
Працівниці реєстратури в полі-
клініці та співробітниці паспортно-
го столу вміють їсти лимон, не змі-
нюючи виразу обличчя. 


Вчені довели, що найефектив-

ніший тест на визначення темпера-
менту — це жовте світло світлофора. 


Недавні дослідження виявили, 

що жінки, які мають зайву вагу, жи-
вуть довше, ніж чоловіки, які звер-
нули на це увагу. 


Вранці перед дзеркалом: «Треба 

худнути». Вночі перед холодильни-
ком: «Хай любить такою, яка є». 


Кохання — це коли він сьогодні 

працює у нічну зміну, а ти йому ко-
ментуєш матч «Динамо» — «Шах-
тар» по телефону. 


Росіяни! Долар — по 50, нафта 

— по 80, мінус 100 мільярдів інвес-
тицій… І все це для того, щоб Путін 
міг снідати один? 


Повернувшись із Австралії дуже 

скривдженим, Путін наказав депор-
тувати всіх кенгуру з російських 
зоопарків, а коал пощадив — вони 
єдині в Брісбені були з ним приві-
тні. 


Гроші псують людей… Так що у 

нас в основному народ хороший… 


Кажуть, що собака — друг лю-
дини. Сподіваюся, цей величезний 
ротвейлер без намордника біжить, 
щоб дізнатись, як у мене справи. 


Єдиний спосіб зробити ранок 

приємним — проспати його. 

Студенти й гроші — речі сумісні, 
але рідко й ненадовго… 


Коли я проходив медкомісію, 

психіатр запитав у мене: 
— Чим відрізняється місяць від 

сонця? 
Я відповів, що Місяць — супут-

ник Землі, а Сонце — зірка. На що 
психіатр сказав: 

— Ти що, ідіот? Сонце вдень сві-
тить, а місяць — уночі! 


— Тобі не соромно? У дірявих 

шкарпетках у гості прийшов... 
— Це не дірка. 
— А що це? 
— Декольте! 


Ідеальна куряча грудка та, яка 

поміщається в півнячу лапку. 


Директор натискає на кнопку і 
каже своїй секретарці:

— Чай, будь ласка! 
Голос із динаміка: 
— Іване Івановичу, ви можете 

мене хоча б у вихідні залишити в 
спокої? Відійдіть від домофона! 


Вітаю вас, дамочки, з настанням 

сезону «викинь половину зарплати 
на колготки». 


— Я вчора перевів усі свої заоща-

дження в долар. 
— Може, ти мав на увазі «в долари»? 
— Ні, все правильно — в долар. 


Приїжджаю додому — все на-

готовлено: і картопля з м’ясом, і 
пиріжки з рисом, і салатик, і мої 
переживання про роботу дружина 
вислухала... Думав, це щастя. Вияви-
лося — задній бампер. 
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У Польщі «забракували» 
персонаж Вінні-Пуха
У Польщі влада міста Тушин відмовили-
ся використовувати образ Вінні-Пуха як 
персонажа дитячого майданчика через його 
«гермафродитизм». Чиновники кажуть, що 
знаменитий герой неправильно одягнений, 
адже ходить без штанів, а також не має 
первинних статевих ознак. «Проблема цього 
ведмедя в тому, що він ходить напівголим, 
що неприйнятно для дітей», — зазначив член 
міської ради Тушина Рішард Чіхи. 

У Нью-Йорку з’явився 
гігантський відеоекран 
На легендарній площі Таймс-сквер у Нью-Йорку від-
крито найбільший і найдорожчий у світі відеоекран. 
Його розширення становить 24 млн пікселів, тому 
якість зображення просто неймовірна. Екран облад-
наний також камерами, які знімають пішоходів, що 
проходять біля нього. Площа гігантського рекламного 
відеоекрана — 2300 кв. м, тобто за розмірами він май-
же такий, як ігрове поле для американського футболу. 
Пристрій прикріплений на фасаді готелю і закриває 
вісім поверхів, а його довжина — більше 100 м. 

«П’яні молодики зірвали з 
Будинку культури український 
прапор і почали його топтати. 
Міліція встановила особи цих 
придурків, подала матеріали в ра-
йонну прокуратуру, а виявляєть-
ся, що районний прокурор родом 
із Ростова-на-Дону. Я особисто 
зв’яжуся з Генпрокурором Віта-
лієм Яремою, щоб звільнив цього 
сепара з посади. Таких «правоохо-
ронців» треба гнати з прокурату-
ри драною мітлою». 

Геннадій Москаль, губернатор 
Луганської області

«Депутатська недоторканність 
— це не індульгенція та не ліцензія 

на вседозволеність. Це захист від 
системи. Те, що в Україні за нею 
звикли ховатися злочинці, лише 
доводить неправильність системи 
і необхідність її руйнування». 
Борислав Береза, речник «Правого 

сектору» 
 
«Недавно очевидці бачили у рес-

торані «Сейф» у Києві «кровосісю» 
Азарова у супроводі двох охоронців. 
Якщо Азаров жере ікру в ресторані 
— правоохоронці мають вдавитися!» 

Олег Ляшко, нардеп
 
«Ми на порозі наступного ета-

пу повномасштабного вторгнення. 
На території Донецької та Луган-

ської областей за останні тижні 
сконцентрувалися групи росій-
ських військ. Чи буде вторгнення? 
Питання із серії «А коли у боже-
вільного буде наступний напад?». 
Може бути, а може і ні». 

Арсен Аваков, міністр МВС 
 
«У нас є президент Путін, який 

сформувався. Мені здається, що 
він починає хворіти тією ж хво-
робою, що і я колись захворів, — 
надмірною самовпевненістю. І усе, 
що говорять, не має значення: він 
уже Бог, або принаймні заступник 
Бога — з яких питань, не знаю». 
Михайло Горбачов, екс-президент 

СРСР 

«У Путіна іс-
нує пара-

ноїдальна думка 
про те, що всі ре-
волюції організо-
вані в Держдепі та 
ЦРУ. Об’єктивно, 
по-чесному ана-
лізувати те, що 
сталося в Україні, 
він не хоче. Він 
хоче мститися 
вам за те, що ви 
скинули свого 
шахрая (Януко-
вича), якого він, 
до речі, пригрів. 
Шахрая він вам 
віддавати не хоче, 
бо бачить у ньому 
рідну кров». 

Борис Нємцов, 
російський 

опозиційний 
політик 

Вдалий тиждень для тих, хто не боїться 
працювати не покладаючи рук. Менш 
повороткі та важкі на підйом дратувати-
муть. Щоб уникнути сварок, увімкніть на 
максимум ввічливість і терплячість. 

Не шукайте у вчинках і словах близь-
ких якийсь прихований підтекст, інакше 
можете такого собі понавигадувати, що 
потім почуватиметеся незручно й муси-
тимете виправдовуватися. 

Близнюкам давно пора вчитися на чужих 
помилках, а не самому набивати ґулі. 
Пожалійте свого лоба! Насправді про-
гнозувати можливі наслідки, системати-
зувавши чийсь досвід, не так важко. 

Те, про що дізнаєтеся цього тижня, дуже 
вас спантеличить. Захочеться побути на 
самоті, щоб усе зважити. Надмірне піклу-
вання рідних дратуватиме. Поділіться з 
половинкою планами на майбутнє. 

Довести Левів до точки кипіння цього 
тижня можна за секунду. Одне безневи-
нне зауваження на вашу адресу — і ви 
вже палаєте праведним гнівом. Тримай-
те себе в руках. 

Намагайтеся простіше доносити свої 
думки до людей, якщо не хочете, щоб 
виникли непорозуміння. Недоброзичлив-
ці своєю зухвалою відвертістю змусять 
вас діяти грубо. 

Не ліпший тиждень для ініціативності. 
Краще зайвий раз помовчати й схова-
тися від світла прожекторів у тіні. Ваша 
хвилина слави ще попереду, а поки до-
звольте сяяти іншим. 

Робота горить у руках Терезів. Цього 
тижня ви спроможні й гори голими рука-
ми звернути, й море батерфляєм пере-
пливти. Проте не перестарайтеся, щоб 
«заряд» передчасно не сів. 

Не довіряйте цього тижня першому вра-
женню про нових знайомих — як гарно-
му, так і поганому. Діви засумніваються у 
вірності своєї половинки та влаштують їй 
випробування. 

Загалом дратівливість не властива Ри-
бам, але цього тижня вам важко досяг-
нути порозуміння з тими, хто вас оточує. 
Поводячись виклично, подумайте про 
можливі наслідки. 

Не форсуйте події, навчіться вичікувати 
слушного моменту, якщо не хочете ви-
ставити себе посміховищем. Пам’ятайте: 
всьому свій час, а те, що ваше, від вас не 
втече. 

Якщо не побоїтеся труднощів, які зама-
ячіють на горизонті загрозливою тінню 
велетенського дракона, то обов’язково 
здобудете перемогу. А от упоратися з 
невпевненістю в собі буде важче. 
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Дозвілля

Афіша заходів пивного 
клубу «Оболонь»

Пт 28.11 — «Танці на палубі Кораблика». Від 60-х і до сьогодні 
Сб 29.11 — «Urban Party». Прем’єра альбому «Сонце палає» від 

N.E.D. + танці від Shmir Soundsystem (Тернопіль), 
WhataFunk (Луцьк), DJ SHK (Київ) і MC Ostapuzz 

Нд 30.11 — гурт «Малібу Джем» (Луцьк). Нова програма: «Кайфуй 
від українського!». Кавери на українські хіти 


