
6.00, 15.15 Се ры ял «Ва ро ні ны». 

(12+).
7.20 М/ф «Тры ка ты». (0+)
7.40 М/ф «Смя ша ры кі». (0+)
8.00 М/ф «Лі га Watchcar». (0+)
8.30 «Ера лаш». (6+).
8.50 «Га ле рэя пры га жос ці». 
(16+).
9.25 «Прос та кух ня». (12+).
10.00 Ба я вік «Ла ра Крофт: рас-
кра даль ні ца граб ніц». (12+).
12.00 «Па спець за 24 га дзі ны». 
(16+).
13.00, 20.00 «Су пер ма мач ка». 
(16+).
14.10, 2.30 Се ры ял «Збег лыя сва-
я кі». (16+).
16.15 Се ры ял «Ка ман да Б». (16+).
18.10 «Уз ва жа ныя і шчас лі выя лю-
дзі». (16+).
21.10, 3.20 Фан тас ты ка «У па стцы 
ча су». (12+).
23.20 «Ураль скія пель ме ні». (16+).
0.00 Се ры ял «Вы жыць пас ля». 
(16+).
0.50 Се ры ял «Бяз моў ны свед ка». 
(16+).
1.40 Се ры ял «Ме тад Лаў ро вай». 
(16+).
5.10 Скетч-шоу «Міль ё ны ў сет-
цы». (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 На ві ны куль ту ры.
6.35 «Ле ген ды су свет на га кі но». 
Ба рыс Бар нет.
7.05 «Пеш шу...» Маск ва ку пец-
кая.
7.35 «Ар хіў ныя тай ны». Дак. се-
ры ял.
8.10 «Пер шая паль чат ка». Маст. 
фільм.
9.30 «Ага та вы кап рыз ім пе ра тры-
цы». Дак. фільм.
10.15, 17.45 «На зі раль нік».
11.10, 0.35 ХХ ста год дзе. «Кі на па-
на ра ма». 1978 год.
12.10 «Мы — гра ма цеі!»
12.50 «Бе лая сту дыя».
13.30 «Чор ныя дзір кі. Бе лыя 
пля мы».
14.10, 17.30, 2.35 Су свет ныя 
скар бы.

14.30 «Біб лей скі сю жэт».
15.10, 1.40 Бер лін скі фі лар ма-
 ніч ны ар кестр. Га ла-кан цэрт 
у Бер лі не.
16.10 «На гэ тым тыд ні... 100 га доў 
та му. Неф ран та выя на тат кі».
16.35 «Па вел Клу шан цаў. Зор ны 
ле ту цен нік». Дак. фільм.
18.45 «Ал маз ная грань». Дак. 
фільм.
19.45 «Га лоў ная ро ля».
20.30 «Доб рай но чы, ма лыя!»
20.45 Сту пе ні цы ві лі за цыі. «Анг-
кор — зям ля ба гоў». Дак. фільм. 
1-я се рыя.
21.35 «Не спа дзя ва ны парт рэт. Ва-
лян цін Кур ба таў. Апош нія». Дак. 
се ры ял. Фільм 1-ы.
22.05 «Са ці. Ня сум ная кла сі ка...»
22.45 «Дзі кен сі я на». Маст. фільм. 
1-я се рыя.
0.05 «Ма гістр гуль ні». «Іван Бяз-
до мны — аў тар «Май стра і Мар-
га ры ты»?»
1.35 «Фі дзій». Дак. фільм.

6.00, 0.00 «Да і пас ля...» з Ула-
дзі мі рам Мал ча на вым. Год 1984. 
2011 год (16+).
6.55, 11.20, 15.15, 17.30, 18.50, 
20.40, 21.40, 1.00, 3.40, 5.50 Му-
зыч ная на сталь гія (12+).
7.10 «Ва кол сме ху». 1984 год (12+).
8.35 «...жа да ем шчас ця вам». 
Фільм-кан цэрт. 1985 год (12+).
9.00 «Быў час». 2009 год (16+).
10.00 Маст. фільм «Мой пя шчот на 
ка ха ны дэ тэк тыў». (16+).
11.35 «Час пік» з У. Лісць е вым. 
1994 год (16+).
12.00 «У гас цях у М. Ма га ма е ва». 
Лай за Мі нэ лі. 1992 год (16+).
12.45 Кан цэрт ная пра гра ма «Ала 
Пу га чо ва су стра кае сяб роў». 
1994 год (12+).
14.25 Пра гра ма «Ман таж». 
1988 год (16+).
15.30 Маст. фільм «Уяў ны хво ры». 
(16+).
17.40 Маст. фільм «За па сное ко-
ла». (16+).
18.00 «Се вА ло гія» з Се вам 
На ўга род ца вым: «Пінк Флойд». 
2005 год (18+).
19.00 Фільм-спек такль «У го ра-
дзе доб рае на двор'е». 1983 год 
(16+).

21.00, 3.00 «Мі ну лы час» (12+).

22.00 «На ро джа ныя ў СССР» 

(12+).

23.00 Пра гра ма «Рыт мы пла не-

ты». 1985 год (12+).

1.10 Маст. фільм «Быў ме сяц 

май». (12+).

4.00 «Кол ба ча су» (16+).

5.05 Фільм-кан цэрт «Зі мо вы 

ве чар... у Луж ні ках!» 1989 год. 

2-я част ка (12+).

3.30, 10.30, 18.00 Пхёнч хан-2018. 

Ха кей. Муж чы ны. Фі нал.

5.00, 12.30, 16.00, 19.30 Пхёнч-

хан-2018. «Алім пій скія гуль ні»-эк-

стра.

5.30, 20.00 Пхёнч хан-2018. Цы ры-

мо нія за крыц ця.

7.30, 13.00, 16.30 Пхёнч хан-2018. 

Фі гур нае ка тан не.

9.00, 12.00 Пхёнч хан-2018. Баб-

с лей.

9.30, 14.30 Пхёнч хан-2018. Лыж-

ныя гон кі.

21.45 Сну кер. Welsh Open.

2.00 Ве ла спорт. «Тур Абу-Да бі».

0.35 Ка ме дыя «Раз бі ра ю чы Га-

ры». (16+).

2.25 Ка ме дыя «Ка ні ку лы ма ры». 

(12+).

4.15 Ка ме дыя «Як скрас ці брыль-

янт». (16+).

6.00 Ме лад ра ма «Не рэ аль нае ка-

хан не». (16+).

7.35 Ка ме дыя «Superнянь». (16+).

9.10 Ка ме дыя «Эйс Вен ту ра: вы-

шук хат ніх жы вёл». (12+).

10.50 Ка ме дыя «Дом з па ра нар-

маль ны мі з'я ва мі». (16+).

12.25 Ка ме дыя «Дом з па ра нар-

маль ны мі з'я ва мі-2». (18+).

14.05 Ка ме дыя «Пра клён неф ры-

та ва га скар пі ё на». (16+).

16.05 Пры го ды «Вя лі кі сал дат». 

(16+).

17.55 Ка ме дыя «Вель мі страш нае 

кі но». (16+).

19.30 Ка ме дыя «Жы вё ла». (12+).

21.00 Ка ме дыя «Кра ну ты». (16+).

23.00 Ка ме дыя «Без па чуц цяў». 

(16+).

6.00 М/ф (6+).

8.05 «10 са мых» (16+).

8.35 «Док тар І...» (16+).

9.05, 19.00, 2.15 «Аскол кі». Се ры-

ял (16+).

10.45, 3.35 «Су до выя страс ці». 

Дак. се ры ял (16+).

12.25 «Асця рож на, мах ля ры!» 

(16+).

12.55 «Без пад ма ну» (16+).

13.45 «Ча ты ры кры зі сы ка хан ня». 

Маст. фільм (12+).

15.30 «Не рас кры тыя тай ны» 

(16+).

16.25 «Мой ге рой» (12+).

17.15, 1.35 «Раз ві тан не» (16+).

18.05 «Жыц цё без ка ха на га». Дак. 

фільм (12+).

20.45 «Гра ма дзян ка Ка ця ры на». 

Се ры ял (12+).

21.45 «Па го ня за сма кам» (16+).

22.45 «Уся праў да» (16+).

23.20 «Ня бё сы, якія аб ры ну лі ся». 

Се ры ял (16+).

0.05 «Шпі ён па су сед стве». Ба я-

вік (6+).

5.05 «Ча со ва да ступ ны» (12+).

6.10, 17.35 Эрын Бро ка віч — пры-

го жая і ра шу чая (16+).

8.45 Ака дэ мія вам пі раў (12+).

10.55 Анё лы Чар лі: толь кі на пе-

рад (12+).

13.10 Кіт (16+).

15.10 Да руй за ка хан не (16+).

20.10 Ад чай ны (16+).

22.15 Фі ло са фы: урок вы жы ван-

ня (12+).

0.20 За цьмен не (18 +).

2.20 Тай нае акно (12+).

4.00 Ма рыя-Ан ту а нэ та (16+).

6.20 Бла сла ві це жан чы ну (12+).

8.40 Цём ны свет: раў на ва га 

(12+).

10.35 Ман та на (16+).

12.30 Дзень ка ман дзі ра ды ві зіі 

(6+).

14.25 Слон (12+).

16.20, 4.20 Як вый сці за муж за 

міль я не ра-2 (12+).

18.20 Зло дзей (16+).

20.20 Вы кру та сы (12+).

22.20 А ран кам яны пра чну лі ся 

(16+).

0.20 Сі бір. Мо на мур (18+).

2.25 Усё і ад ра зу (16+).

6.00 На ву ко выя не да рэ чнас ці. 

(12+).

6.20, 13.20 Зай маль ная на ву ка. 

(12+).

6.45, 14.05 Уз лом сіс тэ мы. (16+).

7.05 Цу ды ін жы не рыі. (12+).

7.55, 11.50 Са праўд ны су пер кар. 

(12+).

8.40, 17.10, 20.25 Аў та-SOS. (12+).

9.25 Па на ра ма 360. Аб' ект су свет-

най спад чы ны. (12+).

10.15 Ін жы нер ныя ідэі. (12+).

11.05 Ша ша праз пек ла. (12+).

12.35 Ча ла век су праць YouTube. 

(12+).

14.50, 18.50 «Джон Ф. Ке нэ дзі: ку-

ля, якая знік ла» (16+).

15.40 Су пер збу да ван ні. (12+).

16.25, 19.35, 0.25, 2.45 Рас сле да-

ван ні авія ка та строф. (16+).

18.00, 22.00, 1.10, 4.20 Сак рэ ты 

Ста ра жыт на га све ту. (16+).

22.45 По гляд знут ры. (12+).

23.35, 5.10 Сак рэт ныя ма тэ ры я лы 

ста ра жыт на сці. (16+).

2.00 Ра сій скія сак рэт ныя ма тэ ры я -

лы. (16+).

8.00, 17.00, 22.00, 4.40 Ма хі на-

та ры.

9.00, 15.00, 21.00, 6.20 Як гэ та 

ўстро е на?

10.00, 16.00, 23.00, 3.50 Па ляў ні-

чыя на скла ды.

11.00 Па да рож жа ў не вя до масць.

14.00, 7.10 Вы жыць лю бой ца ной.

18.00 Ву ліч ныя гон кі.

19.00, 5.30 У па го ні за кла сі кай.

20.00, 1.00 За ла тая лі ха ман ка.

0.00 Тэс ла: рас сак рэ ча ныя ар-

хі вы.

2.55 Ма лан ка выя ка та стро фы.

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, 0.20 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 18.15, 0.00 «Зо на Х». 
(16+).
9.10 «Га лоў ны эфір».
10.20, 12.10, 18.35, 19.20 Се ры ял 
«Ад на лю бы». (16+).
12.50, 14.40, 15.25 Ме лад ра ма 
«Ад пер ша га да апош ня га сло-
ва». (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 «На шы».
22.10 Се ры ял «След». (16+).
23.40 «Арэ на».
0.35 «Дзень спор ту».
0.50 Кі на эпа пея «Ці хі Дон». 1-я 
се рыя. (12+).

7.00 «Тэ ле ра ні ца» (12+).
9.00, 18.35, 22.00 «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+).
11.05 «Ка мень, на жні цы, па пе ра» 
(16+).
11.35 «Спат кан не з бу ду чы няй» 
(16+).
12.30 «Свет на вы ва рат» (16+).
13.20 «Іко на сты лю» (16+).
14.30 М/с «Ка чы ныя гіс то рыі» (0+).
15.25 Ані ма цый ны фільм «Пры-
го ды Тыг ру лі» (0+).
16.45 Ба я вік «Іп Ман-2» (16+).
19.15 «Су пер ла то».
21.00 «Спат кан не з бу ду чы няй» 
(16+).
22.05 «КЕ НО».
22.10 «ЛавЛавСаr» (16+).
23.05 «Ідзі сю ды і тан цуй».

23.10 Се ры ял «Ка вар ныя па ка-
ёў кі» (16+).
0.00 «Сыг рай мя не, ка лі змо жаш» 
(12+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.40 «Бе ла рус кая кух ня». Грыб кі.
8.05, 12.00, 19.55 «Ка лей да скоп». 
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, 17.25 «Ка ра лі эпі зо ду». Ста-
ні слаў Ча кан (12+).
10.00 «У жніў ні 44-га...» Маст. 
фільм (12+).
12.20 «На ву ка ма нія» (6+).
12.50 «Сла вян скі ба зар у Ві цеб-
ску — 2012».
13.45 «На пе рад у мі ну лае».
14.10, 22.50 «Вы зва лі це лі. Штур-
ма ві кі». Дак. се ры ял (12+).
15.00, 21.05 «Га ра чы снег». Дра-
ма (12+).
16.40 «Люб лю і па мя таю». Кам-
па зі тар, на род ны ар тыст СССР 
Яў ген Гле баў.
18.05 «Апе ра цыя «Ту шон ка». 
Ка ме дыя (16+).
20.10 «Май стэр ня. Гіс то рыя ад на-
го мас та ка». Мак сім Пят руль.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).

7.05 Алім пій скія гуль ні. Пхёнч хан-
2018. Вы ні кі дня.
7.25 Алім пій скія гуль ні. Пхёнч хан-
2018. Дзён нік.
7.50 Алім пій скія гуль ні. Пхёнч хан-
2018. Ха кей. Фі нал. Муж чы ны.
10.15 Алім пій скія гуль ні. Пхёнч-
хан-2018. Ура чыс тая цы ры мо нія 
за крыц ця.
11.40 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Ман чэс тэр Юнай тэд» — «Чэл сі».
13.35 Зме ша ныя адзі на бор ствы. 
UFC.
15.20 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Лі вер пуль» — «Вэст Хэм».
17.15 Лёг кая ат ле ты ка. Між на род-
ны тур нір. Глаз га.
19.20 Бас кет бол. Ква лі фі ка цыя да 
ЧС-2019. Муж чы ны. Бе ла русь — 
Сла ве нія. (У пе ра пын ку — Спорт-
цэнтр.)

21.15 Спорт-цэнтр.
21.25 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Ві дэа ча со піс.
21.55 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
Агляд ту ра.
22.55 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Крыс тал Пэ лас» — «То тэн хэм». 
(У пе ра пын ку — Спорт-цэнтр.)

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+).
12.20, 13.10 «Ге ніі і лі ха дзеі» 
(12+).
13.55 «Да вай па жэ нім ся!» (16+).
14.55 «Муж чын скае/Жа но чае» 
(16+).
16.20 «Ад ва рот ны ад лік». «Го рад 
на Ня мі зе. У по шу ках стра ча на-
га» (12+).
16.55 «На са май спра ве» (16+).
18.20 «Уда ча ў пры да чу!» з «Еў-
ра опт».
19.05 «Ня хай га во раць» (16+).
20.00 «Час».
21.10 «На ша жыц цё».
22.15 Се ры ял «Го рад» (16+).
0.10 «Спарт клуб» (12+).
0.40 «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».
8.30 «Ты дзень».
9.25 «Вя лі кае сне дан не» (12+).
10.00 «Ты дзень спор ту».
10.40 «Да лё кія сва я кі».
11.00, 13.50 «Раз вед чы цы». Се-
ры ял (16+).
16.50 «Вя лі кі го рад».
17.35 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
17.50 «Ін струк тар». Се ры ял 
(16+).

20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз нас ці».

20.15 «Са мыя ша кі ру ю чыя гі по-

тэ зы» (16+).

21.05 «За гад кі ча ла вец тва» (16+).

21.55 «Гля дзець усім!» (16+).

23.05 «За мах». Се ры ял (16+).

6.00 Се ры ял «АСА» (16+).

8.35, 13.15 Се ры ял «Шу лер». 

(16+).

13.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя гу-

чы ра док).

14.00, 2.50 «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 Се ры ял «Вяр тан не Мух-

та ра» (16+).

19.20 Се ры ял «Учас так». (12+).

22.30, 0.10 Маст. фільм «Лас ка-

вы май» (16+).

0.00 На ві ны апоў на чы (бя гу чы 

ра док).

0.55 Маст. фільм «Вол га-Вол га» 

(12+).

3.50 Се ры ял «Хат няя пры служ-

ні ца» (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+).

12.30 Ток шоу «Што ад бы ва ец-

ца».

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 «Кру тыя бе ра гі». 

(16+).

22.10, 23.10 Се ры ял «Кры ва вая 

па ні». (16+).

0.15 «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, 8.10 Се ры ял «Мух тар. Но вы 
след». (16+).
8.50 Се ры ял «Су жэн цы». (16+).
9.45 «За гран ню». (16+).
10.30 Се ры ял «Ву лі цы раз бі тых 
ліх та роў». (16+).
12.00 «Ча кай мя не». (12+).
13.30, 18.25 Агляд. Над звы чай нае 
зда рэн не.
14.05 «Но выя рус кія сен са цыі». 
(16+).
15.10 Ты не па ве рыш! (16+).
16.35, 19.40 Се ры ял «Ку ба». 
(16+).
21.20 Се ры ял «Па той бок смер-
ці». (16+).
23.05 «НЗ.bу».
23.25 «Вы ні кі дня».
23.55 «Ар мія Бе ла ру сі. Ле та піс 
ста год дзя». Дак. фільм. 1-я се-
рыя.

7.00, 16.00, 19.50, 20.55, 23.55 
«На двор'е».
7.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» (0+).
7.30, 23.10 Се ры ял «Ка мі сар 
Рэкс» (12+).
8.15 Се ры ял «Міс Брэд лі» (12+).
9.45, 19.55 Се ры ял «Дэ тэк тыў-
нае агенц тва «Ме ся ца вае свят-
ло» (16+).
10.35 Спар тыў ная пра гра ма.
11.05 «Сад і ага род».
11.15 Ба я вік «Цём ная тэ ры то-
рыя» (16+).
13.00 Се ры ял «Па лю боў ні кі пус-
ты ні» (16+).
14.30 Ме лад ра ма «Аса бо вая 
спра ва суд дзі Іва но вай» (16+).
16.05 «Мульт па рад» (0+).
16.30 «Ёсць мер ка ван не».
17.25 Се ры ял «Го рад пры шэль-
цаў» (16+).
18.55 Се ры ял «Аба рон ца» (16+).
20.45 «Ве чар ні ца».
21.00 Дра ма «Імя Ро зы» (16+).

Панядзелак, 
26 лютага
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АНТАНТ

Ся дзі і гля дзіСя дзі і гля дзі  

БІТ ВА 
ХА РАК ТА РАЎ

«МЯ НЯЮ ЖОН КУ»

«Бе ла русь 2», з 27 лю та га

Рэ алі ці-шоу, прэм' е ра яко га ад-
бу дзец ца на на ступ ным тыд ні, — 
укра ін ская адап та цыя бры тан ска га 
Wіfe Swap, па ка за на га ў больш як 
40 кра і нах све ту, у тым лі ку не каль-
кі се зо наў зды ма ла ся і ў Бе ла ру сі 
пад наз вай «Аб мен жон ка мі».

Па вод ле ўмоў пра ек та, на шэсць 
дзён дзве жан чы ны па кі да юць свае 
сем'і. А на но вым мес цы па ло ву 
ад ве дзе на га тэр мі ну ма ці ся мей-
ства жы вуць па чу жых, ня звык лых 
нор мах і пра ві лах, а дру гую па ло-
ву — пра вод зяць улас ную «па лі-
ты ку пар тыі». На пер шы по гляд 
усё прос та, а вось на дру гі і трэ ці 
ін шыя прын цы пы скла дан ня ся мей-
на га бюд жэ ту, вы ха ван ня дзя цей, 
вя дзен ня да маш няй гас па дар кі мо-
гуць да вес ці да скан да лу... Па гля-
дзець на ся бе збо ку і па спра ба ваць 
улез ці ў чу жую шку ру, вы пра віць 
свае хі бы і па чаць ца ніць тое, што 
ма еш, — хі ба гэ тыя мэ ты не вар тыя 
сме ла га экс пе ры мен та?

«КЛАН ЮВЕ ЛІ РАЎ»

«Бе ла русь 1», з 1 са ка ві ка

95-се рый ная дэ тэк тыў ная ме-
лад ра ма зво дзіць у ад но цэ лае вя-

лі кія гро шы, за блы та ныя інт ры гі і 

су час ных Ра мэа з Джуль е тай, якія 

ме лі ня шчас це на ра дзіц ца ў ва ро-

жых сем' ях.

Най леп шыя сту дэн ты Львоў-

скай ака дэ міі мас тац тваў і ад на-

ча со ва най леп шыя сяб ры Ге ор гій і 

Ба рыс атрым лі ва юць у па да ру нак 

па на бо ры юве лір ных ін стру мен-

таў, і гэ та ста но віц ца для кож на га 

з іх па чат кам пры го жа га і маш таб-

на га біз не су. Пас ля за кан чэн ня ву-

чо бы сяб ры раз' еха лі ся па роз ных 

га ра дах, а праз доў гі час лёс звёў 

іх зноў — ужо ў якас ці кан ку рэн таў. 

Але ў жор ны кры мі наль ных раз бо-

рак па між бы лы мі сяб ра мі трап ля-

юць дзе ці, якія вы пад ко ва су стрэ лі-

ся і па ка ха лі адзін ад на го...

Што ад мет на, се ры ял зды маў ся 

ў са праўд ных юве лір ных май стэр-

нях, а ўсе ўпры га жэн ні ў кад ры — 

не бу та фо рыя, а рэ аль ныя аў тар-
скія ра бо ты.

«НАР ВЕГ»

АНТ, 4 са ка ві ка

Маск віч Жэ ня Кі ры лаў вя дзе 
свой не вя лі кі біз нес, пе ра піс ва ец-

ца з нар веж кай Брун хіль дай і пла-

нуе ўзяць з ёй шлюб ды з'е хаць 

у Скан ды на вію. Але на пя рэ дад ні 

пры ез ду ня вес ты сва як на вяз вае 

Яў ге ну «до гляд» спраў клі нін га ва га 

агенц тва «На стач ка», у якім пра-

цу юць міг рант кі-азі ят кі. Ве да ю чы, 

што ў яго еў ра пей кі-ня вес ты вель мі 

жорст кая па зі цыя на конт сва бо ды 

і та ле рант нас ці, Кі ры лаў прад чу-

вае вя лі кія праб ле мы... Але гэ та не 

ка ме дыя з на бо рам штам паў пра 

роз ні цу мен та лі тэ таў, а пя рэс тая і 

ня прос тая жыц цё вая гіс то рыя, якая 
чымсь ці на гад вае «Га раж» Ра за на-
ва. А ў кож на га з ге ро яў, па вод ле 
трап най за ўва гі кі на кры ты каў, ёсць 
«свой мо мант га неб нас ці і свая хві-
лі на ге ра із му».


