
6.00 «Па спець за 24 га дзі ны» 
(16+).
7.00, 16.15 Се ры ял «Ва ро ні ны» 
(12+).
8.30 М/ф «Ску бі Ду» (6+)
9.00, 4.15 М/ф «Ду да і Да да» 
(0+)
9.25, 4.35 М/ф «Смя ша ры кі» 
(0+)
10.00 «Га ле рэя пры га жос ці» 
(16+).
10.35, 3.40 «Прос та кух ня» 
(16+).
11.10 «Шоу вы хад но га дня» 
(16+).
12.25 «Муж чын ская спра ва» 
(16+).
13.00, 5.10 Се ры ял «Ра нет кі» 
(12+).
14.00, 1.50 Се ры ял «Ма ла дзёж-
ка» (12+).
17.50, 21.50 «Ураль скія пель-
ме ні» (16+).
20.00 Ба я вік «Ня ўлоў ныя» (16+).
23.00 Се ры ял «Ту ман-2» (12+).
0.00 Се ры ял «Веч ны вод пуск» 
(16+).
1.00 Се ры ял «Бяз моў ны свед-
ка» (16+).
4.05 «Ера лаш» (6+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 На ві ны куль-
ту ры.
6.35 «Ле ген ды су свет на га кі-
но». Ба рыс Ба бач кін.
7.05 «Пеш шу...» Маск ва брон-
за вая.
7.35 «Эфект ма тыль ка». Дак. 
се ры ял.
8.05 «Сві нар ка і па стух». Маст. 
фільм.
9.30, 1.05 «Сцяг і ар кестр, на-
пе рад!» Дак. фільм.
10.15 «На зі раль нік».
11.15, 21.15 «Лю дзі і дэль фі-
ны». Се ры ял. Фільм 1-ы.
12.25 «Ат рак цы ё ны Юрыя Ду-
ра ва». Дак. фільм.
12.55 Жыц цё вы дат ных ідэй. 
«А ўсё ж та кі яна вер ціц ца?»
13.25 «Поз няя су стрэ ча». Маст. 
фільм.

14.45 Ко лер ча су. Ва лян цін Ся-
роў.
15.10 Пер ні ка вы до мік. «За-
вуш ні цы і кол ты».
15.35, 23.35 «Сі ла моз га». Дак. 
фільм. 1-я се рыя.
16.35 90 га доў з дня на ра джэн-
ня Аляк сея Аб ры ко са ва. «Тры-
нац цаць плюс...» Дак. фільм.
17.15, 1.40 Бер лін скі фі лар ма-
ніч ны ар кестр на фес ты ва лях 
Еў ро пы.
18.00, 0.35 «Ад люст ра ва ны 
час». Дак. се ры ял.
18.25 «Аго ра». Ток-шоу.
19.45 Га лоў ная ро ля.
20.05 «Аб са лют ны слых».
20.45 «Доб рай но чы, ма лыя!»
21.00 Су свет ныя скар бы.
22.20 «След чы Ці ха наў». Се-
ры ял.
1.30 Ко лер ча су. Жан Агюст 
Да мі нік Энгр.
2.30 «І ка лі я зір нуў на спра вы 
мае...» Дак. фільм.

6.00 Маст. фільм «Як па сва-
рыў ся Іван Іва на віч з Іва нам 
Ні кі фа ра ві чам» (12+).
7.05, 8.50, 11.50, 12.40, 17.15, 
18.55. 20.25, 21.40, 23.00, 23.40, 
1.05, 2.50, 3.40, 5.00, 5.45 Му-
зыч ная на сталь гія (12+).
7.20 «Ва кол сме ху». Тэ ма: 
«Вя сен ні баль гу ма рыс таў». 
1984 год (12+).
9.00 «Быў час». 2009 год (16+).
10.00 Маст. фільм «Та ня» 
(16+).
12.00 «Аку лы пя ра». Анд рэй Гу-
бін. 1998 год (12+).
13.00 «Тэ ма» з Ула дзі сла вам 
Лісць е вым: «Ма не кен шчы цы і 
фо та ма дэ лі». 1992 год (12+).
13.50 Фільм-кан цэрт «Рикки 
Э Повери». 1986 год (12+).
15.00 Маст. фільм «Ме ло дыя 
на два га ла сы» (16+).
17.30 Се ры ял «33 квад рат-
ныя мет ры. Дач ныя гіс то рыі» 
(16+).
18.00 «Се вА ло гія» з Се вам Наў-
га род ца вым: «Led Zeppelіn». 
2004 год (18+).
19.20 Маст. фільм «Пра фе сія — 
след чы». 1-я се рыя (16+).

20.50 М/ф «Бю ро зна хо дак» 
(0+).
21.00, 3.00 «Мі ну лы час» 
(12+).
22.00 «На ро джа ныя ў СССР» 
(12+).
23.30 «Ся дзі і гля дзі» (16+).
0.00 «Да і пас ля...» з Ула дзі-
мі рам Мал ча на вым. Год. 1989. 
1-я част ка. 2010 год (12+).
1.20 «Умен не кі даць мяч». Тэ-
ле спек такль з цык ла «Гэ ты 
фан тас тыч ны свет». 1988 год 
(16+).
4.00 «Кол ба ча су» (16+).
5.30 Маст. фільм «Су бо та і ня-
дзе ля...» (12+).

4.00, 2.30 Ве ла спорт. Мі лан — 
Сан-Рэ ма.
4.45 Ве ла спорт. «Тур Фланд-
рыі».
5.30 Ве ла спорт. Па рыж — Ру-
бэ.
6.15 Ве ла спорт. Гон ка Amstel 
Gold.
7.15 Ве ла спорт. Флэш Ва-
лонь.
8.15 Ве ла спорт. Льеж — Бас-
тонь — Льеж.
9.30 «Гіс то рыі чэм пі ё наў».
10.00 Фут бол. Чэм пі я нат MLS.
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Ве ла-
спорт. «Ву эль та-2017».
23.30 Аў та гон кі. WTCR.
1.00 Су пер байк. Этап чэм пі я-
на ту све ту.
2.15 Watts.

0.50 Сі роп. (16+).
2.30 Скетч кам «Па між на мі». 
(16+).
3.30 Ну ты і пры ду рак! (16+).
5.15 Ні хві лі ны спа кою. (12+).
6.45 Ту рэц кая для па чат коў цаў. 
(16+).
8.45 Мой хло пец — кі лер. 
(16+).
10.30 SuperАлібі. (16+).
12.20 Ча со ва ця жар ная. (16+).
14.00 Здра дай не лі чыц ца. 
(16+).
16.00 Ад на клас ні кі. (12+).

17.50 Дач ка май го бо са. (12+).
19.30 Пра ві лы жыц ця фран цуз-
ска га хлоп ца. (16+).
21.15 На ві ны з пла не ты Марс. 
(16+).
23.10 За яц над без дан ню. 
(12+).

6.00 М/ф (6+).
8.00 «10 са мых» (16+).
8.30 «Док тар І...» (16+).
9.00, 19.00, 1.40 «Аскол кі». Се-
ры ял (16+).
10.30, 3.10 «Су до выя страс ці». 
Дак. се ры ял (16+).
12.10 «Асця рож на, мах ля ры!» 
(16+).
12.40 «Без пад ма ну» (16+).
13.30 «Паў ноч нае ззян не». Дэ-
тэк тыў (12+).
15.20, 21.45 «Не рас кры тыя 
тай ны» (12+).
16.20 «Мой ге рой» (12+).
17.10 «Раз ві тан не» (16+).
18.05 «Ак цёр скія дра мы. Сыс-
ці ад спа ку сы». Дак. фільм 
(12+).
20.50 «Тру фель ны са ба ка ка-
ра ле вы Джа ва ны». Се ры ял 
(12+).
22.40, 4.40 «Уся праў да» 
(16+).
23.10 «Грань». Се ры ял (16+).
0.00 «Ча го ча каць, ка лі ча ка еш 
дзі ця ці». Ме лад ра ма (16+).
5.05 «Ча со ва да ступ ны» (12+).

6.10, 17.30 Ма лыш ка на міль-
ён (16+).
8.50 Бры джыт Джонс: гра ні ра-
зум на га (16+).
11.05 З рэ ча мі на вы лет! (16+).
13.00 Вя сель ны перапалох 
(12+).
15.10 Ры цар куб каў (16+).
20.10 Мой хлоп чык (12+).
22.10 Па боч ны эфект (16+).
0.15 Вель мі не бяс печ ная штуч-
ка (16+).
2.05 Пры ста нак пра кля тых 
(16+).
4.10 Веч нае ззян не чыс та га ро-
зу му (16+).

6.20 Пад сад ны (16+).
8.20 9-я ро та (16+).
10.55 Дом на або чы не (16+).
12.55 Цырк (0+).
14.50 Ула дар сноў (16+).
16.20, 4.35 Бы ла та бе лю бі-
мая... 1—2-я се рыі (16+).
18.15 Зя зю ля (16+).
20.20 Кі но пра Аляк се е ва 
(12+).
22.15 Тэр мі но ва вый ду за муж 
(16+).
0.20 Маль тый скі крыж (16+).
2.20 Брэсц кая крэ пасць (16+).

6.00 Ін жы нер ныя ідэі. (12+).
6.45 Не па ра жаль ныя кан струк-
цыі. (12+).
7.30 Зо на бу даў ніц тва. (12+).
7.55, 13.20 Не ве ра год ны док-
тар Пол. (16+).
8.45, 10.15, 12.35, 14.55, 20.20, 
4.20 Аў та-SOS. (12+).
9.30 Скар бы Ту тан ха мо на. (12+).
11.45 Цу ды ін жы не рыі. (12+).
14.05 Дзі кі ту нец. (12+).
18.00, 21.10, 1.30, 5.05 Ге ній: 
Пі ка са. (16+).
18.50 80-я: дзе ся ці год дзе, якое 
ства ры ла нас. (16+).
19.35, 0.45 Рас сле да ван ні авія-
ка та строф. (16+).
22.50, 2.25 Дзі я на: згуб ле ныя 
кад ры. (12+).

8.00, 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, 19.00, 23.00, 3.50 
Па ляў ні чыя на рэ лік віі.
12.00 Зор нае вы жы ван не.
13.00 Вы жыць у цем ры.
14.00 Го лыя і на па ло ха ныя.
17.00, 7.10 Раз бу раль ні кі ле-
генд.
18.00, 6.20 Хут кія і гуч ныя.
20.00, 5.30 За ла тая лі ха ман ка.
1.00 Тур ба ду эт.
2.00 Што маг ло пай сці не так?
2.55 Ву ліч ная на ву ка.

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, 0.35 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 18.15, 0.15 «Зо на 
Х» (16+).
9.10 «Га лоў ны эфір».
10.20, 12.10, 18.35, 19.20 Се ры-
ял «Ідэа льны во раг» (16+).
12.45, 13.05, 14.35, 15.25 Ме-
лад ра ма «Дзяў чы на з пер сі-
ка мі» (16+).
15.15, 18.00 На ві ны рэ гі ё на.
17.05 «Бе ла рус кая ча сін ка».
21.00 «Па на ра ма».
21.50 «Сфе ры на цы я наль ных 
ін та рэ саў». Дак. фільм.
22.20 Се ры ял «След» (16+).
23.55 «Арэ на».
0.55 «Дзень спор ту».

7.00 «Тэ ле ра ні ца» (12+).
9.00, 19.05 «Тэ ле ба ро метр».
9.30, 20.00 Се ры ял «Зра зу-
мець. Да ра ваць» (16+).
10.30 «Ка пей ка ў ка пей ку» 
(12+).
11.10 «Ка мень, на жні цы, па пе-
ра» (16+).
11.45 «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 «Га-
ла ва лом ка» (0+).
16.50 Фут бол. Чэм пі я нат све ту. 
Са удаў ская Ара вія — Егі пет.
19.15 «Су пер ла то».
20.50 Фут бол. Чэм пі я нат све ту. 
Іс па нія — Ма ро ка. У пе ра пын-
ку: «КЕ НО».
23.00 «Ідзі сю ды і тан цуй».
23.05 «ЛавЛавСаr» (16+).
0.10 «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». Ка зі ны сыр.
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».
9.20, 15.50 «Ка ра лі эпі зо ду». 
Эраст Га рын (12+).
10.00 «На ву ка ма нія» (6+).
10.25 «Му зеі Бе ла ру сі».
10.50, 16.35 «У по шу ках ка-
пі та на Гран та». Маст. фільм 
(12+).
12.50 «На пе рад у мі ну лае».
13.20, 22.45 «Хро ні ка Пе ра мо-
гі». «Біт ва за Поў нач. Вай на ў 
мо ры» (12+).
13.45, 21.05 «Спра ва Ру мян-
ца ва». Дра ма (12+).
15.25 «Раз маў ля ем па-бе ла-
рус ку». Тэ ле вік та ры на.
17.40 «Вя лі кі пе ра пы нак». 
Ка ме дыя. 3-я і 4-я се рыі, за-
ключ ныя (12+).
20.10 «Май стэр ня. Гіс то рыя 
ад на го мас та ка». Ана толь 
Куз ня цоў.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
23.10 V Між на род ны фес ты-
валь «Ула дзі мір Спі ва коў за-
пра шае...» Дзяр жаў ны ака-
дэ міч ны сім фа ніч ны ар кестр 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

7.10 Фут бол. Чэм пі я на ту све ту. 
Япо нія — Се не гал.
9.05, 22.50 Фут бол. Дзён нік 
чэм пі я на ту све ту.
9.40 Вы ні кі тыд ня.
10.20 Вя лі кі спорт.
11.05 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. БА ТЭ 
(Ба ры саў) — «Шах цёр» (Са-
лі горск).
13.00 Тэ ніс. Тур нір WTA. Іст-
барн.
16.50 Фут бол. Чэм пі я нат све ту. 
Уруг вай — Ра сія. (У пе ра пын-
ку — Спорт-цэнтр.)
18.50 Фут бол. Чэм пі я нат све ту. 
Сі рыя — Егі пет.

20.50 Фут бол. Чэм пі я нат све ту. 
Іран — Пар ту га лія. (У пе ра пын-
ку — Спорт-цэнтр.)
23.25 Трэ ні ро вач ны дзень.

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, 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 «Кант роль ная за куп ка» 
(12+).
11.50 «Мод ны пры га вор» (12+).
13.10 «Га ра ды-ге роі. Мур-
манск» (12+).
14.20 «Ле ген ды цыр ка» (6+).
15.00 «Да вай па жэ нім ся!» 
(16+).
16.20, 23.30 «Муж чын скае/Жа-
но чае» (16+).
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 «Са до вае каль-
цо» (16+).
22.25 Се ры ял «Ад лі га» (16+).
0.25 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+).
11.45 «На слан нё». Се ры ял 
(16+).
13.50 Маст. фільм «Тай на ў іх 
ва чах» (16+).
15.40 «Элік сір ма ла до сці» (16+).
16.50 «Вя лі кі го рад».
17.35 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).

17.55, 0.35 «Фір мен ная гіс то-
рыя». Се ры ял (16+).
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 «Меч». 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 Се ры ял «Аса» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 На ві ны (бя гу чы ра док).
8.25, 10.05, 13.15 Се ры ял 
«Ву лі цы раз бі тых ліх та роў» 
(16+).
14.00, 3.15 «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, 1.50 «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+).
22.05 Маст. фільм «Моц ная» 
(16+).
0.10 Маст. фільм «Жэ ня, Жэ-
неч ка і «Ка цю ша» (12+).
2.45 Ін шы свет (12+).

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 «Чу жыя род-
ныя». (12+).
22.15, 23.10 Се ры ял «Склі фа-
соў скі». (12+).
0.05 «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+).
7.55, 8.05 Се ры ял «Вяр тан не 
Мух та ра». (16+).
8.55 Се ры ял «Су жэн цы». 
(16+).
9.40 «За гран ню». (16+).
10.25 Се ры ял «Да рож ны па-
труль». (16+).
12.10 «Ча кай мя не». (12+).
13.25, 18.30 Агляд. Над звы чай-
нае зда рэн не.
14.00 Се ры ял «ППС». (16+).
15.00, 16.35 Се ры ял «Ляс нік». 
(16+).
17.30 «ДНК». (16+).
19.45 Се ры ял «Мар скія д'яб-
лы. Смерч». (16+).
23.05 «НЗ.by».
23.30 «Вы ні кі дня».
0.00 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, 23.05 Се ры ял «Ка мі сар 
Рэкс» (12+).
8.15 Се ры ял «Мас коў ская са-
га» (12+).
9.15, 19.45 Се ры ял «Ім пе ра-
тры ца Кі» (16+).
10.20 Дак. фільм «Ма лы шы».
11.00, 18.50 Се ры ял «Сак ра-
тар» (16+).
12.30 Дра ма «Па са жы ры» 
(16+).
14.10 Се ры ял «Ка хан не цу-
доў нае» (16+).
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».
17.25 Се ры ял «За трым ка ў 
раз віц ці» (16+).
20.50 «Ве чар ні ца» (0+).
21.05 Дра ма «У імя кан ца ўсіх 
вой наў» (16+).

Панядзелак, 
25 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  

ПА РА ЛЕЛЬ НЫЯ 
НЕ ПРА МЫЯ
«АДЗІ НО КІ ВОСТ РАЎ»

СТБ, 30 чэр ве ня

Што аб' яд ноў вае зна ка мі та га 

«Па га не ля» Лем бі та Уль фса ка, 

на шу су ай чын ні цу Свят ла ну Зе-

лян коў скую, са ліст ку эс тон ска га 

му зыч на га гур та Vаnіllа Nіnjа Ле ну 

Ку ур маа і шэ раг ін шых ай чын ных і 

за меж ных ак цё раў? Су мес ны бе ла-

рус ка-эс тон ска-лат вій скі кі на пра ект 

пра адзі но ту бліз кіх лю дзей у вя лі-

кім го ра дзе.

Так, пра фе сар-лі та ра ту раз наў ца 

не мо жа знай сці па ра зу мен ня са 

сва ім сы нам — ма шы ніс там цеп-

ла во за, ма лень кая ба ле ры на, якая 

во ляй лё су апы ну ла ся ў ін ва лід ным 

ваз ку, ві на ва ціць у сва ім ня шчас ці 

ма ці, а двое сяб роў і бы лых са слу-

жыў цаў-ма ра коў шмат га доў не мо-

гуць раз бу рыць за ган ны трох кут нік 

за ка ха нас ці ў ад ну і тую ж жан чы-

ну... Усе яны за блы та лі ся ў ня прос-

тых ста сун ках, ні бы та ў па ву цін ні, 

і каб вы брац ца з яго, трэ ба па зба-

віц ца комп лек су ах вя ры, да ра ваць 

бліз кім і са бе ра ней шыя крыў ды 

і па чаць прос та жыць.

«ЖАН ЧЫ НЫ»

АНТ, 30 чэр ве ня

Ме лад ра ма 1966 го да скла да ец-

ца з трох сен ты мен таль ных на вел 

пра ня прос ты лёс жан чын роз ных 

па ка лен няў. Усе яны ў пас ля ва ен-

ны час пе ра еха лі з вёс кі ў го рад 

у по шу ках шчас ця і ўлад ка ва лі ся 

пра ца ваць на фаб ры ку мэб лі, дзе 

іх нія лё сы і пе ра пля лі ся. Ка ця ры на 

ма рыць вы рас ціць і ўба чыць шчас-

лі вым свай го адзі на га сы на, дзе ля 

яко га яна га то вая ах вя ра ваць на ват 

аса біс тым шчас цем. Ду ся імк нец ца 

стаць як ма га больш «га рад ской» і 

знай сці вя лі кае ка хан не, якое ўсё 

не да ец ца ёй у ру кі. А са мая ма-

лод шая з жан чын, Аль ка, пе рад усім 

хо ча стаць на но гі і за браць да ся бе 

з вёс кі дзі ця...

«КА ХАН НЕ З АК ЦЭН ТАМ»

«Бе ла русь 3», 1 лі пе ня

Кі на аль ма нах Рэ зо Гі шы не іш ві лі 

скла да ец ца з пя ці са ма стой ных на-

вел, аб' яд на ных мес цам дзе ян ня — 

Гру зія, і асноў ным па сы лам — пра 

тое, што са праўд нае ка хан не не ве-

дае ні ме жаў, ні на цы я наль нас цяў, 

за тое мо жа зру шыць го ры.

Та му су пра цоў ні ца віль нюс ка га 

тэ ле ба чан ня Хель га едзе ў Тбі лі-

сі, каб знай сці свай го су джа на га і 

баць ку па тэн цый на му дзі ця ці — а 

зна хо дзіць, як во дзіц ца, не вы хо-

дзя чы з га тэ ля. Ма ла дая па ра, якая 

ха ва ец ца ад пе ра сле ду, не ча ка на 

трап ляе ў Ба ту мі на чу жое за ла-

тое вя сел ле. А ку хар, за ка ха ны ў 

дзяў чы ну-гі да, ад ной чы паў та рае 

ра ман тыч ны ўчы нак Пі рас ма ні і 

пра дае ква тэ ру, каб на быць для 

дзяў чы ны міль ён руж — але той 

не аказ ва ец ца до ма, бо яна вя дзе 

чар го вую эк скур сію...


