
6.05 Сло ва міт ра па лі та Та-

дэ ву ша Кан дру се ві ча на Ад-

вент.

6.15 Се ры ял «Сва ты-4». (12+).

8.20 Дзі ця чы док тар.

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+).

13.10, 15.30 Ме лад ра ма «Каз-

кі ма ча хі». (12+).

15.15 Твой го рад.

17.10 Ме лад ра ма «За стань-

це ся на заў сё ды». (16+).

20.35 На ві ны на двор'я.

21.00 Га лоў ны эфір.

22.10 Ме лад ра ма «Вяс ко вая 

гіс то рыя». (12+).

7.00 Ка ме дыя «Аса бняк з 

пры ві да мі». (12+).

8.30, 19.45 Тэ ле ба ро метр.

8.35 «Ка лі мы до ма». Скетч-

кам. (16+).

9.40 «Свет на вы ва рат». (16+).

10.50, 20.40 «Па нен ка-ся лян-

ка». (16+).

12.05 М/с «Кунг-фу пан да: за-

хап ляль ныя ле ген ды». (12+).

13.20 «Іко на сты лю». (16+).

14.40 Фан тас ты ка «Ды вер-

гент-3: за сця ной». (16+).

16.50 Ка мень, на жні цы, па пе-

ра. (16+).

17.35 «Біт ва эк стра сэн саў. 

16-ы се зон». (16+).

20.20 Два руб лі.

22.00 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.

22.05 Тра гі ка ме дыя «Мне б у 

не ба». (16+).

0.05 «ЛавЛавСаr». (16+).

7.35, 12.20 «Свя ты ні Бе ла ру сі».
8.00, 12.15, 20.15 «Ка лей да-
скоп». На ві ны куль ту ры.
8.15, 12.30, 20.30 «Гэ ты дзень».
8.20 «Уцё кі». Ка ме дыя (12+).
10.00 «На пе рад у мі ну лае».
10.25 «На цы я наль ны хіт-па-
рад».
11.20 «Май стры і ку мі ры». Рэ-
жы сёр, на род ны ар тыст Бе ла-
ру сі Аляк сандр Яф рэ маў.
12.35 Га ла-кан цэрт лаў рэ а таў 
Дзяр жаў най прэ міі Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь.
14.20 «Ка мер тон». За слу жа-
ная ар тыст ка Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь Ак са на Вол ка ва.
14.45 «У не бе «нач ныя ведзь-
мы». Дра ма (12+).
16.05 «Ста рыя-раз бой ні кі». 
Ка ме дыя (12+).
17.35 «Веч ны кліч». Маст. 
фільм. (12+).
18.40 «Ха та на ха ту».
19.35 «Апош ні дзень». Ге ор гій 
Мі ляр (12+).
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Пры го ды Шэр ла ка 
Холм са і док та ра Ват са на». 
Дэ тэк тыў «Ка роль шан та-
жу» (12+).
22.10 «Пры го ды Шэр ла ка 
Холм са і док та ра Ват са на». 
Дэ тэк тыў «Смя рот ная схват-
ка» (12+).
23.20 «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+).
0.30 «Пес ні пад гі та ру».

7.55 Бія тлон. Этап Куб ка све-
ту. Эс тэр сунд. Спрынт. Муж-
чы ны.
9.20 Бас кет бол. Адзі ная лі га 
ВТБ. «Ла ка ма тыў-Ку бань» 
(Крас на дар) — «Цмо кі-
Мінск».
11.00 Ха кей. КХЛ. «Са ла ват 
Юла еў» (Уфа) — «Ды на ма-
Мінск».

12.55 Трэ ні ро вач ны дзень.

13.25 Цяж кая ат ле ты ка. Чэм пі-

я нат све ту. Муж чы ны. 69 кг.

15.05, 20.50 Бія тлон. Этап Куб-

ка све ту. Эс тэр сунд. Гон ка пе-

ра сле ду. Жан чы ны.

16.00 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 

УЕ ФА. Ві дэа ча со піс.

16.35 Гуль ні «на вы раст».

17.05, 21.35 Бія тлон. Этап Куб-

ка све ту. Эс тэр сунд. Гон ка пе-

ра сле ду. Муж чы ны.

18.05 Спорт-цэнтр.

18.15 Піт-стоп.

18.50 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-

ліі. «Ман чэс тэр Сі ці» — «Вест 

Хэм». (У пе ра пын ку — Спорт-

цэнтр.)

22.20 Пра спорт. Вы ні кі тыд-

ня.

23.05 Су свет ныя гуль ні ба я вых 

мас тац тваў. Мінск-2017.

7.00, 9.00, 16.00 (з суб ціт ра мі) 

На шы на ві ны.

7.05 Се ры ял «Пад аб ца сам» 
(12+).

9.05 «Ня дзель ная про па ведзь» 

(з суб ціт ра мі).

9.20 «На наш густ» (12+).

10.00 «Сло ва го на ру» (12+).

11.00 «Ля ту чы атрад» (12+).

11.45 «Пра мень чык» (16+).

16.15 На ві ны спор ту (з суб ціт-

ра мі).

16.20 «Сяр гей Юр скі. Су праць 

пра ві лаў» (12+).

17.30 «Та лент кра і ны» (6+).

20.00 Кон ту ры.

21.05 «Дзень на ра джэн ня КВЗ. 

Ку бак мэ ра Маск вы» (16+).

23.20 Кан цэрт Мак сі ма Гал кі-

на (12+).

6.00, 8.50, 10.05, 11.40, 15.05, 
20.25 «За гад кі ча ла вец тва» 

(16+).

8.30 «Скар дзіц ца да зва ля ец-

ца».

9.40, 16.00 «Аў та па на ра ма» 

(12+).

11.00 «Вя лі кае сне дан не» (12+).

13.30, 16.30 «24 га дзі ны».

13.45, 2.30 Маст. фільм «Не-
каль кі дзён з жыц ця І. І. Аб-
ло ма ва». 2-я се рыя (12+).

16.50 «Цэнт раль ны рэ гі ён».

17.20 «Ва ен ная тай на» (16+).

19.30 «Ты дзень».

22.00 «Ты дзень спор ту».

22.30 Дра ма «Із гой» (12+).

0.50 Roxette: па да рож жа па 

све це. Кан цэрт (16+).

6.00 «Міль ён пы тан няў пра 

пры ро ду» (6+).

6.10, 8.15, 9.20 М/ф (0+).

6.30 «Та кія дзіў ныя» (16+).

7.00 «Бе ла русь сён ня» (12+).

7.30 «Ве да ем рус кую» (6+).

8.20 «Культ/Ту рызм» (16+).

8.50 «Яшчэ тан ней» (12+).

9.30 «Да сту кац ца да зор кі» 

(12+).

10.00, 16.00 На ві ны (бя гу чы 

ра док).

10.15 «На ўвесь го лас» (12+).

11.30, 16.15 Се ры ял «Ма ма-
дэ тэк тыў» (12+).

19.00 «Ра зам».

20.00 Маст. фільм «Пры го ды 
прын ца Фла ры зе ля» (12+).

23.35 Маст. фільм «Муж чы на 
ў ма ёй га ла ве» (16+).

2.00 Се ры ял «Сцер вы, або 
Дзі вац твы ка хан ня» (16+).

7.00 Маст. фільм «Ай чым». 
(16+).

9.00 Маст. фільм «Да ра ваць 
за ўсё». (12+).

11.00 Вест кі.

11.20 «Сам са бе рэ жы сёр». 

(16+).

12.15 «Ра ніш няя пош та». (16+).

13.00 «Ка лі ўсе до ма». (12+).

14.00 Маст. фільм «Пад сад-
ная кач ка». (12+).

17.40 Усе ра сій скі ад кры ты тэ-

ле ві зій ны кон курс юных та лен-

таў «Сі няя птуш ка». (6+).

20.00 Вест кі тыд ня.

21.30 Ток-шоу «Што ад бы ва-

ец ца».

22.30 Маст. фільм «Ахоў вай 

яе, ка хан не». (12+).

0.10 «Ня дзель ны ве чар з Ула-

дзі мі рам Са лаў ё вым».

6.25 «Аст рап раг ноз».

6.30 Се ры ял «Ад ва кат». (16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сён ня.

8.20 «Па ра ў вод пуск». (16+).

9.05 «Ма лая зям ля». (16+).

10.25 «Пер шая пе ра да ча». (16+).

11.05 «Цуд тэх ні кі». (12+).

12.00 «Дач ны ад каз». (0+).

13.05 «На шСпа жыў Наг ляд». 

(16+).

14.10 Се ры ял «Бы вай, «Ма-

ка раў»!» (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+).

21.05 «Зор кі сыш лі ся». (16+).

22.40 Дра ма «Хрос ны». (16+).

9.00, 16.00, 18.50, 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 «Ад шук ва ец ца ад па чы-

нак» (0+).

10.00 «Мой лю бі мы га да ва-

нец» (0+).

10.30 Дра ма «Дзве жан чы-

ны» (12+).

12.15 «Су пер кні га».

12.45 Ка ме дыя «Мі мі но» (16+).

14.20 Дра ма «Паш парт» (16+).

16.05 «Гля дзім усёй сям' ёй». 

Маст. фільм «Му мія» (12+).

18.00 Се ры ял «Яна на пі са ла 

за бой ства».

18.55 Тры лер «Дзён нае свят-

ло» (16+).

20.50 «Ве чар ні ца».

21.05 Дра ма «Ззян не» (16+).

23.35 М/ф для да рос лых.
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6.00, 0.50 «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+).

11.00 «Дзі ця чы КВЗ» (6+).

12.00 «Па спець за 24 га дзі-
ны». (16+).

13.00 Се ры ял «Ва ро ні ны». (12+)

15.00 Фан тас ты ка «Го нар І 
прад узя тасць і зом бі». (16+).

17.10 Ані ма цый ны фільм 
«Зам бе зія». (12+)

18.50 «Ураль скія пель ме ні». 
(16+).

21.00 «Пос пех» (16+).

23.00 Се ры ял «Га лы гін.ru» 
(16+).

0.00 «Кі но ў дэ та лях» (16+).

0.50 Се ры ял «Та та вы доч кі» 
(12+).

4.00 «З'еш це гэ та не ад клад-
на!» (16+).

5.10 «Дом ма ры» (16+).

6.30 «Свя ты ні хрыс ці ян ска га 
све ту». «Ры зы Гас под нія».

7.05 «Ко ля — пе ра ка ці по ле». 
Маст. фільм.

8.45 «За яц, Скрып і скрып ка». 
«Ра ніш няя пе сень ка». «А ў гэ-
тай каз цы бы ло так...» М/ф.

9.30 «Звы чай ны кан цэрт».

10.00 «Мы — гра ма цеі!»

10.45 «Ка ру сель». Маст. фільм.

12.10 «Што ра біць?»

12.55 «Дэль та, якая до рыць 
жыц цё». Дак. фільм.

13.50 Да 80-год дзя Эду ар да 
Ар цем' е ва. «Сом ненья тень, 
над еж ды миг...» Кан цэрт у 

Ма ры ін скім тэ ат ры.

15.30 «Пеш шу...» Тар жок за-

ла ты.

16.00 «Ге ній».

16.30 Па слу хай це! Да від Са-

мой лаў. «Пе ра бі ра ю чы на шы 

да ты».

17.35 «Ляль кі». Дак. фільм. 

1-я се рыя.

18.15 «Ён, яна і дзе ці». Маст. 

фільм.

19.30 На ві ны куль ту ры.

20.10 «Ра ман ты ка ра ман са».

21.05 «Бе лая сту дыя».

21.45 Ад мен ны по гляд. «Го луб 

ся дзеў на га лін цы, раз ва жа ю-

чы пра быц цё». Маст. фільм.

23.30 Ка хан не ў мас тац тве. 

«Фры да Ка ло і Ды е га Ры ве-

ра». Дак. фільм.

0.15 «Усім — дзя куй!» Маст. 

фільм.

1.50 «Шу каль ні кі». «Тай ны 

До ма Фа бер жэ».

2.40 «Бла зан Ба ла кі раў». М/ф 

для да рос лых.

6.00, 12.00 «Да і пас ля...» з 

Ула дзі мі рам Мал ча на вым. Год 

1964. 2011 год (16+).

6.50, 8.45, 9.40, 11.00, 13.00, 

14.40, 17.25, 0.50, 2.25, 3.40, 

5.00 Му зыч ная на сталь гія 

(12+).

7.30 Маст. фільм «Агле дзі ны» 

(16+).

9.00, 3.00 «Мі ну лы час» (12+).

10.00 «Кол ба ча су» (16+).

13.25 «Ва кол сме ху». Тэ ма: 

«Та лент і пры зван не». 1981 

год (12+).

15.00 «Быў час». 2008 год (16+).

16.00 Маст. фільм «Па лё ты ў 

сне і на яве» (16+).

18.00 Ве чар Ва сі ля Ла на во га 

ў Кан цэрт най сту дыі «Астан-

кі на». 1983 год (12+).

19.45 Фільм-кан цэрт «Бе не фіс 

Са ве лія Кра ма ра ва». 1974 год 

(12+).

20.35 «За меж ная эст ра да». 

1988 год (12+).

21.55 Маст. фільм «Уяў ны хво-

ры» (16+).

0.00 «Элі та Кра і ны Са ве таў». 

Алег Аноф ры еў. 2007 год (12+).

1.00 Маст. фільм «Жыц цё і 

дзіў ныя пры го ды Ра бін зо на 

Кру за» (16+).

4.00 «На ро джа ныя ў СССР» 

(12+).

3.00, 11.00, 23.45 Зі мо выя ві ды 

спор ту. «Sроrts dеstіnаtіоn».

3.30, 5.00, 7.00, 15.00, 16.30 

Бія тлон. Ку бак све ту.

04.30, 13.00, 16.00 Лыж нае 

двая бор'е. Ку бак све ту.

6.00, 18.00, 1.35 Скач кі з 

трамп лі на. Ку бак све ту.

8.00, 19.45, 22.30 Гор ныя лы-

жы. Ку бак све ту.

9.00 Аў та гон кі. «Фор му ла Е».

11.30, 13.30 Лыж ныя гон кі. Ку-

бак све ту.

0.15 Кон ны спорт. Lоnglіnеs 

Mаstеrs.

1.30 Ка ме дыя «Ліх ту гі Аль-

фрэ да». (12+).

3.20 Ка ме дыя «Хла печ нік па-

ір ланд ску». (16+).

5.20 М/ф «Ваў кі і авеч кі бе-е-

е-зраз важ нае пе ра тва рэн не». 

(6+).

7.00 Ка ме дыя «Бам бу». (16+).

8.50 Ка ме дыя «Рум ба». (12+).

10.15 Ка ме дыя «Ка роль ве ча-

ры нак». (16+).

12.00 Ка ме дыя «Мам чын сы-

нок». (12+).

13.50 Ка ме дыя «Сён ня ў ме-

ню». (16+).

15.45 Ка ме дыя «Апе ра цыя 

«Ту шон ка». (16+).

17.50 Ка ме дыя «За бі мя не 

трой чы». (18+).

19.30 Дра ма «Ду шэў ная кух-

ня». (16+).

21.20 Ка ме дыя «Сня да нак у 

та ты». (12+).

23.05 Ка ме дыя «Уце ка чы». 

(12+).

6.00 М/ф (6+).

10.05 «Па нен ка і ку лі нар» (12+).

10.40, 1.15 «Дзя жур ны анёл». 
Се ры ял (16+).

13.55 «Жон ка. Гіс то рыя ка хан-
ня» (16+).

15.15 «Ма га зі на» (16+).

16.15, 17.15, 18.15, 19.15 «Рэ-
ві зо ра» (16+).

20.20 «Без пад ма ну» (16+).

21.15 «1+1». Тра гі ка ме дыя 
(16+).

23.15 «Асця рож на, мах ля ры!» 
(16+).

23.45 «Ві зі цё ры». Се ры ял (16+).

4.10 «Мі ніс тэр ства ахо вы зда-
роўя па пя рэдж вае» (16+).

5.30 «Не рас кры тыя тай ны» 
(16+).

6.10, 17.35 Воўк (16+).

8.45 Дзён ні кі ня ні (16+).

10.55 Сем жыц цяў (16+).

13.25 На зад у бу ду чы ню-2 (6+).

15.35 Ка хан не жы ве тры га-
ды (16+).

20.10 На зад у бу ду чы ню-3 
(6+).

22.25 Па боч ны эфект (16+).

0.30 Стра ча ны рай (18+).

2.45 Ка хан не і сяб роў ства (12+).

4.25 Поў ны мі грудзь мі (16+).

6.20 За су стрэ чу (16+).

8.05 На ша Russіа. Яй кі лё су 
(16+).

9.50 Кра і на глу хіх (12+).

12.10 Ка роль Лір. Се рыя 2-я 
(6+).

13.35 Ар да (16+).

16.05 Ка ні ку лы стро га га рэ жы-
му (12+).

18.20 Чор ныя кош кі. 9—10-я 
cе рыі (16+).

20.20 Хут чэй за тру соў (16+).

22.20 Ка нец вы дат най эпо хі 

(16+).

0.20 Ка мен ная баш ка (16+).

2.20 Каў каз скае трыа (12+).

4.10 Пе ра клад чык. 2-я cе рыя 

(12+).

6.00, 13.10 Гуль ні ро зу му. 

(12+).

7.10, 5.30 На ву ко выя не да рэ ч-

нас ці. (12+).

7.55, 10.10 Ска ну ю чы час. (12+).

8.40 Аў та-SОS. (12+).

9.25 Ад ра джэн не мар ско га 
шаў ко ва га шля ху. (12+).

10.55 Дзі кае на двор'е. (12+).

11.40 Праз міль ён га доў. (12+).

12.30 Зай маль ная на ву ка. (12+).

14.00 Да ян Фос: сак рэ ты ў ту-
ма не. (16+).

14.45, 16.25, 18.00, 20.20, 
23.25, 2.25 Доў гая да ро га 
да до му. (16+).

18.45, 1.40, 3.15 Дру гая су-
свет ная вай на: пек ла пад ва-
дой. (16+).

21.55, 4.00 Рас сле да ван ні 
авія ка та строф. (12+).

0.15 Не па кор лі вы вост раў. 
(12+).

8.00 Мя цеж ны га раж. (16+).

11.00, 7.10 Што маг ло пай сці 
не так? (16+).

12.00, 0.00 Най леп шы ма дэ-
ліст. (12+).

13.00 Як улад ка ва ны Су свет. 
(12+).

14.00 За ла тая лі ха ман ка. (16+).

15.00 Мя цеж. (16+).

16.00 Міль ё ны Па бла Эс ка ба-
ра. (16+).

17.00, 20.00 Ма хі на та ры. (12+).

18.00 Як гэ та зроб ле на? (12+).

19.00 Ме га пе ра воз кі. (12+).

23.00 Аляс ка: апош ні ру беж. 
(16+).

1.00 Кос мас. Па ча так. Бу ду-
чы ня. (12+).

2.00 Па ляў ні чы на ан ты ква ры-
ят. (12+).

4.40 Ме ха ніз мы Да Він чы. 

(12+).

Беларусь 1Беларусь 1

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

Нядзеля, 
3 снежня

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

АНЁЛ З НА ЖОЎ —
СІМ ВАЛ 

ПРЫ МІ РЭН НЯ
У све це шмат роз ных не звы-
чай ных рэ чаў, якія дзі вяць, як 
вон ка вым вы гля дам, так і гіс-
то ры яй па хо джан ня. Да пры-
кла ду, мас та ком з Вя лі ка бры-
та ніі бы ла ство ра на ве лі зар ная 
ста туя анё ла, якая вы ка на на з 
10 000 на жоў! Аў та рам гэ та га 
тво ра стаў Аль фі Рэ длі, які ў 
сва ёй твор час ці вы ка рыс тоў-
ваў да лё ка не прос ты ку хон ны 
ін вен тар.

Як сцвяр джае мас так, яго твор 
скла да ец ца вы ключ на з вост рых 
прад ме таў, якія вы ка рыс тоў ва лі ся 
са мы мі роз ны мі зла чын ца мі для 
здзяйс нен ня цяж кіх па ру шэн няў 
за ко на. Не ка то рыя эле мен ты бы лі 
да стаў ле ны дзяр жаў ны мі пра ва-
ахоў ны мі ор га на мі, ін шыя па сту пі-
лі з ана нім ных кры ніц. Але, так ці 
інакш, кож ны нож, зма ца ва ны з ін-
шы мі ана ла га мі, мае сваю гіс то рыю, 
і час цей за ўсё за над та су мную і 
жорст кую, каб яе асвят ляць у срод-
ках ма са вай ін фар ма цыі.

Рэ длі сцвяр джаў, што мност ва 
на жоў, якія яму па сту пі лі ў сва бод-
нае рас па ра джэн не, ме лі бія ла гіч-
ныя сля ды зла чын стваў, і яму спат-
рэ бі ла ся пра вес ці якас ную ачыст ку 
пе рад іх вы ка ры стан нем. Пас ля 
ства рэн ня драб аў тар за ня ўся па лі-
роў кай. На фа та гра фіі ві даць, што 
ру кі анё ла не ўтрым лі ва юць вост-
рых час так — яны бы лі згла джа ныя 
шлі фа валь най ма шы най.

Ад мет на тое, што анёл па сва ёй 
сут нас ці з'яў ля ец ца сім ва лам пры-
мі рэн ня і па кор лі вас ці, што вель мі 
скла да на спа лу чаць з кант рас ным 
«бу даў ні чым ма тэ ры я лам». Ад нак 
ме на ві та та кі па сыл мас так імк нуў-
ся да нес ці да гра мад скас ці: кож -
ны ча ла век мае шанц рас ка яц ца 
ў здзейс не ных гра хах.

На аса біс тым сай це Аль фі яшчэ 
да па чат ку пра цы раз мяс ціў аб' яву 
аб тым, што ў ства рэн ні анё ла мо-
гуць пры няць удзел усе ах вот ныя. 
Ён ха цеў, каб як ма га больш лю дзей 
за ра зі лі ся яго ідэ яй і пры кла лі ру ку 
да рэа лі за цыі за ду ма на га. Да рэ-
чы, не каль кі дзя сят каў зла чын цаў, 
што ад се дзе лі тэр мі ны за ўчы нен не
крыміналу і якія да сла лі мас та ку 
на жы, прый шлі ў май стэр ню, ад гук-
нуў шы ся на за пра шэн не.

Ка лі пра ца над анё лам з на жоў 

бы ла скон ча ная, Рэ длі звяр нуў ся 

да ўлад Лон да на з прось бай уста-

ля ваць ста тую на Тра фаль гар скай 

пло шчы. Ад нак чы ноў ні кі ад мо ві лі 

яму, ар гу мен та ваў шы тым, што па-

доб ны дэ ка ра тыў ны эле мент мо жа 

нес ці па тэн цый ную не бяс пе ку для 

гас цей го ра да і, маг чы ма, вы ста-

віць ула ды ў дрэн ным свят ле. Але 
Аль фі не зда ец ца, ён пра цяг вае 
на кі роў ваць пе ты цыі на роз ныя 
рэ сур сы і збі рае под пі сы для та го, 
каб да маг чы ся да зво лу на пуб ліч-
ную дэ ман стра цыю свай го дзіў на га 
тва рэн ня.


