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ОВЕН
Доведеться пристосуватися 
до мінливого ритму цього 
тижня. Ви легкі на підйом, і 
це вабитиме до вас людей 
протилежних, консерватив-

ніших, які не здатні втрачати голову, проте 
заздрять вашому азарту й оптимізму.

ТЕЛЕЦЬ
На вас очікує чимало мар-
них сподівань, болючих 
розчарувань, сумнівів. Ці 
дні стануть таким собі ви-
пробуванням на дорос-

лість, зрілість почуттів і здатність самостійно 
керувати власною долею. 

БЛИЗНЮКИ
Попереду — корисні зна-
йомства, цікаві пригоди та 
гарні новини. Щоби встиг-
нути залагодити всі справи, 
сплануйте все заздалегідь. 

У особистому житті дозвольте собі розсла-
битися та плисти за течією.

РАК
Усі від вас чогось вима-
гатимуть, тож врешті, об-
лишивши млявий спротив, 
зламаєтеся та робитимете 
те, чого від вас очікують. Не 

бійтеся когось розчарувати — наполегливо 
відстоюйте власну думку.

ЛЕВ
Складний період, коли 
будь-яка справа потребує 
неабияких зусиль і коло-
сальної концентрації уваги. 
Рідна домівка й справді ста-

не для вас фортецею: тут почуватиметеся 
захищено та комфортно.

ДІВА
Ризикуєте опинитись у глу-
хому куті саме тоді, коли 
будете впевнені, що перед 
вами розстелилася черво-
на доріжка успіху. Ймовірні 

суттєві перепади настрою, тож постарайте-
ся не гиркати на рідню.

ТЕРЕЗИ
У колі друзів почуватимете-
ся комфортно. Вечір за фі-
ліжанкою кави у компанії з 
давнім приятелем — те, що 
вам нині потрібно. Не варто 

обіцяти щось: виконання обіцянки вимагати-
муть у непідходящий момент.

СКОРПІОН
Без труда нема плода — ця 
приказка стане лейтмо-
тивом тижня. Та не пере-
ймайтеся: посилене наван-
таження не втомлюватиме, 

як зазвичай. У жилах кипітиме кров, а мозок 
продукуватиме ідею за ідеєю.

СТРІЛЕЦЬ
Ваш шарм не лишить нікого 
байдужим. Можливий поча-
ток запаморочливої роман-
тичної історії. Наприкінці 
тижня зірки віщують сімейні 

чвари. Відчуєте, що знесиліли та потребуєте 
підтримки. Поговоріть із другом.

КОЗЕРІГ
Час від часу зірки махати-
муть перед носом моркви-
ною успіху, та, обмізкував-
ши все, дійдете висновку, 
що шкірка вичинки не вар-

та. Не ризикуйте дарма, уникайте авантюр. 
Вразите всіх наполегливістю і енергійністю.

ВОДОЛІЙ
Упевненість у собі допомо-
же і в дипломатичних пе-
ремовинах, і в завоюванні 
симпатій, і в підкоренні сер-
дець. Та ймовірні і конфлік-

ти, причиною яких стане ваше небажання 
рахуватися з чиєюсь думкою, крім своєї.

РИБИ
Будьте терплячі: з часом 
досягнете запланованого, 
та нині лізти, як то кажуть, 
поперед батька в пекло не 
варто. Зараз ви закладаєте 

фундамент майбутніх успіхів, тому важливо 
не дати маху. Будьте максимально уважні.
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В італійському селі вперше за 
44 роки народилася дитина
У селі Деччо-ді-Бранколі в околицях Лукки (Тоска-
на, Італія) вперше за 44 роки народилася дитина. 
Тепер тут 13 жителів. Аби відсвяткувати радісну 
подію, сюди приїхав мер Лукки Мауро Фавілла й 
привітав батьків немовляти, пише «Libero News». 
Він зазначив, що народження дитини дає надію на 
майбутнє цілого села. «Дитина — це завжди втіха, та 
коли йдеться про таке покинуте село, як Деччо-ді-
Бранколі, де майже нікого не залишилося, радість 
збільшується вдвічі», — сказав Фавілла.

— О, Степане! Як поживаєш? 
— Як і всі. 
— А як твоя Настя? 
— Настя як Настя. 
— А пам’ятаєш, хто тебе з нею 

познайомив? 
— Авжеж. Але я на тебе зла не 

тримаю...
☺☺☺

— Оксано, хто твій Грицько за 
східним гороскопом? 

— Як тверезий, то вівця, а коли 
нап’ється, то баран.

☺☺☺
Є люди, які завжди чимось неза-

доволені. Зазвичай їх називають од-
ним словом — «жінки».

☺☺☺
Читач скаржиться у бібліотеці:
— Я у вас узяв книгу «Як заро-

бити мільйон», а тут половина сторі-
нок видерта!

Бібліотекар:
— Ну і що! Півмільйона теж не-

погано!
☺☺☺

Життя, як спорт. Для одного — 
важка атлетика, для іншого — фі-
гурне катання. Невдахам доводиться 
піднімати штангу, стоячи на ковза-
нах.

☺☺☺
Зі шкільних «перлів»: «Густота 

населення Австралії складає чотири 
квадратних людини на один метр».

☺☺☺
Уряд заявив, що підстав для під-

вищення цін немає, тому їх підніма-
тимуть безпідставно.

☺☺☺
Молитва Ганни Герман: «Боже, 

дай мені сил втримати язика за зу-
бами, поки я не зберу докупи свої 
думки».

☺☺☺
Жінка — подрузі: «Я йому й 

кажу, що не зраджую, а він уперся 
рогами та не вірить!».

☺☺☺
Чоловік дарує жінці кролячу 

шубу.
— Любий, це ж кролик. У ньому 

буде холодно.
— Та ти що? Кролик усе життя її 

носив і не замерз!

У лікарню привезли чоловіка з 
травмою голови. Медсестра запо-
внює картку й питає: 

— Одружений?
— Ні, це я під авто потрапив...

☺☺☺
Теща, що приїхала з села, каже 

зятеві: 
— Що це у вас у каструльці було? 

Насилу відмила! 
— У каструльці? Тефлонове по-

криття, мамо...
☺☺☺

— Ні, гроші не приносять щастя. 
Багаті теж плачуть...

— Ти правий. Але в будь-якому 
разі приємніше плакати в лімузині, 
ніж у трамваї.

☺☺☺
Старенька в рибному магазині:
— Синку, а риба у вас свіжа?
— Хех, бабусю, ви що, вона ж іще 

жива!
— Я теж, синку, поки ще жива...

☺☺☺
— Татку, а наш їжачок від старо-

сті помер?
— Звичайно, синку: якби був мо-

лодим, він би від КамАЗа втік…
☺☺☺

— Я вчора знайшов чотирьох до-
хлих мух. Два самця та дві самки.

— А як ти зміг визначити їх 
стать?

— Дуже просто: дві приклеїлися 
до пива, а дві — до дзеркала.

☺☺☺
Теща їде на ровері, зять питає:
— Мамо, ви куди?
— На кладовище.
— А ровер назад хто привезе?

☺☺☺
— Чого похнюпився?
— Та от дружина на розлучення 

подала… І що їй, дурепі, не подоба-
лося? Щоранку ж приносив каву в 
ліжко. Їй залишалося лише змолоти 
та зварити…

«У країні й у громадян є більш 
насущні проблеми й важливіші 
витрати, ніж біометричні пас-
порти. Це з серії обов’язкових 
біло-червоних наклейок на вікно 
автомобіля для поліпшення види-
мості».

Тетяна Монтян, юрист

«Якщо гроші — це кров, а бан-
ки — кровоносна система, то будь-
яка криза в них дуже сильно позна-
чається на економіці в цілому». 

Валентина Арбузова, глава Асо-
ціації платників податків України, 

голова правління «Всеукраїнського 
банку розвитку»

«Вони поводяться, як мавпа з 
гранатою, тільки в заручниках у 
цієї мавпи вся країна».

Арсеній Яценюк, лідер «Фронту 
змін» про Партію регіонів

«Урядовий «план Барбаросса» 
зі скасування пільг не вдався».

Наталія Королевська, «БЮТ-
Батьківщина» про масовий протест 
воїнів-афганців і чорнобильців біля 

ВР

«Ми бачимо майбутнє в євро-
пейському домі. Але в домі, а не в 
прихожій. І якщо західний партнер 
не дасть нам чіткого сигналу про 
те, що перед нами будуть відкри-

ті двері першого салону Європи, 
то нам потрібно добре подумати: 
а що ми виграємо від топтання в 
прихожій? Європейці люблять по-
вторювати, що для танго потрібні 
двоє. Україна до цього готова».

Ганна Герман, радник Президента 

«І бажаю вам, аби студенти 
до вас ставилися добріше, не як 
до міністра освіти України, який 
одержав по фізіономії від дівчини 
букетом. Можливо, він викликав у 
неї особливо добрі почуття, і вона 
не змогла нічого з собою вдіяти?».

Дмитро Медведєв, президент РФ, 
звертаючись до російського міні-

стра освіти Андрія Фурсенка

«Зрозуміло, що 
народ і так 

сильно любить 
депутатів, а, почи-
тавши це, він гото-
вий задавити їх в 
обіймах».

 Володимир 
Литвин, спікер ВР 

попросив Кабмін 
у деяких статтях 

бюджету забрати 
слова, де йдеться 

про народних 
депутатів

У Британії можна смачно 
пообідати «Бобом Марлі»
та «Мадонною»
У піцерії «PizzaExpress», яка розташована на Дін-
стріт у Лондоні, можна замовити піцу «Rock’n’Roll 
Hall of Fame» з зображеннями Мадонни, Джимі 
Хендрікса, Ріанни та Боба Марлі. Рок-ідоли були 
вибрані не випадково. Як говорить керівник 
мережі піцерій Росс Дінес, композиції саме цих ле-
гендарних виконавців найчастіше звучать у якості 
фонової музики в закладах «PizzaExpress».


