
6.35 Ме лад ра ма «Ка ці на 
шчас це». 3—4-я се рыі (12+).
8.20 Дзі ця чы док тар.
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+).
13.10, 15.30 Ка ме дыя «На 
бе лым ка ні». 1—4-я се рыі 
(12+).
15.15 Твой го рад.
17.15 Ме лад ра ма «Тэ о рыя 
не ве ра год нас ці» (12+).
20.35 На ві ны на двор'я.
21.00 Га лоў ны эфір.
22.10 «Ва лян цін Елі зар' еў. Ба-
лет — мас тац тва дум кі». Дак. 
фільм.
23.05 Ме лад ра ма «Не шка-
дую, не за ву, не пла чу» 
(16+).

7.00 Ме лад ра ма «Мод ная ма-
мач ка» (12+).
9.00, 19.45 Тэ ле ба ро метр.
9.05 «Свет на вы ва рат» (16+).
10.20 Се ры ял «Шчас лі выя 
ра зам-5» (16+).
11.30, 20.45 «Па нен ка-ся лян-
ка» (16+).
12.45 М/с «Пінг ві ны з Ма да гас-
ка ра» (0+).
13.35 «Бонс цік-шоу» (6+).
14.40 Ба я вік «Но вы ча ла век-
па вук» (12+).
17.05 Ка мень, на жні цы, па пе-
ра (16+).
17.50 «Біт ва эк стра сэн саў. 
16-ы се зон» (16+).
20.25 Два руб лі (12+).
22.00 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.
22.05 Ка ме дыя «Больш, чым 
секс» (16+).

7.35 «Му зеі Бе ла ру сі».
8.00, 12.55, 20.15 «Ка лей да-
скоп». На ві ны куль ту ры.
8.15, 13.10, 20.30, 23.50 «Гэ ты 
дзень».
8.20 «Вы со кі блан дзін у чор-
ным ча ра ві ку». Ка ме дыя 
(12+).
9.50 «На пе рад у мі ну лае».
10.20 «На цы я наль ны хіт-па-
рад».
11.15 Ура чыс тае ад крыц-
цё Між на род на га му зыч на га 
фес ты ва лю «За ла ты шля-
гер — 2017».
13.15 «Бе ла русь як пес ня». 
ВІА «Ча раў ні цы».
13.40, 21.05 «Час кі но». «Ліс-
та пад».
13.50 «Не хле бам адзі ным». 
Маст. фільм (12+).
15.45 «Чыс тае не ба». Дра ма 
(12+).
17.35 «Веч ны кліч». Ме ла-
дра ма. 4-я се рыя (12+).
18.40 «Ха та на ха ту».
19.35 «Апош ні дзень». Ле а нід 
Бы каў (12+).
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.15 «Я аб слу гоў ваў анг лій-
ска га ка ра ля». Маст. фільм 
(16+).
23.15 «Пес ні пад гі та ру».

7.50 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. «Іс лач» 
(Мін скі р-н) — «Ды на ма-
Мінск».
9.40 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Вэст Бром віч» — «Ман чэс-
тэр Сі ці».
11.35 Рэ алі ці-шоу «Снеж ны 
барс».
12.05 Гуль ні «на вы раст».
12.35 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. «Ар се нал» — «Су он сі».
14.30 Тэ ніс. WTА. Вы ні ко вы 
тур нір. Сін га пур. Фі нал.
16.15 Бас кет бол. Адзі ная 
лі га ВТБ. «Цмо кі-Мінск» — 
«Па рма» (Перм). (У пе ра пын-
ку — Спорт-цэнтр.)

18.00 Ха кей. КХЛ. «Ды на ма» 
(Ры га) — «Ды на ма-Мінск». 
(У пе ра пын ках — Спорт-цэнтр.)
20.30 Спорт-цэнтр.
20.40 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. «Лес тэр» — «Эвер тан».
22.40 Пра спорт. Вы ні кі тыд ня.
23.25 Піт-стоп.

7.00, 9.00, 16.00 (з суб ціт ра мі) 
На шы на ві ны.
7.05 Дэ тэк тыў «За бой ства ў 
Сан шайн-Ме нар» (16+).
8.40 «Бес тал ко выя на тат кі» 
(12+).
9.05 «Ня дзель ная про па ведзь» 
(з суб ціт ра мі).
9.20 «На наш густ» (12+).
10.00 «Сло ва го на ру» (12+).
10.50 «Мая ма ма га туе лепш!» 
(12+).
11.50 Да 50-год дзя ка ме дыі. 
«Вя сел ле ў Ма лі наў цы. Не пры-
ду ма ныя гіс то рыі» (12+).
12.35 Ка ме дыя «Вя сел ле ў 
Ма лі наў цы» (12+).
14.10 Се ры ял «Ба бін бунт, 
або Вай на ў На ва сёл ка ве» 
(16+).
16.15 На ві ны спор ту (з суб ціт-
ра мі).
16.20 «Я ма гу!» (12+).
18.20 «Ста рэй шы за ўсіх!» 
(12+).
20.00 Кон ту ры.
21.05 «Ра дыё ма нія 2017». Цы-
ры мо нія ўру чэн ня на цы я наль-
най Прэ міі (12+).
22.35 «Што? Дзе? Ка лі?» Во-
сень ская се рыя гуль няў (16+).
23.45 «Га рад скія пі жо ны». 
«Крыс ці ян Ла бу тэн. На вы со-
кіх аб ца сах» (12+).

6.10 Ка ме дыя «Зна ём ства з 
баць ка мі». (12+).
7.55 «Скар дзіц ца да зва ля ец-
ца».
8.15 «Бонс ці кі news» (6+).
8.25, 16.00 «Аў та па на ра ма» 
(12+).
8.55 Ка ме дыя «Зна ём ства з 
Фа ке ра мі». (12+).
11.00 «Вя лі кае сне дан не» (12+).

11.40 Ка ме дыя «Зна ём ства з 
Фа ке ра мі-2». (12+).
13.30, 16.30 «24 га дзі ны».
13.45, 1.50 Ме лад ра ма «Ка-
хан не зям ное». (12+).
15.30 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
16.50 «Цэнт раль ны рэ гі ён».
17.20 «Ва ен ная тай на» (16+).
19.30 «Ты дзень».
20.25, 22.40 «Баць кі». Се ры-
ял (16+).
22.10 «Ты дзень спор ту».

6.00 «Міль ён пы тан няў пра 
пры ро ду» (6+).
6.10, 7.00, 8.10, 9.20 М/ф (0+).
6.30 «Та кія дзіў ныя» (16+).
7.20 «Ве да ем рус кую» (6+).
8.20 «Бе ла русь сён ня» (12+).
8.50 «Яшчэ тан ней» (12+).
9.30 «Культ/Ту рызм» (16+).
10.00, 16.00 На ві ны (бя гу чы 
ра док).
10.15 Се ры ял «Са ма зван ка». 
(16+).
13.50 Маст. фільм «Са бры-
на» (12+).
16.15, 20.00 Се ры ял «Пад 
пры крыц цём». (16+).
19.00 «Ра зам».
23.30 Се ры ял «Фур ца ва. Ле-
ген да пра Ка ця ры ну». (16+).
5.05 Маст. фільм «Сі бі ра кі» 
(12+).

7.00 Маст. фільм «Ін шы бе-
раг». (12+).
9.00 Маст. фільм «Поз няе ка-
хан не». (12+).
11.00, 14.00 Вест кі.
11.20 «Сам са бе рэ жы сёр». 
(16+).
12.15 «Ра ніш няя пош та». (16+).
13.00 «Ка лі ўсе до ма». (12+).
14.00 Вест кі.
14.15 «Смя яц ца да зва ля ец-
ца». (16+).
16.25 Маст. фільм «На дзея». 
(12+).
20.00 Вест кі тыд ня.
21.30 Ток-шоу «Што ад бы ва-
ец ца».
22.30 Маст. фільм «Рэ ха гра-
ху». (12+).

0.10 «Ня дзель ны ве чар з Ула-
дзі мі рам Са лаў ё вым».

5.50 «Аст рап раг ноз».
5.55 «Вус на мі дзі ця ці». (0+).
6.30 Се ры ял «Зла чын ства 
бу дзе рас кры та». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сён ня.
8.20 «Па ра ў вод пуск». (16+).
9.05 «Ма лая зям ля». (16+).
10.25 «Пер шая пе ра да ча». 
(16+).
11.05 «Цуд тэх ні кі». (12+).
11.55 «Дач ны ад каз». (0+).
13.20 «На шСпа жыў Наг ляд». 
(16+).
14.20 Се ры ял «Ад ва кат». 
(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 Ба я вік «Бой з це нем-2: 
рэ ванш» (16+).
22.30 «Ты не па ве рыш!» (16+).
23.30 «Зор кі сыш лі ся». (16+).

9.00, 15.45, 19.10, 21.00, 23.55 
«На двор'е».
9.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» 
(0+).
9.25, 17.30 Для дзя цей «Ад-
каз вай ка».
9.30 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак» (0+).
10.00 «Мой лю бі мы га да ва-
нец» (0+).
10.30 Дра ма «Цар скае па ля-
ван не» (16+).
12.40 Дра ма «Цуд на Гу дзо-
не» (16+).
14.15 Ка ме дыя «Вул кан 
страс цей» (12+).
15.50 Гля дзім усёй сям' ёй. 
Фільм-каз ка «Паст ка для 
зда ні» (12+).
17.35 «Мульт па рад».
18.35 Се ры ял «Яна на пі са ла 
за бой ства».
19.15, 21.05 Маст. фільм 
«Лоў рэнс Ара вій скі».
20.50 «Ве чар ні ца».
23.20 М/ф для да рос лых.
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6.00, 1.40 «Тур ба мік сер». 
(16+).
7.00 Скетч-шоу «6 кад раў». 
(16+).
8.00 Скетч-шоу «Асця рож на: 
дзе ці!» (6+).
9.00 М/ф «Лі га Watchcar». 
(6+)
9.20, 3.00 М/ф «Тры ка ты». 
(0+)
9.40, 3.20 М/ф «Фік сі кі». (0+)
10.00, 3.45 М/ф «Ма ры нін і яго 
сяб ры». (0+)
10.30 М/ф «Ску бі Ду». (6+)
11.00 «Сэр цы за ка хан не». 
(16+).
11.30 «Прос та кух ня» (16+).
12.00 «Па спець за 24 га дзі-
ны». (16+).
13.00 Се ры ял «Ва ро ні ны». 
(12+)
15.00 Фан тас ты ка «Ры дзік». 
(16+).
17.30 Ані ма цый ны фільм «Рэ-
аль ная бел ка». (0+)
19.20 «Ураль скія пель ме ні». 
(16+).
21.00 Фэн тэ зі «Ві кін гі су праць 
пры шэль цаў». (16+).
23.20 Се ры ял «Га лы гін.ru» 
(16+).
0.00 «Кі но ў дэ та лях» (16+).
0.50 Се ры ял «Та та вы доч кі». 
(12+)
2.25 «Ера лаш». (6+)
4.00 «Ла ві мо мант». (16+).
5.00 «Дур ні і да ро гі».

6.30 «Свя ты ні хрыс ці ян ска га 
све ту». «Ту рын ская пла шча-
ні ца».
7.05 «Вя лі кае жыц цё». Маст. 
фільм.
8.40 «Чар ця ня №13». «Шы ва-
рат-на вы ва рат». «Вась мі нож кі». 
«Вя лі кі Ух». «Каз кі-не вя ліч кі». 
М/ф «Вас ня цоў». Дак. фільм.
10.10 «Звы чай ны кан цэрт».
10.40 «Ган на на шыі». Маст. 
фільм.
12.05 «Што ра біць?»

12.50 Дыя ло гі пра жы вёл. 
Мас коў скі заа парк. «Ста ра-
жы лы заа пар ка».
13.35 Сэр Сай ман Рэтл і 
Бер лін скі фі лар ма ніч ны ар-
кестр. Кан цэрт у Валь дбю не. 
2015 год.
14.45 Кві ток у Вя лі кі.
15.30 «Пеш шу...» Угліч дзі-
вос ны.
16.00 «Ге ній».
16.30 «Вяр тан не ды ры жаб ля». 
Дак. фільм.
17.15 «Уз бе кі стан. Зда бы тыя 
ад крыц ці». Дак. фільм.
18.10 Да 75-год дзя з дня на-
ра джэн ня Дзі на ры Аса на вай. 
«Не ба ліць га ла ва ў дзят ла». 
Маст. фільм.
19.30 На ві ны куль ту ры.
20.10 «Ра ман ты ка ра ман са».
21.10 «Бе лая сту дыя».
21.50 «Культ кі но». «Рай: На-
дзея». Маст. фільм.***
23.30 «Бліз кае акру жэн не 
бра тоў Кот».
0.25 Ка хан не ў мас тац тве. 
«Саль ва дор Да лі і Га ла Элю-
ар». Дак. фільм.
1.10 «Ка лі дрэ вы бы лі вя лі кі-
мі». Маст. фільм.
2.40 «Ста рая плас цін ка». М/ф 
для да рос лых.

6.10, 12.10 «Да і пас ля...» 
з Ула дзі мі рам Мал ча на вым. 
Год 1983. 2009 год (16+).
6.05, 8.35, 9.40, 11.00, 12.55, 
14.35, 17.10, 20.10, 21.30, 
23.25, 0.55, 2.25, 3.40, 5.00 
Му зыч ная на сталь гія (12+).
7.20, 13.20, 1.20 Маст. фільм 
«12 крэс лаў». (12+).
9.00, 3.00 «Мі ну лы час» (12+).
10.00 «Кол ба ча су» (16+).
15.00 «Быў час». 2008 год 
(16+).
16.00 Маст. фільм «Хто па е-
дзе ў Трус ка вец». (16+).
18.00 Маст. фільм «Адам жэ-
ніц ца на Еве». (16+).
20.30 Пра гра ма «Ва кол сме-
ху». 1984 год (12+).
22.00 Маст. фільм «Не бяс печ-
ны ўзрост». (12+).

0.00 «Яло вая суб ма ры на» з 
Аляк санд рам Ліп ніц кім: «Гіс то-
рыя рус ка га ро ка». Гурт «Стран-
ные игры». 2-я част ка (16+).
4.00 «На ро джа ныя ў СССР» 
(12+).

3.30, 10.35, 14.45, 3.00 Гор ныя 
лы жы. Ку бак све ту.
5.00, 18.00 Ве ла спорт (трэк). 
«Шэсць дзён Лон да на».
7.00, 10.00, 14.30 Watts.
7.15, 9.00, 3.30 Аў та гон кі. Се-
рыя WTCC.
13.00 Аў та гон кі. Су пер ку бак 
Porsche.
16.00, 23.05, 1.00 Фут бол. 
Чэм пі я нат MLS. Плэй-оф.
0.30 Фут бол. Чэм пі я нат MLS.

0.35 Ка ме дыя «Пят ні ца». (16+).
2.10 Ка ме дыя «Спец аген ты на 
ад па чын ку». (16+).
4.00 Скетч кам «Па між на мі». 
(16+).
4.25 Дра ма «Ня гле дзя чы ні на 
што». (16+).
6.35 Пры го ды «Скар бы В.К.» 
(12+).
8.40 Ка ме дыя «Ма шы на ча су 
ў джа ку зі». (16+).
10.30 Ка ме дыя «Су тэ нёр». 
(16+).
12.10 Ме лад ра ма «Раз вод па-
італь ян ску». (12+).
14.05 Ка ме дыя «Дроб ныя 
мах ля ры». (12+).
15.55 Ме лад ра ма «Ма лень кая 
чор ная кніж ка». (16+).
17.55 Ме лад ра ма «За ко ны 
пры ваб нас ці». (16+).
19.30 Ка ме дыя «Так сі-3». (16+).
21.00 Ка ме дыя «Так сі-4». (16+).
22.40 Пры го ды «Па ля ван не на 
мон стра». (12+).

6.00 М/ф (6+).
10.05 «Па нен ка і ку лі нар» 
(12+).

10.40, 1.45 «Дзя жур ны анёл». 
Се ры ял (16+).
13.50 «Жон ка. Гіс то рыя ка-
хан ня» (16+).
15.10 «Ма га зі на» (16+).
16.10, 17.10, 18.10, 19.10 «Рэ-
ві зо ра» (16+).
20.45 «Без пад ма ну» (16+).
21.35 «Кніж ная зла дзей ка». 
Дра ма (12+).
23.50 «Асця рож на, мах ля ры!» 
(16+).
0.20 «Ві зі цё ры». Се ры ял (16+).
4.40 «Шкель ца за міль ён» 
(16+).

6.10 Фрэнк (16+).
8.00 Кра мер су праць Кра ме-
ра (16+).
10.05 Зла дзюж кі (12+).
11.50 Ня вес та, якая ўцяк ла 
(12+).
14.05 Су жэн цы Мор ган ва 
ўцё ках (16+).
16.05 Па-за ча сам (16+).
18.10 Вя лі кі куш (16+).
20.10 Вя сел ле най леп ша га 
сяб ра (12+).
22.20 Шчас ліў чык Гіл мар (12+).
0.10 8 мі ля (18+).
2.15 На краі (16+).
3.45 Спа дар Ні хто (12+).

6.20 Аг ні вя лі кай вёс кі. (12+).
7.55 Дом. (16+).
10.30 Бла га сла ві це жан чы ну. 
(12+).
12.50 Чу жыя пісь мы. (6+).
14.50 Ня ўлоў ныя. Банг кок. 
(16+).
16.40, 2.55 Ня ўлоў ныя. Джэк-
пот. (16+).
18.25 Ка хае не ка хае. (16+).
20.20 Па ра граф 78. (16+).
23.00 Ня вес та. (16+).
1.00 Блу ка ю чыя. (12+).
4.25 Пер шы пас ля бо га. (16+).

6.00 Зай маль ная на ву ка. 
(12+).

6.50, 13.20, 4.00 На ву ко выя 

не да рэ чнас ці. (12+).

8.00, 10.20 Ін жы нер ныя ідэі. 

(12+).

8.45, 14.50 Аў та-SOS. (12+).

9.30 Цу ды ін жы не рыі. (12+).

11.05 Зо ла та Юка на. (12+).

11.50 Не ве ра год ныя ма шы ны. 

(12+).

12.35 Ча ла век су праць 

YouTube. (12+).

15.35 Ша ша праз пек ла. 

(12+).

16.25 Між на род ны аэ ра порт 

Ду бай. (12+).

17.10, 20.15 Па ча так. (12+).

17.55, 21.00, 1.35 Праз міль ён 

га доў. (12+).

18.45, 21.50, 2.25 На ву ка бу-

ду чы ні. (12+).

19.30 Ба ку: сха ва ныя тай ны 

га ра доў (12+).

22.35, 3.10 Пра рыў-2. (16+).

23.20 Ліх ту гі за мя жой. (18+).

0.05 Вост раў бун та роў. (12+).

8.00 Апош нія жы ха ры Аляс кі. 

(16+).

11.00, 7.10 Што маг ло пай сці 

не так? (16+).

12.00, 0.00 Най леп шы ма дэ-

ліст. (6+).

13.00, 23.00 Раз бу раль ні кі ле-

генд. (16+).

14.00 За ла тая лі ха ман ка. 

(16+).

15.00 Эд Ста фард: які вы жыў. 

(16+).

16.00 Уз ры ва ю чы гіс то рыю. 

(6+).

17.00 Мя цеж ны га раж. (16+).

18.00 Як гэ та зроб ле на? 

(12+).

19.00 Да ро гі Ра сіі. (12+).

20.00 Плат фор ма. (16+).

21.00 Гор ная бры га да. (16+).

22.30 Як гэ та ўстро е на? 

(12+).

1.00 Ме га пе ра воз кі. (12+).

2.00, 4.15 Бруд ныя гро шы. 

(12+).

4.40 Ін жы нер ныя пра лі кі. 

(12+).
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О, жан чы ны!О, жан чы ны!  

Не даў гро шай — 
ута пі ла ма шы ну
24-га до вая ма дэль з Ра сіі 
Хрыс ці на Куч ма не звы чай ным 
спо са бам ад помс ці ла свай му 
бой фрэн ду, ба га та му фі нан-
сіс ту Гаю Джэн ты ле, які ад-
мо віў ся даць ёй вя лі кую гра-
шо вую су му. Яна ўта пі ла ў ба-
сей не яго аў та ма біль Mеrсеdеs 
S400, пе рад ае Thе Tеlеgrарh.

Ін цы дэнт ад быў ся ў аса бня ку 
бан кі ра. Дзяў чы на па ве да мі ла Гаю, 
што ця жар ная. Бан кір па га дзіў ся 
кла па ціц ца аб агуль ным дзі ця ці, 
але тут жа вы свет лі ла ся, што га-
вор ка іш ла не пра ма лое. «Я ця жар-
ная зу сім не дзі цем. Я вы нош ваю 
дум ку», — за яві ла ма дэль, пас ля 
ча го па пра сі ла ў бой фрэн да 50 ты-
сяч до ла раў на ства рэн не ўлас на га 
біз не су. Муж чы на ад мо віў ся, па-
крыў джа ная ма дэль плюх ну ла яму 
ў твар ку бак гар ба ты і вый шла.

Не ўза ба ве бан кір атры маў па ве-
дам лен не з абя цан нем «сюр пры зу» 
на зад нім два ры аса бня ка, вый шаў 
і знай шоў сваю ма шы ну ў ва дзе. 
Джэн ты ле рас ка заў, што ў пер шы 
мо мант ён спа ло хаў ся, што дзяў чы-
на мо жа быць унут ры, і на ват не па-
ду маў пра аў та ма біль. Ад нак по тым 
ён зра зу меў, што яе там ня ма, раз'-
юшыў ся і на пі саў за яву ў па лі цыю. 
«Я са праў ды ка хаў яе і збі раў ся з ёй 
ажа ніц ца, але яна зай шла за над та 
да лё ка, — пра ка мен та ваў Гай. — 
Яна кі ну ла маю ма шы ну, а я кі нуў 
яе». На пад' ём аў та ма бі ля з ва ды 
спат рэ бі ла ся ка ля ча ты рох га дзін.

Пра шко ду 
муж чын скіх 

здрад
56-га до вая бры тан ка па ча ла 
ак тыў на помс ціць бы ло му 
му жу пас ля та го, як да ве да-
ла ся пра яго шмат лі кія здра-
ды, пі ша Dаіlу Mаіl.

Дэ бо ра Адамс з мяс тэч ка Уітс-
тэйбл (граф ства Кент) за па до зры ла 
ня доб рае, ка лі ўба чы ла ра хун кі на крэ-
дыт цы з раз ме шча ных по бач гас ці ніц. 
Паз ней яна знай шла на кам п'ю та ры 
ней кую сак рэт ную па пку і вы свет лі-
ла, што яе муж Джоф ры Мілк ры стан, 
з якім яна пра жы ла 11 га доў, за па-
ло ву іх су мес на га жыц ця пе ра спаў 
з 200 пра сты тут ка мі. Ня гле дзя чы на 
шлю ба раз вод ны пра цэс, які ішоў у 
той мо мант, жан чы на па ча ла лі та-
раль на тэ ра ры за ваць му жа. За два 
ме ся цы яна ата ка ва ла яго паў та ра 
ты ся ча мі SMS не пры стой на га змес ту, 
у пры ват нас ці, яе ці ка ві ла, ча му ён 
«да зво ліў пра сты тут цы вы ка рыс тоў-
ваць ад ну з сва іх секс-ца цак». Акра мя 
та го, яна ад пра ві ла ка ле гу му жа ліст, 
да яко га бы ло пры ма ца ва на фо та яе 
му жа ў аго ле ным вы гля дзе з не па-
хваль ны мі ка мен та ры я мі.

Куль мі на цы яй пе ра сле ду ста ла за-
кід ван не му жа са ба чы мі фе ка лі я мі, 
пас ля ча го муж чы на звяр нуў ся ў суд, 
які за ба ра ніў Адамс на блі жац ца да 
сва ёй ах вя ры, аба вя заў яе ад пра ца-
ваць 150 га дзін гра мад скіх ра бот, а 
так са ма вы пла ціць штраф у 850 фун-
таў. Ка мен ту ю чы вер дыкт, яна за яві-
ла, што ка лі б ха це ла пры чы ніць му жу 
боль, дык «ад рэ за ла б яму «сёе-тое» 
і на сі ла б як за вуш ні цы»




