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ОВЕН
З’являться нові знайом-
ства. Хтось скористається 
цим для легкої інтрижки, 
хтось — для початку сер-
йозних стосунків. У сім’ї па-

нуватиме ідилія, а оскільки таке трапляється 
нечасто, насолоджуйтеся.

ТЕЛЕЦЬ
Захочеться обіпертися об 
чиєсь міцне плече, та до-
ведеться залагоджувати 
все самотужки. Буде важко 
опиратися спокусам, але 

варто лише раз оступитися, як проблеми по-
чнуть рости у геометричній прогресії.

БЛИЗНЮКИ
Зараз ви здатні досягти 
відмінних результатів само-
стійно або з мінімальною 
підтримкою. Проте така не-
залежність може дратувати 

оточуючих, і часом вас будуть критикувати 
за небажання прислухатися до порад.

РАК
Тотально залежатимете від 
обставин і чужих гаманців. 
Вгамуйте диктаторський 
тон, поводьтеся делікатно, 
добирайте слова. Неста-

більність емоційного фону спровокує пере-
пади настрою.

ЛЕВ
«Вперед і тільки вперед» 
— повинні повторювати ви 
щодня, адже саме зараз 
перед вами відкриваються 
нові неосяжні горизонти. 

Весь тиждень Амур може підкидати вам ці-
каві сюрпризи та нові враження.

ДІВА
Спілкування ускладнить-
ся. Спільну мову вдається 
знайти тільки з тими, з ким 
ви працюєте дійсно давно 
і вже не один пуд солі з’їли 

разом. Будьте обережні у висловлюваннях, 
аби уникнути сутичок.

ТЕРЕЗИ
На цьому тижні вам відве-
дено роль чарівного мага, 
який робить «погоду»: сон-
це щастя або зловісна буря 
— все залежить від вашого 

настрою. Будьте дипломатичні, не ображай-
те слабших, бо наживете таємних ворогів.

СКОРПІОН
Титул найвезучішого знака 
гороскопу на цьому тижні 
належить вам. Ви давно 
чекали такого шансу, і от 
він з’явився. Кохання, гро-

ші, компліменти поллються на вас місячною 
дозою опадів.

СТРІЛЕЦЬ
Попереду нелегкий пері-
од. Не беріться за нове — 
краще розібрати гори, які 
вже накопичилися. Дещо 
ослабиться здоров’я. Цей 

тиждень — остання барикада перед білою  
полосою «зебри».

КОЗЕРІГ
Грошенят помітно помен-
шає, тож доведеться тіс-
ніше затягнути пасок. Ша-
нуйтеся: ймовірні застудні 
захворювання. Ваш шарм 

чаруватиме протилежну стать, тож будьте 
готові до побачень.

ВОДОЛІЙ
Ви на старті кар’єрного ма-
рафону, фахові м’язи у від-
мінній формі, шеф не при-
ховує симпатію і готовий 
додати до зарплати. Для 

багатьох будете і героєм тижня, і ворогом 
народу, та жодна з іпостасей не порадує.

РИБИ
Зберіть в кулак рішучість і 
переконайтеся, що вам під 
силу звернути гори. Ймовір-
но цікава пропозиція нової 
роботи, обговорення чого 

забере у вас не один день. Перспективи на-
повнять вас енергією, окрилять і надихнуть.
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Вирішила в домі чоловічу роботу 
зробити сама: лягла на диван, див-
люся телевізор, важко, не сперечаю-
ся, але треба!

☺☺☺
Бос знайомиться з новим воді-

єм: 
— Ваше прізвище? 
— Мене звати Олексій... 
— Мене цікавить прізвище, бо я 

звик звертатися до водія по прізви-
щу! 

— Я думаю, що вам буде незруч-
но називати мене по прізвищу... 

— Мене не цікавить, що ти ду-
маєш! 

— Моє прізвище — Коханий... 
— Поїхали, Олексію.

☺☺☺
Чому біла нитка, якою з’єднані 

нові шкарпетки, завжди виявляєть-
ся міцнішою, ніж нитки, з яких зро-
блені самі шкарпетки?

☺☺☺
— Любий, прокидайся, будиль-

ник дзвонить!
— Я сплю... Передай, що я йому 

пізніше сам передзвоню...
☺☺☺

Я як магніт. І не тому, що притя-
гую людей... Просто липну до холо-
дильника.

☺☺☺
Оголошення: «Інтелігентна сім’я 

продасть двох фортепьянів і одну 
роялю. Заважають у калідорі».

☺☺☺
Перші слова водія маршрутного 

таксі, який потрапив у аварію: «От 
халепа, копіки перемішалися».

☺☺☺
Акція: купуйте aвтомобіль «Тав-

рія»! Під кожною третьою кришеч-
кою кaпоту — двигун. У кожному 
десятому двигуні — мaсло, в кожно-
му сотому — мaшинне. Поспішайте! 
Двигунів усього три».

☺☺☺
— Не хвилюйтеся, — заспоко-

ює лікар молоду жінку, у якої що-
йно прийняв пологи прямо в ліфті. 
— Мені розповідали, що торік одна 
жінка народила в метро прямо на 
ескалаторі.

— Лікарю, це була я...

— Ти так схудла! Це нова дієта?
— Так, морква, буряк і картопля.
— А що робила: варила чи сма-

жила?
— Копала!

☺☺☺
— Я щойно з косметичного са-

лону.
— А що? Було зачинено?

☺☺☺
У ліжку я — зірка! Руки, ноги 

розтягну і сплю! А якщо ще пальці 
розчепірені, то взагалі сніжинка!

☺☺☺
Тільки у нас замовлена піца 

приїжджає швидше, ніж викликана 
«швидка допомога».

☺☺☺
Дитинство — це та пора, коли 

біжиш вночі з туалету і радієш, що 
тебе не з’їли.

☺☺☺
Перед тим як ловити ротом сні-

жинки, переконайся, що всі птахи 
відлетіли на південь.

☺☺☺
Коктейль із листочками м’яти 

— мохіто. А коктейль із листочками 
коноплі — хіхіто.

☺☺☺
Дві миші гризуть плівку в кі-

носховищі. Одна філософськи за-
уважує: «Знаєш, сценарій був кра-
щим...».

☺☺☺
Причина смерті: «Отримав зарп-

лату, несумісну з життям».
☺☺☺

Управління ДАІ ухвалило рішен-
ня про введення нового знака. Нази-
вається «Джокер». «Джокер» може 
бути будь-яким знаком за бажанням 
інспектора.

☺☺☺
Рай — це місце, де немає будиль-

ників, понеділків і начальників.

Студентка пробула в декреті 
22 роки
Мешканка Кузбасу Тетяна Яременко затрималася в ака-
демічній відпустці на 22 роки. Причому весь цей час 
студентка її чесно «відпрацьовувала»: у неї дев’ять до-
ньок — 3, 5, 8, 9, 11, 13, 16, 19 і 21 року. У двох перших 
шлюбах жінка народила чотирьох дітей, але з чоловіка-
ми з різних причин розлучалась. Та матір’ю-одиначкою 
Тетяна пробула недовго — її полюбив Борис, який усе 
життя мріяв, щоб у нього було багато дітей. Він узяв 
Тетяну за дружини і в цьому шлюбі в пари народилося 
ще п’ять дочок.

Cовенятко стало зіркою 
Інтернету
Вперше відео продемонстрували, на зустрічі 
Союзу друзів хижих птахів у передгір’ї Альп. 
У кліпі кілька кумедних сов, які обертають 
головами і мружаться, але тільки крихітка 
Молла дозволяє гладити себе людині і явно 
отримує  від цього насолоду. За п’ять днів 
ролик подивилися 700 тисяч осіб. А до цього 
моменту ролик набрав близько шести мільйо-
нів переглядів.

«Значно більша ймовірність, 
що в результаті у Євросоюзі ві-
зьмуть верх сили, які й так не дуже 
хочуть бачити Україну, і просто 
махнуть на нас рукою і з гучним 
гуркотом закриють двері. Тоді Ві-
ктор Янукович опиниться сам на 
сам зі своїм найбільшим нічним 
жахом, а це, повірте, не Тимошен-
ко, а Путін, який незабаром стане 
президентом».

Тарас Чорновіл, заступник голови 
парламентського комітету 

з закордонних справ

«Шантаж та інтриги в Євросо-
юзі розглядають як поганий тон. 
Там усі прекрасно все зрозуміли. І 
якщо вони навіть і поступляться, 
то ставлення до нашого Президен-
та буде, відверто кажучи, трішки 

гидливе. Тобто він потрапляє в 
характеристику тих людей, яких 
розглядають, як дрібних шахраїв у 
політиці». 

Тарас Чорновіл, заступник голови 
парламентського комітету 

з закордонних справ

«Говорять про злочинну змову 
лідерів опозиції, Партії регіонів та її 
сателітів. Я сказав би, це більше, ніж 
злочин — це злочинна помилка».

Іван Заєць, «НУ-НС» про новий 
виборчий закон

«Я вважаю, Україна стане стій-
кою країною після того, як позба-
виться або від Заходу, або від Схо-
ду. Я за те, щоб вона позбулася від 
Галичини. Якщо прибрати Галичи-
ну з моєї країни і залишити справ-

жню Україну з Донбасом і Кримом, 
це і буде перша Росія. А там буде 
Російська Федерація… Галичина 
— наріст на тілі України».

Юрій Болдирєв, Партія регіонів, 
вважає, що Україна не може 

перебувати в нинішньому складі 
і має позбутися Галичини

«У нас, на жаль, ідіотів обрали в 
парламент, які за державний раху-
нок їдуть за кордон і там поливають 
брудом Президента, владу… Цей 
бруд тече по тілу країни… Хто ж по-
тім з Україною спілкуватися буде? 
Хотілося б, щоб у нас на найближ-
чих парламентських виборах народ 
залізною мітлою гнав цю погань, 
яка за державний рахунок їздить за 
кордон і поливає брудом країну».

Михайло Чечетов, Партія регіонів

«Думати, що 
десь на печі, 

як Ємеля, буде 
в и р о щ у в а т и с я 
якийсь месія — це 
неправильно».

Олесь Доній, 
«НУ-НС» про те, що 

українці повинні 
навчитися вибира-

ти чесних людей


