
Отримала SMS від сина: «Мам, у 
мене сьогодні 19 уроків, буду вран-
ці». Відповіла: «Добре, синку, тільки 
обкладинки на підручники одягни». 


Якщо ви не п’єте і не матюкаєте-

ся, значить, ви не стежите за ситуа-
цією в країні. 


Коли дружина сказала чоловіко-

ві, що купила нові чоботи: шкіряні, 
коричневі та з пряжкою, він і не під-
озрював, що це... три пари. 


Майстер лакофарбувального 

цеху вже другий рік думає, що пра-
цює з напарником. 


Хлопчик, що не до кінця зав’язав 

шнурки, не до кінця зійшов із еска-
латора. 


«Таврію» можна розігнати до 

300 км за годину, якщо скинути її з 
літака. 


«Та нормальні в нас дороги!» — 

сказав мер міста, ставлячи на «сиг-
налку» свій БТР. 


Продавець шаурми, міняючи пе-

люшки своїй дитині, за звичкою до-
дав капусти і майонезу. 


В українця дві проблеми: допра-

цювати до п’ятниці та протверезіти 
до понеділка. 


Американські гірки? Не смішіть! 

Українські маршрутки — оце ризик! 

Він був у чудовій спортивній 
формі. Правда, на пузі вона вже не 
застібалася... 


Портрети Іраклія Пірцхалави, 

Інгеборги Дапкунайте і Джавахарла-
ла Неру висять у кожній логопедич-
ній клініці, що себе поважає. 


У лісі сторони світу дізнаються 

по моху на деревах, а в місті — по 
супутникових тарілках. 


Не кожна дівчина знає, що дві 

смужки — це ще й молодший сер-
жант. 


Спостереження збоку: енергій-

ніше за всіх на дискотеці танцює син 
аптекаря. 


Збиральник чаю Раджа на план-

таціях «Ліптон» в Індії навіть не під-
озрює, що збирає його з любов’ю. 


Найефективніше клеїти пластир 

для схуднення на рот. 


Жіноча дружба: все, що скажете, 
може бути використано проти вас. 


«Нарешті відключили клятий Ін-

тернет!» — подумав чоловік, повер-
нувшись додому з роботи і вчувши з 
кухні запах наваристого борщу. 


— Фантастика! Холмсе, а як ви 

дізналися, що в шеф-кухаря цього 
ресторану звичка гризти нігті й до-
вге світле волосся? 

 ПОЛІТИЧНІ ПЕРЛИ
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У Токіо продають золоту 
новорічну ялинку 
Японська ювелірна компанія виставила на продаж 
у Токіо різдвяну ялинку, зроблену з чистого золота, 
вартістю 500 млн єн (близько 5 млн дол.). На виготов-
лення дерева заввишки 2,4 м пішло приблизно 43 кг 
дорогоцінного металу. Ялинка прикрашена іграшками 
з зображеннями популярних персонажів мультфіль-
мів — Міккі Мауса, його подруги Мінні й Дональда 
Дака, які летять на повітряних кулях. Золота ново-
річна красуня чекатиме на свого покупця в магазині 
ювелірної компанії в Токіо до 25 грудня. 

До Землі летить найяскравіша 
комета століття 
Надзвичайно яскрава комета наближається до Со-
нячної системи. Вона проходитиме повз Сонце трохи 
менше як два тижні, а лід із її тіла утворить небувало 
яскравий хвіст. Комета ISON (C/2012 S1) була відкрита 
у вересні минулого року. Сонячні промені нагріють 
космічне тіло до 2760 градусів за Цельсієм, що зро-
бить його яскравішим від інших. Деякі вчені навіть 
стверджують, що ISON зможе затьмарити Місяць. Ко-
мету буде видно неозброєним оком у ранкові години 
протягом грудня та в нічний час у січні. 

«Ні Єфремов, ні Чечетов не 
приймають рішення, на відміну 
від тоталітарних сект на кшталт 
«Батьківщини», де все вирішує 
одна людина». 

Михайло Чечетов, фракція ПР, про 
те, що Партія регіонів є 

демократичною політсилою 

«Президент країни Віктор 
Янукович як капітан великого 
державного корабля, на флагшто-
ку якого гордо майорить прапор 
України, а він стоїть на капітан-
ському містку, приведе великий 
державний корабель у гавань Єв-
ропейського Союзу. Це навіть не 
теорема, це аксіома». 

Михайло Чечетов, Партія регіонів

«Ніяких ексклюзивних підхо-
дів ніхто з громадян України не 
отримає». 

Віктор Янукович, Президент 
України, про те, що для екс-прем’єр-

міністра Юлії Тимошенко не буде 
створено ексклюзивних прав

«Ми не можемо їхати до Брюс-
селя, купуючи квиток до Москви».

Арсеній Яценюк, лідер фракції 
«Батьківщина» 

«Постараємося зробити все від 
нас залежне, щоб зробити можли-
вим інтеграцію України зі світом за-

хідним, щоб не ризикувати, що вона 
інтегрується зі світом східним, тому 
що це завжди вилазило нам боком».

Броніслав Коморовський, 
президент Польщі 

«Асоціація з Євросоюзом для 
України не означає приєднання до 
ЄС. Найімовірніше, вони ніколи 
не вступлять до Європейського 
Союзу. Ми закликаємо ЄС не ві-
шати перед Україною, як у відомої 
домашньої тварини, морквину пе-
ред носом, при цьому розуміючи, 
що морквину вона ніколи навіть 
лизнути не зможе, але буде весь 
час йти за нею вперед». 

Дмитро Рогозін, віце-прем’єр РФ 

«Мені здається, 
що ми залиши-

мося біля розбитого 
корита зі своїми неви-
конаними рішеннями». 

Леонід Кучма, екс-
президент, про те, що 
буде з Україною, якщо 
вона не підпише Угоду 

про асоціацію з ЄС 

Не будьте занадто впертими: цього тиж-
ня ваше впирання лобом у стіну загро-
жує вилізти вам боком. Щаститиме тим 
Овнам, які вміють піти на поступки, коли 
це потрібно. 

Нарешті можна розслабитись і дозво-
лити собі пливти за течією: цього тижня 
приказка «Все, що відбувається, — на 
краще» спрацьовуватиме стовідсотково. 
Гаманець потовщає. 

Протиріч із близькими, попри докладені 
для цього зусилля, уникнути не вдасть-
ся. І буде краще, якщо перший крок до 
примирення зробите саме ви. Інакше 
склеювання горщиків може затягнутися. 

Ймовірна зустріч із людиною, за якою ви 
сумували. Можливе навіть відновлення 
розірваних стосунків. Будьте терплячі зі 
старшими родичами: порозумітися буде 
нелегко. 

Дуже загостриться інтуїція. Якщо дослу-
хаєтеся до її підказок, то не припустите-
ся помилок навіть у найскладнішій ситу-
ації. Друзі потребують вашої допомоги та 
поради. 

На Водоліїв чекає дуже романтичний 
тиждень. Стосунки, що розпочнуться 
цими днями, будуть засновані на щи-
рості й непідробному захопленні одне 
одним. 

Якщо спрямуєте нестримний потік своєї 
енергії не на пошуки пригод, а на роботу, 
то зможете гори звернути. Інша річ, що 
вас більше тягне на гульки, ніж до робо-
чого столу. 

Ті, хто завжди вважав, що вам бракує 
рішучості й наполегливості, цього тижня 
зрозуміють, як глибоко помилялися. Ви 
змітатимете перешкоди зі свого шляху, 
як руйнівний торнадо. 

Дрібних непорозумінь, як на один тиж-
день, можливо, й забагато, та не беріть 
їх близько до серця. Не варто засмучу-
ватися через такі дрібниці. Посміхніться 
життю. 

Тиждень складний. Ваші особисті сим-
патії й антипатії заважають плідній ро-
боті. Зараз вас легко ввести в оману, й 
цим неодмінно спробують скористатися. 
Будьте насторожі. 

Для результату доведеться викластися 
на всі 100%. Ніщо цього тижня не да-
ватиметься Козорогам просто так. На-
беріться терплячості й крок за кроком 
утілюйте задумане в життя. 

Почуватиметеся людиною-невидимкою, 
яку ніхто не помічає. Але такі думки — 
результат самонавіювання і заниженої 
самооцінки. Не перебільшуйте: не все 
так погано у вашому домі. 
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Дозвілля

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 

Пт 29.11 — джаз-ансамбль «DZYGA IMAGINE» (Львів). 
Swing, Blues, Funk, Latin, Jazz-Rock, Jazz-Folk 

Сб 30.11 — камеді-шоу «ШТУРВАЛ». Новий сезон! Третя 
серія 

Нд 01.12 — фотопленер-квест “Піратська вечірка”

Афіша заходів пивного клубу 
«Оболонь»


