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ОВЕН
Прагнутимете будь-що 
завоювати симпатії, тож 
експериментуватимете з 
іміджем і стилем поведінки, 
щоб таки потрапити «в де-

сятку». Успіху досягнуть ті, хто ладен тягну-
ти все самотужки та працювати, як віл.

ТЕЛЕЦЬ
Важко буде пристосуватися 
до ритму цього тижня. За-
стрягатимете в ситуаціях, з 
якими конкуренти справля-
ються значно швидше. Тож 

не бажано братися за серйозні проекти. Від-
мовтеся від необґрунтованих витрат.

БЛИЗНЮКИ
Вам видаватиметься, що 
ви задаєте тон, контр-
олюєте ситуацію й керуєте 
розвитком подій. На жаль, 
це всього лише ілюзія. На-

справді ви — жертва обставин і плетива ін-
триг. За маскою союзника ховається ворог.

РАК
Емоційний фон надто хист-
кий. Поринете у спогади, й 
теперішнє на їх тлі здавати-
меться вам ледь не жалю-
гідним. Припиніть озирати-

ся на минуле. Все не так погано, як здається, 
тож дивіться на світ позитивніше.

ЛЕВ
Намагайтеся приймати 
важливі рішення самостій-
но. Не покладайтеся на 
поради, прислухайтеся до 
інтуїції та здорового глузду. 

Що м’якшими ви будете до рідних, то теплі-
шими будуть стосунки у сім’ї.

ДІВА
Ризикуєте потрапити під 
негативний вплив сумнів-
них осіб, повіривши їхнім 
спокусливим, але порожнім 
обіцянкам. Якщо поклада-

тиметеся лише на себе, все вдасться. Ризи-
куєте нажити заздрісників. 

ТЕРЕЗИ
У гонитві за гострими відчут-
тями ви здатні ризикувати, 
втрачати голову, нехтуючи 
обережністю. Приборкайте 
цей запал. Час компромісів 

і злагодженої співпраці: аби досягти бажано-
го, доведеться піти на поступки. 

СКОРПІОН
Доволі непоганий тиждень. 
Вам справді в усьому щас-
титиме, тож не гайте часу. 
Чимало радощів принесе 
спілкування з друзями. У 

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

СТРІЛЕЦЬ
Не час вилежуватися на ка-
напі — беріться до справи. 
Можете досягти неабияких 
результатів. Настрій суттє-
во коливатиметься: часом 

на душі буде світло й радісно, та на зміну 
гарному настрою приходитиме хандра.

КОЗЕРІГ
З’явиться прагнення хоч 
якихось змін у житті — хоча 
б на побутовому рівні. Тож 
на вашу оселю чекає що-
найменше перестановка 

меблів. Не переживайте через дрібниці, по-
бережіть нерви.

ВОДОЛІЙ
Не гострословте у спіл-
куванні з начальством: 
ризикуєте наразитися на 
немилість шефа. Забаг-
неться душевного спокою й 

комфорту. Потеревеньте з друзями, бо вони 
вже скучили за вами.

РИБИ
До нових романтичних зна-
йомств ставтеся спокійно: 
не варто форсувати події. 
Доведеться вдатися до ди-
пломатичних хитрощів, аби 

залагодити давній конфлікт між близькими 
людьми. Не перевтомлюйтеся.
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На дні океану знайшли 
корабель із 200 т срібла
В Атлантичному океані виявлено затонуле 70 років 
тому британське судно «Геірсоппа» з 200 тонна-
ми срібла на борту. Корабель знайшла компанія 
«Odyssey Marine», що отримає 80% скарбів. У 1941 р. 
судно поверталося до Британії з Індії і біля узбе-
режжя Ірландії потрапило в шторм. Його помітив 
німецький підводний човен і випустив по ньому 
торпеду. На кораблі було срібло, що належало при-
ватним особам, а також монети і злитки Мінфіну Ан-
глії. Підводники мізкують, як підняти вантаж із дна. 

— Де тебе чорти носять?
— Ти теж їх бачиш?

☺☺☺
Народні прикмети: якщо дим 

стелиться по землі — поверніться 
та вимкніть праску, якщо ж підні-
мається стовпом — можете вже не 
вертатися.

☺☺☺
— Дівчино, яка ваша вага? 
— Це секрет! 
— Ну скажіть хоча б перші три 

цифри!
☺☺☺

Найкорисніше в «Чупа-чупсі» — 
це паличка: у ній найменше барвни-
ків і калорій.

☺☺☺
— Жінки, друже, люблять вуха-

ми.
— Я знаю, їм подобається шелест 

грошей.
☺☺☺

Новина: «Студентка вдарила Та-
бачника букетом квітів».

Коментар: «Жаль, що в букеті не 
було арматури».

☺☺☺
Новини по радіо. Диктор каже: 

«На дороги області наносять роз-
мітку».

Дід Микола обурюється: «Кра-
ще б на дороги області нанесли ас-
фальт!».

☺☺☺
— Скажи, коханий, у мене гарне 

волосся?
— Дуже гарне, довге, оксамито-

ве! Проте, знаєш, ноги все-таки кра-
ще голити…

☺☺☺
Їде чолов’яга на верблюді, увесь 

мокрий. Назустріч йому — при-
ятель. Він здивовано питає: 

— Що це з тобою? Із тебе аж 
тече!

— Та верблюд дуже забобонний 
попався. Чорна кішка дорогу пере-
бігла — і він, хай йому грець, тричі 
сплюнув через ліве плече!

☺☺☺
— Пробачте, дівчино, я погано 

бачу, і мені здалося, що напис на ва-
шій майці зроблено шрифтом Брай-
ля...

Зустрічаються двоє сусідів:
— Увесь день моя дружина скар-

житься на неврастенію, невралгію, 
неврит...

— Як ви це пояснюєте?
— Дуже просто: їй на ринку за-

горнули шматок ковбаси в аркуш 
паперу з медичної енциклопедії на 
букву «Н».

☺☺☺
В Україні до Євро-2012 будують 

аеропорти, щоб не було соромно за 
дороги.

☺☺☺
— Катю, що тобі подарувати? 
— Все одно, любий, аби лише ко-

робка автомат і комп’ютерна систе-
ма навігації.

☺☺☺
— А пам’ятаєте, раніше в гілочці 

бузку шукали суцвіття з п’ятьма пе-
люстками — на щастя... 

— Так... Якими тільки дурниця-
ми не займалися, поки комп’ютерів 
не придумали!

☺☺☺
Справжній чоловік не падає — 

він атакує підлогу.
☺☺☺

В глухому селі доярка за день на-
доїла 300 літрів молока. Понаїжджа-
ло журналістів: із камерами, мікро-
фонами — все як годиться:

— А чи змогли б ви надоїти 400 
літрів?

— Хм... Змогла би!
— А 500?
— Хм... Певно, змогла би.
— Ну а 600?
— Та ні, то вже буде сама вода!

☺☺☺
Табличка на паркані будинку: 

«Собака не злий, але з дуже розхита-
ними нервами!».

☺☺☺
Хлопчик-хуліган п’ять днів не 

міг потрапити додому: він дзвонив у 
двері — й утікав…

«Я б порівняв нашу країну зі 
сплячою красунею, яка чекає сво-
го пробудження».

Андрій Клюєв, віце-прем’єр — 
міністр економічного розвитку й 

торгівлі 

«Такий великий шматок, як 
Україна, не переварюється, а дода-
ється до тіла Євросоюзу».

Костянтин Грищенко, міністр за-
кордонних справ України не уявляє 

об’єднану Європу без України

«До мене ставляться, як до 
шматка м’яса з кількома кістками».

Валерій Іващенко, колишній в.о. 
міністра оборони обвинувачує суд-

дів у поганому ставленні до нього

«Вирок буде, і він буде саме об-
винувачувальним. Це був класич-
ний суд Лінча».

Юлія Тимошенко, екс-прем’єр-
міністр про вирок, який їй винесуть

«Уже зараз навіть у Донбасі 
ніхто не зізнається, що голосував 
за Януковича. Їм соромно… І вла-
да боїться. Висилає на розборки 
«Беркут», чим ще більше нарива-
ється. Не буває євростандартів без 
євровиборця. Ми повинні вбити в 
собі раба, інакше не зможемо роз-
правити плечі… Ми або громадя-
ни, або худоба». 

Анатолій Гриценко, голова пар-
ламентського Комітету з питань 

національної безпеки та оборони

«Ющенко ввійшов в україн-
ську історію як найбільший не-
вдаха… Попри всю його любов до 
історії». 

Сергій Таран, політолог

«Коли поламав пальці на руці 
та сходив до «Феофанії», то там 
простояв годину в черзі, плюнув і 
пішов у приватну лікарню. Потім 
ходив туди з серцем. Побачив, чим 
мене збираються лікувати, розвер-
нувся — і поїхав на операцію до 
Ізраїлю».

Валерій Баранов, народний 
депутат не задоволений рівнем 

обслуговування в спеціалізованих 
медичних закладах

«От ці троє 
«гопників» 

у черговий раз го-
ворять, що немає 
підстав для зміни 
мені запобіжного 
заходу. А на яких 
підставах я тоді 
утримуюся?»

Юрій Луцен-
ко, екс-міністр 

внутрішніх справ 
України про про-

курорів, які не по-
годилися змінити 
йому запобіжний 

захід

У Києві провели перший 
«кривавий» парад зомбі
У Києві пройшов перший парад зомбі. Перемащені 
кетчупом і гуашшю задля кровожерного вигляду 
кияни пройшли маршем від станції метро «Уні-
верситет» до центру міста. Столичні «зомбі» мали 
вдавати живих мертв’яків, але кусати та займати 
перехожих їм заборонялося. Такі паради людей, 
переодягнених у «закривавлені» костюми та з від-
повідним гримом, уже давно популярні в Європі. 
Марш живих мерців нещодавно відбувся і в Росії.


