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ОВЕН
Фізична енергія й ентузіазм 
вичерпаються під нищівним 
впливом ліні. Почуватимете 
роздратування, бо докла-
дені зусилля виявляться 

марними. Головне — не опускати рук і про-
довжувати рухатися вперед.

ТЕЛЕЦЬ
Приділіть увагу родинним 
зв’язкам, подружнім від-
носинам. Імовірно, вам 
повернуть старий борг. По-
силяться рішучість і сила 

волі, проте не перестарайтеся, бо ризикуєте 
стати надто вимогливими та категоричними.

БЛИЗНЮКИ
На перший план виступлять 
дружба й особисті цінності. 
Посилиться прагнення до 
розкоші. Тож ризикуєте роз-
тринькати чимало грошей. 

Хвилюватимуть думки про багатство, соці-
альний статус. Доходи можуть зрости. 

РАК
Ймовірні невмотивовані 
спалахи роздратування. Всі 
будуть налаштовані проти 
вас: сварливі сусідки, хамо-
виті продавчині й агресивні 

водії. Будьте обережні: ризикуєте врізати 
пальця чи наробити пожежі.

ЛЕВ
Охоче допомагатимете тим, 
хто потрапив у біду. Врешті 
подолаєте приховані побо-
ювання та тривоги. Якщо 
знадобиться допомога, 

отримаєте її від того, на кого не сподівалися. 
Можливі напади жалю до себе.

ДІВА
Недостатня підготовка й 
організація спричинять 
труднощі та зволікання в 
справах. Неправильний 
розрахунок часу — одна з 

істотних перешкод для прогресу в цей пері-
од. Попри невдачі, не варто опускати руки.

ТЕРЕЗИ
Ймовірне закінчення ро-
ману, партнерства. Спілку-
вання в цілому стане більш 
непередбачуваним, імпуль-
сивним. Ваша громадян-

ська позиція також зазнає змін, втративши 
свою ортодоксальність. 

СКОРПІОН
Цей тиждень — час оцінки 
ваших особистих переваг, 
час пишатися собою, роз-
вивати та покращувати 
свій імідж і самооцінку. На 

перший план виступають ваша особистість 
і справи, до яких прагнете. 

СТРІЛЕЦЬ
Досить сприятливий період 
для розвитку фізичної сили 
та витривалості. Робота 
та заняття спортом будуть 
успішними. Методи, які ви 

застосовуєте, стануть більш продуманими й 
ефективними. Час втілити ідеї в реальність. 

КОЗЕРІГ
Можете розлютитися без 
причини чи з будь-якого не-
значного приводу. Будьте 
обережні: хтось лаштує для 
вас пастку. Слід уникати 

агресивності та необачних вчинків, особли-
во пов’язаних із конкуренцією.

ВОДОЛІЙ
Особливого значення на-
буде розширення світогля-
ду. Можливо, доведеться 
зустрітися зі зневагою, 
давніми розчаруваннями чи 

невдачами. Не дозвольте поганим спогадам 
вибити вас із сідла.

РИБИ
Виникне конфлікт між тим, 
чим мусите займатися, та 
тим, що б хотіли робити. 
Зустрінетеся з зарозуміли-
ми людьми, які висунуть 

вимоги, не зважаючи на те, яких фінансових, 
емоційних витрат це вам коштуватиме.
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У китайських університетах 
навчатимуть коханню
У вишах Пекіна скоро з’явиться новий предмет 
— студентів навчатимуть будувати романтичні 
стосунки, повідомляє «South China Morning 
Post». Автори курсу мають намір навчити студен-
тів розуміти значення кохання, а також правиль-
но висловлювати любов, приймати або відки-
дати чуже почуття, підтримувати та припиняти 
стосунки. Понад те, в новий курс увійшла тема 
одностатевих стосунків, яку китайська система 
освіти до цього часу обходила мовчанням.

— Наш шеф збирається йти від 
нас.

— Звідки ти знаєш?
— А він викликав мене вчора та 

говорить: «Щось ми з вами не спра-
цювалися, пані Петренко».

☺☺☺
Запис у щоденнику жінки: «Пла-

ни на завтра: 1) істерика; 2) шоп-
пінг».

☺☺☺
Турист обурено запитує у місце-

вого жителя:
— У вас хоч що-небудь відкрито 

після сьомої вечора?
— Аякже! Відділення міліції...

☺☺☺
Кранівник із п’ятнадцятирічним 

стажем за п’ять хвилин «обчистив» 
автомат із іграшками.

☺☺☺
— Чому ти досі не поголився! 

Ми ж ідемо до театру!
— Я голився.
— Коли?!
— Коли ти почала одягатися.

☺☺☺
У аптеки надійшов тест на вагіт-

ність відразу з двома смужками... за 
назвою «Хочу заміж!».

☺☺☺
Половину життя витрачають на 

те, щоб заробити гроші. А в другій 
половині витрачають гроші на те, 
щоб повернути собі здоров’я.

☺☺☺
— Хочеться подивитися хоро-

ший фільм-катастрофу. Можеш 
щось порадити?

— Дивися новини!
☺☺☺

— Я пропоную ввести в школі 
уроки статевого виховання.

— Навіщо?
— Тож треба якось дітей у школу 

заманювати!
☺☺☺

Перевірено: якщо коту з покло-
ном сказати «Ваша Величносте!», він 
швидше пройде в відчинені для ньо-
го двері.

☺☺☺
Криза середнього віку: вже ста-

рість наближається, а «Лексуса» все 
немає...

Чоловік розповідає другові: 
«Вчора врешті-решт вибралися з 
дружиною в оперу. Мені не сподо-
балося: в буфеті немає з ким побала-
кати, крісла незручні, а арію взагалі 
ніхто не підхоплює…».

☺☺☺
— Ого, тобі мати на обід дає 

стільки грошей. А мою не проведеш: 
вона дзвонить у шкільну їдальню та 
питає, скільки коштує обід...

— Моя теж регулярно телефонує 
та питає: «Почому у вас обід?».

— А як же ти її постійно дуриш?
— Тільки один раз обманув. Вона 

у мене номер шкільної їдальні спи-
тала, а я їй телефон ресторану дав.

☺☺☺
Дзвінок: «Доброго ранку, вам не-

ймовірно пощастило! Вчора в Аме-
риці помер мільярдер. Випадково 
вас обрали єдиним спадкоємцем. Ві-
таю, ви тепер власник 400 мільярдів 
доларів, ста кілограмів золота, і все 
це — вам!.. Потрібно лишень купити 
у нас праску та фен!».

☺☺☺
— Тату, сьогодні в нас у школі 

скорочені батьківські збори.
— Як це — скорочені?
— Ти, я і директор...

☺☺☺
— Я заробляю стільки, що можу 

утримувати три таких жінки, як ти! 
— Дуже добре! У такому разі з 

нами житимуть моя мама й бабуся...
☺☺☺

— У вас є однотонні пальта?
— На жаль, закінчилися. Мож-

ливо, ви захочете приміряти двокі-
лограмові?

☺☺☺
— Я салат крабовий приготувала 

— йди поїж. Але солі додай: рис не-
солоний був — сіль увібрав.

— То йду швидше їсти, поки рис 
не встиг увібрати крабові палички 
та кукурудзу.

«Замість того, щоб вертатися 
до символів комуністичної ідео-
логії та символів сталінських зло-
чинів, краще зараз звернути увагу 
на реальний стан пенсіонерів, на 
забезпечення їх соціальних прав. 
Краще надати справжню допомогу 
ветеранам тієї війни, оскільки їх 
не так уже й багато залишилося».

Борис Тарасюк, Народний рух 
України про те, що Верховна Рада 

зобов’язала вивішувати 9 травня ра-
зом із державним прапором України 

прапор СРСР

«Що взагалі можна було роз-

глядати, коли в залі сиділи 27 регі-
оналів, кілька комуністів і декілька 
«тушок» із інших фракцій? Опо-
зиція не має сьогодні контроль-
них повноважень. Влада втратила 
елементарне почуття самозбере-
ження, вони дочекаються масових 
мітингів».

Юрій Кармазін, «НУ-НС»

«Думаю, що в нас потрібно 
зробити, як у Польщі. За рік-
півтора ліквідувати всі ЖЕКи та 
зобов’язати українців створювати 
ОСББ (об’єднання співвласників 
багатоквартирних будинків). Так 

люди зможуть одержувати якісні 
послуги та контролювати, куди 
йдуть їхні гроші. Адже що таке 
ЖЕКи? Це ж напівкримінальні 
групи». 
Михайло Бродський, уповноваже-

ний уряду з питань дерегуляції

«Я вважаю, що він (Тігіпко) 
особисто повинен показати при-
клад, піти та здатися в прокура-
туру, і, як там написано, до п’яти 
років або більше відбути строк по-
карання».

Петро Симоненко, лідер КПУ

«Серед по-
л і т и к і в 

стало модним, 
як говорять, хто 
краще скаже 
— той кращий 
політик, хто 
більше набреше 
— той розумні-
ший і кращий, 
і зрештою, на 
Україну почали 
дивитися як на 
незрозумілого 
партнера».

Віктор Януко-
вич, Президент 
України про бо-

ротьбу політиків 
за владу

Одесою їздить єдина в світі 
золота «Maserati»
Вулицями Одеси їздить «золота» «Maserati», інфор-
мує «Сегодня». «Скакуна» якогось багатія обтягнули 
спеціальною золотою плівкою. Такого авто немає 
більше ніде. Навіть в арабських шейхів. Фахівці за-
певняють, що на таке оздоблення одесит, прізвище 
якого не розголошують, витратив $15 тис. «Звісно, це 
не справжнє золото, та однаково недешеве задово-
лення. Квадратний метр такої плівки вартує близько 
ста доларів, а тюнінг триває близько тижня й коштує 
п’ять-сім тисяч «зелених», — запевнив експерт.


