
6.00 Скетч-шоу «Ад на за 
ўсіх».
6.30, 9.30, 23.00 Скетч-шоу «6 
кад раў».
7.00, 22.15 Скетч-шоу «Да еш 
мо ладзь».
7.30 М/ф «Смя ша ры кі».
7.45 М/ф «Ма ша і мядз-
ведзь».
8.00, 12.00 «Ера лаш».
9.00, 0.30, 5.30 «Ла ві мо-
мант».
10.00, 3.00 «Тур ба мік сер».
13.00 Ка ме дыя «Пя цё ра сяб-
роў».
14.45 М/ф «Снеж ная ка ра ле-
ва».
16.00 Ка ме дыя «Ёл кі 2».
18.00, 1.00 «Ураль скія пель-
ме ні».
20.00 Ка ме дыя «Ёл кі 3».
23.30 Скетч ком «Сту дэн ты».
0.00 Скетч-шоу «Міль ё ны ў 
сет цы».

6.30 «Еў рань юс».
10.00 «Звы чай ны кан цэрт з 
Эду ар дам Эфі ра вым».
10.30 «Зіг заг пос пе ху». Маст. 
фільм.
11.55 «Ле ген ды су свет на га кі-
но». Аляк сей Гры баў.
12.25 «Узы хо дзя чыя зор кі. На-
ву чаль ны год у Ба лет най шко-
ле Па рыж скай на цы я наль най 
опе ры». Дак. се ры ял.
12.50 «Пра ро кі. Са му іл». Дак. 
фільм.
13.20, 1.55 «Дзі кія аст ра вы». 
Дак. се ры ял.
14.20 «Яна на пі са ла са бе 
ро лю... Вік то рыя То ка ра ва». 
Дак. се ры ял.
15.45 «Мі ка лай Чар ка саў». 
Дак. фільм.
16.10 Год кі но-2016. 1. «Дзе ці 
ка пі та на Гран та». Маст. фільм 
(1936 г.). 2. «20000 лье пад ва-
дой». Маст. фільм (1954 г.).
19.45 Юбі ля ры го да-2015. Ула-
дзі мір Ко ра неў. Лі нія жыц ця.
20.40 Маі Плі сец кай пры свя-
ча ец ца... Га ла-кан цэрт «Ave 
Мая» ў Вя лі кім тэ ат ры Ра сіі.

22.40 Лі за ве та Ба яр ская, Ва-
ле рый Ба ры наў, Ігар Ба ла ла-
еў у спек так лі Мас коў ска га 
тэ ат ра юна га гле да ча «Лэ дзі 
Мак бет на ша га па ве та».
0.50 «Пеш шу...» Маск ва Ра-
за на ва.
1.20 «Міс тар Пронь ка». «Гіс-
то рыя ка та з усі мі вы ні ка ю чы-
мі на ступ ства мі». «За яц, які 
лю біў да ваць па ра ды». М/ф 
для да рос лых.
2.50 «Дэ від Лі вінг стан». Дак. 
фільм.

6.00 «Быў час» з Аляк санд рам 
Па літ коў скім: «Пер шае ка хан-
не. Школь ныя га ды». А. Дзі-
ду раў, Т. Ак сю та, А. Лук' я наў. 
2006 год.
6.50, 8.30, 9.40, 11.00, 12.25, 
14.20, 15.40, 18.35, 20.40, 
23.30, 0.40, 2.15, 3.40, 5.10 
Му зыч ная на сталь гія.
7.10 «Зям ля — Па вет ра». Гр. 
«Сэн са выя га лю цы на цыі». 
2003 год.
8.45, 14.45, 2.45 Кі на ча со піс 
«Ха чу ўсё ве даць!»
9.00, 15.00, 3.00 «Мі ну лы 
час».
10.00, 16.00, 4.00 «На ро джа-
ныя ў СССР».
12.00 «Гэ та бы ло ня даў на, гэ-
та бы ло даў но...» Яфім Шыф-
рын.
13.00 «Зям ля — Па вет ра». Гр. 
«Прэм' ер-мі ністр». 2002 год.
18.00 «Рок-н-рол ТБ». Му зыч-
ная пра гра ма. 1992 год.
20.00 «Гэ та бы ло ня даў на, гэ-
та бы ло даў но...» Мі ха іл Жва-
нец кі. 1-я пе ра да ча.
21.00 «Быў час». 2009 год.
22.00 Маст. фільм «Пят ля 
Ары ё на».
0.00 «Рок-н-рол ТБ». Му зыч-
ная пра гра ма. 1992 год.
1.00 Маст. фільм «Дуб раў ка».

2.00, 11.00 Лыж ныя гон кі. Ку-
бак све ту. Жан чы ны.
2.30, 5.00, 9.00 Тэ ніс. Тур нір 
ATP.

3.30, 7.00, 17.15 Бія тлон. Ку-
бак све ту. Жан чы ны.
4.15, 8.00, 20.00, 23.45 Скач кі 
на лы жах з трамп лі на. Ку бак 
све ту.
10.00, 11.30 Сан ны спорт. Ку-
бак све ту. Жан чы ны.
12.15. 15.30 Гор ныя лы жы. Ку-
бак све ту. Муж чы ны.
13.30 Гор ныя лы жы. Ку бак 
све ту. Жан чы ны.
14.45 Бія тлон. Ку бак све ту. 
Муж чы ны.
16.30 Лыж ныя гон кі. Ку бак 
све ту. Муж чы ны.
18.00 Тэ ніс. Тур нір ATP. Фі нал.
21.45, 22.35 Дартс. Чэм пі я нат 
све ту.
22.30, 1.00 Ра лі-рэйд. Да кар.
1.30 Зі мо выя ві ды спор ту.

0.40, 21.10 Ка ме дыя «Лю бовь-
мор ковь».
2.30 Ме лад ра ма «За ко ны 
пры ваб нас ці».
4.00, 16.00 Ка ме дыя «12 ка-
ляд ных жа дан няў».
5.30, 14.00, 14.50, 15.40, 17.35 
Скетч ком «Па між на мі».
5.45 Ка ме дыя «Ка ла чы».
7.20 Ка ме дыя «Снеж ная ня-
вес та».
9.00 Ка ме дыя «Лю бовь-мор-
ковь 3».
10.45 Ка ме дыя «Вы хад ныя».
12.15 Ка ме дыя «Ёл кі. 1914».
14.00 Ка ме дыя «На рэш це-та кі 
Рас тво».
17.55 Ка ме дыя «Ка ман да ма-
ры».
19.40 Ка ме дыя «Ча ла век-
эльф».
23.05 Ка ме дыя «К-9: Ка ляд-
ныя пры го ды».

6.00 М/ф.
9.45 «Дач ныя гіс то рыі».
10.35 «Сто пы тан няў да рос-
ла му».
11.20 «Proкіно».
11.30 «Хро ні кі мас коў ска га 
по бы ту».
12.20 «До каз ві ны».
13.10, 0.40 «Цу доў нае ста год-
дзе». Се ры ял.

17.10 «Аст ра бой». М/ф.
18.35, 4.15 «Лі нія аба ро ны». 
Се ры ял.
19.10 «Здзі ві мя не». Ме ла-
дра ма.
21.00 «Ска ла лаз». Ба я вік.
23.05 «Сак рэт ныя ма тэ ры я-
лы». Се ры ял.
4.40 «Сон і сны». Дак. фільм.

6.10 Ме лад ра ма «Да цу ду».
8.00 Дра ма «1+1».
10.00 Пры го ды «Мас ка Зо-
ра».
12.20 Пры го ды «Джу ман-
джы».
14.10 Дра ма «Жні вень».
16.20 Ка ме дыя «Мая жу дас-
ная нянь ка».
18.00 Фан тас ты ка «Вост-
раў».
20.20 Дра ма «За ла ты век».
22.30 Дра ма «Лін кальн для 
ад ва ка та».
0.30 Ме лад ра ма «Ро зум і па-
чуц ці».
2.45 Дра ма «Тан цуй са 
мной».
4.50 Дра ма «Та ем ная ця га».

6.20 Тра гі ка ме дыя «Адзі но-
кая жан чы на жа дае па зна ё-
міц ца».
7.55 Тры лер «Муж чын скі се-
зон: Ак са міт ная рэ ва лю цыя».
9.55 Пры го ды «Яра слаў. Ты-
ся чу га доў та му».
11.45 Ка ме дыя «Ка хан не ў вя-
лі кім го ра дзе».
13.20 Тра гі ка ме дыя «Мас тац-
тва жыць у Адэ се».
15.10 Ка ме дыя «За каз на ад-
на го».
16.40 Ме лад ра ма «8 пер шых 
спат кан няў».
18.20 Ка ме дыя «Жан чы ны су-
праць муж чын».
20.00 Ка ме дыя «Ка хан не ў вя-
лі кім го ра дзе 2».
22.00 Фан тас ты ка «Форт Рос: 
У по шу ках пры год».
23.55 Ка ме дыя «Ма мы 3».
1.40 Пры го ды «Вя зень зам ка 
Іф. Абат Фа рыя».

3.00 Пры го ды «Вя зень зам ка 
Іф. Граф Мон тэ-Крыс та».
4.35 Пры го ды «Вя зень зам ка 
Іф. Аз ад дам».

6.00 Ска не ры ста ра жыт на га 
све ту.
6.50, 12.35 Гуль ні ро зу му.
7.10 Гіс то рыя ежы.
7.35, 11.50, 17.10, 23.15, 2.15 
На ву ко выя не да рэ чнас ці.
8.00 Зо ла та Юка на.
8.45 На ву ка бу ду чы ні.
9.30 Ска не ры ста ра жыт на га 
све ту.
10.20 Кос мас. Пра сто ра і 
час.
11.00 Су тык нен не з астэ ро і-
дам.
13.20 Су пер збу да ван ні Трэ ця-
га рэй ха.
14.10 На пад на цыс таў на 
ЗША.
14.50 Тай ны гу ан сій скіх пя-
чор.
15.40 Тай ны га рыл.
16.25 Ізум руд за 400 міль ё наў 
до ла раў.
18.40 Ча ла век су праць 
YouTube.
21.00, 0.00, 3.45 Ува рван не на 
Зям лю.
21.45, 0.45, 4.30 Эва ку а цыя 
Зям лі.
22.30 Ня ба ча ныя гіс то рыі.
1.30, 5.15 Тай ны ста ра жыт-
на сці.

6.00, 13.15, 4.25 Страсць да 
ма то раў.
6.50 Тра са Ка лы ма.
7.45, 2.00 Па ка рэн не но вых 
зя мель.
8.40, 2.50 Аляс ка: апош няя 
мя жа.
9.35 Лік ві да тар.
10.30 Па ляў ні чыя на зброю.
11.25 Па ляў ні чыя на ста рыз-
ну.
12.20 Мя цеж ны га раж.
14.10, 3.40 Ву ліч ныя гон кі.
15.05 Пя цёр ка найлеп шых.
20.00 Пеш шу ўздоўж Ні ла.
0.00 Гон ка на вы мі ра нне.
5.13 Як улад ка ва ны Су свет.

7.25 Іс насць.
7.50 Се ры ял «А снег кру-
жыць...».
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.40 Буй ным пла нам.
10.10 Транс фар ма цыя.
10.40 «50 рэ цэп таў пер ша га».
11.30 «Terra іncognіta». Бе ла-
русь не вя до мая.
12.10 «Зда роўе». Ток-шоу.
12.50 Ме лад ра ма «Знай-
дыш 3».
15.15 Кра і на.
17.25 На шы.
17.40 Ме лад ра ма «Па га ва ры 
са мною пра ка хан не».
21.00 Па на ра ма.
21.30 Ме лад ра ма «Ма ма па-
ня во лі».
23.35 Ме лад ра ма «Род ная 
кры ві нач ка».
1.10 Дзень спор ту.

7.00 Я ха чу гэ та ўба чыць!
7.25 Бе ла рус кая кух ня.
7.55, 21.05 Тэ ле ба ро метр.
8.00 На ву ко вае шоу пра фе са-
ра Ад кры ва шкі на».
8.25 Се ры ял «Мая цу доў ная 
нянь ка».
10.25 Аз бу ка гус ту.
10.55 М/ф «Пры го ды Цін ці на. 
Тай на «Ад на ро га».
12.45 Се ры ял «Хто ў до ме 
гас па дар?».
14.40 Бія тлон. Этап Куб ка све ту. 
Гон ка пе ра сле ду. Муж чы ны.
15.25 Ка пей ка ў ка пей ку.
15.55 «Арол і рэш ка. Шо пінг». 
Стайл-шоу.
17.10 Бія тлон. Этап Куб ка све-
ту. Гон ка пе ра сле ду. Жан чы-
ны.
17.55, 0.35 «Ву ліч ная ма гія». 
Рэ алі ці-шоу.
18.25 «Біт ва эк стра сэн саў. 
Вай на ты та наў».
20.00 «Здзі ві мя не». Та лент-
шоу. 1-ы вы пуск.
21.10 Фан тас ты ка «Лю дзі 
Ікс: Пер шы клас».

22.00 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НА.
23.35 Ха чу ў тэ ле ві зар!
23.40 «Арол і рэш ка. Ня зве да-
ная Еў ро па». Трэ вел-шоу.
1.05 Се ры ял «Ба фі — зні-
шчаль ні ца вам пі раў».

8.00, 12.20, 16.25, 0.20 «Ка-
лей да скоп».
8.15, 14.30 «Акно ў Па рыж». 
Ка ме дыя.
10.10 «Ка мер тон». За слу-
жа ная ар тыст ка Ра сіі Але на 
Якаў ле ва.
10.35 «Во ра гі». Дра ма.
11.55 «Пар ты за ны су праць 
Вер мах та». Дак. фільм.
12.35, 16.40 «Раз маў ля ем па-
бе ла рус ку». Тэ ле вік та ры на.
13.05 «Сем тон до ла раў». 
Ка ме дыя.
16.45 «Пры го ды Шэр ла ка 
Холм са і док та ра Ват са на». 
Маст. фільм.
20.00 Ле а нід Мле чын прад-
стаў ляе. «Су свет ныя та ям ні-
цы». «Мар ша ла згу бі лі жан-
чы ны?». Дак. фільм
20.40 «Ка лы хан ка».
21.00 «Ле ген ды бе ла рус кай 
эст ра ды».
21.30 «Уся прэ зі дэнц кая 
раць». Дра ма.
23.40 «Бард-па рад».

7.45, 23.40 PRO спорт. На ві ны.
7.55 Ха кей. КХЛ. «Ды на ма-
Мінск» — «Ла ка ма тыў» (Яра-
слаўль).
9.50 Спорт-мікс №18.
10.15, 23.50 Бас кет бол. НБА. 
«Ва шынг тон» — «Та рон та».
12.00 Свет анг лій скай прэм'-
ер-лі гі.
12.30 Тэ ніс. Тур нір ВТА. Брыс-
бен. Фі нал.
14.30 Кань ка беж ны спорт. 
Чэм пі я нат Еў ро пы. Цы ры мо нія 
ад крыц ця. Жан чы ны. 500 м. 
Муж чы ны. 500 м. Жан чы ны. 
3000 м. Муж чы ны. 5000 м.

20.00 Бас кет бол. Адзі ная Лі-
га ВТБ. «Цмо кі-Мінск» — «Ка-
леў» (Та лін).
21.55 Бія тлон. Этап Куб ка све-
ту. Ру поль дынг. Гон ка пе ра-
сле ду. Жан чы ны.
22.50 Бія тлон. Этап Куб ка све-
ту. Ру поль дынг. Гон ка пе ра-
сле ду. Муж чы ны.

7.00 «Су бот няя ра ні ца».
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 На шы 
на ві ны.
9.05 «Ра зам з дэль фі на мі».
11.00 Фільм-каз ка «Вар ва-
ра-кра са, доў гая ка са».
12.30 Фільм-каз ка «Тры 
арэш кі для Па пя луш кі».
14.00 Ка ме дыя «Ноч у му-
зеі».

16.15, 20.30 На ві ны спор ту.
16.20 «Аляк сандр Дзям' я нен-
ка. «Уліп, аку ля рык!».
17.15 «Цы ры мо нія ўзна га-
ро джан ня прэ міі «На род ная 
мар ка».
18.35 Юбі лей ны ве чар Ва лян-
ці на Гаф та.
20.55 Маст. фільм «Леп шае 
ўва мне».
22.50 30 га доў. Па ча так. Дзі ма 
Бі лан. Юбі лей ны кан цэрт.

6.20 Маст. фільм «Эльф».
7.50 Фільм-дзе цям «Дзі вос-
ныя пры го ды Дзя ні са Ка-
раб лё ва».
10.00 «Ін шая кра і на». «Гру зін-
скі ак цэнт».
10.35 «Да лё кія сва я кі».
11.00 «Мінск і мін ча не».
11.40 Ка ме дыя «Лю бовь-
мор ковь 2».
13.30, 16.30, 19.30 «24 га дзі-
ны».

13.40, 0.35 Мю зікл «Тру-
фаль дзі на з Бер га ма».
15.55 «Вя лі кі го рад».
16.40 «За до рнаў дзе цям». 
Кан цэрт Мі ха і ла За до рна ва.
17.30 Маст. фільм «Да лі кат-
ная зі ма». 1—2-я се рыі.
20.00 «СТБ-спорт».
20.10 Ка ме дыя «Лю бовь-
мор ковь 3».
21.55 «Зор ны рынг. На ва-
год няя біт ва хі тоў «На зад у 
80-я!».
22.55 «Да ку мен таль ны спец-
пра ект»: «Сон ца», «Су свет».

5.40 М/ф.
7.40 Маст. фільм «Джэнтль ме-
ны жэ няц ца з бру нет ка мі».
9.30 «Трэш-тэст».
10.00, 16.00 На ві ны (бя гу чы 
ра док).
10.15 Маст. фільм «Сце ра-
жы ся аў та ма бі ля».
11.55 Маст. фільм «Па мыл кі 
ка хан ня».
13.30 Маст. фільм «Фо кус-
по кус».
15.10 «Прак тыч ная ма гія».
16.15, 3.55 Се ры ял «Лэ дзі-
дэ тэк тыў міс Фрай ні Фі-
шэр».
19.00 Се ры ял «Дзён нік док-
та ра Зай ца вай».
1.15 Маст. фільм «Бан каў скі 
бі лет у міль ён фун таў стэр-
лін гаў».
2.45 Се ры ял «Чор ны па-
кой».

7.00 «Па кой сме ху».
8.00 Се ры ял «Да яр ка з Ха ца-
пе таў кі. Вы клік лё су».
9.35, 11.25, 14.15 Се ры ял 
«Сва ты».
11.00, 14.00, 20.00 Вест кі.
16.25 Ка ме дыя «Ідэа льная 
па ра».
18.10 Ме лад ра ма «Бед ная 
Lіz».
19.55 На двор'е на ты дзень.
20.35 Маст. фільм «Поз нія 
квет кі».

23.45 «не Бла кіт ны Агень чык-
2016».

6.05 «Аст рап раг ноз».
6.10, 8.20 Се ры ял «Так сіст-
ка».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сён ня.
8.50 «Ура чэб ныя тай ны 
плюс».
9.25 «Га ту ем з Аляк се ем Зі-
мі ным».
10.20 «Іх но ра вы».
10.50 Се ры ял «Свят ло і цень 
ма я ка».
12.25, 13.20 Се ры ял «Рус кі 
дубль».
14.25 Се ры ял «Бра це ні кі».
16.20 Се ры ял «Ву лі цы раз-
бі тых ліх та роў».
17.55 «Вы ра та валь ні кі».
18.15 «След ства вя лі...»
19.20 Се ры ял «Па ву цін не».
22.40 Маст. фільм «Вы куп-
лен не».
0.20 «Спра ва цём ная».

9.00, 15.50, 19.05, 21.00, 23.55 
«На двор'е».
9.05, 15.10 Мульт па рад.
9.20 Се ры ял «Ка хан не ім пе-
ра тры цы».
10.20 .10.45, 15.55, 17.30 
«Хат няя кра ма».
10.35 «Да вед нік па кра і нах і 
кан ты нен тах».
11.00 Ка ме дыя «Кар на вал».
13.35 Ме лад ра ма «Ня вес-
та».
16.00 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак».
16.30 Се ры ял «Альф».
17.40 Ка ме дыя «Пе ра жыць 
Рас тво».
19.10 Ка ме дыя «На Дзе-
ры ба саў скай доб рае на-
двор'е...».
20.50 «Ве чар ні ца».
21.05 «Фэшн іs my пра-
фэшн».
21.15 Пры го ды «Рэй-
нджар».
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Да рос лыя гуль ніДа рос лыя гуль ні  ��

СА РВАЦЬ БАНК
За ду ма ная пад час Вя лі кай дэ-
прэ сіі для ілюст ра цыі шкод нас-
ці праз мер най кан цэнт ра цыі 
ка пі та лу гуль ня «Ма на по лія» 
з лёг кас цю пе ра жы ла за ба ро ну 
прад пры ем стваў, у го нар якіх 
бы ла на зва на, і вы дат на ся бе 
ад чу вае ў эпо ху кам п'ю тар ных 
за баў. За во сем дзя сят каў га-
доў са мая ма са вая на столь ная 
гуль ня спа ра дзі ла ма су кло наў 
і дзе сяць ра зоў увай шла ў Кні гу 
рэ кор даў Гі не са.

Па вод ле афі цый най вер сіі, ле ген-
дар ная гуль ня бы ла ство ра на ў 1933 
го дзе, але ў про даж па сту пі ла толь кі 
ў 1935-м. Ад нак не ка то рыя гіс та рыё-
г ра фы «Ма на по ліі» (ёсць і та кія) вя-
дуць ад лік з Landlord's Game, за па-
тэн та ва най у 1903 го дзе.

З'яў лен не «Ма на по ліі» ад на знач на 
звя за на з імем Чарл за Дэ роу — ме на-
ві та яго ва ры янт гуль ні быў вы да дзе-
ны ад ной з га лоў ных аме ры кан скіх 
гуль ня вых кам па ній Parker Brothers. 
Хоць тут не абы шло ся без скан да лу. 
Па вод ле ад ной з вер сій, бес пра цоў ны 
Дэ роу пад гле дзеў ідэю ў сва іх сяб роў, 
а по тым пра даў ідэю вы даў цу.

Гуль ня вое по ле Дэ роу зра біў з цы-
ра ты, да мы і га тэ лі бы лі драў ля ны мі, 
а ў якас ці фі шак ён вы ка рыс таў ме-
та ліч ныя фі гур кі з дзі ця чых бран за-
ле таў сва іх пля мен ніц.

У пер шай вер сіі «Ма на по ліі» бы ло 
дзе сяць фі шак: прас, ка ша лёк, ліх тар, 
ма шын ка, на па рстак, ча ра вік, цы ліндр, 
ка ра бель, гар ма та і ко нік-ка чал ка. З га-
да мі гэ ты на бор мя няў ся. За раз у стан-
дарт ных вер сі ях гуль ні во сем фі шак: 
ка ра бель, цы ліндр, са бач ка, ма шын ка, 
на па рстак, ча ра вік, кош ка і тач ка.

У 1935 го дзе «Ма на по лія» стар та ва-
ла ў двух ва ры ян тах — аме ры кан скім і 
бры тан скім, у якім аме ры кан скія та по ні-

мы бы лі за ме не ны на анг лій скія. Сён ня 
гуль ня пра да ец ца ў 114 кра і нах, для 
боль шас ці з якіх ство ра ны ла каль ныя 
ва ры ян ты з мяс цо вы мі наз ва мі ву ліц.

Да 1990 го да ўзрос та выя аб ме-
жа ван ні да зва ля лі гу ляць у «Ма на по-
лію» толь кі з вась мі га доў, Monopoly 
Junіor зні зі ла гэ ты па рог да пя ці.

За во сем дзе сят га доў іс на ван ня 
«Ма на по лія» пе ра жы ла больш за 
трыс та «спе цы яль ных» вы дан няў — у 
го нар асоб ных га ра доў, кра ін, філь-
маў і па дзей. Але са мае не звы чай нае 
зра бі ла бры тан ская раз вед ка пад час 
Дру гой су свет най для па лон ных бры-
тан скіх сал дат — з ком па сам, кар та мі 
мяс цо вас ці і са праўд ны мі гра шы ма.

З 1973 го да, акра мя шмат лі кіх 
мяс цо вых тур ні раў па «Ма на по ліі», 
пра во дзіц ца і афі цый ны чэм пі я нат 
све ту. Яго пе ра мож ца атрым лі вае 
су му, роў ную ка пі та лу бан ка ў стан-
дарт най гуль ні, гэ та зна чыць 20 580 
аме ры кан скіх до ла рам.

У гэ тым го дзе ў го нар 80-га до ва га 
юбі лею гуль ні фран цуз скае пад раз-
дзя лен не Hasbro вы пус ці ла 80 ка ро-
бак «Ма на по ліі» з сюр пры зам — са-
праўд ны мі еў ра за мест гуль ня вых.

У СССР са мым вя до мым ла ка лі за-
ва ным ана ла гам «Ма на по ліі» бы ла пер-
шая ў кра і не эка на міч ная гуль ня «Ме не-
джар», якая з'я ві ла ся ў 1988 го дзе.


