
— Я категорично не хочу вихо-
дити заміж за такого скупого, як ти! 
На, забирай свою обручку! 

— А де коробочка? 


У пиві мало вітамінів — ось чому 
його доводиться пити так багато. 


Мені можна довірити все... Крім 

шоколадки. 


Минулого Нового року відмо-
вився від олів’є. Цього спробую від 
мандаринок відмовитися: треба ж 
з’ясувати, від чого мені так погано 
1 січня! 


«Мамма міа, італьяно пісуаро!» 

— закричав кіт, побачивши мої нові 
італійські туфлі... 


У чому різниця між батьком і 

матір’ю? Мама: «Не бійся, зараз ко-
марик вкусить, і все пройде». 

Батько: «Лікар отакенного шпри-
ца тобі приготував!». 


Син Януковича не ходить на пре-

зидентські вибори. Чому? Бо батьків 
же не обирають! 


— Доброго дня, це вам із дитса-

дочка телефонують, ваша черга піді-
йшла... 

— Доброго, дякую... Сина вчора 
в армію забрали. 


Китайські діти зранку роблять 

зарядку, а ввечері відносять її у ма-
газин електроніки. 

Нова версія народної пісні: 
Я прийшов до банкомата, 
Думав, що зніму зарплату,
Сунув картку — а нема! 
Підманула, підвела! 


Є три речі, на які страшно диви-

тися зранку після п’янки: обличчя, 
гаманець і список вихідних дзвінків. 


У День рибака найбільшого 

ляща зловила жінка Петра, забувши 
розбудити його на рибалку. 


— У мене Mеrсеdеs — один ком-

форт! 
— У мене ВМW — один відпо-

чинок! 
— А в мене маршрутка — один, 

будь ласка, передайте! 


Жінка — це таємниця, покрита 
макіяжем. 


Слово чоловіка — тверде, як 

криця, і непорушне. Якщо він сказав 
«завтра», то його рішення не зміню-
ється. І не треба перепитувати кож-
ного дня. 


В 70-х роках дітям пояснювали, 

що світлодіод — це така маленька 
радіодеталь, що світиться, як світ-
лячок. У наші дні дітям пояснюють, 
що світлячок — це така маленька ко-
машка, яка світиться, як світлодіод. 


Основне призначення мізинця 

на нозі — переконатися, що всі меблі 
в квартирі на місці. 
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Фотограф показав танці 
ведмежат у лісі 
Фінський фотограф Уалттері Мулкахайнен зробив 
серію знімків кумедних ведмежат, які бігають біля де-
рева і тримають одне одного за лапи. На зворушливих 
світлинах видно, як тварини стоять на задніх лапах і 
начебто танцюють посеред лісу. Чоловік розказав, що 
сміявся до сліз, коли побачив чудернацькі ігри вед-
межат. Після вдалої фотосесії у лісі з фотографом-ама-
тором зв’язалися відомі та визнані митці всього світу. 
Вони похвалили роботи Мулкахайнена та надихнули 
його продовжувати знімати тварин.

Знайдено найстаріший у світі 
рецепт глінтвейну 
У Дрездені знайшли найстаріший рецепт глінтвейну. 
Рукопис був виявлений у Саксонському державному 
архіві під час огляду старих тек графа Вакербарта, 
розповів доктор Нільс Брюбах. Граф Август фон Ва-
кербарт записав його морозної грудневої ночі 1834 
року пером і тушшю. «Про давні часи відомо тільки 
те, що біле і червоне вино для поліпшення смаку при-
правляли спеціями. Вакербарт був першою людиною 
в Німеччині, хто розігрів це вино і винайшов наш 
улюблений глінтвейн», — додав Брюбах. 

«У Ігоря Михайловича Суркі-
са висока стартова швидкість. Я 
пам’ятаю, він до мене приїхав при-
вітати з днем народження. У цей мо-
мент мій молодший син гуляв із ві-
вчаркою. Син узяв палицю, кинув у 
його бік і командує собаці: «Апорт!». 
Ігор Михайлович так рвонув... У 
мене в команді жодного футболіста 
з такою швидкістю немає. Будь-яка 
команда мріє про гравця з такою 
стартовою швидкістю». 

Ринат Ахметов, 

президент ФК «Шахтар»

«Один мільярд євро — це ні-
чого. Це, можна сказати, допомога 
жебракові на паперті».

Микола Азаров, Прем’єр-міністр, 
про запропоновану ЄС фінансову 

допомогу Україні

«Це рівнозначно тому, щоб че-
рез скло лизати мед». 

Володимир Литвин, нардеп, про 
наміри встановити скло в ложі 

преси

«Екс-прем’єр Юлія Тимошенко 
стала розмінною монетою в тор-
гівлі за більш вигідний кредит для 
уряду України. Про те, що за вирі-
шення питання Тимошенко уряду 
потрібні тільки гроші, сказав і сам 
Прем’єр Микола Азаров. Щоб за-
крити дірку в бюджеті, їм потрібні 
гроші, ось вони і торгуються, хто 
більше дасть». 

Антоніна Ульяхіна, глава БЮТ у 
Дніпропетровську, рідна тітка Юлії 

Тимошенко

«У нас укра-
ли надію 

на світле май-
бутнє, нашу 
країну продали 
Москві, і тільки 
сьогодні ми мо-
жемо поміняти 
історію, злама-
ти режим! Вони 
мають маєтки в 
Європі, там жи-
вуть їхні сім’ї, а 
Україна для них 
чужа, вони її 
тільки грабують. 
Хай сідають на 
свої приватні 
літаки і летять 
у своє Монако 
— це їхній шанс 
врятуватися від 
в’язниці, бо ми 
не простимо на-
ругу над нашою 
державою». 

Юрій Левчен-
ко, нардеп від 

опозиції 

Пам’ятайте: що раніше змусите себе 
розгребти накопичені справи, то прості-
ше буде це зробити. А тому докладіть 
зусилля та відірвіться від канапи. За вас 
ніхто нічого не робитиме. 

Вдалий тиждень. Не без хвилювань, але 
все, що відбуватиметься, буде на краще. 
У вас з’явиться шанс відверто поговори-
ти з людиною, до якої ви небайдужі. Не 
приховуйте своїх почуттів. 

Ви перебільшуєте помилку, якої при-
пустилися, картаєте себе за те, що є 
наслідком звичайного збігу обставин. 
Припиніть їсти себе. Не зациклюйтеся на 
невдачі, рухайтеся вперед. 

Раки цього тижня неуважні, забудькуваті 
та неповороткі. Раз у раз щось вилітає з 
голови, а з рук усе падає. До того ж ви 
дуже засмучуєтеся через таку свою роз-
зявкуватість. Спробуйте зосередитися.

Левам цього тижня доведеться мати 
справу з нав’язливими на неприємними 
їм людьми. Проте доведеться натягти 
маску доброзичливості й усміхатися, 
якщо не хочете нажити собі ворога. 

Цей тиждень може здатися Водоліям 
занадто помірним. Розслабтеся і насо-
лодіться цим спокоєм: нарешті маєте 
нагоду відпочити — розумово й тілесно. 

Попереду — вдалий тиждень. Усе йтиме 
як по маслу. В житті самотніх Стрільців 
з’явиться людина, здатна перевернути 
їхній світ. Ризикуєте втратити голову від 
почуттів. 

Ви цього тижня непростимо нетерпля-
чі. Мабуть, геть забули про те, що «хто 
спішить, той людей смішить». Зменшіть 
оберти. Не потрібно так квапитися, ви 
все встигнете. 

Діви цього тижня у всеозброєнні: вигля-
даєте на всі сто! Тож справити бажане 
враження на того, поруч із ким ваше сер-
це пришвидшує пульс, буде неочікувано 
просто. 

Результати докладених зусиль пере-
вершать усі очікування. Суперники за-
лишаться далеко позаду. Ймовірне 
просування кар’єрними сходинками. У 
кишенях побільшає шелестких купюр. 

Тиждень лякатиме Козорогів радикаль-
ними змінами. Та не варто панікувати: 
все, що відбуватиметься цими днями, — 
на краще. Скористайтеся подарованими 
зірками можливостями. 

Тиждень нагадуватиме американські 
гірки: ви то нагорі, то — не встигнете й 
стямитися! — вже внизу. Не дивно, що й 
настрій буде мінливим. Не переймайте-
ся: цей «контрастний душ» тимчасовий. 
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Дозвілля

Афіша заходів пивного клубу 
«Оболонь»

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. За 
участі: «Отдихаєм вмєстє» (Хмельницький) і «Вікенд» 
(Тернопіль) 

Нд 01.12 — гурт «FARINHATE» (Рівне). Alternative, metal. Акустично! 
Пт 06.12 — ПІРАТСЬКА ВЕЧІРКА! Заключна частина Фотопленеру-

Квесту  з усіма його наслідками: танці, конкурси, роз-
ваги, фотосесії 

Сб 07.12 — «Танці на палубі Кораблика». Від 60-х і до сьогодні 
Нд 08.12 — Ретро-Танці 


