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Удачы ў розыгрышы!

(аддзяленне сувязі)

(абавязкова)

«НА ВА ГОД НІ ФЭСТ ПРЫ СМА КАЎ СА «ЗВЯЗ ДОЙ»!«НА ВА ГОД НІ ФЭСТ ПРЫ СМА КАЎ СА «ЗВЯЗ ДОЙ»!
Ка лі вы пад пі са лі ся на га зе ту «Звяз да» 
на І квар тал або І паў год дзе 2016 года, 
за паў няй це карт ку ўдзель ні ка, 
вы ра зай це і да сы лай це 
ДА 14 СТУ ДЗЕ НЯ 2016 ГО ДА 
ў рэ дак цыю на ад рас: 
220013, г. Мінск, вул. Б.Хмяль ніц ка га, 10А.

Ся род пад піс чы каў 15.01.2016 го да бу дзе ра зы гра на 
7 муль ты ва рак OURSSON і су пер прыз — ку хон ны кам байн 
Bosch. Вы ні кі бу дуць апуб лі ка ва ны ў га зе це «Звяз да» да 
25.01.2016 г.

Пры зы мож на бу дзе атры маць у рэ дак цыі па 31.03.2016 г. пры 
прад' яў лен ні кві тан цыі аб пад піс цы на «Звяз ду» на І квар тал або 
І паў год дзе 2016 г. і паш пар та. Пас ля 31 са ка ві ка вы да ча пры зоў спы ня ец ца і прэ тэн зіі 
пад піс чы каў не пры ма юц ца. Умо вы рэ клам най гуль ні «На ва год ні фэст пры сма каў са 
«Звяз дой»!» чы тай це ў №238 га зе ты «Звяз да» ад 09.12.2015 г.

Тэ ле фон для да ве дак (017) 284 44 04.
ТЭР МІН ПРА ВЯ ДЗЕН НЯ ГУЛЬ НІ — З 12.12.2015 ПА 31.03.2016.

Па свед чан не аб дзяр жаў най рэ гіст ра цыі № 2691 ад 07.12.2015, 
вы да дзе на Мі ніс тэр ствам ганд лю Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

К У  Х О Н  Н Ы К У  Х О Н  Н Ы 

К А М  Б А Й Н  B O S C H 
К А М  Б А Й Н  B O S C H 

M U M 5 4 2 4 0

На пя рэ дад ні Но ва га го да 
і Ка ляд усе мы па чы на ем 
ве рыць, ма рыць і ча каць цу даў. 
Пад во дзім вы ні кі го да, 
які лі та раль на праз ты дзень 
ста не гіс то ры яй. Стро ім пла ны, 
дзе і з кім бу дзем су стра каць 
свя ты. А мо жа, і ўво гу ле 
ду ма ем па чаць жыц цё з бе ла га 
ліс та ці з'е хаць у ін шы го рад 
хоць на дзень, на быў шы 
спан тан на кві ток... Пры 
жа дан ні здзейс ніць па да рож жа 
па пе рад на ва год няй 
бе ла рус кай ста лі цы па гля дзі це 
фільм «Усё, што нам трэ ба...» 
(2011) рэ жы сё ра Іва на Паў ла ва 
(вя до ма га бе ла рус ка му гле да чу 
па та кіх філь мах, як «Све жы на 
з са лю там», «Глы бо кая 
плынь», «На спі не ў чор на га 
ка та», «На ва год нія пры го ды 
ў лі пе ні»).

Г
А ЛОЎ НЫ па сыл кар ці ны пра-
цяг лас цю ў ча ты ры се рыі ў 
тым, што для лю дзей ня ма 

ні чо га не маг чы ма га. І най леп шае мес-
ца для та кой гіс то рыі — гэ та вя лі кі 
го рад. У на шым вы пад ку ўсе па дзеі 
ад бы ва юц ца ў бе ла рус кай ста лі цы за 

ча ты ры дні да на ды хо ду Но ва га го да. 
Тут жы вуць біз нес ву мен Дзі я на Ар-
цем' е ва, пісь мен нік Ва дзім Бур жэ, ха-
ке іст Дзя ніс Ча шчын, сту дэнт ка Да ша 
Ка ча лі на, хат няя гас па ды ня Свят ла на 

Аста ха ва і мно гія ін шыя пер са на жы. 
Яны звы чай ныя лю дзі, за які мі мож на 
на зі раць у звы чай ным жыц ці...

Да рэ чы, пер шае ўра жан не ад 
ге ро яў мо жа ака зац ца пад ман ным. 
Свят ла на мае му жа і два іх сы ноў. 
Да ша ву чыц ца ва ўні вер сі тэ це і лю-
біць кні гі. Дзі я на кі руе ўлас най кам-
па ні яй. Ве ра пра цуе пра вад ні цай. 
Кож на му сваё, як той ка заў. Ад нак 
уз ні кае пы тан не: ці да стат ко ва «за-
сво іць» у жыц ці пэў ную ро лю, каб 
быць шчас лі вай? Ка лі ёсць гро шы, 
то ца ну ве да еш не ўся му. Ад на стай-
насць ся мей на га жыц ця, дзе кож-
нае «заўт ра» паў та ра ец ца, «дзень 
су рка», ад ной чы на бі вае аско му... І 
што та ды? Бы вае, у спра ву ўмеш ва-
ец ца лёс і да рыць су стрэ чу з но вым 
ча ла ве кам, а по тым мы са мі крок за 
кро кам мя ня ем сваю гіс то рыю... Як, 
на прык лад, Да ша, якая ў кніж най 
кра ме, дзе кні гі кла сі каў ля жаць на 
пад ло зе, а по бач су час ны аў тар жа-
но чых ра ма наў раз дае аў то гра фы, 
про сіць пад пі саць і для яе эк зэмп ляр. 
Яна на ват не ве дае, чым абер нец-
ца для мно гіх гэ тая прось ба. Ро біш 
крок — рых туй ся да на ступ стваў...

Н
АМ заў сё ды да ец ца шанц 
па чаць жыц цё спа чат ку. 
Але, як ад зна чае адзін з ге-

ро яў філь ма, «на вош та мне куп ляць 
вост раў, ка лі я бу ду на ім адзін»?

Біз нес-лэ дзі Дзі я на — доб рая 
«ілюст ра цыя» жан чы ны, якая мае 

пос пех і муж чы ну (ён, да рэ чы, лю-
біць не яе, а яе гро шы), і ўсё ж ад чу-
вае ся бе ня шчас най. Вы ра шае ўзяць 
на вы ха ван не дзяў чын ку з дзі ця ча га 
до ма. Ці ста не та кі ўчы нак маг чы мас-
цю рэа лі за ваць ся бе ў но вай ро лі і 
як гэ та паў плы вае на яе ўспры ман не 
на ва коль на га све ту? У філь ме гу чыць 
яшчэ ад но важ нае пы тан не: дзе сён ня 
знай сці да стой на га муж чы ну? Раз-
гле дзець яго ў пры ваб ным па куп ні ку 
ў кра ме аль бо ў «бяз до мным» без бі-
лет ні ку на вак за ле, які по тым мо жа 
ака зац ца вя до мым ха ке іс там? Слу-
хай це сваё сэр ца!..

Ак цё рам ве рыш і не ўспры ма еш іх 
жыц цё на эк ра не як іг ру. За ча роў вае 
і му зы ка ў вы ка нан ні гур та «Ме га по-
ліс». (Ся род ста ноў чых вод гу каў знай-
шла та кі: «Цу доў ны пе рад на ва год ні 
фільм пра рэ аль нае ка хан не. Па ды-
дзе для ся мей на га пра гля ду. Доб-
рая му зы ка, вы дат ная іг ра ак цё раў 
і ча роў ныя зі мо выя пей за жы... Фільм 
атры маў ся па-са праўд на му ду шэў-
ным. А гэ та тое, што нам трэ ба».)

К
А ЖУЦЬ, хто не ры зы куе, 
той не п'е шам пан ска га. 
Ад нак не ўсе і не заў сё ды 

за ста юц ца ў вый гры шы... Не заў сё-
ды «ке ліх ча роў на га на пою» (ня хай 
гэ та но выя па чуц ці, жа дан не рэа лі-
за вац ца ў пра цы) нам на ка рысць. 
Тут вар та спы ніц ца і пры слу хац ца да 
ся бе, агле дзец ца на во кал і прос та 
не за бы ваць пра тое, што ад но сі-
ны па тра бу юць што дзён най пра цы, 

ад каз нас ці за сло вы і ўчын кі. На-
прык лад, ру ці на ся мей на га жыц ця 
не знік не, ка лі «асвя жыць» яе ра ма-
нам з не зна ём цам (так ад бы ва ец ца 
ў Свят ла ны з пал коў ні кам Сяр ге ем). 
Ра зам з тым мож на вый сці за муж 
дзе ля штам па (так ро бяць ге роі Дзі я-
ны і Ана то ля), а по тым і ўсё ас тат няе 
прый дзе.

Ка лі вель мі моц на ве рыць і ча каць 
цу даў, то яны аба вяз ко ва зда ра юц ца. 
Фільм «Усё, што нам трэб а...» мож на 
лі чыць прос та чар го вай ва ры я цы яй 
на тэ му «Ка хан не — ас но ва ўся го», 
па куль не па чы на еш ра зу мець, што 
ўсё не ад на знач на. Акра мя бе ла га і 
чор на га ко ле раў, у жыц ця іс нуе без-
ліч ад цен няў. І толь кі тыя лю дзі, якія 
да ра жаць на мі, здоль ны да па маг чы 
нам у ба раць бе з аб ста ві на мі. Як ка-
жа ге ра і ня Свят ла ны Зе лян коў скай: 
«На шы ка ха ныя заў сё ды ў на шых 
дум ках і ў сэр цы. І ўсё, што нам трэ-
ба, — прос та быць по бач... А ка лі 
гэ та га ня ма, то на во кал шэ рая цем-
ра, хо лад і ня ма чым ды хаць»... Хто 
ве дае, мо жа, у гэ ты Но вы год і вы 
су стрэ не це ге роя свай го ра ма на? 
Вы пад ко васць — гэ та ж псеў да нім 
Бо га, ка лі той не хо ча пад піс вац ца. І 
ка лі свет ура ту ец ца не пры га жос цю, 
то аба вяз ко ва — ка хан нем!

Але на ДРАП КО.
drapko@zviazda.by

Раз гар ну 
«Звяз ды» 
ста рон кі —

Ба чу род ную ста рон ку!
Як жы ве яна, пра цуе,
Як зям ля яе кра суе.
Ба чу, як ад па чы вае —
Люд цаў пес ня мі ві тае.
І што ўрад там вы ра шае —
Мне «Звяз да» 

рас па вя дае...
Тут ву чу ся сад са дзіць,
Неш та смач нае ва рыць.
Ра зам з ёй у па да рож жа
Вы праў ляц ца мо жа кож ны.
«Мо ву прос тую» люб лю
(на ват вы раз кі раб лю).
...Аб усім, што ёсць 

у све це,
Пра чы таю ў га зе це.
З ёю ду шой ад па чы ваю —
Муд расць прод каў 

спа сці гаю!
Ак цыі «Пад пі саў ся на 

«Звяз ду» — са гі туй су се-
да!» рэ дак цыя па куль не 
аб' яў ля ла (хоць, на пэў на, і 
вар та бы ло б)... А пра цэс агі-
та цыі між тым (мяр ку ю чы па 
на шай по шце) ішоў. І ідзе... 
Хо ра ша, зга дзі це ся!

А яшчэ лепш — ус ту пай-
це ў свое асаб лі вы клуб ама-
та раў, пры хіль ні каў род най 
мо вы і «Звяз ды», вы піс вай-
це га зе ту на на ступ ны ме сяц 
(два, тры аль бо паў год дзе) і 
ра зам са спа да ры няй Ва-
лян ці най Гу дач ко вай з 
Жыт ка віч пяць ра зоў на 
ты дзень раз горт вай це ста-
рон кі лю бі май «Звяз ды».

Да кан ца пад піс кі — на-
га да ем — ча су за ста ец ца 
ня шмат.

Мож на па ра іць для 
пра гля ду яшчэ на 
два філь мы рэ жы сё-
ра Іва на Паў ла ва, якія 
так са ма пра сяк ну ты 
ат мас фе рай на ва год-
ніх свят. Пер шая кі на-
ка ме дыя «Све жы на 
з са лю там» (2001), а 
дру гая гіс то рыя — 
«На ва год нія пры го ды 
ў лі пе ні» (2008).

Ка ляд ная ка ме дыя 
«Све жы на з са лю там» — 
гэ та апо вед пра двух пры-
яце ляў, Язэ па і Сця па на, 
якія жы вуць у ад ной вёс цы. 
Пер шы — ама тар ры ба чыць 
і па ля ваць, а дру гі вя до мы ў 
вёс цы май стар на ўсе ру кі. А 
па чы на юц ца ўсе пры го ды з 

пры ез ду Ана то ля (сы на Сця-
па на). На ва спе ча ны лей тэ-
нант атры маў трох дзён ны 
вод пуск для жа ніць бы. Пе рад-
вя сель ныя кло па ты ў вёс цы і 
ста но вяц ца пад ста вай для вя-
сё лай блы та ні ны і мі тус ні... У 

філь ме зня лі ся Ге надзь 
Аў сян ні каў, Воль га Кле-
ба но віч, Воль га Пет ра-
чко ва, Яў ген Ля вонць еў 
і ін шыя ак цё ры. У іх кам-
па ніі фільм пра цяг лас цю 
ў га дзі ну з ліш нім пра ля-
ціць як ад но ім гнен не.

І, ка лі рап там 
па жа да е це пра ця-
гу, то гля дзі це кар-
ці ну «На ва год нія 
пры го ды ў лі пе ні» 
(пры яе ства рэн ні 

Іван Паў лаў пра ца-
ваў у тан дэ ме з рэ-

жы сё рам Але най Ту ра-
вай). Ся род ак цёр ска га 
скла ду Ігар Боч кін, Лі за 
Ла за рэ віч, Ма рыя За ба-
ра, Ва сіль Ку бе кін, Сяр-
гей Жу ра вель, Да ні іл 

Спі ва коў скі... Пры го ды, доб-
рая му зы ка і кам п'ю тар ныя 
эфек ты скла да юць асно ву 
філь ма. Яго мож на гля дзець 
усёй сям' ёй аль бо ў вя сё лай 
кам па ніі сяб роў. Та ды ўсе 
змо гуць да ве дац ца, што лі-
ха дзеі, якія не лю бяць Но вы 

год, на ват ле там на вар це. 
На шы юныя ге роі «пе ра ня су-
цца» ў вір ту аль ны свет, каб 
пра ду хі ліць страш ную змо ву 
зла мыс ні каў, якія хо чуць зні-
шчыць усе свя ты на на шай 
пла не це. Ка лі ней кім свя там 
дзе ці і га то вы ах вя ра ваць, то 

Дзе да Ма ро за і Сня гур-
ку бу дуць аба ра няць да 
апош ня га. А ўліч ва ю чы, 
што на шы юныя ге роі 
доб ра ары ен ту юц ца ў 
вір ту аль ным све це, лі-
ха дзе ям прый дзец ца ня-
со лад ка. Але ці ўдас ца 
да бру чар го вы раз пе ра-
маг чы зло? І ці на ўсё га-
то вы дзе ці, каб лю бі мыя 
свя ты за ста лі ся на сва іх 
мес цах і пра цяг ва лі ра-
да ваць зям лян?

СЛУ ХАЙ СВАЁ СЭР ЦА,
або Цу доў ны фільм пра рэ аль нае ка хан не

Пры го ды з ка ла ры там

«Све жы на з са лю там».

«На ва год нія пры го ды ў лі пе ні».

«Усё, што нам трэ ба...»

«Хто тут добры, адгадайце».

«Часам трэба толькі азірнуцца».

«Сяброўства паміж мужчынам 
і жанчынай магчымае».

Будзь у кур се!Будзь у кур се!  ��

ЯК НЕ СПАЗ НІЦ ЦА 
НА СВЯ ТА 

І... ДА ДО МУ?
25-27 снеж ня ста ліч ны 
мет ра па лі тэн бу дзе пра-
ца ваць па гра фі ку ня-
дзель на га дня. 31 снеж ня 
па яз ды бу дуць кур сі ра-
ваць па рас кла дзе пят ні-
цы, пас ля 22 га дзін і да 
4 га дзін ра ні цы ін тэр вал 
па між імі скла дзе 6,5-7 
хві лін.

У на ва год нюю ноч ра бо-
ту мет ра па лі тэ на па доў жаць 
да 4.15, а стан цыі «Ня мі га», 
«Фрун зен ская» і «Каст рыч-
ніц кая» бу дуць пры маць 
апош ніх па са жы раў не каль-
кі паз ней — да 4.25. Ран кам 
1 сту дзе ня мет ра па лі тэн пач не 
пра ца ваць у 5.30. 1-3 сту дзе ня 
цяг ні кі бу дуць кур сі ра ваць у 
пад зем цы па гра фі ку ня дзель-
на га дня. Гэ ты ж гра фік бу дзе 
дзей ні чаць і 7-10 сту дзе ня. На 
вы па дак па ве лі чэн ня па са жы-
ра па то ку ў мет ро бу дуць на па-
га то ве рэ зерв ныя са ста вы на 
абедз вюх лі ні ях.

Па ін фар ма цыі дзяр жаў-
на га прад пры ем ства «Мінск-
транс», у на ва год нюю ноч 
1 сту дзе ня з 0 да 5 га дзін 
бу дзе ар га ні за ва на ра бо-
та марш ру таў ка му наль на га 
па са жыр ска га транс пар ту: 
18 аў то бус ных, 10 тра лей-
бус ных і 2 трам вай ных. Ін тэр-
вал ру ху ў гэ ты час скла дзе, 
на прык лад, на аў то бус ным 
марш ру це №1 «ДС «Вяс нян-
ка — Вак зал» 10 хві лін, №100 
«ДС «Сла він ска га — Аэ ра-
порт «Мінск-1» — 11 хві лін. 
Ча каць аў то бу сы ін шых марш-
ру таў да вя дзец ца пе ра важ на 
ад 15 да 20 хві лін. З та кой жа 
пе ры я дыч нас цю бу дзе кур сі-
ра ваць і боль шасць тра лей-
бус ных марш ру таў: №6 «ДС 
«Ло шы ца-2 — Вак зал», №29 
«ДС «Ка лі ноў ска га — пл. Мяс-
ні ко ва» і інш. Два тра лей бус-
ныя марш ру ты — №3 «Во зе-
ра — Се раб ран ка» і №11 «ДС 
«Зя лё ны Луг — пр. Не за леж-
нас ці» раз вя зуць па са жы раў з 
ін тэр ва лам у 10 хві лін.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.
rs@zviazda.by
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