Булгаков писав «Майстра і
Маргариту» під дією морфію

У Великобританії обрали
найкращий будинок року

На сторінках рукопису роману «Майстер і Маргарита»
вчені виявили сліди морфію. На їхню думку, це доводить, що Михайло Булгаков в останні роки повернувся до вживання важких наркотиків. Вважалося, що
письменник «зав’язав» зі смертельно небезпечною
звичкою. Однак хімічний аналіз рукопису роману
«Майстра і Маргарити» показав, що Булгаков так і не
зумів відмовитися від наркотиків. До такого висновку
дійшла група вчених з Ізраїлю та Італії.

Будинок, більшу частину якого займають сходи,
став головним архітектурним проектом 2015 року.
Перший поверх споруди створений з темного
кременю, а дах більше схожий на крейдяні блоки,
які ведуть у небеса. У будинку чимало великих
панорамних вікон і панелей зі скла. Більшу частину
«найкращого помешкання» архітектори вирішили
зробити з кременю та в мінімалістичному стилі.
Будинок майже злився з краєвидом завдяки креативному кольоровому рішенню.
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Дозвілля

 АНЕКДОТИ НАРОДЖЕНІ З... ПІНИ ПИВНОЇ

«Коли українські депутати
тягають один
одного за
волосся, блокують доступ
до трибуни і
квасять колегам фізіономії
— це політичне життя. Коли
їхні російські
колеги за
десять хвилин
одноголосно
ухвалюють
самогубне
рішення про
приєднання
чужої території — це в чистому вигляді
політична
смерть».
Ігор
Іртеньєв, російський поет
 ПОЛІТИЧНІ ПЕРЛИ

«Середньостатистичного росіянина можна підвести до турецького
посольства, дати жменю каміння
і сказати: два розбиті вікна в посольстві — і тобі насниться російське щастя і два кілограми добірних
магаданських помідорів. І росіянин
починає мстити — бити, кричати,
справляти нужду в під’їздах, топтати прапори чужих країн».
Олег Панфілов,
грузинський професор

«Найбільш обговорюване минулого тижня — що привіз Олланд у
Москву від дядька Барака? А привіз

він величезний-величезний порожній, жовтий і красивий… гарбуз.
Тобто ніякої широкої антіІДІЛівської коаліції та ніяких «булочок» у
вигляді непродовження санкцій…
Король Путін не просто голий, а король голий і плаче».
Олег Пономар,
політичний оглядач

«Тепер Путіну взагалі діватися
нікуди. Він, красень беззмінний,
хотів відновити сирійською крутизною власне, Донбасом пошкоджене,
реноме — а йому ні з того, ні з сього
обламали розкинуті пальці, та ще

й на очах у всього світу. Він думав:
турки не насправді попереджають,
що не треба літати над їхньою територією, а виявляється, ні! Зрадники,
одне слово».
Віктор Шендерович,
російський журналіст, письменник

«Затіяти «бодягу», в результаті
якої ти розплювався з усім світом, і
при цьому твій же народ опинився
в повній, хоча, швидше, худій, економічній дупі, потрібно було примудритися».
Ігор Іртеньєв,
російський поет про своїх співвітчизників


Мойсей вивів народ свій з
Єгипту.
Путін на цьому не зупинився і
вивів свій ще й з Туреччини.

Вища освіта в наш час вкрай
необхідна.
Раптом вам пощастить стати
сторожем, як ви без освіти будете
кросворди розгадувати?

Якщо ви дивитеся телевізор, а
там немає ні переслідувань, ні катастроф, ні кризи, — значить, ви
дивитеся рекламу.

Побудував, посадив, народив...
Тепер ремонтуй, поливай і годуй.

Сьогодні, перед походом до
стоматолога, випив 50 грамів коньяку для хоробрості і, ставши
хоробрим, допив пляшку до кінця.

Шановні жителі Севастополя.
Якщо порізати дроти та спалити підстанції в сусідніх районах, то
у вашому світло буде постійно!

У мене колись «Ока» була, так я
на ній за рік 70 000 км «намотав»...
Вилізти не міг...

— Сиджу на дієті, скинула 2 кг,
голова перестала працювати. Мабуть, це був мозок!

Згідно з опитуваннями громадської думки, 20% росіян впевнені, що через рік буде тільки
гірше. Кожен п’ятий. Це і є п’ята
колона.


— У Вас сигарети не буде?
— Ось зараз докурю... і не буде!

Судячи з російських санкцій
проти Туреччини, літак Су-24 турки збили не ракетою, а помідорами.

— Чого ти такий засмучений?
— Купив своєму синові нові
черевики і сказав ступати через дві
сходинки, щоб на довше зберегти
взуття.
— Ну і що трапилося?
— Він замість двох сходинок
переступив відразу три і порвав
свої штани!

Якщо у вас в мікрорайоні поклали новий асфальт, пофарбували всі будинки, поставили новий
паркан і ніхто з депутатів не приїхав — ви в Німеччині.

До Сімферополя ненадовго
прийшло світло — на головній
площі спалили опудало Ердогана.
На цьому запаси соломи закінчилися, а зима попереду ще довга...

ФСБ терміново шукає «український слід» в інциденті з російським Су-24 — з’ясовують: чи не
був турецький льотчик нащадком
Роксолани...

Містечко в нас невелике, всі
один одного знають.
Тому слово «анонімних» в назві нашого клубу ми прибрали...

Він почав з нуля, а потім багаторазово примножив своє багатство.

Афіша заходів пивного клубу «Оболонь»
Пт 4.12 РОКотека
Сб 5.12 Танці на палубі Кораблика: від 60-х і до сьогодні
Нд 6.12 Гурт «KОРІНЬ МАНДРАГОРИ» (Луцьк). Фольк-Рок

м. Луцьк, вул. Коперника, 8а.
Телефон для довідок: +38 (050) 2154156, 72-33-53
www.morepiva.com, obolon@morepiva.com
 АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 7 – 13 ГРУДНЯ

ОВЕН
Для Овнів настав вдалий час для вирішення складних завдань та важливих
професійних питань. Спробуйте знайти
нові, несподівані способи досягнення
мети — це значно полегшить життя.

ТЕЛЕЦЬ
Тельцям не варто відкладати реалізацію своїх творчих задумів на майбутнє — чим раніше ви візьметеся до
справ, тим кращих результатів зможете досягнути.

БЛИЗНЮКИ
Цього тижня інтуїція не підведе Близнюків — підкаже, коли можна впевнено
ризикувати, та попередить, коли варто
проявити обережність. Довіртеся своїм відчуттям.

РАК
Ракам варто бути наполегливими в захисті своїх інтересів, навіть якщо «доброзичливці» настирливо вмовлятимуть їх піти на поступки, пожертвувати
чимось зарази «загально блага».

ЛЕВ
Будь-які конфлікті ситуації не налякають Левів цього тижня, адже вони легко зможуть відстояти свою точку зору
в будь-якій дискусії та довести свою
правоту діями.

ДІВА
Настає вдалий тиждень для творчої
діяльності. Ви зможете вирішити проблеми, над якими інші довго «ламали
голову». Чим більше нового ви дізнаєтеся за цей час, тим краще.

ТЕРЕЗИ
Терези нарешті зможуть вдало завершити всі професійні справи та вирішити складні особисті питання, довести
свою правоту оточенню, переконати
опонентів та перемогти в суперечках.

СКОРПІОН
Скорпіонам надзвичайно важливо
тримати емоції під контролем, не конфліктувати з оточенням, адже ці люди
можуть стати надійними та потрібними
союзниками вже найближчим часом.

СТРІЛЕЦЬ
Цей тиждень відкриває перед Стрільцями нові цікаві можливості. Головне — діяти швидко та рішуче, відкинувши зайві
сумніви та не витрачати час на надмірні
роздуми та беззмістовні суперечки.

КОЗОРІГ
Не варто зараз розраховувати на швидкі та легкі перемоги. Пам’ятайте, що
будь-які великі звершення потребують
добре спланованих дій, обдумуванню
яких і варто присвятити цей тиждень.

ВОДОЛІЙ
Цього тижня Водоліям не варто надто хвилюватися через труднощі та
проблеми, адже насправді вони виявляться не такими значними, як може
здатися не перший погляд.

РИБИ
Рибам цього тижня напрочуд згодиться таке властиве їм почуття гумору,
адже часто саме воно допоможе уникнути конфліктних ситуацій з родичами,
близькими, колегами та знайомими.

