
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, 0.40 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 18.15, 0.20 Зо на Х 
(16+).
9.10 Га лоў ны эфір.
10.20, 12.10, 18.35, 19.20 Се ры-
ял «Дзя жур ны ўрач». (16+).
12.45, 14.35, 15.25 Ме лад ра ма 
«Анд рэй ка». 1-я се рыя. (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 На шы.
22.10 Се ры ял «След». (16+).
0.00 Арэ на.
0.55 Дзень спор ту.
1.10 Се ры ял «Афі цэр скія жон-
кі». (16+).

7.00 Тэ ле ра ні ца. (12+).
9.00, 19.05, 21.10 Тэ ле ба ро метр.
9.35 Ка пей ка ў ка пей ку. (12+).
10.10 Кіс лы соmmеnt. (12+).
10.20 М/с «Кунг-фу пан да: за-
хап ляль ныя ле ген ды». (12+).
11.20 «Свет на вы ва рат». (16+).
12.30 Ка мень, на жні цы, па пе ра. 
(16+).
13.10 «Вя сел ле ўсля пую». (16+).
14.40 Ані ма цый ны фільм 
«Вольт». (12+).
16.50 Фан тас ты ка «Вай на све-
таў Z». (16+).
19.15 Су пер ла то.
20.10 «На ву чы жон ку ру ліць». 
(16+).
21.40 Два руб лі.
22.00 КЕ НО.
22.05 «ЛавЛавСаr». (16+).
23.10 Се ры ял «Іх пе ра блы та лі 
ў рад до ме». (16+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35, 12.20 «Бе ла рус кая кух ня». 
Сыр ні кі.

8.05, 12.00, 20.00 «Ка лей да-
скоп». На ві ны куль ту ры.
8.20, 12.15, 23.55 «Гэ ты дзень».
8.25 «На цы я наль ны хіт-па рад».
9.20, 18.10 «На пе рад у мі ну лае».
9.50 «На ву ка ма нія» (6+).
10.20, 14.45 «Рас сле да ван-
ні ка мі са ра Мег рэ». Се ры ял 
(16+).
12.50 «Бе ла русь, як пес ня». Ан-
самбль «Ве ра сы».
13.15 «Сла вян скі ба зар у Ві цеб-
ску — 2007».
14.15 «Му зеі Бе ла ру сі». Спе цы-
яль ны ту рысц ка-рэ крэ а цый ны 
парк «Аў гус тоў скі ка нал». Част-
ка 1-я.
16.25, 21.05 «Па ляў ні чыя на скар-
бы». «Ка лек цыя Гіт ле ра» (12+).
17.05 «Час кі но».
17.10, 21.45 «Дзі кае па ля ван-
не ка ра ля Ста ха». Маст. фільм 
(12+).
19.25 «Май стэр ня. Гіс то рыя ад-
на го мас та ка». Ана толь і Іван 
Ар ці мо ві чы.
20.10 «Бе ла рус кая кух ня». Бі-
гас. Ха лод ны суп.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).

7.45 Ха кей. КХЛ. «Ды на ма-
Мінск» — «Сі бір» (Но ва сі-
бірск).
9.40 Бія тлон. Этап Куб ка све ту. 
Эс тэр сунд. Су пер мікс.
10.35, 18.40 Спорт-мікс.
10.45 Бія тлон. Этап Куб ка све-
ту. Эс тэр сунд. Зме ша ная эста-
фе та.
12.10 Пра спорт. Вы ні кі тыд ня.
12.55 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Ха дэрс філд» — «Ман чэс тэр 
Сі ці».
14.50 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. 30-ы тур. 
ФК «Га ра дзея» — БА ТЭ (Ба-
ры саў).
16.45 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. 30-ы тур. 
ФК «Ві цебск» — «Ды на ма» 
(Мінск).
18.50 Ха кей. Чэм пі я нат Бе ла ру-
сі. «Нё ман» (Грод на) — «Юнац-
тва-Мінск». (У пе ра пын ках — 
Спорт-цэнтр.)
21.10 Спорт-цэнтр.
21.20 Час фут бо ла.
22.05 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
Агляд ту ра.

23.05 Зме ша ныя адзі на бор-
ствы. UFС.

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.
6.05, 7.05, 8.05 «На ша ра ні ца».
9.05 Кон ту ры.
10.00 «Жыць здо ра ва!» (12+).
11.05, 13.05, 16.15, 18.15 (з суб-
ціт ра мі), 21.00 На ві ны спор ту.
11.10 «Мод ны пры га вор» (12+).
12.20, 13.10 «Ге ніі і лі ха дзеі» 
(12+).
13.55 «Да вай па жэ нім ся!» (16+).
14.55 «Муж чын скае/Жа но чае» 
(16+).
16.20 «Ад ва рот ны ад лік». 
«Вольф Ме сінг. Вы ра та вац ца ў 
Бе ла ру сі» (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+).
19.00 «Ня хай га во раць» (16+).
20.00 Час.
21.05 Ток-шоу «На ша жыц цё».
22.15 «Ана то мія тэ ро ру» (16+).
23.00 «Вя чэр ні Ургант» (16+).
23.40 Нач ныя на ві ны.
23.55 «Час па ка жа» (16+).

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 «Ты дзень».
9.25 «Вя лі кае сне дан не» (12+).
10.05 «Гля дзець усім!» (16+).
10.40 «Ты дзень спор ту».
11.15 «Рус кія не зда юц ца: зброя 
спе цы яль на га пры зна чэн ня» 
(16+).
12.55 «Вя лі кі го рад».
13.50 Фан тас ты ка «Ва ніль нае 
не ба» (16+).
16.15 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
16.50 «Тэ ле док тар» (12+).
17.35 «Пад да хам на ву кі. Тай ныя 
пра ек ты спец служ баў» (16+).

18.35 «Тай ны Чап ман» (16+).
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз нас-
ці».
20.15 «Ва ен ная тай на» (16+).
23.05 «Са мыя ша кі ру ю чыя гі по-
тэ зы» (16+).
23.55 «За гад кі ча ла вец тва» 
(16+).
0.50 «Соль». Му зыч нае шоу. 
Джан га (16+).
1.50 «Зна хар-2: па ля ван не без 
пра віл». Се ры ял (16+).

7.30 «Доб рай ра ні цы, свет!» 
(16+).
8.35 «Ня ма праб лем» (16+).
10.00, 5.05 «Лю бі мыя ак цё ры» 
(12+).
11.00, 13.15 Се ры ял «Ад на лю-
бы» (16+).
13.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).
14.25 «Ін шы свет» (12+).
15.00 «Спра вы ся мей ныя. Но-
выя гіс то рыі» (16+).
16.15, 5.35 Се ры ял «Вяр тан не 
Мух та ра-2» (16+).
19.20 Се ры ял «Ма ша ў за ко-
не» (16+).
21.15 Се ры ял «Ад дзел 44» 
(16+).
23.10 Маст. фільм «Лас ка вы 
май» (16+).
1.20 Маст. фільм «Тан цор дыс-
ка» (12+).
2.55 Се ры ял «Ма фі ё за» (16+).

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
10.00 «Кар ці на све ту».
10.55 На двор'е на ты дзень.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест-
кі.
11.40 «Па кой сме ху». (16+).
12.30 Ток-шоу «Што ад бы ва ец-
ца».
13.35 «На ша спра ва». (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+).
20.35 Се ры ял «Ма ро за ва». 
(12+).

22.10, 23.10 Се ры ял «Свая чу-
жая». (16+).
23.55 «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, 8.05 Се ры ял «Вяр тан не 
Мух та ра». (16+).
9.45 «За гран ню». (16+).
10.25, 19.40 Дзён ні кі «Уда ча ў 
пры да чу!» з «Еў ра опт».
10.30 Се ры ял «Па да зра юц ца 
ўсе». (16+).
11.05 Се ры ял «Свед кі». (16+).
12.00 «Суд пры сяж ных». (16+).
13.25, 18.30 Агляд. Над звы чай-
нае зда рэн не.
14.00 «НЗ. Рас сле да ван не». 
(16+).
14.25 «Зор кі сыш лі ся». (16+).
16.30 «Ча кай мя не». (12+).
17.30 «Ты не па ве рыш!» (16+).
19.45 Се ры ял «Мян тоў скія 
вой ны». (16+).
21.25 Се ры ял «Шэ лест».
23.25 «НЗ.by».
23.50 «Вы ні кі дня».
0.20 Се ры ял «Агенц тва сха ва-
ных ка мер». (16+).

7.00, 15.55, 19.55, 21.00, 23.55 
«На двор'е».
7.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» 
(0+).
7.15, 16.00 Для дзя цей: «Ад каз-
вай ка».
7.30 «Ра ні ца на вось мым».
10.30 «Дзе цям пра зве ра нят».
10.50 Тры лер «Ка та стро фа».
13.00 Се ры ял «Жорст кае ка-
хан не».
14.30 Се ры ял «Пры го ды ма ла-
до га Ін дыя ны Джонс».
16.05 «Мульт па рад»: «Хор тан».
17.35 Се ры ял «Да ра гі док тар».
19.00 Се ры ял «Ма лень кая 
хлус ня».
20.00 Се ры ял «Дзе ці Ар ба та».
20.50 «Ве чар ні ца».
21.05 Тры лер «Ра та валь ні кі» 
(16+).
23.00 Се ры ял «Да ма пад ву-
ал лю».

6.00, 15.15 Се ры ял «Ва ро ні ны». 
(12+).
7.20 «Дур ні і да ро гі». (16+).
7.40, 4.20 М/ф «Ду да і Да да». 
(0+)
8.00, 4.30 М/ф «Смя ша ры кі». 
(0+)
8.20, 4.50 М/ф «Алі са ве дае, 
што ра біць!» (6+)
8.50, 3.50 «Ера лаш». (6+)
9.30 «Сэр цы за ка хан не» 
(16+).
10.00 «Прос та кух ня». (16+).
10.40 «Пос пех» (16+).
12.40 Скетч-шоу «6 кад раў» 
(16+).
13.00 Make-over шоу «Па спець 
за 24 га дзі ны» (16+).
14.10, 20.10 Се ры ял «Га тэль 
«Эле он». (16+).
16.45, 5.10 Се ры ял «Ра нет кі». 
(12+).
17.50, 23.20 «Ураль скія пель-
ме ні». (16+).
21.20 Дра ма «Зла ві мя не, ка лі 
змо жаш». (12+).
0.00 Се ры ял «Пра зор ца». 
(16+).
0.50 Се ры ял «Бяз моў ны свед-
ка». (16+).
1.50 Се ры ял «За кры тая шко-
ла». (16+).
3.30 «Ла ві мо мант». (16+).

6.30 «Вул ка ніч ная Ады сея». 
Дак. фільм.
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 На ві ны куль ту ры.
7.35 «Ле ген ды су свет на га кі-
но». Ле а нід Гай дай.
8.05, 21.10 «Пра ві лы жыц ця».
8.35, 22.20 «Аб ацтва Даў нтан». 
Маст. фільм.
9.30 «Па лёт на Марс, або Ва-
лан цё ры «Чыр во най пла не ты». 
Дак. фільм.
10.15, 17.45 «На зі раль нік».
11.10, 0.25 ХХ ста год дзе. «Алё, 
мы шу ка ем та лен ты!» 1972 год.
12.15 «Мы — гра ма цеі!» Тэ ле ві-
зій ная гуль ня для школь ні каў.
12.55 «Гу тар ка». Дак. фільм.
13.35 «Бе лая сту дыя».
14.15, 1.25 Су свет ныя скар бы.
14.30 Біб лей скі сю жэт.

15.10 Ды ры жы руе Ту ган Са хі еў. 
На цы я наль ны ар кестр Ка пі то лія 
Ту лу зы.
16.00 Ко лер ча су. Эль Грэ ка.
16.15 «На гэ тым тыд ні... 100 га доў 
та му. Неф ран та выя на тат кі».
16.40 «Аго ра». Ток-шоу.
18.40 «Па сле дзе за ла то га чыр-
вон ца». Дак. фільм.
19.45 Га лоў ная ро ля.
20.05 На ву ка без ме жаў. «Ча ла-
век ці ро бат?» Дак. фільм.
20.55 «Доб рай но чы, ма лыя!»
21.40 «Са ці. Ня сум ная кла сі ка...»
23.10 «Ад люст ра ва ны час». 
Дак. се ры ял.
23.55 «Май стэр ня ар хі тэк ту ры». 
Ар хі тэк ту ра і му зы ка.
1.40 Ба рыс Бе ра зоў скі. Фран-
цуз ская і рус кая му зы ка.
2.25 Жыц цё вы дат ных ідэй. 
«Пля мы на Сон цы».

6.00, 0.00 «Да і пас ля...» з Ула-
дзі мі рам Мал ча на вым. Год 
1987. 2010 год (16+).
7.00, 8.45, 11.20, 12.50, 17.15, 
19.15, 20.50, 21.40, 23.00, 23.40, 
1.00, 2.35, 3.40, 5.00 Му зыч ная 
на сталь гія (12+).
7.15 «Су стрэ ча з кі на рэ жы сё-
рам Аляк се ем Гер ма нам у Кан-
цэрт най сту дыі «Астан кі на». 
1989 год (12+).
9.00 «Быў час». 2008 год (16+).
10.00 Маст. фільм «Мой пя шчот-
на лю бі мы дэ тэк тыў» (16+).
12.00 Дак. фільм «Скры жа ван-
не ро ка» (16+).
12.30 «Час пік» з Дзміт ры ем Кі-
ся лё вым. 1996 год (16+).
13.20 Су стрэ ча ў Кан цэрт най 
за ле «Ра сія» з Аляк се ем Ба та-
ла вым. 1989 год (12+).
14.25 Фільм-кан цэрт «Рикки 
Э Повери». 1986 год (12+).
15.30 Маст. фільм «Быў ме сяц 
май» (16+).
18.00 «Се вА ло гія» з Се вам 
На ўга род ца вым. 2005 год (18+).
19.35 Маст. фільм «Ары эль» 
(18+).
21.00, 3.00 «Мі ну лы час» (12+).
22.00 «На ро джа ныя ў СССР» 
(12+).
23.30 «Ся дзі і гля дзі» (16+).
1.15 «Ва кол сме ху». Тэ ма: «Сту-
дэнц тва». 1982 год (12+).
4.00 «Кол ба ча су» (16+).

3.30, 19.00 Гор ныя лы жы. Ку-
бак све ту.
5.00, 10.30, 23.30, 1.30 Сну кер. 
Nоrthеrn Іrеlаnd Ореn. Фі нал.
7.00, 22.15 Скач кі з трамп лі на. 
Ку бак све ту.
8.30, 16.00, 20.45 Бія тлон. Ку-
бак све ту.
10.00 Лыж нае двая бор'е. Ку бак 
све ту.
11.30 Дрон-рэй сінг. DR1 
Сhаmріоns.
12.30, 18.30, 21.30, 1.00 Зі-
мо выя ві ды спор ту. «Sроrts 
dеstіnаtіоn».
13.00 Кёр лінг. Чэм пі я нат Еў ро-
пы. Муж чы ны. Фі нал.
14.30 Кёр лінг. Чэм пі я нат Еў ро-
пы. Жан чы ны. Фі нал.
16.30 Фі гур нае ка тан не. Этап 
Гран-пры.
0.30 Wаtts.

0.55 Ме лад ра ма «Сек са го лік». 
(16+).
2.35 Ка ме дыя «Бам бі за Сал-
ман». (16+).
4.25 Дра ма «Па вер сіі Бар ні». 
(16+).
6.55 Дра ма «Ус па мі ны». (16+).
8.40 Ме лад ра ма «Свед ка на вя-
сел лі». (16+).
10.30 Ка ме дыя «Міл ка». (18+).
12.15 Ка ме дыя «Ак са міт ныя 
руч кі». (16+).
14.10, 15.05 Шоу «Ка ме ды ян-
ты». (16+).
14.40, 15.35 Скетч кам «Па між 
на мі». (16+).
15.55 Ка ме дыя «Ліх ту гі Аль-
фрэ да». (12+).
17.40 Ка ме дыя «Ка роль ве ча-
ры нак». (16+).
19.30 Ка ме дыя «За па лі гэ тым 
ле там». (16+).
21.10 Ме лад ра ма «Па рыж — 
Ман хэ тэн». (16+).
22.45 Ка ме дыя «Дзюп лекс». 
(12+).

6.00 М/ф (6+).
8.10 «10 са мых» (16+).

8.40 «Док тар І...» (16+).
09.10, 19.00, 2.55 «Ку зей. Гю-
ней». Се ры ял (16+).
10.45 «Су до выя страс ці». Дак. 
се ры ял (16+).
12.25 «Асця рож на, мах ля ры!» 
(16+).
12.55 «Без пад ма ну» (16+).
13.45 «Ве цер пе ра мен». Ме лад-
ра ма (12+).
15.30 «Не рас кры тыя тай ны» 
(16+).
16.25 «Па пя луш ка 2:0» (16+).
17.20 «Раз ві тан не» (16+).
18.10, 4.25 «Сон і сны». Дак. 
фільм (12+).
20.50, 2.05 «Ежа, я люб лю ця-
бе» (16+).
21.50 «Рэ ві зо ра» (16+).
22.55 «Вок лад ка» (16+).
23.25 «Ле ген да аб Шу каль ні ку». 
Се ры ял (16+).
0.10 Мар лі і я». Тра гі ка ме дыя 
(16+).
5.05 «Ча со ва да ступ ны» (12+).

6.10, 15.25 Пры ста нак пра кля-
тых (16+).
8.35 Ключ ад усіх дзвя рэй (16+).
10.50 Тры мет ры над уз роў нем 
не ба: я ця бе ха чу (16+).
13.25 Штуч ны ін тэ лект. До ступ 
не аб ме жа ва ны (16+).
17.50 Хоць раз у жыц ці (16+).
20.10 Яна яго аба жае (16+).
22.15 Мой хлоп чык (12+).
0.15 Я ве даю, што вы зра бі лі 
мі ну лым ле там (16+).
2.10 Матч-пойнт (16+).
4.15 Сэр ца ед (16+).

6.20 Усё і ад ра зу (16+).
8.15 Стаў ка на ка хан не (12+).
10.10 Рус кі кі на фес ты валь у 
Лон да не 2017. Цы ры мо нія ўзна-
га ро джан ня (16+).
11.20 Дзіў ныя муж чы ны Ся мё-
на вай Ка ця ры ны (16+).
14.25 Шык (12+).
16.20, 4.20 Пля мяш ка. Се рыі 
1—2-я (12+).
18.20 Без ме жаў (12+).
20.20 Вя зень ста рой ся дзі бы 
(12+).
22.30 Ржэў скі су праць На па лео -
на (16+).

0.20 Хард кор (18+).
2.20 Па ляў ні чы-4. Ад пла та 
(16+).

6.00 Уз лом Сіс тэ мы. (16+).
6.20 Зра бі або па мры. (12+).
6.45 Зай маль ная на ву ка. (12+).
7.35, 5.10 На ву ко выя не да рэч-
нас ці. (12+).
8.00, 10.20, 15.00 Ме га за во ды. 
(12+).
8.45, 11.05 Ша ша праз пек ла. 
(12+).
9.30 Па на ра ма 360. Аб' ект су-
свет най спад чы ны. (12+).
11.55 Аў та-SОS. (12+).
12.40 Ан тарк ты ка. (12+).
13.25, 17.15, 20.15 Гуль ні ро зу-
му. (12+).
15.45 Пра рыў. (12+).
16.30, 19.30, 2.50 Рас сле да ван-
ні авія ка та строф. (12+).
18.00, 21.00, 0.50, 3.35 Дру гая 
су свет ная вай на: пек ла пад ва-
дой. (16+).
18.45 Дзі кае на двор'е. (12+).
21.45 Да след чык 2.0. (12+).
22.30 Код не бяс пе кі. (12+).
23.15 Ге роі ня бес най вай ны. 
(12+).
0.05 Мя жа. (16+).
1.35 Па го ня за ле да ві ка мі. 
(12+).
4.20 Сма га. (12+).

8.00, 11.00, 17.00, 22.00, 0.00, 
4.40 Ма хі на та ры. (12+).
9.00, 15.00, 21.00, 2.25, 6.20 Як 
гэ та ўстро е на? (12+).
10.00, 16.00, 1.00, 3.50 Са пё ры. 
(16+).
10.30, 16.30, 23.30, 4.15 Скла-
ды: біт ва ў Ка на дзе. (12+).
14.00, 7.10 Го лыя і на па ло ха-
ныя. (16+).
18.00, 5.30 Хут кія і гуч ныя. 
(12+).
19.00 За ла тая лі ха ман ка. 
(16+).
20.00 Як улад ка ва ны Су свет. 
(12+).
23.00 Па ляў ні чыя на рэ лік віі. 
(16+).
1.30 Са ма гон шчы кі. (18+).
2.55 Апе ра цыя «Вы ра та ван не 
до ма». (12+).
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ЧА ЛА ВЕК ШУ КАЕ, 
ДЗЕ ЛЕПШ
«ЛАС КА ВЫ МАЙ»

МІР, 27 ліс та па да ў 23.10, 
28 ліс та па да ў 0.45

Дзяў ча ты ад трыц ца ці пя ці і 
больш (дый і хлоп цы так са ма), да-
ста вай це ва шы ка се ты і май кі з 
Юрам — ус пом ні це га ра чую ма ла-
досць з ім і з «Ма ем». Хто ка жа, 
што не слу хаў іх пес ні, той прос та 
хлу сіць.

На іх кан цэр тах бы лі толь кі анш-
ла гі, ад не па дзе ле на га ка хан ня да 
іх здзяйс ня лі ся са ма губ ствы. Фі-
гу ра Мі ха і ла Гар ба чо ва цям не ла ў 
це ні сла вы ства раль ні ка «Лас ка-
ва га мая» — Анд рэя Ра зі на. Вы-
пад ко ва зроб ле ная фа та гра фія, 
дзе Ра зін дзі цем сфа та гра фа ны з 
сям' ёй Гар ба чо вых, пе ра вяр ну ла 
яго лёс. Ме на ві та з да па мо гай яе 
ён стаў пля мен ні кам Гар ба чо ва, 
пе рад ім рас чы ні лі ся дзве ры ТБ і 
ра дыё, эст ра да лег ла да яго ног. 
Ра зін ез дзіў па дзі ця чых да мах Са-
ю за ў по шу ках адо ра ных дзя цей 
для сва іх груп-двай ні коў. «Лас ка-
вы май» гаст ра ля ваў ад на ча со ва ў 
не каль кіх га ра дах, да ючы што дзень 
па 5—6 кан цэр таў. За ўсе дзе сяць 
га доў іс на ван ня гур та не бы ло ні-
вод на га не пра да дзе на га або зда-
дзе на га бі ле та, кож ны пя ты жы хар 
СССР па бы ваў на іх кан цэр тах.

«СВЕТ НА ВЫ ВА РАТ»

«ЛАД», па вы хад ных

І зноў тэ ле па да рож жы. Гэ тым 
ра зам з Дзміт ры ем Ка ма ро вым — 
аў та рам і вя ду чым «Све ту на вы ва-
рат».

Толь кі ён і апе ра тар — вось і ўся 
зды мач ная гру па. Яны па да рож ні ча-
юць па роз ных кут ках на шай пла не-
ты, да зва ля ю чы гле да чам скла даць 
ім кам па нію хоць бы праз эк ра ны 
тэ ле ві за раў і ма ні то раў. Усё, што 
ім не аб ход на, — фо та апа рат і ві-
дэа ка ме ра, у іх «ба га жы» — больш 
за 20 кра ін. Вы бар жур на ліс таў па-
дае на тыя мес цы, па якіх не сту па ла 
ўсю ды іс ная на га ту рыс та. Вя ду чы 
зна ё міц ца з «ту быль ца мі», жы ве па 
но вых для яго за ко нах, спра буе ся-
бе ў роз ных ра мёст вах і ры ту а лах, 
ры зы коў на сма куе не зна ё мую ежу. 
Страш на, сум на, ці ка ва, ба наль на? 
Каб да ве дац ца — гля дзім!

«СТРАШ НАЯ ПРЫ ГА ЖУ НЯ»

Бе ла русь 1, 2 снеж ня ў 6.30, 22.45

Чар го вая гіс то рыя пра Па пя луш-
ку, якая ад бы ла ся ў на шы дні, але з 
не зу сім звы чай ным сю жэ там.

Усе ве да юць гіс то рыю, ка лі не-

пры го жая ста но віц ца пры га жу няй, 

і пас ля гэ та га гра бе ла па тай ку чу 

атры ма на га шчас ця. А вось каб на-

ад ва рот... У пры га жу ні Лі зе муж-

чы ны заў сё ды ба чы лі сек су аль ны 

аб' ект, ну а змес ці ва ду шы, са мо 

са бой, спра ва №16. За два ме ся цы 

дзяў чы на, якая мае дзве вы шэй шыя 

аду ка цыі і ве дае пяць (!) за меж ных 

моў (ства раль ні кі філь ма ві да воч на 

не ў кур се, што ці ка віць пры го жых 

дзяў чат «па жыц ці»), бы ла вы му-

ша на па мя няць во сем пра цоў ных 

мес цаў з-за да ма ган няў. Спа дзе-

ю чы ся атры маць год ную пра цу і 

ад на дзіць ка ва ле раў, Лі за ідзе на 

ад чай ны крок і вы ра шае змя ніць 

знеш насць, а ме на ві та — стаць 

страш най. І са мае дзіў нае — жыц-

цё на ладж ва ец ца!


