
6.00, 12.10 Скетч-шоу «6 кад-
раў» (16+).
6.20 «Па спець за 24 га дзі ны» 
(16+).
7.20. 4.05 М/ф «Ску бі Ду». (6+)
7.50, 4.30 М/ф «Тры ка ты». (0+)
8.20, 4.50 М/ф «На ва та ры». 
(0+)
8.45 «Га ле рэя пры га жос ці» 
(16+).
9.20 «Ад ня на віс ці да ка хан ня» 
(16+).
10.25, 3.40 «Прос та кух ня» (16+).
11.00 «Шоу вы хад но га дня» 
(16+).
13.00, 5.10 Се ры ял «Ра нет кі». 
(12+).
14.00, 1.50 Се ры ял «Ма ла дзёж-
ка» (12+).
15.10 Се ры ял «Кух ня-6» (16+).
16.15, 23.00 «Ураль скія пель-
ме ні». (16+).
17.00 «Уз ва жа ныя і шчас лі выя 
лю дзі» (16+).
19.00 Се ры ял «Атэль «Эле-
он»-2» (16+).
21.10 Ба я вік «Рэ мба: пер шая 
кроў». (16+).
0.00 Се ры ял «Вы ўсе мя не пры-
во дзі це ў ша лен ства». (16+).
1.00 Се ры ял «Бяз моў ны свед-
ка». (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 На ві ны куль-
ту ры.
6.35 «Ле ген ды су свет на га 
кі но». Ізоль да Із віц кая.
7.05 «Пеш шу...» Маск ва яў рэй-
ская.
7.35 «Ар хіў ныя тай ны». Дак. 
се ры ял.
8.05 «Ан тон Іва на віч сяр дуе». 
Маст. фільм.
9.20 «Ге рой са вец ка га на ро-
да. Па вел Ка дач ні каў». Дак. 
фільм.
10.15, 18.30 «На зі раль нік».
11.10 ХХ ста год дзе. «Ваш вы-
хад». Вя ду чы Зі но вій Герт. 1986.
12.15, 1.00 «Бед ная авеч ка». 
Дак. фільм.

12.55 Чор ныя дзір кі. Бе лыя 
пля мы.
13.35, 0.00 «Воль га — апош няя 
Вя лі кая кня гі ня». Дак. фільм.
14.30 «Біб лей скі сю жэт».
15.10 Ле ген ды ба ле та ХХ ста-
год дзя. «Зноў зда бы тыя дзён-
ні кі Ні ны Вы ру ба вай». Дак. 
фільм.
16.55 «На гэ тым тыд ні... 100 
га доў та му. Неф ран та выя на-
тат кі».
17.25 «Аго ра». Ток-шоу.
19.45 «Га лоў ная ро ля».
20.05 «Пра ві лы жыц ця».
20.30 «Доб рай но чы, ма лыя!»
20.45 Пры ступ кі цы ві лі за цыі. 
«Ключ да раз гад кі ста ра жыт-
ных скар баў». Дак. се ры ял.
21.35 «Са ці. Ня сум ная кла сі ка...»
22.20 «След чы Ці ха наў». Се-
ры ял.
23.10 «Сяр гей Ма ка вец кі. У гуль-
ні!» Дак. фільм. Част ка 1-я.
1.40 Спя вае Ба рыс Хрыс тоў.
2.05 «Скар бы «Пру сіі». Дак. 
фільм.
2.45 «Pro memorіa». «Азы і Ву-
зы».

6.00 «Што? Дзе? Ка лі?» Пер шы 
паў фі нал 1982 го да (12+).
7.05 Пра гра ма «У су бо ту ве ча-
рам». 1986 год (12+).
8.15 Пра гра ма «Тэ ма» з Ула-
дзі сла вам Лісць е вым: «Гу мар». 
1992 год (12+).
9.00 «Быў час». 2009 год 
(16+).
10.00 Маст. фільм «Ве рыш, не 
ве рыш» (16+).
11.15, 12.55, 17.05, 18.55, 21.40, 
23.50, 1.00, 2.25, 3.40, 5.00 Му-
зыч ная на сталь гія (12+).
12.00 Дак. фільм «Мае су час-
ні кі» (12+).
13.10 Твор чы ве чар у кан цэрт-
най сту дыі «Астан кі на». 1987 
год (12+).
14.30 «Ра ніш няя пош та». 1989 
год (12+).
15.05 Маст. фільм «Уяў ны хво-
ры» (16+).
17.15 «Му зыч ны рынг». Гур ты 
«Вежливый от каз» і «Джунгли». 
1989 год (16+).

18.00 «Се вА ло гія» з Се вам Наў-
га род ца вым: «Ісус Хрыс тос — 
су пер зор ка». 2004 год (18+).
19.20 Маст. фільм «Мі раж». 1-я 
се рыя (16+).
20.30 «Ра ніш няя пош та». 
1985 год (12+).
21.00, 3.00 «Мі ну лы час» (12+).
22.00 «На ро джа ныя ў СССР» 
(12+).
23.05 «У гас цях у Мус лі ма 
Ма га ма е ва». Фрэнк Сі нат ра. 
1992 год (12+).
0.00 «Да і пас ля...» з Ула дзі-
мі рам Мал ча на вым. Год 1978. 
2-я част ка. 2008 год (12+).
1.10 «Шы нок «13 крэс лаў». 
1973 год (12+).
2.45 М/ф «Су стра кай це ба бу-
лю» (0+).
4.00 «Кол ба ча су» (16+).
5.30 Се ры ял «33 квад рат-
ныя мет ры. Дач ныя гіс то рыі» 
(16+).

4.00, 8.00, 12.00, 16.00, 20.00, 
0.50, 2.30 Тэ ніс. «Ра лан Га-
рос».
5.30, 11.30, 22.00, 2.00 Тэ ніс. 
«Гейм, Шэт і Матс».
6.00, 10.35, 22.30 Тэ ніс. «Ра лан 
Га рос». Матч дня.
7.00, 23.40 Ве ла спорт. «Кры тэ-
ры ум Да фі нэ».
9.30 На столь ны тэ ніс. Су свет-
ны тур. Chіna Open.
0.30 Watts.

0.50 Сінь ёр Ра бін зон. (16+).
3.00 Скетч кам «Па між на мі». 
(16+).
3.15 Па той бок. (16+).
5.20 Дзяў чы на з Ма на ка. 
(16+).
7.05 З рэ ча мі на вы лет! (16+).
8.50 На шы па лю боў ні кі. (18+).
10.30 Да чор та на ро гі. (16+).
12.10 Му ві 43. (18 +).
14.10 За бой ны агень чык. (16+).
16.00 Лю боў ны элік сір № 9. 
(16+).
17.50 Superнянь. (16+).
19.30 Асаб лі ва не бяс печ ная. 
(16+).

21.15 Гэ ты ня ём кі мо мант. 
(16+).
23.10 На пар нік. (12+).

6.00 М/ф (6+).
7.45 «10 са мых» (16+).
8.15 «Док тар І...» (16+).
8.45, 19.00, 1.35 «Аскол кі». Се-
ры ял (16+).
10.25, 3.05 «Су до выя страс ці». 
Дак. се ры ял (16+).
12.05 «Асця рож на, мах ля ры!» 
(16+).
12.40 «Без пад ма ну» (16+).
13.30 «Мой лю бі мы пры від». 
Се ры ял (12+).
15.20 «Не рас кры тыя тай ны» 
(16+).
16.15 «Мой ге рой» (12+).
17.05 «Раз ві тан не» (16+).
18.00 «У ма ёй смер ці пра шу ві-
на ва ціць...» Дак. фільм (12+).
20.45 «Чыс та мас коў скія за бой-
ствы». Се ры ял (12+).
21.45 «Не рас кры тыя тай ны» 
(16+).
22.40, 4.35 «Уся Праў да» 
(16+).
23.10 «Грань». Се ры ял (16+).
0.00 «Хэн кок». Фан тас ты ка 
(12+).
5.05 «Ча со ва да ступ ны» (12+).

6.10, 18.10 Якія не спяць у Сі-
эт ле. (0+).
8.10 Бач насць гне ву. (16+).
10.20 Но вая эра Z. (16+).
12.25 Бе ла снеж ка: помс та гно-
маў. (12+).
14.30 Ар бі та 9. (16+).
16.15 Кас пер. (6+).
20.10 До ні Брас ка. (16+).
22.35 Авія тар. (12+).
1.50 Ка ра ле ва Іс па ніі. (18+).
4.10 Га та ка. (12+).

6.20 Два дні (16+).
8.15 Гіт лер ка пут! (16+).
10.15 Ру сал ка (16+).
12.20 Бя гу чая па хва лях (6+).

14.15 Пры ходзь на мя не па гля-
дзець (6+).
16.20, 4.40 Ка хан не не дзе ліц ца 
на два. 1—2-я се рыі (12+).
18.20 Тры во ла ты і Ша ма хан-
ская ца ры ца (12+).
20.00 Удва іх на кры зе (12+).
21.30 Уця чы, да гнаць, за ка хац-
ца (12+).
23.05 Пе ра клад чык. (12+).
3.00 Вя сё лыя ра бя ты (12+).

6.00 Цу ды ін жы не рыі. (12+).
6.45 Зо на бу даў ніц тва. (12+).
7.40, 5.30 На ву ко выя не да рэч-
нас ці. (12+).
8.05, 13.25 Не ве ра год ны док-
тар Пол. (16+).
8.45, 10.20, 12.40, 14.55, 3.00 
Аў та-SOS. (12+).
9.35 Скар бы Ту тан ха мо на. 
(12+).
11.50 Ін жы нер ныя ідэі. (12+).
14.10 Дзі кі ту нец. (12+).
18.00, 21.10, 1.15, 4.40 Ге ній: 
Пі ка са. (16+).
18.50 Дзі я на: згуб ле ныя кад-
ры. (12+).
20.45 Тай ныя гіс то рыі. (16+).
22.50, 2.10 Mарс. (12+).
23.40 Ліх ту гі за мя жой. (18+).
0.30 Рас сле да ван ні авія ка та-
строф. (16+).

8.00, 17.00, 22.00, 4.40 Ма хі на-
та ры.
9.00, 15.00, 21.00 Як гэ та зроб-
ле на?
10.00, 16.00, 23.00 Па ляў ні чыя 
на рэ лік віі.
11.00, 19.00 Ін жы нер ныя пра лі-
кі: пра ца над па мыл ка мі.
12.00 Гуль ня на жыц цё.
13.00 Ві ру сы.
14.00, 7.10 Раз бу раль ні кі ле-
генд.
18.00 Го лыя і на па ло ха ныя.
20.00 Па ляў ні чыя на скла ды.
0.00, 3.50 Біт ва за не ру хо масць.
1.00 Тур ба ду эт.
2.00, 5.30 Са ма гон шчы кі.
2.55 Ву ліч ная на ву ка.
6.20 Хут кія і гуч ныя.

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, 0.25 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 18.15, 0.05 «Зо на 
Х». (16+).
8.40 Сло ва міт ра па лі та Паў ла 
на па ча так Пят роў ска га пос та.
8.50 Вы пуск ныя эк за ме ны па 
бе ла рус кай і рус кай мо вах, па 
ма тэ ма ты цы за пе ры яд на ву-
чан ня і вы ха ван ня на ІІІ сту пе ні 
агуль най ся рэд няй аду ка цыі 
(з сур да пе ра кла дам).
9.10 «Га лоў ны эфір».
10.20, 12.10, 18.35, 19.20 Се ры-
ял «Доб рыя на ме ры» (16+).
12.40, 13.05, 15.25 Ме лад ра ма 
«Жан чы на ў бя дзе-4». (16+).
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+).
23.45 «Арэ на».
0.45 «Дзень спор ту».

7.00 «Тэ ле ра ні ца» (12+).
9.00, 18.35, 22.05 «Тэ ле ба ро-
метр».
9.30, 20.00 Се ры ял «Зра зу-
мець. Да ра ваць» (16+).
10.35 «Ка пей ка ў ка пей ку» 
(12+).
11.15 «Ка мень, на жні цы, па пе-
ра» (16+).
11.55 «Спат кан не для ма мы». 
(12+).
12.55 «Свет на вы ва рат. Не-
пал». (16+).
13.55 М/с «Ка чы ныя гіс то рыі» 
(0+).
15.10 Ані ма цый ны фільм «Му-
лан» (0+).
16.40 Фэн тэ зі «Піт і яго дра-
кон» (12+).
19.15 «Су пер ла то».
20.55 «Па нен ка-ся лян ка». (16+).

22.00 «КЕ НО».
22.10 «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+).
0.30 «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». Буль бя ныя дзед кі.
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».
9.15, 15.50 «Тай ны са вец ка га кі-
но». «Пры го ды Шэр ла ка Холм-
са і док та ра Ват са на»(12+).
9.45 «На ву ка ма нія» (6+).
10.15 «Му зеі Бе ла ру сі».
10.40, 16.15 «Пры го ды Элект-
ро ні ка». Фільм — дзе цям. 1-я 
се рыя (6+).
12.45 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 
На рач (6+).
13.10 «На пе рад у мі ну лае».
13.40, 22.25 «Хро ні ка Пе ра мо-
гі». «Ру бя жы. Ара ні ен баў мскі 
плац дарм» (12+).
14.05, 21.05 «Па за ко нах ва ен-
на га ча су». Маст. фільм (12+).
15.20 «Раз маў ля ем па-бе ла-
рус ку». Тэ ле вік та ры на.
17.30 «Мэ ры По пінс, да па-
ба чэн ня!» Фільм — дзе цям 
(6+).
20.15 «Май стэр ня. Гіс то рыя 
ад на го мас та ка». Аляк сандр 
Дзя мі даў.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
22.50 «Свят ло да лё кай зор кі». 
Па мя ці рэ жы сё ра Вік та ра Ша-
вя ле ві ча.

6.55 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. «Іс лач» 
(Мін скі р-н) — ФК «Сма ля ві-
чы».
8.35 Мас тац кая гім нас ты ка. 
Чэм пі я нат Еў ро пы.
10.40 Вы ні кі тыд ня.
11.20 Вя лі кі спорт.
12.00, 22.25 Тэ ніс. «Ра лан Га-
рос».

14.00 Ва лей бол. Еў ра лі га.
15.45 Ку бак вай ны і мі ру. Дак. 
фільм.
17.10 Лёг кая ат ле ты ка. Між на-
род ны тур нір. Хен ге ла.
19.15 Час фут бо ла.
20.00, 22.15 Спорт-цэнтр.
20.10 Зме ша ныя адзі на бор-
ствы. UFC.

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».
9.10 «Кон ту ры».
10.00 «Жыць здо ра ва!» (12+).
11.10 «Мод ны пры га вор» (12+).
12.25, 13.10 Се ры ял «За ла тое 
ця ля» (6+).
13.55 «Да вай па жэ нім ся!» (16+).
14.55 «Муж чын скае/Жа но чае» 
(16+).
16.20 «Ле ген ды цыр ка» (6+).
16.55 «Кант роль ная за куп ка» 
(12+).
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 «Бы лыя» (12+).
23.15 Се ры ял «Спа да ры та ва-
ры шы» (16+).
1.15 «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 Маст. фільм «Асця рож-
на, дзве ры за чы ня юц ца!» 
(12+).
15.35 «Ежа ба гоў» (16+).

16.50 «Вя лі кі го рад».
17.35 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
17.55, 0.35 «Ту рыс ты». Се ры-
ял (16+).
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 «Бе лыя ваў кі». Се ры-
ял (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, 10.05, 13.15 Се ры ял 
«Ста рэй шая дач ка» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 На ві ны (бя гу чы ра док).
14.00, 3.50 «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, 0.40 «Гуль ня ў кі но» (12+).
17.10 Се ры ял «Вяр тан не Мух-
та ра-2» (16+).
19.20 Се ры ял «Джа май ка» 
(12+).
23.00, 0.10 Маст. фільм «Піс-
та лет Стра ды ва ры» (16+).
1.35 Маст. фільм «Ак се ле рат-
ка» (0+).
3.20 «Ін шы свет» (12+).
4.45 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 «Па да рож жа да 
цэнт ра ду шы». (12+).
22.35, 23.10 Се ры ял «Склі фа-
соў скі». (12+).
0.20 «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+).
7.50, 8.05 Се ры ял «Мух тар. 
Но вы след». (16+).
8.50 Се ры ял «Су жэн цы». (16+).
9.40 «За гран ню». (16+).
10.20 Маст. фільм «Хо ван кі». 
(16+).
12.05 «Ча кай мя не». (12+).
13.25, 18.25 Агляд. Над звы чай-
нае зда рэн не.
14.05 Се ры ял «ППС». (16+).
15.05, 16.35 Се ры ял «Ляс нік». 
(16+).
17.25 «ДНК». (16+).
19.45 Се ры ял «Мар скія д'яб-
лы. Смерч». (16+).
22.50 «НЗ.by».
23.10 «Вы ні кі дня».
23.40 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, 23.00 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 Пры го ды «Парк Юр ска-
га пе ры я ду» (12+).
12.20 Се ры ял «Ка хан не цу-
доў нае» (16+).
14.00 Ка ме дыя «Шу каль ні кі 
пры год» (12+).
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».
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» (0+).
21.05 Пры го ды «Жам чу жы на 
Ні ла» (6+).

Панядзелак, 
4 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  

Увесь спектр 
эмо цый

«ШТО РО БІЦЬ ТВАЯ ЖОН КА?»

«Бе ла русь 2», з 5 чэр ве ня

Дэ тэк тыў, ме лад ра ма і ка ме-

дыя — у та кім фар ма це «тры ў ад-

ным» зроб ле ны гэ ты се ры ял, дзе 

ка лей да скоп бу дзён ных па дзей пе-

ра мя ша ны з амаль фан тас тыч ны мі 

пры го да мі.

Доў гі час жыц цё Ва ле рыі пра хо-

дзіць па ко ле бяс кон ца га дня су рка: 

кож ную ра ні цу яна ўстае ра ней за 

му жа Іга ра і пра во дзіць та го на пра-

цу ў След чы ка мі тэт, удзень час ад 

ча су вы кон вае за ка зы на тан ную бі-

жу тэ рыю, а ўве ча ры слу хае рас ка зы 

му жа пра чар го вае рас сле да ван не. 

Але ўсё змя ня ец ца, ка лі над Іга рам 

за ві сае да мок лаў меч зваль нен ня. 

Каб да па маг чы ка ха на му, Ва ле рыя 

вы ра шае пе ра ква лі фі ка вац ца з хат-

няй гас па ды ні ў... сы шчы кі. Праў да, 

ро біць яна гэ та па та ем на, не ка-

рыс та ю чы ся ні я кай збро яй, акра мя 

ўлас най жа но чай ці каў нас ці і кем лі-

вас ці, — але з пос пе хам рас кры вае 

на ват са мыя за блы та ныя спра вы, 

а по тым вяр та ец ца да до му і не заў-

важ на спра буе пад ка заць му жу, як 

вый сці на пра віль ны след...

«ЧОР НАЯ КРОЎ»

«Бе ла русь 1», з 7 чэр ве ня

Шмат се рый ная ме лад ра ма су-

мес най бе ла рус ка-ўкра ін скай вы-

твор час ці рас каз вае пра ка хан не — 

страс нае, пал кае і раз бу раль нае, 

якое не пад па рад коў ва ец ца ро зу му 

і ня се з са бой боль ды па ку ты...

Сёст ры Воль га і Іры на Ко та вы 

жы вуць у ла дзе ды зго дзе ў не вя-

ліч кай вё сач цы. Ад нак гэ та ся мей-

ная іды лія пе ра стае іс на ваць, ка лі 

ў іх з'яў ля ец ца но вы су сед, га ра-

джа нін і пры га жун Вя ча слаў, у яко-

га за ка ха лі ся абедз ве дзяў чы ны. 

Муж чы на ад дае пе ра ва гу Іры не. 

Але Воль га не жа дае змі рыц ца і 

за каз вае ў мяс цо вай вядзь мар кі 

лю боў ны пры ва рот, хоць яе і па пя-

рэдж ва юць, што сро дак пад наз вай 

«чор ная кроў» мо жа пры нес ці шко-

ду ёй і род ным.

«У КОЖ НА ГА СВАЁ КІ НО»

«Бе ла русь 3», 8 чэр ве ня

У збор нік, пры све ча ны ле ген-

дар на му Фе дэ ры ка Фе лі ні, увай шлі 

34 на ве лы рэ жы сё раў з 25 кра ін 

све ту. У мі ні-гіс то ры ях, кож ная ўся-

го па 3-4 хві лі ны, аў та ры рас ка за лі 

пра ро лю кі но ў су час ным све це.

На прык лад, Клод Ле луш на га-

даў, што ўсе рэ чы на све це, у тым 

лі ку і лю боў да кі но, па чы на юц ца з 

сям'і. Ларс фон Тры ер, які змя шаў у 

ка рот ка мет раж цы ка ме дыю і трэш, 

рэа лі за ваў ма ру мно гіх гле да чоў — 

пры біць су се да, які пе ра шка джае 

гля дзець фільм. Та ке шы Кі та на па-

ка заў кі но адзі но ка му фер ме ру, а 

Але ханд ра Інь я ры ту вы ціс нуў сля зу 

фір мен най дра май... Сло вам, кі но 

пра кі но атры ма ла ся роз ным, і ў 

гэ тым — яго ха раст во




