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ОВЕН 
З’явиться можливість по-
ліпшити навички, зібрати й 
узагальнити потрібну інфор-
мацію. Ймовірне отримання 
нової роботи, запрошення в 

захоплюючу подорож. Ловіть момент, дійте 
— і вам посміхнеться фортуна. 

ТЕЛЕЦЬ 
Цього тижня можете навчи-
тися діяти більш організо-
вано. Врешті доведете до 
ладу всі справи. Не відкла-
дайте хатні клопоти на по-

тім. Прагнутимете затишку. Гарний час, аби 
помандрувати кудись із коханою людиною.

БЛИЗНЮКИ
Розширяться горизонти ду-
ховного сприйняття, розви-
нуться інтуїція й артистичні 
навички. Маєте змогу ви-
гідно використати отриману 

інформацію у професійній діяльності. Тере-
вені з друзями неабияк покращать настрій.

РАК 
Ваша чарівність, фізична 
привабливість, та й обидві 
ці властивості разом ваби-
тимуть людей. Будете ото-
чені красою, а романтика 

стане невід’ємною частиною життя. Уникай-
те посиленої гонитви за задоволеннями. 

ЛЕВ
Безплідний тиждень, по-
збавлений оптимізму. Пе-
реживання будуть пов’язані 
з минулим. Імовірна серйоз-
на загроза для стосунків, 

можливий навіть розрив. Рідний дім навряд 
чи буде для вас фортецею. 

ДІВА 
Сімейні обов’язки стануть 
виснажливим тягарем. 
Марно очікувати визнання 
нинішніх або минулих за-
слуг. Загальне самопочуття 

може погіршитись, особливо якщо нехтуєте 
підтримкою фізичної форми.

ТЕРЕЗИ
Відчуєте особливу потребу 
у внутрішній гармонії, тра-
диціях і впорядкованості. 
Навіть якщо зазвичай ви не 
схильні вести стримане іс-

нування, можливо, в цей період врешті впо-
добаєте смак спокійного способу життя. 

СКОРПІОН 
Отримаєте саме ту інфор-
мацію, якої потребували. 
Постійний потік відомостей 
надходитиме з усіх боків. 
Вдалий час для купівлі чи 

ремонту технічного обладнання. В особис-
тому житті пануватиме гармонія.

СТРІЛЕЦЬ
Не чекайте цього тижня ви-
нагороди за працю. Задо-
волення чи успіх прийдуть, 
але не відразу та не без зу-
силь. Імовірні проблеми чи 

брак допомоги у сімейних відносинах. Мож-
ливо, відчуєте заздрість до заможніших.

КОЗЕРІГ
Доволі спокійний тиждень. 
Серйозних зрушень зірки 
не віщують. Жодні обста-
вини не стануть на заваді 
вашому успіху. Заздрісники 

намагатимуться вибити вас із сідла, проте 
самі зазнають фіаско. 

ВОДОЛІЙ 
Шанси отримати задово-
лення від життя зростають, 
але послабиться самокон-
троль. Зав’яжете контакти з 
тими, хто захопиться ваши-

ми знаннями чи вишуканістю. Прагнення до 
розкоші затьмарить здоровий глузд. 

РИБИ
Якщо ви займаєтесь орга-
нізаторською діяльністю, то 
цей тиждень видасться не-
простим. Виконання групо-
вих проектів ускладниться. 

Тож краще покладатися винятково на влас-
ний досвід та інтуїцію.
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Бик сховався у магазині
В одному з містечок на південному сході Бразилії 
до відвідувачів бутика приєднався бик. Він зайшов 
до приміщення у розпал робочого дня, став поряд 
з манекенами та почав розглядати перехожих крізь 
вітрину. Тварина поводилася досить спокійно. Та коли 
на місце події прибули рятувальники, бик протаранив 
вітрину та вирвався на вулицю. Лише через декілька 
хвилин фахівцям вдалося його усмирити. Не заподі-
явши бикові шкоди, його відвезли на ферму. Пізніше 
з’ясувалося, що тварина вирвалася на волю, коли 
вантажівка, яка перевозила худобу, перекинулася.

Древнє слов’янське повір’я: хто 
в ніч на Івана Купала знайде квітку 
папороті, той у школі прогулював 
ботаніку.

☺☺☺
— Я винайшла новий спосіб 

освіження повітря!
— Який?
— Та взяла кота, бризнула на 

нього «дезиком», а тепер він ходить 
по квартирі та розносить скрізь при-
ємний аромат.

☺☺☺
— Просто дивуюся, — зверта-

ється чоловік до дружини, — зовсім 
недавно купив сорочку, а комірець 
уже малий...

— Я теж дивуюся, — хитає го-
ловою дружина, — як це ти приму-
дрився просунути голову в рукав?

☺☺☺
Жінка народжує первістка. Коли 

болі посилились, а перейми стали 
частішими, вона, важко дихаючи, 
запитала акушерку:

— Найстрашніше вже позаду?
— Мила моя, — відповіла аку-

шерка, — найстрашніше попереду і 
триватиме років вісімнадцять.

☺☺☺
— Здійснив із жінкою паломни-

цтво до святого джерела. Молився 
там...

— Ну і що?
— Та нічого. Дива не сталося: з 

тією ж дружиною і повернувся.
☺☺☺

В адвоката запитують:
— Скільки ви берете?
— Тисячу за три питання.
— Так дорого?!
— Так. Ну й яке третє питання?

☺☺☺
Білявка розповідає подрузі:
— Порушила правила, сиджу в 

машині ДАІ, інспектор мовчить, і 
я мовчу. Тут він запитує: «Чому ти 
мені нічого не пропонуєш?». Я йому: 
«Виходь за мене!». Він пореготав і 
відпустив...

☺☺☺
— Розумієте, хворий, вам нео-

дмінно треба схуднути! Якою була 
ваша мінімальна вага?

— Три кілограми двісті грамів...

Одесит показує дачу, яку продає, 
подружній парі: «Давайте зробимо 
так: ви називаєте ціну, за яку хоче-
те придбати будинок, ми від душі 
порегочемо, а потім поговоримо по 
суті».

☺☺☺
Оголошення: «Філія великої 

західної компанії, яка динамічно 
розвивається, запрошує цілеспря-
мованих і комунікабельних людей 
із вищою освітою на посаду спів-
робітника відділу клінінгу. Резю-
ме надсилати факсом із позначкою 
«Двірник».

☺☺☺
Останній писк моди — це звук, 

який видає чоловік, якого дружина 
затягла в бутик, кинувши оком на 
цінник.

☺☺☺
Стоять дід із бабою в городі. Дід: 
— Я, бабо, скопаю город за сім 

днів. 
— А я за шість. 
— Ну й копай...

☺☺☺
На дверях автомайстерні висить 

вивіска: «Перевірка гальм коштує 
три долари, похорони — триста до-
ларів. Подумай і зваж!».

☺☺☺
Сучасний український підруч-

ник із історії: будь-який збіг із ре-
альними історичними фактами є 
випадковістю.

☺☺☺
Сидить чоловік, на поплавок ди-

виться. Годину сидить, другу... Тут у 
ванну заходить дружина:

— Біс із тобою! Іди вже на ту ри-
балку, бо мені попрати треба!

☺☺☺
Знайшла свій старий щоденник... 

Останній запис у ньому: «Сьогод-
ні нам підключили Інтернет! Дуже 
прикольно! Пізніше напишу вра-
ження!». 

«Національною мовою не гово-
рять лише окупанти, раби і дурні».

Віктор Ющенко, екс-президент 
України

«Звинувачувати когось у тому, 
що ситуацію спровокував закон 
про червоний прапор, — це все 
одно, що звинувачувати молоду 
красиву дівчину, яка вийшла на 
вулицю, сподобалася ґвалтівнику, 
і він її зґвалтував. І виходить, що 
дівчина винна в тому, що вона про-
сто красива та сподобалася ґвалтів-
нику».

Олена Бондаренко, Партія регіонів 

вважає, що дії радикальних організа-
цій у Львові 9 травня спрямовані на 
підняття їх рейтингів перед вибора-

ми 2012 року

«У нас специфічна інфляція. 
Найбільше зростання відбуваєть-
ся саме щодо тих видів продуктів, 
які вживає бідне населення, тобто у 
нас — «інфляція бідних». 

Ксенія Ляпіна, «НУ-НС»

«Не може бізнесмен, який має 
серйозні підприємницькі інтер-
еси в кондитерській галузі, у сфері 
виробництва автобусів «Богдан», 

який був колись власником банку 
«Мрія», перекупленого потім росі-
янами, очолювати раду Нацбанку. 
Неможливо суміщати в одній лю-
дині масу різних іпостасей».

Олег Соскін, політолог про те, що 
главу ради НБУ Петра Порошенка 

треба зняти з посади

«Жменька ультрарадикалів — 
це не обличчя Львова. Це, швидше,  
пляма, тінь, яку вони прагнуть ки-
нути на лик Галичини».

Михайло Цимбалюк, голова Львів-
ської ОДА про події 9 травня у Львові

«Україна не 
с т а ви ть 

питання: що 
робитиме, коли 
2050 року в сві-
ті буде 35 мі-
льярдів людей. 
У парламенті у 
нас переважно 
літні. 60-річний 
депутат не пе-
рейматиметься 
п р о б л е м а м и 
майбутнього. У 
нього попереду 
тільки хвороби, 
старість і за-
здрість до мо-
лодих».

Віталій Коно-
нов, голова 

Партії зелених

Схід Австралії накрили 
сильні снігопади
На східному узбережжі Австралії розпочався 
сильний снігопад. Основний удар стихії припав 
на територію штату Новий Південний Уельс. 
Через снігові замети було ухвалено рішення про 
закриття частини шосе, місцевим мешканцям 
рекомендовано утриматися від незапланованих 
поїздок. Цей травень визнаний найхолоднішим 
за останні десять років у Австралії, а західні вітри 
несуть із собою холодний атмосферний фронт, 
що призведе до ще більшого похолодання.


