
Ти можеш бути найкращим 
хлопцем на світі, завалювати по-
дарунками, компліментами і спі-
вати серенади під вікном, але який 
у цьому сенс, якщо твоя дівчина 
прочитала, що ви не сумісні за го-
роскопом? 


Хтось худне, хтось качається, а 

я намагаюся не дивитися на себе в 
дзеркало нижче обличчя, і все нор-
мально. 


Стадії депресії: 
1) туга, 
2) безсилля, 
3) порожній погляд, 
4) «Два «Біг-Маки», будь ласка, 

а ще картоплю, пиріжок, пиріжок, 
пиріжок...» 


Бути дівчиною — це коли ти 

ведеш двобій, виграєш, програєш, 
а твій супротивник навіть не здо-
гадується, що ви воюєте. 


Товаришу! Проходячи тест на 

IQ в Інтернеті, пам’ятай: головний 
критерій оцінки рівня твого кое-
фіцієнта інтелекту — відправиш 
ти SMS чи ні. 


Вам, жінкам, узагалі добре: за-

хотіла їсти — пішла зварила. 


Одкровення з анексованого 
Криму: «Тільки-тільки відучилися 
прати целофанові пакети й штопа-
ти жіночі колготки, а тут бац — і 
«Русская весна» з «Русским ми-
ром», знову треба звикати». 


Відмінники школи розвідки 

на занятті з маскування отримали 
«енки». 

В дитинстві щоранку в садок 
мене відвозив тато на своїй «ко-
пійці», тож матюкатись я навчився 
рано. 


Генерал із перевіркою в части-

ні, заходить до солдатської їдальні: 
— Ну що, бійці, їжі вистачає? 
— Вистачає, товаришу генера-

ле, навіть залишається! 
Генерал (суплячись): 
— Залишається, кажете? І що 

ж ви з нею робите? 
— Доїдаємо, товаришу генера-

ле! Навіть не вистачає! 


— Дівчино, а у вас є валентинки 
з написом «Моїй єдиній»? 

— Є... 
— Дайте мені 15 штук. 


Грецький салат, простоявши 

тиждень у холодильнику, стає ан-
тичним! 


Дiти з села Котюжани чудо-

во знали, що зiп’ються у своєму 
колгоспi, але про всяк випадок 
мрiяли стати космонавтами... 


Бог — Адаму: 
— Ну віддай! Тобі що, ребра 

шкода?! 
— Ні, але чогось передчуття 

погане... 


— Агов, гальорко! Вистачить 
уже бубоніти! Вийди замість мене і 
продовж! — лектор. 

Студент виходить до дошки: 
— Усім дякую, лекція закінчена! 


Самотньо — це коли, окрім 

кота, навіть обняти нікого, а ця 
скотина ще й виривається... 
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Науковці назвали 12 можливих 
причин зникнення людства 
Дослідники Оксфордського університету назвали 
можливі причини зникнення людства. Команда Інсти-
туту майбутнього людини склала список із 12 пунктів: 
ядерна війна, штучний інтелект, зіткнення Землі з 
астероїдом, виверження супервулкана, синтетичні 
форми життя, глобальна пандемія, екологічна катастро-
фа, нанотехнології, глобальний крах системи, поганий 
глобальний уряд майбутнього, критична зміна клімату. 
Останнім пунктом ідуть невідомі наразі ризики. 

Матуся не шкодує 
«Фотошопу» для сина 
Молода мамуся виклала у Мережу низку фото, на 
яких її 7-тижневий синочок позує при «повному 
параді»: з рум’янами, тінями, тушшю та помадою. 
Як виявилось, мати не знущається над малюком, а 
просто використовує новітні технології задля роз-
ваги. Жінка встановила спеціальний додаток для 
телефону «Студія макіяжу» і створює для дитини 
оригінальні, але дещо моторошнуваті образи. «Я 
спеціально беру його кумедні фото, адже живу за-
для того, щоб розважатися», — каже матуся. 

«Цей фарширований цирк тре-
ба закінчувати. Я нічого не винна 
російському народу, а з тим, що 
я винна українському, розберуся, 
коли повернуся». 

Надія Савченко, українська льотчи-
ця, незаконно утримується в Росії 

«Якщо ми не будемо тримати 
кордон на замку, то сподіватися на 
міцний мир немає ніяких підстав. 
Це та ситуація, коли Росія буде під-
кидати дрова у багаття, щоб весь 
час підтримувати полум’я в Україні. 
Воно ж не може замикатися тільки 
на території Донбасу. Це така холе-
ра, яка буде поширюватися на інші 
регіони». 

Леонід Кучма, екс-президент 
України 

 
«Дата початку Третьої світової 

війни залежить від того, що там у 
Путіна в голові. Він не керований 
ніким… І з цим пов’язаний його ку-
раж. Що робити з людиною, у якої 
є в якості аргументу ядерна зброя? 
І цей аргумент звучить... Це північ-
нокорейська логіка». 

Віктор Шендерович, російський 
політолог, правозахисник 

 
«Людина, що живе у світі ілюзій, 

рано чи пізно все-таки стикається з 
реальністю. Для російського прези-
дента вона прибрала б таку форму: 

падіння рейтингу, міжнародна ізо-
ляція та санкції, обвал економіки… 
ненависть із боку олігархів, а у фі-
налі — удар табакеркою по голові». 
Іван Яковина, колишній співробітник 

російського онлайн-ресурсу 
«Лента.ру» 

 
«Колишньої України вже не 

буде. Тієї України, де ситно жилося 
обслуговувальному імперському 
персоналу. Де інакомислячих від-
ловлювали і карали свої ж, вірно-
піддані українці. Путін прискорює 
еволюцію України. Така іронія істо-
рії: вбиваючи нас «Градами» і тан-
ками, він прискорює процеси змін».

Семен Глузман, громадський діяч 

«Взагалі, перш 
ніж підніма-

ти когось із колін, 
треба бути впевне-
ними в тому, що ця 
істота вміє ходити. 
Можливо, якраз 
там поза на колінах 
є найбільш безбо-
лісною та зручною 
для тієї істоти, яку 
насильно підніма-
ють». 

Олександр 
Невзоров, росій-
ський журналіст і 

політолог, про «під-
няття Росії з колін»

Більше, ніж звичайно, уваги потріб-
но приділити своєму здоров’ю, осо-
бливо психічному: є ризик нервово-
го зриву. Близькі розумітимуть ваш 
стан і намагатимуться розрадити. 

Вчіться відстоювати свою позицію 
спокійно, але впевнено. Візьміть до 
уваги, що спалахи гніву і пара з ніз-
дрів — не доказ правоти. Хочете пе-
ремогти у суперечці — аргументуйте.  

Цей тиждень для Близнюків гладким 
аж ніяк не назвеш. Стикатиметесь із 
труднощами і в роботі, і в спілкуван-
ні. Причому не ви будете їх причи-
ною, тож винуватити себе не треба. 

У стосунках встановиться хитка гар-
монія, і лише ви знаєте, яких зусиль 
коштувало її досягти. Не соромтеся 
розкривати свою душу перед тими, 
кого любите. 

Левам цього тижня не завадить тро-
хи опустити планку своїх завищених 
амбіцій. У стосунках застій, для по-
долання якого треба обговорити 
претензії та побажання обох. 

Не спішіть поперед батька в пекло, інак-
ше все зіпсуєте. Стосунки із половин-
кою напружені, сваритеся через кожну 
дрібницю. Не робіть боляче тому, кого 
любите. 

Гаманець приємно розбухне від купюр, 
тож упевненості в собі у Стрільців до-
дасться. Можете потішити себе дорогою 
покупкою. Ви справді заслужили на цю 
річ. 

Цього тижня представників знака не раз 
підбиватиме зіграти на публіку, та якщо 
це зробите, скоро усвідомите, що зра-
дили власним принципам. Не потурайте 
бажанням натовпу. 

Близькі перекладуть на ваші плечі 
вирішення своїх проблем. Але не 
відмовляйте їм у допомозі, бо саме 
вам вдасться залагодити усе легко і 
блискуче, а вдячності не буде меж. 

Все, чого Риби досягнуть цього тижня, 
залежатиме тільки від їхнього працелюб-
ства й наполегливості. Близькі та рідні 
потребують вашої підтримки, тож виявіть 
чуйність. 

Доведіть до пуття незавершені справи, а 
тоді вже беріться за нові. Інакше вас із 
головою завалить такими недоробками. 
Поведінка близьких змусить понервува-
тися. 

Той тиждень, коли одна голова — добре, 
а дві — ще краще. Не відмахуйтеся від 
порад і допомоги: самотужки возитиме-
теся довго та нудно, а гуртом діло піде 
швидше. 
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Дозвілля

Афіша заходів пивного 
клубу «Оболонь»

Сб 21.02 — «Танці на палубі Кораблика». Від 
60-х і до сьогодні 

Нд 22.02 — гурт «САНМАЙ» (Луцьк). 
Прем’єра гурту! Modern rock, 
indie pop 


