
Дзвінок на мобільний. Із дому. 
Вдома — нікого. Терміново. Таксі. 
Додому. Дим, гар. На плиті — забу-
та каша. Вдома — кіт. Очі квадратні. 
Сидить на телефоні. 


Після відпустки відпочилі, за-

смаглі, схудлі повертаються на ро-
боту втомлюватися, бліднути, тов-
стіти. 


Туреччина кричала: «Приїзди за-

смагати!». 
Париж кричав: «Приїзди фото-

графуватися!». 
А зарплата сказала: «Йди по гри-

би, фантазер!». 


Мрія всіх жінок — зробити вдо-
ма генеральне прибирання і натис-
нути кнопку «Зберегти». 


Прокинувся з відчуттям, що ви-

спався. Перша думка: «Проспав...». 


Цей незручний момент, коли на 
парі тиша, а твій живіт вирішує ви-
дати звук агонізуючого кита... 


Довго думала, що б таке подару-

вати чоловікові на день народження. 
Може, піну для гоління? Ні! Шкар-
петки? Банально. Купила собі путів-
ку до Таїланду! Нехай коханий від-
почине! 


Фільм російською з субтитрами 

українською: «Чёрт!». 
Субтитри: «Господи!». 
У кожного народу свої заступни-

ки... 

Домашній телефон потрібен. 
Хоча б для того, щоб знайти мобіль-
ний. 


Основна частина пішоходів пе-

ретинає дорогу за правилом «Зеле-
ний — іди, червоний — біжи». 


Головне питання, яке непокоїть 

усіх українців: чи є життя після «по-
кращення»? 


У будинку, де є діти, чисто може 

бути тільки у цукерниці. 


Давно помітив: найміцніший сон 
у нашій дев’ятиповерхівці в того, в 
чиїй машині о третій ночі спрацю-
вала сигналізація. 


На день народження до ліфтера 

може прийти тільки шість осіб за-
гальною вагою до 625 кілограмів. 


Закономірність: якщо взяти 

будь-якого чиновника і посадити 
його на 10 років із формулюванням: 
«Сам знаєш за що», то кожен буде 
знати за що. 


Мій улюблений екстремальний 

вид спорту — довіряти людям. 


Виявляється, на українських 
ринках існує тільки три розміри 
одягу: «на вас», «не на вас» і «треба 
міряти». 


Мама дівчинки-першокласни-

ці вже тиждень боїться проспати в 
школу. 
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Землі загрожує «сонячний 
Армагеддон» 
Скоро Земля зазнає посиленого впливу сонячної радіації. 
Вчені кажуть, що збої в роботі штучних супутників Землі 
неодмінно супроводжуватимуть фазу підвищеної со-
нячної активності, в яку вступила наша планета. Оскільки 
навігаційні системи супутників ніколи не перевіряли в 
умовах впливу сонячної радіації високих рівнів, при-
йдешні бурі на Сонці стануть справжнім «сонячним Арма-
геддоном». Про це свідчить, зокрема, поява на поверхні 
світила великої кількості сонячних плям. 

В Австралії дика свиня краде 
пиво у відпочивальників
В Австралії дику свинку, що живе на території кемпінгу, 
звинуватили в крадіжці пива у відпочивальників. Кажуть, 
що тварина встигла знищити щонайменше 18 банок на-
пою. За словами туристів, вона навмисно псує запаси, за-
лишені ними на вулиці, копирсається в смітті й роздирає 
пакети з відходами. Після «злочину» свиня успішно зали-
шає кемпінг. Співробітники служби прибирання території 
просять туристів уважніше ставитися до залишених без 
нагляду продуктів. Фахівці намагаються вистежити зло-
дюжку. Що з нею робитимуть далі, не уточнюється. 

«Влада використовує Консти-
туційний Суд, як повію, — він дає 
на будь-який запит потрібну від-
повідь». 

Володимир Бондаренко, 
«Батьківщина»

«Опозиціонери ніяк не можуть 
знайти спільної мови з вулицею. 
Вони довгі роки жили на ток-шоу, 
у розкішних кабінетах, дорогих 
машинах. А 2010-го змінилися 
правила гри — тепер треба вміти 
битися, не вестися на провокації».

Віктор Небоженко, політолог

«Поки я їх не бачив. Коли ми 
їх отримаємо, дамо документар-
ну оцінку… Очевидно, міністр 
аграрної політики та продоволь-
ства України Микола Присяжнюк 
відправив документи Чумацьким 
Шляхом, коли на волах везли сіль, 
тому вони так довго йдуть». 

Геннадій Онищенко, глава Рос-
споживнагляду, каже, що досі не 

отримав від України документи про 
якість цукерок Roshen 

«Де цей пан (Навальний) не 
з’являється, там завжди залишає 

сліди: то спиртовий завод поцу-
пив, то з лісом якісь проблеми, то 
у нього фірми за кордоном вияви-
лися, а він їх не задекларував». 

Володимир Путін, президент РФ, 
заявив, що справа «Кіровлісу», в 

якій проходить Олексій Навальний, 
не пов’язана з його критикою влади 

«Це донос комуністів. Це ши-
зоїдний енкаведизм». 

Валентин Наливайченко, нардеп 
від фракції «УДАР», про кримінальне 

провадження щодо нього за роз-
голошення держтаємниці 

«До н е ц ь к і 
олігархи 

всюди скупили 
все, що мож-
на. Спробуйте 
в Ігоря Коло-
мойського за-
брати Івано-
Ф р а н к і в с ь к 
(мільярдер має 
на Прикар-
патті активи у 
в и д о б у в а н н і 
та нафтопере-
робці, сфері 
туризму), то 
він три виши-
ванки одягне й 
шаровари, щоб 
втримати їх». 

Віктор Не-
боженко, 
політолог 

На брак уваги з боку протилежної статі 
Овни цього тижня не жалітимуться. Ви 
чарівні, й цьому важко опиратися. Щоб 
досягти успіху, наполягайте на своєму, 
не піддавайтеся на вмовляння. 

Цього тижня на Тельців чекає багато 
цікавого. Ви рішучі та наполегливі. Не 
бійтеся сперечатися, відстоювати свої 
погляди: вам вдасться захистити власну 
думку, нікого не образивши. 

Нарешті розгребете височенну гору 
накопичених справ, до якої раніше не 
знали, як підступитися. Відчуєте «супер-
геройську» енергію, життєвий потенціал 
підвищиться. 

Саме час для екстравагантних вчинків. 
Здивуйте всіх стрибком із парашутом чи 
просто кардинальною зміною зачіски. У 
роботі трохи менше довіряйте інтуїції й 
трохи більше — логіці. 

Люди, на підтримку яких ви звикли роз-
раховувати, відмовлять у допомозі. 
Зможете покладатися лише на себе. До-
сягнуте цього тижня буде пропорційним 
докладеним зусиллям. 

Непростий тиждень. Ви схильні по-
трапляти під чужий вплив, вами легко 
маніпулювати. Розкажіть близьким про 
те, що ятрить вам душу, — обов’язково 
полегшає. 

Стрільці серйозні, як ніколи до того. Пра-
цюють, не відволікаючись на відпочинок. 
Розмови про розваги зараз лише дра-
тують вас, але варто зробити тайм-аут, 
якщо не хочете «згоріти» на роботі. 

Вам вдасться вийти переможцем із будь-
якої суперечки, та не тому, що ви праві, 
а тому, що всім стане зрозуміло: пере-
конати вас у чомусь зараз неможливо. 
Терези вперто гнутимуть свою лінію. 

Цього тижня дівам бракує рішучості — 
вони топчуться на місці, раз у раз по-
вертаються до думок, які потрібно було 
давно залишити позаду. Вам необхідні 
підтримка та схвалення. 

Риби потребують відпочинку, віднов-
лення життєвих сил. Виспіться як слід, 
гуляйте на свіжому повітрі та приділяйте 
увагу тільки тим, хто справді цього за-
слуговує. 

Козороги зводять повітряні замки з сізі-
фовою наполегливістю. Ніщо і ніхто не 
в змозі переконати їх в ілюзорності їхніх 
сподівань. Але врешті-решт доведеться 
повернутись у реальність. 

Скорпіони насолоджуються життям, 
багато сміються, тішаться осінню, а от 
працювати їм ну зовсім не хочеться! Та 
щоби потім не довелося затягти тугіше 
паска, вставайте з канапи. 
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м. Луцьк, вул. Коперніка, 8а. 
Телефон для довідок: 

(0332) 72-33-53. 
www.morepiva.com; 

e-mail:obolon@morepiva.com

Дозвілля

Пт 13.09 — гурт «BAND.IT» (Львів). Кавер-Бенд 
Сб 14.09 — «РИТМОТЕКА». Нова дискотівка! 
Нд 15.09 — Рок-Н-Рульні танці 
Пт 20.09 — новий проект Кораблика: МИ ЛЮБИМО УКРА-

ЇНСЬКУ МУЗИКУ! Концерт-триб’ют гурту «БРА-
ТИ ГАДЮКІНИ» За участі команд: ДАВНЯ КАЗКА, 
ЛУЧЕСЬК-БЕНД, АУТКРАЙ

Сб 21.09 — Дискотівка 80-х 
Нд 22.09 — «Beer Mix». Дискотівка на будь-який смак! 

Афіша заходів пивного клубу 
«Оболонь»


