

Досягнувши стелі, рейтинг ви-

летів у трубу.


— Ваша дитина в нас.
— Які ваші вимоги?
— Приїжджайте швидше. Са-

дочок скоро закривається.


Жінка завжди приносить щас-
тя. Спочатку ти щасливий з нею, 
потім ти щасливий без неї ...


Якби вам запропонували від-

почити в Криму чи в США, ви б 
обрали Флориду чи Каліфорнію?


У разі своєї перемоги на вибо-

рах Дональд Трамп пообіцяв ви-
слати з США всіх нелегалів, вклю-
чаючи Президента Обаму.


Сільський магазин горів, але 

ніхто не поспішав його гасити. Всі 
чекали, коли згорить той самий 
ЗОШИТ...


Чиновник завжди живе за ра-

хунок держави. Навіть у в'язниці.


— У вас нещодавно народився 
син, скажіть, він схожий на дідуся?

— Ні, знаєте, на дідуся він не 
схожий — він схожий на малень-
кого хлопчика.


Росіяни мріяли повернутися в 

СРСР, коли було все дешеве.
І ось тепер у них багато деше-

вої нафти, дешевого газу, дешевого 
золота та дешевих рублів.


Роботу пропускати не можна! 

А то колеги помітять, що без вас 
краще.


— За допомогою молотка ви 

вбили десятки людей і пограбува-
ли сотні. Що ви можете сказати на 
своє виправдання?

— Підсудний, сядьте та пере-
станьте блазнювати.


— Де ти пропадаєш? Я вже 

майже всі морги обдзвонила!
— Коли ти вже запам'ятаєш, в 

якому саме я працюю?


Абсолютний закон Мерфі: 
коли ви намагаєтеся кому-небудь 
показати, як працюють закони 
Мерфі, вони перестають працю-
вати.


Мені подарували талісман, 

який притягує гроші. Повісив його 
перед лобовим склом. На наступ-
ний день у мене в’їхала інкасатор-
ська машина.


Я часто прокидаюся ночами і, 

захлинаючись сльозами, втикаюся 
в подушку.

Я не можу зрозуміти, як наш 
Господь дозволив з'явитися на світ 
Гітлеру, Сталіну та моїй тещі Світ-
лані Федорівні...


Якщо гроші дійсно — зло, тоді 

зрозуміло, чому я такий добрий.


Грав на компі в риболовлю. 
Поставив реалістичність на мак-
симум. У підсумку дві години про-
сто просидів перед екраном. Не 
клювало.


У країні порядок, навіть зло-

чинність організована!

 ПОЛІТИЧНІ ПЕРЛИ
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Кішка з іклами назовні 
стала зіркою Інтернету
Кішка Локі, яка отримала прізвисько «Вампір» 
через ікла, які стирчать назовні, стала новою зір-
кою Instagram. За два тижні на аккаунт тварини 
підписалися трохи менше 30 тисяч користувачів. 
Власниця Локі зізналася, що не розуміє, через 
що кішка має такі зуби. «Коли я брала її з при-
тулку, мені не розповіли нічого про особливості 
її зовнішності», — пояснила вона. 

Студент придумав як 
очистити океан від сміття
Щороку в океан вітром заносить вісім мільйонів 
тонн плавучого сміття. Врятувати світ від тисяч років 
боротьби з відходами може 20-річний Боян Слет із 
Голландії. Він винайшов простий метод очищення 
океану — платформу, схожу на морського ската з 
крилами. Слет зметикував: течія сама принесе брухт, 
куди слід. Секрет у тому, щоб ці пастки поставити 
в правильні місця. Сміття всмоктується в отвори, 
подрібнюється та складується. Мало того, пристрій 
заряджає себе сам сонячними батареями. 

«Немає в нас жодних братніх 
народів під час війни. Є єдиний 
український народ, який прагне в 
Європу, і російський народ, який 
перебуває в глибокій кризі».

Петро Порошенко, президент 
України

 
«Україна була, є і буде. А Ново-

росія — це Толкієнівський міф під 
назвою Мордор».

Петро Порошенко, президент 
України

 

«Для Путіна важливий тільки 
Путін. Вибачте, я скажу зараз неди-
пломатично: при будь-яких обста-
винах Путін рятує свій зад».
Рішард Чарнецький, віце-президент 

Європарламенту
 
«Ми не прагнемо мити чоботи у 

чужих морях, але ми не дамо, щоб у 
наших морях мили чоботи солдати 
інших країн. Українці дорого за-
платили за право бути вільними від 
диктатури. Ми мусимо завершити 
найважчу з реформ — реформу на-

шого мислення».
Арсеній Яценюк, прем’єр-міністр 

України
 
«Ми маємо справу з головорі-

зом, ім’я якого — Володимир Пу-
тін. Сподіваюся, що демонстрація 
солідарності НАТО та співпраця з 
США дадуть Путіну сигнал, що він 
отримає потужну відповідь у разі 
нападу на когось».

Джон Маккейн, американський 
сенатор

«Важко знайти 
більш вдалий 

образ для сучасної 
Росії, ніж батискаф: 
герметична, надій-
но ізольована від 
зовнішнього світу 
капсула, яка іде на 
дно».
Євген Перебийніс, 

посол України у Лат-
вії про занурення 

Володимира Путіна 
на дно Чорного 

моря

Саме цього тижня дуже ймовірні заду-
шевні розмови та робочий настрій. На 
горизонті — лише незначні проблеми 
та притік нових сил. Наближаються ма-
ленькі перемоги та нові почуття. 

Цього тижня Тельці сповнені мотива-
ції та ентузіазму. Вдалий час, щоб зі-
братися з силами та покращити свої 
кар’єрні досягнення. Будьте добрими 
та життєствердними, зорі таке цінують.

Настає момент, коли Близнюки можуть 
показати довкіллю свої лідерські якос-
ті. Переконайтеся, що ви не забули ні-
чого із запланованого — зорі віщують 
вдале завершення великої справи.

Ракам не варто дивуватися, якщо 
нарешті зможуть вирішити давні кон-
флікти. Це вдалий час для взаємодії 
з недоброзичливцями та для досяг-
нень у бізнесі. 

Навіть якщо все йде, як запланова-
но, наведіть порядок у справах. Це 
вдалий момент, щоб плідно попра-
цювати. Левам не зашкодить відкри-
ти для себе що-небудь нове. 

Для Водоліїв настав час для само-
розвитку та інтелектуальної праці. 
Спробуйте сконцентруватися на ро-
боті. Якщо хочете йти вперед — час 
йти вперед.

Нелегко буде подолати свою невпев-
неність, але все завершиться успішно. 
Нарешті вдасться зробити те, чого ви 
так довго прагнули. Це гармонійний 
час для творчої роботи.

Якщо працюєте в команді, то займати-
ся чимось корисним навряд чи вдасть-
ся, але все закінчиться напрочуд 
вдало. Не дивуйтеся, якщо нарешті 
станеться те, чого ви так довго чекали.

Настав час для відпочинку у дружній 
компанії. Саме зараз дуже ймовірні 
приємні моменти та духовний підйом. 
Добре буде вдаватися наведення по-
рядку в любовних справах.

Цього тижня Риби будуть дещо задум-
ливими, але ніщо не зможе вибити їх із 
колії. Щоб не обрали — все виявиться 
доречним і своєчасним. Успіх буде су-
проводжувати вас в усіх справах.

Настав час перемкнути свою увагу на 
роботу чи інше приємне заняття. У вас 
багато гарних ідей, а доля саме зараз 
надає шанс на їх реалізацію. Це вда-
лий момент для взаємодії з колегами.

Будьте готові прислухатися до свого 
серця, але не надто цим захоплюйте-
ся. Інформації у вашому розпоряджен-
ні може бути недостатньо для при-
йняття правильного рішення.
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