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ОВЕН 
Усе, що вам потрібно, — 
тверда рішучість досягти 
успіху, навіть повільними 
темпами. Відносини з коха-
ними можуть ускладнитися, 

та якщо поставите за мету зберегти ці сто-
сунки, виникнуть більш міцні узи.

ТЕЛЕЦЬ
Намагайтеся розширити 
коло спілкування. Якщо 
чекаєте шансу на успіх, то, 
швидше за все, знайдете 
його в тому, що читаєте або 

чуєте. Чудовий період для творчості в усіх її 
проявах, скажімо, для дизайну.

БЛИЗНЮКИ
Доволі вдалий період. 
Отримаєте задоволення 
від роботи та винагороду за 
свої зусилля. Загостриться 
бажання взяти на себе від-

повідальність. Попри брак зосередженості, 
ваша праця виявиться плідною.

РАК 
Нетерплячість може спо-
нукати діяти наперекір вла-
ді, правилам і вказівкам. 
Виникне бажання обрати 
найкоротший шлях, який 

навряд чи виявиться ефективним. Уникайте 
перевтоми, стресів і надмірної напруги. 

ЛЕВ 
Знання, яких набудете, а 
також люди та ситуації, з 
якими зіштовхнетеся в ці 
дні, допоможуть вам роз-
ширити особистий вплив 

і владу або принаймні створити враження, 
що ви володієте такою владою. 

ДІВА 
Доволі складний період. 
Здаватиметься, що всі 
грандіозні задуми, в реа-
лізацію яких ви так щиро 
вірили, є нездійсненними. 

Наразі зосередьтеся на більш локальних 
проблемах — і досягнете прогресу. 

ТЕРЕЗИ
Потребуватимете виваже-
ності у прийнятті рішень, 
аби запобігти марній витра-
ті сил там, де цього не по-
трібно, та виявити розумну 

лінь, коли закортить продемонструвати ен-
тузіазм. Помірність виявиться корисною.

 СКОРПІОН
Якщо хочете уникнути не-
вдач, не забувайте про 
мудрість і поміркованість, 
оскільки можете переоці-
нити свої фізичні здібності. 

Щодо розваг, особливу радість отримаєте 
від швидкості та розкоші.

СТРІЛЕЦЬ
На шляху до успіху по-
стануть значні перешкоди, 
спричинені егоїзмом, упер-
тістю, гордістю, жадібністю, 
потуранням власним слаб-

костям або переоцінкою своїх можливостей. 
Будьте обачні з висловлюваннями.

КОЗЕРІГ
Не намагайтеся цього тиж-
ня покладатися на логіку. 
Інформація й ідеї будуть 
оманливими та навіть не-
безпечними. Можливо, вас 

не розумітимуть оточуючі. Необхідні обач-
ність та обережність у думках і вчинках. 

ВОДОЛІЙ
Романтичні чи світські кон-
такти можуть спонукати 
вдатися до нестандартних 
методів досягнення цілей. 
Сприятливий час для зміц-

нення дружніх стосунків. Оточуючих вабити-
муть риси, що відрізняють вас від інших. 

РИБИ
Вірогідні стреси, пов’язані 
з отриманням інформації, 
ідеями чи спілкуванням. 
Може образити критика на 
вашу адресу. Та якщо не 

дозволите егоїзму й упертості перемогти, 
терпіння допоможе подолати перешкоди.
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Українська Вікіпедія — на 15 
місці за популярністю 
Вітчизняна Вікіпедія обігнала фінську та вийшла 
на 15-те місце у світі за кількістю статей. Значних 
зусиль до цього досягнення доклали так звані «дуже 
активні користувачі» — ті, які за останній місяць 
здійснили понад сто редагувань. Таких активістів у 
нашій Вікі є 116. Наступна мета української Вікіпе-
дії — наздогнати норвезьку. Розрив між ними — 28 
тисяч статей, але його можна подолати приблизно 
за півроку. В грудні 2010 року наша Вікіпедія опини-
лася на першому місці в світі за темпами росту. 

Червона ікра з горілкою — 
потужний афродизіак 
Дослідники з Міланського університету провели екс-
перименти серед чоловіків і жінок у віці від 23 до 45 
років. Добровольці мали проблеми з лібідо та потенці-
єю. Учасників поділили на дві групи. В одній одержу-
вали стандартну терапію, а в іншій використовували 
три афродизіаки: червону ікру з горілкою, шоколад, 
трюфелі. У тих, хто споживав суміш ікри з горілкою, 
статевий потяг підвищився на 90%. Учені впевнені, що 
ікра володіє особливими якостями, що живлять і зміц-
нюють нервові клітини органів інтимної сфери. 

Якби ходьба була корисна для 
здоров’я, листоноші були б без-
смертними.

☺☺☺
— Кому в Україні жити добре?
— Ведеться слідство...

☺☺☺
Суд. Суддя — білявці:
— Чому ви отруїли сусідів?
— Мені в магазині сказали, що 

краще труїти тарганів разом із сусі-
дами.

☺☺☺
Олігархи Батьківщину не прода-

ють — вони її скуповують.
☺☺☺

Зустрічаються вранці два чоло-
віки. Один іншого запитує:

— Ти чого такий засмучений?
— Та сон приснився сьогодні: 

Клавдія Шифер, Наомі Кемпбелл і 
ще пара красунь б’ються з моєю дру-
жиною за мене!

— І що?
— Дружина перемогла!

☺☺☺
Щасливий тато розказує другу:
— У мене жінка народила! При-

чому народжувала по-модному — в 
воді. Малюк просто чудовий: чоти-
ри кіло і напрочуд невибагливий — 
лише його годуй і воду в акваріумі 
міняй частіше...

☺☺☺
Якщо у вашій автівці дівчина, 

яку ви підвозили, забула свою су-
мочку з пристойною сумою, відда-
вати яку шкода, а ви людина совісна, 
то все же дайте оголошення в газеті, 
але в основних прикметах пасажир-
ки вкажіть, що вона була кривонога.

☺☺☺
Американські вчені визнали, що 

їхня теорія глобального потепління 
правильна лише частково. За новою 
теорією, глобальне потепління на-
стає тільки влітку. А взимку настає 
глобальне похолодання.

☺☺☺
Директор — працівнику:
— З вас вийшов би прекрасний 

злочинець.
— Але чому, шефе?
— Ви не лишаєте жодних слідів 

своєї діяльності.

Новий напій «Мона Ліза»! Дві-
три пляшки — і дивна посмішка вже 
ніколи не зійде з вашого обличчя!

☺☺☺
— Алло! Алло! Допоможіть, я 

руку зламав.
— Я доктор, але юридичних наук 

— адвокат. Ви помилилися, вам лі-
кар потрібен...

— Я не помилився. Я не собі зла-
мав...

☺☺☺
Добре моряку — прибуває у 

порт, а його там дівчина чекає. До-
бре льотчику — в аеропорт прилітає, 
а там його дівчина зустрічає. Добре 
й машиністу — на вокзал приїздить, 
а його там дівчина стрічає. Погано 
тільки дівчині — то в порт, то на 
вокзал, то в аеропорт...

☺☺☺
Тоне круїзний лайнер. Капітан 

оголошує по радіо:
— Першими в шлюпки сідають 

пасажири, які купили квитки в кре-
дит!

☺☺☺
Коли наречена кидає букет, а на-

товп дівчат намагається його впій-
мати, хлопці гарячково думають: 
«Хоч би не моя, хоч би не моя!».

☺☺☺
Голодуючі солдати Київщини 

написали скаргу до Верховної Ради 
України. 

Доставить лист тактична ракета 
класу «земля-земля»...

☺☺☺
Дружина випадково зустрілася з 

чоловіком у торговому центрі в День 
святого Валентина. У руках той ніс 
шикарний букет. Жінка:

— Надіюся, що це для мене?
— Тепер уже так...

☺☺☺
Зриваючи з влади маску, розумі-

єш, що це намордник.

«Ми допомагаємо один одно-
му гробити те, що залишилося, 
можна сказати, від Радянського 
Союзу».
Леонід Кучма, екс-президент Укра-

їни констатує відсутність проектів 
українсько-російської співпраці

«Віктор Янукович не є росій-
ською маріонеткою. Це потрібно 
забути, такого немає. Янукович 
дуже схожий на Ющенка — він 
ледачий, отож стає маріонеткою 
оточення».

Тарас Чорновіл, нардеп про Пре-
зидента Віктора Януковича

«Врятуйте наші душі — ви-
мкніть «зомбоящик», візьміть 
книги Андруховича, Забужко, Кос-
тенко, Загребельного... Вимкніть 
«бидлячий» шансон в автомобілях 
і на роботі».
Юрій Луценко, лідер «Народної са-
мооборони» закликає українців не 

дивитися «зомбуючі» телепрограми

«Не з моєю фізіономією хова-
тися й не з моїми грішми жити в 
еміграції. Я готовий відповідати, 
впевнений у своїй правоті. Єдина 
проблема: де знайти незалежний 
суд?».

Юрій Луценко, лідер «Народної 
самооборони»

«Держава в черговий раз запев-
няє громадян, що самі за себе вони 
відповідати не можуть, і якщо їх 
не проконтролювати зайвий раз, 
то громадяни повбиваються на-
чисто… Можна також увести 
обов’язкову заміну дипломів із 
перездачею екзамену з наукового 
комунізму. Або атестат про серед-
ню освіту — з платною перездачею 
норм ГТО». 

Геннадій Москаль, НУНС про об-
меження дії прав водія

«Драма Лео-
ніда Чер-

новецького по-
чалася з того дня, 
коли він прий-
шов обкрадати 
це місто… Він 
злодюга — от го-
ловна драма його 
життя». 

Кирило Кули-
ков, НУНС про 

міського голову 
КМДА Леоніда 

Черновецького


