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ОВЕН
Ви отримаєте колосальне 
задоволення від спілкуван-
ня з друзями. Налаштуй-
теся почути думки й ідеї, 
що будуть протилежними 

вашим. Зміна планів викличе збій у роботі. 
Ймовірні зустрічі зі старими приятелями.

ТЕЛЕЦЬ
Ваша популярність зросте. 
Можливо, у вас виникне 
бажання посилити свою 
привабливість або прикра-
сити будинок. Захочеться 

повсякчас перебувати в товаристві, тож ви-
являтимете рідкісну дружелюбність. 

БЛИЗНЮКИ 
Слід пам’ятати про небез-
пеку ілюзій, відриву від 
реальності. Людей, які про-
понуватимуть фантастичні 
плани, слід уникати будь-

якою ціною. Період, коли ви схильні до са-
мокопирсання та жалю до себе.

РАК
Отримаєте безліч ідей та 
інформації. Можливі пере-
шкоди на шляху до мети. 
Намагайтесь уважно читати 
всі пункти контрактів, навіть 

надруковані дрібним шрифтом. Успіх цілком 
можливий. Головне — рухатися вперед. 

ЛЕВ 
Зірки пророкують серйозні 
розбіжності. Те, що скажете 
в абсолютно нейтральному 
контексті, може сколихнути 
давні спогади, глибокі при-

страсті, гнів і досаду. Пам’ятайте про цей 
ризик і тримайте себе в руках. 

ДІВА 
Отримаєте шанс активізу-
вати громадську діяльність, 
встановити партнерські й 
інші контакти. Можливо, 
придбаєте красиві та роз-

кішні речі. Слід активніше спілкуватися з рід-
нею. Сприятливий час для укладання угод. 

ТЕРЕЗИ
Вас долатимуть супереч-
ливі думки. Відчуватимете 
надмір або брак інформа-
ції. Просто глибоко вдих-
ніть, розслабтеся, терпляче 

розберіться в суті проблеми та продовжуйте 
рухатися вперед. Усе минеться.

СКОРПІОН
Вам буде досить важко 
дотримуватися вказівок і 
розпоряджень. Цей період 
несприятливий для пошуків 
правих і винуватих, оскіль-

ки, за великим рахунком, це не матиме зна-
чення. Попри всі труднощі, міркуйте логічно. 

СТРІЛЕЦЬ
Пануватиме романтична та 
приємна атмосфера чем-
них манер і доброзичливос-
ті. Якість вашого життя по-
ліпшиться. Матимете змогу 

висловити свої почуття до коханої людини, 
членів родини, друзів або дітей. 

КОЗЕРІГ
Імовірні негативні вислов-
лювання оточуючих сто-
совно вашого становища 
чи досвіду. Не чекайте на 
хороші звістки та похвали з 

вуст інших. Найефективніше вирішення про-
блеми — ставитися до всього філософськи. 

ВОДОЛІЙ
Спостереження за оточую-
чими, особливо в компанії, 
допоможе зрозуміти, що 
таке «мова жестів» або 
«мова тіла». Нюанси люд-

ських взаємин стануть очевидними, тож ма-
єте шанс скористатися цим у своїх цілях. 

РИБИ
Атмосфера видасться на-
пруженою. Ви надто одер-
жимі прагненням нав’язати 
оточуючим свою думку. Це 
може призвести до конфлік-

ту. Крім того, хтось може спробувати маніпу-
лювати вашими ідеями в своїх інтересах. 
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Сумчани створили 
християнський сайт знайомств
Незвична соцмережа «Петро та Февронія» з’явилася 
у Сумах. Тут знайомляться не однокласники чи одно-
курсники, а... раби Божі. «В світі втрачені духовні 
цінності, а душевні якості відходять на другий план. Як 
нормальному православному хлопцеві чи дівчині зна-
йти пару?» — такими словами зустрічають відвідува-
чів. А під час авторизації вітають фразою «Мир Вам» і 
просять не публікувати вульгарні фото (у купальниках 
теж — зась!). Поки у цієї служби знайомств усього 16 
користувачів.

Німці працевлаштовують 
тварин-альбіносів
У містечку Райнфельден відкрили перше у світі агент-
ство з працевлаштування тварин-альбіносів, а також 
істот із двома головами. Ініціював це Том Бесер. Пер-
шими підопічними новоспеченого менеджера стали 
його власні вихованці — двоголові черепаха та змія, 
а також абсолютно білі норки, ящірки та єнот. Зі слів 
Тома, він зацікавився звірками-альбіносами близько 
п’ятнадцяти років тому. Тепер німець має намір підшу-
кувати тваринам роботу в кіно чи на телебаченні.

— У Всесвіті є розумне життя?
— Звісно, є.
— А чому ж воно з нами не 

зв’язується?
— Так розумне ж...

☺☺☺
Чоловік шукає в шухляді свідо-

цтво про шлюб.
— Олю, де цей папірець про 

ув’язнення?
— Ні, любий, скоріше це твій до-

вічний абонемент на триразове хар-
чування...

☺☺☺
Розмовляють дві дівчини, одна 

каже:
— Мене мій хлопець на руках 

носить!
Інша:
— А я не п’ю!

☺☺☺
Вирішено! Досить бути забобон-

ною! Тепер тільки одна прикмета: 
якщо п’яна чорна кішка місячної 
ночі порожнім відром розіб’є дзер-
кало — це до біди... Все інше — до 
грошей і кохання!

☺☺☺
Подружжя на кухні. Чоловік 

(роздратовано):
— Ти увесь час годуєш мене ку-

рятиною. Набридло вже. У мене 
пір’я починає рости...

Дружина:
— Милий, якщо я тебе буду го-

дувати яловичиною, у тебе роги ви-
ростуть!

☺☺☺
Коли дрібний китаєць перестає 

їсти паличками й бере в руки ложку 
та виделку, він досить швидко пере-
творюється на борця сумо.

☺☺☺
Навіть Юлій Цезар, який міг ро-

бити три справи одночасно, не зрів-
няється з водієм маршрутки.

☺☺☺
Новий популярний бренд — 

пиво «Будь-якого»!
— Васю, тобі якого пива налити?
— «Будь-якого»!

☺☺☺
На думку експертів, революції в 

Тунісі, Єгипті та Лівії почалися з пе-
ребоїв у постачанні гречки...

— Учора вранці на вулиці було 
-40 — зранку у мене заклало ніс. Сьо-
годні вранці на вулиці— -42. Проки-
нувся — у мене закладене вухо. Що 
то за чортівня? 

— Певно, то твоя макітра уте-
плюється та дірки зашпаровує...

☺☺☺
Два студенти після екзамену роз-

мовляють:
— Ну, на скільки здав?
— На трійку. Спочатку думав на 

п’ятірку здати, та потім вирішив — 
ну його, краще здам на трійку, а на 
решту грошей пива куплю...

☺☺☺
Дружина пішла від чоловіка. Ді-

литься зі своєю подругою пережи-
ваннями:

— Щойно я пішла, почувся по-
стріл... Аж лячно... Як ти думаєш, він 
застрелився?

— Гадаю, він відкоркував пляш-
ку шампанського.

☺☺☺
Справжній мужчина той, хто ви-

ходить із машини та каже: «Кохана, 
ти ідеально припаркувалася, а цей 
«Лексус» уже був пом’ятий, і кіт уже 
був дохлий, та й ця крива ялинка тут 
була зайва...».

☺☺☺
У школі стоїть огрядний дядько 

з великим черевом. Учителька, яка 
проходила повз нього, запитує:

— Дитину чекаєте?
— Та ні, то я з дитинства такий 

пузатий!
☺☺☺

— Обвинувачений! Чому ви вда-
рили сусіда?

— Він потайки розводить курей! 
І це в міській квартирі, на дванадця-
тому поверсі!

— Чим же це вам завадило?
— Я три місяці лікувався у психі-

атра, вважаючи, що кукурікання — 
плід моєї хворобливої уяви.

«Володимир Литвин намага-
ється створити якщо не саму ро-
боту, то хоча б її ілюзію, виходячи 
з принципу: коли вже «не зроста-
ється» з якісною вибіркою законо-
давчих актів, потрібно спробувати 
забезпечити телевізійну картинку 
з трьомастами депутатами, які го-
лосуватимуть за знаком «стрілоч-
ника».

Віктор Небоженко, директор 
соціологічної служби «Український 

барометр» про модернізовану 
систему голосування «Рада-3», яка 

забезпечуватиме особисте голо-
сування кожного депутата

«Ми бачимо, що за останні 
роки різного роду ділки пробили 
безліч нормативних актів. Ці го-
лограми в нас уже незабаром на 
туалетному папері будуть прикле-
ювати».

Микола Азаров, Прем’єр-міністр 
про те, що Президент Віктор Януко-
вич скасував обов’язковий гологра-

фічний захист товарів і документів

«Свобода слова — це не пра-
во говорити, а обов’язок слухати. 
Новий антикорупційний закон 
ми повинні порівнювати не з тим, 
що зараз немає нічого, а з тим, що 

було до нього. Буде й далі так, що 
за декларацією усі чиновники бід-
ні, як церковні миші, а їхні родичі 
при цьому — мільярдери…».

Анатолій Гриценко, «НУ-НС» про 
запропонований Віктором Януко-

вичем проект антикорупційного 
закону

«Так що, кажучи про те, що 
рівень злочинності в нормі, мі-
ністр Могильов бреше, як сивий 
мерин!».

Геннадій Москаль, нардеп про 
міністра внутрішніх справ Анатолія 

Могильова

«Те, що один де-
путат голосує 

в середньому за шіс-
тьох, означає, що ви-
бори можна не про-
водити… Депутати 
від Партії регіонів 
плутають картку де-
путата для голосу-
вання з кредиткою. 
Вони не усвідомлю-
ють, що це спотво-
рення волевиявлен-
ня українців… Вони 
кажуть, якщо при-
класти мобільний 
телефон, то система 
«Рада» не спрацює. 
Порада для «регіо-
налів» — мобільний 
телефон — це апарат, 
який використову-
ється для телефон-
них дзвінків і корис-
тування Інтернетом. 
Не для того, щоб го-
лосувати».

Арсеній Яценюк, 
лідер «Фронту змін»


