
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, 0.05 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 19.40, 23.45 Зо на Х.
9.10 Га лоў ны эфір.
10.20 Клуб рэ дак та раў.
11.00, 13.00, 16.00 90 се кунд.
11.05 Спе цы яль ны рэ пар таж.
11.20, 13.15 Ме лад ра ма «Хат-
няя пры служ ні ца».
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
15.25, 16.30 Се ры ял «Сва-
ты-4».
17.40 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 «Гіс то рыя мі лі цыі ў асо-
бах».
22.10 Се ры ял «След».
0.20 Дзень спор ту.
0.35 Се ры ял «Па ляў ні чыя на 
брыль ян ты». 1-я се рыя.

7.00 Тэ ле ра ні ца.
9.00, 22.05 Тэ ле ба ро метр.
9.30 «Арол і рэш ка. Шо пінг». 
Трэ вел-шоу.
10.40 Фільм для дзя цей 
«Стап та ныя туф лі кі».
11.40 Фільм для дзя цей «Бе-
лая змяя».
13.15 «Ка хан не ан лайн». Рэ-
алі ці-шоу.
14.20 Два руб лі.
14.40 «Уні вер-шэф».
15.15, 0.15 «Ан лайн 2.0». 
Скетч кам.
15.50 «Арол і рэш ка. Шо пінг». 
Трэ вел-шоу.
16.45 «Та та па паў». Рэ алі ці-
шоу.
19.15 Су пер ла то.
20.05 Рэ пар цёр.
20.50 «Вя сел ле ўсля пую». Рэ-
алі ці-шоу.

22.00 КЕ НО.
22.10 «Вяр ні це мне пры га-
жосць». Ме ды цын скае рэ алі-
ці-шоу.
23.20 «Ба гі ня шо пін гу». Фэшн-
шоу.

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35 «Бе ла рус кая кух ня». Гру-
ца. Ман нік.
8.00, 12.30, 20.20 «Ка лей да-
скоп». На ві ны куль ту ры.
8.20 «Бей барс». Дра ма.
11.10 «Гі та ра па кру зе».
12.00 «Свят ло да лё кай зор кі». 
Па мя ці ды ры жо ра, кам па зі та-
ра, на род на га ар тыс та СССР 
Ры го ра Шыр мы.
12.45 «Раз маў ля ем па-бе ла-
рус ку». Тэ ле вік та ры на.
13.15 «На цы я наль ны хіт-па-
рад».
14.10 «45 га доў ра зам. Да ро гі 
ар тыс таў». Юбі лей ны кан цэрт 
Алы Ёш пе і Ста ха на Ра хі ма ва.
15.00 «Ле ген да пра Су рам-
скую крэ пасць». Дра ма.
16.25 «Па хва лях на шай па-
мя ці». Эст ра да ма ла до сці на-
шай.
17.15 «Су стрэ ча на пры кан-
цы зі мы». Дра ма.
18.40 Кан цэрт фі на ліс таў VІ 
Рэс пуб лі кан ска га ра дыё кон-
кур су «Ма ла дыя та лен ты Бе-
ла ру сі».
20.40 «Ка лы хан ка».
21.05 «872 дні Ле нін гра да». 
«Вы ра та валь ныя ні ці жыц ця».
21.45 «Філь мы Ва ле рыя Па-
на ма ро ва».
22.10 «Су се дзі». Ка ме дыя.

8.00, 19.05 PRO спорт. На ві-
ны.
8.10 Бія тлон. Ку бак све ту. Ант-
хольц. Ін ды ві ду аль ная гон ка. 
Жан чы ны.
10.15 Бія тлон. Ку бак све ту. 
Ант хольц. Ін ды ві ду аль ная гон-
ка. Муж чы ны.
12.20 Ха кей. КХЛ. «Ды на ма» 
(Мінск) — «Ды на ма» (Ры га).

14.15, 15.50 Мі ні-фут бол. Ку-
бак Бе ла ру сі. 1/2 фі на лу.
17.25 Мі ні-фут бол. Ку бак Бе-
ла ру сі. Фі нал.
19.15 Ганд бол. Чэм пі я нат све-
ту. Муж чы ны. 1/8 фі на лу.
20.50 PRO спорт. Вы ні кі тыд-
ня.
21.35 Бія тлон. Ку бак све ту. 
Ант хольц. Мас старт. Жан чы-
ны.
22.40 Бія тлон. Ку бак све ту. 
Ант хольц. Эс та фе та. Муж-
чы ны.

6.00, 6.30, 7.00, 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.
6.05, 8.05 «На ша ра ні ца».
9.05 Кон ту ры.
10.00 «Жыць здо ра ва!»
11.05, 13.05, 16.15, 18.15 (з 
суб ціт ра мі), 21.00 На ві ны 
спор ту.
11.10 «Мод ны пры га вор».
12.10 «Сам-на сам з усі мі».
13.10 «Муж чын скае/Жа но чае».
14.10, 16.20 «Час па ка жа».
16.55 «Да вай па жэ нім ся!»
18.20 Се ры ял «Та та вы доч-
кі».
19.00 «Ча кай мя не».
20.00 Час.
21.05 «Спра ва прын цы пу».
22.15 Маст. фільм «Ноч адзі-
но ка га фі лі на».
23.55 «Бло ге ры па-флоц ку».
0.15 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».
7.40, 20.10, 23.00 «СТБ-спорт».
8.30 «Ты дзень».
9.25 «Вя лі кае сне дан не».
10.05 «Да лё кія сва я кі».
10.40, 23.55 «NEXT 2». Се-
ры ял.

12.25, 17.35 «Зва ная вя чэ ра».
13.50 «Ра монт па-сум лен на-
му».
14.30 Кан цэрт Мі ха і ла За дор-
на ва.
16.00 «Сле да кі». Се ры ял.
16.50 «Вя лі кі го рад».
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 «Учас так лей тэ нан та 
Ка чу ры». Се ры ял. 1—2-я 
се рыі.

5.25, 19.20 Се ры ял «За кон і 
па ра дак».
6.00 Се ры ял «Зоя».
7.30 Доб рай ра ні цы, свет!
9.00 Се ры ял «Ма ша ў за ко-
не».
12.30 «Ця жар абе ду».
13.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).
13.15 Дак. фільм «Ся мей ныя 
дра мы».
14.15 «Ня ма праб лем!»
16.15 Се ры ял «Вяр тан не 
Мух та ра-2».
22.15 Маст. фільм «За бой-
ства на 100 міль ё наў».
0.40 Маст. фільм «Лю боў ная 
не мач».
3.00 Се ры ял «Хто, ка лі не 
я?»
5.25 «Вой, ма мач кі!»

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.
11.35 Маст. фільм «Час збі-
раць».
13.15 «Па кой сме ху».
13.35 «На ша спра ва».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На-
ві ны — Бе ла русь.
14.35 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу.
15.40 «Пра мы эфір».

17.20 Се ры ял «Ва сі лі са».
19.10, 20.40 Се ры ял «Вы за-
каз ва лі за бой ства».
21.45, 23.10 Се ры ял «Склі-
фа соў скі. Рэ ані ма цыя».
23.55 «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 Се ры ял «Ад ва-
кат».
8.05 Се ры ял «Вяр тан не Мух-
та ра».
9.45 «Іх но ра вы».
10.25 Се ры ял «Бра це ні кі».
12.05 Суд пры сяж ных.
13.25 Агляд. Над звы чай нае 
зда рэн не.
14.00 «За мя жой».
14.15 Се ры ял «НС — Над-
звы чай ная сі ту а цыя».
16.25 Се ры ял «Ву лі цы раз-
бі тых ліх та роў».
18.05 «Га во рым і па каз ва ем». 
Ток-шоу.
19.45 Се ры ял «Чу ма».
21.25 Се ры ял «Адзін су-
праць усіх».
23.05 «НЗ.by».
23.25 «Вы ні кі дня».
23.55 Се ры ял «Па да рож жы 
Сін дба да».

7.00 Ра ні ца на «Вось мым».
11.00 Дра ма «Дзяў чы на з 
жам чуж най за вуш ні цай».
12.30 Се ры ял «Ім пе рыя».
13.25 Фан тас ты ка «Ава-
тар».
15.55, 19.15, 21.00, 23.55 «На-
двор'е».
16.00 Мульт па рад «Алі са».
17.40 Се ры ял «Лю дзі ў дрэ-
вах».
18.25 Се ры ял «Пад ма ні мя-
не».
19.20 Се ры ял «Здра да».
20.50 «Ве чар ні ца».
21.05 Дра ма «Бур леск».
23.00 Се ры ял «Ба ры гі».

6.00, 1.30 «Тур ба мік сер».
7.00 М/ф «Тры ка ты».
7.05 М/ф «Ёка».
7.20 М/ф «Пры го ды Дзі на».
7.35 М/ф «Ма ша і мядз-
ведзь».
7.45 М/ф «Ма шы ны каз кі».
7.50 М/ф «Фік сі кі».
8.00 «Ера лаш».
8.30, 18.00 Се ры ял «Ва ро ні-
ны».
9.30 Дра ма «Дні гро му».
11.30, 5.00 Се ры ял «Сак ра-
тар».
12.30 «Па спець за 24 га дзі-
ны».
13.30 «Дом ма ры».
14.00 Се ры ял «Та та вы доч-
кі».
16.00 Се ры ял «Ма мач кі».
17.00, 23.10 «Ураль скія пель-
ме ні».
19.00 Се ры ял «За кры тая шко-
ла».
20.00 Се ры ял «Вы ўсе пры во-
дзі це мя не ў ша лен ства».
21.00 Дра ма «За мной апош ні 
та нец».
23.30 Се ры ял «Ме сяц».
0.30 «Не мо жа быць!»
3.00 Се ры ял «На на ка хан не».
4.00 Скетч-шоу «6 кад раў».
4.30 «Ла ві мо мант».

7.00 «Еў рань юс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 На-
ві ны куль ту ры.
10.15, 1.40 «На зі раль нік».
11.15 «Ча ла век на ра дзіў ся». 
Маст. фільм.
12.50 «За ха валь ні кі Ме лі ха-
ва». Дак. фільм.
13.15 Ус па мі на ю чы Вя ча сла-
ва Броў кі на. Тэ ле тэ атр «Кла-
сі ка».
14.15 «Цэнтр кі ра ван ня 
«Крым». Дак. фільм.
15.10 «Біб лі я тэ ка пры год».
15.25 «За то і чы». Маст. 
фільм.
17.15, 2.40 Су свет ныя скар-
бы.

17.35 Да 95-год дзя Мас-
коў скай фі лар мо ніі. Юрый 
Баш мет і ан самбль са ліс таў 
Мас коў скай фі лар мо ніі. За піс 
1989 го да.
18.20 «Ба рыс Па кроў скі. Не-
да га во ра нае». Дак. фільм.
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 «Сяр гей Гар маш. Ма-
на лог у 4 част ках». Фільм 
1-ы.
22.30 «Уяў ныя ба лі». Дак. 
фільм.
23.45 Маст са вет.
23.50 «След ства вя дуць зна-
та кі». Тэ ле фільм. 1-я се рыя.
1.35 «Ка міль Ка ро». Дак. 
фільм.

6.00, 0.00 «Да і пас ля...» з Ула-
дзі мі рам Мал ча на вым. Год 
1972. 2012 год.
7.00, 7.35, 19.05, 21.40, 23.00, 
23.40, 1.00, 2.45, 3.40 Му зыч-
ная на сталь гія.
7.25 Дак. фільм «Сум лен ны 
фа то граф».
8.00 Дак. фільм «Ды сі дэн-
ты».
9.00 «Быў час». 2009 год.
10.00 Маст. фільм «Ста рэй-
шы сын».
12.10 «Аку лы пя ра». Юрый 
Ан то наў. 1994 год.
12.55 Тэ ле спек такль «Лі ка». 
1978 год.
14.25 Кан цэрт Ула дзі мі ра Дзя-
вя та ва. 2003 год.
15.40 Маст. фільм «Звы чай-
ная гіс то рыя».
18.00 The Best of «Се вА ло гія» 
з Се вам На ўга род ца вым: Дай-
джэст па мя ці А. Хвас цен кі, А. 
Баш ла чо ва, В. Цоя. 2006 год.
19.20 Тэ ле спек такль Ос кар 
Уайльд «Як важ на быць сур'-
ёз ным». 1976 год.
20.50 «Прэс-экс прэс». 1995 
год.
21.00, 3.00 «Мі ну лы час».

22.00 «На ро джа ныя ў СССР».
23.20 «Час пік» з Анд рэ ем 
Раз ба шам.
1.15 Маст. фільм «Ма на лог».
4.00 «Кол ба ча су».
5.00 «Кі на па на ра ма». «Юбі-
лей ны вы пуск. 20 га доў». 1982 
год. 2-я част ка.

3.00, 5.00, 9.00, 11.15, 19.45 
Тэ ніс. Australіan Open.
11.00 Тэ ніс. «Гейм, сэт і Матс»-
эк стра.
16.15, 2.30 Тэ ніс. «Гейм, сэт 
і Матс».
16.45, 0.00 Тэ ніс. Матч дня. 
Вы бар Мат са Ві лан дэ ра.
17.45 Бія тлон. Ку бак све ту.
18.30, 2.00 Скач кі з трамп лі на. 
Ку бак све ту.
23.50 Watts.
1.00 Кон ны спорт. Кан кур.

0.25 Ка ме дыя «Паў днё выя 
мо ры».
2.05 Ка ме дыя «Пі жон».
3.50, 14.00, 14.50, 15.40 Скетч-
кам «Па між на мі».
4.15 Ка ме дыя «Так сі».
5.55 Ка ме дыя «Так сі-2».
7.30 Ка ме дыя «Так сі-3».
9.05 Ка ме дыя «Так сі-4».
10.45 Ка ме дыя «Су тэ нёр».
12.25 Ка ме дыя «Госць».
14.20, 15.10 «Ка ме ды ян ты 
(Шоу)».
16.00 Ка ме дыя «Пят ні ца».
17.40 Ка ме дыя «Да зволь це 
ця бе па ца ла ваць».
19.30 Ме лад ра ма «Ча го хо-
чуць жан чы ны?»
21.45 Ка ме дыя «Вя сё лыя і за-
га рэ лыя».
23.30 Ме лад ра ма «Мой са мы 
страш ны каш мар».

6.00 М/ф.
8.10 «Док тар І...»
8.35, 19.00, 2.30 «Аскол кі». 
Се ры ял.

10.10 «Су до выя страс ці». Дак. 
се ры ял.
11.55 «Асця рож на, мах ля-
ры!»
12.25 «Без пад ма ну».
13.15 «Пры твор шчы кі». Маст. 
фільм.
15.05 «Дзе вя нос тыя».
16.00 «У май го дзі ця ці шос тае 
па чуц цё».
17.00 «Ка ра ле вы пры га жос-
ці. Пра клён ка ро ны». Дак. 
фільм.
17.55 «Тай ны след ства». Се-
ры ял.
20.45 «Ежа, я люб лю ця бе».
21.30 «Рэ ві зо ра».
22.35, 3.55 «Раз ві тан не».
23.25 «Звыш на ту раль нае». 
Се ры ял.
0.10 «Ілю зія па лё ту». Маст. 
фільм.
1.45 «Ежа, я люб лю ця бе».
4.40 «Ча со ва да ступ ны».

6.10, 18.25 Тра гі ка ме дыя «Гэ-
тай ра ні цай у Нью-Ёр ку».
8.00 Фан тас ты ка «Ды вер-
гент».
10.30 Фан тас ты ка «Ева: штуч-
ны ро зум».
12.20 Ка ме дыя «Шэф Адам 
«Джонс».
14.10 Дра ма «Монстр».
16.10 Тры лер «Яна».
20.10 Дра ма «Мой анёл-ахоў-
нік».
22.10 Дра ма «Пе ра пра ва».
0.30 Дра ма «Пом ні».
2.30 Ка ме дыя «Сен са цыя».
4.30 Дра ма «Манг лхорн».

6.20 Ка ме дыя «Ка ні ку лы стро-
га га рэ жы му».
8.30 Ме лад ра ма «Са ба ка Паў-
ла ва».
10.10 Ка ме дыя «До мік у сэр-
цы».
12.05 Ба я вік «Ры зы ка без 
кант рак ту».
13.40 Ка ме дыя «За дву ма 
зай ца мі».

15.10 Ме лад ра ма «Вось ма га 
са ка ві ка».
17.00 Ме лад ра ма «За ба ро на».
18.50 Тры лер «Пе ра клад-
чык».
20.20 Ба я вік «Кры жа но сец».
22.20 Ба я вік «Маль тый скі 
крыж».
0.20 Тра гі ка ме дыя «Ануч ны 
са юз».
2.10 Дра ма «Поп».
4.25 Дра ма «Му суль ма нін».

6.00, 13.15 Гуль ні ро зу му.
6.45, 5.35 На ву ко выя не да рэ-
чнас ці.
7.50, 10.50, 14.45 Ме га за во-
ды.
8.35, 15.35, 22.30 Між на род ны 
аэ ра порт Ду бай.
9.20, 17.55 Дру гая су свет ная 
вай на.
10.05 Ува рван не на Зям лю.
11.40, 16.25, 19.25, 23.20, 
2.25 Рас сле да ван ні авія ка та-
строф.
12.25 Mарс.
18.40, 21.45, 1.40, 4.50 Кос-
мас: пра сто ра і час.
21.00, 0.50, 4.00 Ан тарк ты ка.
0.05, 3.10 Ува рван не на Зям-
лю.

8.00, 14.00, 0.00, 3.50 За ла тая 
лі ха ман ка.
9.00, 15.30, 21.30, 5.55 Зроб-
ле на з дру гас най сы ра ві ны.
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 Рач ныя мон стры.
17.00, 22.00, 2.55 Ма хі на та-
ры.
18.00 У по шу ках скар баў.
19.00 Зор нае вы жы ван не.
20.00 Аляс ка: сям'я з ле су.
1.00, 6.20 Не спра буй це паў-
та рыць.
2.00, 4.40 Ма лан ка выя ка та-
стро фы.
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ЧА САМ ЯНЫ 
ЗБЫ ВА ЮЦ ЦА

Што: ка ме дыя «Па пя луш ка.ру»
Ка лі і дзе: МІР, 25 сту дзе ня ў 

22.15

Су час ная каз ка ўкра ін скай вы-
твор час ці — што на зы ва ец ца, для 
па не нак і не па праў ных ра ман ты каў. 
Пра він цый ны спя вак-па чат ко вец Анд-
рэй спіць і ба чыць ся бе па пу ляр ным, 
зна ка мі тым і ба га тым. Ад ной чы яму 
са праў ды шан цуе за клю чыць кант-
ракт з вя до мым прад зю са рам і пе ра-
брац ца ў Маск ву, дзе ля ча го ма ла ды 
ча ла век без ва ган няў кі дае ка ха ную 
дзяў чы ну На та шу. А яшчэ праз не ка-
то ры час свец кая хро ні ка па ве дам ляе 
пра за ру чы ны спе ва ка са спад чын ні-
цай наф та ва га біз не су.

За сму ча най На та шы ра яць зла-
дзіць улас нае аса біс тае жыц цё з 
да па мо гай мас коў ска га шлюб на га 
агенц тва «Па пя луш ка», якое быц цам 
бы спе цы я лі зу ец ца на ста сун ках з 
міль я не ра мі. Ад нак агенц тва аказ ва-
ец ца зу сім ня доб ра сум лен най ар га ні-
за цы яй, дзяў чы ну пад ман ва юць, і яна 
за ста ец ца ў ста лі цы і без жа ні ха, і без 
гро шай. Каб не звяр тац ца з га неб най 
сла вай у род ны го рад, На та ша ўлад-
коў ва ец ца пра ца ваць афі цы янт кай і... 
не ўза ба ве су стра кае но вае ка хан не.

Што: прыт ча «Дзі ва кі»
Ка лі і дзе: СТБ, 28 сту дзе ня ў 

6.45

Ка ме дый ная, фан тас тыч ная і ад-
на ча со ва фі ла соф ская прыт ча, зня-
тая на сту дыі «Гру зія-фільм» яшчэ ў 
ся рэ дзі не 70-х. Па ча ла ся гіс то рыя з 
та го, што прос ты сель скі хло пец Эр-
та оз, які вы ра шыў пра даць ку ры цу 
для па га шэн ня бац ка вых даў гоў, за-
ка хаў ся ў пры га жу ню Мар га лі ту і вы-
ра шыў да па маг чы ёй па зба віц ца ад 
па мер ла га ка хан ка-па лі цэй ска га. Але 
на мо гіл ках той рап там ачу няў — ды 
і па са дзіў Эр та о за ў тур му, у ка ме ру 
да ста ро га дзі ва ка Хрыс та фо ра, які 
скан стру я ваў па вет ра ны апа рат, што 
вы ка рыс тоў вае за мест па лі ва сі лу ка-
хан ня... І па куль на ва коль ныя ў во чы і 
за спі най на зы ва лі ста ро га вар' я там, 
яго ны «не ба лёт» — уз ня ўся і па ля цеў! 
Бо на ват са мыя сме лыя ма ры ча ла ве-
ка здзяйс ня юц ца, ка лі не ад сту паць 
пе рад пе ра шко да мі і ве рыць у свае 
сі лы. Асаб лі вая за слу га рэ жы сё ра 
Эль да ра Шэн ге лая ў тым, што фільм 
тон ка сты лі за ва ны пад са праўд ную 
гіс та рыч ную апо весць, у якой да лё ка 
не ад ра зу ві даць на род ны гу мар.

Што: фэн тэ зі «Мой хат ні ды на-
заўр»

Ка лі і дзе: «Бе ла русь 2», 29 сту-
дзе ня ў 12.45

Усё вя лі кае па чы на ец ца з ма ло га. 
Вось і лохне ская па чва ра, на пэў на, не-
ка лі бы ла ма лень кай. На тэ му, як гэ та 
маг ло б быць, дзе сяць га доў та му і па-
фан та зі ра ваў рэ жы сёр Джэй Рас эл.

Ад ной чы ра ні цай на бе ра зе во-
зе ра звы чай ны шат ланд скі хлоп чык 
Эн гус знай шоў не звы чай на вя лі кае 
яй ка. А праз ней кі час з яго вы лу пі ла-
ся за гад ка вая іс то та — ці то яшчар-
ка, ці то цмок. Хлоп чык, які вель мі 
су муе без баць кі (той пай шоў на 
вай ну), даў но ва му сяб ру імя Кру за і 
па ста ра ўся за ха ваць свой ма лень кі 
сак рэт ад чу жых ва чэй. Але як гэ та 
зра біць, ка лі сак рэт хут ка пе ра стаў 
быць ма лень кім і мно гія лі чаць яго не 
ра зум най іс то тай і вер ным сяб рам, 
а дра пеж най па чва рай і страш най 
па гро зай для свай го жыц ця?
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