

Найкращий спосіб розповісти 

дітям про податки — з’їсти 13% від 
їх морозива.


— Ти найкраще, що було у 

мене в житті ...
— Так, погане у тебе життя.


Мама розповіла маленькому 

Андрійкові, що дітей знаходять у 
капусті, і він якось зі страхом по-
чав дивитися на тушковану капус-
ту з м’ясом.


— Куме, ви вчора свиню зако-

лоли?
— Авжеж!
— А поросят порізали?
— Ні. А що?
— Даремно. Виростуть — бу-

дуть мститися!


Цікаво, що відбудеться раніше: 
перемога демократії в Сирії чи ша-
ріату в Парижі?


Непрочитані книги вміють 

мстити. Особливо добре це вда-
ється Кримінальному Кодексу та 
інструкції до бензопили.


Коли ми сварилися, я все одно 

робила йому каву. Тому що плюну-
ти прямо в обличчя — було занад-
то ризиковано...


Діло майстра боїться. Минуло-

го разу він такого наробив.


— Скажіть, тут живе Рабино-
вич?

— Він тут не живе, він тут му-
читься!


Німецький народ не встиг 

вчасно змінити свій уряд, і тепер 
німецький уряд змінює свій народ.


Спеціальна пропозиція для 

малого бізнесу: при замовленні 
банера «Ми відкрилися!» таблич-
ки «Оренда» та «Продається» — у 
подарунок!


Нікому не можна вірити: ні 

начальству, ні жінкам, а з 2012-го 
року ще й індіанцям майя.


Якби Сізіф був проклятий в 

наші дні, то він би укладав асфальт 
на дорогах.


Вчора був зухвало пограбова-

ний магазин «Все для риболовлі».
Судячи з вкраденого, зловмис-

ники йдуть на ляща.


Люблю зміни. Коли, напри-
клад, п’ятницю змінює субота. Або 
суботу — неділя. А до решти змін 
ставлюся з побоюванням.


— Алло, це анонімний телефон 

довіри СБУ?
— Так, В'ячеславе.


Коридор лікарні був настіль-

ки довгий і світлий, що Федір про 
всяк випадок перевірив пульс.


Забув вчора кота погодувати. 

Вранці прокидаюся, а він чимось 
гримить на кухні...

Напевно, готує.


Ілюзії як зуби — втрачаються 
з віком.
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Найменшу художницю у 
світі порівнюють з Пікассо   

Її картини визнали художники всього світу. Се-
мирічна Аеліта Андре з Австралії створила свою 
першу картину в 9 місяців. Її тато, австралійський 
художник, залишив чисте полотно у вітальні, 
вона доповзла до нього та почала вичавлювати 
з тюбиків фарби. Перша виставка дівчинки від-
булася, коли їй було всього 2 роки. У Аеліти є все 
для малювання: власна майстерня, полотна, без-
ліч фарб, блискіток, фольги. Її полотна, виконані 
в стилі абстракціонізму, іноді нагадують космос. 

Вчений 12 років не миється 
завдяки своєму винаходу
Хімік Девід Уїтлок знайшов спосіб не митися 12 ро-
ків — і при цьому залишатися чистим. Учений заявив, 
що відкрив склад засобу очищувальних бактерій, 
який, коли його двічі на день нанести на тіло людини, 
позбавить від необхідності користуватися милом 
і мочалкою. Уїтлок став співзасновником компанії 
AOBiome, яка створила дрібнодисперсний засіб без 
запаху «Мати-Бруд», що містить нітрифікуючі бактерії  
і наноситься на шкіру людини двічі на день. Зараз 
«Мати-Бруд» готують до клінічних випробувань.

«Стріляє як скажений, і на-
віть Кривавий пастор дивиться на 
нього з підозрою. А, виявляється, 
ось воно що — Яценюк таки кара-
тель чеченської війни… Дорогий 
товаришу, терміново приїжджай-
те в Київ… Познайомимо з Бона-
партом, прокурором і Мусієм з 6-ї 
палати. У вас з ними знайдеться 
безліч спільних тем. А поки будете 
чекати та буде пауза — у нас в полі-
клініці МВС — дуже хороші лікарі».

Арсен Аваков, глава МВС відреа-
гував на заяву глави СКР Олексан-
дра Бастрикіна про те, що Арсеній 

Яценюк воював у Чечні
 
«Ми маємо спільний кордон з 

країною, якою керує психопатична 
влада, яка живе своїми ілюзіями. 
Я знаю, що таке психопати, тому 
що на початку своєї кар’єри я мала 
справу з такими людьми. Вони мо-
жуть різко міняти свій настрій і 
впадати в крик та істерію».

Вайра Віке-Фрейберга, екс-
президент Латвії про владу в Росії
 
«Є шість видів тварин, які при 

загрозі залягають і прикидаються 

мертвими. Українські чиновники 
— сьомий вид таких істот, які, як 
тільки їх торкаєшся, — залягають… 
Вони тимчасово відсторонюються».

Міхеіл Саакашвілі, глава Одеської 
ОДА

 
«Не вибори їм там потріб-

но проводити, а, задерши штани, 
втікати вслід за Моторолою. Ось 
найкращий результат для всієї цієї 
шпани».

Віталій Портников, громадський 
діяч про бойовиків на Донбасі

«НАК «Нафтогаз» — це 
«чорна діра» для нашої 

економіки і це надвеликий 
монополіст. Це пологовий 
будинок для всіх мільярдерів 
часів незалежної України».

Марія Яковлєва, 
енергетичний експерт

Для Овнів настає важливий тиждень.  
Якщо ви справді готові до рішучих дій, 
вас не хвилюють можливі ризики та 
відповідальність — прийшов час до-
сягти успіху.

Настає час, щоб розібратися в обстави-
нах, зрозуміти справжні причини подій, 
зрозуміти, хто вам заважає, та як змінити 
хід подій на краще. Зробіть усе правиль-
но — і життя почне покращуватися.

Цього тижня Близнюки можуть сміли-
во користуватися допомогою, яку так 
прагнуть надати колеги, друзі, родичі 
та знайомі — це дасть змогу досягти 
поставленої мети.

Ракам від природи дісталася напо-
легливість. Саме це вміння не кидати 
розпочату справу на півдорозі прине-
се успіх та допоможе вдало заверши-
ти справи.

Події починають розвиватися у 
сприятливому для Левів напрямку, 
з’являється багато цікавих можливос-
тей. Але не втрачайте голову від пер-
спектив.

Водолії, ваші оптимізм, наполегли-
вість, винахідливість, впевненість 
у собі та своїх силах не залишаться 
непоміченими, тому не бійтеся їх де-
монструвати оточенню.

Дійте обережно, покладайтеся на надій-
них людей — і зможете чимало досягти 
цього тижня. Але не ігноруйте можли-
вості компромісу з опонентами — це ще 
знадобиться у майбутньому.

Цього тижня успіх починає йти поряд 
із Терезами, коли вони присвячують 
себе допомозі іншим, незалежно від 
того, звертався до них хтось із прохан-
ням про допомогу чи ні.

Цього тижня Діви зможуть легко та 
швидко переконати співрозмовників у 
непохитності своїх аргументів, навіть 
тих, які ще нещодавно підтримували 
представників інших знаків Зодіаку.

Представникам цього знаку Зодіаку 
варто поводитися найбільш природнім 
чином і прихильність та довіра оточен-
ня знайде їх сама, адже ніщо не може 
встояти перед Рибами цього тижня.

Вдалий тиждень для вирішення будь-
яких проблем, час, щоб подолати старі 
негаразди та досягнути свого. Долай-
те негативні емоції та зневіру та йдіть 
уперед.

У Скорпіонів достатньо сил та енергії, 
щоб побороти будь-які труднощі, що 
можуть трапитися на їхньому шляху. 
Але, перш ніж приймати важливі рішен-
ня, порядьтеся з близькими.
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м. Луцьк, вул. Коперника, 8а.  Телефон для до-
відок:  +38 (050) 2154156, 72-33-53 

www.morepiva.com,  obolon@morepiva.com

Дозвілля

Афіша заходів пивного клубу «Оболонь»
Пт 18.09 — ГАЛИНА КОНАХ І СЛЕП. Кавер-про-

грама. Акустика 
Сб 19.09 — Old School. Перевірені часом хіти 
Нд 20.09 — Спекотні танці: суміш латини та реггі 


