
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, 1.10 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 19.20 Зо на Х.
9.10 Се ры ял «След».
10.00, 13.00, 16.00 90 се кунд.
11.05, 20.00 Се ры ял «Ураў-
нен не ка хан ня».
12.10, 16.30 Се ры ял «Ся мей-
ныя ме лад ра мы-5».
13.05 Се ры ял «Дзя во чае па-
ля ван не».
15.15 На ві ны рэ гі ё на.
15.25, 1.40 Дэ тэк тыў «Ло га-
ва Змея».
17.30 «Terra іncognіta». Бе ла-
русь не вя до мая.
18.00, 21.40 На шы.
18.15 Тай ны след ства.
21.00 Па на ра ма.
21.55 Ме лад ра ма «Муж на 
час».
1.25 Дзень спор ту.

7.00 Тэ ле ра ні ца.
9.00, 21.30 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 16.30 Се ры ял «Зні-
шчаль ні кі. Апош ні бой».
10.05 М/с «Клуб Вінкс. Шко ла 
ча раў ніц».
11.20 «Эк стра сэн сы-дэ тэк ты-
вы».
12.20 Се ры ял «Кос ці».
13.15 Ка пей ка ў ка пей ку.
13.45 Я ха чу гэ та ўба чыць!
14.40 Се ры ял «Не на ра дзі ся 
пры го жай».
17.40 Се ры ял «Га тэль «Ва-
ві лон».
18.40 Дра ма «Уол Стрыт: 
Гро шы не спяць».
21.00 Маз га вы штурм.
21.35 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.
21.40 «Біт ва эк стра сэн саў. 
Ба раць ба кан ты нен таў».
23.25 Рэ пар цёр.
0.10 Тры лер «Што ха вае 
хлус ня».

7.20 «Даб ра ра нак».
7.45 «Ха чу ўсё ве даць!».
8.00, 11.55, 19.10, 23.05 Ка-
лей да скоп.
8.10 «Бру нет ка за 30 ка пе-
ек». Ка ме дыя.
9.30, 17.40 «Тая, што бя жыць 
па хва лях». Ме лад ра ма.
11.00 М/ф.
11.30 «Сі ла ве ры».
12.05 «Ра дзі ма ці смерць». 
Дра ма.
13.30 «У гас цях у Ба ры са Аве-
ры на». Су стрэ ча з на род ным 
ар тыс там СССР Але гам Ба-
сі лаш ві лі.
14.30 «Чор ная бя ро за». Кі-
на ра ман.

16.45 «Сал да ты па мя ці». Дак. 
фільм.
17.15 «Март кон такт-2015». Х 
між на род ны ма ла дзёж ны тэ-
ат раль ны фо рум.
19.20 «Зор ка і смерць Ха а кі на 
Мур' е ты». Рок-опе ра.
20.45 Ка лы хан ка.
21.00 «Ка мер тон». Спя вак, 
кам па зі тар, на род ны ар тыст 
Ра сіі Аляк сандр Град скі.
21.25 «Бла кіт ны анёл». Дра-
ма.

7.15, 7.50, 0.30 РRО спорт. На-
ві ны.
7.30 Спорт-мікс.
8.10, 19.35 Змяша ныя адзі на-
бор ствы. ММА. М-1 Glоbаl.
10.15, 17.10 Фут бол. Лі га Еў-
ро пы УЕ ФА. 2-і ква лі фі ка цый-
ны раўнд. 1-ы матч. «Чор на 

Мо ра» (Бал га рыя) — «Ды на-
ма» (Мінск).
12.10 Пляж ны фут бол. Чэм пі-
я нат све ту. Чвэрць фі на лы.
19.05 Піт-стоп.
21.40 Тэ ніс. Уім блдон.
23.40 Еў ра пей скі по кер ны 
тур.

6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00 (з суб ціт ра мі), 
20.30 На шы на ві ны.
6.05 «На ша ра ні ца».
9.05 «Жыць здо ра ва!»
10.25 «Кант роль ная за куп ка».
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 21.00 
На ві ны спор ту.
11.10 «Фа зэн да».
11.55 «Мод ны пры га вор».
13.10 «Муж чын скае/Жа но-
чае».
14.10 Се ры ял «Лег ка дум ная 
жан чы на».
16.20 Дра ма «Зла дзеі ў за-
ко не».
18.20 Се ры ял «Та та вы доч-
кі».
18.55 «По ле цу даў».
20.00 Час.
21.05 Се ры ял «Прак ты ка».
23.00 Маст. фільм «Бе лая 
ноч, пя шчот ная ноч...».
0.50 «Га рад скія пі жо ны». 
«Бры жыт Бар до».
1.50 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 Маст. фільм «Ра мэа па-
ві нен па мер ці».
10.40 «Сал да ты 7». Се ры ял.
11.40 «Ся мей ныя дра мы».
12.35 «Не хлу сі мне!».
13.50 «Да ку мен таль ны пра-
ект»: «Сяб ры».
14.45, 23.00 «Фір мен ная гіс-
то рыя». Се ры ял.
16.50 «Доб ры дзень, док-
тар!».

17.35 «Зва ная вя чэ ра».
18.35 «Нам і не сні ла ся»: 
«Ілю зія ро зу му».
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 Ка ме дыя «Па між анё-
лам і чор там».
22.15 «Гля дзець усім!»
0.25 «Вя лі кая гуль ня». По кер-
ду эль.
1.10 Маст. фільм «Фе дэ-
раль ная аба ро на».

6.00 «180 хві лін».
9.00 «Гіс то рыі з жыц ця».
9.30, 1.20 Маст. фільм 
«Трыц цаць тры».
10.55 Маст. фільм «Раз ві-
тан не сла вян кі».
13.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).
13.20, 2.45 Се ры ял «Пры га-
жосць без ах вяр».
14.15, 3.40 Се ры ял «Та кое 
звы чай нае жыц цё».
16.25 «Сак рэт ныя ма тэ ры я-
лы».
16.50 Се ры ял «Ты не адзін».
19.25 Се ры ял «Па на еха лі 
тут».
22.55 Кан цэрт Але га Газ ма-
на ва.
0.35 Ток-шоу «Вы со кія ад но-
сі ны».
5.20 М/ф.

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вест кі.
11.50 Маст. фільм «Вяр тан-
не Бу ду лая».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На-
ві ны — Бе ла русь.
14.30 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу.
15.30 «Пра мы эфір».
17.10 «Апе ра цыя «Вя лі кі 
вальс».
18.00 Се ры ял «Апош ні яны-
чар».
21.00 «Асаб лі вы вы па дак».
22.00, 23.10 «Гу ма ры на».
0.00 Маст. фільм «Сан ца-
круг».

6.00 «Со неч на. Без апад-
каў».
8.10 Се ры ял «Вяр тан не 
Мух та ра».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сён-
ня.
10.20 Се ры ял «Да рож ны па-
труль».
12.00 «Суд пры сяж ных».
13.15 «Суд пры сяж ных. Кан-
чат ко вы вер дыкт».
14.20 Агляд. Над звы чай нае 
зда рэн не.
14.45 «Спра ва гус ту».
15.10, 16.25 Се ры ял «Маск-
ва. Тры вак за лы».
18.00 «Га во рым і па каз ва ем». 
Ток-шоу.
19.40 Се ры ял «Ады сея сы-
шчы ка Гу ра ва».
23.00 Се ры ял «Пят ніц кі. Гла-
ва дру гая».
0.40 Се ры ял «Го рад спа-
кус».

7.00, 14.05, 19.15, 21.05, 23.40 
«На двор'е».
7.05, 16.00 Мульт па рад.
7.20, 19.20 Се ры ял «Скан-
дал».
8.45, 18.30 Се ры ял «Ка вар-
ныя па ка ёў кі».
9.30, 10.40, 13.50, 14.55, 
15.45, 19.05, 21.00 «Хат няя 
кра ма».
9.45 Дак. се ры ял «Скрозь 
пра сто ру і час».
10.30 «Кі на блак нот».
10.55 Тры лер «Без асо бы».
13.05 Се ры ял «Стра ла».
14.10 Дак. се ры ял «Уво дзі ны 
ў са ба каз наў ства».
15.00 Се ры ял «Ра бы ня Ізаў-
ра».
16.30 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак».
17.00 Се ры ял «Мёрт вая зо-
на».
20.50 «Ве чар ні ца».
21.10 Фан тас ты ка «Хро ні кі 
Ры дзі ка».
23.10 Се ры ял «Бай кі са 
скле па».
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6.00, 5.20 «PLAY».
7.00 М/ф «Смя ша ры кі».
7.30 Скетч-шоу «Ад на за ўсіх».
8.00, 17.30, 0.30, 2.30, Скетч-
шоу «6 кад раў».
8.30, 15.30 Се ры ял «Ера лаш».
9.00, 18.00, 23.30 Се ры ял «Вась-
мі дзя ся тыя».
10.00, 19.00 Се ры ял «Апош ні з 
Ма гі кян».
11.00 Се ры ял «Гей ме ры».
13.05, 23.15, 2.00, 4.30 Скетч-
шоу «Да еш мо ладзь».
13.30 Се ры ял «Доч кі-ма ці».
14.30, 3.00 «Лет ні фрэш».
16.00 Се ры ял «Свац ці 2».
17.00, 5.00 «Ла ві мо мант».
20.00, 1.00 «Ураль скія пель ме ні».
21.10 Дра ма «Тан цы на ву лі цы: 
Нью-Ёрк».
0.00, 4.00 «Дур ні і да ро гі».
3.00 «Кі но ў дэ та лях».

6.30 «Еў рань юс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 На ві-
ны куль ту ры.
10.20 Шэ дэў ры ста ро га кі но. 
«Ліх ту гі Па лі ны». Маст. фільм.
12.05, 17.45, 2.40 «Су свет ныя 
скар бы куль ту ры».
12.20 За меж ная спра ва. «Вя-
лі кі па сол».
13.00 «Пісь мы з пра він цыі». 
Усць-Ка быр за (Ке ме раў ская 
воб ласць).
13.25 «Пе цяр бург скія ін тэ лі-
ген ты. Та ма ра Пят ке віч». Дак. 
фільм.
13.55 «Крах ін жы не ра Га ры-
на». Маст. фільм.
15.10 Да 90-год дзя з дня на-
ра джэн ня Ана то ля Анань е ва. 
«Мой га лоў ны дзён нік — па-
мяць». Дак. фільм.
15.55 «Госць з Ку ба ні». Маст. 
фільм.
17.05 «Іван Лю без наў. Вя сё лы 
ча ла век з не вя сё лым лё сам». 
Дак. фільм.
18.05 Ус па мі на ю чы Ва ле рыя 
Ле вен та ля. «Тыя, з які мі я...».
19.15 «Ча му сме я це ся? або 
Кла сі кі жан ру».
19.55 «Шу каль ні кі». «Скар бы 
Ра дзі ві лаў».

20.40 «70 га доў Аляк сею Рыб-
ні ка ву. «Лі нія жыц ця».
21.35 Спек так лі-ле ген ды. Мі-
ка лай Ка ра чан цаў, Але на 
Ша ні на, Аляк сандр Аб ду лаў у 
па ста ноў цы Мар ка За ха ра ва 
«Юно на» і «Авось».
23.15 Маст са вет.
23.20 «Ды нас тыя без гры му».
0.05 «Ні ка ля ле Флок. За бой-
ца з ву лі цы Фран-Бур жуа». 
Се ры ял.
1.50 «Да ру та бе зор ку». М/ф 
для да рос лых.
1.55 «Па лі глот». Вы ву чым анг-
лій скую за 16 га дзін!

6.00 «Гэ та бы ло ня даў на, гэ та 
бы ло даў но... Тэ ле ві зій ныя ме му-
а ры». Ад Ар ка дзя Рай кі на да...
6.25, 9.40, 11.00, 12.05, 14.45, 
15.40, 17.00, 21.40, 23.00, 23.30, 
0.25, 2.30, 3.40, 5.00, 5.35 Му-
зыч ная на сталь гія.
7.00 Маст. фільм «Па роль ве-
да лі двое».
8.35 М/ф «Пры го ды пер ца».
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 «Мі ну лы 
час».
10.00, 16.00, 4.00 «На ро джа-
ныя ў СССР».
11.30, 17.30 «Гэ та бы ло ня даў-
на, гэ та бы ло даў но... Тэ ле ві зій-
ныя ме му а ры». Ле а нід Уцё саў.
12.00, 5.30 «Прэс-экс прэс».1995 
год.
13.00 Маст. фільм «Але ся».
14.20 М/ф «Пры го ды ма лы ша 
Гі па по».
18.00 «Да і пас ля...» з Ула дзі мі-
рам Мал ча на вым. Год 1969. 1-я 
част ка. Паў тор ад 2011 го да.
19.10 Маст. фільм «Дні лёт ныя».
20.45 М/ф «Пра па ла са тае сла-
ня ня».
22.00 «Кол ба ча су».
23.05 «Гэ та бы ло ня даў на, гэ та 
бы ло даў но... Тэ ле ві зій ныя ме-
му а ры». Мі ха іл Жва нец кі. 2-я 
част ка. «Аў та парт рэт» — лі-
рыч ны ма на лог пісь мен ні ка.
0.00 «Гэ та бы ло ня даў на, гэ-
та бы ло даў но... Тэ ле ві зій ныя 
ме му а ры». Алег Ба сі лаш ві лі. 
«На вош та вам гэ та су мніў ная 
пра фе сія?».
1.00 Маст. фільм «Вы па дак са 
след чай прак ты кі».
2.45 М/ф «Пры го ды Рэ кса».

3.30, 5.00, 10.30 Фут бол. Чэм-
пі я нат Еў ро пы (U-19).
6.30, 9.30, 14.00, 18.00, 23.00, 
2.30 Ве ла спорт.
8.00, 18.45 Фех та ван не. Чэм-
пі я нат све ту.
9.30, 14.00, 18.30, 23.00, 1.15 
Ве ла спорт.
12.30, 20.30 Лёг кая ат ле ты ка. 
Юнац кі чэм пі я нат све ту ІА АФ.
13.45 Лёг кая ат ле ты ка. Грын 
лайт.
15.15 Ве ла спорт. На цы я наль-
ны тур дэ Франс.
21.00, 2.30 Бокс.
0.00 Ра лі. ERC.
0.15 Аў та гон кі. Су свет ная се-
рыя Рэ но.
0.45 Чэм пі я нат све ту ў кла се 
Ту рынг.
2.15 WATTS.

6.00, 10.00, 17.40, 3.10 Се ры ял 
«Па кет ная здзел ка».
6.45 Ка ме дыя «Ка хан не ў вя-
лі кім го ра дзе».
8.25 Ка ме дыя «Ка хан не ў вя-
лі кім го ра дзе 2».
10.45 Ме лад ра ма «Даю год».
12.35 Ка ме дыя «Ка хан не ў вя-
лі кім го ра дзе 3».
14.00, 14.45, 15.25 «Ка ме ды-
ян ты (Шоу)».
14.25, 15.10, 20.00, 22.50, 0.55, 
2.55, 5.40 Скетч ком «Па між на-
мі».
16.00 Ме лад ра ма «Я ні ко лі не 
бу ду тва ёй».
18.05, 22.00 Се ры ял «Бы лыя».
18.30 Ме лад ра ма «Кра су ні».
20.20 Ка ме дыя «Ву чань Дзю-
ка бю».
23.10 Ка ме дыя «Ка хан не ад 
усіх хва роб».
1.15 Ме лад ра ма «Уда чы, Чак».
4.00 Ка ме дыя «І не чыр ва нее».

6.00 М/ф.
7.55 «Дач ныя гіс то рыі».
8.20, 19.00, 1.15 Се ры ял «За-
ба ро не нае ка хан не».
9.45, 3.40 Дак. се ры ял «Су до-
выя страс ці».
10.35, 4.25 Дак. се ры ял «Па 
спра вах ня поў на га до вых».

11.30, 17.00 Дак. се ры ял 
«Спра ва Аста ха ва».
12.20, 16.05 Дак. се ры ял «Сак-
рэ ты эк стра сэн саў».
13.10, 18.00 Се ры ял «Тай ны 
след ства».
14.05, 3.15 «Прос тыя скла да нас-
ці».
14.35, 22.35, 2.35 «Зор ныя гіс-
то рыі».
15.35, 5.15 «Не рас кры тыя тай-
ны».
20.40 Ка ме дыя «Пе не ло па».
23.25 «Гіс то рыі вы ра та ван ня».
23.55 Дак. фільм «Праг насць 
больш чым жыц цё».

6.20 Ка ме дыя «Ра дас ная па-
дзея».
8.10 Дра ма «За ган ныя су вя зі».
9.40, 3.50 Дра ма «Ку ды пры-
вод зяць ма ры».
11.35 Дра ма «7 дзён і на чэй з 
Мэ ры лін».
13.20 Ка ме дыя «Атэль ра ман-
тыч ных спат кан няў».
14.55 Дра ма «10 кро каў да пос-
пе ху».
16.20 Дра ма «Пры га вор».
18.10 Дра ма «Эк за мен для два-
іх».
20.00 Ка ме дыя «Ка хан не на 
кон чы ках паль цаў».
21.55 Ка ме дыя «Дом Хэ мін гу эй».
23.30 Дра ма «Га ва на, я люб-
лю ця бе».
1.50 Ка ме дыя «28 дзён».

6.20 Фан тас ты ка «Цяж ка быць 
бо гам».
8.40 Ка ме дыя «Піс та лет Стра-
ды ва ры».
10.00 Тры лер «Уцё кі».
12.05 Ме лад ра ма «Клоў ны».
14.00 Ка ме дыя «Ве ча ры на ху-
та ры ка ля Дзі кань кі».
15.10 Ка ме дыя «Лёг кі на ўспа-
мін».
16.35 Ме лад ра ма «Нач ны 
карч мы агень чык».
18.35 Ка ме дыя «З 8 са ка ві ка, 
муж чы ны!»
20.20 Ка ме дыя «Два нац цаць 
ме ся цаў».
22.05 Фан тас ты ка «На се ле ны 
вост раў. Фільм пер шы».
0.10 Фан тас ты ка «На се ле ны 

вост раў: Су тыч ка».
2.30 Ка ме дыя «На ро ста нях».
4.35 Дра ма «Ба ра ні мя не, мой 
та ліс ман».

6.00, 12.40, 16.50 Су пер збу да-
ван ні Трэ ця га рэй ха.
6.50, 13.30 Гуль ні ро зу му.
7.15 Па пу ляр ная на ву ка.
7.40 Мі сія. Плу тон.
8.30 Кас міч нае па да рож жа 
«Хаб ла».
9.20, 14.20, 19.20 Дзі кая бу доў-
ля.
10.10, 15.10, 20.10 Не звы чай-
ныя зда бы чы.
11.00 Ме га за во ды.
11.50 Скар ба шу каль ні кі.
13.55, 23.05 На ву ко выя не да-
рэ чнас ці.
16.00 Па ля ван не на рач ную 
па чва ру.
17.40, 21.00, 1.10, 4.30 На плы-
тах па Юка не.
18.30, 21.50, 2.00, 5.15 Зо ла та 
Юка на.
22.40 Код не бяс пе кі.
23.30, 3.40 Рас сле да ван ні авія-
ка та строф.
0.20 Па ра нар маль нае.
2.50 Ува рван не на Зям лю.

8.00, 10.55, 15.55, 21.20 Як гэ-
та зроб ле на?
8.25, 10.30, 15.30, 21.45 Як гэ-
та ўстро е на?
8.50, 11.20 За бой ныя ды ле мы.
9.40, 13.50 Аў та ма біль ны ган-
даль у Тэх асе.
12.10, 18.00 Біт ва за не ру хо-
масць.
13.00, 0.40, 6.25 Бар на за каз.
14.40, 5.35 Раз бу раль ні кі ле-
генд.
16.20, 4.00 Га раж ная ка ман да.
17.10, 4.50 Ма хі на та ры вяр та-
юц ца.
18.50 Да рож ныя каў боі.
19.40 Вой ны за ма люс каў.
20.30 Ле дзя ное зо ла та.
22.10 Ін жы не рыя не маг чы ма га.
23.00 Перш за ўсё — са ма лё ты.
23.50 Аляс ка: апош няя мя жа.
1.30, 7.10 Top Gear.
2.20 Ма лан ка выя ка та стро фы.
2.45 Са праўд ныя афе рыс ты.
3.10 Па ляў ні чыя на скла ды.
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са вец ка га 
Вя лі кі Чар лі Чап лін 
ад ной чы ска заў: 
«Не маў ля ты і са ба кі — 
най леп шыя ак цё ры 
ў кі но». І мы не бу дзем 
спра чац ца — лепш уз га да ем 
5 яр кіх воб ра заў са бак, 
якія ад зна чы лі ся 
ў кі на стуж ках 
са вец ка га ча су.

«Ча ты ры тан кіс ты
 і са ба ка»

Тыя, ка му сён ня за 45, доб ра па-
мя та юць поль скі се ры ял пра экі паж 
тан ка «Ру ды» і іх най леп ша га сяб-

ра, аў чар ку Ша ры ка. Ро лю апош ня га 
вы кон ва лі два са ба кі-ак цё ры. Адзін 
з «Ша ры каў», па мя нуш цы Тры мер, 
доб ра ла дзіў з людзь мі і зды маў ся ў 
буй ных пла нах. Ме на ві та ён, што на-
зы ва ец ца, пра чнуў ся сла ву тым. Ва-
кол зды мач най пля цоў кі па ста ян на 
бе га лі груп кі пад лет каў, спра бу ю чы 
зда быць хоць ва ла сок з поў сці Ша-
ры ка — на шчас це. Паз ней вы со ка 
ка ці ра ва лі ся фо та здым кі з ад біт кам 
ла пы хвас та та га кі на ге роя — да вя-
ло ся змай стра ваць спе цы яль ную па-
душ ку, на якую на но сі лі туш і пры ціс-
ка лі ла пу, каб па кі нуць «аў то граф».

Дру гі дуб лёр, за дзір лі вы і ба я-
ві ты Атак, зды маў ся ў ба таль ных 
сцэ нах, па го нях і бой ках. На ўся кі 
вы па дак кі но лаг дрэ сі ра ваў яшчэ і 
трэ ця га са ба ку, але да яго чар га так 
і не дай шла.

«Сю ды, Мух тар!»
Хвас та та га парт нё ра для ма-

лод ша га лей тэ нан та Гла зы ча ва — 
Юрыя Ні ку лі на — шу ка лі доў га. 
Кі на сту дыя па да бра ла трох дуб лё-

раў, але ўжо на па чат ку зды мак мі-
лі цэй скі са ба ка Бра ун спа ло хаў ся 
пра пе ле ра-вет ра го на і пра цяг ваць 
пра цу ад мо віў ся. Тая ж гіс то рыя паў-
та ры ла ся і з дру гім са ба кам. Та ды 
нех та ўзга даў пра са ба ка во да-ама-
та ра — кі еў ска га ін жы не ра-сан тэх-
ні ка Мі ха і ла Длі га ча.

Длі га ча і яго вы ха ван ца Дэй ка 
спец рэй сам да ста ві лі на здым кі — і 
не па мы лі лі ся: Дэйк пра явіў най вы-
шэй шы ўзро вень дыс цып лі ны і са-
праўд ны ак цёр скі та лент. На прык-
лад, у ад ным з эпі зо даў зды ма лі, 
як Мух та ру пас ля ра нен ня ро бяць 
апе ра цыю. Дэйк, па кла дзе ны на 
апе ра цый ны стол, рап там па чаў 
цяж ка ды хаць — так, што склад ва-
ла ся поў нае ўра жан не хво рай жы-
вё лы...

«Бе лы Бім — 
Чор нае ву ха»

Ро лю Бі ма вы кон ва лі два са ба кі-
се тэ ры: Сціў (ён жа Сцё па) і Дэн дзі. 
Дэн дзі, на прык лад, зды маў ся ў яск-
ра вай сцэ не, дзе Бім за граз ла пай 
у чы гу нач най стрэл цы і з ад ча ем 
гля дзеў на аг ні цяг ні ка, што на блі-
жаў ся да яго... Праз два га ды, ка лі 
стуж ка прэ тэн да ва ла на «Ос кар» у 
на мі на цыі «Леп шы за меж ны фільм», 
аме ры кан цы апла дзі ра ва лі гэ та му 
эпі зо ду сто я чы. 


