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ОВЕН
Саме час об’єктивно оці-
нити психологічну та сек-
суальну сумісність зі своїм 
партнером і прийняти 
рішення щодо подальшої 

долі стосунків. Праця вимагатиме від вас 
уважності та терплячості.

ТЕЛЕЦЬ 
Вдалий час для зміцнення 
родинних зв’язків. Сприят-
ливий період для ремонту 
та будівництва. Особисте 
життя дещо ускладниться, 

позаяк ви будь-що шукаєте у стосунках осо-
бисту вигоду на шкоду близькій людині.

БЛИЗНЮКИ 
У сімейних відносинах імо-
вірні конфлікти. Зараз ви 
надміру непоступливі, що 
неодмінно викличе невдо-
волення родичів і коханої 

людини. Винятково ваша готовність піти на 
компроміс допоможе уникнути конфлікту. 

РАК 
Раціональне ставлення до 
грошей цього тижня до-
поможе не лише уникнути 
втрати заощаджень, але 
й поліпшити матеріальне 

становище. Перевіряйте інформацію, а та-
кож остерігайтеся пліток й інтриг. 

ЛЕВ 
Сприятливий час для ро-
боти над собою, зокрема, 
позбавлення від шкідливих 
звичок і боротьби з зайвою 
вагою. Для успіху в справах 

варто чітко організувати свій робочий день, 
дотримуватися розпорядку.

ДІВА 
Можливо, вам стане до-
ступною невідома раніше 
інформація, яка проллє 
світло на загадки, що давно 
бентежили. Не йдіть напе-

рекір усталеним традиціям: відстояти свою 
точку зору не вдасться.

ТЕРЕЗИ 
Зміцняться дружні відноси-
ни. Ймовірно, зрозумієте, 
хто справжній друг, а хто — 
ні. Цей час прекрасно підхо-
дить для будування планів 

на майбутнє. Одинокі гостро відчуватимуть 
самотність, можливий депресивний стан. 

СКОРПІОН
Визначитеся з цілями, до 
яких потрібно прагнути най-
ближчим часом, і ясно поба-
чите шляхи їх досягнення. 
Вдасться реалізувати свої 

амбіції. Відносини з приятелями ускладнять-
ся. До порад слід ставитися з часткою іронії. 

СТРІЛЕЦЬ 
Якщо давно про щось мрі-
яли, то зараз прекрасний 
час, аби зробити перші 
кроки для досягнення своєї 
мети. Однак не думайте, що 

результат буде швидким. Зараз не найвдалі-
ший час для спілкування з керівництвом. 

КОЗЕРІГ 
Чудовий час для довгостро-
кових інвестицій. Непоганий 
період, аби взяти кредит на 
тривалий термін. Зверніть 
увагу на сексуальне життя. 

Постарайтеся зрозуміти, чого ви чекаєте від 
свого партнера. 

ВОДОЛІЙ 
Настає період зміцнення 
подружніх відносин. За-
хочеться стабільності. У 
неодружених посилиться 
прагнення до офіційного 

оформлення стосунків. Може виникнути спо-
куса завести любовний зв’язок на стороні. 

РИБИ 
Настала пора послідовної 
діяльності, повільного тору-
вання шляху до мети. Пра-
цюватимете максимально 
продуктивно. Постарайтеся 

досягти згоди в сім’ї. У спірних ситуаціях кра-
ще йдіть на компроміс.
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У Новій Зеландії дітям 
видали «ліцензії на зброю»
У новозеландських дитсадках малюкам ви-
дали «ліцензії на носіння зброї» — папірці, на 
яких написано, що та чи інша дитина має право 
користуватись іграшковим пістолетом. Зі слів 
вихователів, за допомогою ліцензій малята 
зможуть навчитися розуміти, яку небезпеку несе 
справжня зброя та як правильно з нею поводи-
тись. У тому випадку, якщо вихованець дитячого 
садка «вистрілить» у свого товариша з іграшко-
вого пістолета, його ліцензія буде анульована.

До кімнати вбігає покоївка:
— Мадам! Ваш чоловік лежить 

без дихання посеред вітальні, в руці 
у нього якийсь папірець, а поруч па-
кунок...

— Нарешті прибула замовлена 
шуба!

☺☺☺
Викладач питає студента:
— Чому ви так хвилюєтеся? Бої-

теся моїх питань?
— Ні, я боюся своїх відповідей.

☺☺☺
Оголошення:
«Загубився хлопчик із самока-

том. Особливі прикмети: перекачана 
права нога».

☺☺☺
— Сер, ви отримуєте в спадщину 

три мільйони доларів, палац і соба-
ку! — повідомив нотаріус. 

— Якої породи собака? — поці-
кавився спадкоємець.

☺☺☺
— Лікарю, що мені робити? Дру-

жині щоразу гірше!
— А п’явки не допомогли?
— Та ні. Три ледве з’їла, а більше 

не хоче...
☺☺☺

— Слухай, а чому цей викладач 
усіх підряд валить?

— Розумієш, у нього зять у війсь-
ккоматі працює, а у них недобір...

☺☺☺
— Як твоя теща?
— Нормально, позбулася друго-

го підборіддя.
— Що, зовсім?
— Зовсім. Тепер у неї перше під-

боріддя відразу переходить у третє.
☺☺☺

Зустрілися два пенсіонери:
— Як живеш, Петровичу?
— За системою 3D!
— Це як?
— Доношую, доїдаю, доживаю...

☺☺☺
Маляр фарбує стіну будинку. До 

нього підходить підпитий напарник 
і питає:

— Сергію, ти за пензель міцно 
тримаєшся?

— Міцно.
— Тоді я драбину забираю.

Даішник чатує біля бару. Вихо-
дить захмеліла компанія, розсідаєть-
ся по машинах і роз’їжджається хто 
куди. Даішник примітив одного, що 
взагалі ледь ноги пересував, поїхав 
за ним, зупинив:

— Подихайте в трубочку!
Результат — нульовий.
Даішник:
— Як таке може бути?
Чоловік:
— А я сьогодні черговий по від-

волікаючому маневру!
☺☺☺

— Я мрію заробляти по десять 
тисяч доларів у місяць, як мій тато.

— Твій батько заробляє десять 
тисяч доларів у місяць?

— Ні, він теж про це мріє.
☺☺☺

— Купив німецьку соковижи-
малку, а вона зламалася.

— А багато соку витиснули?
— Та трошки яблучного й апель-

синового, а вже на березовому вона 
накрилася...

☺☺☺
Розмовляють дві білявки: 
— Як ти гадаєш, навіщо на вер-

тольоті такий великий пропелер? 
— Ти що, це ж вентилятор, він 

потрібний для того, щоб пілот не 
пітнів! 

— Нісенітниці верзеш! 
— А от і ні. Я нещодавно летіла 

на вертольоті. Так от, перед при-
земленням, майже біля самої землі, 
цей пропелер раптом узяв і перестав 
крутитися! Ти б бачила, як пілот 
спітнів одразу!

☺☺☺
Фраза «Коханий, подай мені ко-

льорові невидимки» може вбити на-
повал чоловічу логіку.

☺☺☺
Ще кілька років такого ефектив-

ного управління влади — і перепис 
населення замінять на перекличку.

«Я говорив, що треба більше 
демократії. А головна помилка 
Кучми полягала в тому, що він хо-
тів сам усе вирішувати. Признача-
ти всіх міністрів, заступників… А 
оточення Кучми вже розписувало, 
скільки коштує яка посада, крісло 
міністра. Це була одна з торгових 
бірж: орден коштує стільки-то, ге-
ройство — стільки-то».

Леонід Кравчук, екс-президент 
України

«Система з’їдає не тільки Куч-
му, а всіх. І коли Янукович став 
Президентом, він побачив, що 
нині існуюча система з’їсть і його… 
Якщо він бачить, що система вже 
відгризла йому ноги та добираєть-

ся до живота, йому залишається 
тільки одне — або зруйнувати сис-
тему, або стати Сталіним. Тобто 
сконцентрувати в собі всю владу і 
стати тоталітарним лідером».

Леонід Кравчук, екс-президент 
України

«Юрій Луценко дуже любив 
жартувати. Пам’ятаю, прийшла 
мені від нього 1 квітня SMS араб-
ською мовою. Я телефоную, запи-
тую: «Це що?». Виявилося, якийсь 
жарт про Януковича. «А чому 
арабською?» — запитую. «А щоб 
СБУ не перехопило». Так от, до-
жартувався… А от у Раді жартува-
ти небезпечно: можуть і з кулака-
ми накинутися. З кулаками — ні. 

А от образитися можуть». 
Геннадій Москаль, «НУ-НС»

«Представники Партії регіо-
нів уже не приховують, що вони 
сприймають більшість українців, 
як біомасу».

Олександр Турчинов, перший 
заступник глави ВО «Батьківщина» 

«Він (Микола Мельниченко) 
ніколи не був моїм охоронцем, він 
був прикомандирований із Дер-
жохорони. Він займався захистом 
президента — прослушкою. Тож 
робіть висновки». 

Леонід Кучма, екс-президент 
України

«У владі мо-
гли б де-

монс т р ат и в но , 
заради невеликої 
солідарності з на-
родом, заявити, 
наприклад, що 
депутат-олігарх 
відмовляється від 
нового «Мерседе-
са», щоб жити, як 
прості громадя-
ни. Смішно? Ну, 
хоча б це! А тут як 
на зло: чим важче 
живуть люди, тим 
шикарніше живе 
влада… У мене 
таке відчуття, що 
ми сидимо на по-
роховій бочці».

Тарас Чорновіл, 
«Реформи заради 

майбутнього»

У Німеччині звели 
«божевільний будинок» 
догори дриґом 
У містечку Біспінген влаштували чергову розвагу для 
туристів — тут збудували так званий «божевільний 
будинок» («Verrueckte Haus»), який стоїть на даху 
догори фундаментом. У цьому будинку всі речі 
звисають із «підлоги», а ходити доводиться по стелі. 
Проектувальники диво-будівлі, яка розрахована на 
одну родину, вважають, що цей атракціон відкриє 
людям новий погляд на житло.


