
6.15 Іс насць.
6.40 Ме лад ра ма «Ка лі ты не 
са мной». (12+).
8.25 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+).
10.35 Пад ключ. (12+).
11.10, 0.30 «Сва ты. Жыц цё без 
гры му». Дак. фільм. (12+).
12.10 50 рэ цэп таў пер ша га» 
(12+).
12.45, 15.45, 22.40 Се ры ял 
«Сва ты-5». (12+).
13.50 «Я ве даю».
15.15 Кра і на.
16.50 Ме лад ра ма «Мой ка пі-
тан». (16+).
21.00 Па на ра ма.
21.45 Шчас лі вы ве чар.
1.20 Дзень спор ту.

7.00 За над та шмат хвас тоў. 
(6+).
7.30 Фільм для дзя цей «Тры 
пё ры». (12+).
8.30, 21.55 Тэ ле ба ро метр.
8.35 «Свет на вы ва рат». (16+).
9.30 «На на жах». (16+).
10.30 «Біт ва са ло наў». (16+).
11.25, 20.55 «Па нен ка-ся лян-
ка». (16+).
12.25 Ані ма цый ны фільм 
«Уверх». (12+).
13.55 Маст. фільм «За клі-
наль нік ко ней». (16+).
16.45 Ка пей ка ў ка пей ку. 
(12+).
17.20 Фан тас ты ка «Зор ны 
пыл». (12+).
19.25 Ка ме дыя «Superнянь». 
(16+).
22.00 Спорт ла то 6 з 49, 
КЕНО.
22.05 Тры лер «Вод мель». 
(16+).
23.30 Сыг рай мя не, ка лі змо-
жаш. (12+).
0.00 «ЛавЛавСаr». (16+).

7.35, 20.15 «Сі ла ве ры».
8.00, 14.10, 20.15 «Ка лей да-
скоп». На ві ны куль ту ры.
8.15, 14.25, 20.30, 22.25 «Гэ ты 
дзень».
8.20 М/ф (6+).
8.35 «Веч ны кліч». Маст. 
фільм. Фільм дру гі. (12+).
10.00 «Ха та на ха ту».
10.55 «Бе ла рус кая кух ня». 
Шам шу ры кі.
11.25 «Бе ла русь як пес ня». 
Юрый Смір ноў.
11.50 «Раз маў ля ем па-бе ла-
рус ку». Тэ ле вік та ры на.
12.20 «Сын за баць ку...» 
Маст. фільм (12+).
13.45 «На ву ка ма нія» (6+).
14.30 «Шля ге ры на заўж ды». 
Кан цэрт Дзяр жаў на га ан самб-
ля тан ца Бе ла ру сі пад кі раў ніц-
твам на род на га ар тыс та Бе ла-
ру сі Ва лян ці на Дуд ке ві ча.
16.10 «Апош ні дзень». Юрый 
Ні ку лін (12+).
16.50 Тэ ле вер сія га ла-кан цэр-
та Рэс пуб лі кан ска га фес ты ва-
лю твор час ці праф са юз ных і 
ве да мас ных клуб ных уста ноў 
«На шы та лен ты та бе, Бе ла-
русь!»
18.10 «Тай ны са вец ка га кі но». 
«Рад ня» (12+).
18.40 «Рад ня». Дра ма (12+).
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Тры та по лі на Плю-
шчы се». Ме лад ра ма (12+).
22.30 «Су свет ная кла сі ка». Эмі 
Уай нхаўс. Кан цэрт у Лон да не.

8.00, 22.40 Пла ван не. Ад кры ты 
Ку бак Бе ла ру сі.
9.00 Ха кей для ўсіх.
9.30 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Ві дэа жур нал.
10.00 Тэ ніс. Тур нір WTA. Тай-
пэй. 1/2 фі на лу.
14.05 Спорт-мікс.
14.15 Вя лі кі спорт. Ток-шоу.
15.00 Тэ ніс. Ку бак Дэ ві са. Аў-
стрыя — Бе ла русь. (У пе ра-
пын ках — Спорт-цэнтр.)
20.30 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Ар се нал» — «Эвер тан». (У пе-
ра пын ку — Спорт-цэнтр.)
22.30 Спорт-цэнтр.

0.15 Ганд бол. Чэм пі я нат Бе ла-
ру сі. БГК імя Мяш ко ва — СКА-
Мінск.

7.00, 9.00, 16.00 (з суб ціт ра мі), 
20.30 «На шы на ві ны».
7.10 Дра ма «Га ра чы снег» 
(12+).
9.10 М/с «Смя ша ры кі. Спорт» 
(0+).
9.30 «Зда роўе» (12+).
10.35 Ка ме дыя «На Дзе ры-
ба саў скай доб рае на двор'е, 
або На Брай тан-Біч зноў 
ідуць даж джы» (16+).

12.15 «Ра зум ні цы і ра зум ні кі» 
(12+).
13.00 Ка ме дыя «12 крэс лаў» 
(12+).
16.20, 23.45 Да 95-год дзя Ле а-
ні да Гай дая. «Брыль ян та вы вы 
наш!» (12+).
17.25 «Хто хо ча стаць міль я не-
рам?» (16+).
18.55 Ка ме дыя «Каў каз ская 
па лон ні ца, або Но выя пры-
го ды Шу ры ка» (12+).
21.05 «Уда ча ў пры да чу!» Дзён-
нік (12+).
21.10 «Сён ня ве ча рам» (16+).
0.45 «Як Іван Ва сіл ье віч мя няў 
пра фе сію» (12+).

6.15 «Сту дэн ты». Се ры ял 
(16+).
7.55 «Уся праў да пра ведзь ма-
коў» (16+).
9.30 «Са мая ка рыс ная пра гра-
ма» (16+).
10.20 «Ра монт па-сум лен на-
му» (16+).
11.05 «Мінск і мін ча не».
11.40 Ка ме дыя «Па лі цэй скі 
з Бэ вер лі-Хілз-2» (12+).
13.30, 16.30, 19.30 «24 га дзі-
ны».

13.45 «Ад кры тая раз мо ва».
14.00, 23.05 «Учас так лей-
тэ нан та Ка чу ры». Се ры ял 
(16+).
15.55 «Вя лі кі го рад».
16.45 «Ежа ба гоў» (16+).
17.40 «Сак рэт ныя ко ды Ста ра-
жыт най Ру сі» (16+).
20.00 «СТБ-спорт».
20.10 Дра ма «Пер ша быт ны 
страх» (12+).
22.20 «Мы ліш нія! Апош няя вай-
на ча ла вец тва ўжо па ча ла ся?» 
(16+).
0.50 «Сак рэт ныя тэ ры то рыі» 
(16+).

6.00, 8.20, 4.25 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).
10.15 «Зда бы так рэс пуб лік. 
Вась мі дзя ся тыя» (12+).
10.45 Маст. фільм «Дзе ці Дон 
Кі хо та» (12+).
12.10 Маст. фільм «Ас з асаў» 
(12+).
14.10 Маст. фільм «У по шу ках 
пры год» (12+).
16.15, 19.15 Се ры ял «Вік то-
рыя» (16+).
0.55 Се ры ял «Спро ба Ве ры» 
(16+).

7.00 «Па кой сме ху». (16+).
7.40 Маст. фільм «Я ці не Я». 
(12+).
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 Маст. фільм «Слон 
і Мось ка». (16+).
14.45 «Гу мар! Гу мар! Гу мар!!!» 
(16+).
16.40 Маст. фільм «Вы ля чэн-
не». (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 «Вы бар». 
(16+).

6.25 «Аст рап раг ноз».
6.30 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+).
8.50 «Іх но ра вы». (0+).
9.25 «НЗ.by».
10.25 Га лоў ная да ро га. (16+).
11.05 «Ежа жы вая і мёрт вая». 
(12+).
11.55 Ква тэр нае пы тан не. 
(0+).
13.20 «Па е дзем, па я дзім!» 
(0+).
14.05 Маст. фільм «Му ха». 
(16+).
16.25 «След ства вя лі...» 
(16+).
17.15 «Сак рэт на міль ён». 
Аляк сандр Ся роў, част ка 2-я. 
(16+).
19.00 «Цэнт раль нае тэ ле ба-
чан не».
19.55 Дэ тэк тыў «Час Сы ча». 
(16+).
23.00 Маст. фільм «Сёст ры». 
(16+).

9.00, 16.25, 18.55, 21.00, 23.55 
«На двор'е».
9.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» 
(0+).
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».
11.15 Се ры ял «Вы ра та ваць 
бо са».
15.20 «Су пер кні га».
15.50 Для дзя цей «Ад каз вай-
ка».
15.55 М/ф.
16.30 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак» (0+).
17.15 Пры го ды «Бла кіт ная 
ла гу на».
19.00 Пры го ды «Вяр тан не 
ў бла кіт ную ла гу ну».
20.50 «Ве чар ні ца».
21.05 «Фэшн іs my пра фэшн» 
(12+).
21.15 Маст. фільм «Ша ра вая 
ма лан ка».
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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, 3.20 М/ф «Ду да і Да да». 
(0+)
9.20, 3.30 М/ф «Смя ша ры кі». 
(0+)
9.40, 3.45 М/ф «Ма ша і Мядз-
ведзь». (6+)
10.00 М/ф «Ску бі Ду». (6+)
10.30, 2.30 «Ера лаш» (6+).
11.00 Се ры ял «Веч ны вод пуск» 
(12+).
13.00 «Ва кол све ту пад час дэ-
крэ ту» (12+).
13.30 Се ры ял «Та та вы доч кі» 
(12+).
15.20 Фан тас ты ка «Кі док коб-
ры». (12+).
17.20 Фан тас ты ка «Кі док коб-
ры-2». (12+).
19.10. 23.10 «Ураль скія пель ме-
ні». (16+).
21.00 Ба я вік «Стра лок». (16+).
0.00 Фан тас ты ка «Суд дзя 
Дрэд». (18+).
1.40 «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 «Сяр ге еў шу кае Сяр ге е-
ва». Маст. фільм.
8.10 «Ма лень кі Ры жык». «Ра бін-
зон Ку зя». М/ф.
9.10 «Свя ты ні Крам ля». Дак. 
се ры ял.
9.35 «Звы чай ны кан цэрт».
10.10 «Дзень анё ла». Маст. 
фільм.
11.20 Ула да фак та. «Кан сер ва-
та ры і са ма дзяр жаўе».
12.00, 1.10 «Вост раў ле му раў». 
Дак. фільм.
12.55 «Пя тае вы мя рэн не».
13.25 «Не пра мах ні ся, Асу нта!» 
Маст. фільм.
15.05 «Фла рэн цыя і га ле рэя 
Уфі цы». Дак. фільм.

16.35 «Гуль ня ў бі сер». «Паэ зія 
Да ві да Са мой ла ва».
17.15, 2.00 «Шу каль ні кі». «За-
акі ян ская ады сея Ва сі ля Па ле-
на ва».
18.05 Рэ парт ажы з бу ду чы ні. 
«Што на абед праз сто га доў». 
Дак. фільм.
18.45 Да 95-год дзя з дня на ра-
джэн ня Ле а ні да Гай дая. «Больш, 
чым ка хан не». Ле а нід Гай дай 
і Ні на Гра бяш ко ва.
19.25 «Па за пал кі». Маст. 
фільм.
21.00 «Аго ра». Ток-шоу.
22.00 «Фаўст». Маст. фільм.
0.15 Кан цэрт ар кест ра Гле на 
Мі ле ра.
2.45 «Ся род чор ных хва ляў». 
М/ф для да рос лых.

6.00 «Яло вая суб ма ры на». 
2005 год (16+).
6.45, 8.10, 9.40, 11.00, 13.00, 
14.35, 15.40, 17.00, 23.10, 0.50, 
2.10, 3.40, 5.00 Му зыч ная на-
сталь гія (12+).
7.00, 1.00 Маст. фільм «Аме ры-
кан ская тра ге дыя» (16+).
8.50, 14.50, 20.50 «Прэс-экс-
прэс» (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 «Да і пас ля...» з Ула дзі-
мі рам Мал ча на вым. Год 1969. 
2-я част ка. 2011 год (16+).
13.20 Маст. фільм «Ме ра стры-
ман ня» (16+).
16.00 «Кол ба ча су» (16+).
18.00 «Су стрэ ча ў кан цэрт най 
сту дыі «Астан кі на» з Анд рэ ем 
Мі ро на вым. 1978 год (12+).
19.45 «У гас цях у М. Ма га ма-
е ва». Эл віс Прэс лі. 1991 год 
(16+).
21.00 «Быў час». 2009 год 
(16+).
22.00 Маст. фільм «Хто па е дзе 
ў Трус ка вец» (16+).
23.30 Се ры ял «33 квад рат ныя 
мет ры. Дач ныя гіс то рыі» (16+).
0.00 «Спя ем, сяб ры!» з Тац ця-
най Віз бар. Трыа «Меридиан». 
2008 год (12+).

3.25, 9.25 Алім пій скія гуль ні. 
Sports explaіners.
3.45, 7.00, 23.15 Сну кер. German 
Masters.
5.00, 8.30, 11.30, 15.30, 18.00, 
1.40 Скач кі з трамп лі на. Ку бак 
све ту.
6.00, 9.30, 16.30, 2.30 Ве ла спорт. 
«Кам' юні дад Ва лен сі я на».
10.25, 11.25, 1.35 Алім пій скія 
гуль ні. «Алім пій скае пры знан-
не».
10.30 Скач кі з трамп лі на. «Не-
рас ка за ная гіс то рыя».
11.00, 21.00 Аў та гон кі. Фор му-
ла E.
12.15, 14.30 Гор ныя лы жы. Ку-
бак све ту.
13.30 Лыж нае двая бор'е.
19.45 Зі мо выя ві ды спор ту. 
«Пункт на зна чэн ня».
20.10 Хут кас ны спуск па лё дзе 
на кань ках.
2.25 Алім пій скія гуль ні. «Ones 
to watch».

1.05 Ка ме дыя «Дзе ці сек су 
не пе ра шко да». (16+).
3.15 Ме лад ра ма «Вя лі кая ма-
лень кая Я». (16+).
4.55 Ка ме дыя «21 і больш». 
(16+).
6.35 Ба я вік «Ва са бі». (16+).
8.20 Ка ме дыя «Авеч ка До лі бы-
ла злая і ра на па мер ла». (6+).
10.40 Ка ме дыя «Ка хан не ўраз-
нос». (16+).
12.10 Ме лад ра ма «Дзён нік кар'-
е рыст кі». (16+).
14.00 Ме лад ра ма «Спра ва ў та-
бе». (16+).
15.40 Ка ме дыя «Маё вя лі кае 
грэ час кае ле та». (16+).
17.25 Ка ме дыя «Бе ла снеж ка: 
помс та гно маў». (12+).
19.30 Ка ме дыя «Гі па па там». 
(18+).
21.10 Ка ме дыя «З 5 да 7. Час 
па лю боў ні каў». (16+).
22.55 Ка ме дыя «Лю боў ны пе ра-
плёт». (16+).

6.00 М/ф (6+).
10.15 «Сар дэч на за пра ша ем да-
до му!» (6+).
11.05, 1.25 «Хро ні кі мас коў ска га 
по бы ту» (16+).
11.55, 2.05 «Ал ма зы Цыр цэі». 
Се ры ял (12+).
15.20 «Па ся мей ных аб ста ві нах». 
Ме лад ра ма (12+).
17.45 «Як пры ру чыць дра ко-
на-2». Ані ма цый ны фільм (6+).
19.20 «10 са мых» (16+).
19.55 «Іва но вы». Маст. фільм 
(12+).
21.45 «Го рад зло дзе яў». Маст. 
фільм (16+).
0.00 «Ня бё сы, якія аб ры ну лі ся». 
Се ры ял.
5.10 «Не рас кры тыя тай ны» 
(12+).

6.10 Ад на су стрэ ча. (16+).
7.50 Ча ла век, яко га не бы ло. 
(16+).
10.05 Вель мі не бяс печ ная штуч-
ка. (16+).
11.55 Пла не та 51. (12+).
13.45 Ілю зі я ніст. (16+).
15.55 Шу каль нік ва ды. (16+).
18.05 Кра мер су праць Кра ме ра. 
(16+).
20.10 Не ве ра год ны Халк. (16+).
22.20 Яшчэ ад на з ро ду Ба лейн. 
(16+).
0.30 Па боч ны эфект. (16+).
2.25 Вось мая мі ля. (18+).
4.10 У па го ні за шчас цем. (12+).

6.20 Ня год нік (16+).
8.10 Не адэ кват ныя лю дзі (16+).
10.15 Граф Ман тэ нег ра (12+).
12.25 Бе лы Бім Чор нае ву ха. 
1-я се рыя (6+).
14.20 Ка лек тар (16+).
15.50, 3.55 Брэсц кая крэ пасць 
(16+).
18.30 Аба рон цы (12+).
20.20 Раз мо ва (16+).

21.55 Уцё кі (16+).
0.20 Ге тэ ры ма ё ра Са ка ло ва. 
7—8-я се рыі (16+).
2.20 Ня ўлоў ныя (16+).

6.00 Уз лом Сіс тэ мы. (16+).
7.30, 13.25, 5.40 Зай маль ная на-
ву ка. (12+).
7.55 Ад кры тая Ат лан ты да. 
(12+).
9.30, 17.15 Аў та-SОS. (12+).
10.15 Цу ды ін жы не рыі. (12+).
11.05, 15.45 Ле дзя ная да ро га. 
(12+).
11.50 Праз міль ён га доў. (12+).
12.35 Дзі кае на двор'е. (12+).
14.10 Гуль ні ро зу му. (12+).
14.55 «Ты та нік»: праз 20 га доў». 
(12+).
16.30 Ша ша праз пек ла. (12+).
18.00, 22.00, 1.05 Ін стынкт вы-
жы ван ня. (16+).
19.35 Ме га мас ты. (12+).
20.25 Ан тарк ты ка. (12+).
21.15 Не па ра жаль ныя кан струк-
цыі. (12+).
22.45, 2.35 Дзіў ная Дру гая су-
свет ная. (16+).
23.30 Пра рыў. (16+).
0.15 Служ ба бяс пе кі аэ ра пор-
та. (18+).
1.50 Па ра нар маль нае. (16+).
3.20 Рас сле да ван ні авія ка та-
строф. (16+).
4.55 Кос мас: пра сто ра і час. 
(12+).

8.00 Ма хі на та ры.
9.00, 15.00, 4.40, 6.45 У па го ні 
за кла сі кай.
10.00 Што маг ло пай сці не 
так?
11.00 На краі Аляс кі.
12.00, 0.00 Хут кія і гуч ныя.
13.00, 1.00 Га раж ны ра монт.
14.00, 7.10 Ір жа вая ім пе рыя.
16.00, 19.30 Скла ды.
20.00 Ка ра лі гру за ві коў.
21.00 За ла тая лі ха ман ка.
22.00 Ме та ла лом шчы кі.
23.00 Ма хі на та ры.
2.00 Вы жыць ра зам.

Беларусь 1Беларусь 1

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

ВТБВТБ

КультураКультура

фффф ррр

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1
ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

Су бо та, 
3 лютага

КінакамедыяКінакамедыя
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Каў ба са 
вы ра та ва ла мяс ні ка

Бры та нец, які за храс у ха ла-
дзіль най ка ме ры, вы ра та ваў ся 
дзя ку ю чы ба то ну кры вя ной каў-
ба сы, па ве дам ляе «Бі-бі-сі».

Ка лі 70-га до вы Крыс Ма кейб 
зай шоў у ха ла дзіль ную ка ме ру сва-
ёй мяс ной кра мы ў го ра дзе Тот нес, 
за ім за чы ні лі ся дзве ры. Кноп ка, 
якая ад кры вае дзве ры, за мерз ла і 
пе ра ста ла пра ца ваць. Ка лі Ма кейб 
зра зу меў, што яго стук не чу ваць 
звон ку, ён за ўва жыў вя лі кую пал ку 
кры вя ной каў ба сы на па лі цы. Муж-
чы на вы ра шыў вы ка рыс таць мяс ны 
вы раб, каб збіць з кноп кі на ледзь 
і пры му сіць яе пра ца ваць. Пал ка 
каў ба сы бы ла апош няй у ха ла дзіль-
ні ку, та му што ка рыс та ец ца вя лі кай 
па пу ляр нас цю ў клі ен таў.

Ма ла дыя кі тай цы 
ўзя лі ся ню хаць ка тоў

У Кі таі рас паў сю дзі ла ся звыч-
ка, пры хіль ні каў якой ахрыс ці-
лі нюхальшчыкамі ка тоў, па ве-
дам ляе агенц тва «Сінь хуа».

Яны га дзі на мі важ да юц ца са 
сва і мі га да ван ца мі, труц ца тва рам 
аб жы ва ты ка тоў і глы бо ка ўды ха-
юць пах. «Мы з жон кай па куль не 
га то выя за вес ці дзі ця, та му ўсю на-
шу лю боў атрым лі вае кот», — ка-
жа Чжоў Шу ай бо, 30-га до вы су пра-
цоў нік кі на кам па ніі. Кі тай цы, якія 
моц на за ха пі лі ся кош ка мі, рас хо-
ду юць на іх ве лі зар ныя су мы. Су-
пра цоў нік фі нан са вай кам па ніі Ду 
Фан рас ка заў, што тра ціць на сваё 
за хап лен не 20 % за роб ку. «Мой кот 
што дня есць ла со ся і ві та мі ны, — 
ка жа ён. — Па кет ка ці на га кор му 
з Ка на ды абы хо дзіц ца ў 760 юа няў 
(ка ля 230 руб лёў), а за мест на паў-
няль ні ка ў яго ў лат ку то фу».

«Сінь хуа» звяз вае не зда ро вае за-
хап лен не кош ка мі з рос там коль кас ці 
лю дзей, якіх у Кі таі клі чуць «мо ладзь 
з пус тым гняз дом» — ма ла дых, адзі-
но кіх, якія жы вуць у буй ных га ра дах 
і не за клю ча юць шлюб.

Ро ба таў па ча лі 
зваль няць

Кі раў ніц тва шат ланд скай сет кі 
су пер мар ке таў Margіotta Food 
& Wіne пры ня ло ра шэн не аб 
зваль нен ні ро ба та Pepper па 
іме ні Фа біа. Ён не змог вы кон-
ваць свае аба вяз кі і дрэн на 
жар та ваў, пі ша Dіgіtal Trends.

Фа біа па ві нен быў да па ма гаць 
на вед валь ні кам з по шу кам пра дук-
таў. Су пра цоў ні кі кра мы хва лі лі ро-
ба та, ад нак ён не мог рас тлу ма чыць 
па куп ні кам, дзе зна хо дзяц ца тыя ці 
ін шыя та ва ры. Так, на пы тан не аб 
тым, дзе зна хо дзіц ца ма ла ко, Фа біа 
ад каз ваў, што ў ха ла дзіль ні ку, але 
не ка заў, дзе той ста іць. Ін шыя ж 
клі ен ты на огул не атрым лі ва лі ад-
ка заў на свае пы тан ні. Ула даль-
нік кра мы так са ма рас ка заў пра 
вы па дак, ка лі ро бат па спра ба ваў 
зра біць ура жан не на бо са вель мі 
ня ўда лым жар там. У вы ні ку на вед-
валь ні кі па ча лі па збя гаць ро ба та, 
а кі раў ніц тва пры ня ло ра шэн не ад-
мо віц ца ад па слуг Фа біа. У кра ме 
ён пра пра ца ваў уся го ты дзень.

Іван КУ ПАР ВАС




