
7.10 Ме лад ра ма «Каб уба чыць 
вя сёл ку, трэ ба пе ра жыць 
дождж» (16+).
8.50 Сло ва Міт ра па лі та Та дэ-
ву ша Кан дру се ві ча на Свет лае 
Хрыс то ва Уваск рэ сен не.
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 «Ар се нал» (12+).
9.45 «Ка роб ка пе ра дач» (12+).
10.25 «На род ная ра ні ца» (6+).
11.05 «Ва кол пла не ты».
12.10 На ві ны. Цэнт раль ны рэ-
гі ён.
12.35 «50 рэ цэп таў пер ша-
га» (12+).
13.15 Ме лад ра ма «Сак рэт 
не пры ступ най пры га жу-
ні» (12+).
15.15 «Твой го рад».
15.30 Еurоvіsіоn. Вы ні кі тыд ня.
15.55 Ка ме дыя «Бай кі Мі-
цяя» (12+).
16.55 Ме лад ра ма «Не ма гу за-
быць ця бе» (16+).
20.35 На ві ны на двор'я.
21.00 «Га лоў ны эфір».
22.10 Маст. фільм «Экі-
паж» (12+).
0.35 Се ры ял «Сва ты-6» (12+).

7.00 М/с «Фік сі кі» (0+).
7.15 Маст. фільм «Цу ды з ня-
бё саў» (12+).
9.00, 20.05 «Тэ ле ба ро метр».
9.05 «Ка лі мы до ма». Скетч-
кам (16+).
9.35 «Свет на вы ва рат» (16+).
10.40 «На на жах» (16+).
11.35 «Біт ва са ло наў» (16+).
12.35 М/с «Ка чы ныя гіс то-
рыі» (0+).
13 .50  «Па  нен  ка -ся  лян -
ка» (16+).
14.45, 22.05 «Аб мен жон ка мі» 
(16+).
15.55 Фан тас ты ка «Зор ныя 
вай ны: эпі зод V — Ім пе рыя 
на но сіць удар у ад каз» (12+).
18.00 «Біт ва эк стра сэн саў. 15-ы 
се зон» (16+).
20.35 «Два руб лі».
21.00 «Ча ла век-не ві дзім-
ка» (16+).

22.00 «Спорт ла то 5 з 36», 
«КЕНО».
23.15 Тра гі ка ме дыя «Шоу Тру-
ма на» (12+).

7.25 «Свя ты ні Бе ла ру сі».
7.50 «Раз мо вы пра ду хоў нае».
8.00, 13.30, 20.15 «Ка лей да-
скоп». На ві ны куль ту ры.
8.15, 20.30, 23.25 «Гэ ты 
дзень».
8.20 «Ша ка лад». Маст. 
фільм (12+).
10.20 «На пе рад у мі ну лае».
10.45 «На цы я наль ны хіт-па-
рад».
11.40 «Май стры і ку мі ры». За-
слу жа ная ар тыст ка Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь Ні на Каз ло ва.
12.35 «Вя лі кія мас та кі». Поль 
Се зан (12+).
13.45 «Бе ла русь як пес ня». Іры-
на Шы ку но ва.
14.15 «Клю чы ад не ба». Маст. 
фільм (12+).
15.30 Га ла-кан цэрт «Vіvat, ар-
кестр!» Да 50-год дзя Дзяр жаў-
на га ка мер на га ар кест ра Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь.
16.30 Транс ля цыя Ве лі код на-
га Па слан ня і Бла га сла вен ня 
«Гра ду і Све ту» з Ва ты ка на з 
удзе лам Па пы Рым ска га Фран-
цыс ка.
17.10 «За ла ты шля гер — 2017». 
Кан цэрт ВІА «Синяя птица».
18.30 «Це ні зні ка юць апоўд ні». 
Дра ма (12+).
19.35 «Ле ген ды кі но». Аляк-
сандр Збру еў (12+).
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Мі ха іл Ка за коў. «Не дай 
мне бог сойти с ума...» Дак. 
фільм (12+).
21.40 «Доб ры дзень, я ва ша 
цёт ка!» Ка ме дыя (12+).
23.30 «Свят ло да лё кай зор кі». 
Па мя ці мас та ка-гра фі ка Ле а ні-
да Мар чан кі.

7.10 Алім пій скія гуль ні. Пхёнч-
хан-2018. Бія тлон. Эс та фе та. 
Жан чы ны.
8.40 Цяж кая ат ле ты ка. Чэм пія-
нат Еў ро пы. Муж чы ны. 94 кг. 
Фі нал.

10.25 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. «Эвер тан» — «Ман чэс тэр 
Сі ці».
12.25 Гуль ні «на вы раст».
12.55 Ха кей. Чэм пі я нат Бе ла ру-
сі. Фі нал. Трэ ці матч. (У пе ра-
пын ку — Спорт-цэнтр.)
15.20 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Ар се нал» — «Сток Сі ці». (У пе-
ра пын ку — Спорт-цэнтр.)
17.20 Піт-стоп.
17.55 Ганд бол. Лі га чэм пі ё-
наў. 1/8 фі на лу. Матч у ад каз. 
«Нант» (Фран цыя) — БГК імя 
Мяш ко ва (Бе ла русь). (У пе ра-
пын ку — Спорт-цэнтр.)
19.35 Спорт-цэнтр.
19.45 Мас тац кая гім нас ты ка. 
Этап Куб ка све ту. Са фія.
21.50 Пра спорт. Вы ні кі тыд ня.
22.35 Ха кей. КХЛ. Ус 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 «Сэр цы ча-
ты рох» (12+).
9.10 «Ня дзель ная про па ведзь» 
(з суб ціт ра мі).
9.25 «На наш густ» (12+).
10.10 «У гос ці па ра ні-
цах» (12+).
11.10 Ка ме дыя «Дзе ла выя лю-
дзі» (6+).
12.45 «Но на Мар дзю ко ва. «Пра-
бач мя не за ка хан не» (12+).
13.45 Да Дня сме ху. Кан цэрт 
Мак сі ма Гал кі на (12+).
16.20 Ме лад ра ма «За ка ха ны 
па ўлас ным жа дан ні» (12+).
18.20 «Лепш за ўсіх!» (6+).
20.00 «Кон ту ры».
21.05 «Клуб Вя сё лых і Зна ход лі-
вых». Вы шэй шая лі га (16+).
23.20 Ка ме дыя «Па лі цэй скі і 
зло дзеі» (12+).

6.05 «Сту дэн ты» Се ры-
ял (16+).
7.40 «Скар дзіц ца да зва ля ец-
ца».
8.00, 15.15 «Дзіў ная спра-
ва» (16+).
8.50, 16.05 «Аў та па на ра-
ма» (12+).
9.15 Ба я вік «Ня стрым-
ныя-3». (16+).

11.15 «Вя лі  кае сне дан-
не» (12+).
11.50 «Ежа ба гоў» (16+).
13.30, 16.30 «24 га дзі ны».
13.40, 1.20 Ка ме дыя «Няў-
дачлівыя». (12+).
16.50 «Цэнт раль ны рэ гі ён».
17.20 Да ку мен таль ны пра-
ект (16+).
19.30 «Ты дзень».
20.25 Ка ме дыя «Ня ўда члі-
выя-2». (12+).
21.55 «Ты дзень спор ту».
22.25 Маст. фільм «Вы пад ко-
вы муж». (16+).
23.50 «Соль». Му зыч нае шоу. 
«Ю-Питер» (16+).

6.00 «Міль ён пы тан няў пра пры-
ро ду» (6+).
6.10, 7.30, 9.20 М/ф (6+).
6.30 «Та кія дзіў ныя» (16+).
7.00 «Бе ла русь сён ня» (12+).
8.20 «Культ/Ту рызм» (16+).
8.50 «Вой, ма мач кі!» (12+).
9.30 «На ша кі но. Гіс то рыя вя лі-
ка га ка хан ня» (12+).
10.00, 16.00 На ві ны (бя гу чы ра-
док).
10.15, 16.15, 19.45 Се ры ял 
«Жыць спа чат ку». (16+).
18.45 «Ра зам».
1.45 Маст. фільм «Юнац тва 
Пят ра» (12+).
4.25 Се ры ял «АСА» (16+).

7.00 Па кой сме ху.
7.45 Маст. фільм «Чу жы 
твар» (12+).
9.20 Маст. фільм «Ма ма вы хо-
дзіць за муж». (12+).
11.00 Вест кі.
11.20 «Сам са бе рэ жы-
сёр» (16+).
12.10 «Ра ніш няя пош та» (16+).
12.50 «Сме ха па на ра ма» Яў ге на 
Пет ра ся на» (16+).
13.20 «Ка лі ўсе до ма» (12+).
14.20 «Па кой сме ху».
15.00 «Анш лаг і Кам па-
нія» (16+).
17.00 Маст. фільм «Ма рыць не 
шкод на». (16+).
18.40 Усе ра сій скі ад кры ты тэ ле-
ві зій ны кон курс юных та лен таў 
«Сі няя птуш ка» — «Апош ні во-
лат». Ка зач ны се зон (12+).
20.00 Вест кі тыд ня.

21.50 Маст. фільм «Аку шэр-
ка». (12+).
1.20 «Ня дзель ны ве чар з Ула дзі-
мі рам Са лаў ё вым».

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 «Ад ной чы...» (16+).
9.00 «Іх но ра вы» (0+).
9.20 «Хто ў до ме гас па-
дар?» (16+).
10.25 «Пер шая пе ра да ча» 
(16+).
11.00 «Цуд тэх ні кі» (12+).
11.55 «Дач ны ад каз» (0+).
13.05 «На шСпа жыў Наг-
ляд» (16+).
14.10 Маст. фільм «Уце ка-
чы» (16+).
16.20 «След ства вя лі...» (16+).
18.05 «Но выя рус кія сен са-
цыі» (16+).
19.00 «Вы ні кі тыд ня».
20.05 «Ты не па ве рыш!» (16+).
21.00 «Зор кі сыш лі ся» (16+).
22.35 Маст. фільм «Па боч-
ны» (16+).

9.00, 14.15, 19.00, 21.10, 23.55 
«На двор'е».
9.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар-
ка» (0+).
9.20 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак» (0+).
9.50 «Мой лю бі мы га да ва-
нец» (0+).
10.20 «Сад і ага род».
10.40 Дра ма «Па сей дон».
12.15 «Су пер кні га».
12.45, 14.20 Дра ма «Дэ ўдас».
15.50 «Ува ход Гас под ні ў Іе ру-
са лім».
16.20 Для дзя цей «Ад каз вай-
ка».
16.25 «Гля дзім усёй сям'ёй». 
Маст. фільм «Том Со-
ер» (12+).
18.10 Се ры ял «Яна на пі са ла 
за бой ства» (12+).
19.05 Ка ме дыя «Шу каль ні кі 
пры год» (16+).
20.50 «Ве чар ні ца» (0+).
21.15 Маст. фільм «Кон-Ці-
кі» (6+).
23.00 М/ф.

6.00 «Тур ба мік сер». (16+).
7.00 Скетч-шоу «6 кад-
раў». (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 М/ф «Джынг лі кі». (0+).
10.50, 2.00 «Ера лаш». (6+).
11.30 «Га ле рэя пры га жос-
ці». (12+).
12.00 «Па спець за 24 га дзі-
ны». (16+).
13.00 Се ры ял «Ма мач-
кі». (16+).
15.00 Ані ма цый ны фільм 
«Дзіў ныя ча ры». (6+).
16.50 Ані ма цый ны фільм 
«Пу шыс тыя су праць зу бас-
тых». (12+).
18.30, 22.20 «Ураль скія пель-
ме ні». (16+).
20.10 Ка ме дыя «Не жар туй це 
з Zоханам!» (16+).
0.00 Се ры ял «Та та вы доч-
кі». (12+).
1.10 «Кі но ў дэ та лях». (16+).
4.00 «Ла ві мо мант». (16+).
5.00 «Дур ні і да ро гі». (16+).

6.30 «Ле та Гас под няе». Верб-
ні ца.
7.05 «На го да». Маст. фільм.
9.15 «Зі ма ў Пра стак ва шы-
не». М/ф.
9.40 «Звы чай ны кан цэрт».
10.10 «Мы — гра ма цеі!»
10.50 «Тры руб лі». «Лі мон ны 
торт». «Ма ты лёк». «Тры жа ні-
хі». «Уда ча». Маст. філь мы.
12.15 «Што ра біць?»
13.05 Дыя ло гі пра жы вёл. 
Мас коў скі заа парк.
13.45 «Ка рам зін. Пра вер ка 
ча сам». Дак. се ры ял.

14.10, 0.00 Ле ген дар ныя ка-
ме дыі. «Ру жо вая пан тэ ра». 
Маст. фільм.
16.05 «Пеш шу...» Ту ла жа-
лез ная.
16.30 «Ге ній».
17.05 «Бліз кае акру жэн не 
Міка лая Цыс ка ры дзэ».
18.00 «Дай це кні гу скар гаў». 
Маст. фільм.
19.30 На ві ны куль ту ры.
20.10 Твор чы ве чар Юрыя 
Ста я на ва ў До ме ак цё ра.
21.10 «Бе лая сту дыя».
21.50 «Ар хіў ныя тай ны». Дак. 
се ры ял.
22.20 Пер шая цы ры мо нія 
ўру чэн ня Між на род най пра-
фе сій най му зыч най прэ міі 
«BraVo» ў сфе ры кла січ на га 
мас тац тва.
1.50 «Шу каль ні кі». «Знік лыя 
ру ка пі сы пра фе са ра Фі лі па-
ва».

6.10 «Да і пас ля...» з Ула дзі-
мі рам Мал ча на вым. Год 1979. 
1-я част ка. 2009 год (16+).
7.25, 1.25 Маст. фільм «Цы-
ган». (16+).
8.45, 9.40, 11.00, 17.00, 18.35, 
20.45, 23.30, 1.10, 2.45, 3.40 
Му зыч ная на сталь гія (12+).
9.00, 3.00 «Мі ну лы час» 
(12+).
10.00 «Кол ба ча су» (16+).
12.00 Су стрэ ча ў кан цэрт най 
сту дыі «Астан кі на» з Юль я-
нам Ся мё на вым. 1983 год 
(12+).
13.30 «Што? Дзе? Ка лі?» Се-
зон 1983—1984 га доў (12+).
14.30 «Ра ніш няя пош та». 
1987 год (12+).
15.00 «Быў час». 2009 год 
(16+).
16.00 Маст. фільм «Вам тэ ле-
гра ма...» (12+).
18.00 «Рок-н-рол ТБ». Кан-
цэрт Кан стан ці на Ні коль ска-
га. 1992 год (12+).
19.20 «Ва кол сме ху». 
1981 год (12+).

21.00 Маст. фільм «Ар бац кі 
ма тыў». (12+).
0.00 «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+).
4.00 «На ро джа ныя ў СССР» 
(12+).
5.05 «Шы нок «13 крэс лаў». 
1970 год (12+).

2.30, 18.15 Watts. Топ-10.
3.00, 10.45, 0.30 Фут бол. 
«ФІФА».
4.00, 7.30, 9.30, 18.30, 20.15, 
23.15 Цяж кая ат ле ты ка. Чэм-
пі я нат Еў ро пы.
6.30, 8.30 Фут бол. Чэм пі я нат 
MLS.
11.15, 22.15, 1.00 Ве ла спорт. 
«Тур Фланд рыі».

1.00 100 міль ё наў еў ра. 
(16+).
2.55 Ча ты ры па коі. (18+).
4.45 Дроб ныя мах ля ры. 
(12+).
6.35 Поў нае пе ра тва рэн не.
8.15 Сем ка бі нак. (18+).
10.05 Гу ляй, Ва ся! (16+).
11.55 Эль за і Фрэд. (12+).
14.00 Даю год. (16+).
15.45 Анё лы Чар лі. (12+).
17.35 Анё лы Чар лі-2: толь кі 
на пе рад. (12+).
19.30 Кух ня ў Па ры жы. 
(16+).
21.35 Кух ня. Апош няя біт ва. 
(12+).
23.40 Ха цеў бы я быць тут. 
(16+).

6.00 М/ф (6+).
10.00 «Па нен ка і ку лі-
нар» (12+).

10.35, 1.20 «Жыць да лей». 
Се ры ял (16+).
14.20 «Жон ка. Гіс то рыя ка-
хан ня» (16+).
15.40 «Фа таль ныя ця гі. 
Жыц цё без тар ма зоў». Дак. 
фільм (12+).
16.35 «Спра ва суд дзі Ка рэ лі-
най». Се ры ял (12+).
20.20 «Без пад ма ну» (16+).
21.15 «Ча ла век го да». Дра-
ма (12+).
23.20 «Асця рож на, мах ля-
ры!» (16+).
23.55 «Ня бё сы, якія аб ры ну-
лі ся». Се ры ял (16+).
4.40 «Ле кі ад ста рас ці». Дак. 
фільм (16+).

8.10 Жу дас на гуч на і за гра-
ніч на бліз ка. (16+).
10.35 Ключ ад усіх дзвя-
рэй. (16+).
12.30 Эва лю цыя. (12+).
14.25 Аляк сандр. (16+).
17.40 Сем га доў у Ты бе-
це. (16+).
20.10 О, дзе ж ты, 
брат? (16+).
22.15 За ко ны пры ваб нас-
ці. (12+).
0.05 Пры ста нак пра кля-
тых. (16+).
2.20 Так сі-4. (12+).
4.10 Тва ры ў на тоў пе. (16+).

6.20 Гу ляй, Ва ся! (16+).
8.20 Аса біс ты ну мар (12+).
10.30 Іван (6+).
12.25 Іван Ца рэ віч і Шэ ры 
Воўк-3 (12+).
1 3 . 5 5  Д з е н ь  в ы  б а -
раў-2 (12+).
16.10 Па ляў ні чы-4. Ад пла-
та (16+).
18.20 Мар га ры та На за ра-
ва (16+).
2 0 . 2 0  С а  м ы  л е п  ш ы 
дзень (16+).

2 2 . 2 5  Н у л я  в ы  к і  л а -
метр (16+).
0.15 Жмур кі (18+).
2.20 Уця кач кі (12+).
4.20 Бу ду па мя таць (16+).

6.00, 9.35, 11.45, 13.40, 15.35 
На ву ко выя не да рэ чнас-
ці. (12+).
16.25 Асу шыць акі ян: Бяр муд-
скі трох ву голь нік. (12+).
17.10, 22.00, 1.10 Не вя до мая 
пла не та Зям ля. (12+).
18.50 Эва ку а цыя Зям-
лі. (16+).
19.35 Ува рван не на Зям-
лю. (16+).
20.20 Mарс. (12+).
22.45 Жы вая Зям ля. (12+).
23.35 Пра рыў. (12+).
0.20 Ліх ту гі за мя жой. (16+).
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+).
5.10 Вя до мы Су свет. (12+).

8.00 Ад ра джэн не ме та ла ло-
му.
11.00, 2.00 Рэ аль ныя даль на-
бой шчы кі.
12.00, 2.55 Раз бу раль ні кі ле-
генд.
13.00 За ла тая лі ха ман ка.
14.00 Пра па жы на про даж.
17.00 Ме га цяг ні кі.
18.00 Коль кі каш туе мая ма-
шы на?
19.00 Га раж ны ра монт.
20.00 Ма хі на та ры.
23.00 Аляс ка: апош ні ру беж.
0.00 Ву ліч ныя гон кі.
3.50 Зроб ле на з дру гас най 
сы ра ві ны.
4.40 Як гэ та ўстро е на?
7.10 За гад кі пла не ты Зям ля.

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

Нядзеля, 
1 красавіка

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

У праграме магчымы змяненні. 
Перадрукоўка праграмы забаронена.
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АНТАНТ

Бы вае жБы вае ж  

НЕ ІХ ДЗЕНЬ
У кож на га ча ла ве ка ў жыц ці 

бы ва лі ня ўда лыя ім гнен ні, мо-

ман ты, сі ту а цыі і на ват дні. Але 

ге ро ям ні жэй а пі са ных па дзей 

не па шан ца ва ла асаб лі ва. Да-

ве дай це ся, як гэ та бы ло, і па-

спра буй це не ра біць па доб ных 

па мы лак.

 Зма га ю чы ся са спя ко тай, аме-

ры ка нец Крыс тас Берт сас па бу да ваў 

у сва ім до ме кан ды цы я нер, асноў най 

дэ тал лю яко га быў гі ганц кі са ма лёт ны 

пра пе лер. Ка лі Берт сас уклю чыў сваё 

ства рэн не, дах яго до ма са рва ла, і ён 

па ля цеў у не вя до мым кі рун ку.

 Пен сі я нер ка з Шэ філ да пра жы ла 

20 га доў у цем ры, та му што не за ха це-

ла па ды маць шум з-за та го, што ў яе 

до ме ад клю чы лі элект рыч насць.

 У 1994 го дзе аў та ма біль Дэ Ві-

та Фін лі за храс у сне зе ў га рах на 

поў на чы ЗША. За мест та го каб па-

шу каць да па мо гу, Фін лі па спа дзя-

ваў ся, што яго зной дуць, і за стаў ся 

ў ма шы не. Па вод ле слоў ура чоў, 

ён пра жыў не каль кі ме ся цаў, перш 

чым па мёр ад го ла ду. А вось ка лі б 

Фін лі вый шаў з ма шы ны, ён знай-

шоў бы за не каль кі мет раў ад яе 

вы дат ную да ро гу, па якой лёг ка 

спус ціў ся б з га ры.

 У 1981 го ду Ван дзе Эніс здзейс-

ні ла ўзбро е нае ра ба ван не за пра ва-

чнай стан цыі. На на ступ ны дзень 

яна прый шла ў жах, уба чыў шы ў на-

ві нах рэ пар таж аб ра ба ван ні, у якім 

бы ла па ка за на па цяр пе лая стан цыя: 

Ван да вы ра шы ла, што яе зня лі на 

плён ку на мес цы зла чын ства і хут ка 

арыш ту юць. Са браў шы рэ чы, яна 

ад пра ві ла ся з па ка ян нем.

 У 1993 го дзе ад быў ся фі нал 

Куб ка Ко ка-Ко лы па фут бо ле, у якім 

гу лец «Ар се на ла» Стыў Ма роў за біў 

гол, што пры нёс пе ра мо гу яго ка-

ман дзе. Па тра ды цыі ад на клуб ні кі 

вы но сі лі ге роя мат ча з по ля на пля-

чах, ад нак неш та ад цяг ну ла іх ува-

гу, і яны ўпус ці лі яго на га зон. Ма роў 

прый шло ся да тэр мі но ва скон чыць 

се зон з-за пе ра ло му клю чы цы.

 У сва ім шоу ар ген цін скі фо кус-

нік Мар ва па пра сіў асіс тэн та стрэ-

ліць яму ў га ла ву. Грым нуў стрэл, 

і Мар ва, тры ум фу ю чы, вы цяг нуў 

ку лю з ро та (фо кус, ма быць, быў 

раз лі ча ны на дзя цей). Тым не менш 

зо ла та зда быт чык Мар ка Аспрэ ла, 

які пры сут ні чаў у за ле, быў за хоп-

ле ны тру кам і са сло ва мі: «А зла-

ві це-ка гэ ту!» — стрэ ліў у га ла ву 

фо кус ні ка са свай го піс та ле та. Маг 

доў га не му чыў ся. На су дзе Аспрэ ла 

вы гля даў пры гне ча ным і ні як не мог 

зра зу мець, ча му фо кус нік не зла віў 

яго ку лю. Ён быў апраў да ны.

 Два нью-ёрк скія юрыс ты вы-

ра шы лі па спа бор ні чаць у бе гу ў ка-

лі до ры ад мі ніст ра цый на га бу дын-

ка. На ня шчас це, адзін з іх за над-

та моц на ра за гнаў ся і, не змог шы 

пе ра адо лець сі лу ін эр цыі, вы паў з 

акна 39-га па вер ха.

 У вы ні ку чы гу нач най ава рыі ў 

Мюн хе не двое муж чын стра ці лі ру-

кі. Ура чы знай шлі іх і пры шы лі, але 

не ўза ба ве зра зу ме лі, што ў спеш цы 

пе ра блы та лі іх! У муж чын ака за ла-

ся ад на і тая ж гру па кры ві, та му 

апе ра цыі прай шлі па спя хо ва, і пас-

ля не ка то рых уга во раў па цяр пе лыя 

па га дзі лі ся па рад ніц ца са сва і мі но-

вы мі ру ка мі.

 Ка над ка Лаў рэн Ро да па спра-

ча ла ся з сяб ра мі, што яна ва ло дае 

ўльтра гу ка вым зро кам, і, каб да-

ка заць гэ та, вы ра шы ла пра ехаць 

з за вя за ны мі ва чы ма праз цэнтр 

Ата вы. У вы ні ку яна пе ра еха ла на-

гу пе ша хо ду і ўрэ за ла ся ад ра зу ў 

тры аў та ма шы ны, ад на з якіх бы ла 

па лі цэй скай




