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ОВЕН
Позаду святкові дні. Відчу-
єте дивну втому, наче бай-
дикування стало тягарем. 
Вкладіть енергію в нові 
справи. Кохання потішить 

сюрпризами. Чудовий час, аби розібрати 
ялинку, провести генеральне прибирання.

ТЕЛЕЦЬ
Тиждень досить успішний. 
Перебуватимете в центрі 
уваги. Проте, ймовірно, 
вам доведеться пройти 
серйозні випробування на 

конкурентоспроможність, аби не впасти з 
кар’єрного олімпу.

БЛИЗНЮКИ
Доволі клопітний час. У 
першій половині робочого 
тижня варто попрацювати 
на власний успіх, тоді далі 
зможете спокійно відпочити. 

На вихідних існує ризик потрапити у скрутне 
становище або конфліктну ситуацію.

РАК
Разюче зміниться коло ва-
ших зацікавлень, з’являться 
нові захоплення. Далі — 
нове коло спілкування, 
цікаві знайомства й віддані 

друзі. Зміцняться романтичні стосунки, що 
позитивно позначиться на настрої.

ЛЕВ
Виникнуть неабиякі матері-
альні апетити. Ви незалеж-
ні та рішучі, як ніколи, і це 
може спричинити проблеми 
у відносинах із рідними. 

Проте не варто тримати емоції в кулаці: від-
верта розмова має цілющі властивості.

ДІВА
На вас чекає цікавий тиж-
день, сповнений радощів і 
спілкування. Чекайте хоро-
ших новин. У стосунках із 
коханою людиною можливе 

певне відчуження. Проте відпочинок один 
від одного лише освіжить взаємні почуття.

ТЕРЕЗИ
У цей час вашим найсильні-
шим бажанням може стати 
завоювання прихильності 
особи протилежної статі. 
Якщо дотримуватися спо-

кійної впевненості й усвідомлення власної 
гідності, то ваша пасія не зможе встояти.

СКОРПІОН
Вдалий тиждень. Грітиме-
теся в промінні слави, що 
неабияк підніме самооцін-
ку. Очікуйте на подарунки 
долі. Щастя саме пливтиме 

в руки, тож не проґавте цей момент: гріх не 
скористатися сприянням зірок. 

СТРІЛЕЦЬ
Тиждень видасться доволі 
плідним. Переробите чи-
мало справ. Кохана людина 
здаватиметься вам позбав-
леною всіляких недоліків. 

Насолоджуйтеся спільним часом — зали-
шаться неймовірно приємні спогади.

КОЗЕРІГ
На вас чекає купа сюрпри-
зів. Можливо, деякі зміни 
засмутять вас, але невдовзі  
переконаєтеся в їх необхід-
ності. Наберіться терпіння, 

філософське ставлення до подій допоможе. 
Все, що трапиться, піде на користь.

ВОДОЛІЙ
Наразі вам слід остерігати-
ся лінощів. Можете втрати-
ти значні можливості через 
елементарне небажання 
щось змінювати. А шанси, 

що вам їх віщують зірки, насправді вража-
ють. Отож не ловіть ґав.

РИБИ
Час, коли ви особливо 
залежатимете від оцінки 
оточуючих. Проте не варто 
підлаштовуватися під усіх 
— лишайтеся собою. Впро-

довж тижня емоційний фон зашкалюватиме, 
тож остерігайтесь імпульсивних вчинків.
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Румунські відьми наклали 
закляття на уряд 
У пошуках виходу з економічної кризи уряд Румунії по-
силив податкове законодавство та прирівняв до приватних 
підприємців відьом, ворожок і астрологів. У відповідь 
трудівниці чорної магії наклали сильне прокляття на пре-
зидента і його уряд. З 1 січня румунські ворожки відрахо-
вуватимуть 16% від своїх доходів. Новоспечені приватні 
підприємниці пообіцяли помститися уряду. У ніч на 7 січня 
13 відьом влаштували на березі Дунаю шабаш. Під ритуаль-
ні пісні вони вилили в річку відвар із отруйної мандрагори, 
котячих екскрементів, собачого черепа та смердючих трав.

Вчені готуються до 
зустрічі з інопланетянами 
Світове співтовариство повинне готуватися 
до швидкої зустрічі з позаземними цивілізаці-
ями, заявила британська Королівська акаде-
мія наук. Академія опублікувала спеціальне 
дослідження, присвячене питанням існування 
життя на просторах Всесвіту. Британські ака-
деміки запропонували створити в структурах 
ООН спеціальне агентство, яке буде займа-
тися питаннями, що стосуються ймовірної 
зустрічі з позаземними цивілізаціями. 

Дружина за святковим столом 
сильно засмучена:

— Я ж хотіла на Новий рік нор-
кову, а не кролячу шубку.

Чоловік:
— Буде рік Норки — отримаєш 

норкову, а у рік Кролика радій і та-
кому дарунку.

☺☺☺
— А хто був ініціатором ваших 

стосунків?
— Алкоголь...

☺☺☺
Дружина у ванній бачить чоло-

віка, що стоїть на вагах і старанно 
втягує живіт:

— Любий, ти думаєш, це допо-
може?

— Звичайно! А як я інакше по-
бачу цифри? 

☺☺☺
— Мій хлопець такий хороший! 

З друзями пиво не п’є, не кричить 
на мене, не лається, не ревнивий зо-
всім!

— Ти це... поштрикай у нього па-
лицею. Він, певно, мертвий.

☺☺☺
Дзвінок у двері. Відчиняє госпо-

дар і бачить: на порозі стоїть жінка. 
Вона запитує: 

— Це ви вчора дівчинку з річки 
врятували? 

— Так, я. 
— А шапочка де?

☺☺☺
— Я дуже привітний господар. 

Коли до мене приходять гості, я на-
ливаю їм в чашку чаю до країв. Ну, 
щоб вони цукру поменше кидали.

☺☺☺
Розмовляють дві білявки:
— Хочеш щось покажу?
— Авжеж!
Ідуть на кухню. Перша вимикає 

світло. 
— Знаєш, де зараз світло?
— Ні! І де, цікаво?
Перша білявка відчиняє холо-

дильник.
— А ось воно!

☺☺☺
В магазині:
— Дайте листівку «Моєму єди-

ному». П’ять штук, будь ласка...

У дешевому ресторані. Відвід-
увачі спілкуються: 

— Я от не можу зрозуміти, чому 
2011 — рік одразу і Кота, і Кролика?

— А й справді, кролик і кіт — зо-
всім різні...

Офіціант (подумки): «Зовсім і не 
різні! От ви гадаєте, що кролика їсте, 
а насправді...».

☺☺☺
Після свят не зовсім тверезий да-

ішник зупиняє вантажівку...
— Чоловіче! Я тебе вже в п’ятий 

раз питаю! Що це в тебе з машини 
сиплеться?

— Товаришу капітане! Я вам вже 
вп’яте відповідаю! Зима... Ожеледь... 
Посипаю...

☺☺☺
Навіть остогидлий дзвінок бу-

дильника недільним ранком не в 
змозі затьмарити передчуття пре-
красно проведеного вихідного дня. 
Але лише до тієї хвилі, коли згадуєш, 
що одна неділя вже була вчора, а дві 
неділі підряд трапляються рідко.

☺☺☺
Перша пара. Викладач:
— Петренко, ви там спите, чи 

що?!
— Ні, Семене Марковичу, я при-

йняв зручну позу для одержання 
знань.

☺☺☺
— Куме, ви холодцем будете за-

кушувати?
— А з чого холодець?
— З ноги.
— З чиєї ноги?
— Зі свинячої.
— З лівої чи з правої?
— Йой, куме, знову ви за політи-

ку!
☺☺☺

— Учора зустрів однокласниць. 
Вони, як троянди!

— Що, розцвіли?
— Ні, розпустилися...

«Об’єктивно відносини Украї-
ни та Росії стали кращими, у вся-
кому разі, стабільнішими. У них 
з’явилася якась осмисленість, ста-
ло менше ідіотизму».

Анатолій Баранов, незалежний 
російський політолог

«Візьміть страшну статистику 
ДТП в Україні: це ж не Тимошенко 
або ще хтось змушує людей сідати 
п’яними за кермо. Якщо суспіль-
ство не усвідомлює потреби жити 
в честі й моралі, воно й лідерів ви-
бирає таких. Нація не хоче бачити 
при владі порядних людей».

Олесь Доній, «НУ-НС»

«Як правило, увесь січень для 
нашої країни завжди був пропа-

щим. Ми вирішили покласти кі-
нець цій традиції».

Микола Азаров, Прем’єр-міністр 
про рішення влади не робити 4-6 

січня вихідними

«Зварича не бачив, але завзято 
повзуть чутки, що він помітно по-
веселішав, тому що скоро, мовляв, 
вийде на волю. У СІЗО йому дали 
кличку «Мюнхгаузен». Жартують, 
що він, як той персонаж: висмикує 
волосся — і від нього відлітають 
обвинувачення».
Юрій Луценко, екс-міністр внутріш-

ніх справ заявив, що екс-суддя Ігор 
Зварич може скоро вийти на волю

«Я дуже жалкую, що Юлії Тим-
ошенко немає в парламенті. Вона 

надавала тому парламенту якийсь 
колорит, парламент був цікавішим 
— було з ким говорити, було з ким 
сперечатися, дискутувати. Завжди 
цікаво, коли є гарний, сильний су-
противник, опонент».  

Ганна Герман, заступник голови 
Адміністрації Президента

«Озирніться — і ви побачите, 
які це «Поліпшення життя вже 
сьогодні», «Україна для людей» і 
«Почую кожного». «Команда про-
фесіоналів» йде напролом… Ці 
люди намагаються діяти шляхом 
репресій, залякувань. Усі незгодні 
ризикують «бути почутими». Ду-
маю, ви розумієте, про що я».
Андрій Парубій, народний депутат 

про стан української демократії

«Головні 
аргументи у 

діяльності провлад-
ної коаліції — або 
кулак, або крісло на 
голові опонента».

Андрій Парубій, 
народний депутат


