
6.35 Ме лад ра ма «Ка хан не 
пры хо дзіць не ад но».
8.10 Сло ва Міт ра па лі та Та дэ-
ву ша Кан дру се ві ча на Бо жае 
на ра джэн не.
8.20, 9.45 Ме лад ра ма «Па-
дзя лі ся шчас цем сва ім». 
1—4-я се рыі.
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
13.20, 15.25 Ме лад ра ма «Усё 
бу дзе доб ра». 1—4-я се рыі.
17.30 Ка ме дыя «Ма мы 3».
19.15 Ка ме дыя «Бар мэн».
21.00 Па на ра ма.
21.35 Ме лад ра ма «Ка лі яго 
зу сім не ча ка еш».
0.55 Дзень спор ту.

6.55, 21.05 Тэ ле ба ро метр.
7.00, 0.10 Ка ме дыя «Па сыл ка 
з Мар са».
9.10 М/ф «Сак рэт ная служ ба 
Сан та Кла у са».
10.50 Ка ме дыя «Оп там тан-
ней».
12.35 Ка ме дыя «Оп там тан-
ней 2».
14.15 Ка пей ка ў ка пей ку.
14.50 Се ры ял «Вась мі дзя ся-
тыя».
16.00 Се ры ял «Кух ня».
17.10 Ба я вік «Рэд 2».
19.10 Вы бар гле да чоў. Фан-
тас ты ка «Лю дзі Ікс: Па ча так. 
Ра са ма ха».
21.10 Тры лер «Ілю зія пад-
ма ну».
22.00 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НА.
23.25 Рэ пар цёр.

7.30, 14.00, 17.35, 23.30 «Ка-
лей да скоп».
7.45 «Су свет ная кар цін ная га-
ле рэя».
8.20, 17.50, 23.45 «Раз мо вы 
пра ду хоў нае».
8.30 «На га». Дра ма.
10.00 «Зор ку за сцін гер». Дак. 
фільм.

10.45 «Зі мо вая віш ня». Ме-
лад ра ма.

12.15 «Та ям ні ца ду шы». На ра-
джэн не Хрыс то ва. Гіс то рыя і 
тра ды цыі свя та.
12.40 «Све жы на з са лю там». 
Ка ме дыя.
14.15 Па слан не і бла сла вен-
не «Гра ду і Све ту» з Ва ты ка-
на з удзе лам Па пы Рым ска га 
Фран цыс ка.
15.00 «Снеж ная ка ра ле ва». 
М/ф.
16.05 «Ча роў ны свет апе рэ-
ты».
18.00 «За бы тая ме ло дыя для 
флей ты». Ме лад ра ма.
20.10 «Ка мер тон». Мая Ба-
ра таш ві лі, са ліст ка Кан цэрт-
на га ар кест ра «Тбилиси Биг 
Бэнд».
20.40 «Ка лы хан ка».
21.00 «Пес ні на ва год ніх на-
чэй». 60-я га ды.
21.30 «І кла сі ка, і джаз». Кан-
цэрт пі я ніс та-вір ту о за Дзя ні са 
Ма цу е ва.
22.40 «Му зы кант». Пі я ніст, 
на род ны ар тыст Ра сіі Дзя ніс 
Ма цу еў. Дак. фільм.

7.25, 19.20, 23.35 Рrо спорт. 
На ві ны.
7.35 Бас кет бол. Адзі ная лі га 
ВТБ. «Цмо кі-Мінск» — «Хім кі».
9.15 Ха кей. Бел наф та хім — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. Дру гі этап. 
«Нё ман» (Грод на) — «Юнац-
тва-Мінск».
11.05 Мас тац кая гім нас ты ка. 
Bаbу Сuр.
13.15 Ха кей. КХЛ. «Мядз ве-
шчак» (За граб) — «Ды на ма» 
(Мінск).
15.10 Спорт-мікс.

15.25 «Спорт, спорт, спорт». 
Ка роль Ру мель.
15.55 Тан ца валь ны спорт. Тур-
нір се рыі Гранд-слэм. Маск-
ва.
16.55 Тан ца валь ны спорт. Тур-
нір се рыі Гранд-слэм. Шан-
хай.
17.50 Свет анг лій скай прэм'-
ер-лі гі.
18.20 Піт-стоп.
18.50 Фак тар сі лы.
19.25 Між на род ныя спа бор ніц-
твы па тан ца валь ным спор це 
«Аllіаnсе Trорfу-2015».
23.45 Еў ра пей скі по кер ны 
тур.

7.00 «На ша ра ні ца».
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 На шы 
на ві ны.
9.05 Маст. фільм «Стра ча нае 
Рас тво».
11.10 Маст. фільм «Ка ляд ны 
анёл».
12.55, 16.20 Се ры ял «На ва-
год ні пя рэ па лах».
16.15, 20.55 На ві ны спор ту.
17.05 Маст. фільм «Па ляр ны 
рэйс».
18.45 Ме лад ра ма «Мой хло-
пец — анёл».
21.05 «Го лас».
23.05 «Што? Дзе? Ка лі?» у Бе-
ла ру сі».
0.40 «Ле ген ды Lіve». «Bryan 
Adams».

6.30 Маст. фільм «12 ка ляд-
ных жа дан няў».
8.00 «Чыс тая пра ца».
8.45 Маст. фільм «На стаў нік 
го да».
10.40 «Абед па рас кла дзе».
11.10, 0.00 Мю зікл «Ня бес-
ныя лас таў кі».
13.30, 16.30, 19.30 «24 га дзі-
ны».
13.40 Фэн тэ зі «Га ры По тэр і 
фі ла соф скі ка мень».
16.40 Фэн тэ зі «Га ры По тэр і 
тай ны па кой».
19.55 «СТБ-спорт».
20.00 Кан цэрт ка манд Вы шэй-
шай лі гі КВЗ.

21.35 Фан тас ты ка «Га лод-
ныя гуль ні».

6.00 «180 хві лін».
9.00 «Лю бі мыя ак цё ры».
9.35, 3.05 Маст. фільм «Ста-
рыя-раз бой ні кі».
11.15 Маст. фільм «Мая ма ма 
Сня гур ка».
13.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).
13.20 Се ры ял «Раз вод».
15.05 «Спра вы ся мей ныя».
16.20 «Сак рэт ныя ма тэ ры я-
лы».
17.20 Се ры ял «Шчас ліў чык 
Па шка».
19.25 Се ры ял «Пя шчот ная 
зі ма». 1—4 се рыі.
22.55 Маст. фільм «Ка ра леў-
ства кры вых люс тэр каў».
0.10 «Тры май ся, шо у біз!»
0.40 Маст. фільм «Вяр тан не 
муш ке цё раў».
4.35 Маст. фільм «Му зыч ная 
гіс то рыя».

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест-
кі.
11.35 «Па кой сме ху».
11.55 «Дзе каб рыс ты. Вы пра-
ба ван не Сі бір'ю». «Храб рыя 
сэр цам». «Ха чу стаць вы ра-
та валь ні кам».
14.30 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу.
15.30 «Пра мы эфір».
17.30 «Наш ча ла век».
18.20 Се ры ял «Ка мен ская».
21.00 Се ры ял «Зем скі док-
тар».
21.50 «Но вая хва ля-2015». 
Юбі лей ны кан цэрт Ва ле рыя 
Ля вонць е ва.
0.30 «Фі нал Між на род най лі гі 
КВЗ».

5.55 «Аст рап раг ноз».
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сён ня.
6.05 Се ры ял «Ад ва кат».
7.10 «На шспа жыў наг ляд». Не 
дай ся бе пад ма нуць!

8.05 «Ра ні ца з Юлі яй Вы соц-
кай».
9.00 Се ры ял «Вяр тан не Мух-
та ра».
10.20 Се ры ял «Ляс нік».
12.00 «Суд пры сяж ных».
13.20 Агляд. Над звы чай нае 
зда рэн не.
13.45 «Спра ва гус ту».
14.15 Се ры ял «Ву лі цы раз бі-
тых ліх та роў».
16.20 Се ры ял «Лі цей ны».
18.00 «Га во рым і па каз ва ем». 
Ток-шоу.
19.40 Се ры ял «Ін шы ма ёр 
Са ка лоў».
23.15 Маст. фільм «Адзін 
дзень».
0.55 «Боль шасць». Ток-шоу.
1.50 Се ры ял «Шэ рыф».

7.00, 14.05, 19.40, 21.05, 23.50 
«На двор'е».
7.05, 10.15, 16.00 Мульт па-
рад.
7.30, 19.45 «Ка ля ды з ге ро я мі 
се ры я ла».
8.30, 18.30 Се ры ял «Ка хан не 
ім пе ра тры цы».
9.35, 10.45, 13.50, 15.45, 18.25, 
19.30, 21.00 «Хат няя кра ма».
9.50 Дак. фільм «Ка ля ды».
11.00 Ба я вік «Моц ны арэ-
шак».
12.50 «Кі на блак нот».
13.10 Се ры ял «Ге роі».
14.10 Се ры ял «Па лю боў ні-
цы».
16.30 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак».
17.00 Ме лад ра ма «Ка ляд ная 
пя цёр ка».

20.50 «Ве чар ні ца».
21.10 Ка ме дыя «Ча ты ры 
Рас тва».
22.50 «Хо бі+TV». Рэ алі ці-шоу 
«Свой фер мер».
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6.00 Скетч-шоу «Ад на за ўсіх».
6.30. 23.05, 4.30 Скетч-шоу 
«6 кад раў».
7.00, 4.00 «Ла ві мо мант».
7.30 М/ф «Смя ша ры кі».
7.45 М/ф «Ма ша і мядз-
ведзь».
8.00 «Ера лаш».
9.00 Се ры ял «Ва ро ні ны».
10.00, 2.00 «Тур ба мік сер».
12.00 М/ф «Пчол ка Мая».
13.30 Фэн тэ зі «Ёка».
15.15, 0.00 «За до рны дзень». 
Кан цэрт М. За до рна ва.
18.45 Ка ме дыя «Астэ рыкс і 
Абе лікс су праць Цэ за ра».
21.00 Ка ме дыя «Астэ рыкс і 
Абе лікс: мі сія Кле а пат ра».
5.00 «Зор ны Но вы год!»

6.30 «Еў рань юс».
10.00, 15.00,19.30, 23.55 На ві-
ны куль ту ры.
10.20 «Па вел І». Дак. фільм.
11.15 «Пётр Фа мен ка. Лёг кае 
ды хан не». Дак. фільм.
12.05 «Пісь мы з пра він цыі». 
Іва на ва.
12.30 «Ва лян ці на Ця ле гі на». 
Дак. фільм.
13.10 «Член ура да». Маст. 
фільм.
14.50 «Эд гар Дэ га». Дак. 
фільм.
15.10 Да 75-год дзя Ула дзі мі ра 
Ені шэр ла ва. «Эпі зо ды».
15.50 «Цар ская ло жа».
16.30 «Ка лі егіп ця не пла ва-
лі па Чыр во ным мо ры». Дак. 
фільм.
17.25 «За кі ну ты свет за кры-
тых га ра доў». Дак. фільм.
18.05 «Кшыш таф Пен да рэц-
кі. Шлях праз ла бі рынт». Дак. 
фільм.
19.00 Сме ха на сталь гія.
19.45 Усе ра сій скі ад кры ты тэ-
ле ві зій ны кон курс юных та лен-
таў «Сі няя птуш ка».
21.30 Кі но на ўсе ча сы. «Се рэ-
на да Со неч най да лі ны». Маст. 
фільм.
22.55 «Анд рэа Ба чэ лі. Маё 
Рас тво». Кан цэрт у Лос-Анд-
жэ ле се.

0.10 Маст са вет.
0.15 «Ста рэй шая сяст ра». 
Маст. фільм.
1.55 «Шу каль ні кі». «Апош ні 
па лёт Ле ва неў ска га».
2.45 «Ро берт Бернс». Дак. 
фільм.

6.00 «Быў час» з Аляк санд рам 
Па літ коў скім: «Зла чын насць: да 
і пас ля пе ра бу до вы». 2006 год.
7.05, 8.00, 9.40, 11.00, 12.45, 
14.35, 15.40, 17.00, 19.05, 
20.35, 21.40, 23.00, 2.20, 3.40, 
5.00 Му зыч ная на сталь гія.
7.30 Маст. фільм «Кам эск».
8.45, 14.45, 20.45, 2.45 Кі на ча-
со піс «Ха чу ўсё ве даць!»
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 «Мі ну-
лы час».
10.00, 16.00, 4.00 «На ро джа-
ныя ў СССР».
12.00 «Элі та Кра і ны Са ве таў». 
Яў ген Сцяб лоў. 2007 год.
13.30 Маст. фільм «Ня на-
вісць».
18.00 «Да і пас ля...» з Ула дзі-
мі рам Мал ча на вым. Год 1992. 
1-я част ка. Іры на Ха ка ма да.
19.30 Маст. фільм «Нач ны ма-
та цык ліст».
22.00 «Кол ба ча су».
0.00 «Спя ем, сяб ры!» з Тац-
ця най Віз бар. Га лі на Хом чык. 
2007 год.
1.00 Маст. фільм «Квет кі для 
Олі».

5.00 Watts! Спе цы яль ны каст-
рыч ніц кі вы пуск.
5.30 Watts! Спе цы яль ны сту-
дзень скі вы пуск.
6.30, 4.30 Watts! Спе цы яль ны 
лю таў скі вы пуск.
7.30 Watts! Спе цы яль ны са ка-
віц кі вы пуск.
8.30 Watts! Спе цы яль ны кра-
са віц кі вы пуск.
9.30 Watts! Спе цы яль ны май-
скі вы пуск.
10.30 Watts! Спе цы яль ны чэр-
вень скі вы пуск.
11.30 Watts! Спе цы яль ны жні-
вень скі вы пуск.
12.30 Watts! Спе цы яль ны ве-
рас нёў скі вы пуск.

13.30 Watts! Спе цы яль ны каст-
рыч ніц кі вы пуск.
14.30 Watts! Спе цы яль ны ліс-
та па даў скі вы пуск.
15.30 Watts! Спе цы яль ны сне-
жань скі вы пуск.
16.30, 21.30 Бія тлон. Ку бак 
све ту.
17.00, 1.30 Скач кі на лы жах з 
трамп лі на. Ку бак све ту.
19.00 Тэ ніс. Australіan Open. 
Леп шыя мо ман ты.
20.00 Бія тлон. Леп шыя мо-
ман ты.
21.00, 23.00 Ве ла спорт. Джы-
ра д'І та лія. Леп шыя мо ман ты.
0.00 Ве ла спорт. Кла сі ка. Леп-
шыя мо ман ты.
1.00 Кон ны спорт. «Пе ра ва га 
ко ней».
1.15 Ака дэ мія GT. Аў та спорт.
3.30 24 га дзі ны Ле-Ма на. Леп-
шыя мо ман ты.

6.00, 9.40, 3.00 Се ры ял «Бы-
лыя».
6.25 Ка ме дыя «Амаль за му-
жам».
8.00 Ка ме дыя «Ня го ле ны 
нянь».
10.30 Ка ме дыя «Лі лі Да від».
12.20 Ка ме дыя «Дуб лёр».
14.00, 14.50, 15.40, 0.55, 5.45 
Скетч ком «Па між на мі».
14.20, 15.10 «Ка ме ды ян ты 
(шоу)».
16.00 Ка ме дыя «Вост раў скар-
баў».
17.50, 22.00 Се ры ял «Па кет-
ная здзел ка».
18.45 Ка ме дыя «Гэ та прой дзе, 
але ка лі?»
20.20 Ка ме дыя «Два ка ляд ныя 
са ба кі».
23.10 Ка ме дыя «Усмеш ка Бо-
га, або Чыс та адэ ская гіс то-
рыя».
1.15 Ка ме дыя «Пры шэль цы 2: 
ка лі до ры ча су».
4.00 Ка ме дыя «Пры шэль цы».

6.00 М/ф.
9.30 «Па да рож жа да Ка ляд най 
зор кі». Маст. фільм.
10.45, 23.00 «Не рас кры тыя 
тай ны».

11.40, 3.40 «Звы чай ны цуд». 
Маст. фільм.
14.25 «Зор нас ці на ка рысць». 
Дак. фільм.
16.00 «Анас та сія». М/ф.
17.25, 0.45 «Тры шчас лі выя 
жан чы ны». Маст. фільм.
21.10 «Сар дэч на за пра ша ем, 
ці Су се дзям ува ход за ба ро не-
ны». Ка ме дыя.
23.55 «Сак рэт ныя ма тэ ры я-
лы». Се ры ял.

5.50, 14.20 Ка ме дыя «Свят ло 
ва кол».
7.40 Пры го ды «Кінг Конг».
10.45 Дра ма «Па лёт даў жы-
нёю ў жыц цё».
12.20 Тры лер «Ула да стра-
ху».
16.10 Тры лер «Бруд ныя гуль-
ні».
18.10 Ме лад ра ма «Раз вод па-
аме ры кан ску».
20.00 Ме лад ра ма «Крок на пе-
рад: Усё ці ні чо га».
21.55 Тры лер «Жан чы на ў 
чор ным».
23.30 Фан тас ты ка «Га лод ныя 
гуль ні: І ўспых не по лы мя».
1.55 Дра ма «Ганг стэр».
4.30 Дра ма «Лофт».

6.20 Ка ме дыя «Хло пец з Мар-
са».
8.10 Тра гі ка ме дыя «Май стэр-
ства жыць у Адэ се».
10.10 Дра ма «Ор да».
12.40 Ка ме дыя «Дэ жа вю».
14.35 Ка ме дыя «Кур' ер з 
«Раю».
16.15 Ка ме дыя «Та та на пра-
кат».
18.00 Ка ме дыя «Сяб ры сяб-
роў».
20.20 Фан тас ты ка «Форт Рос: 
У по шу ках пры год».
22.10 Ба я вік «На гуль ні».
0.00 Ба я вік «На гуль ні 2. Но вы 
ўзро вень».
1.35 Ме лад ра ма «Во раг ну мар 
адзін».
3.15 Дра ма «Ста рэй шая жон-
ка».
4.50 Ка ме дыя «Міль ён у шлюб-
ным ко шы ку».

6.00, 11.00, 22.30 Ска не ры 
ста ра жыт на га све ту.
6.50, 13.45 Гуль ні ро зу му.
7.10 Па пу ляр ная на ву ка.
7.35, 13.20 На ву ко выя не да-
рэ чнас ці.
8.00 Ле дзя ная да ро га.
8.45 Не па кор лі вы вост раў.
9.30, 14.10, 19.30 Не звы чай-
ныя зда бы чы.
10.20, 14.50, 20.15 Тэх аскі 
ўлоў.
12.35 Бу даў ні чая лі ха ман ка.
15.40, 17.10 На ву ка бу ду чы ні.
16.25 Са мыя дзіў ныя ў све це.
18.00 Пра рыў.
18.40 Су час ныя рас сле да ван-
ні.
21.00, 0.45 Шэкл тан.
22.10, 1.35 Тай ны гіс то рыі.
23.15 Эва ку а цыя Зям лі.
0.00, 2.15 Рас сле да ван ні авія-
ка та строф.
3.00 Па вет ра ныя асы вай ны.
3.45 Су пер збу да ван ні Трэ ця га 
рэй ха.
4.30 На ступ нае ме га цу на мі.
5.15 Да след чык 2.0.

8.00, 12.30 Ід рыс Эль ба: без 
тар ма зоў.
8.50, 1.00 Ды на ма — не ве ра-
год ны ілю зі я ніст.
9.45, 14.20, 21.30 Як гэ та 
ўстро е на?
10.10, 14.45, 21.00 Як гэ та 
зроб ле на?
10.40, 17.05 Га раж нае зо ла та.
11.35, 7.10 Вы жыць ра зам.
13.25, 6.25 Ня бач ныя све ты.
15.15, 5.35 Да рож ныя каў боі.
16.10, 3.00 Ма хі на та ры.
18.00 Мя цеж ні кі ле дзя но га во-
зе ра.
19.00 За ла тая лі ха ман ка.
20.00 Хлоп цы з Юка на.
22.00 Вы жыць у дзі кіх умо-
вах.
23.00 Па да рож жа ў не вя до-
масць.
0.00 Монстр Ма ка.
2.00, 4.50 Пра па жы на про-
даж.
4.00 Ма лан ка выя ка та стро фы.
4.25 Са праўд ныя афе рыс ты.
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На эк ра неНа эк ра не  ��

ЗОР НЫЯ ВОЙ НЫ
Пер шыя шчас ліў чы кі ўжо змаг-
лі ўба чыць на вя лі кім эк ра не 
кас міч ную опе ру, сё мы эпі зод 
ле ген дар най са гі, фільм «Зор-
ныя вой ны. Абу джэн не сі лы». 
Прэм' е ра кар ці ны ад бы ла ся ў 
Лос-Ан джэ ле се 14 снеж ня, а ў 
бе ла рус кіх кі на тэ ат рах яе пра-
кат па чаў ся ўчо ра. Фільм з'яў-
ля ец ца не прос та адзін ка вым 
пра ця гам зна ка мі тай са гі, але 
і пер шым эпі зо дам на ступ най 
тры ло гіі. І на ват гэ та, ве ра год-
на, не мя жа.

Мож на ска заць, ёсць су свет ны 
кі не ма то граф, а ёсць са га «Зор ныя 
вой ны». Гэ та асоб ная куль ту ра, так-
са ма ад сло ва «культ». На пэў на, 
ні адзін ін шы фільм не мае столь кі 
шчы рых фа на таў і не мо жа па хва-
ліц ца та кім па спя хо вым уз дзе ян нем 
на куль тур нае і па за куль тур нае жыц-
цё — у вы гля дзе ад сы лак да філь-
маў, про да жу сім ва ліч най ат ры бу-
ты кі (на прык лад штуч на га мя ча джэ-
дая), вы ка ры стан ня воб ра за Да рта 
Вэй дэ ра (на ват у па лі ты цы).

Кі на кры ты кі даў но вы ка за лі мер ка-
ван не, што фільм ста не ад ным з са мых 
пры быт ко вых у гіс то рыі кі но. Хто ве дае, 
мо жа, і са мым пры быт ко вым. Пе рад-
про даж квіт коў вы клі каў та кі ажы я таж, 
што гэ ты пра гноз вы гля дае больш чым 
рэа ліс тыч ным. Рэ корд па пя рэд ніх про-
да жаў фільм «Зор ныя вой ны. Абу джэн-
не сі лы» ўжо па біў. У ЗША кошт квіт коў 
у спе ку лян таў вы рас да вась мі ты сяч 
до ла раў, а гэ та ў ты ся чу ра зоў пе ра-
вы шае кошт бі ле та ў ка се.

На ві на пра тое, што са га «Зор ныя 
вой ны» атры мае пра цяг, бы ла агу ча-
на яшчэ ў 2012 го дзе, ка лі Джордж 
Лу кас, рэ жы сёр усіх шас ці эпі зо даў, 
пра даў фран шы зу на здым кі пра ця гу 
кам па ніі Walt Dіsney. Як по тым ака-
за ла ся, Лу кас сам ха цеў зняць на-
ступ ную тры ло гію і пер шы фільм з 
яе пла на ваў вы пус ціць на эк ран у маі 
2015 го да. Але ад пра па но вы кам па ніі 
Walt Dіsney не змог ад мо віц ца. Так 
ці інакш, «баць ка» са гі не застаўся 
без спра вы: у пра цы над сё мым эпі-
зо дам «Зор ных вой наў» ён вы сту піў 
кан суль тан там. А рэ жы сё рам но ва га 
філь ма стаў Джэй Джэй Аб рамс.

З та го, што ад бы ва ец ца ў сё мым 
эпі зо дзе, да пра гля ду вя до ма ма ла. 
Ства раль ні кі філь ма пра да стаў ля лі 
ін фар ма цыю вель мі да за ва нымі інт-
ры гу ю чы мі пор цы я мі. За гад ка вым 
ака заў ся і трэй лер, апуб лі ка ва ны 
ў каст рыч ні ку гэ та га го да. У се ці-
ве адразу з'я ві ла ся ма са аб' ём ных 
і пад ра бяз ных раз бо раў дзе ля вы-
цяг нен ня боль шай коль кас ці ін фар-
ма цыі.

Дзе ян ні сё ма га эпі зо ду ад бы ва-
юц ца пры клад на праз трыц цаць га-
доў пас ля шос та га эпі зо ду «Вяр тан-
не джэ дая» (чац вёр ты, пя ты і шос ты 
эпі зо ды — дру гая тры ло гія — бы лі 
зня ты Джор джам Лу ка сам ра ней, 
чым пер шая тры ло гія), у сю жэ це 
бу дуць за дзей ні ча ны ўжо зна ё мыя 
пер са на жы — Люк Скай у о кер, Хан 
Со ла, прын цэ са Лея і Чу ба ка.

Не вя до ма, як у апа вя даль ную 
кан ву бу дуць упі са ны Цём ная ста-
ра на, ор дэн джэ да яў, сі ла і сам Дарт 
Вэй дэр. У трэй ле ры апош ні міль гае 
ў вы гля дзе па ка ра ба ча най мас кі, у 
бок якой пер са наж Кай ло Рэн ка жа 
«ні што не змо жа нас спы ніць» і абя-
цае «за вяр шыць па ча тае».

У кі на зал мы пой дзем не без 
асця ро гі: як но вы рэ жы сёр спра віў-
ся з гэ тым ма тэ ры я лам? Але спа-
дзя ём ся, што са га застанецца на 
адпаветным  узроў ні.

Хай бу дзе з ва мі сі ла.
Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

katsyalovich@zviazda.by
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