
6.00, 16.15 Се ры ял «Ва ро ні-
ны». (12+).
7.20. 4.20 М/ф «Джынг лі кі». 
(0+)
7.50, 4.45 М/ф «Ма рын і яго 
сяб ры». (0+)
8.10, 5.00 М/ф «Смя ша ры кі». 
(0+)
8.30 «Ера лаш». (6+)
9.20, 1.50 Се ры ял «Гэ та ка-
хан не». (16+).
10.20 Ка ме дыя «Вя лі кі та та». 
(16+).
12.15 Скетч-шоу «6 кад раў». 
(16+).
13.00, 2.40 Скетч-шоу «Асця-
рож на: дзе ці!» (6+).
14.00, 20.00 «Су пер ма мач ка». 
(16+).
15.10, 5.10 Се ры ял «Ра нет кі». 
(12+).
17.50, 23.10 «Ураль скія пель-
ме ні». (16+).
19.00 Се ры ял «Іва но вы-Іва но-
вы-2». (16+).
21.10 Ка ме дыя «Та кія роз ныя 
бліз ня ты». (12+).
0.00, 3.30 Се ры ял «Вы жыць 
пас ля». (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, 23.30 На ві ны 
куль ту ры.
6.35 «Ле ген ды су свет на га кі-
но». Тац ця на Пель тцер.
7.05 «Пеш шу...» Маск ва ба-
ра дзін ская.
7.35 «Пра ві лы жыц ця».
8.05 «У лю дзях». Маст. 
фільм.
9.40, 19.45 «Га лоў ная ро ля».
10.15, 17.45 «На зі раль нік».
11.10, 0.20 ХХ ста год дзе. «Ма-
на лог жан чы ны». Кан цэрт Ва-
лян ці ны Тал ку но вай. 1986 г.
12.15, 2.00 «Ка ра лі ды нас тыі 
Фа бер жэ». Дак. фільм.

12.55 «Аб са лют ны слых».
13.35, 20.15 «Лю дзі і ка мя ні 
эпо хі неа лі ту». Дак. фільм.
14.30, 23.50 «Не яў клі да ва геа-
мет рыя Сяр гея Бар хі на». Дак. 
фільм.
15.10, 1.25 Фрай бург скі ба роч-
ны ар кестр. Тво ры І. С. Ба ха.
15.50 «Ро берт Бернс». Дак. 
фільм.
15.55 Пер ні ка вы до мік. «Ка-
зач ная ма шы нэ рыя».
16.25 80 га доў Але гу Куд ра-
шо ву. «Бліз кае акру жэн не».
17.20 «4001-ы лі цер ны». Дак. 
фільм.
18.45 «Цвін гер. Па сле дзе 
дрэз дэн скіх шэ дэў раў». Дак. 
фільм.
20.05 «Доб рай но чы, ма-
лыя!»
21.10 «Эніг ма. Ма рыс Ян-
санс».
21.50 «Мае ўні вер сі тэ ты». 
Маст. фільм.
2.40 Су свет ныя скар бы.

6.00 «Быў час» з Аляк санд рам 
Па літ коў скім: «Яны бы лі вы яз-
ны мі». 2007 год (16+).
6.50, 8.45, 9.40, 11.00, 14.15, 
15.40, 17.00, 19.10, 20.45, 
21.40, 2.10, 3.40, 5.00 Му зыч-
ная на сталь гія (12+).
7.10, 13.00, 19.25 Маст. фільм 
«Цы ган». (16+).
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 «Мі ну-
лы час» (12+).
10.00, 16.00, 22.00, 4.00 «На-
ро джа ныя ў СССР» (12+).
12.00 «Спя ем, сяб ры!» з Тац-
ця най Віз бар. 2007 год (12+).
18.00 «Яло вая суб ма ры на» з 
Аляк санд рам Ліп ніц кім. «Гіс-
то рыя рус ка га ро ка. В. Цой. 
«Дзе ці хві лін». 2-я част ка: 
«Ра да вац ца трэ ба!» 2008 год 
(16+).
23.05 «Шы нок «13 крэс лаў». 
1970 год (12+).
0.00 Маст. фільм «Адам жэ-
ніц ца на Еве». (16+).

2.30 Ве ла спорт. «Тур па да ро-
гах Фланд рыі».
4.00, 7.30, 10.00, 15.45, 18.00, 
20.30, 0.00 Цяж кая ат ле ты ка. 
Чэм пі я нат Еў ро пы.
6.30, 12.00, 23.00 Ве ла спорт. 
«Тур па да ро гах Фланд рыі».
8.30 Сну кер. The Players 
Champіonshіp. Фі нал.
9.30 «VІP-ло жа».
13.30, 22.55 Watts. Топ-10.
14.00 Скач кі на лы жах з 
трамп лі на. Ку бак све ту.
15.15 Бія тлон. Ку бак све ту.
22.15 Фут бол. Чэм пі я нат 
MLS.

1.25 Ушчэнт. (16+).
3.10 Поў нае пе ра тва рэн не.
4.40 Даю год. (16+).
6.35 Ча ты ры па коі. (18+).
8.25 Эль за і Фрэд. (12+).
10.30 Дрэн ны Сан та. (16+).
12.15 Шпі ён па су сед стве. 
(12+).
14.05 100 міль ё наў еў ра. 
(16+).
15.50 Пры дур кі. (16+).
17.25 Ха цеў бы я быць тут. 
(16+).
19.30 Анё лы Чар лі. (12+).
21.15 Анё лы Чар лі-2: толь кі 
на пе рад. (12+).
23.15 Гу ляй, Ва ся! (16+).

6.00 М/ф (6+).
8.10 «Док тар І...» (16+).
8.40, 19.00, 2.15 «Аскол кі». 
Се ры ял (16+).
10.15, 3.55 «Су до выя страс-
ці». Дак. се ры ял (16+).
11.50, 18.00 «Сак рэ ты эк стра-
сэн саў» (16+).
12.45, 16.50 «Ва раж біт ка» 
(12+).

13.50 «Па ра лель ны свет» 
(12+).
14.50 «Па ляў ні чыя на пры ві-
даў» (16+).
15.25 «Прос тыя скла да нас ці» 
(12+).
16.00 «На ту раль ны ад бор» 
(12+).
20.55 «Спра ва суд дзі Ка рэ лі-
най». Се ры ял (12+).
21.55 «Не рас кры тыя тай ны» 
(12+).
22.55 «90-я» (16+).
23.45 «Ня бё сы, якія аб ры ну лі-
ся». Се ры ял (16+).
0.35 «Ня бес ны ка пі тан і 
свет бу ду чы ні». Фан тас ты ка 
(12+).
5.30 «Лі нія аба ро ны» (16+).

6.10, 16.05 Су жэн цы Мор ган 
ва ўцё ках. (16+).
8.10 Аляк сандр. (16+).
11.25 Сем га доў у Ты бе це. 
(16+).
14.00 Марс ата куе! (12+).
18.05 Па ляў ні чыя на пры ві-
даў-2. (12+).
20.10 Ма ціль да. (0+).
22.05 Тва ры ў на тоў пе. (16+).
0.05 Быць Джо нам Мал ка ві-
чам. (16+).
2.15 Усмеш ка Мо ны Лі зы. 
(12+).
4.25 Спя вак на вя сел лі. 
(12+).

6.20 Дзень вы ба раў-2 (12+).
8.20 Іван (6+).
10.10 Па ляў ні чы-4. Ад пла та 
(16+).
12.15 Пры ват нае пі я нер скае-2 
(12+).
14.10 Аг ні пры то на (16+).
16.20, 4.20 Та та на пра кат. 
1—2-я се рыі(12+).
18.10 Кух ня. Апош няя біт ва 
(12+).
20.20 Уця кач кі (12+).
22.20 Мя це лі ца (16+).

0.05 У да лё кім со рак пя тым... 
Су стрэ чы на Эль бе (18+).
2.05 Ча ты ры так сіс ты і са ба-
ка-2 (12+).

6.00 Ін жы нер ныя ідэі. (12+).
6.50, 5.40 На ву ко выя не да рэч-
нас ці. (12+).
7.40, 13.15 Не ве ра год ны док-
тар Пол. (16+).
8.30, 11.45, 16.30, 20.25 Аў та-
SОS. (12+).
9.20 Эк стрэ маль ны экс прэс. 
(16+).
10.05, 14.05 Між на род ны 
аэ ра порт Ду бай. (12+).
10.55, 14.50 Най ця жэй шы 
ў све це ра монт. (6+).
12.30 На ву ка бу ду чы ні. (12+).
15.40, 18.00, 22.00, 0.15, 2.30 
Рас сле да ван ні авія ка та строф. 
(16+).
18.50 Паў ноч ная Ка рэя: та ды 
і ця пер. (16+).
19.35 Не вя до мая пла не та 
Зям ля. (12+).
22.45 Фі дэль Каст ра: стра ча-
ныя плён кі. (16+).
23.30 Ува рван не на Зям лю. 
(16+).
1.50 Зор ная раз мо ва. (16+).
4.50 Па ра нар маль нае. (16+).

8.00, 17.00, 22.00, 4.40 Ма хі-
на та ры.
9.00, 11.00, 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.
14.00, 7.10 Вы жыць лю бой 
ца ной.
18.00 Раз бу раль ні кі ле генд.
19.00, 5.30 У па го ні за кла сі-
кай.
20.00, 0.00 За ла тая лі ха ман-
ка.
2.00 Аляс ка: апош ні ру беж.
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, 0.25 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+).
9.10, 22.10 Се ры ял «След» 
(16+).
10.50, 12.10, 18.35, 19.20 Се-
ры ял «Ся мей ны аль бом» 
(12+).
13.10 «Дзі ця чы док тар».
13.40 «Дзень у вя лі кім го ра-
дзе».
14.40, 15.25 Се ры ял «Клан 
юве лі раў. Тай ны» (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 Спе цы яль ны рэ пар таж 
(12+).
23.45 «Сфе ра ін та рэ саў».
0.45 «Дзень спор ту».
0.55 Се ры ял «Дзя жур ны 
ўрач» (16+).

7.00 «Тэ ле ра ні ца» (12+).
9.00, 19.40 «Тэ ле ба ро метр».
9.05, 19.45 Се ры ял «Сля пая» 
(16+).
10.15, 17.35 Се ры ял «Ган на-
дэ тэк тыў» (16+).
12.20, 22.05 «Арол і рэш ка. 
Юбі лей ны» (16+).
13.15 «Па нен ка-ся лян ка» 
(16+).
14.15 «На на жах» (16+).
15.20, 23.05 Се ры ял «Ка вар-
ныя па ка ёў кі» (16+).
16.15, 23.55 «Ні чо га са бе ньюз» 
(12+).
16.20, 0.00 «Пін_код». Ін тэр ак-
тыў ны ма ла дзёж ны пра ект.
17.10 «Ба гі ня шо пін гу» (16+).
20.50 «Аб мен жон ка мі» (16+).
22.00 «Спорт ла то 6 з 49», 
«КЕ НО».

7.00 «Даб ра ра нак».
7.40 «Бе ла рус кая кух ня». Ка-
рась за пе ча ны.
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, 18.15 «Веч ны кліч». 
Маст. фільм (12+).
9.50, 16.10 «Апош ні дзень». 
Сяр гей Бан дар чук (12+).
10.25, 16.45 «Дуб лёр». Ка ме-
дыя (12+).
12.40 Юбі лей ны кан цэрт за-
слу жа най ар тыст кі Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь Над зеі Мі ку ліч.
14.25, 22.15 «Вы дат ныя авія кан-
струк та ры». Па вел Су хой (12+).
15.00, 21.05 «Зва рот най да ро-
гі ня ма». Маст. фільм (12+).
19.30 «Ка мер тон». На род ная 
ар тыст ка Бе ла ру сі Анас та сія 
Маск ві на.
20.10 «Тэ атр у дэ та лях». Опе ра 
На цы я наль на га ака дэ міч на га 
Вя лі ка га тэ ат ра опе ры і ба ле та 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь «Аі да».
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
22.55 «Май стры і ку мі ры». На-
род ны ар тыст СССР Рас ці слаў 
Ян коў скі.

7.10 Тэ ніс. Тур нір WTA. Ма я мі. 
1/4 фі на лу.
9.15 Ха кей. Чэм пі я нат Бе ла ру-
сі. Фі нал. Пер шы матч.
11.15 Цяж кая ат ле ты ка. Чэм пі-
я нат Еў ро пы. Жан чы ны. 58 кг. 
Фі нал.
13.00 Аг ня вы ру беж.
13.35 Слэм-данк.
14.05 Спорт-мікс.
14.15 Ко зел пра фут бол.
14.35 Ганд бол. Лі га чэм пі ё наў. 
Ві дэа ча со піс.
15.10 Свет анг лій скай прэм' ер-
лі гі. Ві дэа ча со піс.
15.40 Сін хрон нае пла ван не. 
Чэм пі я нат Бе ла ру сі.
17.50 Авер тайм.
18.25 Ха кей. Чэм пі я нат Бе ла ру-
сі. Фі нал. Дру гі матч. (У пе ра-
пын ках — Спорт-цэнтр.)
20.40 Тэ ніс. Тур нір WTA. Ма я мі. 
1/2 фі на лу.

22.00 Ха кей. КХЛ. За ход няя 
кан фе рэн цыя. Фі нал. Пер шы 
матч.
0.10 На шля ху да ЧС-2018. Ві-
дэа ча со піс.

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 «Тэ о рыя змо вы» (16+).
10.00 «Жыць здо ра ва!» (12+).
11.10 «Мод ны пры га вор» (12+).
12.20, 13.10, 19.00 «Ня хай га-
во раць» (16+).
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» (12+).
16.55 «На са май спра ве» 
(16+).
18.20 «Кант роль ная за куп ка» 
(12+).
18.55 «Уда ча ў пры да чу!» Дзён-
нік (12+).
20.00 «Час».
21.10 Се ры ял «За ла тая Ар-
да». (16+).
23.15 «Вя чэр ні Ургант» (16+).
23.55 «На ноч гле дзя чы» 
(16+).
0.50 «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 «NEXT». Се ры ял (16+).
9.15 «Да лё кія сва я кі» (16+).
9.40, 0.10 «За гад кі ча ла вец-
тва» (16+).
10.40 «Сле да кі» (16+).
11.05, 23.05 «Са мыя ша кі ру ю-
чыя гі по тэ зы» (16+).
11.55, 17.55 «Гуль ні ў пад кід-
но га». Се ры ял (16+).
13.50, 20.35 «Стра лок-2». Се-
ры ял (16+).
15.15 «Гля дзець усім!» (16+).

15.40 «Ежа ба гоў» (16+).
16.50 «Мінск і мін ча не».
17.35 «Ва дзіць па-рус ку» 
(16+).
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 «Спе цы яль ны рэ пар таж 
СТБ».
22.00 Да ку мен таль ны пра ект 
(16+).
23.50 «Аў та па на ра ма» (12+).
0.55 «На слан нё». Се ры ял 
(16+).

6.00, 16.15, 4.20 Се ры ял «Вяр-
тан не Мух та ра-2» (16+).
6.15, 8.05, 10.05, 13.15, 19.20 
Се ры ял «Ле кі су праць стра-
ху». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
На ві ны (бя гу чы ра док).
14.00 «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+).
22.55, 0.10 Маст. фільм «Па-
тра бу ец ца ня ня» (16+).
0.00 На ві ны апоў на чы.
1.15 Маст. фільм «Сэр ца анё-
ла» (18+).
3.25 «Ін шы свет» (12+).
3.55 «Лю бі мыя ак цё ры 2.0». 
«Мі мі но» (12+).

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест-
кі.
11.35, 20.40 Се ры ял «Ад но 
жыц цё на два іх» (16+).
13.25 «Па кой сме ху» (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+).
22.30, 23.10 Се ры ял «Ка мен-
ская» (16+).
0.15 «Прос тыя пы тан ні» з Яго-
рам Хрус та лё вым (12+).
0.35 «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+).
9.40, 23.10 «НЗ.by».
10.25 Се ры ял «Ву лі цы раз бі-
тых ліх та роў» (16+).
12.00 «Суд пры сяж ных» (16+).
13.25, 18.25 Агляд. Над звы чай-
нае зда рэн не.
14.05 Се ры ял «Прад чу ван не» 
(16+).
16.35, 19.45 Се ры ял «Бе ра га вая 
ахо ва» (16+).
21.15 Се ры ял «Шу берт» (16+).
23.30 «Вы ні кі дня».
0.00 Се ры ял «Баль за каў скі 
ўзрост, або Усе му жы кі — 
сво...» (16+).

7.00, 16.00, 19.35, 21.00, 23.55 
«На двор'е».
7.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» 
(0+).
7.30, 23.00 Се ры ял «Ка мі сар 
Рэкс» (12+).
8.15 Се ры ял «Макс» (12+).
9.00, 19.40 Се ры ял «Які ма люе 
ве цер» (12+).
9.15 «Май стар-клас».
10.30 «Зда роўе».
11.00 Ка ме дыя «Ча ла век з 
Рыа» (16+).
12.50 «Пра спорт».
13.00 Се ры ял «Па лю боў ні кі 
пус ты ні» (16+).
14.30 Ка ме дыя «Аэ ра план-2».
16.05 Для дзя цей «Ад каз вай ка» 
(0+).
16.10 «Мульт па рад».
16.30 «Мой лю бі мы га да ва нец» 
(0+).
17.00 Се ры ял «Анё лы» (16+).
18.30 Се ры ял «Аба рон ца» 
(16+).
19.20 «Фэшн іs my пра фэшн».
19.30 «Пра спорт».
20.50 «Ве чар ні ца» (0+).
21.05 «Да вед нік па кра і нах і кан-
ты нен тах» (0+).
21.15 Тры лер «Оку лус» (16+).
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ША ЛІ. Па ча лі ся 

ад на стай ныя пра цоў-

ныя буд ні, і асаб лі вых 

пос пе хаў яны не абя-

ца юць. Зор кі з не ба па куль не 

для вас. Але гэ ты час спры яль ны, 

каб зра біць за чын на бу ду чы ню. 

Сва я кі, маг чы ма, ма юць па трэ бу 

ў ва шай да па мо зе, будзь це да 

іх больш уваж лі выя. У вы хад ныя 

мо жа ад быц ца ці ка вае зна ём-

ства, якое пе ра вер не ва ша аса-

біс тае жыц цё.

СКАР ПІ ЁН. На гэ-

тым тыд ні вас ча кае 

ня ма ла пры ем ных па-

дзей і важ ных спраў. 

Зор кі ра яць па га ва рыць з тым, 

ка му вы да вя ра е це, не вы клю-

ча на, што вам пад ка жуць прос ты 

і дак лад ны шлях. У се ра ду бу-

дзе це як ні ко лі лёг кія на ўздым, 

але лепш боль шую част ку ча су 

пры свя ціць за вяр шэн ню не ад-

клад ных спраў. У пят ні цу па ду-

май це, што б вы ха це лі змя ніць 

у най блі жэй шай бу ду чы ні.

СТРА ЛЕЦ. На-

ступ ны ты дзень 

больш спры яль ны 

для лю дзей, якія зай-

ма юц ца на ву ко вай і ву чэб най 

дзей нас цю. Но вая ін фар ма цыя 

мо жа пры му сіць вас ад ча гось ці 

ад мо віц ца. У чац вер, ка лі не хо-

ча це стаць удзель ні кам скан да-

лу ся рэд ніх па ме раў, тры май це ся 

да лей ад эма цы я наль на не ўраў-

на ва жа ных лю дзей. Дру гая па ло-

ва тыд ня на сы ча ная кан так та мі і 

су стрэ ча мі з сяб ра мі і ка ле га мі 

па пра цы. Вы хад ныя дні бу дуць 

за ня тыя ў асноў ным аса біс тым 

жыц цём. Гэ та ўда лы час для па-

ку пак і кло па таў пра ўлас ны вы-

гляд.

КА ЗЯ РОГ. На гэ-

тым тыд ні пра ца мо-

жа па глы нуць боль-

шую част ку ва ша га 

ча су, пры чым ад 

са бра нас ці і зла джа нас ці ў дзе-

ян нях бу дуць за ле жаць агуль ны 

вы нік і фі нан са вае ўзна га ро-

джан не. У аў то рак спан тан ныя 

дзе ян ні абя ца юць пры нес ці вам 

пос пех, так што мо жа це сме ла 

пад да вац ца рап тоў на му па ры-

ву. Се ра да па гра жае ака зац ца 

са мым цяж кім днём тыд ня, та му 

не вар та ў гэ ты дзень па чы наць 

неш та но вае. У ня дзе лю не ся-

дзі це до ма, кан так туй це, пе ра мя-

шчай це ся ў роз ных на прам ках, 

атрым лі вай це но выя ве ды.

ВА ДА ЛІЎ. На гэ-

тым тыд ні вы здо ле-

е це зра біць мно гае, 

хоць і не ўсё, з та го, 

што бы ло за пла на ва на. У па ня-

дзе лак не вы клю ча ны су тык нен ні 

з кан ку рэн та мі. Ка ман дзі роў кі і 

пры ват ныя па езд кі прой дуць уда-

ла. У се ра ду, каб не быць уцяг-

ну тым у кан флікт на пра цы, па-

спра буй це за няць нейт раль ную 

па зі цыю. Ся рэ дзі на тыд ня ўда лая 

для роз ду маў пра зме ны ў аса-

біс тым жыц ці. У пят ні цу маг чы ма 

па ступ лен не ін фар ма цыі, якая 

ўвя дзе вас у зман, вар та аб ду-

маць па чу тае перш, чым па чы-

наць дзей ні чаць. У кан цы тыд ня 

мо гуць уз нік нуць цяж кас ці ў зно-

сі нах з дзець мі.

РЫ БЫ. Цал кам 

маг чы ма, што вы 

па тра ці це шмат гро-

шай на па да рун кі для 

бліз кіх лю дзей, але за тое якую 

ра дасць атры ма е це ад гэ та га, ба-

ча чы шчас лі выя твары! Да зволь-

це са бе не ду маць пра фі нан сы. 

Па спра буй це пры вес ці ва шы па-

чуц ці ў па ра дак. Ця пер час для 

на ладж ван ня згуб ле ных су вя зяў, 

якія спат рэ бяц ца ў най блі жэй шай 

бу ду чы ні. Не за бы вай це пра сяб-

роў і сва я коў. Зладзь це ве ча ры ну 

або ся мей ны абед.
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