
6.00, 7.20, 8.15 Доб рай ра ні цы, 
Бе ла русь!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 23.50 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 19.40, 23.30 Зо на Х.
9.10 Га лоў ны эфір.
10.20 Клуб рэ дак та раў.
11.00, 13.00, 16.00 90 се кунд.
11.05, 13.05 Ме лад ра ма 
«Апоўд ні на пры ста ні».
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
15.25, 16.25 Се ры ял «Сва-
ты-3».
17.35 Бе ла рус кая ча сін ка.
19.20 Арэ на.
20.00 «Фо рум» з Дзміт ры ем 
Бач ко вым.
21.00 Па на ра ма.
21.45 Се ры ял «След».

0.10 Дзень спор ту.
0.25 Се ры ял «Паст ка». 1-я 
се рыя.

7.00 Тэ ле ра ні ца.
9.00, 10.00, 22.20 Тэ ле ба ро-
метр.
9.05 «Арол і рэш ка. Ня зве да-
ная Еў ро па». Трэ вел-шоу.
10.35 Два руб лі.
10.55, 18.05 Се ры ял «Мая цу-
доў ная нянь ка».
11.50 Тры лер «Без кам пра-
мі саў».
13.30 Се ры ял «Кос ці».
19.15 Су пер ла то.
20.05 Рэ пар цёр.
20.55 «Вя сел ле ўсля пую». Рэ-
алі ці-шоу.
22.15 КЕ НО.

22.25 «Вяр ні це мне пры га-
жосць». Ме ды цын скае рэ алі-
ці-шоу.
23.45 Дэ тэк тыў «Пад ма ні мя-
не 3».

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35 «Бе ла рус кая кух ня». За-
пе ча ная буль ба з гры ба мі.
8.05, 11.45, 21.00 «Ка лей да-
скоп». На ві ны куль ту ры.
8.20, 18.10 «Паст ка». Дра ма.
9.05, 14.50 «Ці шы ня». Дра ма. 
Фільм пер шы.
11.20 «Свят ло да лё кай зор кі». 
Па мя ці акт ры сы, на род най ар-
тыст кі БССР Ган ны Абу хо віч.
12.00 «На цы я наль ны хіт-па-
рад».
12.55 «Раз маў ля ем па-бе ла-
рус ку». Тэ ле вік та ры на.
13.30, 21.25 «Сын стар шы ні». 
Дра ма.
17.05 «Ка мер тон». На род ны 
ар тыст Ра сіі Рэ нат Іб ра гі маў.
17.30 «Раз маў ля ем па-бе ла-
рус ку».
17.35 «Фран та выя гіс то рыі лю-
бі мых ак цё раў». Ана толь Па па-
наў, Іна кен цій Смак ту ноў скі.
19.00 «Гваз дзік». Дра ма.
20.00 «Под ых струн».
20.40 «Ка лы хан ка».
21.20 «Час кі но».
22.45 «Су во раў. Аль пій скі па-
ход». Дак. фільм.
На тэ ле ка на ле «Бе ла русь 3» 
па Брэсц кай і Го мель скай аб-
лас цях з 5 па 9 снеж ня 2016 г. 
з 19.00 да 20.00 бу дуць транс-
лі ра вац ца аб лас ныя тэ ле пра-
гра мы.

8.00, 18.45 PRO спорт. На ві ны.
8.10 Бас кет бол. Адзі ная лі-
га ВТБ. «Аста на» — «Цмо кі-
Мінск».
9.45 «На шля ху да ЧС-2018». 
Ві дэа ча со піс.
10.15 Шорт-трэк. Ку бак Бе ла-
ру сі.
11.50 Ганд бол. Ква лі фі ка цыя 
да ЧС-2017. Жан чы ны. Бе ла-
русь — Тур цыя.

13.20 Ха кей. КХЛ. «Ды на ма-
Мінск» — «Ме та лург» (Маг ні-
та горск).
15.15 Бія тлон. Этап Куб ка све-
ту. Эс тэр сунд. Ін ды ві ду аль ная 
гон ка. Жан чы ны.
17.00 Бія тлон. Этап Куб ка све-
ту. Эс тэр сунд. Ін ды ві ду аль ная 
гон ка. Муж чы ны.
18.55 Ха кей. Чэм пі я нат Бе ла-
ру сі. «Шах цёр» (Са лі горск) — 
«Юнац тва-Мінск».
21.10 PRO спорт. Вы ні кі тыд ня.
21.55 «Два ба кі алім пій ска га 
ме да ля». Ігар Бо кій.
22.25 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Ві дэа ча со піс.
23.00 Час фут бо ла.

6.00, 6.30, 7.00, 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, 8.05 «На ша ра ні ца».
9.05 Кон ту ры.
10.00 «Жыць здо ра ва!»
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».
12.10 «Сам-на сам з усі мі».
13.10 «Муж чын скае/Жа но чае».
14.15 «Пра ка хан не».
15.10, 16.20 «Час па ка жа».
16.55 «Да вай па жэ нім ся!»
18.20 «Ад ва рот ны ад лік». 
«Поль ская пес ня. Та лен ты і 
пал коў ні кі».
19.00 «Ча кай мя не».
20.00 Час.
21.05 «Спра ва прын цы пу».
22.15 «Го лас». Спе цы яль ны 
вы пуск.
1.00 Нач ныя на ві ны.

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».
7.40, 20.10, 22.55 «СТБ-спорт».
8.30 «Ты дзень».
9.25 «Вя лі кае сне дан не».
10.05 «Да лё кія сва я кі».

10.40 «Ся мей ныя дра мы».
11.40 «Не хлу сі мне!»
12.35, 17.35 «Зва ная вя чэ ра».
13.50 «На ша спра ва».
14.05 Кан цэрт Мі ха і ла За до-
рна ва.
15.55 «Сле да кі». Се ры ял.
16.50 «Вя лі кі го рад».
18.35 «Са мыя ша кі ру ю чыя гі-
по тэ зы».
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 Да ку мен таль ны пра ект: 
«За бой ства ад ку цюр».
21.15 «Дзве зор кі» на СТБ. Но-
вы се зон. Рэд кія кад ры.
23.00 «Тай ны Чап ман».
23.50 «Ва ен ная тай на».

6.00 М/ф.
7.30 Доб рай ра ні цы, свет!
9.00 Се ры ял «Ша тун».
12.30 «Ця жар абе ду».
13.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).
13.15 Маст. фільм «Са-
мрат».
16.10 Ток-шоу «Сло ва за сло-
ва».
17.05 Се ры ял «Дзя во чае па-
ля ван не».
19.20 Се ры ял «Раз вед чы-
цы».
22.10 Маст. фільм «Лю бі мая 
дач ка та ты Кар ла».
0.00 Маст. фільм «Ганг, твае 
во ды за му ці лі ся».
3.10 «Ін шы свет».
3.40 Се ры ял «Не ві дзім кі».

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.
11.35 Ток-шоу «Што ад бы ва-
ец ца».
12.45 «Па кой сме ху».
13.35 «На ша спра ва».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На ві-
ны — Бе ла русь.
14.35 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу.
15.40 «Пра мы эфір».

17.20 Се ры ял «Пя тая гру па 
кры ві».
19.10, 20.40 Се ры ял «Прын-
цып Ха ба ра ва».
21.45, 23.10 Се ры ял «Тай ны 
след ства 15».
23.40 «Ве чар з Ула дзі мі рам 
Са лаў ё вым».

5.55 «Аст рап раг ноз».
6.00 «Но вая ра ні ца».
7.25 «Сту дыя Юліі Вы соц кай».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сён ня.
8.10 Се ры ял «Вяр тан не Мух-
та ра».
10.20 Се ры ял «Ляс нік».
12.00 Суд пры сяж ных.
13.25 Агляд. Над звы чай нае 
зда рэн не.
14.05 Се ры ял «Сы шчы кі».
16.25 Се ры ял «Ву лі цы раз бі-
тых ліх та роў».
18.05 «Га во рым і па каз ва ем». 
Ток-шоу.
19.40 Се ры ял «Апя кун».
23.05 «НЗ.BY».
23.25 «Вы ні кі дня».
23.55 «Па зня коў».
0.05 Се ры ял «Мар скія д'яб-
лы».

7.00 Ра ні ца на «Вось мым».
11.00 Тры лер «Зу сім сак рэт-
на».
13.00 Се ры ял «Дзе ці Ар ба та».
13.55 Дак. се ры ял «Дыя лог з 
усім све там».
14.30 Пры го ды «Дзе ці шпі-
ё наў».
15.55, 19.20, 21.00, 23.40 «На-
двор'е».
16.00 «Мульт па рад».
16.20 «Уро кі да бры ні».
16.30 Дак. се ры ял «Дзі кая пры-
ро да Ра сіі».
17.20 Се ры ял «Ваў кі».
18.15 Се ры ял «Пра ві ца Бо-
жая».
19.25 Се ры ял «Агент Кар-
тэр».
20.50 «Ве чар ні ца».
21.05 Тры лер «Ад ва кат д'яб-
ла».

6.00 «Тур ба мік сер».
7.00 М/ф «Смя ша ры кі».
7.20 М/ф «Фік сі кі».
7.50 М/ф «Маш кі ны стра шыл-
кі».
8.10 «Ера лаш».
8.30, 18.00 Се ры ял «Ва ро ні ны».
9.40 Ме лад ра ма «Ву ліч ныя 
тан цы».
11.40 Се ры ял «Кух ня».
12.50 «Па спець за 24 га дзі ны».
13.50 Се ры ял «Ма мач кі».
16.00 Се ры ял «Ма ла дзёж ка».
17.00 «Ураль скія пель ме ні».
19.10 Се ры ял «Веч ны вод-
пуск».
20.20 Се ры ял «Атэль Эле он».
21.30 Ка ме дыя «Блеф».
23.30, 5.00 Се ры ял «Тут нех та 
ёсць...»
0.30 Се ры ял «Бяз моў ны свед-
ка».
2.30, 4.30 Скетч-шоу «Да еш 
мо ладзь».
3.00 «Дур ні і да ро гі».
3.30 Скетч-шоу «6 кад раў».
4.00 «Ла ві мо мант».

7.00 «Еў рань юс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 На ві-
ны куль ту ры.
10.15, 1.40 «На зі раль нік».
11.15 Да 75-год дзя па чат ку 
контр на ступ лен ня са вец кіх 
вой скаў пад Маск вой. «Это мы, 
господи!» Маст. фільм.
12.20 А. Чай коў скі. Сім фо нія №4. 
Пе ра мо зе пры свя ча ец ца...
12.50 «Пеш шу...» Маск ва 
скульп тур ная.
13.20 «Біб лі я тэ ка пры год».
13.35 «Пун со выя вет ра зі». 
Маст. фільм.
15.10 100 га доў з дня на ра-
джэн ня Ве ра ні кі Ду да ра вай. 
«Сваю бія гра фію я ма ля ва ла 
са ма». Дак. фільм.
15.55 «Бак сё ры». Маст. 
фільм.
16.55, 2.40 Су свет ныя скар бы.
17.15 ХVІІ Між на род ны тэ ле ві-
зій ны кон курс юных му зы каў 
«Шчаў ку нок». Дру гі тур.

18.45 «Эр мі таж».
19.15 «Доб рай но чы, ма лыя!»
19.45 Га лоў ная ро ля.
20.05 «Са ці. Ня сум ная кла сі-
ка...»
20.45 «Пра ві лы жыц ця».
21.15 Да 75-год дзя па чат ку 
контр на ступ лен ня са вец кіх 
вой скаў пад Маск вой. «Шу-
каль ні кі». «Сак рэт ная мі сія ге-
не ра ла Да ва та ра».
22.00 «Тым ча сам».
22.45 «Кі нес коп». Ту рын скі кі-
на фес ты валь.
23.45 Маст са вет.
23.50 «Эніг ма. Хіб ла Герз ма ва».
0.30 Лю бі мыя арыі. Хіб ла Герз-
ма ва.
1.35 Ко лер ча су. Ма люн кі 
А.С. Пуш кі на.

6.00, 0.00 «Да i пас ля...» з Ула-
дзi мi рам Мал ча на вым. Год 
1982. 2011 год.
7.05 Кi на ча со пiс «Ха чу ўсё ве-
даць!» 1982 год.
7.10, 8.35, 12.40, 12.55, 17.15, 
21.40, 23.00, 2.50, 3.40, 5.00 Му-
зыч ная на сталь гiя.
7.30 «Ве се лые ре бя та». «Пра гус-
ты не спра ча юц ца». 1982 год.
9.00 «Быў час». 2008 год.
9.55 Маст. фiльм «Пры га жун-
муж чы на».
12.00 Пра гра ма «Стыль». 
1992 год.
12.50 «Прэс-экс прэс».
13.10 «Пра гра ма А». 1989 год.
15.00 Маст. фiльм «Бед ная Ма-
ша».
18.00 «Се вА ло гiя» з Се вам 
На ўга род ца вым. «Iсус Хрыс-
тос — су пер зор ка». 2004 год.
19.05 Фiльм-кан цэрт «Ад лi га». 
Юрый Шаў чук i гурт «ДДТ». 
1988 год.
20.05 Тэ ле спек такль «Кот ка на 
ра ды я та ры». 1977 год.
21.00, 3.00 «Мi ну лы час».
22.00 «На ро джа ныя ў СССР».
23.10 «Тэ ат раль ны ра ман» з 
Эд вар дам Ра дзiн скiм. Мас коў-
скiя тэ ат ры ў 60-я га ды...
1.05 «Кi на па на ра ма» з Э. Ра-
за на вым: «Май стры са вец ка га 
кi но». 1982 год.
4.00 «Кол ба ча су».

7.15, 17.45 Гор ныя лы жы. Ку-
бак све ту.
8.00, 13.00, 21.00, 1.00 Сну кер. 
UK Champіonshіp. Фі нал.
9.15 Лыж ныя гон кі. Ку бак све-
ту.
10.00 Лыж нае двая бор ства. Ку-
бак све ту.
10.30 Ба раць ба. Гран-пры.
11.00 Фех та ван не. Се рыя Гран-
пры.
12.00 Зі мо выя ві ды спор ту.
14.00 Кон ны спорт. Longіnes 
Masters.
15.15, 18.30, 19.45, 23.00 Скач кі 
з трамп лі на. Ку бак све ту.
16.45, 22.00, 2.30 Бія тлон. Ку-
бак све ту.
19.30 «Най леп шае з кон на га 
спор ту».
0.15 Фут бол. «ФІ ФА».
0.45 Watts.

0.25 Ме лад ра ма «Вы пад ко вы 
муж».
2.00 Ка ме дыя «Па ле та».
3.35 Ка ме дыя «Ста рыя-раз-
бой ні кі».
5.05, 14.00, 14.55, 15.35, 17.45 
Скетч кам «Па між на мі».
5.40 Ка ме дыя «Глы ток».
7.20 Ме лад ра ма «Сі роп».
9.00 Ме лад ра ма «Па пры кме-
тах су мя шчаль нас ці».
10.40 Ка ме дыя «Вя лі кая Аф-
ра ды та».
12.20 Фан тас ты ка «Жа лез нае 
не ба».
14.15, 15.10 «Ка ме ды ян ты 
(Шоу)».
16.00 Ме лад ра ма «Як вый сці 
за муж за міль я не ра», 1-я се-
рыя.
16.45 Ме лад ра ма «Як вый сці 
за муж за міль я не ра», 2-я се-
рыя.
18.00 Ка ме дыя «Ка ла чы».
19.30 Ка ме дыя «Ша ры лю тас-
ці».
21.05 Ка ме дыя «Шпі ён па су-
сед стве».
22.45 Ме лад ра ма «Гэ ты ня ём кі 
мо мант».

6.00 М/ф.
8.00 «Док тар І...»
8.30, 18.45, 3.10 «Аскол кі». Се-
ры ял.
10.05 «Су до выя страс ці». Дак. 
се ры ял.
11.50, 4.40 «Асця рож на, мах-
ля ры!»
12.20 «Без пад ма ну».
13.10 «Мо жа це зваць мя не та-
там». Ме лад ра ма.
15.00 «Ва кол све ту. Мес цы сі-
лы».
15.55 «Міс ты ка ад но сін».
16.55 «Па той бок смер ці». Дак. 
фільм.
17.50 «Тай ны след ства». Се-
ры ял.
20.40, 2.25 «Ежа, я люб лю ця-
бе».
21.35 «Рэ ві зо ра».
22.40 «Гіс то рыі вы ра та ван ня».
23.10 «Звыш на ту раль нае». Се-
ры ял.
23.55 «Дзяў чы на з та ту і роў кай 
дра ко на». Тры лер.
5.05 «Ча со ва да ступ ны».

6.10, 18.25 Ка ме дыя «Пра сцяч-
ка».
8.10 Ме лад ра ма «Най леп шае 
ўва мне».
10.20 Тры лер «Драй вер на 
ноч».
12.10 Ка ме дыя «Сен са цыя».
14.10 Ме лад ра ма «Ха цеў бы я 
быць тут».
16.10 Дра ма «Ус па мі ны пра бу-
ду чы ню».
20.10 Дра ма «На стаў нік на за-
ме ну».
22.10 Ме лад ра ма «Тры мет ры 
над уз роў нем не ба».
0.20 Тры лер «Лофт».
2.10 Дра ма «Жні вень».
4.25 Ка ме дыя «Шэф Адам 
Джонс».

6.20 Дра ма «Пуш кін: апош няя 
ду эль».

8.20 Ме лад ра ма «Са тыс фак-
цыя».
10.15 Ка ме дыя «Ч/Б».
12.10 Мю зікл «Не бой ся, я з 
та бой!»
15.00 Ме лад ра ма «Удва іх на 
кры зе».
16.40 Тра гі ка ме дыя «Маск ва 
ні ко лі не спіць».
18.25 Тры лер «Клет ка».
20.20 Ка ме дыя «Ма ма да ра-
гая!»
22.15 Дра ма «Вы ра та ван не».
0.15 Тры лер «Швей цар».
2.00 Ка ме дыя «Ключ ад спаль-
ні».
4.50 Ка ме дыя «Зі мы не бу дзе».

6.00, 6.50 Гуль ні ро зу му.
6.25, 12.50 На ву ко выя не да рэ-
чнас ці.
7.15, 13.40, 21.00, 0.55, 4.15 Ан-
тарк ты ка.
8.05, 14.25, 21.45, 1.45, 5.05 Га-
ды не бяс печ на га жыц ця.
8.55, 16.50 Mарс.
10.35, 15.20 Між на род ны аэ ра-
порт Ду бай.
11.20 Ша ша праз пек ла.
12.05, 20.15 На ву ка бу ду чы ні.
16.05, 19.25, 23.25, 3.25 Рас-
сле да ван ні авія ка та строф.
18.40, 2.40 Бі лі Кід: но выя до-
ка зы.
22.40 Асу шыць акі ян.
0.10 Па ра нар маль нае.

8.00, 14.00 Аляс ка: сям'я з ле-
су.
9.00, 15.30, 21.30, 5.55 Як гэ та 
ўстро е на?
9.30, 15.00, 21.00, 5.30 Як гэ та 
зроб ле на?
10.00, 16.00, 23.00, 7.10 Біт вы 
за кан тэй не ры.
10.30, 16.30, 23.30, 7.35 Па ляў-
ні чыя на скла ды.
11.00 У по шу ках скар баў.
12.00, 18.00 Вы жыць ра зам.
13.00 Вы жы ван не без ку пюр.
17.00, 22.00, 2.55 Ма хі на та ры.
0.00, 3.50 За ла тая лі ха ман ка.
1.00, 4.40 Са ма гон шчы кі.
2.00, 6.20 Ды ле тант су праць 
экс пер та.
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ТАЙ НАЕ І ЯЎ НАЕ
Што: ДЭ ТЭК ТЫЎ «ДЗЯР ЖАЎ НЫ 

ЗЛА ЧЫН ЦА».
Ка лі і дзе: СТБ, 6 снеж ня ў 0.20

...У Ле нін гра дзе 1960-х га доў пра-
хо дзіць су до вы пра цэс над ва ен ным 
зла чын цам, яко га асу джа юць за воч-
на. Ад на са све дак, ва ен ны ўрач, якая 
стра ці ла зрок у га ды вай ны, ус пом ні ла 
яшчэ пра здрад ні ка Юрыя За ла ціц ка-
га, які доб ра ах вот на пра па на ваў нем-
цам свае «па слу гі» ка та ў ма са вых 
па ка ран нях мір ных жы ха роў. След 
здрад ні ка аба рваў ся ў 1944 го дзе ў 
шпі та лі не вя лі ка га га рад ка. Але дзя ку-
ю чы свед кам, якія за пом ні лі яго ў твар, 
ма ла до му след ча му КДБ уда ец ца да-
вес ці рас сле да ван не да кан ца: знай сці 
і абяс шко дзіць зла чын цу.

Сцэ на рыст філь ма, вя до мы бард 
Аляк сандр Га ліч, аба пі раў ся на рэ-
аль ныя су до выя пра цэ сы над ва ен-
ны мі зла чын ца мі. У кар ці не, да рэ-
чы, па да браў ся вы дат ны ак цёр скі 
са стаў: Алі на Па кроў ская, Бру на 
Фрэй ндліх, Кла ра Луч ко, Па вел Ка-
дач ні каў; ро лю след ча га вы кон вае 
Аляк сандр Дзям' я нен ка (той са мы 
Шу рык з ка ме дый Гай дая!), а га лоў-
на га ад моў на га ге роя сыг раў Сяр гей 
Лук' я наў (лю бі мы гле да ча мі Во ра наў 
з «Ку бан скіх ка за каў»).

Што: ТРЫ ЛЕР «УЦЁ КІ».
Ка лі і дзе: TV1000Ru, 9 снеж ня 

ў 0.10 і 10 снеж ня ў 8.15

Яў ген Вет раў — па спя хо вы ней-
ра хі рург: вы со ка аплат ны, па ва жа ны 
ка ле га мі, аба гаў лё ны ўдзяч ны мі па-
цы ен та мі, а га лоў нае, го ра ча лю бі-
мы жон кай. Ад нак у дзень пад пі сан-
ня важ на га кант рак та аб ства рэн ні 
но ва га ме ды цын ска га цэнт ра жон ку 
Вет ра ва жорст ка за бі ва юць, а муж, 
які знай шоў це ла, — га лоў ны і адзі ны 
па да зро ны. Пад ця жа рам улік Вет ра-
ва асу джа юць і ад праў ля юць у ка ло-
нію стро га га рэ жы му. Але па да ро зе 
ўра чу ўда ло ся збег чы, і ця пер га лоў-
ная яго мэ та — да брац ца да Маск вы, 
каб пра вес ці ўлас нае рас сле да ван не 
і ад помс ціць са праўд на му зла чын цу. 
Але за да ча ўсклад ня ец ца тым, што 
на Вет ра ва ад кры та са праўд нае па-
ля ван не: з ад на го бо ку, яго ло віць ка-
ман да спец на за, ка ман дзір якой мае 
аса біс тую за ці каў ле насць у та лен тах 
хі рур га, а з дру го га — пе ра сле дуе ча-
ла век, які жа дае ўра чу смер ці...

Да рэ чы, сю жэт філь ма, га лоў ную 
ро лю ў якім вы ка наў ак цёр Яў ген Мі-
ро наў (яму, між ін шым, дня мі споў-
ні ла ся 50), — амаль поў ная каль ка 
га лі вуд ска га «Уце ка ча».

Што: ДЭ ТЭК ТЫЎ «АД ДА НЫ 
СА ДОЎ НІК».

Ка лі і дзе: 8 ка нал, 11 снеж ня 
ў 21.10

Ма ла дая па ра Джас цін і Тэс Ку-
эйл — чле ны бры тан скай дып ла ма-
тыч най мі сіі ў Ке ніі. Тэс — жур на ліст-
ка, якая да сле дуе дзей насць буй ных 
фар ма цэў тыч ных кам па ній і імк нец ца 
да ка заць, што тыя вы пра боў ва юць экс-
пе ры мен таль ныя прэ па ра ты на мяс цо-
вых жы ха рах, а Джас цін, па сут нас ці, 
ці ка віц ца толь кі дып ла ма тыч ны мі пры-
ёма мі і до гля дам за сва ім са дам.

Але ад ной чы ма ла дую жан чы ну 
за бі ва юць. По бач зна хо дзяць це ла 
яе зна ё ма га ўра ча-ке ній ца, што кі дае 
сур' ёз ны цень на рэ пу та цыю анг лі-
чан кі. Яе муж, спа дзе ю чы ся знай сці 
за бой цу і абя ліць доб рае імя жон кі, 
вяр та ец ца ў Лон дан — і не толь кі 
вы кры вае не бяс печ ную змо ву, якая 
па гра жае ты ся чам жыц цяў, але і зна-
хо дзіць ві на ва тых у за бой стве...


