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ОВЕН
Щаститиме не одразу, а 
перемозі передуватимуть 
дрібні невдачі. Та хай це 
не лякає: незначні трудно-
щі — не привід для зневіри. 

Дратуватиме млявість колег, але мудріше 
тримати власну думку при собі.

ТЕЛЕЦЬ
Не будьте до людей надто 
скептичні — це може обра-
зити тих, хто щиро симпа-
тизує вам. Завдяки інтуїції 
орієнтуватиметесь у ситуа-

ції краще за опонентів, тож досягнете мети, 
коли вони ще топтатимуться на старті. 

БЛИЗНЮКИ
Тиждень нервовий і на-
пружений, та оптимізму не 
втратите. Буде важко зосе-
редитися на нудній однома-
нітній роботі, проте лінощі й 

жагу до розваг конче треба подолати. Отри-
маєте заохочення за трудовий ентузіазм.

РАК
Не ускладнюйте собі життя, 
вигадуючи купу неіснуючих 
проблем і приводів для за-
непокоєння. Все в нормі 
— зітхніть із полегшенням і 

дозвольте собі розслабитися. Крапля легко-
важності полегшить вам життя.

ЛЕВ
Ваші оборонні укріплення 
пробиті, тож недоброзич-
ливці рішуче атакувати-
муть. Спосіб боротьби з 
усіма цими прикрощами 

простий — очікування: врешті-решт, зірки 
перестануть гніватися й подобрішають.

ДІВА
Попереду важкий тиждень. 
Найбільше дратуватимуть 
дрібні невдачі. Вам лашту-
ють пастку, використову-
ючи бесчесні методи. Ця 

сутичка добряче виснажить, адже інтриги, 
маніпулювання та брехня — не ваш коник. 

ТЕРЕЗИ
Порозуміння з ріднею та 
друзями досягне того рівня, 
коли можна обговорювати 
будь-що без страху образи-
ти співрозмовника. Інтуїція 

загостриться, тож відчуєте, коли слід посте-
лити соломи, аби м’якше було падати.

СКОРПІОН
Чутимете за спиною зле 
перешіптування. Про вас 
пліткуватимуть, смакуючи 
вигадані подробиці. Тому 
тримайте рота на замку та 

не довіряйте таємниць чужим людям. Побе-
режіть сили, не перевтомлюйтеся.

СТРІЛЕЦЬ
Неабияк дратуватиме втру-
чання сторонніх у ваше 
життя, а воно цього тижня 
буде насиченим. Відстоюй-
те право на власну думку, 

орієнтуйтеся на свої принципи й ідеали. Роз-
раховуйте на допомогу друзів.

КОЗЕРІГ 
Корисно побути на само-
ті: це допоможе відновити 
душевну рівновагу, стабілі-
зувати емоційний фон. Тим 
паче, що нині чи не всі зда-

ватимуться вам ворогами. Тож спілкування 
не приноситиме вдоволення.

ВОДОЛІЙ
Сумлінна праця, акурат-
ність і наполегливість допо-
можуть вам зміцнити пози-
ції на роботі. В особистому 
житті не все йтиме гладко: 

ймовірні конфлікти з коханою людиною. Ви-
явіть дипломатичність — ідіть на компроміс.

РИБИ
Діяти слід виважено, не 
поспішаючи, без зайвої ме-
тушні. Не обурюйтеся, якщо 
через роботу доведеться 
пожертвувати відпочинком. 

Така бурхлива реакція роздратує началь-
ство. Не переймайтеся — ще відпочинете.
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Швед частував гостей м’ясом 
часів Другої світової 
Пенсіонер Ескін Карлсон пригостив гостей яловичи-
ною, яку його родичі заготовили на початку Другої 
світової війни. З його слів, неприємного запаху від 
тушонки не було. Як розповів пенсіонер, м’ясо було 
таким, наче його приготували цього тижня. «Хоча 
не перебільшуватиму — делікатесом це не було», — 
каже Карлсон. Гості були запрошені спеціально, щоб 
спробувати 70-річного м’ясця. Спочатку тушонку 
дали на дегустацію кішці, й тільки потім за неї взяли-
ся гості та сам господар.

Якщо у дівчини іскринки в очах, 
це значить, що таргани в її голові 
щось святкують.

☺☺☺
Жінка чоловіку:
— Любий, а що ти мені подаруєш 

на день народження?
— Бачиш під вікном стоїть чор-

ний «Мерседес»?
— Так!
— Ось точно такого ж кольору 

колготки.
☺☺☺

Чолов’яга клеїть на стовб оголо-
шення: «Вантажники-пияки переве-
зуть меблі». Підходить жінка, читає 
та каже:

— Ну ти й дурень! Хто ж тобі за-
телефонує?! От люди поряд повісили 
оголошення: «Тверезі вантажники 
перевезуть меблі». Після твого у них, 
певно, купа клієнтів!

— Ви абсолютно праві. До речі, 
це теж моє...

☺☺☺
— Завжди, коли ви всміхаєтеся, 

мені хочеться запросити вас до себе.
— Ви мені лестите! Ви справжні-

сінький ловелас!
— Та ні. Я дантист…

☺☺☺
— Мамо, ти мене кликала?
— Ні.
— Татку, ти мене кликав?
— Ні.
— Бабусю, дідусю, а ви мене кли-

кали?
— Ні.
— Добре, сформулюємо питання 

інакше: ми сьогодні взагалі їсти бу-
демо?

☺☺☺
— Як ви стали мільйонером? 
— Ми з дружиною приїхали в 

Америку з двома центами. На них 
купили яблук і продали їх за чотири 
центи. Далі на чотири центи купили 
ще яблук і продали їх за вісім центів. 
А потім вмерла моя тітка й лишила у 
спадок два мільйони...

☺☺☺
Даішник гальмує авто, звідтіля 

вивалюється п’яна як чіп дама, ви-
пльовує на дорогу цукерку та каже: 
«Уявляєш, із лікером попалася».

Дружина кричить на чоловіка:
— Кидай курити! Знаєш, що ми 

могли б купити за ті гроші, що йдуть 
на цигарки? 

Чоловік відповідає:
— Знаю. Тобі — шубу, мені ж — 

нічого.
☺☺☺

У хірурга.
— Сестро, що у нас сьогодні?
— Два легких випадки: автоката-

строфа, виробнича травма. Й один 
важкий — чоловік, який відмовився 
мити посуд.

☺☺☺
Єдиний лікар, який вважає, що 

у вас усе в порядку, працює в війсь-
ккоматі.

☺☺☺
— Як ти навчила чоловіка швид-

ко додому вертатись?
— Отак і навчила: одного разу 

приходить він о другій ночі, а я йому 
зі спальні: «Андрію, то ти?».

— А він?
— А він — Микола...

☺☺☺
Викладач нa семінaрі з теорії 

ймовірності питає: 
— Що ймовірніше: народження 

хлопчика чи дівчинки? 
Студент: 
— Китaйця.

☺☺☺
Найнебезпечніший вид спорту 

— шахи: можна заснути й упасти на 
ферзя оком.

☺☺☺
— Катю!
— Що?
— Я люблю тільки тебе!!! 
— Три-чотири-чотири!
— З мобільного?
— Це ж код під’їзду, дурнику! 

☺☺☺
Дівчина перед дзеркалом:
— Хоч би заміж швидше вийти, а 

то вже так набридло чепуритися...

«Зараз влада перебуває у 
складній ситуації. Зростає ймовір-
ність масових бунтів. Якщо вони 
почнуться в Україні, то будуть не 
такі, як у Великій Британії чи Іспа-
нії. Невдоволені не підуть громити 
бутики, а рушать на Адміністра-
цію Президента, Кабмін тощо… 
Українці можуть у кухнях сидіти 
п’ять-десять років, а потім усе ви-
бухне на вулицю». 

Вадим Карасьов, політолог, дирек-
тор Інституту глобальних стратегій

«Я не люблю, коли мені лізуть у 
душу, тому я часто роблю паузи».

Віктор Янукович, Президент 
України про те, чому так рідко 

з’являється на телеекранах

«Уже зараз зрозуміло, що деко-
му з наших опонентів наближення 

парламентських виборів туманить 
голову. Їх уже хвилює не доля кра-
їни, а вибори. Вони будуть чудити, 
але ми зі своєї сторони зробимо 
все, щоб парламент працював 
плідно. Ми не дамо використову-
вати парламентську трибуну для 
партійної реклами».

Михайло Чечетов, перший заступ-
ник голови фракції Партії регіонів 

«Я от їду купу-
вати 450 доз 

героїну. Нехай депу-
тати всієї Верховної 
Ради обкуряться, 
нанюхаються, не-
хай протверезіють, 
і тільки тоді вони 
зможуть усвідомити 
свою незначущість і 
написати заяви, що 
вони залишають свої 
пости».

Микола Мельни-
ченко, екс-майор 

державної охорони 

В Одесі відбувся зліт «Жуків»
В Одесі пройшов зліт раритетних «Жуків». Усього 
40-річних авто було 10. Цьогоріч до місцевих «жу-
ководів» приєдналися гості з Пітера. На Примор-
ському бульварі влаштували голосування за кращу 
автівку. «Золотого жука» узяв новачок на жовтій 
машині з чорними крилами. А третє місце посів 
ексклюзивний фіолетовий VW «Beatle» з правим 
кермом. «Постійно маємо проблеми з технічним 
станом. Деталі можна замовити тільки в Інтернеті, 
а чекати їх доводиться довго», — поділилися про-
блемами власники рідкісних машин.


