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ОВЕН
Друзі будуть вдячні вам 
за слушну пораду. Врешті 
з’явиться хвилинка для са-
моосвіти, тож не лінуйтеся 
та вдосконалюйтеся. Гро-

шенят у кишенях побільшає, та існує ризик 
спустити усе на дрібниці.

ТЕЛЕЦЬ
Саме час, аби сміливо вті-
лювати задуми. Все нео-
дмінно вдасться. Проте не 
поринайте з головою у 
справи — знайдіть хвилин-

ку й на себе. Зміни іміджу, скажімо, нова за-
чіска, підуть на користь. 

БЛИЗНЮКИ
Станете заручником ілю-
зій, даючи павутині мрій 
заплутати себе, не замис-
люючись про неминуче роз-
чарування. Надзвичайно 

подієвий тиждень. Саме час для розваг у 
гамірній компанії друзів.

РАК
Виявляйте милосердя, не 
відмовляйте нужденним у 
доброму слові та копійчині. 
Добро повернеться стори-
цею. На роботі пануватиме 

дружня атмосфера. Спілкуючись із другою 
половинкою, уникайте гострих тем.

ЛЕВ
Нині ви напрочуд привабли-
ві для представників проти-
лежної статі. Скористайте-
ся цим для залагодження 
проблем — невеличка до-

помога з боку залицяльника не завадить. 
Приділіть дещицю уваги здоров’ю.

ДІВА
Аби вирішити справи, до-
ведеться налагоджувати 
стосунки з вередливими та 
мінливими людьми. Будьте 
поступливі, проте не давай-

те вилізти вам на шию. Сімейний затишок 
неймовірно тішитиме.

ТЕРЕЗИ
Гармонійний час. Період, 
сприятливий для неквапної 
спокійної роботи. Можливо, 
таке рутинне повсякдення 
видасться вам нудним, але 

умійте й у ньому знайти чарівні моменти. В 
сім’ї пануватиме злагода.

СКОРПІОН
Насичений подіями тиж-
день. Сприятливий період 
для нових проектів. Одначе 
візьміть до уваги: варто роз-
починати лише обмізковані 

як слід проекти. Відчуватимете натхнення та 
жагу до пригод.

СТРІЛЕЦЬ
Намагайтеся не піддава-
тися провокаціям та не 
дозвольте втягнути себе в 
чужий конфлікт, адже ри-
зикуєте стати жертовним 

ягням. Знадобиться вміння зберігати спокій 
у будь-якій ситуації.

КОЗЕРІГ
Будь-які мандрівки будуть 
цікавими та вдалими. Вас 
переслідуватимуть спогади 
про минуле, нав’язливе від-
чуття дежавю. Можливо, у 

вашому житті знову з’явиться людина, яку 
колись кохали до нестями. 

ВОДОЛІЙ
Аби зберегти душевний 
комфорт, спілкуйтеся ви-
нятково з однодумцями. Бо  
запеклі сварки й бризкання 
слиною життєвої снаги не 

додадуть. Уникайте тих, хто полюбляє лізти 
у чужі справи, нехтуючи тактовністю.

РИБИ
Ні в якому разі не депресуй-
те. Адже на дворі — спе-
котне літо. Не нудьгуйте. 
Краще гайніть до озера. Не 
прискіпуйтесь до рідних че-

рез дрібниці, налаштуйтеся на позитив — і 
тоді все складеться чудово.
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Столітня британка 83 роки 
керувала авто без прав
Мешканка графства Дорсет столітня Пеггі Ховелл — 
одна з найстаріших водіїв у світі. Жінка за кермом уже 
85 років. Британка навчилася кермувати в 1925-му, коли 
їй було 15 років. Обов’язкові тести для водіїв у Британії 
запровадили у 1935-му: тоді Пеггі була вже досвідче-
ним водієм і не вважала за потрібне отримувати права. 
Лише в 2009-му 98-річна пані пройшла всі тести. Ін-
структор був вражений її навиками. За своє життя жінка 
змінила 11 авто і жодного разу не потрапила в аварію.

— Знаєш, люба, досить мене при-
гнічувати! Зараз піду з друзями на 
футбол, там нап’юся до поросячого 
вереску, потім із Ваською гайнемо в 
бар, а додому приплентаюся аж під 
ранок! І вгадай, хто зніме з мене че-
ревики? 

— Патологоанатом...
☺☺☺

Хлопець приходить до дівчини. 
Її маленька сестричка раптом питає:

— А ти фокуси робити вмієш?
— Ні.
— А мій тато вміє. Сказав, що ти 

вилетиш звідсіля, як корок від шам-
панського.

☺☺☺
З розповіді білявки: «Пояснюва-

ла даішнику, що вчора була в інших 
босоніжках, тому права залишилися 
в іншій сумці. Чоловіча логіка роз-
билася в друзки».

☺☺☺
— Васю, а що би ти сказав, якби 

зустрів жінку, яка все пробачить, 
буде добра, лагідна, ніжна та гарно 
готуватиме?

— Привіт, мамо...
☺☺☺

Зустрілися два приятелі. Один 
на милицях.

— Що з тобою сталося?
— В автоаварію потрапив.
— Який жах! То ти тепер без ми-

лиць ходити не зможеш?
— Хтозна. Лікар каже, що можу, 

а адвокат — що в жодному разі...
☺☺☺

Дружина каже чоловікові:
— Сьогодні мою маму нарешті 

виписують із лікарні після цього 
жахливого отруєння!

Чоловік (подумки):
— Так, сучасна токсикологія 

таки зробила значний крок уперед. 
Рецепти, які дісталися мені від діда, 
вже не такі ефективні...

☺☺☺
— Чомy ваші діти весь час сва-

ряться?
— Kонфлікт веpсій, — відповідає 

пpогpаміст.
☺☺☺

Українські вегетаріанці... довели 
що сало — це рослина.

Мама:
— Іване! Синку, та скільки мож-

на? Я тебе кличу, а ти вдаєш, що не 
чуєш мене. І що тільки з тебе буде?

Тато:
— Офіціант!

☺☺☺
Учені провели досліди з алкого-

лем. Виявилося, що горілка з льодом 
шкодить ниркам, ром із льодом — 
печінці, джин із льодом — серцю, ві-
скі з льодом — мозку. Виявляється, 
цей бісовий лід неймовірно шкідли-
вий!

☺☺☺
— У вас є парфуми з запахом 

комп’ютера?
— Ні, а для чого вам?
— Хочу хоч якось привернути 

увагу чоловіка...
☺☺☺

Приходить до магазину чоловік, 
який не вимовляє звук «ш». Підхо-
дить до продавщиці та каже:

— Дайте сім пачок масла, а одну 
не треба!

☺☺☺
На фестивалі пива був тільки 

один біотуалет, який за касовими 
зборами перевершив «Аватар».

☺☺☺
— Знаєш, коханий, дерево, під 

яким ми вперше поцілувалися, спа-
лила блискавка...

— Так йому і треба!
☺☺☺

Студент у їдальні, настоявшись у 
черзі, врешті-решт купує булочку та  
чай, але забуває ту випічку на касі. 
Сидить він і сушить мізки, як забрати 
ту булочку, бо як піде з чаєм — розі-
ллє, а лишить на столику — вип’ють. 
От він і вигадав написати на листоч-
ку: «Я сюди плюнув». Написав, при-
тиснув цю цидулку чашкою, а сам 
пішов по булку. Приходить — чай 
на місці, а на листочку написано: «Я 
сюди плюнув, і я, і я...».

«Дехто знає, що зі списку під-
писантів подячного «листа інтелі-
генції» до Януковича в останній 
момент викинули двох людей — 
Равшана і Джамшута». 

Юлія Тимошенко, лідер БЮТ

«Найголовніша та найкраща 
риса Віктора Януковича — це від-
повідальність. Він цікавий таким, 
який він є».

Ганна Герман, радник Президента

«До чого ми дійшли за роки 
популізму, безвідповідальності, 
соціальної сліпоти! За кілька років 
потрібно позбутися такого сорому 
для європейської держави».

Микола Азаров, Прем’єр-міністр 
України незадоволений станом 

деяких лікарень у країні

«Якщо хтось гадає, що сила 
Тимошенко в косі або тільки в її 
стилі, то я думаю, що це повна не-
дооцінка дійсності та того стриж-

ня, який є в ній і в її команді».
Андрій Шевченко, депутат від БЮТ 

про лідера «Батьківщини» Юлію 
Тимошенко

«Влада не має потреби займа-
тися сьогодні політичним трупом 
на прізвище Тимошенко».

Вадим Колесниченко, депутат від 
Партії регіонів про те, що лідера 

«Батьківщини» не заарештують до 
24 серпня

«Зараз фак-
тично збе-

реглася радянська 
влада — є ради, 
які аналогічно ви-
бираються, тільки 
в них сидять бур-
жуї!». 

Євген Царь-
ков, депутат від 

КПУ

Дизайнери створили туфлі-
трансформери
Дизайнер із Ізраїлю Даніела Бекерман розробила 
для жінок взуття-трансформери: змінюючи під-
бори, туфлі можна перетворити на зручні капці 
для роботи чи сексуальні «шпильки». Модельний 
ряд взуття отримав назву «Ze о ze», що з івриту 
перекладається як «Це чи це» (одвічна проблема 
усіх жінок — що вдягти).Туфлі мають зйомну задню 
частину. До комплекту входять різні варіації під-
борів, які можна легко змінювати на свій смак, при-
кріплюючи за допомогою універсальної застібки.


