

До тіньової економіки нас при-

вчили ще в школі, коли говорили: 
«один — пишемо, два — в голові».


У стародавній Греції було до-

сить поширеним народжувати ді-
тей від чоловіка, який уже 5 років 
у військовому поході. Стародав-
ні греки цей феномен називали 
«Зевс».


Маги та чаклунки йдуть в ногу 

з часом: вони стали пропонувати 
одностатеві привороти.


Будь-який ліфт, якщо його 

дуже довго не ремонтувати, може 
стати швидкісним.


Уперше я пішов працювати в 

40 років, у зв'язку з чим дуже пи-
шаюся, оскільки побив особистий 
рекорд Іллі Муромця...


Боєць пожежної охорони, ри-

зикуючи життям, виніс з палаючо-
го банку мішок із мільйоном дола-
рів. Де зараз герой, досі невідомо.


— Забудь усе, чому тебе вчили 

в університеті! — сказали мені при 
влаштуванні на роботу.

— Без проблем! — відповів я, 
простягаючи свій диплом із серед-
нім балом 3,2.


— Усі свої заощадження витра-

чаю на подорожі.
— Що, знову «маршрутка» по-

дорожчала?


Лелека, який несе немовля в 
Росію, не дивиться дитині в очі.


— Дівчина, які у вас гарні ноги!
— Свої побрий, такі ж будуть!


Борт заходить на посадку, вхо-

дить на глісаду й доповідає про 
готовність до посадки. Диспетчер 
інформує борт про незначну по-
хибку траєкторії зниження.

Диспетчер:
— Посадку дозволяю, коман-

дире, ви трохи лівіше від курсу.
Командир:
— Так, я знаю, а мій другий пі-

лот — трохи правіше. 


Відсутність чаю в квартирі за-
смучує мене набагато більше, ніж 
відсутність сенсу в житті.


Раніше в школі вчили читати 

та писати, а тепер у школі переві-
ряють, як дітей усьому цьому на-
вчили вдома.


Будь-який баран вважає пас-

туха геніальним лідером, а соба-
ку — захисником стада, хоча вони 
з’їдають більше овець, ніж вовки.


Я вчився в такій школі, що ні-

якої теорії Дарвіна нам викладати 
не треба було. Міжвидова бороть-
ба та походження від мавп були 
очевидними.


В уряді готують законопроект 

про те, що громадяни, які дожили 
до пенсійного віку, вже не можуть 
вважатися патріотами.


Чесні політики — це ті, які ще 

не встигли або яких ще не спійма-
ли.
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Хлопець пробив 11 «тунелів» на 
обличчі й розрізав язика

22-річний німець Джоел Міґлер є рекордсменом Книги Гіннеса 
за кількістю «тунелів» на його обличчі. У ньому їх аж 11. Юнак 
регулярно додає нові «тунелі», приберігши найбільші для своїх 
щік — розміром 34 мм. Однак згодом Джоел планує збільшити 
їх до 40 мм, незважаючи на те, що тунелі утворили «вікно», крізь 
яке проглядаються зуби. Джоел зазначає, що не має багато про-
блем із їжею, хоча суп таки просочується крізь дірки. Крім того, 
в нього розрізаний навпіл язик.

Вчені виготовили пігулки, що 
замінюють заняття спортом
Нові ліки мають обманути організм і переконати 
його, буцімто людина щойно виконувала фізичні 
вправи. Передбачають, що організм буде інтенсивні-
ше спалювати жирові клітини, оновлювати судини, 
покращувати кровообіг та збільшувати м’язові во-
локна. Такі ліки прискорять реабілітаційний період, 
коли зарядка допомогла б швидше стати на ноги, 
але сил на неї ще бракує. До випробувань на людях 
поки що далеко, проте робити атлетів з лаборатор-
них мишей вчені вже навчилися.

«Я не бачу ніякого зла в достро-
кових парламентських виборах! Це 
краще, ніж якщо люди з палицями 
на вулиці будуть бити міністрів і 
Адміністрацію Президента з Шокі-
ним. Тобто, ми розуміємо, що на-
ступний Майдан — це анархія, ко-
ліївщина».

Микола Томенко, заступник глави 
парламентської фракції БПП

«Знову стрілянина. Знову ви-
бухи. Знову гинуть наші солдати... 
Путіноїди протрималися аж два 

тижні. На жаль, я був правий, коли 
казав: бандитам віри не маю! Мені 
здається, ми є свідками закінчення 
дипломатичного проекту «Мінськ».

Георгій Тука, керівник Луганської 
військово-цивільної адміністрації

«Скільки разів народові треба 
приходити й нагадувати, що він іс-
нує?! І кожен раз він це нагадує все 
суворіше й суворіше. Третій раз 
буде дуже погано».

Міхеіл Саакашвілі, голова Одеської 
облдержадміністрації.

«Грань між корупцією та неко-
рупцією досить складна, особливо 
в таких гранях, як подарунок, по-
льоти приватними літаками (для 
нас тут немає нічого дивного, а в 
іноземців це викликає подив і по-
смішку). Є чіткі, зрозумілі процеси. 
Тому варто сконцентрувати увагу 
на важливості створення кодексу 
поведінки держслужбовців». 

Дмитро Шимків, заступник глави 
Адміністрації Президента України.

«Краще 
гей-парад на 
Хрещатику, 
ніж російські 
танки в центрі 
Києва».

Юрій 
Луценко, 

глава фракції 
БПП

Не потрібно хвилюватися через дрібни-
ці, наскільки б сильним не було емоцій-
не напруження. Варто опанувати власні 
емоції, адже успіх цього тижня прийде 
до тих, хто контролює свої почуття.

Для Тельців настав вдалий 
тиждень,щоб втілити свої заповітні 
мрії, незвичайні, сміливі ідеї та рішен-
ня. Дуже вдалий тиждень для будь-
якої активної діяльності.

Попри нестабільний емоційний фон, 
Близнюкам цього тижня потрібно збе-
рігати самоконтроль та не піддавати-
ся негативному впливові. Це відкриє 
шлях до нових звершень.

Цього тижня Ракам можна впевнено 
покладатися не лише на логіку та до-
свід, а й на інтуїцію. «Чуття» вас не під-
веде й дозволить успішно вирішити всі 
складні питання.

Левам варто утриматися від зайвого 
ризику. Покладайтеся на перевірені 
методи та традиційні способи вирішен-
ня питань. Це більш надійний шлях до 
успіху, аніж сміливі експерименти.

Протягом тижня Водолії можуть зіткну-
тися з рядом серйозних випробувань. 
Але не варто намагатися боротися з 
труднощами поодинці — у вас є надій-
ні союзники.

Не варто намагатися все вирішити 
виключно самотужки. Цього тижня 
Стрільці можуть покластися на союз-
ників із оточення — друзів, колег чи 
родичів — вони не підведуть. 

Для Терезів настає сприятливий час, 
щоб провести ділові переговори, об-
говорити важливі робочі питання, про-
вести продуктивні професійні дискусії. 
Ваші ідеї отримають гідну підтримку.

Попри все, стресові та напружені си-
туації, переживання, суперечки не 
виб’ють вас із колії. Ви швидко зможе-
те відновити душевну рівновагу та по-
зитивне ставлення до життя.

Настав час Рибам продемонструвати 
свою винахідливість, широкий кругозір 
та відмінні знання, адже це значно по-
силить їхні позиції цього тижня та спри-
ятиме швидкому кар’єрному росту.

Вдалий тиждень, який напрочуд під-
ходить для вирішення всіх важливих 
питань, як ділових, так і сімейних, очі-
кує Козорогів. Чому не приділити трохи 
цього часу, щоб допомогти іншим?

Хоча справи просуваються повільніше, 
ніж хотілося б, періодично виникають 
труднощі та перепони, не варто впа-
дати у відчай — з тим, що насправді 
важливо, ви справитеся вчасно.
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Дозвілля

Афіша заходів пивного клубу «Оболонь»
Пт 20.11 Нова щомісячна забава «ВГАДАЙ МЕЛОДІЮ!». 

Ведучий: Микита Чибар
Сб 21.11 Українська Дискотівка
Нд 22.11 гурт «JACKSON CRACK» (Луцьк). Хард-Рок


