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ОВЕН
Розширяться ваші інтелек-
туальні горизонти, набуде-
те нових навичок і досвіду. 
Спілкування активізується, 
на вас посиплеться інфор-

мація та думки різних людей. Атмосфера на-
вколо вас буде пронизана веселощами.

ТЕЛЕЦЬ
З’являться нові можливості 
для особистого розвитку. 
Ймовірний успіх у таких 
сферах, як вища освіта, під-
вищення кваліфікації. Мож-

ливе підняття по соціальній драбині. Вас 
супроводжуватиме впевненість в успіху. 

БЛИЗНЮКИ 
Ваша діяльність на цьому 
тижні буде пов’язана з фі-
нансами й інвестиціями, ор-
ганізацією та методами ро-
боти, а також із розвитком 

самодисципліни. Отримаєте цінну інформа-
цію. Час, сприятливий для подорожей. 

РАК 
Можливо, виникнуть прин-
ципові розбіжності з ото-
чуючими з приводу різних 
суджень. Доведеться так-
товно роз’яснити свою по-

зицію, даючи при цьому зрозуміти, що всі 
мають право на власну думку. 

ЛЕВ 
Ймовірна хороша звістка. У 
вас виникне бажання подо-
рожувати. Збори та групові 
обговорення стануть осо-
бливо приємними. Спілку-

вання буде безперешкодним: точно знатим-
ете, що саме й коли варто говорити. 

ДІВА 
Тиждень проходитиме під 
знаком боротьби між пред-
ставниками протилежних 
статей. Пристрасті випли-
вуть на поверхню, навіть 

безневинний флірт або жест здатні спрово-
кувати агресивну реакцію. 

ТЕРЕЗИ 
Шлях до досягнення запо-
вітних бажань буде всіяний 
перешкодами. Захочеться 
виявити екстравагантність. 
Час буде втрачено без-

цільно та безрезультатно. Якою б не була 
ситуація, не варто давати волю емоціям. 

СКОРПІОН
Виникне бажання вислуха-
ти вказівки та зробити все 
навпаки. Результати робо-
ти не принесуть радості й 
успіху. Час, коли ви схильні 

діяти з поспіхом, нехтувати дрібницями. Це 
спричинить небажані наслідки. 

СТРІЛЕЦЬ 
Реальність, повсякденність 
відійдуть на задній план. 
Містика, витонченість, роз-
кутість підсвідомості супро-
воджуватимуть вас. Настав 

час дати волю уяві. Остерігайтеся лицемір-
ства та лестощів. 

КОЗЕРІГ 
Час, несприятливий для по-
дорожей і ділових угод. Ви 
схильні до самокопирсан-
ня, роздумів про минуле. 
Можете відчути до себе 

жалість через особисті втрати чи розчару-
вання. Намагайтеся не влізти в борги.

ВОДОЛІЙ
Будете надзвичайно враз-
ливими. Ідеї та думки, що 
оточуватимуть вас, супере-
читимуть вашим поглядам. 
Не варто гаяти час, аби 

змусити інших пристати на вашу думку. Пе-
ріод, сприятливий для самовдосконалення.

РИБИ
Тиждень видасться доволі 
складним. На жаль, досяг-
нути гармонії в стосунках 
із коханою людиною не 
вдасться. Поводитиметеся 

вкрай нетактовно. Можливі конфлікти з парт-
нерами, що спровокує відмову від співпраці.
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100-річна незайманка 
поділилася секретом 
довголіття 
Героїнею британського таблоїду «The Sun» стала 
103-річна Гледіс Гоф. На відміну від більшості «дівчат 
номера», бабуся ніколи не цікавилася сексом і про-
жила своє століття, залишившись незайманою. Саме 
відмову від інтиму Гледіс вважає одним із головних 
секретів свого довголіття. Крім того, вона ніколи не 
курила, не вживала алкоголь, добре харчувалась, а 
ліки приймала лише за рецептом лікаря. 

Сантехніки знайшли у стіні 
мільйон доларів 
Робітники з міста Ель-Пасо, штат Техас, яких викликали 
полагодити трубопровід, у стіні житлового будинку 
знайшли згорток із грішми. У місцевій поліції відмо-
вилися повідомити, про яку суму йде мова. Одначе 
джерело, близьке до розслідування інциденту, роз-
повіло, що в стіні був замурований мільйон доларів. 
Кому належать гроші, поки невідомо. Один із варіантів 
— це гроші злочинного угруповання, що займається 
транспортуванням і торгівлею наркотиками.

У кінотеатрі закінчився фільм. 
У залі спалахнуло світло, і дружина 
побачила сидячого перед нею чоло-
віка:

— Ах, ось як ти, значить, сидиш 
удома з дітьми, поки я доглядаю за 
хворою мамою?

☺☺☺
Напис на дзеркалі: «Навіть не 

сподівайся, це — ти!».
☺☺☺

Кращим екстрасенсом і гіпно-
тизером року визнано Чечетова: од-
ним помахом руки він навіює двом 
сотням депутатів натискати однако-
ві кнопочки.

☺☺☺
— Пацієнте, вам дорогий чи де-

шевий наркоз?
— Звичайно, дешевий.
— Люлі-люлі, спи, моя радість, 

засни... 
☺☺☺

Наказом міністра внутрішніх 
справ усім співробітникам міліції 
роздали дзвіночки. Тепер кожний 
затриманий зможе здійснити своє 
право на «один дзвінок», зазначене 
в законі.

☺☺☺
Стукіт у двері. Літня жінка з пре-

тензією на аристократичність питає: 
— Хто там? 
— Це з поліції. Ви нас викликали, 

бо в квартирі навпроти одна молода 
пара поводиться аморально. 

— Заходьте... 
— Де у вас вікно? Але ж звідси 

нічого такого не видно! 
Дама у відповідь: 
— Звичайно, звідси нічого не 

побачиш! Але якщо залізти на цю 
шафу, то це якийсь жах!

☺☺☺
— Алло, це база?
— База...
— Мені потрібен ваш директор!
— Ви не туди потрапили, це ра-

кетна база.
— Це ви не туди потрапили! Хто 

мені заплатить за мій сарай?!
☺☺☺

— Катю, я хочу повернутися до 
тебе та дітей. Відкрий балконні две-
рі, тут холодно!

Міліцейські курсанти проходять 
практику. Викликають першого. По-
казують йому фотографію. 

— Що ви можете сказати про цю 
людину? 

— У неї одне вухо. 
— Дурню, це ж фото в профіль!
Викликають другого, показують 

ту ж світлину. Той: 
— У нього одне вухо... 
— Та що ж ви усі — зовсім поду-

ріли?! — лютує екзаменатор. 
Викликають третього: 
— Що скажете про цю людину? 
— Вона носить контактні лінзи. 
— Правильно, а як здогадалися? 
— А як же вона може носити 

окуляри без одного вуха?!
☺☺☺

— Навіщо на Майдані поставили 
паркан?

— Це ознака демократії, оскіль-
ки те, що народ думає про цю владу, 
тільки на паркані й можна писати!

☺☺☺
У трамваї хлопчик поступається 

місцем бабусі:
— Сідайте, будь ласка!
— Сиди, сиди, синочку, в старо-

сті настоїшся...
☺☺☺

Після корпоративної вечірки 
командний дух більше схожий на 
перегар.

☺☺☺
— Ну все, йду бити посуд!
Чоловік, із уїдливою посмішкою: 
— Іди, іди! Я тобі там пластико-

вий купив... багатоскандальний!
☺☺☺

В автобусі доволі вгодований 
чолов’яга звертається до хлопчика:

— Малий, поступися місцем 
дядькові з акваріумом!

Хлопчик поступається:
— Дядьку, а де ж акваріум?
Той, ляскаючи себе по животі:
— Три літри пива і дві таранки!

«Ніякої абстрактної «влади» у 
країні немає. Є банальне мафіозне 
угруповання, що захопило кон-
троль над Україною як цілісним 
ресурсом. Це угруповання за сво-
єю природою не здатне управляти 
цілим, адже його доля — парази-
тувати на цілому зсередини».

Тетяна Монтян, адвокат

«Заяви пана Могильова нага-
дують українську приказку: «Що 
глухий не почує, він придумає». 
Не може вся країна бути заруч-
ником кількох людей, яким треба 
терміново, до відставки, відмити 
державний мільярд».

Геннадій Москаль, нардеп про 

спроби МВС змусити громадян за-
мінити права водія 

«Янукович намагається поста-
вити суспільству велику клізму у 
вигляді реформ. Хотілося б, аби 
люди, які знаходяться при владі, — 
Президент, Прем’єр, віце-прем’єри 
— були більш рішучими. Щоб ро-
зуміли, що не можна почати різати 
апендицит, а потім зупинитися й 
забути його вирізати».

Михайло Бродський, екс-голова 
Держкомпідприємництва

«Я думаю, ми доживемо до 
часу, коли в сусідніх країнах не бу-
дуть робити ставки на українських 

політиків, як на скакових кобил».
Юлія Тимошенко, лідер «БЮТ-

Батьківщини»

«Нинішнє тисячоліття — ти-
сячоліття Майданів і великих со-
ціальних зрушень. Недарма воно 
почалося з соціальних мереж. 
Глобалізація породила новий тип 
активності громадян. Між Майда-
ном у Тунісі, в Єгипті, в Україні, у 
Грузії, у Сербії, у Чехії немає абсо-
лютно ніякої різниці. Одні були до 
Києва, інші — після Києва. Але ор-
ганізаційно, методологічно вони 
— близнюки».

Роман Безсмертний, народний 
депутат

«Пе р е с т а н ьт е 
шукати дрібні 

помилки діяльності 
минулого уряду, не 
кивайте на нього. 
У народі говорять, 
що поганому тан-
цюристові завжди 
щось заважає. Тому 
потрібно відірвати 
те, що заважає, тим, 
хто сьогодні керує 
нашою Україною й 
урядом». 
Володимир Бонда-

ренко, БЮТ


