
6.20 «Іс насць».
6.45 Ме лад ра ма «Каб уба-
чыць вя сёл ку, трэ ба пе ра-
жыць дождж» (16+).
8.20 «Ку лі нар ная дып ла ма тыя» 
(12+).
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 «Клуб рэ дак та раў» (16+).
9.50 «Зда роўе» (12+).
10.45 «Транс фар ма цыя» 
(12+).
11.20 «Да ча» (12+).
12.10 «50 рэ цэп таў пер ша га» 
(12+).
12.50, 17.20 Се ры ял «Сва-
ты-6» (12+).
13.50 «Я ве даю».
15.15 «Кра і на».
15.45 «Сак рэт шчас ця». Юбі-
лей ны кан цэрт Іры ны Ві да вай.
18.30 Маст. фільм «Экі паж» 
(12+).
21.00 «Па на ра ма».
21.45 Свя точ нае Бо га слу жэн-
не на Вя лік дзень па ка лен да-
ры ка та ліц кай кан фе сіі з ар хі-
ка фед раль на га кас цё ла Дзе вы 
Ма рыі.
23.45 Ме лад ра ма «Сак рэт 
не пры ступ най пры га жу ні» 
(12+).
1.00 «Дзень спор ту».

7.00 М/с «Фік сі кі» (0+).
7.35 Фільм для дзя цей «Шэсць 
ле бе дзяў» (6+).
9.05, 21.55 «Тэ ле ба ро метр».
9.10 «Ка мень, на жні цы, па пе-
ра» (16+).
9.55, 0.15 «Арол і рэш ка. Юбі-
лей ны» (16+).
10.55 «На на жах» (16+).
11.55 «Біт ва са ло наў» (16+).
12.50 Ані ма цый ны фільм «Го-
рад ге ро яў» (0+).
14.35 «Ка пей ка ў ка пей ку» 
(12+).
15.10 «Па нен ка-ся лян ка» 
(16+).
16.05 «Аб мен жон ка мі» (16+).
17.15 «Ка лі мы до ма». Скетч-
кам (16+).

17.45 Маст. фільм «Цу ды з ня-
бё саў» (12+).
19.35 Дра ма «Ге ній» (16+).
21.15 «Сыг рай мя не, ка лі змо-
жаш» (12+).
22.00 «Спорт ла то 6 з 49», 
«КЕ НО».
22.05 Фан тас ты ка «Зор ныя 
вай ны: эпі зод V — Ім пе рыя 
на но сіць удар у ад каз» (12+).

7.35 «Сі ла ве ры».
8.00, 14.20, 20.15 «Ка лей да-
скоп». На ві ны куль ту ры.
8.15, 14.35, 20.30, 22.20 «Гэ ты 
дзень».
8.20 М/ф (0+).
9.00 «Це ні зні ка юць апоўд ні». 
Дра ма (12+).
10.00 «Бе ла рус кая кух ня». Мяс-
ны ру лет.
10.35 «Бе ла русь як пес ня». Іры-
на Шы ку но ва.
11.00 «Раз маў ля ем па-бе ла рус-
ку». Тэ ле вік та ры на.
11.35 «На ву ка ма нія» (6+).
12.05 «Звон ады хо дзя ча га ле-
та». Маст. фільм (12+).
14.40 «Люб лю і па мя таю». На-
род ны ар тыст СССР Мі ка лай 
Яро мен ка.
15.20 «Сын за баць ку...» Дра-
ма (16+).
16.45 «Ган на Сне гі на». Спек-
такль Тэ ат ра-сту дыі кі на ак цё-
ра.
17.50 «Мі ха іл Ка за коў. «Не дай 
мне бог сойти с ума...» Дак. 
фільм (12+).
18.30 «Доб ры дзень, я ва ша 
цёт ка!» Ка ме дыя (12+).
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Клю чы ад не ба». Маст. 
фільм (12+).
22.25 Су свет ная кла сі ка. Кан-
цэрт гру пы «Roxette».

7.10 Алім пій скія гуль ні. Пхён-
чхан-2018. Бія тлон. Мас старт. 
Жан чы ны.
8.10 Ха кей. КХЛ. Ус ход няя кан-
фе рэн цыя. Фі нал. Пер шы матч.
10.15 Ха кей для ўсіх.
10.45 Трэ ні ро вач ны дзень.
11.20 Цяж кая ат ле ты ка. Чэм-
пія нат Еў ро пы. Муж чы ны. 85 кг. 
Фі нал.

13.05 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Ві дэа ча со піс.
13.40 Вя лі кі спорт. Ток-шоу.
14.25 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Крыс тал Пэ лас» — «Лі вер-
пуль».
16.25 Кік на дзэ. Мер ка ван не.
16.55 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Ман чэс тэр Юнай тэд» — «Су-
он сі». (У пе ра пын ку — Спорт-
цэнтр.)
18.30 Ганд бол. Ку бак ЕГФ. СКА-
Мінск — «Тат ран» (Сла ва кія).
20.10 Тэ ніс. Тур нір WTA. Ма я мі. 
Фі нал.
22.00 Спорт-цэнтр.
22.10 Ха кей. КХЛ. За ход няя кан-
фе рэн цыя. Фі нал. Дру гі матч.

7.00, 9.00, 16.00 (з суб ціт ра мі) 
«На шы на ві ны».
7.10 Маст. фільм «Даб ра воль-
цы» (12+).
9.10 М/с «Смя ша ры кі. Но выя 
пры го ды» (0+).
9.30 «Зда роўе» (16+).
10.40 «Смак» (12+).
11.25 «Ідэа льны ра монт» (12+).
12.30 «Ра зум ні цы і ра зум ні кі» 
(12+).
13.25 «Ера лаш» (6+).
13.50 Се ры ял «Са праўд ная 
Ван га». (12+).
16.20 «Тэ о рыя змо вы» (16+).
17.20 «Хто хо ча стаць міль я не-
рам?» (12+).
18.50 Кан цэрт.
20.30 «На шы на ві ны». Су бот ні 
вы пуск.
21.05 «Ме тэа гід».
21.15 «Уда ча ў пры да чу!» Дзён-
нік (12+).
21.20 «Сён ня ўве ча ры» (16+).
23.55 Маст. фільм «Да ча».

6.50 «Сту дэн ты» Се ры ял 
(16+).
8.25 «Ежа ба гоў» (16+).
10.05 «Са мая ка рыс ная пра гра-
ма» (16+).
10.55 «Ра монт па-сум лен на му» 
(16+).
11.30 «Мінск і мін ча не».
12.00 Ка ме дыя «Пры шэль цы 
ў Аме ры цы». (12+).
13.30, 16.30, 19.30 «24 га дзі-
ны».

13.40, 0.25 Ка ме дыя «Укол па-
ра со нам». (12+).
15.15 Да ку мен таль ны пра ект 
(16+).
15.55 «Вя лі кі го рад».
16.40 «Стра лок-3». Се ры ял 
(16+).
20.00 «СТБ-спорт».
20.10 Ба я вік «Ня стрым ныя-3». 
(16+).
22.10 «За сак рэ ча ныя спі сы» 
(16+).
23.35 «Дзіў ная спра ва» (16+).

6.00, 8.20 М/ф (6+).
6.05 Маст. фільм «Аслі ная 
шку ра» (12+).
7.50 «Са юз ні кі» (12+).
9.00 «Вой, ма мач кі!» (12+).
9.30 «На ша кі но. Не ўвя даль-
ныя». Аляк сандр Збру еў (12+).
10.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).
10.10 «Зда бы так рэс пуб лік. 
Вась мі дзя ся тыя» (12+).
10.40 Маст. фільм «Юнац тва 
Пят ра» (12+).
13.20 Маст. фільм «У па чат ку 
слаў ных спраў» (16+).
16.15, 19.15 Се ры ял «Пе ла гія 
і бе лы буль дог». (16+).
23.35 Се ры ял «Мі нус адзін». 
(16+).
3.20 «Свя точ нае на ба жэн ства» 
(транс ля цыя).
5.20 «На ша кі но. Гіс то рыя вя лі-
ка га ка хан ня» (12+).

7.00 «Па кой сме ху» (16+).
7.50 Се ры ял «Служ ба да ве-
ру» (16+).
11.00 Вест кі.
11.20 «Жы выя гіс то рыі» (12+).
12.10 «Пя цё ра на ад на го» (12+).
13.00 «На ша спра ва» (16+).
13.15 Дэ тэк тыў «Два бі ле ты 
на дзён ны се анс» (12+).
14.55 «Гу мар! Гу мар! Гу мар!» 
(16+).
16.25 Маст. фільм «Вы кра-
дзе нае шчас це». (12+).
19.55 На двор'е на ты дзень.
20.00 Вест кі ў су бо ту.
20.55 «Пры ві тан не, Анд рэй!» 
(12+).
22.40 Маст. фільм «Цяг нік лё-
су». (16+).

6.20 «Аст рап раг ноз».
6.25 Се ры ял «Час Вол ка ва» 
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сён ня».
8.20 «Ура чэб ныя тай ны плюс» 
(12+).
8.55 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 
(6+).
9.25 «НЗ.by».
10.25 «Га лоў ная да ро га» (16+).
11.05 «Ежа жы вая і мёрт вая» 
(12+).
12.05 «Ква тэр нае пы тан не» 
(0+).
13.10 «Па е дзем, па я дзім!» 
(0+).
14.10 Маст. фільм «Жыў-быў 
дзед» (16+).
16.25 «След ства вя лі...» (16+).
17.10 «Сак рэт на міль ён». На-
та лі (16+).
19.00 «Цэнт раль нае тэ ле ба-
чан не».
20.00 «Ты су пер!» Між на род ны 
ва каль ны кон курс (6+).
22.05 Маст. фільм «Рэ пар таж 
лё су» (16+).
23.50 «Брэйн-рынг» (12+).

9.00, 15.55, 19.05, 21.00, 23.55 
«На двор'е».
9.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» 
(0+).
9.25 Для дзя цей «Ад каз вай-
ка».
9.30 «Да вед нік па кра і нах і кан-
ты нен тах» (0+).
9.40 Се ры ял «Анг лій скае за-
бой ства» (12+).
11.15 Дра ма «Лан галь е ры» 
(16+).
14.30 «Су пер кні га».
15.00 «Гля дзім усёй сям' ёй». 
М/ф «Бу ра ці на».
16.00 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак» (0+).
16.30 «Зда роўе».
17.15 «Пра спорт».
17.25 Ка ме дыя «Адзін шанц 
на два іх» (16+).
19.10 Ме лад ра ма «Ад па чы нак 
во і на» (12+).
20.50 «Ве чар ні ца» (0+).
21.05 «Фэшн іs my пра фэшн».
21.15 Дра ма «Ма лень кі Бу да» 
(12+).
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6.00 «Тур ба мік сер». (16+).
7.00 Скетч-шоу «6 кад раў». 
(16+).
7.30 «Га ле рэя пры га жос ці». 
(16+).
8.00 «Дзі ця чы КВЗ». (6+).
9.00, 3.00 М/ф «Ма рын і яго 
сяб ры». (0+)
9.30, 3.25 М/ф «Ску бі Ду». 
(6+)
10.00, 3.50 М/ф «Ма ша і Мядз-
ведзь». (0+)
10.20 «Ера лаш». (6+).
11.00 Се ры ял «Ма мач кі». 
(16+).
13.00 «Уз ва жа ныя і шчас лі выя 
лю дзі». (16+).
14.50 Ка ме дыя «Астэ рыкс на 
Алім пій скіх гуль нях». (12+).
17.00 Ка ме дыя «Астэ рыкс і 
Абел ікс у Бры та ніі». (12+).
19.10 Ка ме дыя «Пры тва ры ся 
ма ёй жон кай». (12+).
21.20 «Ураль скія пель ме ні». 
(16+).
23.00 Жа хі «Пра клён-2». 
(16+).
1.00 Жа хі «Пра клён-3». (16+).
2.30 «Ха чу ве рыць!» (16+).
4.00 «Ла ві мо мант». (16+).
5.00 «Дур ні і да ро гі». (16+).

6.30 «Біб лей скі сю жэт».
7.05 «Раз ві тан не сла вян кі». 
Маст. фільм.
8.25 «Трое з Пра стак ва шы на». 
«Ка ні ку лы ў Пра стак ва шы на». 
М/ф.
9.05 «Свя ты ні Крам ля». Дак. 
се ры ял.
9.35 «Звы чай ны кан цэрт».
10.05 «Шас нац ца тая вяс на». 
Маст. фільм.
11.35 Ула да фак та. «Ма дэр ні-
за цыя па-іран ску».
12.15, 1.25 «По ры го да ў дзі кай 
пры ро дзе Япо ніі». Дак. фільм.
13.00 Вя лі кія міс ты фі ка цыі. 
«Клі фард Ір вінг су праць Хо-
вар да Х'ю за».

13.25 «Пя тае вы мя рэн не».
13.55 ІX між на род ны фес ты-
валь Мсці сла ва Рас тра по ві ча.
15.40 «Ча ла век на ра дзіў ся». 
Маст. фільм.
17.15 «Гуль ня ў бі сер». «Мак-
сім Гор кі. «На дне».
17.55 «Шу каль ні кі». «Знік лыя ру-
ка пі сы пра фе са ра Фі лі па ва».
18.40 80 га доў Аляк санд ру 
Збру е ву. «Муж чын ская гу тар-
ка». Дак. фільм.
19.20 «Мой ма лод шы брат». 
Маст. фільм.
21.00 «Аго ра». Ток-шоу.
22.00 Да 150-год дзя з дня на-
ра джэн ня Мак сі ма Гор ка га. 
Ве чар-пры свя чэн не ў МХТ імя 
А. П. Чэ ха ва.
0.35 Кан цэрт Арэ ты Франк лін.
2.15 «Жыў-быў са ба ка». «Мар-
тын ка». М/ф для да рос лых.

6.00 «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+).
7.10, 8.45, 9.40, 12.00, 14.45, 
15.40, 17.00, 23.00, 2.15, 3.40, 
5.00 Му зыч ная на сталь гія 
(12+).
7.25, 13.25, 1.00 Маст. фільм 
«Цы ган». (16+).
9.00, 15.00, 3.00 «Мі ну лы час» 
(12+).
10.00, 4.00 «На ро джа ныя ў 
СССР» (12+).
11.05 «Шы нок «13 крэс лаў». 
1970 год (12+).
12.10 «Да і пас ля...» з Ула дзі-
мі рам Мал ча на вым. Год 1979. 
1-я част ка. 2009 год (16+).
16.00 «Кол ба ча су» (16+).
18.00 «Су стрэ ча ў кан цэрт най 
сту дыі «Астан кі на» з Юль я нам 
Ся мё на вым. 1983 год (12+).
19.30 «Што? Дзе? Ка лі?» Се-
зон 1983—1984 га доў (12+).
20.30 «Ра ніш няя пош та». 1987 
год (12+).
21.00 «Быў час». 2009 год 
(16+).

22.00 Маст. фільм «Вам тэ ле-
гра ма...» (12+).
0.00 «Спя ем, сяб ры!» з Тац ця-
най Віз бар. 2007 год (12+).

2.30 Сну кер. The Players 
Champіonshіp. Фі нал.
4.00, 7.30, 9.30, 12.00, 16.00, 
18.00, 22.45 Цяж кая ат ле ты ка. 
Чэм пі я нат Еў ро пы.
6.30, 8.30, 20.50, 22.15 Watts. 
Топ-10.
7.00, 9.00, 21.15 Фут бол. 
«ФІ ФА».
14.45 Ве ла спорт. «Тур па да-
ро гах Фланд рыі».
23.30 Кёр лінг. Чэм пі я нат све ту.

0.45 Эль за і Фрэд. (12+).
2.55 Скетч кам «Па між на мі». 
(16+).
3.45 2 + 1. (16+).

5.55 Імя. (16+).
7.55 Шпі ён па су сед стве. (12+).
9.40 Вы со кая мо да. (16+).
12.15 Ушчэнт. (16+).
14.00 Ту пы і яшчэ ту пей шы-2. 
(16+).
16.00 Чац вё ра су праць бан ка. 
(16+).
17.50 Пры дур кі. (16+).
19.30 Міс Пе ціг ру жы ве сён-
няш нім днём. (16+).
21.15 Мас тац тва ка хаць. (16+).
22.50 1 + 1. (16+).

6.00 М/ф (6+).
10.10 «Сар дэч на за пра ша ем 
да до му!» (6+).

11.00, 1.40 «Хро ні кі мас коў ска-
га по бы ту» (16+).
11.50, 2.20 «Ава рыя». Се ры-
ял (12+).
15.25 «Тай ны на ша га кі но». 
«Іван Ва сіль е віч мя няе пра-
фе сію» (12+).
16.00 «Іван Ва сіль е віч мя няе 
пра фе сію». Ка ме дыя (12+).
17.45 «Ле га». Ані ма цый ны 
фільм (6+).
19.25, 5.30 «10 са мых» (16+).
20.00 «Мас коў ская па лон ная». 
Маст. фільм (12+).
22.00 «Ня бач ны бок». Маст. 
фільм (16+).
0.15 «Ня бё сы, якія аб ры ну лі-
ся». Се ры ял (16+).

6.10, 17.30 Ча ла век, які змя ніў 
усё. (16+).
8.45 Жорст кія гуль ні. (16+).
10.50 Бач насць гне ву. (16+).
13.10 Дзі кая ра ка. (12+).
15.25 Ма ціль да. (0+).
20.10 Эва лю цыя. (12+).
22.10 Жу дас на гуч на і за гра-
ніч на бліз ка. (16+).
0.40 Ключ ад усіх дзвя рэй. 
(16+).
2.35 Аляк сандр. (16+).
5.35 Сем га доў у Ты бе це. 
(16+).

6.20 Рэ аль ны та та (12+).
8.20 Ка хан не на пра кат (12+).
10.25 Ма фія: гуль ня на вы жы-
ван не (16+).
12.20 Іван Ца рэ віч і Шэ ры 
Воўк-2 (12+).
13.55 Дзень вы ба раў (16+).
16.30 Па ляў ні чы-3. За бой ства 
дэ пу та та (16+).
18.30 Па цы ен ты (16+).
20.20 Гу ляй, Ва ся! (16+).
22.15 Аса біс ты ну мар (12+).
0.20 Мар га ры та На за ра ва. 
(16+).
2.25 Дзень вы ба раў-2 (12+).
4.30 Іван (6+).

6.00, 11.35, 13.55, 21.10 Не вя-
до мая пла не та Зям ля. (12+).
6.45 На ву ко выя не да рэ чнас ці. 
(12+).
7.30, 13.10 Не ве ра год ны док-
тар Пол. (16+).
8.20, 14.45 Рэ корд. (12+).
9.15 Аў та-SОS. (12+).
10.00 Аста на: го рад бу ду чы ні. 
(12+).
10.45 Ме га за во ды. (12+).
12.20, 5.10 Вя до мы Су свет. 
(12+).
15.40 Між на род ны аэ ра порт 
Ду бай. (12+).
16.30 Ша ша праз пек ла. (12+).
17.15, 20.20 Не ве ра год ныя ма-
шы ны. (12+).
18.00, 22.00 Кім Чэн Ын: не афі-
цый ная бія гра фія. (16+).
18.50, 22.45 Паў ноч ная Ка рэя: 
та ды і ця пер. (16+).
19.40, 23.35 Гіс то рыя пра нас. 
(16+).
0.20 Ліх ту гі за мя жой. (18+).
1.10 У по шу ках праў ды: Ат лан-
ты да. (12+).
1.55 Па ра нар маль нае. (16+).
2.45 Ін стынкт вы жы ван ня. 
(16+).
3.30 Рас сле да ван ні авія ка та-
строф. (16+).

8.00 Хлоп цы з Юка на.
9.00 Рэ аль ныя даль на бой-
шчы кі.
10.00 Аляс ка: апош ні ру беж.
11.00 За гад кі пла не ты Зям ля.
12.00 Сак рэ ты пад зя мел ля.
13.00 Адам псуе ўсё.
14.00, 7.10 Ір жа вая ім пе рыя.
15.00 Зроб ле на з дру гас най 
сы ра ві ны.
16.00, 19.30 Скла ды: біт ва ў 
Ка на дзе.
20.00, 1.00 За ла тая лі ха ман ка.
0.30 Хут кія і ці каў ныя.
2.00 Вы жыць ра зам.
4.40 Аку лы аў та тар гоў з Да-
ла са.

Беларусь 1Беларусь 1

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

DisсоvеrуDisсоvеrуTБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

Су бо та, 
31 сакавіка

КінакамедыяКінакамедыя
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Сіг на лі за цыя... 
на піў ных 

куф лях
У Бру ге піў ны бар The Beer 

Wall па ста віў на кож ны свой 

піў ны ба кал ахоў ную сіс тэ му, 

якая па пя рэдж вае су пра цоў-

ні каў, ка лі по суд «па кі дае» 

бу ды нак.

Па вод ле слоў ула даль ні ка 

ўста но вы, на та кія ме ры яму да-

вя ло ся пай сці з-за па ста ян ных 

страт: кож ны год на вед валь ні кі 

вы но сі лі з па ба не менш за ча-

ты ры ты ся чы куф ляў. Час цей за 

ўсё по суд кра лі ту рыс ты. Маг чы-

ма, гэ та тлу ма чыц ца тым, што ў 

бель гій цаў ёсць асоб ны ба кал 

амаль пад кож ны га ту нак пі ва, і 

та му ванд роў цы імк нуц ца знес ці 

та кія тра феі ў якас ці су ве ні раў. 

Час цей за ўсё зло дзеі вы но сяць 

куф лі ў фор ме пя соч ных га дзін-

ні каў. Да рэ чы, ахоў ная сіс тэ ма 

каш та ва ла гас па да ру больш за 

4000 еў ра.

А ў ін шым па бе бель гій скай 

ста лі цы, які так са ма су тык нуў ся 

з гэ тай праб ле май, ад на вед валь-

ні каў па тра бу юць па кі нуць у якас-

ці за ло гу адзін ча ра вік, які пад-

веш ва юць на спе цы яль най плат-

фор ме. Ка лі бар мен атрым лі вае 

ку фаль на зад, то вяр тае клі ен ту 

абу так.

Кот вяр нуў ся 
праз 14 га доў
У ЗША гас па да ру вяр ну лі ка та 

праз 14 га доў рас стан ня, па-

ве дам ляе USA Today.

Пэ ры Мар цін з го ра да Форт-

Пірс, штат Фло ры да, згу біў свай го 

ка та па мя нуш цы То мас Ма лод шы, 

або Т2, яшчэ 14 га доў та му. Та ды 

яму да вя ло ся пе ра ехаць у ін шы го-

рад з-за раз бу раль на га ўра га ну. 

Ён узяў га да ван ца з са бой, але той 

збег у пер шыя ж дні пас ля пе ра ез-

ду. По шу кі ні да ча го не пры вя лі, 

і гас па дар вы ра шыў, што То ма са 

збі ла ма шы на.

З тых ча соў Пэ ры пе ра яз джаў 

яшчэ не каль кі ра зоў, а за тым 

вяр нуў ся ў род ны го рад. У той жа 

час Т2 па да браў на ву лі цы зо а -

аба рон ца, які ад пра віў жы вё лу ў 

пры ту лак, дзе яго пра ска на ва лі. 

Су пра цоў ні кі бы лі вель мі здзіў ле-

ны, што за ўсе 14 га доў ка та ні хто 

не перадаў у пры ту лак. У вы ні ку 

60-га до ва му Пэ ры па тэ ле фа на ваў 

той жа ве тэ ры нар, што 16 га доў 

та му чы пі ра ваў ка ця ня, і па ве да-

міў пра зна ход ку. Па вод ле слоў 

муж чы ны, ён быў «на сё мым не-

бе ад шчас ця», ад нак больш за 

ўсё яму ха це ла ся б да ве дац ца, 

што ўсе гэ тыя га ды ра біў яго кот. 

Спа чат ку га да ва нец ад маў ляў ся 

ад ежы і ва ды і ў асноў ным спаў, 

ад нак праз дзе сяць дзён па чаў ус-

па мі наць гас па да ра.

Іван КУ ПАР ВАС




