Ша ра да». 
(16+).
5.35 Се ры ял «АСА». (16+).

7.00 Па кой сме ху. (16+).
7.45 Маст. фільм «Гэ та жан-
чы на ў акне...» (16+).
9.20 Маст. фільм «Эга іст». 
(16+).
11.00 Вест кі.
11.20 «Сам са бе рэ жы сёр». 
(16+).
12.15 «Ра ніш няя пош та». (16+).
13.00 «Сме ха па на ра ма Яў ге на 
Пет ра ся на». (16+).
13.30 «Ка лі ўсе до ма». (12+).
14.30 «Смя яц ца да зва ля ец ца». 
(16+).
16.20 Маст. фільм «Ка хан не 
да за па тра ба ван ня». (16+).
18.20 Прэм' е ра. «Лі га дзіў ных 
лю дзей». (12+).
20.00 Вест кі тыд ня.

21.45 Маст. фільм «Ра за рва-
ныя ніт кі». (12+).
0.50 «Ня дзель ны ве чар з Ула-
дзі мі рам Са лаў ё вым».

6.15 «Аст рап раг ноз».
6.20 Се ры ял «Час Вол ка ва». 
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сён ня.
8.20 «Ад ной чы...» (16+).
8.55 «Іх но ра вы». (0+).
9.15 «Хто ў до ме гас па дар?» 
(16+).
10.25 «Пер шая пе ра да ча». 
(16+).
11.05 «Цуд тэх ні кі». (12+).
11.55 «Дач ны ад каз». (0+).
13.05 «На шСпа жыў Наг ляд». 
(16+).
14.05 Ба я вік «Кі ле ры». (16+).
16.20 «След ства вя лі...» (16+).
18.05 «Но выя рус кія сен са цыі». 
(16+).
19.00 «Вы ні кі тыд ня».
20.10 «Ты не па ве рыш!» (16+).
21.05 «Зор кі сыш лі ся». (16+).
22.40 Се ры ял «Ка за кі». 
(16+).

9.00, 16.15, 18.50, 20.40, 23.55 
«На двор'е».
9.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка».
9.15 «Мой лю бі мы га да ва нец» 
(0+).
9.45 Сад і ага род.
10.00 Вес тэрн «Зо ла та Ма ке-
ны» (12+).
12.15 Дра ма «Сі рэ на Мі сі сі-
пі» (16+).
14.20 Дра ма «Слё зы сон ца» 
(16+).
16.20 Для дзя цей «Ад каз вай-
ка».
16.25 «Гля дзім усёй сям' ёй». 
Пры го ды «Зям ля Сан ні ка ва» 
(12+).
18.00 Се ры ял «Яна на пі са ла 
за бой ства» (12+).
18.55 Дэ тэк тыў «Дзіў ная за-
га на спа да ры ні Уорд» (16+).
20.35 «Ве чар ні ца».
20.45 Дэ тэк тыў «На зі раль нік» 
(16+).
22.25 Тры лер «Тай на пе ра ва-
ла Дзят ла ва» (16+).

6.00 «Тур ба мік сер» (16+).
7.00 Скетч-шоу «6 кад раў» 
(16+).
7.40, 0.00 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, 18.50, 22.10 «Ураль скія 
пель ме ні». (16+).
11.00 «Муж чын ская спра ва» 
(16+).
11.30 «Га ле рэя пры га жос ці» 
(12+).
12.00 «Па спець за 24 га дзі ны» 
(16+).
13.00 Се ры ял «Ма мач кі-3» (16+).
15.10 Ка ме дыя «Брыль ян та вы 
па лі цэй скі». (12+).
17.10 Ані ма цый ны фільм «Дзі-
кая ся мей ка Торн бе ры». (6+).
21.00 «Шоу вы хад но га дня» 
(16+).
23.00 Се ры ял «Га лы гін.ru» (16+).
2.00 «Ва кол све ту пад час дэ-
крэ ту» (12+).
2.30 «Ера лаш» (6+).
4.00 «Ла ві мо мант» (16+).
5.00 «Дур ні і да ро гі» (16+).

6.30 «Мой ге не рал». Маст. 
фільм.
8.50 «Ка ра леў скія зай цы», «Ля-
ту чы ка ра бель». М/ф.
9.30 «Мі фы Ста ра жыт най Грэ-
цыі». Дак. се ры ял.
9.55 «Звы чай ны кан цэрт».
10.25 110 га доў з дня на ра джэн-
ня Ма ры ны Ла ды ні най. «Сві нар-
ка і па стух». Маст. фільм.
11.50, 1.40 «Жыц цё ў па вет ры». 
Дак. се ры ял.
12.40 «Эфект ма тыль ка». Дак. 
се ры ял.
13.10 «Арт-фут бол». Га ла-кан-
цэрт у Вя лі кай за ле Мас коў скай 
дзяр жаў най кан сер ва то рыі.
14.40 «Джэйн Эйр». Маст. 
фільм.

16.20 «Пеш шу...» Маск ва Ка-
за ко ва.
16.50 Па сля дах тай ны. «Ці бы-
ла ядзер ная вай на да на шай 
эры? Ін дый скі след».
17.40 «Па сту хі сон ца». Дак. 
фільм.
18.35 «Ра ман ты ка ра ман са». 
Ра ман сы Мі ка лая Зу ба ва.
19.30 На ві ны куль ту ры.
20.10 «За пом ні це мя не та кой». 
Маст. фільм.
22.25 «Ар хіў ныя тай ны». Дак. 
се ры ял.
22.50 Опе ра М. Рым ска га-Кор-
са ка ва «Цар ская ня вес та» ў 
па ста ноў цы Вя лі ка га тэ ат ра 
Ра сіі.
2.30 «Пры го ды Ва сі Ку ра ле са-
ва». М/ф для да рос лых.

6.00 «Да і пас ля...» з Ула дзі мі-
рам Мал ча на вым. Год. 1989. 
1-я част ка. 2010 год. (12+).
7.05, 8.50, 9.40, 11.00, 11.50, 
13.05, 14.50, 17.50, 18.45, 23.15, 
23.45, 0.50, 2.30, 3.40, 5.00, 5.45 
Му зыч ная на сталь гія. (12+).
7.20 «Умен не кі даць мяч». Тэ-
ле спек такль з цык ла «Гэ ты 
фан тас тыч ны свет». 1988 год. 
(16+).
9.00, 3.00 «Мі ну лы час». (12+).
10.00 «Кол ба ча су». (16+).
11.30 Маст. фільм «Су бо та і ня-
дзе ля...» (12+).
12.00 Маст. фільм «Як па сва-
рыў ся Іван Іва на віч з Іва нам Ні-
кі фа ра ві чам». (12+).
13.20 «Ва кол сме ху». Тэ ма: 
«Вя сен ні баль гу ма рыс таў». 
1984 год. (12+).
15.00 «Быў час». 2009 год. 
(16+).
16.00 Маст. фільм «Та ня». (16+).
18.00 «Аку лы пя ра». Анд рэй Гу-
бін. 1998 год. (12+).
19.00 «Тэ ма» з Ула дзі сла вам 
Лісць е вым: «Ма не кен шчы цы і 
фо та ма дэ лі». 1992 год. (12+).
19.50 Фільм-кан цэрт «Рикки Э 
Повери». 1986 год. (12+).
21.00 Маст. фільм «Ме ло дыя на 
два га ла сы». (16+).
23.30 Се ры ял «33 квад рат-
ныя мет ры. Дач ныя гіс то рыі». 
(16+).

0.00 «Яло вая суб ма ры на» з 
Аляк санд рам Ліп ніц кім: «The 
Beatles». 2005 год. (12+).
1.30 Маст. фільм «Пры го-
ды Элект ро ні ка». 3-я се рыя. 
(12+).
4.00 «На ро джа ныя ў СССР». 
(12+).
5.30 Маст. фільм «За ва ёў ні кі 
гор». (12+).

4.30, 8.00, 12.30, 22.00, 2.30 
Фут бол. Чэм пі я нат MLS.
6.00 Фут бол. «ФІ ФА».
6.30 Сну кер. Чэм пі я нат све ту. 
Фі нал.
9.30, 16.15, 18.30, 1.00 Аў та гон-
кі. WTCR.
13.45 Фут бол. «Ка ра леў ская 
сцеж ка».
14.00, 23.15 Су пер байк. Этап 
чэм пі я на ту све ту.
14.45 Аў та гон кі.  Се рыя 
Blancpaіn Sprіnt.
20.00 Ве ла спорт. «Джы ра-
д'І та лія».
21.00 Тэ ніс. «Ра лан Га рос».

1.25 М + Ж. (16+).
3.00 Скетч кам «Па між на мі». 
(16+).
3.20 За ва да та ры. (16+).
5.05 Ча со ва ця жар ная. (16+).
6.45 Ня ўда члі выя. (16+).
8.30 Мой хло пец — кі лер. 
(16+).
10.15 Я вый шла за муж за пры-
дур ка. (16+).
12.20 Дач ка май го бо са. (12+).
14.00 Ка хан не без пе ра са дак. 
(16+).
15.45 SuреrАлібі. (16+).
17.35 Здра дай не лі чыц ца. (16+).
19.30 За яц над без дан ню. (12+).
21.25 Два дні. (16+).
23.10 Від звер ху леп шы. (12+).

6.00 М/ф (6+).
10.00 «Па нен ка і ку лі нар» (12+).
10.35, 1.10 «Са праўд ныя». Се-
ры ял (16+).

14.10 «Жон ка. Гіс то рыя ка хан-
ня» (16+).
15.35 «Апа ка ліп сіс заўт ра». 
Дак. фільм (16+).
16.30 «Ал маз ны энд шпіль». Се-
ры ял (12+).
20.00 «Без пад ма ну» (16+).
20.50 «Пра ме тэй». Фан тас ты-
ка (16+).
23.05 «Асця рож на, мах ля ры!» 
(16+).
23.35 «Грань». Се ры ял (16+).
4.25 «Хро ні кі мас коў ска га по-
бы ту» (16+).
5.10 «Не рас кры тыя тай ны» 
(12+).

6.10, 18.20 Маё вя лі кае грэ час-
кае вя сел ле-2. (16+).
8.00 Бел фе гар — пры від Луў-
ра. (12+).
9.55 Гіс то рыя ад на го вам пі ра. 
(16+).
12.00 Вы бар ка пі та на Ка рэ лі. 
(16+).
14.35 Кас пер. (6+).
16.35 Усё ма гу! (16+).
20.10 З рэ ча мі на вы лет! (16+).
22.00 Бры джыт Джонс: гра ні ра-
зум на га. (16+).
0.10 Аме ры кан ская па ста раль. 
(18+).
2.15 Бя гу чы ад рэ аль нас ці. 
(18+).
4.10 Вя сель ны пя рэ па лах. 
(12+).

6.20 У ру ху (12+).
8.15 Ду э лянт (16+).
10.25 Кар па ра тыў (16+).
12.15 Ста рое доб рае кі но. Дон 
Се зар дэ Ба зан. 2-я се рыя 
(0+).
13.45 Пі ка вая да ма: чор ны аб-
рад (16+).
15.45 Бя гу чая па хва лях (12+).
18.20 Ге рой на ша га ча су. 
(12+).
20.20 9 ро та (16+).
23.00 Пад сад ны (16+).
0.55 Дом на або чы не (16+).
2.50 Будзь са мной (16+).
4.10 Бла сла ві це жан чы ну (12+).

6.00 Аў та-SOS. (12+).
7.35, 9.55 Не ве ра год ны док тар 
Пол. (16+).
8.20, 3.55 Цу ды ін жы не рыі. 
(12+).
9.10 Ін жы нер ныя ідэі. (12+).
11.25, 0.30 Ін стынкт вы жы ван-
ня. (16+).
12.10 Зо ла та Юка на. (12+).
12.55 Эк стрэ маль ны фут бол у 
Ра сіі. (12+).
13.45, 2.55 Рэ корд. (12+).
14.40, 22.45 Ге ній: Пі ка са. 
(16+).
15.30, 23.40 Не вя до мая пла не та 
зям ля. (12+).
17.10, 21.10 Фе но ме ны: узы хо-
дзя чыя зор кі фут бо ла. (12+).
18.00, 22.00, 1.20, 4.45 Ска ну ю-
чы час. (12+).
18.45 Асу шыць Вя лі кія Азё ры. 
(12+).
19.30 Асу шыць акі ян. (12+).
20.15 Ге ній: Эй нштэйн (16+).
2.05 Эк стрэ маль ны фут бол у 
Ра сіі. (12+).
5.35 На ву ко выя не да рэ чнас ці. 
(12+).

8.00, 10.30 Як гэ та ўстро е на? 
(12+).
11.00, 2.00 Ра та валь ні кі-цяж ка-
ва га ві кі (12+).
12.00 Го лыя і на па ло ха ныя (16+).
13.00 Вы жыць у цем ры (12+).
14.00 Уз ры ва ю чы гіс то рыю 
(12+).
15.00 Тур ба ду эт (12+).
16.00 Аме ры кан скі чо пер (12+).
17.00, 2.55 Тэх аскі ме тал (12+).
18.00 Звыш ча ла ве чая на ву ка 
(16+).
20.00, 0.00 Раз бу раль ні кі ле генд 
(16+).
1.00 На ву ко выя пры ко лы (12+).
3.50 Сак рэ ты пад зя мел ля 
(12+).
4.40 Мя цеж ны га раж (12+).
7.10 Ву ліч ная на ву ка (16+).

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

Нядзеля, 
24 чэрвеня

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

У праграме магчымы змяненні. 
Перадрукоўка праграмы забаронена.

20

15 чэрвеня 2018 г.12

АНТАНТ

Гро шы, гро шы кіГро шы, гро шы кі  

Ба гац це ў хла ме
Гра ма дзян ка Вя лі ка бры та ніі 
збі ра ла ся вы кі нуць скрын ку 
са ста ры мі ма не та мі, якая за-
хоў ва ла ся на га ры шчы, але 
ў апош ні мо мант вы ра шы ла 
здаць іх ацэн шчы ку, які вы-
явіў, што ад на з іх каш туе 
100 ты сяч фун таў, па ве дам ляе 
Dаіlу Mаіl.

69-га до вая 
жан чы на з го-
ра да Кінг стан-
апан-Хал у рэ-
гі ё не Ёрк шыр 
і  Хам бер, 
якая па пра сі-
ла не рас кры-
ваць сваё імя, атры ма ла ў спад чы ну 
рэд кую ма не ту ад дзе да. Спа чат ку 
яна ха це ла вы кі нуць яе, але пас ля 
ўга во раў уну каў вы ра шы ла аца ніць 
яе кошт на сай це па про да жы ан ты-
ква ры я ту ра зам з ін шы мі зна ход ка-
мі, якія па лі чы ла да ра гі мі. Экс пер ты 
рас тлу ма чы лі ёй, што ма не та ад ча-
ка не ная ў 1644 го дзе пры кі ра ван ні 
Кар ла І і, па коль кі яна за ха ва ла ся ў 
вель мі доб рым ста не, яе мож на вы-
ста віць на аў кцы ён. Вы руч ка за ма не-
ту мо жа склас ці больш за 100 ты сяч. 
Эн та ні Чар ман, га лоў ны ацэн шчык 
сай та, ад зна чыў, што ас тат нія рэ чы 
каш та ва лі не бо лей за 150 фун таў. 
Бры тан ка збі ра ец ца па тра ціць гро-
шы на кру із, а так са ма да па маг чы 
ця жар най унуч цы з іпа тэ кай.

Па вый грыш 
у мас цы

На Ямай цы жан чы на, якая 
вый гра ла ў ла та рэю 180 міль-
ё наў ямай скіх до ла раў, з'я ві-
ла ся на прэс-кан фе рэн цыю ў 
мас цы, па ве дам ляе Jаmаіса 
Оbsеrvеr.

Та кім спо са бам яна спра буе 
за ха ваць сваю ана нім насць. Па 
сцвер джан ні кам па ніі, якая ар га ні-
за ва ла ла та рэю, мас ку вы бра лі пры 
да па мо зе га ла са ван ня ў ін тэр нэ це. 
«Та кі твар ро біш, ка лі ста но віш ся 
#суперміліянерам», — пра ка мен-
та ва ла кам па нія ў сац сет ках. Жан-
чы на жы ве і пра цуе ў ямай скім 
пры хо дзе Сент-Джэймс, у яе ёсць 
дзе ці.  Ня гле дзя чы на ба гац це, якое 
на яе зва лі ла ся, пе ра мож ца пра цяг-
не пра ца ваць на ра ней шым мес цы. 
Жан чы на збі ра ец ца рас пла ціц ца з 
па зы ка мі, з'ездзіць у кру із па Ка-
ры бах, а ас тат нія грошы ін вес та-
ваць.

100 ты сяч 
за ма ка ро ну ў твар

Аме ры кан цы пры су дзі лі кам-
пен са цыю ў 100 ты сяч до ла-
раў за тое, што ёй у твар кі ну лі 
та лер ку ма ка ро ны з вост рым 
со у сам, па ве дам ляе Nеw Yоrk 
Роst.

Ін цы дэнт ад быў ся ў ад ным з 
рэ ста ра наў го ра да Ок віл у шта це 
Ка нек ты кут. На вед валь нік Джэймс 
Су іні па сва рыў ся з ін шым гос цем 
уста но вы і шпур нуў у яго та лер ку 
з па стай. Ад нак ён пра мах нуў ся, і 
стра ва тра пі ла ў Кан станс Коў лмі. 
Вост ры со ус апёк ёй во чы, з-за ча-
го яна ўпа ла і стук ну ла ся га ла вой. 
Су іні пры знаў у су дзе, што са праў-
ды кі нуў та лер ку, але ад маў ляў, 
што на нёс Коў лмі якія-не будзь па-
шко джан ні. Пры сяж ныя пры су дзі-
лі жан чы не кам пен са цыю ў па ме-
ры 100 ты сяч до ла раў і вы ра шы лі 
зняць аб ві на ва чан ні з муж чы ны.


