
6.00, 7.20, 8.15 Доб рай ра ні цы, 
Бе ла русь!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 23.45 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 19.40, 23.25 Зо на Х.
9.10 Га лоў ны эфір.
10.20 На шы.
10.35 На ві ны на двор'я.
11.00, 12.00, 15.00 90 се кунд.
11.05, 13.05 Ме лад ра ма «Ба-
рыс та».***
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
15.25, 16.05 Ме лад ра ма «Ка-
рун кі».*
17.35 Бе ла рус кая ча сін ка.
19.20 Арэ на.
20.00 «Фо рум» з Дзміт ры ем 
Бач ко вым.
21.00 Па на ра ма.
21.45 Се ры ял «След».***
0.00 Дзень спор ту.
0.15 Се ры ял «Апош няя су-
стрэ ча».***

7.00 Тэ ле ра ні ца.
9.00, 18.35, 22.35 Тэ ле ба ро-
метр.
9.35 Ка пей ка ў ка пей ку.
10.10 Кіс лы соmmеnt.
10.20 Маст. фільм «Са цы яль-
ная сет ка».*
12.25 «Ка хан не ан лайн». Рэ-
алі ці-шоу.
13.25 Рэ пар цёр.
14.15 Се ры ял «Шчас лі выя 
ра зам-4».***
15.15 «Ка лі мы до ма». Скетч-
кам.***
16.15 «Уні вер-шэф».
16.50 Два руб лі.
17.10 Ані ма цый ны фільм «Ка-
ра пу зы ў Па ры жы».0
19.15 Су пер ла то.
20.10 «Сям'я». Рэ алі ці-шоу.
21.25, 22.10 «Па нен ка-ся лян-
ка». Рэ алі ці-шоу.
22.05 КЕ НО.
22.40 «Вяр ні це мне пры га-
жосць». Ме ды цын скае рэ алі ці.

23.50 «Ан лайн». Скетч кам.

7.00 «Даб ра ра нак».

7.35 «Бе ла рус кая кух ня». Ка пус-

ны суп з кра пі вой. Ка пус ні кі.

8.05, 12.00, 20.15 «Ка лей да-

скоп». На ві ны куль ту ры.

8.20, 12.15, 14.45, 20.30 «Гэ ты 

дзень».

8.25 «Май стры і ку мі ры». На-

род ны ар тыст СССР Рас ці слаў 

Ян коў скі.

9.15, 15.15 «Дзень ка ман дзі-

ра ды ві зіі». Дра ма.*

10.45 «На ву ка ма нія».

11.10 «Сла вян скі ба зар» у Ві-

цеб ску-2005».

12.20 «На пе рад у мі ну лае».

12.50 «На цы я наль ны хіт-па-

рад».

13.45 М/ф.0

14.15 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 

Глы бо кае.

14.50 «Свят ло да лё кай зор кі». 

Па мя ці за слу жа на га дзея ча 

мас тац тваў БССР Але ны Ала-

да вай.

16.45, 21.05 «Пар ты зан скі 

фронт». Дак. фільм. 1-я се рыя.*

17.25, 21.40 «Час кі но».

17.35, 21.50 «Ка дэт». Пры го ды.*

19.10 «Фран та выя гіс то рыі лю-

бі мых ак цё раў». Юрый Ні ку лін. 

Ула дзі мір Этуш.

19.50 «Тэ атр у дэ та лях». Спек-

такль Тэ ат ра-сту дыі кі на ак цё-

ра «Піг ма лі ён».

20.40 «Ка лы хан ка».

23.20 «1790 год». Дэ тэк тыў.***

8.00 Вес ла ван не на бай дар ках 

і ка ноэ. Этап Куб ка све ту. Ман-

тэ мор. Фі на лы.

9.10 Тэ ніс. Тур нір WTА. Рым. 

Фі нал.

10.40 Мас тац кая гім нас ты ка. 

Чэм пі я нат Еў ро пы.

11.45 Бас кет бол. Еў ра лі га. Фі-

нал 4-х. Фі нал.

13.30 Фор му ла-Е. Гран-пры 

Па ры жа.

14.45 Сам ба. Чэм пі я нат Еў ро-

пы. Фі на лы.

16.50 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. БА ТЭ (Ба-
ры саў) — «Ды на ма-Мінск».

18.40 Спорт-цэнтр.

18.50 Ха кей. Чэм пі я нат све ту. 
Матч за 3-е мес ца.

20.45 Час фут бо ла.

21.30 РRО спорт. Вы ні кі тыд ня.

22.15 Ха кей. Чэм пі я нат све ту. 
Фі нал.

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 
(з суб цiт ра мi), 8.30, 9.00 (з суб-
цiт ра мi), 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00 (з суб цiт ра мi), 20.30 На-
шы на вi ны.

6.05, 8.05 «На ша ра нi ца».

9.05 Кон ту ры.

10.00 «Жыць здо ра ва!»

11.05, 13.05, 16.15, 18.15 (з суб-
цiт ра мi), 21.00 На вi ны спор ту.

11.10 «Мод ны пры га вор».

12.10 «Сам-на сам з усi мi».

13.10 «Муж чын скае/Жа но чае».

14.15, 16.20 «Час па ка жа».

16.55 «Да вай па жэ нiм ся!»

18.20 «Кант роль ная за куп ка».

18.55 «Уда ча ў пры да чу!» 
Дзён нiк.

19.00 «Ча кай мя не».

20.00 Час.

21.05 «Спра ва прын цы пу».

22.15 Дра ма «Ру бiн у iм-
гле».***
0.00 «Вя чэр нi Ургант».

0.40 Нач ныя на вi 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».

7.40, 20.10. 23.00 «СТБ-спорт».

8.30 «Ты дзень».

9.25, 17.35 «Зва ная вя чэ ра».

10.40 «Вя лі кае сне дан не».

11.20 «Усім па кат ку».

11.40, 23.55 «Ка ман да Чэ». 
Се ры ял.
13.50 «Са мая ка рыс ная пра-
гра ма».

14.45 «Ра монт па-сум лен на-
му».

15.25 «Ва дзіць па-рус ку».

15.55 «Вя лі кі го рад».

16.50 «Сал да ты і афі цэ ры». 

Се ры ял.

18.35 «Са мыя ша кі ру ю чыя гі-

по тэ зы».

20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-

нас ці».

20.15 «Ва ен ная тай на».

23.05 «Тай ны Чап ман».

1.35 «Соль». Му зыч нае шоу.

6.50 М/ф «Ма ша і Мядз-

ведзь».0

7.00 Доб рай ра ні цы, свет!***

8.35 «Ня ма праб лем!»***

10.00 «Яшчэ тан ней».*

10.30 «Лю бі мыя ак цё ры». Аляк-

сандр Панк ра таў-Чор ны.*

11.00, 13.15 Се ры ял «Вост раў 

не па трэб ных лю дзей».***

13.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя-

гу чы ра док).

15.00 Дак. фільм «Ся мей ныя 

дра мы».***

16.15 Се ры ял «Вяр тан не 

Мух та ра-2».***

19.20, 4.10 Се ры ял «За кон і 

па ра дак».***

22.15 Маст. фільм «Ты мя не 

ка ха еш?»***

0.00 Се ры ял «Спрут».***

2.00 Се ры ял «Га ра чы лёд».***

7.00 «Ра нi ца Ра сii».

10.00 «Кар цi на све ту».

10.55 На двор'е на ты дзень.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест-

кi.

11.40 «Вя лi кая ўда ча».

12.30 Ток-шоу «Што ад бы ва-

ец ца».

13.35 «На ша спра ва».

13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На вi-

ны — Бе ла русь.

14.35 «Пра са мае га лоў нае». 

Ток-шоу.

15.40 «Пра мы эфiр».

17.20 Се ры ял «Склi фа соў-

скi».

19.15, 20.40 Се ры ял «Аса бо-

вая спра ва».

22.00, 23.10 Се ры ял «Ка пi-
тан ша».
0.05 «Спе цы яль ны ка рэс пан-
дэнт».

5.55 «Аст рап раг ноз».

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сён ня.

6.05 «Цуд тэх ні кі».

7.10, 8.05 Маст. фільм «Ад ва-
рот ны ад лік».***
9.00 Се ры ял «Мух тар. Но вы 
след».***
9.45 «За гран ню».

10.20 Се ры ял «Ляс нік».***
12.00 Суд пры сяж ных.

13.25, 16.30 Агляд. Над звы чай-
нае зда рэн не.

14.00 Су до вы дэ тэк тыў.***

15.05 «Ты не па ве рыш!»

17.05 Се ры ял «Ву лі цы раз бі-
тых ліх та роў».***
19.40 Се ры ял «Знік лы без 
вес так».***
23.05 «НЗ.by».

23.25 «Вы ні кі дня».

23.55 «Па зня коў».***

0.05 Се ры ял «Шэф».***

7.00 Ра ні ца на «Вось мым».

8.05 Се ры ял «Ча ты ры тан кіс-
ты і са ба ка».
9.00, 17.30 Се ры ял «Гранд-
га тэль».
10.15 «Дзе цям пра зве ра нят».

10.45 «Сяб ры Дзя ду лі Мар-
ка».

11.00 Маст. фільм «Бе лы па-
лон».
12.50, 19.15 Се ры ял «Ім пе-
рыя».
14.25 Се ры ял «Пры го ды ма-
ла до га Ін дыя ны Джонс».
15.55, 19.10, 21.00, 23.55 «На-
двор'е».

16.00 «Мульт па рад»: «Храб рае 
але ня ня».

16.20 Се ры ял «Я ка хаю».
18.45 Рэ алі ці-шоу «Вя сел ле па 
раз лі ку».

20.50 «Ве чар ні ца».

21.05 Фан тас ты ка «Па са жыр».
23.00 Се ры ял «Фут ба ліс ты».

6.00 «Тур ба мік сер».***

7.00, 3.25 М/ф «Фік сі кі».0

7.30, 3.50 М/ф «Смя ша ры-

кі».0

8.00, 4.20 М/ф «Ма шы ны каз-

кі».0

8.20, 4.40 М/ф «Ма шы ны стра-

шыл кі».0

8.40, 5.00 «Ера лаш».0

9.30 Ка ме дыя «Сяб ры сяб-

роў».*

11.20 Скетч-шоу «6 кад раў».***

12.00, 2.10 «Ла ві мо мант».***

12.30, 5.10 Се ры ял «Я ля чу».***

13.30 «Па спець за 24 га дзі-

ны».***

14.40 «Уз ва жа ныя лю дзі».*

16.50 Се ры ял «За кры тая шко-

ла-3».***

17.50, 23.20 «Ураль скія пель-

ме ні».***

19.00 Се ры ял «Атэль Эле-

он».***

20.10 Се ры ял «Дах све ту».***

21.20 Ка ме дыя «Бун тар ка».*

0.50 Се ры ял «Вась мі дзя ся-

тыя-5».***

1.20 «Дур ні і да ро гі».***

1.50 Се ры ял «Бяз моў ны свед-

ка».***

2.40 «Не мо жа быць!»***

7.00 «Еў рань юс».

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 На ві-

ны куль ту ры.

10.15 «На зі раль нік».

11.15 «Ка лом ба». Се ры ял.

12.35 «Сяр гей Бон дзі. Агонь у 

ача гу». Дак. фільм.

13.15 «Лі нія жыц ця». Аляк сей 

Краў чан ка.

14.05, 23.35 «Эфект пла цэ ба». 

Дак. фільм.
15.10 «Ся мей ная змо ва». 
Маст. фільм.

17.05 «Вас ка да Га ма». Дак. 
фільм.

17.15 «Больш чым ка хан не». 
Фё дар Ша ля пін і Іо ла Тар на гі.

17.55, 0.55 Зор кі фар тэ пі ян-
на га мас тац тва ў пра ек це 
«П. І. Чай коў скі. «По ры го да».
18.45, 0.30 Да 80-год дзя Анд рэя 
Бі та ва. «Крок у бок ад агуль на-
га па то ку». Фільм пер шы.

19.15 «Доб рай но чы, ма лыя!»

19.45 Га лоў ная ро ля.

20.05 «Са ці. Ня сум ная кла сі-
ка...»

20.45 «Пра ві лы жыц ця».

21.15 «Тым ча сам».

22.00 «Мі хай ла Ла ма но саў». 
Маст. фільм. «Ва ро ты ву чо-
нас ці». 1-я се рыя.

23.30 Маст са вет.

1.40 «Ка зус Ку коц ка га». 
Се ры ял.***

2.30 Ф. Маст ран джэ ла і сім фа-
ніч ны ар кестр «Рус ская фи-
лармония». Тво ры М. Ра ве ля, 
М. дэ Фальі, А. П'я цо лы.

6.00, 23.55 «Да і пас ля...» з 
Ула дзі мі рам Мал ча на вым. 
Год 1966. 2009 год.***
6.45, 8.00, 11.50, 17.35, 20.45, 
21.40, 23.00, 3.40 Му зыч ная 
на сталь гія.*
7.00 Маст. фільм «Вя сел ле».***
8.15 Пра гра ма «Тэ ма» з 
У. Лісць е вым: «Дзе ці зна ка мі-
тас цяў». 1992 год.*

9.00 «Быў час». 2009 год.***

9.55 Тэ ле спек такль «Спя шай-

це ся ра біць да бро». Мас коў скі 

тэ атр «Су час нік».***

12.00 Маст. фільм «Звы чай ная 

гіс то рыя».***

14.20 «Вя чэр нія ме ло дыі». 

1984 год.*

15.05 Фільм-спек такль «Ма-

лень кія ка ме дыі вя лі ка га до-
ма». Спек такль Мас коў ска га 
тэ ат ра Са ты ры.***

18.00 «Се вА ло гія» з Се вам На ў-
га род ца вым: «Дип Перпл». 
2005 год.***
19.20 Маст. фільм «Не бяс печ-
ны ўзрост».***
21.00, 3.00 «Мі ну лы час».*
22.00 «На ро джа ныя ў СССР».*
23.20 «Гэ та бы ло ня даў на, гэ та 
бы ло даў но...» Ра ман Кар цаў.*

0.40 Тэ ле спек такль «Бы вай, 
зброя!»***

4.00 «Кол ба ча су».***

5.00 «Кі на па на ра ма» з Э. Ра-
за на вым: «Май стры са вец ка га 
кі но». 1-я част ка. 1982 год.*

4.00, 7.00, 21.20, 1.15 Фут бол. 
Чэм пі я нат све ту ся род ма ла-
дзёж ных ка манд (U-20).
5.30, 9.30, 22.00, 0.15, 2.30 Ве-
ла спорт. «Джы ра д'І та лія».
10.55 Зі мо выя ві ды спор ту. 
«У па го ні за гіс то ры яй». Лінд-
сі Вон.
11.00 Тэ ніс. Ра лан Га рос.
21.00 Тэ ніс. Рых туй ся да Ра лан 
Га рос».
23.00 Фут бол. Чэм пі я нат MLS.
23.30 Фут бол. «ФІ ФА».
0.05 Watts.

0.35 Ме лад ра ма «Дзяў чы на 
з Ма на ка».***

2.20 Ка ме дыя «Ка хае не 

ка хае».***

3.50 Ка ме дыя «Ка ла чы».***

5.25 Ка ме дыя «За бой ны агень-

чык».***

7.10 Ка ме дыя «Ме ся цо вая 

афё ра».****

8.55 Ме лад ра ма «Ка хан не і ін-

шыя ака ліч нас ці».***

10.45 Ка ме дыя «Фар ту на 

Ве га са».***

12.25 Ме лад ра ма «Мі лая 

Фрэн сіс».***

14.00, 14.50, 15.40 Скетч кам 

«Па між на мі».***
14.20, 15.10 «Ка ме ды ян ты 
(Шоу)».***
16.00 Ка ме дыя «Ня вес та лю-
бой ца ной».***
17.50 Ка ме дыя «Ма ра фон 
для трох гра цый».*
19.30 Пры го ды «Да спе хі 
Бо га».***
21.05 Пры го ды «Да спе хі 
Бо га-2».*
23.00 Ме лад ра ма «3 шчас лі-
выя па ра ся ці».****

6.00 М/ф.

8.15 «Док тар І...»
8.45, 19.10, 3.30 «Ву зел лё су». 
Се ры ял.
10.20 «Су до выя страс ці». Дак. 
се ры ял.
12.00 «Асця рож на, мах ля ры!»
12.30 «Без пад ма ну».
13.15 «Вя сель на яе су кен ка». 
Маст. фільм.*
15.05 «90-я».
15.55 «Спат кан не з зор кай».
17.05 «Ме сяц: па ка рэн не». 
Дак. фільм.
18.05 «Ці каў ная Вар ва ра». Се-
ры ял.
21.00, 2.40 «Ежа, я люб лю ця-
бе».
22.00 «Рэ ві зо ра».
23.05 «Раз ві тан не».
23.50 «Звыш на ту раль нае». 
Се ры ял.
0.35 «Бой фрэнд з бу ду чы ні». 
Маст. фільм.***
5.05 «Ча со ва да ступ ны».

8.10 Ін тэр в'ю з вам пі рам.***
10.30 Вер сія.***
12.50 Па ляў ні чыя на тро ляў.***
14.50 Джэ ры Ма гу а ер.***
17.30 Га дзі ла.*
20.10 У ча кан ні веч нас ці.***
22.05 Апан та насць.***
0.10 Цвін Пікс: скрозь агонь.****
2.40 Вель мі дрэн ная на стаў ні-
ца.****
4.20 Ін шыя.***

6.20 Атам ны Іван.
8.40 Ма ма не бя дуй-2.***
10.45 Ведзь ма.***
12.35 Ар шын Мал Алан.0
14.30 Кос ця Ні ка. Час ле та.*

16.30 Увесь гэ ты джэм.***
18.30 Та рыф На ва год ні.*
20.20 Не рэ аль нае ка хан не.*
22.05 У сты лі jаzz.***
0.05 Сін дром Пят руш кі.***
2.10 Доб ры хлоп чык.*
4.15 Фарт.*

6.00, 13.20 Гуль ні ро зу му.*
6.45, 5.35 На ву ко выя не да рэ ч-
нас ці.*
7.50, 14.50 Між на род ны 
аэ ра порт Ду бай.*
8.35, 10.55, 15.40 Ша ша праз 
пек ла.*
9.20, 22.50 Ге ній.***
10.10 Па ра нар маль нае.***
11.40, 16.25, 19.35, 23.45, 
3.00 Рас сле да ван ні авія ка та-
строф.*
17.55, 21.05, 1.15, 4.40 Гіс то-
рыя Бо га з Мор га нам Фры ме-
нам.***
18.45, 21.55, 2.05 Па ча так.*
20.20 На ву ка бу ду чы ні.*

8.00, 14.00, 0.00, 3.50 Вы жыць 
лю бой ца ной.***
9.00, 15.30, 21.30, 5.55 Як гэ та 
ўстро е на?***
9.30, 15.00, 21.00, 5.30 Як гэ та 
зроб ле на?***
10.00, 16.00, 23.00, 7.10 Па ляў-
ні чыя на рэ лік віі.***
10.30, 16.30, 23.30, 7.35 Па ляў-
ні чыя на скла ды.***
11.00 Вы жы ван не без ку пюр.***
17.00, 22.00, 6.20 Ма хі на та-
ры.***
18.00, 1.00 Ко ла: гуль ня на вы-
жы ван не.***

19.00, 2.00 Го лыя і на па ло ха-
ныя.

20.00, 2.55 Аляс ка: сям'я 
з ле су.***

4.40 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.***
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КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу
TБ1000TБ1000

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

Панядзелак, 
22 мая

КінакамедыяКінакамедыя

0 — без уз рос та вых аб ме жа ван няў; * — дзе цям да 12 га доў пра гляд філь ма 
да зво ле ны ў су пра ва джэн ні баць коў або пе да го га; ** — дзе цям да 14 га-
доў пра гляд філь ма да зво ле ны ў су пра ва джэн ні баць коў або пе да го га; 
*** — фільм да зво ле ны для па ка зу гле да чам, ста рэй шым за 16 га доў; 
**** — фільм да зво ле ны для па ка зу гле да чам, ста рэй шым за 18 га доў; 
Э18 — эра тыч ны фільм, да зво ле ны для па ка зу гле да чам ад 18 га доў.

Ся дзі і гля дзіСя дзі і гля дзі  

КУ ДЫ 
ПРЫ ВОД ЗЯЦЬ МА РЫ

Што: «ПІ ТЭР ПЭН»

Ка лі і дзе: TV1000, 24 мая 
ў 20.10, 25 мая ў 12.50 і 28 мая 

ў 6.10 і 17.50

...Дзе ці сям'і Да рлінг жы вуць вель-
мі друж на і да во лі бес тур бот на, па-
куль баць кі не вы ра ша юць, што ста-
рэй шай да чцэ Вэн дзі трэ ба ста лець 
і пе ра хо дзіць у ста тус дзяў чы ны-ня-
вес ты. Але, да ра дас ці дзя цей, ім вы-
па дае шанц па доў жыць маленства, 
па ля цеў шы з ка зач ным хлоп чы кам 
Пі тэ рам Пэ нам на вост раў Ня ма і не-
бу дзе, дзе жы вуць ад важ ныя хлоп-
чы кі, са праўд ныя ру сал кі, а так са ма 
ін дзей цы і пі ра ты... Да лей гіс то рыя 
раз ві ва ец ца хоць і бліз ка да зна ё ма га 
сю жэ та, але з га лі вуд скім ухі лам.

Да рэ чы, з ся мі іс ну ю чых на сён ня 
эк ра ні за цый пра веч на га хлоп чы ка 
гэ тая — уся го дру гая, дзе ро лю Пі-
тэ ра Пэ на вы кон вае хлоп чык. 

Што: «РЫ БА-МА РА»

Ка лі і дзе: TV1000RU, 24 мая 
ў 22.20 і 27 мая ў 2.35

Па том ны ка рэк тар з Санкт-Пе цяр-

бур га, са праўд ны «рус кі ін тэ лі гент» 

Ра ман пры яз джае на бе раг Бал тый-

ска га мо ра, у эс тон скі ку рорт ны га-

ра док па на тхнен не, спа кой і ці шы ню — 

каб якас на і ў час ад ка рэк та ваць

эн цык ла пе дыю «Ры бы Бал тый ска-

га мо ра», скла дзе ную як раз тут но-

бе леў скім лаў рэ а там пра фе са рам 

Па лян скім. Ра ман мог бліс ку ча і да-

тэр мі но ва вы ка наць ра бо ту — ад нак 

пад час ад на го з за плы ваў ён су стрэў 

за гад ка вую Хе ле ну, у якую бес па ва-

рот на за ка хаў ся і пра паў.

У ма ла до га рэ жы сё ра Ан то на 

Біль жо атры ма ла ся вы тан ча ная 

арт ха ус ная каз ка для да рос лых (між 

ін шым, зу сім све жая, яе прэм' е ра 

ад бы ла ся на пры кан цы зі мы) пра 

ба раць бу двух па чат каў, якія ёсць 

у кож ным з нас — жы вёль на га і ча-

ла ве ча га. Які з іх пе ра мо жа?..

Што: «ТРОЕ Ў ЛОД ЦЫ, 
КА ЛІ НЕ ЛІ ЧЫЦЬ СА БА КУ»

Ка лі і дзе: 8 ка нал, 28 мая ў 12.20

Ста рая доб рая му зыч ная ка ме-
дыя па вод ле ад най мен най апо вес ці 
Джэ ро ма К. Джэ ро ма — гэ та для 
ама та раў жан ру і гу ма ру са праўд нае 
свя та. А для тых, мі ма ка го на па за-
клас ным чы тан ні прай шла зга да ная 
апо весць — вы дат ны шанц кры ху 
блі жэй па зна ё міц ца з ёй і не па шка-
да ваць пра змар на ва ны час.

Трое пры яце ляў, лон дан скіх ха-
лас ця коў, у адзін цу доў ны мо мант 
вы ра шы лі, што ста мі лі ся ад тлум-
на га го ра да і га то вы ад пра віц ца 
ў па да рож жа на пры ро ду — дак-
лад ней, спла віц ца ўтрох па Тэм зе. 
Пра бач це, учац вя рых — фокс тэр' е -
ру Ман ма рэн сі вы пад зе сыг раць 
у сяб роў скіх пры го дах да лё ка не 
апош нюю ро лю...

Да рэ чы, Тэм зай у са вец кай кі на-
стуж цы стаў па меж ны Нё ман і яго 
поль скі пры ток Ша шу пе, а бры тан-
скі мі мяс тэч ка мі — не вя лі кія га ра ды 
Са вецк і Не ман у Ка лі нінг рад скай 
воб лас ці.


