
6.20 Іс насць.
6.45 Ме лад ра ма «Сла бая 
жан чы на». 1-я се рыя.
8.30 Буй ным пла нам.
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 Клуб рэ дак та раў.
9.50 Се ры ял «Сва ты-3».
11.00 50 рэ цэп таў пер ша га.
12.10 Вя лі кі сэл фі-тур.
12.50 Транс фар ма цыя.
13.25 Гіс то рыі ра мон ту.
14.05 Зда роўе.
15.15 Кра і на.
15.45 Ме лад ра ма «За мак на 
пяс ку».
19.15 Ме лад ра ма «Стра ха вы 
вы па дак».
21.00 Па на ра ма.
21.40 Ме лад ра ма «Тэ рор ка-
хан нем».
1.20 Дзень спор ту.

7.05 М/с «Сяб ры анё лаў».
7.50 «Арол і рэш ка. Шо пінг». 
Трэ вел-шоу.
8.45, 21.55 Тэ ле ба ро метр.
8.50 Се ры ял «Шчас лі выя ра-
зам 3».
11.00 Вы бар гле да чоў. Ані-
ма цый ны фільм «Се зон па-
ля ван ня 3».
12.25 Ка пей ка ў ка пей ку.
13.00 «Ня дбай ні кі». Па зна-
валь на-за баў ляль нае шоу.
14.15 «Па нен ка-ся лян ка». Рэ-
алі ці-шоу.
15.25 «Арол і рэш ка. Шо пінг». 
Трэ вел-шоу.
16.25 «Біт ва эк стра сэн саў. 
13-ты се зон». За ключ ны вы пуск.
18.30 «Вя сел ле ўсля пую». Рэ-
алі ці-шоу.
19.45 Фільм-ка та стро фа 
«Не маг чы мае».
22.00 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.
22.05 «Вяр ні це мне пры га-
жосць». Ме ды цын скае рэ алі ці-
шоу.

23.25 Ба я вік «Ня стрым ны».

7.35 «Бе ла рус кая кух ня». Пе-
ча ная ры ба.
8.00, 13.25, 21.00 «Ка лей да-
скоп». На ві ны куль ту ры.
8.20 «Ня ўда члі выя». Ка ме-
дыя.
9.50 «Край».
10.15 «Раз маў ля ем па-бе ла-
рус ку». Тэ ле вік та ры на.
10.50 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 
Ві лей ка.
11.15 «На ву ка ма нія».
11.40 «Заа пар кі све ту» з Іва-
нам Кар не е вым.
12.05 «Згуб ле ны «Мір». Дак. 
фільм.
12.50 «Апош ні дзень». Юрый 
Га га рын.
13.40 «Тэ атр у дэ та лях». Спек-
такль На цы я наль на га ака дэ-
міч на га Вя лі ка га тэ ат ра опе ры 
і ба ле та Бе ла ру сі «Шчаў ку нок, 
або Яшчэ ад на ка ляд ная гіс-
то рыя...».
14.00 «Под ых струн».
14.45 Ан та ло гія «Сла вян ска-
га ба за ру». «Сла вян скі ба зар 
у Ві цеб ску-2012», «Сла вян скі 
ба зар у Ві цеб ску-2013».
16.35 «Зям ля, якая дае мне сі-
лы». Дак. фільм.
17.05 «На чаль нік Чу кот кі». 
Ка ме дыя.
18.30 «У шэсць га дзін ве ча ра 
пас ля вай ны». Дра ма.
20.00 «Фран та выя гіс то рыі лю-
бі мых ак цё раў». Аляк сей Смір-
ноў, Ула дзі мір Ба саў.
20.40 «Ка лы хан ка».
21.20 «Час кі но».
21.25 «Су ніч ная па ля на». 
Дра ма.

7.55, 22.05 PRO спорт. На ві-
ны.
8.05 «Два ба кі алім пій ска га 
ме да ля». Ігар Бо кій.
8.30 Бія тлон. Этап Куб ка све ту. 
Па клю ка. Спрынт. Муж чы ны.
10.00 Бія тлон. Этап Куб ка све-
ту. Па клю ка. Спрынт. Жан чы-
ны.

11.30, 22.45 Пла ван не. Чэм пі я-
нат све ту на ка рот кай ва дзе.
13.35 Бія тлон. Этап Куб ка све-
ту. Па клю ка. Гон ка пе ра сле ду. 
Муж чы ны.
14.30 Між на род ны тур нір па К-1 
і ММА і пра фе сій ным бок се.
16.35 Бія тлон. Этап Куб ка све-
ту. Па клю ка. Гон ка пе ра сле ду. 
Жан чы ны.
17.15 Ганд бол. SEHA-Газп рам 
лі га. БГК імя Мяш ко ва (Бе ла-
русь) — «Тат ран» (Сла ва кія).
18.55 Ха кей. Чэм пі я нат Бе ла-
ру сі. «Юнац тва-Мінск» — «Нё-
ман» (Грод на).
21.05 Фут бол. Лі га Еў ро пы 
УЕ ФА. 6-ы тур. Агляд.
22.15 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Ві дэа ча со піс.

7.00, 8.05 «Су бот няя ра ні ца».
8.00, 9.00 (з суб ціт ра мі), 16.00 
(з суб ціт ра мі), 20.30 На шы на-
ві ны.
9.05 М/с «Смя ша ры кі. Но выя 
пры го ды».
9.25 «Зда роўе».
10.30 «Смак».
11.15 «Ідэа льны ра монт».
12.15 «Ра зум ні цы і ра зум ні кі».
13.05 Тэ ле ча со піс «Гу ма рын-
ка».
13.20 «Най лепш за ўсіх!»
15.05. 16.20 Се ры ял «Прынц 
Сі бі ры».
16.15 (з суб ціт ра мі), 21.00 На-
ві ны спор ту.
18.20 «Клуб Вя сё лых і Зна ход-
лі вых». Ку бак мэ ра Маск вы.
21.05 Го лас. «Но вы се зон».
23.05 «Усё скла дзец ца».
23.50 «Мак сім Мак сім».
1.00 «Пад мас коў ныя ве ча ры».

6.00 «Дзень бе ла рус ка га кі-
но». Збор нік м/ф.
6.40 «Дзень бе ла рус ка га кі-
но». Фільм — дзе цям «Пра-
да дзе ны смех».
9.00, 11.35, 13.45 «Дзень бе-
ла рус ка га кі но». «Вой, ма-
мач-кі!..» Се ры ял.

11.00 «Мінск і мін ча не».
13.30, 16.30, 19.30 «24 га дзі-
ны».
15.55 «Вя лі кі го рад».
16.45 «Са мая ка рыс ная пра-
гра ма».
17.40 «Дзень бе ла рус ка га 
кі но». Ме лад ра ма «Рыф му-
ец ца з лю боўю».
20.00 «СТБ спорт».
20.10 «Дзень бе ла рус ка га кі-
но». Ка ме дыя «Бе лыя Ро сы».
21.50 «Дзве зор кі» на СТБ. Но-
вы се зон. Рэд кія кад ры.
23.05 «Зграя». Се ры ял.

6.00, 8.20, 4.15 М/ф.
6.35 Маст. фільм «За ла тыя 
ро гі».
7.55 «Са юз ні кі».
9.00 «Вой, ма мач кі!»
9.30 «Ме ды цын ская праў да».
10.00, 16.00 На ві ны (бя гу чы 
ра док).
10.15 «Зроб ле на ў СССР».
10.45 Маст. фільм «Ча ла век 
з буль ва ра Ка пу цы наў».
12.35 «Ця жар абе ду».
13.00, 1.45 Маст. фільм «Тру-
фаль дзі на з Бер га ма».
16.15 Се ры ял «Се кун да да...»
23.55 Маст. фільм «Ад 180 і 
вы шэй».

7.00 «Па кой сме ху».
7.30 Маст. фільм «Біц цё сэр-
ца».
11.00, 14.00 Вест кі.
11.20 Маст. фільм «Доб ры 
дзень, док тар!»
13.00 «На ша спра ва».
13.15, 14.15 Маст. фільм «Пад 
зна кам Ме ся ца».
17.00 «Су бот ні ве чар».
19.00 «Кар ці на све ту».
19.55 На двор'е на ты дзень.
20.00 Вест кі ў су бо ту.
20.55 Яў ген Пет ра сян. Вя лі кі 
бе не фіс «50 га доў на эст ра-
дзе».
22.40 Маст. фільм «Ка вар-
ныя гуль ні».

5.55 «Аст рап раг ноз».
6.00, 8.20 Дэ тэк тыў «Зла чын-
ства бу дзе рас кры та».
8.00, 10.00, 16.00 Сён ня.
8.45 «Стрын ге ры НТБ».
9.15 «Вус на мі дзі ця ці».
10.25 «Га лоў ная да ро га».
11.05 «Ежа жы вая і мёрт вая».
12.05 «Ква тэр нае пы тан не».
13.20 «Па двой ныя стан дар-
ты».
14.20 «Па е дзем, па я дзім!»
15.10 «Вя лі кія баць кі».
16.20 «Ад ной чы...»
17.05 «Сак рэт на міль ён». Кір-
ко раў.
19.00 «Цэнт раль нае тэ ле ба-
чан не».
19.55 «Но выя рус кія сен са-
цыі».
20.50 «Ты не па ве рыш!»
21.40 Маст. фільм «За ла ты 
тран зіт».
23.25 НТБ-ба чан не. «Су свет-
ная за ку лі са. Таб лет ка ад зда-
роўя».
0.15 «За мя жой».

9.00, 15.55, 19.10, 21.10, 23.55 
«На двор'е».
9.05 М/ф «Хлоп чык-з-паль-
чык».
9.30 «Да вед нік па кра і нах і 
кан ты нен тах».
9.40 Ка ме дыя «Асаб лі вас ці 
на цы я наль най ры бал кі».
11.10 Ка ме дыя «Па за пал кі».
12.50 «Гля дзім усёй сям' ёй». 
М/ф «Па ке мон і Ня бес ны во-
ін».
14.30 Се ры ял «Ад ной чы ў 
каз цы».
16.00 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак».
16.30 Се ры ял «Ай цец Браўн».
17.20 М/ф «Ма шы ны каз кі».
17.30, 19.15 Се ры ял «Аг нём 
і мя чом».
20.50 «Ве чар ні ца».
21.00 «Фэшн іs my пра фэшн».
21.15 Маст. фільм «Меч са-
му рая».

6.00, 0.40 Скетч-шоу «Да еш 
мо ладзь».
6.30 «Мой та та кру цей шы!»
7.30 «Ера лаш».
8.00 М/ф «Смя ша ры кі».
8.15 М/ф «Фік сі кі».
8.30 М/ф «Ма ша і мядз ведзь».
9.00 «Вя лі кая ма лень кая зор-
ка».
10.00, 1.00 «Тур ба мік сер».
12.00 Се ры ял «Сям'я 3D».
13.00 Се ры ял «Ма мач кі».
15.10 Ба я вік «Ня стрым ныя 2».
17.20 М/ф «Ка роль Са фа ры».
19.10 Ка ме дыя «Так сі 3».
21.10 «Ураль скія пель ме ні».
23.00 Жа хі «Ло га ва зве ра».
4.00 «Дур ні і да ро гі».
4.30 Скетч-шоу «6 кад раў».
5.30 «Ла ві мо мант».

6.30 «Еў рань юс».
10.00 «Гас па ды ня гас ці ні цы». 
Маст. фільм.
11.30 «Больш чым ка хан не». 
Воль га Вік лант і Мі ха іл На-
зва наў.
12.15 «Ула дзі мір Мі хай лаў. 
Ста ра жыт нае ра мяст во». Дак. 
фільм.
12.55 «На гэ тым тыд ні... 
100 га доў та му. Неф ран та выя 
на тат кі».
13.25 «На ра джэн не Ле ген ды. 
Да 100-год дзя з дня на ра джэн-
ня Але га Лун дстрэ ма». Кан-
цэрт у Дзяр жаў ным Крам лёў-
скім па ла цы.
14.50 Су свет ныя скар бы.
15.05 Сяр гей Ча ніш ві лі, Люд-
мі ла Іва но ва ў спек так лі «Да-
ма з са бач кам».
16.15 «Гуль ня ў бі сер». «А.П. 
Чэ хаў «Да ма з са бач кам».
17.00 На ві ны куль ту ры.
17.30 Ко лер ча су. Марк Ша-
гал.

17.40 Да 80-год дзя з дня на ра-
джэн ня Аляк санд ра Іва но ва. 
«Кла сі кі жан ру».
18.25 «Ра ман ты ка ра ман са». 
Ад ра ман са да ба са но вы.
19.20 «Свет лы шлях». Маст. 
фільм.
21.00 Вя лі кая опе ра — 2016.
23.00 «Бе лая сту дыя».
23.40 Кі но на ўсе ча сы. «Бес-
па ра дак і ноч». Маст. фільм.
1.25 «Шкар пэт кі вя лі ка га го ра-
да». «Перш мы бы лі птуш ка-
мі». М/ф для да рос лых.
1.55 «Дзі кія аст ра вы». Дак. 
се ры ял.
2.50 «Ёган Воль фганг Гё тэ». 
Дак. фільм.

6.00 «Элi та Кра i ны Са ве таў». 
Яў ген Сцяб лоў. 2007 год.
6.45 «Гэ та бы ло ня даў на, гэ та 
бы ло даў но...» Iна Чу ры ка ва.
7.30 Маст. фiльм «Па ча так».
9.00, 15.00, 3.00 «Мi ну лы час».
10.00, 4.00 «На ро джа ныя 
ў СССР».
11.00 «Пес ня-77».
12.00, 18.00 «Да i пас ля...» з 
Ула дзi мi рам Мал ча на вым. Год 
1984. 2011 год.
13.00, 14.30, 15.40, 17.00, 
19.00, 20.35, 2.35, 3.40, 5.00 
Му зыч ная на сталь гiя.
13.20 «Гэ та бы ло ня даў на, гэ та 
бы ло даў но...» Твор чы ве чар 
Бу ла та Аку джа вы.
16.00 «Кол ба ча су».
19.40 Тэ ле спек такль «Па ста-
рон ках «Са ты ры ко на». 1976 
год.
21.00 «Быў час». 2008 год.
21.55 Маст. фiльм «Бум ба-
раш».
0.05 «Спя ем, сяб ры!» з На тал-
ляй Ка зял ко вай: «Су час ная 
аў тар ская пес ня». 2005 год.
1.00 Фiльм-спек такль «Пра чнi-
ся i спя вай!» Па ста ноў ка Мас-
коў ска га ака дэ мiч на га тэ ат ра 
са ты ры. 1974 год.
5.10 «Тэ ат раль ны ра ман» з 
Эд вар дам Ра дзiн скiм. Мас коў-
скiя тэ ат ры ў 80-я га ды...

3.30, 7.30, 22.05 Ве ла спорт 
(трэк). Шэсць дзён Амстэр-
да ма.
5.00, 17.45 Скач кі з трамп лі на. 
Ку бак све ту.
6.00, 9.00, 13.30, 16.30, 21.30 
Бія тлон. Ку бак све ту.
10.00, 20.30 Фут бол. Чэм пі я-
нат MLS.
10.30 Сан ны спорт. Ку бак све-
ту.
11.15, 14.30, 17.30 Гор ныя лы-
жы. Ку бак све ту.
19.45 Фрыс тайл. Ку бак све ту.
1.05 Зі мо выя ві ды спор ту.
2.00 Кон ны спорт. Ла Ка ро на.

0.10 Пры го ды «Дач ка Д'Ар-
тань я на».
2.25, 3.10, 4.10, 4.55 Ме лад ра-
ма «Як вый сці за муж за міль я-
не ра», 1—4-я се рыі.
5.55 Ка ме дыя «Па ле та».
7.25 Пры го ды «Ягу ар».
9.10 Ме лад ра ма «Сі роп».
10.50 Ка ме дыя «Ад ной ле-
вай».
12.20 Ка ме дыя «Вя лі кая Аф-
ра ды та».
14.00 Ка ме дыя «Та рыф «На-
ва год ні».
15.35 Скетч кам «Па між на-
мі».
16.00 Ка ме дыя «Шпі ён па су-
сед стве».
17.40 Ка ме дыя «Ша ры лю тас-
ці».
19.15 Ка ме дыя «Рым скія спат-
кан ні».
20.50 Ка ме дыя «Пры шэль цы».
22.45 Ка ме дыя «Пры шэль цы 
2: ка лі до ры ча су».

6.00 М/ф.
10.10 «Хро ні кі мас коў ска га 
по бы ту».

11.05 «До каз ві ны».
12.00, 1.10 «Цу доў нае ста год-
дзе». Се ры ял.
15.05 «Хор тан». Ані ма цый ны 
фільм.
16.40, 3.50 «Зор кі. Тай ны. Лё-
сы».
17.40 «Ва кол све ту. Мес цы 
сі лы».
18.35 «Ву ліч ная ма гія».
19.10 «Ін тым не пра па ноў-
ваць». Ме лад ра ма.
21.10 «Лю дзі Ікс». Фан тас ты ка.
23.05 «Ка ліф рэ нія». Се ры ял.
23.40 «Звыш на ту раль нае». 
Се ры ял.
4.40 «Чаў на кі. Гіс то рыя вы жы-
ван ня». Дак. фільм.

6.10, 18.20 Дра ма «Манг л-
хорн».
8.10 Дра ма «Доў гія за ру чы ны».
10.30 М/ф «Пры го ды Дэ спе-
ра».
12.10 Дра ма «Мой анёл-ахоў-
нік».
14.10 Ка ме дыя «Прад зю са-
ры».
16.30 Ме лад ра ма «Дом ка ля 
во зе ра».
20.10 Дра ма «Хоць раз у жыц-
ці».
22.10 Тры лер «Эфект ма тыль-
ка».
0.10 Дра ма «Быць Флі нам».
2.00 Фільм жа хаў «Ім гла».
4.25 Ка ме дыя «Пры ві ды бы-
лых сяб ро вак».

6.20 Ка ме дыя «Бар мен».
8.15 Тры лер «Уцё кі».
10.35 Ба я вік «З До на вы да чы 
ня ма».
12.30 Ба я вік «Кры мі наль ны 
квар тэт».
14.20 Дра ма «9 дзён і ад на 
ра ні ца».
16.15 Ка ме дыя «Ушчэнт».

18.10 Дра ма «Чэм пі ё ны: Хут-
чэй. Вы шэй. Ду жэй».
20.20 Ка ме дыя «Вя сел ле па 
аб ме не».
22.10 Ме лад ра ма «Пра гул-
ка».
0.10 Пры го ды «Тэ ры то рыя».
2.45 Дра ма «Ін шае не ба».
4.35 Ме лад ра ма «Ад ной чы».

6.00, 11.40 Гуль ні ро зу му.
6.25, 12.25, 5.15 На ву ко выя 
не да рэ чнас ці.
7.10 Вост раў бун та роў.
8.40 Не па кор лі вы вост раў.
9.25 Не звы чай ныя про мыс-
лы.
10.10 Ша ша праз пек ла.
10.55 Між на род ны аэ ра порт 
Ду бай.
13.10 Гіс то рыя Бо га з Мор га-
нам Фры ме нам.
18.25, 3.50 Апа ка ліп сіс: Дру гая 
су свет ная вай на.
0.00, 4.35 Сва іх не кі да ем.
0.45 Ліх ту гі за мя жой.
1.35 Рас сле да ван ні авія ка та-
строф.
2.20 Па ра нар маль нае.

8.00 Вы жыць пас ля сэл фі.
9.00 Па ляў ні чыя на скла ды.
10.00 Ме та ла лом шчы кі.
11.00, 23.00 У по шу ках скар-
баў.
12.00, 2.00 Вы жыць ра зам.
13.00, 1.00 Вы жы ван не без 
ку пюр.
14.00, 22.00 Аляс ка: апош ні 
ру беж.
15.00 На краі Аляс кі.
16.00, 21.00 Як устро е ны Су-
свет.
17.00 Тэх на ге ні ка.
18.00, 7.10 Хут кія і гуч ныя.
19.00, 0.00 Рэ кор ды на двух 
ко лах.
20.00 Ву ліч ныя гон кі.
4.00 Фаб ры ка ўні каль ных аў то.
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Ку пю ры з... тлу шчам
У Вя лі ка бры та ніі ве га ны і ве ге-
та ры ян цы скла лі пе ты цыю з па-
тра ба ван нем за ба ра ніць аба ра-
чэн не ў кра і не но вай банк но ты 
на мі на лам пяць фун таў стэр лін-
гаў з-за жы вёль ных тлу шчаў у 
яе скла дзе, пі ша Daіly Maіl.

Аў та рам пе ты цыі вы сту піў 47-
га до вы Дуг Моу, ра бот нік га тэ ля з 
го ра да Кес вік. Муж чы на, які не спа-
жывае ежу жы вёль на га па хо джан-
ня ўжо больш за 20 га доў, рас ка заў, 
што ад чуў агі ду, ка лі да ве даў ся пра 
тое, што ў склад ку пюр ува хо дзіць 
цвёр дае са ла. Па вод ле слоў муж-
чы ны, ён не ра зу мее, на вош та бы ло 
вы ка рыс тоў ваць тое ж рэ чы ва, што 
і ў ку пю рах ста ро га ўзо ру, ка лі су-
час ныя тэх на ло гіі да зва ля юць гэ та га 
не ра біць. Но выя ку пю ры па сту пі лі 
ў аба рот у ве рас ні 2016 го да. Пас ля 
іх з'яў лен ня адзін з ка рыс таль ні каў 
Twіtter за даў Bank of England пы тан-
не ад нос на на яў нас ці са ла ў скла дзе 
банк нот і атры маў ста ноў чы ад каз. 
Па ве дам лен не вы клі ка ла не га тыў ную 
рэ ак цыю ка рыс таль ні каў-ве га наў.

На пярэднім баку но вай пя ці фун-
та вай ку пю ры змяшчаецца партрэт 
ка ра ле вы Елі за ве ты ІІ, на зварот-
ным — зна ка мі тага прэм' ер-мі ністра 
кра і ны Уін стана Чэр чыля. 

Міль ё ны 
для ад на вяс коў цаў

Міль яр дэр Ан та ні на Фер нан дэс 
за вя шчаў па 2,6 міль ё на до ла-
раў кож на му жы ха ру іс пан скай 
вёс кі, у якой вы рас, па ве дам ляе 
The Telegraph.

Уво гу ле ства раль нік піў но га брэн-
да Corona па кі нуў 80 зем ля кам з 
Серэcалес дэль Кан да да 210 міль ё наў 
до ла раў. «Не ве даю, што б мы ра бі лі 
без Ан та ні на. У нас не бы ло ні шэ ле-
га», — пры знаў ся ўла даль нік адзі на га 
ў вёс цы ба ра Мак сі мі на Сан чэс. Біз-
нес мен па мёр ва ўзрос це 98 га доў у 
жніў ні 2016 го да, але гэ ты ас пект яго 
за вя шчан ня стаў вя до мы СМІ толь кі 
ня даў на. Сям'я Фер нан дэ са, у якой ён 
быў ад ным з 13 дзя цей, жы ла ў бед нас-
ці, з-за ча го яму да вя ло ся кі нуць шко лу. 
У 1949 го дзе ва ўзрос це 32 га доў іс па-
нец пе ра браў ся ў Мек сі ку і ўлад ка ваў ся 
пра ца ваць на склад пі ва вар най кам па-
ніі Grupo Modelo. У 1971 го ду Ан та ні-
на стаў ген ды рэк та рам фір мы і зра біў 
брэнд Corona ад ным з са мых буй ных і 
вя до мых на піў ным рын ку.

Пі ла він не 
на паў та ра міль ё на

Не вя до мы вы цяг нуў з ад кры та-
га ін ка са тар ска га фур го на ў Нью-
Ёр ку вяд ро за ла то га пі ла він ня на 
1,6 міль ё на до ла раў, па ве да мі ла CNN. 
На ві дэа за пі сы, апуб лі ка ва ным па лі-
цэй скім дэ парт амен там го ра да, бач-
на, што муж чы на збі ра ец ца прай сці 
мі ма фур го на, але не ча ка на за ўва-
жае зо ла та і за бі рае яго. Вар та выя 
па рад ку аб вяс ці лі па да зра ва на га ў 
вы шук — гэ та муж чы на ла ці на а ме-
ры кан ска га па хо джан ня ва ўзрос це 
ад 50 да 60 га доў.

Раз ля це лі ся, 
але не згу бі лі ся

У кі тай скім го ра дзе Янь чэн муж-
чы на пры вёз у банк 30 ты сяч юа няў. 
Ка лі ён пар ка ваў свой элект ра ма та-
цыкл, па дзьмуў ве цер і рас кі даў ку-
пю ры па тра ту а ры. Кры кі муж чы ны 
пры цяг ну лі ўва гу пра хо жых і су пра -
цоў ні каў бан ка. Ня гле дзя чы на дождж, 
яны да па маг лі яму са браць «ля ту чую» 
на яў насць. Са мае дзіў нае, што пас ля 
пад лі ку гро шай вы свет лі ла ся, што не 
пра па ла ні вод най ку пю ры.
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