
7.20 Ме лад ра ма «Па на еха лі 
тут». 1-я се рыя.*

9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.

9.10 Да ча.

9.50 Ме лад ра ма «Вя сель ная 
су кен ка». 1-я се рыя.*

11.00 50 рэ цэп таў пер ша га.

12.10 Вя лі кі сэл фі-тур.

12.50 Зда роўе.

13.45, 15.45 Ме лад ра ма «Ды-
ле тант».***

15.15 Кра і на.

18.00, 22.15 Ме лад ра ма 
«За мест яе». 1 — 4-я се рыі.*

21.00 Па на ра ма.

21.40 Клуб рэ дак та раў.

2.10 Дзень спор ту.

7.00 Дэ тэк тыў «Та кая ра бо-
та».***

7.45, 22.15 Тэ ле ба ро метр.

7.50 Фільм для дзя цей «Пры-

га жу ня».*

8.50 Се ры ял «Шчас лі выя ра-
зам-4».***

9.50 Вя сел ле без ба я на.

10.25 «Мо ду на ро ду».

11.20 Ані ма цый ны фільм 

«Аль фа і Аме га: ік лас тая брат-

ва».*

12.50 «Свет на вы ва рат». Трэ-

вел-шоу.

13.55 «Па нен ка-ся лян ка». Рэ-

алі ці-шоу.

14.55 Ка пей ка ў ка пей ку.

15.30 Ка ме дыя «Дрэн ныя 
хлоп цы-2».***

18.00 Рэ пар цёр.

18.45 «Біт ва эк стра сэн саў. 15 

се зон».

20.50 «Сям'я». Рэ алі ці-шоу.

22.10 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.

22.20 «Вяр ні це мне пры га-

жосць». Ме ды цын скае рэ алі ці.

23.35 Ба я вік «Тры ік сы-2: но-
вы ўзро вень».***

7.35 «Сі ла ве ры».
8.05, 11.40, 20.15 «Ка лей да-
скоп». На ві ны куль ту ры.
8.20, 11.55, 20.30, 23.45 «Гэ ты 
дзень».
8.25 «Бе ла рус кая кух ня». Ку-
ры ца з яб лы ка мі. Ту ша ная ка-
пус та.
8.50, 18.00 «Час кі но».
9.00 «Рас се я ны». Ка ме дыя.*
10.25 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 
Па ста вы.
10.50 «Раз маў ля ем па-бе ла-
рус ку». Тэ ле вік та ры на.
11.15 «На ву ка ма нія».
12.00 Філь мы Ва ле рыя Па на-
ма ро ва.
12.30 «Су се дзі». Ка ме дыя.*
13.35 «Ня бес ныя лас таў кі». 
Мю зікл.*
15.45 «Ка мер тон». За слу жа ны 
ар тыст Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
Ула дзі мір Пер лін.
16.10 «Дым над ва дой». Кан-
цэрт Прэ зі дэнц ка га ар кест ра 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь.
17.20 «Ге роі. Аса бо вая спра-
ва». Ана толь Лу на чар скі.
18.05 «Без вес так знік лы». 
Дра ма.*
19.25 «Май стры і ку мі ры». На-
род ны ар тыст Бе ла ру сі Ба рыс 
Лу цэн ка.
20.40 «Ка лы хан ка».
21.05 «Штэп сель жэ ніць Та-
ра пунь ку». Ка ме дыя.*
22.20 Су свет ная кла сі ка. Кан-
цэрт гру пы «Depeche Mode».

8.00 Фор му ла-Е. Гран-пры 
Па ры жа.
9.10 Фак тар сі лы.
9.40 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. «Крум ка чы» 
(Мінск) — «Іс лач» (Мін скі ра ён).
11.30 Вес ла ван не на бай дар-
ках і ка ноэ. Этап Куб ка све ту. 
Се гед. Фі на лы.
12.45 Піт-стоп.
13.20 Змя ша ныя адзі на бор-
ствы. UFС 211.

15.15 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 

УЕ ФА. Ві дэа ча со піс.

15.50 Мі ні-фут бол. Чэм пі я нат 

Бе ла ру сі. 1/2 фі на лу. Дру гі матч. 

(У пе ра пын ку — Спорт-цэнтр).

17.50 Ганд бол. Чэм пі я нат 

Бе ла ру сі. Фі нал. Дру гі матч. 

(У пе ра пын ку — Спорт-цэнтр).

19.35 Спорт-цэнтр.

19.45 Фут бол. Лі га Еў ро пы

УЕ ФА. Фі нал.

21.40 Аў та спорт. Дрыф тынг. 

Чэм пі я нат Бе ла ру сі. Пер шы 

этап. Пінск.

22.55 Лёг кая ат ле ты ка. Брыль ян-

та вая лі га. 3-і этап. Юджын.

7.00, 8.05 «Су бот няя ра нi ца».

8.00, 9.00 (з суб цiт ра мi), 16.00, 

20.30 На шы на вi ны.

9.05 М/с «Смя ша ры кi. Но выя 

пры го ды».0

9.20 «Зда роўе».

10.30 «Смак».

11.15 «Iдэа льны ра монт».

12.15 «Ра зум нi цы i ра зум нi кi».

13.00 «Пётр Ле шчан ка. Маё 

апош няе тан га».

14.00 «Ва кол сме ху».

16.15 (з суб цiт ра мi), 21.00 На-

вi ны спор ту.

16.20 «Ера лаш».

16.45 «Хто хо ча стаць мiль я-

не рам?»

17.45 «Кроп ля ў кроп лю».

21.05 «Сён ня ўве ча ры».

22.35 Дра ма «Ка хан не 

без ад ка зу».***

0.25 Ка ме дыя «Не па праў ны 

лгун».

6.05 «Сал да ты і афі цэ ры».

7.25 «Ан фас».

7.40 «Тай ны Чап ман».

8.35 «Са мыя ша кі ру ю чыя 

гі по тэ зы».

9.30 «Ра монт па-сум лен на му».

10.10 «Са мая ка рыс ная 

пра гра ма».

11.00 «Мінск і мін ча не».

11.35 «Рус кі ха рак тар».

13.30, 16.30, 19.30 «24 га дзі ны».
13.40 «Ад кры тая раз мо ва».
13.55,  2.00 Ка ме дыя 
«Вер ныя сяб ры».
15.55 «Вя лі кі го рад».
16.40 Кан цэрт Мі ха і  ла 
За до рна ва.
17.30 Маст. фільм «Дзяр жаў-
ная гра ні ца. Іл жы вая цэль».*
20.00 «СТБ-спорт».
20.10 «За ла тая ка лек цыя бе-
ла рус кай пес ні» ў Го ме лі.
22.50 «Жорст кі біз нес». Се-
ры ял. За ключ ныя се рыі.

6.00, 8.20, 14.35 М/ф «Ма ша і 
Мядз ведзь».0
6.20 Маст. фільм «Па пя луш-
ка».0
7.50 «Са юз ні кі».*
9.00 «Вой, ма мач кі!»*
9.30 «Лю бі мыя ак цё ры». Ра-
лан Бы каў.*
10.00, 16.00 На ві ны (бя гу чы 
ра док).
10.15 «Зроб ле на ў СССР».*
10.45 Се ры ял «Брон за вая 
птуш ка», 1—3-я се рыі.*
15.30 «Ця жар абе ду».*
16.15 Се ры ял «Са ба чая 
ра бо та».***
23.20 Се ры ял «Спрут».***
4.50 М/ф.0

7.00 «Па кой сме ху».
7.40 Се ры ял «Ся мей ны 
дэ тэк тыў».*
11.00, 14.00 Вест кi.
11.20 «Жы выя гiс то рыi».
12.15 «Пя цё ра на ад на го».
13.05 «На ша спра ва».
13.20, 14.15 Маст. фiльм 
«Вяс коў шчы на».*
17.10 «Су бот нi ве чар».
19.00 «Кар цi на све ту».
19.55 На двор'е на ты дзень.
20.00 Вест кi ў су бо ту.
20.55 «Iз май лаў скi парк». Вя-
лi кi гу ма рыс тыч ны кан цэрт.

22.40 Маст. фiльм «Ка ра ле ва 
Мар го».*

6.05 «Аст рап раг ноз».

6.10 «Та ям ні чая Ра сія».

6.45, 8.20 Се ры ял «Рус кі 
дубль».***

8.00, 10.00, 16.00 Сён ня.

8.50 «Ура чэб ныя тай ны плюс».

9.25 «Ра зум ны дом».

10.25 Га лоў ная да ро га.
11.10 «Ежа жы вая і мёрт вая».
12.10 Ква тэр нае пы тан не.
13.20 «Па е дзем, па я дзім!»
14.15 Се ры ял «Мар скія д'яб-
лы. Смерч. Лё сы».***
16.20 «След ства вя лі...»
17.10 «Сак рэт на міль ён». Го-
ша Ку цэн ка.***
19.00 «Цэнт раль нае тэ ле ба-
чан не».
20.00 «Ты су пер!»
22.20 «Ты не па ве рыш!»
23.15 Маст. фільм «Ха лод ная 
стра ва».***

9.00, 15.55, 19.05, 21.15, 23.55 
«На двор'е».
9.05 «Сяб ры Дзя ду лі Мар ка».
9.20 «Да вед нік па кра і нах і 
кан ты нен тах».
9.30 «Сі не ма тог раф». Маст. 
фільм «Сі сі. Цяж кія га ды ім-
пе ра тры цы».
11.20 Ка ме дыя «Ша лё ныя 
гон кі».
13.00 Ка ме дыя «Фар ту на 
Ве га са».
14.30 Гля дзім усёй сям' ёй. 
М/ф «Бі Му ві. Мя до вая змо ва».
16.00 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак».
16.30 Рэ алі ці-шоу «Вя сел ле 
па раз лі ку».
17.00 «Мульт па рад».
17.20 Пры го ды «Бла кіт ная 
ла гу на».
19.10 Пры го ды «Вяр тан не 
ў Бла кіт ную ла гу ну».
20.50 «Ве чар ні ца».

21.00 «Фэшн іs my пра фэшн».

21.20 Ме лад ра ма «Ма лень кі 
Бу да».

6.00 Скетч-шоу «6 кад раў».***

7.00, 2.30 «Ера лаш».0

8.30, 3.00 М/ф «Фік сі кі».0

8.50, 3.20 М/ф «Смя ша ры кі».0

9.10, 3.40 М/ф «Ма шы ны стра-

шыл кі».0

9.30 М/ф «Егіп тус».0

10.00 Се ры ял «Су пер Макс».***

11.00 Се ры ял «Апош ні 

з Ма гі кян-5».***

13.00 «Прос та кух ня».***

13.30, 1.30 «Тур ба мік сер».***

14.40 Дра ма «Зла ві мя не, 

ка лі змо жаш».*

17.30 Ані ма цый ны фільм «Ро гі 

і ка пы ты».0

19.20 Тры лер «Сон ная лаг-

 чы на».***

21.30 «Ураль скія пель ме ні».***

23.00 Жа хі «Крык-4».***

1.00 «Сэр цы за ка хан не».***

4.00 «Ла ві мо мант».***

5.00 «Дур ні і да ро гі».***

6.30 «Еў рань юс».

10.00 Біб лей скі сю жэт.

10.35 «Пра хін дзі я да, або Бег 

на мес цы». Маст. фільм.

12.00 «Мі ка лай Пржэ валь-

скі. Экс пе ды цыя даў жы нёю 

ў жыц цё». Дак. фільм.

13.00 «На гэ тым тыд ні... 100 

га доў та му. Неф ран та выя 

на тат кі».

13.30 Кра і на пту шак. «Пус тэль-

ні кі ра кі Пры». Дак. фільм.

14.10 «Мі фы Ста ра жыт най 

Грэ цыі». Дак. се ры ял.

14.35 «Дзіў ная мі сіс Ха лі дэй». 

Маст. фільм.

16.15 «Больш чым ка хан-

не». Яў ген Ко ла баў і На тал ля 

Па по віч.

17.00 На ві ны куль ту ры.

17.30 «Прод кі на шых прод-

каў». Дак. се ры ял.

18.10 «Ра ман ты ка ра ман са». 

Льву Аша ні ну пры свя ча ец ца...

19.00 «Марк Бер нэс: «Я рас ка-

жу Вам пес ню». Дак. фільм.

19.40 «Спра ва №36». Маст. 
фільм.

21.00 «Аго ра». Ток-шоу.

22.00 ІІІ Між на род ны кон курс 
ма ла дых опер ных рэ жы сё раў 
«На на-Опе ра».

0.25 «Маё ка хан не». Маст. 
фільм.

1.40 «Во жык у ту ма не». М/ф 
для да рос лых.

1.55 «Вох ужо гэ тыя мі лыя жы-
вё лы!» Дак. фільм.

2.50 «Гі пак рат». Дак. фільм.

6.00 «Яло вая суб ма ры на» з 
Аляк санд рам Ліп ніц кім. «Гіс то-
рыя рус ка га ро ка. Вік тар Цой». 
«Дзе ці хві лін». 2-я част ка: «Ра-
да вац ца трэ ба!» 2008 год.***

7.10, 9.40, 11.00, 14.45, 15.40, 
17.45, 20.45, 2.45, 3.40, 5.00 
Му зыч ная на сталь гія.*

7.25 Маст. фільм «Школь ны 
вальс».***

9.00, 15.00, 3.00 «Мі ну лы час».*

10.00, 3.00 «На ро джа ныя 
ў СССР».*

11.30 «Го лас на ро да». 
Ма на ло гі ў «буд цы га лос нас-
ці». 1991 год.*

12.00, 18.00 «Да і пас ля...» з 
Ула дзі мі рам Мал ча на вым. Год 
1966. 2009 год.***

12.50 Фільм-спек  такль 
«Вар шаў ская ме ло дыя». Па 
п'е се Л. Зо ры на.***

16.00 «Кол ба ча су».***

17.00 «Кі на па на ра ма» з Э. Ра-
за на вым: «Май стры са вец ка га 
кі но». 2-я част ка. 1982 год.*

18.50 Маст. фільм «Чу жая 
рад ня».***

20.25 Тэ ле спек такль «Вы ступ-
лен не Аг ніі Бар то». 1974 год.

21.00 «Быў час». 2009 год.***

22.00 Маст. фільм «Ве жа».***

23.30 Маст. фільм «Па ры».*

0.00 «Спя ем, сяб ры!» з На тал-
ляй Ка зял ко вай: «Пес ні на ша-
га ста год дзя». 2005 год.*

1.10 Маст. фільм «Печ кі-
ла вач кі».***

5.20 Пра гра ма «Рок-н-рол 

ТБ». Кан цэрт Кан стан ці на 

Ні коль ска га. 1992 год.*

4.00, 7.00, 20.30 Фут бол. Чэм-

пі я нат све ту ся род ма ла дзёж-

ных ка манд (U-20).

5.30, 9.45, 13.00, 14.30, 22.00, 
0.30, 2.30 Ве ла спорт. «Джы ра 

д'І та лія».

9.30, 20.15 Тэ ніс. «Рых туй ся да 

«Ра лан Га рос».

10.45 Аў та гон кі. Фор му ла E.

11.45, 13.15 Аў та гон кі. Се рыя 

WTCC.

14.15, 18.15 Ве ла спорт. «Джы-

ра-эк стра».

18.30 Су пер байк. Этап чэм пі-

я на ту све ту.

19.00 Тэ ніс. Тур нір ATP. Фі нал.

23.00 Кон ны спорт. Global 

Champіons Tour.

0.20 “Гіс то рыі спарт сме наў».

0.25 Watts.

0.50 Ме лад ра ма «Ка за но ва» 

(1-я се рыя).***

2.30 Ме лад ра ма «Ка за но ва» 

(2-я се рыя).***

4.05 «Ка ме ды ян ты (Шоу)».***

4.40 Дэ тэк тыў «Пі раж кі з буль-

бай» (1-я се рыя).*

5.30 Дэ тэк тыў «Пі раж кі з буль-

бай» (2-я се рыя).*

6.35 Ка ме дыя «Мыт ня дае 

да бро».***

8.30 Ме лад ра ма «Ка хан не і ін-

шыя ака ліч нас ці».***

10.20 Ка ме дыя «Ма нія ве лі чы».

12.15 Ка ме дыя «Ме ся цо вая 

афё ра».****

14.00 Скетч кам «Па між на-

мі».***

14.15 Ка ме дыя «Ня хай жы ве 

Фран цыя!»***

16.00 Пры го ды «Сан та на про-

даж».***

17.30 Ка ме дыя «Вы пуск ны».****

19.15 Ка ме дыя «На стаў нік го-

да».***

21.15 Ме лад ра ма «Нянь ка па 

вы клі ку».***

22.55 Ме лад ра ма «3 шчас лі-

выя па ра ся ці».****

6.00 М/ф.

10.10 «Хро ні кі мас коў ска га 
по бы ту».
11.00 «До каз ві ны».
11.35, 1.50 «За лож ні ца». 
Cерыял.*
15.00 «Ле га». Ані ма цый ны 
фільм.
16.40 «Апа ка ліп сіс».
17.35 «90-я».
18.30 «10 са мых».
19.05, 1.00 «Аме ры кан скі жа-
ніх».
20.05 «Бест се лер па ка хан ні». 
Маст. фільм.*
21.55 «Прад чу ван не». Тры-
лер.***
23.40 «Звыш на ту раль нае». 
Се ры ял.
4.50 «Вя лі кія па чуц ці».

6.10, 15.35 За ка ха ны Шэкс-
пір.0
8.40 Це ла а хоў нік.****
10.50 Да ра гі Джон.***
13.05 Там, дзе сэр ца.***
18.05 Ка ра лі на ў Кра і не Каш-
ма раў.*
20.10 Двай ное жыц цё Чар лі 
Сан-Клаў да.***
22.10 Вёс ка пра кля тых.***
0.10 Жні вень.*
2.25 Тры мет ры над уз роў нем 
не ба.***
4.30 Кра ну ты пра фе сар.*

6.20 Ма фія: гуль ня на вы жы-
ван не.***
8.10 Джэнтль ме ны, уда чы!*
10.10 Аг ні пры то на.***
12.20 У па чат ку слаў ных спраў. 
Се рыя 1.*
13.50 Пяць ня вест.***
16.05 Ша пі то-шоу: ка хан не і 
сяб роў ства.****
18.10 Ма нах і Д'я бал.*
20.20 З пя ці да ся мі.***
22.30 Брат. Ра сія.***
0.30 Дом на або чы не.***

2.35 Ры ба-ма ра.****

4.25 Кос мас як прад чу ван не.***

6.00 Гуль ні ро зу му.*

6.45, 5.35 На ву ко выя не да рэ ч-

нас ці.*

7.55, 10.55, 18.45 Кос мас: 

пра сто ра і час.*

11.40 Гіс то рыя Бо га з Мор га-

нам Фры ме нам.***

12.30, 21.00 Па ча так.*

13.15, 0.55 Най буй ней шыя 

жы вё лы ўсіх ча соў.*

14.00, 1.40 Ма ман цё нак: 

за сты лы ў ча се.*

14.50, 2.30 Смя рот ны бой 

ды на заў раў.

15.35, 3.15 Шля хі эва лю цыі.*

16.25, 4.05 Сак рэт ныя ма тэ ры я -

лы Юр ска га пе ры я ду.*

17.10, 4.50 Зна ём це ся: ды на-

заў ры.*

20.10 Ге ній.***

21.50 Твар у твар.***

23.20 Да след чык.****

0.10 «Без цэн зу ры».****

8.00 Пра ве ра на на са бе.

9.00 За ла тая лі ха ман ка.***

10.00 Тра са Ка лы ма: да брац-

ца на пе ра кор.

11.00, 23.00 Ко ла: гуль ня 

на вы жы ван не.***

12.00 Го лыя і на па ло ха ныя.

13.00, 1.00 Аляс ка: сям'я з ле-

су.***

14.00, 22.00 Хлоп цы з Юка-

на.***

15.00 Апош нія жы ха ры Аляс-

кі.***

16.00 Хар лі і бра ты Дэ від-

сан.***

17.00 Кос мас на вы ва рат.

18.00, 7.10 Ге ній аў та ды зай ну.

19.00, 0.00 Уні каль ныя тач кі.***

20.00 Ву ліч ныя гон кі.***

21.00 Смя рот ны ўлоў.***

2.00 Вы жы ван не без ку-

пюр.***

4.40 Ка лек цы я не ры аў то.

1119 мая 2017 г.
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Доў га ча ка нае 
«так» пас ля ста «не»

Жы хар Вя лі ка бры та ніі То ні 
Шырз зра біў ка ха най больш за 
сто пра па ноў ру кі і сэр ца, але 
атры маў зго ду толь кі пас ля 
та го, як яна тра пі ла ў шпі таль 
з не бяс печ най хва ро бай, па ве-
дам ляе вы дан не Dаіlу Mаіl.

Муж чы на па зна ё міў ся з Бар ба-
 рай Пе пер ка ля 20 га доў та му. Не ў-
за ба ве ён пра па на ваў за клю чыць 
шлюб, але атры маў ад мо ву. Паз ней 
Шырз не ад на ра зо ва паў та раў спро-
бу, але ад каз за ста ваў ся ра ней шым. 
Жан чы на тлу ма чы ла гэ та тым, што 
су мня ва ла ся, ці вар та зноў іс ці за-
муж пас ля раз во ду. Не так даў но 
66-га до вую Бар ба ру шпі та лі за ва лі 
з лё гач най ін фек цы яй, яна цяж ка пе-
ра но сі ла хва ро бу, па коль кі ў дзя цін-
стве ёй вы да лі лі ад но лёг кае, ура чы 
не вы клю ча лі смя рот на га зы хо ду. 
Пас ля апе ра цыі жан чы на ўба чы ла 
ка ля сва ёй кой кі То ні. Ён зноў зра біў 
ёй пра па но ву, і гэ тым ра зам яна па-
га дзі ла ся. «Я не мог па ве рыць, што 
яна ад ка за ла «так», — ка жа Шырз. 
— Я па ду маў, што ця пер ёй ад мя не 
не сыс ці — па жэ нім ся не ад клад на». 
Праз не каль кі дзён па ра за рэ гіст ра-
ва ла шлюб прос та ў шпі та лі.

У суд за смарт фон
Жы хар аме ры кан ска га шта-
та Тэх ас па даў у суд на жан-
чы ну, якая пе ра піс ва ла ся па 
смарт фо не пад час іх пер ша га 
спат кан ня, па ве дам ляе Аustіn 
Аmеrісаn-Stаtеsmаn.

37-га до вы Брэн дан Вез мар па даў 
у суд пе ты цыю з па тра ба ван нем да 
35-га до вай зна ё май вяр нуць 17 до-
ла раў і 31 цэнт, якія ён вы дат ка ваў 
на квіт кі ў кі но. Па ра па зна ё мі ла ся 
ў ін тэр нэ це і ня даў на ўпер шы ню су-
стрэ ла ся. Па вод ле слоў муж чы ны, 
з-за па во дзін спа да рож ні цы, якая пе-
ра піс ва ла ся па смарт фо не пад час 
філь ма «Вар та выя Га лак ты кі 2», іх 
спат кан не бы ло са пса ва на. Вез мар 
сцвяр джае, што аме ры кан ка ўклю-
ча ла пры ла ду ад 10 да 20 ра зоў за 
15 хві лін. Муж чы на па пра сіў яе спы-
ніц ца або сыс ці з за лы. Жан чы на 
вый шла з кі на тэ ат ра і не вяр ну ла ся. 
Муж чы на на пі саў ёй па ве дам лен не 
з прось бай вяр нуць гро шы, але спа-
да рож ні ца ад мо ві ла ся. Аме ры кан-
ка пла нуе па даць су стрэч ны іск, бо 
Вез мар спра ба ваў вы біць гро шы ад 
яе ма лод шай сяст ры, не да біў шы ся 
вы пла ты ад крыў дзі цель кі.

У по шу ках 
ідэа льнай кра і ны

Бры тан ская сям'я Фі шэр пра да-
ла ўсю ма ё масць і ад пра ві ла ся 
ў кру га свет нае па да рож жа, каб 
знай сці ідэа льную для жыц ця 
кра і ну.

Сужэнцы Клэр і Ян з Уэль са ра-

шы лі ся на пра цяг лую па езд ку пас-

ля вяр тан ня з ад па чын ку. Акра мя 

та го, на іх ра шэн не змя ніць жыц цё 

паў плы ва ла смерць бліз ка га сяб ра. 

Па ра вы ра шы ла пра даць усю сваю 

ма ё масць і на кі ра вац ца ў па да рож жа 

з дзець мі — трох га до вай Мэ дзі сан і 

пя ці га до вым Ка ла нам. «Мы скла лі 

план па езд кі на во сем ме ся цаў. За-

тым мы вер нем ся, каб па ба чыц ца з 

сям' ёй і сяб ра мі, а пас ля, маг чы ма, 

пра цяг нем на шу ванд роў ку», — ад-

зна чы ла Клэр. У па езд цы па ра шмат 

зды мае, і здымкамі дзе ліц ца ў сва іх 

акаў нтах. Клэр пра цуе біз нес-трэ не-

рам, а Ян за ня ты ў СМІ. Пад час па-

да рож жа па ра што дня вы лу чае час 
на на ву чан не дзя цей.

Іван КУ ПАР ВАС. hvir@zviazda.by




