
— Я підозрюю, що у моєї дружи-
ни є коханець. 

— Чому? 
— Та ми нещодавно до іншого 

міста переїхали, а до нас той самий 
сантехнік приходить… 


Менеджер банку зумів перекона-

ти грабіжника взяти гроші в кредит. 


Що може бути гірше роботи на 
голодний шлунок? Тільки робота на 
ситий шлунок... 


Вирішила пожартувати і паль-

цем написала на дзеркалі у ванній 
кімнаті: «Я вб’ю тебе». Чоловік пішов 
митися (природно, закрив за собою 
двері, скло запітніло, і напис стало 
видно). 36-річний мужик верещав 
як дитина, вискочивши з ванної. 


Сантехніка Васю всі називали 

«Фломастер», тому що він працює 
тільки тоді, коли «заправлений» 
спиртом. 


Мама накричала на тата. Тато 

накричав на сина. Син накричав на 
кота. Кіт мовчки наклав усім трьом у 
капці. Психологія! 


Балет «Лебедине озеро» зірвали 

люди, які почали кидати на сцену 
шматочки хліба. 


Рецепт для жінок. М’який пілінг 

у домашніх умовах: 
1. Намажте обличчя сметаною. 
2. Покличте кота. 

Чоловіки точнісінько як коти: 
годуєш — дряпаються, виженеш — 
нявчать під дверима. 


Криза докотилась і до мене — пе-

рейшов на чайний фреш... Із щойно 
витиснутих використаних чайних 
пакетиків... 


Хлопчик кинув кілька копійок у 

фонтан, щоб повернутись. І повер-
нувся: не вистачило грошей на авто-
бус... 


З появою власних дітей знову 

починаєш відпрошуватись у батьків, 
щоб кудись сходити. 


Певно, ведучим ранкових про-

грам добре платять. Судячи з на-
строю, їм вистачає навіть на кокаїн... 


Екстрасенси, коли напиваються, 

телефонують своїм майбутнім. 


Пора б уже задуматися, де про-
вести ніч із 31 грудня на 14 січня. 


Стою сьогодні о пів на 8-у ранку, 

чекаю маршрутку. Під’їжджає за-
бита під зав’язку, навіть двері не за-
криваються. Вбила фраза жінки, що 
стояла в проході відчинених дверей: 
«Заходь, буде весело!». 


Судячи по квитанції за комунал-

ку, з крана у мене тече «Боржомі», 
сміття вивозять на «Лексусі», домо-
фон — у роумінгу, а вулиці підмітає 
сам мер... 
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У Білорусі вивели новий сорт 
картоплі 
Бульбі з кольоровою м’якоттю ще не придумали 
назви. Для випробування знадобиться кілька років. 
Після цього коренеплід можна буде вирощувати по 
всій країні. У салатах забарвлення картоплі виглядає 
гармонійно. А ось пюре вийде бурякового кольору, 
що не дуже звично. За смаком новий сорт нічим не 
відрізняється від традиційного. Однак нова бараболя 
дуже корисна: вона багата антиоксидантами, зміцнює 
імунітет, уповільнює процес старіння тканин і органів 
та поліпшує пам’ять. 

Аргентинець влаштував гучне 
весілля з деревом
В Аргентині чоловік одружився з деревом, щоб за-
хистити природу. Символічна весільна церемонія 
відбулась у Буенос-Айресі. Актор та захисник при-
роди обрав за дружину дерево у міському парку. В 
такий спосіб чоловік вирішив привернути увагу до 
проблем екології. Подивитися на весільну церемонію 
прийшли десятки людей. Попри те, що дерево не 
давало згоди на одруження, щасливий наречений 
поцілував «дружину» і пообіцяв організовувати схожі 
акції й надалі.

«Людина, яка завдала великої 
шкоди країні, не має морального 
права бути в політиці. Є люди, 
так звані «біси». І я не розумію, як 
людина підписала газові контр-
акти, де Україна зазнала збитків 
на 160 мільярдів... Перше місце 
в Європі за ціною на газ у нас. Я 
бачу ці села, загнаних людей. Тим-
ошенко — людина, яка обманює 
людей. Святих немає в політиці. 
Взагалі, немає святих людей, на-
певно». 
Антон Яценко, Партія регіонів, про 

газові контракти, підписані Юлією 
Тимошенко

«Не йдеться про те, що Украї-
на, підписавши Угоду про асоціа-
цію з Євросоюзом, піде від Росії. 
Це не так. Це відхід від совка».

Петро Порошенко, позафракцій-
ний нардеп, про європейський 

вибір України

«Кінець світу не настане, і сон-
це сходити не перестане». 
Олександр Єфремов, голова фрак-

ції Партії регіонів, про те, що буде 
в разі непідписання Асоціації з ЄС 

«Україна, на території якої роз-
міщений географічний центр Єв-
ропи, могла б зіграти роль... між-

цивілізаційного порталу для країн 
Євроатлантики та Євразії». 

Віктор Янукович, Президент 
України

«Про успіхи влади треба гово-
рити, інакше в 2015 році Донбас 
знову будуть оточувати дротом».

Микола Азаров, Прем’єр-міністр

«Так сталося, що саме Януко-
вич буде людиною, яка здійснить 
цю мету (Угоду про асоціацію). 
Ви можете сміятися з цього чи не 
аплодувати, але він це зробить». 

Ганна Герман, радник Президента 

«Ек о н о -
м і к а 

України зараз 
перебуває в 
такій ситуації, 
коли її треба 
носити на ру-
ках, підкрес-
люю — на ру-
ках. І ніяких 
д о д а т к о в и х 
ускладнень». 
Микола Аза-

ров, Прем’єр-
міністр 

Овни живуть у вигаданій реальності. 
Пора вже бути практичнішим, бо, поки 
ви зводите повітряні замки, час не стоїть 
на місці. У гаманцях свище вітер, та це 
ненадовго. 

Не все йде так, як вам хотілося б. Пе-
речіпляєтеся, здавалося б, на рівному 
місці. Та це скороминуче. Просто треба 
перечекати цей період невезіння. Ви 
дратівливі, а спілкуванню це не сприяє. 

Доведіть до кінця розпочате, перш ніж 
братися за нове, інакше зовсім заплу-
таєтеся та розгубитеся. Пам’ятайте: хто 
спішить, той людей смішить. Можливі 
суперечки. 

Зорі на вашому боці. Скористайтеся 
шансом, який дарує вам доля, й упійма-
єте і синицю, і журавля. Більше дихайте 
свіжим повітрям: це покращить і настрій, 
і самопочуття. 

Вам намагатимуться встромляти пали-
ці у колеса, та ваш «позашляховик» це 
точно не зупинить. Заздрісники лишать-
ся позаду ковтати пил з-під ваших коліс. 
Матимете привід собою пишатися. 

Вас провокуватимуть на сварку, намага-
тимуться вибити з колії, тож постарайте-
ся не реагувати на провокацію, як бик на 
червону шмату. Поводьтеся стримано, з 
гідністю. 

На вас чекатиме стільки несподіванок, 
що у якийсь момент ви зрозумієте, що 
вже нічому не здивуєтеся. Вас намагати-
муться повчати, як жити. Дайте зрозумі-
ти, що обійдетеся без чиїхось порад. 

Поступово, пункт за пунктом, вдасться 
реалізувати попередній план. Якщо цей 
план, звісно, у вас є. Зважте, що цього 
тижня експромти Терезам не вдавати-
муться. 

Близькі розуміють, що вам зараз нелег-
ко, та, намагаючись допомогти, лише 
ускладнюють ситуацію. Постарайтеся 
пояснити їм, що самі можете впоратися 
зі своїми проблемами. 

У Риб з’являться впливові прихильники. 
Вашій чарівності й щирості несила опи-
ратися. Можливий навіть початок рома-
ну. Та не поспішайте втрачати голову від 
почуттів: обачність не зайва. 

Шелестких купюр у гаманці побільшає, а 
настрій, відповідно, покращиться. Ви пе-
ребуваєте в центрі уваги, чудово ладна-
єте з людьми, навіть із тими, кого бачите 
вперше. 

Не вимагайте від себе неможливого, 
інакше зовсім виб’єтеся з сил і почува-
тиметеся витиснутим лимоном. Заоща-
джуйте життєву енергію, щоб не зане-
дужати. 
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Дозвілля

Пт 15.11 — «Beer Mix». Дискотівка на будь-який смак! 
Сб 16.11 — гурт «ТАРУТА» (Київ). WorldMusic 
Нд 17.11 — ДЕНЬ СТУДЕНТА! Шалена Вечірка 

Пт 22.11 — новий проект Кораблика: МИ ЛЮБИМО 
УКРАЇНСЬКУ МУЗИКУ! Концерт-триб’ют гурту 
«СКРЯБІН». За участі команд: «ДАВНЯ КАЗКА», 
«РЕЗУС БЛЮЗ», «STUNKIT» 

Нд 24.11 — «СПЕКОТНІ ТАНЦІ». Суміш латини та реггі.

Афіша заходів пивного клубу 
«Оболонь»


