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ОВЕН
Аби зміцнити професійні 
позиції, доведеться сумлін-
но попрацювати. Язик так і 
свербітиме, щоб когось роз-
критикувати, тож стримуйте 

емоції, спілкуючись із ріднею. Нині ви здатні 
здобути будь-чию прихильність.

ТЕЛЕЦЬ
У кишенях суттєво побіль-
шає грошенят. Здатність 
швидко реагувати на зміни 
та пристосовуватися до 
будь-якої ситуації виявить-

ся напрочуд корисною. Спілкування з друзя-
ми принесе чимало втіхи. 

БЛИЗНЮКИ
Доля посміхнеться вам: 
імовірно, зустрінете саме ту 
людину, на яку чекали все 
життя. Поринете у вир по-
чуттів із головою. Прислу-

хайтеся до порад друзів — вони порятують 
зі скрутної ситуації. 

РАК
Тиждень виявиться непро-
стим, але ви впораєтеся 
з будь-якими трудноща-
ми. На роботі пануватиме 
дружня атмосфера, а ви си-

патимете жартами навсібіч. У романтичних 
стосунках намагайтеся дійти згоди.

ЛЕВ
Доля лаштує неприємну не-
сподіванку, та наснаги, аби 
подолати все, вам не за-
бракне. Відчуватимете пев-
ний емоційний дискомфорт. 

Аби зберегти гармонію у стосунках із ріднею, 
продемонструйте згоду на компроміс.

ДІВА
Будьте уважні й обережні, 
уникайте будь-яких аван-
тюр, бо ризикуєте потрапи-
ти в халепу. Чаруватимете 
усіх довкола, тож з’явиться 

чимало нових прихильників, залицяння яких 
межуватимуть із фанатизмом. 

ТЕРЕЗИ
Варто поберегтися. Не 
марнуйте власну енергію 
на чвари. Стережіться не-
гативних емоцій. Не мету-
шіться, не злословте, не 

пліткуйте, уникайте сварок і конфліктів, а в 
складних ситуаціях — не втрачайте глузду.

СКОРПІОН
Не дозволяйте собі зайвий 
раз поніжитися на дивані 
та розслабитися на роботі: 
лінь — ваш найгірший во-
рог. Одначе й поринати у 

роботу з головою теж не варто — доведеть-
ся вділити дещицю уваги своїй половинці.

СТРІЛЕЦЬ
Час неабияких звершень. 
Сприятливий період для 
пошуку нової роботи, укла-
дення шлюбу. Саме час 
втілити плани у реальність. 

Налаштуйтеся на успіх, будьте оптимістом, 
не дайте сумнівам здолати вас.

КОЗЕРІГ
Гарний час, аби помири-
тися з другом, залагодити 
старі конфлікти, відновити 
втрачені зв’язки. Отримає-
те вигідну пропозицію, тож 

не проґавте шанс підзаробити. Настрій буде 
нестабільним, змінюватиметься щомиті.

ВОДОЛІЙ
Доволі складний тиждень. 
Уникайте даремних обіця-
нок, в’їдливих зауважень, 
гострої критики. Саме час 
залагодити наслідки давніх 

конфліктів. Не імпровізуйте, краще дотриму-
ватися заздалегідь складеного плану.

РИБИ
Не найлегший тиждень. 
Ризикуєте бути ошуканими 
або втягненими в авантю-
ру. Одначе цей час сприят-
ливий, аби повернути старі 

борги, довести до кінця задумане. Вечори з 
сім’єю принесуть чимало втіхи.
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Німець випав із вікна замку 
під час поцілунку
Чоловік, який приїхав на екскурсію в німецький 
замок Нідегген, так активно залицявся до своєї 
пасії, що випав із вікна під час поцілунків. Попри 
те, що 40-річний потерпілий упав із висоти семи 
метрів, він лише пошкодив собі ногу. Пара приїхала 
в регіон Айфель на заході Німеччини в гості на ве-
сілля. Після закінчення свята закохані вирушили на 
прогулянку в замок. Там обоє вилізли на підвіконня 
та почали цілуватись. У процесі чоловік втратив 
рівновагу та випав із незаскленого вікна.

— А я подарував своїй дружи-
ні на ювілей намисто з перлів! Вона 
така щаслива!

— Подарував би щось практич-
ніше. Наприклад, автомобіль.

— Ти що? Де ти бачив підробле-
ний автомобіль?

☺☺☺
Усі даішники питають: «Ти пив?». 

І хоч би один спитав: «Ти їв?».
☺☺☺

— Як ви думаєте, — запитує 
професор студента, — на Сонці є 
водень?

— Є... — невпевнено відповідає 
студент.

— А як ви це доведете?
— Присягаюся мамою...

☺☺☺
Жінка — подрузі:
— Як же я ненавиджу друзів чо-

ловіка. Страшенно ненавиджу... Всіх 
би їх, гадів, переженила.

☺☺☺
У сільській хаті вночі лунає стук 

у вікно.
— Дрова потрібні?
— Ні.
Вранці прокидаються — дров не-

має.
☺☺☺

Батько шле синові телеграму: 
«Як пройшов іспит? Доповідай не-
гайно».

Син відповідає: «Іспит пройшов 
блискуче, професори в захваті, про-
сять повторити восени».

☺☺☺
— Любий, глянь, здається, у мене 

росте животик. Певно, я вагітна!
— Ага, я навіть знаю, хто бать-

ко...
— Хто?
— Хлібобулочний комбінат!

☺☺☺
— Виходь за мене заміж, кохана!
— Я згідна!
У відповідь — тиша.
— Коханий, скажи ще щось...
— Та я і так, здається, зайвого 

бовкнув...
☺☺☺

«У кожній дівчині має бути за-
гадка», — сказала Оля та з’їла збір-
ник сканвордів.

Напис на пачці чаю: «Чайне 
листя зібрано в Індії, на Цейлоні та 
в Китаї. Упаковано в Україні. Насо-
лоджуйтеся смаком справжнього 
англійського чаю!».

☺☺☺
— У вас є в продажу синька? 
— Так, є... 
— А якого кольору?

☺☺☺
Щоб викликати поліцію в США, 

потрібно набрати 911. У Росії — 02. 
А в Білорусі — поплескати в долоні!

☺☺☺
— Катю, давай сходимо кудись?
— Давай! А куди?
— Піцерія?
— Ні-і-і...
— Італійський ресторан?
— Учора були...
— Суші-бар?
— Рис важкий для шлунку...
— «Макдональдс»?
— Занадто шкідливо...
— То куди ж ти хочеш?!
— Та мені все одно. Куди запро-

понуєш — туди і підем.
☺☺☺

Стоматолог — пацієнтові: 
— Ну ось, майже закінчили... 

Приготуйтеся, зараз буде трішки не-
приємно: з вас 600 гривень!

☺☺☺
— Офіціанте! У мене в супі щось 

плаває!
— Розумієте, це суп! Там завжди 

щось плаває.
— Так, але воно кролем плаває і 

хвилю жене!
☺☺☺

— Чим ти вчора своїх гостей час-
тував?

— Червоною рибою.
— О! Сьомга, форель?
— Кілька в томаті...

☺☺☺
Прикмета: вийдеш ненафарбо-

вана — зустрінеш усіх знайомих!

«У мене перший запис у трудо-
вій книжці — двірник, а останній 
наразі — президент». 

Дмитро Медведєв, 
президент РФ про кар’єру 

«Що я можу відповісти? Тільки 
те, що ніколи не буду годувати лю-
дей казками». 

Микола Азаров, 
Прем’єр-міністр України

«Мороз, як, наприклад, і Ющен-
ко, виступає у ролі своєрідної «со-
баки на сіні» — не вистачає сил та 
енергії для того, аби повноцінно ке-
рувати партією, але у той же час не 
хочеться відпускати її. Соцпартія 
— це дітище Мороза. Він її створю-
вав, розвивав, і тому зараз не хоче 
віддавати комусь іншому».

Володимир Фесенко, керівник 
Центру прикладних політичних 

досліджень «Пента», про те, що на 

з’їзді СПУ не змогли переобрати 
голову партії

«А ви бачите тих, хто може цю 
владу вигнати? У мене немає жод-
них сумнівів у тому, що ця влада 
добуде свій термін — тому, що не 
бачу альтернативи. Якщо ви вва-
жаєте альтернативою Януковичу 
Юлію Тимошенко — то, як кажуть 
в Одесі, не смішіть мої тапочки.

Кость Бондаренко, політолог

«Я написав за-
яву про від-

ставку, а якесь чмо 
з Соціалістичної 
партії говорить, що 
Цушко зробив це 
за станом здоров’я! 
У мене здоров’я 
краще, ніж у цих 
чмирів, які дають 
таку інформацію!».

Василь Цушко, 
глава АМКУ і 

голова СПУ

Мільярдер купив яхту, 
оздоблену метеоритами та 
кістьми динозавра
Малайзійський бізнесмен придбав найдорожчу 
яхту в світі, інформує ТСН. «Baia 100 Supreme» 
оздоблена золотом, платиною, метеоритами, кість-
ми динозавра і коштує  3,4 млрд. євро. На оздобу 
30-метрового судна пішло 100 кг коштовних мета-
лів. «Supreme» має золотий якір і днище, обшите 
шаром золота. Стіни кают декоровані метеоритами 
та вставками з кісток тиранозаврів.


