
6.00 «Тур ба мік сер». (16+).
7.00 Скетч-шоу «6 кад раў». 
(16+).
8.00 Скетч-шоу «Асця рож на: 
дзе ці!» (6+).
9.00, 3.00 М/ф «Ду да і Да да». 
(0+)
9.15, 3.10 М/ф «Смя ша ры кі». (0+)
9.35, 3.30 М/ф «Алі са ве дае, што 
ра біць!» (6+)
10.00 М/ф «Ску бі Ду». (6+)
10.30, 2.40 «Ера лаш» (6+).
11.10 Ані ма цый ны фільм «Ін ды-
кі: на зад у бу ду чы ню». (0+).
13.00 Се ры ял «Ва ро ні ны». (12+)
15.00 Се ры ял «Та та вы доч кі» 
(12+).
16.30 Фан тас ты ка «Вай на све-
таў». (12+).
18.50 Фэн тэ зі «Сон ная лаг чы-
на». (16+).
21.00 «Ураль скія пель ме ні». (16+).
23.10 Жа хі «Пле це ны ча ла век». 
(18+).
1.00 «Без ве жы» (16+).
4.00 «З'еш це гэ та не ад клад на!» 
(16+).
5.10 «Дом ма ры» (16+).

6.30 Біб лей скі сю жэт.
7.05 «Шах цёр». Маст. фільм.
8.50 «Штуч кі Рам зэ са». «Па да-
ро зе з аб ло ка мі». «За гад ка вая 
пла не та». М/ф.
9.50 «Звы чай ны кан цэрт».
10.25 «Усім — дзя куй!» Маст. 
фільм.
12.00 Ула да фак та. «Ядзер ны 
клуб».
12.40, 0.45 «Ра ніш няе ззян не». 
Дак. фільм.
13.35 «Эр мі таж».
14.05 «Ма як на краі све ту». 
Маст. фільм.
16.15 Гіс то рыя мас тац тва. Іван 
Туч коў. «Уза е ма вы гад ная на-
бож насць: па пскі пра стол і мас-
тац тва ў Ры ме эпо хі Ад ра джэн-
ня».
17.10, 1.40 «Шу каль ні кі». «Скар-

бы кня зя Без ба род кі».

17.55 «Гуль ня ў бі сер». «Юлі ян 

Ся мё наў. «Сям нац цаць ім гнен-
няў вяс ны».

18.40 Ка хан не ў мас тац тве. 

«Фры да Ка ло і Ды е га Ры ве ра». 

Дак. фільм.

19.30 Вя лі кая опе ра — 2017.

21.00 «Аго ра». Ток-шоу.

22.00 Парт рэт па ка лен ня. «Ко-

ля — пе ра ка ці по ле». Маст. 

фільм.

23.45 «Мі шэль Лег ран у Бру се-

лі». Кан цэрт.

2.25 «Ра ней мы бы лі птуш ка мі». 

«Каз ка пра дур на ва та га му жа». 

М/ф для да рос лых.

6.00 «Элі та Кра і ны Са ве таў». 

Алег Аноф ры еў. 2007 год (12+).

6.50, 8.25, 9.40, 11.00, 12.55, 

14.40, 15.40, 17.00, 17.40, 20.40, 

23.25, 2.25, 3.40, 5.00, 5.40 Му-

зыч ная на сталь гія (12+).

7.00 Маст. фільм «Жыц цё і дзіў-

ныя пры го ды Ра бін зо на Кру за» 

(16+).

9.00, 15.00, 3.00 «Мі ну лы час» 

(12+).

10.00, 4.00 «На ро джа ныя ў 

СССР» (12+).

12.00, 18.00 «Да і пас ля...» з Ула-

дзі мі рам Мал ча на вым. Год 1964. 

2011 год (16+).

13.30 Маст. фільм «Агле дзі ны» 

(16+).

16.00 «Кол ба ча су» (16+).

19.25 «Ва кол сме ху». Тэ ма: 

«Та лент і пры зван не». 1981 год 

(12+).

21.00 «Быў час». 2008 год (16+).

22.00 Маст. фільм «Па лё ты ў сне 

і на яве» (16+).

0.00 «Спя ем, сяб ры!» з Тац ця-

най Віз бар. 2007 год (12+).

1.05 Маст. фільм «Кант ра бан-

да» (16+).

5.30 «Ся дзі і гля дзі» (16+).

3.00, 4.15, 20.45 Гор ныя лы жы. 

Ку бак све ту.

3.30, 5.00, 16.30, 20.00 Бія тлон. 

Ку бак све ту.

6.00, 18.00, 2.00 Скач кі з трамп-

лі на. Ку бак све ту.

7.00, 11.00 Аў та гон кі. Се рыя 

WTСС.

8.00 Аў та гон кі. «Фор му ла Е».

12.00, 15.00 Лыж нае двая бор'е. 

Ку бак све ту.

13.15, 0.00 Лыж ныя гон кі. Ку бак 

све ту.

0.30 Зі мо выя ві ды спор ту. 

«Sроrts dеstіnаtіоn».

1.00 Кон ны спорт. Rіdеrs Mаstеrs 

Сuр.

1.05 Дра ма «Па вер сіі Бар ні». 

(16+).

3.45 Ка ме дыя «Шпі ён па су сед-

стве». (12+).

5.35 Фан тас ты ка «Пры від». (6+).

7.50 М/ф «Тры во ла ты і мар скі 

цар». (6+).

9.15 Ка ме дыя «Жа ніх». (12+).

11.00 Ме лад ра ма «Сек са го лік». 

(16+).

12.45 Ме лад ра ма «Па рыж — 

Ман хэ тэн». (16+).

14.10 Ме лад ра ма «Сня да нак у 

ло жак». (16+).

15.55 Ка ме дыя «За па лі гэ тым 

ле там». (16+).

17.40 Ка ме дыя «} {отт@бь)ч». 

(16+).

19.30 Ка ме дыя «Ча го хо чуць 

жан чы ны?» (16+).

21.50 Ка ме дыя «Ма ё масць з 

хвас том». (12+).

23.40 Ка ме дыя «Шнай дэр су-

праць Бак са». (16+).

6.00 М/ф (6+).

10.00 «13 зна каў За дыя ка» 

(12+).

10.55 «Хро ні кі мас коў ска га по-

бы ту» (16+).

11.45, 2.00 «Міль я нер ша». Се-

ры ял (16+).

15.20 «Мі мі но». Ка ме дыя (0+).

17.05 «Па пя луш ка 2:0» (16+).

18.00 «Зра бі мне зор ку» (16+).

18.35 «10 са мых» (16+).

19.05, 1.10, 5.10 «Звез да ну тыя» 

(16+).

20.00 «Кож на му сваё». Дра ма 

(12+).

21.45 «Ілю зі я ніст». Дра ма (16+).

23.40 «Ле ген да аб Шу каль ні ку». 

Се ры ял (16+).

6.10, 16.10 Рым скія спат кан ні 

(16+).

7.50 Апан та насць (16+).

9.50 Ін шыя (16+).

11.50 На зад у бу ду чы ню-1 (6+).

14.05 Каст рыч ніц кае не ба (12+).

18.00 Пі тэр Пэн (12+).

20.10 На зад у бу ду чы ню-2 (6+).

22.15 Дзён ні кі ня ні (16+).

0.15 Сем жыц цяў (16+).

2.25 Да ча гось ці пры го жа га (18 +).

4.25 Ка хан не жы ве тры га ды 

(16+).

6.20 Вы кру та сы (12+).

8.20 Па лю боў нік (16+).

10.25 Прак ты ка ван ні ў цу доў ным 

(16+).

12.20 Ка роль Лір. 1-я се рыя 

(6+).

13.55 Вя сё лая мо ладзь (12+).

15.45 Мой та та — Ба рыш ні каў 

(12+).

17.45 Ар да (16+).

20.20 На ша Russіа. Яй кі лё су 

(16+).

22.00 Кра і на глу хіх (12+).

0.20 Чор ныя кош кі. 9—10-я се-

рыі (16+).

2.20 Ка ні ку лы стро га га рэ жы му 

(12+).

4.20 Пе ра клад чык. 1-я се рыя 

(12+).

6.00, 13.25 Гуль ні ро зу му. (12+).

7.15, 5.30 На ву ко выя не да рэч-

нас ці. (12+).

8.05, 10.20 Ска ну ю чы час. 

(12+).

8.50 Са праўд ны су пер кар. 

(12+).

9.35 Ба ку: сха ва ныя тай ны га-
ра доў. (12+).

11.05 Дзі кае на двор'е. (12+).

11.55 Праз міль ён га доў. (12+).

12.40 Зай маль ная на ву ка. 

(12+).

14.10 Асу шыць акі ян. (12+).

14.55 Аў та-SОS. (12+).

15.40 Ле дзя ная да ро га. (12+).

16.25 Ша ша праз пек ла. (12+).

17.10, 4.00 Па ча так. (12+).

18.00, 21.05 Да ян Фос: сак рэ ты 

ў ту ма не. (16+).

18.45 Доў гая да ро га да до му. 

(16+).

19.35 Ад ра джэн не мар ско га 

шаў ко ва га шля ху. (12+).

20.20, 4.45 На ву ка бу ду чы ні. 

(12+).

21.50, 2.30 Рас сле да ван ні авія-

ка та строф. (12+).

23.25 Да след чык. (16+).

0.10 Зла віць кант ра бан дыс та. 

(16+).

1.40 Дру гая су свет ная вай на: 

пек ла пад ва дой. (16+).

8.00 Най леп шы ма дэ ліст. (12+).

9.00 Як гэ та зроб ле на? (12+).

10.00 Што маг ло пай сці не так? 

(16+).

11.00 За бы тая ін жы не рыя. 

(16+).

12.00 Го лыя і на па ло ха ныя. 

(16+).

13.00 Апе ра цыя «Вы ра та ван не 

до ма». (12+).

14.00, 1.00, 7.10 Бра ты Ды зель. 

(16+).

15.00, 0.00 Ма дэль для збор кі. 

(16+).

16.00, 18.00, 19.30 Біт вы за кан-

тэй не ры. (12+).

20.00 За ла тая лі ха ман ка. (16+).

21.00 Мя цеж. (16+).

22.00 Міль ё ны Па бла Эс ка ба ра. 

(16+).

23.00 Кос мас. Па ча так. Бу ду чы-

ня. (12+).

2.00 Ма хі на та ры. (12+).

4.40 Ка лек цы я не ры аў то. (12+).

6.05 Іс насць.

6.30, 22.45 Ме лад ра ма «Страш-

ная пры га жу ня». (12+).

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 Зо на Х. Вы ні кі тыд ня. 

(16+).

12.10 50 рэ цэп таў пер ша га. 

(12+).

12.45, 15.45 Се ры ял «Сва ты-4». 

(12+).

13.50 «Я ве даю». (6+).

15.15 Кра і на.

17.00 Ме лад ра ма «Па ла він кі 

не маг чы ма га». (12+).

21.00 Па на ра ма.

21.45 Шчас лі вы ве чар.

0.40 Дзень спор ту.

7.00 За над та шмат хвас тоў. 

(6+).

7.30 Фільм для дзя цей «Аслі-

ная шку ра». (12+).

8.30, 20.45 Тэ ле ба ро метр.

8.35 «Та та змо жа?» (16+).

9.30 «Вя сел ле ўсля пую». (16+).

11.10, 20.50 «Па нен ка-ся лян ка». 

(16+).

12.25 Ані ма цый ны фільм «Спі-

рыт: ду ша прэ рый». (0+).

13.55 «Свет на вы ва рат». (16+).

14.50 Ка ме дыя «Аса бняк з 

пры ві да мі». (12+).

16.30 Ка пей ка ў ка пей ку. (12+).

17.30 «На ву чы жон ку ру ліць». 

(16+).

18.30 Пры го ды «За ха валь нік 

ча су». (12+).

22.00 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.

22.05 «Сыг рай мя не, ка лі змо-

жаш!» (12+).

22.40 Фан тас ты ка «Ды вер-

гент-3: за сця ной». (16+).

7.35, 12.20 «Сі ла ве ры».
8.00, 14.05, 20.15 «Ка лей да-
скоп». На ві ны куль ту ры.
8.15, 14.20, 20.30 «Гэ ты дзень».
8.20 М/ф (0+).
8.50 «Веч ны кліч». Маст. 
фільм. (12+).
10.00 «Ха та на ха ту».
10.55 «Бе ла рус кая кух ня». Яб-
лыч ны пі рог.
11.25 «Раз маў ля ем па-бе ла рус-
ку». Тэ ле вік та ры на.
11.55 «На ву ка ма нія» (6+).
12.25 «Уцё кі». Ка ме дыя (12+).
14.25 «Ка мер тон». На род ны ар-
тыст Бе ла ру сі Ры гор Бе ла цар-
коў скі.
14.55 «Апош ні дзень». Ге ор гій 
Мі ляр (12+).
15.30 «Пры го ды Шэр ла ка 
Холм са і док та ра Ват са на». 
Дэ тэк тыў «Ка роль шан та жу» 
(12+).
16.40 «Пры го ды Шэр ла ка 
Холм са і док та ра Ват са на». 
Дэ тэк тыў «Смя рот ная схват-
ка» (12+).
17.45 «Пры го ды Шэр ла ка 
Холм са і док та ра Ват са на». 
Дэ тэк тыў «Па ля ван не на тыг-
ра» (12+).
18.55 «У не бе «нач ныя ведзь-
мы». Дра ма (12+).
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Ста рыя-раз бой ні кі». Ка-
ме дыя (12+).
22.35 «Час кі но».
22.40 «Я, Фран цыск Ска ры-
на...» Маст. фільм (12+).

7.50 Бія тлон. Этап Куб ка све ту. 
Эс тэр сунд. Ін ды ві ду аль ная гон-
ка. Муж чы ны.
9.35 Бія тлон. Этап Куб ка све ту. 
Эс тэр сунд. Спрынт. Жан чы ны.
11.00 Зме ша ныя адзі на бор-
ствы.
13.05 Вя лі кі спорт. Ток-шоу.
13.50 Рэ алі ці-шоу «Снеж ны 
барс». Вы ні ко вы вы пуск.
14.25 Ха кей. КХЛ. «Са ла ват 
Юла еў» (Уфа) — «Ды на ма-
Мінск». (У пе ра пын ках — Спорт-
цэнтр.)

16.45 Бія тлон. Этап Куб ка све ту. 
Эс тэр сунд. Спрынт. Муж чы ны.
18.15 Ганд бол. Лі га чэм пі ё наў. 
БГК імя Мяш ко ва (Бе ла русь) — 
«Цэ ле» (Сла ве нія). (У пе ра пын ку 
— Спорт-цэнтр.)
19.55 Трэ ні ро вач ны дзень.
20.30 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. «Ар се нал» — «Ман чэс тэр 
Юнай тэд». (У пе ра пын ку — 
Спорт-цэнтр.)
22.30 Бас кет бол. Адзі ная лі-
га ВТБ. «Ла ка ма тыў-Ку бань» 
(Крас на дар) — «Цмо кі-Мінск».
0.15 Су свет ныя гуль ні ба я вых 
мас тац тваў. Мінск-2017.

7.00, 9.00, 16.00 (з суб ціт ра мі), 
20.30 На шы на ві ны.
7.05 Се ры ял «Пад аб ца сам» 
(12+).
9.05 М/с «Смя ша ры кі. Но выя 
пры го ды» (0+).
9.25 «Зда роўе» (16+).
10.35 «Смак» (12+).
11.25 «Ідэа льны ра монт» (12+).
12.30 «Ра зум ні цы і ра зум ні кі» 
(12+).
13.20 «Уда ча ў пры да чу!» з «Еў-
ра опт».
14.25 «Ста рэй шы за ўсіх!» (6+).
16.15 (з суб ціт ра мі), 21.00 На ві-
ны спор ту.
16.20 «Ера лаш» (6+).
16.40 «Хто хо ча стаць міль я не-
рам?» (12+).
18.15 «Мой біз нес» (16+).
21.05 «Уда ча ў пры да чу!» Дзён-
нік (12+).
21.10 «Сён ня ве ча рам» (16+).
23.45 «Пра жэк тар пэ рыс хіл тан» 
(16+).
0.25 «Ка ра лі фа не ры» (16+).

6.15 «Тай ны Чап ман» (16+).
7.10 «Мі ко ла Гу соў скі: на ро джа-
ны на но ва».
7.55 «Фран цыск Ска ры на».
8.30 «Пад пры крыц цём». Се-
ры ял (16+).
10.25 «Тэ ле док тар» (12+).
11.00 «Мінск і мін ча не».
11.35 «Пад пры крыц цём». Се-
ры ял. За ключ ныя се рыі (16+).

13.30, 16.30, 19.30 «24 га дзі ны».
13.45 «Ад кры тая раз мо ва».
14.00, 1.50 Маст. фільм «Не-
каль кі дзён з жыц ця І. І. Аб ло-
ма ва». 1-я се рыя (12+).
15.20 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
15.50 «Вя лі кі го рад».
16.40 «За ла тая ка лек цыя бе ла-
рус кай пес ні». Грод на.
20.00 «СТБ-спорт».
20.10 Фан тас ты ка «Асоб ная 
дум ка» (12+).
22.35 «За сак рэ ча ныя спі сы» 
(16+).
0.10 Deep Purple. Кан цэрт у Ве-
ро не (16+).

6.00, 8.20, 5.35 М/ф (0+).
7.50 «Са юз ні кі» (12+).
9.00 «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, 19.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).
10.10 «Зда бы так рэс пуб лік. Зры-
ну тыя ка ло сы» (12+).
10.40 Маст. фільм «Пры го ды 
прын ца Фла ры зе ля» (12+).
14.25 Маст. фільм «Бан каў скі 
бі лет у міль ён фун таў стэр лін-
гаў» (16+).
16.15, 19.20 Се ры ял «Сцер вы, 
або Дзі вац твы ка хан ня» (16+).
0.00 Се ры ял «Мі нус адзін» (16+).
3.35 Маст. фільм «Ча ты ры так-
сіс ты і са ба ка» (12+).

7.00 «Па кой сме ху». (16+).
7.35 Дэ тэк тыў «След ства вя-
дуць зна та кі». (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 «Анш лаг і Кам па нія». (16+).
15.40 Маст. фільм «Тры та по лі 
на Плю шчы се». (6+).
17.15, 20.55 Маст. фільм «Чу-
жая жан чы на». (12+).
19.00 «Кар ці на све ту».
19.55 На двор'е на ты дзень.

20.00 Вест кі ў су бо ту.

22.40 Маст. фільм «Ад лё су не 

за ра кай ся». (16+).

6.20 «Аст рап раг ноз».

6.25 Се ры ял «Ад ва кат». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сён ня.
8.20 «Ура чэб ныя тай ны плюс». 
(12+).
8.55 «Га ту ем з Аляк се ем Зі мі-
ным». (0+).
9.25 «НЗ.by».
10.20 Га лоў ная да ро га. (16+).
11.00 «Ежа жы вая і мёрт вая». 
(12+).
11.55 Ква тэр нае пы тан не. (0+).
13.20 «Уда ча ў пры да чу!»
14.20 Се ры ял «Бы вай, «Ма ка-
раў»!» (16+).
16.20 «След ства вя лі...» (16+).
17.10 «Сак рэт на міль ён». Ва-
лян цін Смір ніц кі. (16+).
19.00 «Цэнт раль нае тэ ле ба чан-
не».
20.00 «Ты су пер! Тан цы». (6+).
22.25 Дзён ні кі «Уда ча ў пры да-
чу!» з «Еў ра опт».
22.30 Дра ма «Хрос ны». (16+).
0.15 Се ры ял «Агенц тва сха ва-
ных ка мер». (16+).

9.00, 16.25, 19.05, 21.00, 23.55 
«На двор'е».
9.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» 
(0+).
9.15 «Да вед нік па кра і нах і кан-
ты нен тах» (0+).
9.25 Се ры ял «Анг лій скае за-
бой ства» (12+).
11.05 Ка ме дыя «Ба бе та ідзе на 
вай ну» (12+).
12.45 Ка ме дыя «Па ры жан ка» 
(16+).
14.10 «Су пер кні га».
14.40 «Гля дзім усёй сям' ёй». 
М/ф «Ведзь мі на служ ба да-
стаў кі».
16.30 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак» (0+).
17.00 Маст. фільм «Ула дар 
пус ты ні» (16+).
19.10 Дра ма «Дзе ха ва ец ца 
праў да» (18 +).
20.50 «Ве чар ні ца».

21.05 «Фэшн іs mу пра фэшн» 

(12+).

21.15 Пры го ды «Фа ва рыт» (12+).

1124 лістапада 2017 г.

Беларусь 2Беларусь 2

Беларусь 3Беларусь 3

Беларусь 5Беларусь 5

АНТАНТ

СТБСТБ

МIРМIР

РТР—РТР—
Бе ла русьБе ла русь

НТБ—Бе ла русьНТБ—Бе ла русь

8 ка нал8 ка нал

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000TБ1000

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

Беларусь 1Беларусь 1

Су бо та, 
2 снежня

ВТБВТБ

КінакамедыяКінакамедыя
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СУ ПРАЦЬ РА БАЎ НІ КОЎ 
З ПІС ТА ЛЕ ТАМ І... 
ДЗІ ЦЕМ

У бра зіль скім го ра дзе Кам па-
Лім пу-Паў ліс та, штат Сан-Паў-
лу, су пра цоў нік па лі цыі ўвя заў-
ся ў пе ра стрэл ку з уз бро е ны мі 
ра баў ні ка мі, тры ма ю чы на ру-
ках ма лень кае дзі ця, па ве дам-
ляе вы дан не Thе Іndереndеnt.

Сяр жант Ра фа эль Соў за ў не пра-
цоў ны час зай шоў у ап тэ ку з жон кай 
і дзі цем, каб ку піць ле кі. Ка лі яны 
зна хо дзі лі ся ў кра ме, у па мяш кан не 
ўвар ва лі ся двое ра баў ні коў. Соў за 
да стаў піс та лет і стрэ ліў у ад на го з 
іх. Паз ней ён рас тлу ма чыў след чым, 
што быў вы му ша ны ад крыць агонь 
пер шым, та му што мер ка ваў, што 
зла чын цы за б'юць яго, ка лі да ве да-
юц ца, што ён пра цуе ў па лі цыі. На 
за пі се, зроб ле ным ка ме рай ві дэа-
на зі ран ня, ві даць, як Соў за стра ляе 
на бя гу, тры ма ю чы на ру ках ма лое. 
По тым ён ад дае дзі ця жон цы, якая 
сха ва ла ся за стэ ла жа мі з та ва ра мі. 
Пад час пе ра стрэл кі абод ва ра баў-
ні кі за гі ну лі.

НЕ МАЎ ЧЫ НА МЯ НЕ!
Та кіх зва ро таў у суд, ма быць, 
яшчэ не бы ло ні ко лі, але, уліч-
ва ю чы кра і ну, дзе гэ та ад бы-
ло ся, су мнен няў не ўзні кае. Бо 
ме на ві та ў Іта ліі жы хар ка го ра-
да Кі ва са, у пра він цыі Ту ры на, 
па да ла ў суд на свай го бы ло га 
му жа, які пра жы вае з ёй пад 
ад ным да хам, за яго праз мер-
ную маўк лі васць, па ве дам ляе 
Lа Rерubblіса.

Ця пер яе экс-муж, 57-га до вы біз-
нес мен з Кі ва са, аб ві на вач ва ец ца ў 
жорст кім абы хо джан ні. Ня гле дзя чы 
на тое, што ён ні ко лі не па ды маў ру кі 
на жон ку і сы на, італь ян ка лі чыць, 
што, не раз маў ля ю чы з чле на мі 
сям'і пра цяг лыя пе ры я ды, ён спра-
буе зла маць іх псі хіч на ста біль ны 
стан і па да рваць эма цы я наль нае 
зда роўе. Суд Іў рэі пры няў іск жан-
чы ны, пры суд маўк лі ва му італь ян цу 
бу дзе вы не се ны 28 лю та га.

ЛА СУ НАК СА СТА ЛА 
БУ ДУ ЧА ГА ПРЭ ЗІ ДЭН ТА

Пі рож нае з вя сел ля До наль-
да Трам па, якое ад бы ло ся 
ў 2005 го дзе, пра да лі на аў кцы-
ё не за 2240 до ла раў, па ве дам-
ляе Fох nеws Іnsіdеr.

Па чат ко вы кошт ло та склаў 
250 до ла раў. Яго вы ста віў на тар-
гі аў кцы ён ны дом Julіеn's Аuсtіоns, 
ім ёны пра даў ца і па куп ні ка не вя-
до мыя. Дэ серт пра ля жаў у кар дон-
най ка роб цы 12 га доў — вя сел ле 
До наль да Трам па і Ме ла ні Кна ус 
ад бы ло ся 22 сту дзе ня 2005 го да. 
Тру фель нае пі рож нае з ру жай з 
крэ му на вер се вы гля дае як асноў-
ны вя сель ны торт Трам па ў мі ні я-
цю ры. Сам торт ва жыў дзе вя нос та 
кі ла гра маў, у ім бы ло сем яру саў. 
Ён абы шоў ся па ры ў 50 ты сяч до-
ла раў, ад нак, як ад зна чае Fох nеws 
Іnsіdеr, гос ці яго не елі, та му што 
ў ім бы ло за над та шмат дро ту, з 
яко га скла даў ся кар кас ве лі чэз на га 
ла сун ка. Ну, а за су ша ны ка ва лак 
ашчас лі віў ад ра зу два іх ча ла век — 
ад на го гра шы ма, а дру го га па мят-
ным су ве ні рам з вя сел ля бу ду ча га 
прэ зі дэн та.

Іван КУ ПАР ВАС




