550 серій «Сімпсонів» зібрали
в одну віртуальну панораму
Користувач Джон Хетфілд на своєму Youtube
каналі створив відеопанораму, яка містить в
собі більше 550 серій з анімаційного серіалу The
Simpsons («Сімпсони»). Хетфілд розмістив епізоди
на віртуальній сфері — це дозволяє повертатися
на 360 градусів і вибирати, яку серію подивитися.
Відео показує всі епізоди одночасно, тому
розібрати звук з якоїсь конкретної серії неможливо,
крім саундтрека в заставці на початку кожної серії.

В Австралії сфотографували
рідкісного дикого кенгуруальбіноса
Коли місцева сім’я проїжджала повз річку
Муррей, вона побачила цей рідкісний вид. «Я
ніколи раніше не бачила альбіноса кенгуру в
дикій природі, хоча звичайних кенгуру ми тут
зустрічаємо кожен день», — сказала жінка. Як
відомо, світліше забарвлення робить тварин
дуже уразливими для раку шкіри. До того ж, вони
часто страждають на поганий слух і слабкий зір.
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Дозвілля

 АНЕКДОТИ НАРОДЖЕНІ З... ПІНИ ПИВНОЇ

«Про те, скільки
Аваков вкинув
грошей у кампанію з відбілювання Олійника,
свідчить те, що
цей поліцейський оголошений символом
«грузинських реформ» в Україні.
Щоправда, цей
«символ» уже
майже два роки
як розшукується
за злочини, скоєні на Майдані».
Володимир
Бойко,
журналіст

 ПОЛІТИЧНІ ПЕРЛИ

«Вшановуючи героїв, розстріляних на Інститутській, ми мусимо
пам’ятати про їхній подвиг, але передусім і про те, за що вони боролися
— за Україну без корупції, за її цілісність, за мир, за європейський вибір».
Олексій Гончаренко, народний
депутат України
«Соромно, що київська влада досі
планує використати земельну ділянку на Алеї Героїв Небесної Сотні
для комерційного будівництва, а не
меморіалу цим героям».
Володимир В’ятрович, історик,
голова Українського інституту
національної пам’яті

«Вітаю, ви були глядачами в найбільш високобюджетній виставі
під назвою «Перезавантаження»,
де головні ролі для вас виконували Президент найбільшої країни
Європи, її Прем’єр-міністр і члени
парламенту».
Сергій Лещенко, народний
депутат
«У будь-який момент терпіння
може лопнути і заговорить вулиця.
І цей фактор поламає всі сценарії,
зруйнує всі плани та змете будь-які
політичні ігри з політкарти України».
Борислав Береза, нардеп

«Чи була в Януковича політична
воля щось змінювати 18–20 лютого
2014-го? Не було. Лише геройство
простих українців йти вперед попри розстріли та десятки вбитих
зламали той режим».
Олексій Братущак, журналіст
«Після того, як ми закрили СБУшникам їхні традиційні джерела корупційних доходів у Одесі,
пов’язані з митницею, контрабандою горіхів, нелегальним гральним
бізнесом, обміном валюти, контрабандою сигарет та іншими грабіжницькими схемами, вони вирішили
оголосити нам війну».
Міхеїл Саакашвілі


У військкоматі.
— Я хочу в армію.
— Роздягайтеся.
— Ех, і тут через ліжко!

По золотих зубах Тамари можна зрозуміти, що чоловік у неї заможний, але ревнивий.

— Олланд заявив, що є ризик
війни Росії з Туреччиною.
— А з ким у Росії немає ризику
війни?

Панове! Під час епідемії грипу
пам’ятайте про заходи з профілактики! Будьте завжди проспиртованими!

Корупціонери запобігли створенню «Агентства із запобігання
корупції», розікравши виділені на
це гроші.

Живі біфідобактерії Actimel
допомогли Сірому Вовкові переварити бабусю та Червону Шапочку
ще до приходу мисливців!

Яценюк заявив, що топкорупція в країні переможена і
пора братися за економ-корупцію.

Двоє алкоголіків відібрали в
дівчинки морозиво тільки заради
стаканчика.

На прийомі в психіатра.
— Лікарю, я хочу вбити Путіна.
— Я теж, давайте обговоримо
деталі.


Посперечався із собою, що з
понеділка кину курити.
Програв літр пива.

Нічого не розумію... Допомагає
сирійцям Росія, а втікають вони
чомусь у Європу...

Головний секрет здорового
харчування — не читати на упаковці з чого зроблений продукт.

— Ви підете на вибори?
— Ну... якщо мені чогось подарують або за хороший «відкат».
— А за яку партію будете голосувати?
— Звичайно, за ту, яка боротиметься з корупцією.

Нові батарейки «Прокурори»!
«Прокурори» ніколи не сядуть!!!

А я особисто вірю, що Росія
коли-небудь стане, як Швейцарія...
За розміром.

— Словами не передати, як я
тебе люблю.
— Грошима передай.

— Змій пошкодував, коли спокусив Адама та Єву.
— Чому?
— Коли Єва з’їла яблуко, то побачила в Змієві не тільки тварину,
але й ремінь, гаманець і сумочку.

Усі українські партії прагнуть
до влади, вважаючи, що саме їхній
спосіб пограбування країни та населення найбільш справедливий!

Афіша заходів пивного клубу «Оболонь»
Пт 26.02 Тільки Хіти. Танці
Сб 27.02 щомісячна забава «ВГАДАЙ МЕЛОДІЮ!». Четверта
серія: рок музика
Нд 28.02 гурт «FUSION FRIENDS» (Луцьк). Кавер-джаз-попрок

м. Луцьк, вул. Коперника, 8а.
Телефон для довідок: +38 (050) 2154156, 72-33-53
www.morepiva.com, obolon@morepiva.com
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ОВЕН
Настає дуже яскравий, емоційно насичений тиждень, який обіцяє приємні та
романтичні моменти. Ті, кому зазвичай
важко впоратися з почуттями, зможуть
направити їх у позитивне русло.

ТЕЛЕЦЬ
Якщо щось йде не так, як ви задумали,
постарайтеся поглянути на ситуацію з
іншого боку, подумайте, чи варто засмучуватися. Скоріше за все, відповідь
буде негативною.

БЛИЗНЮКИ
Цього тижня варто очікувати несподіваних ділових пропозицій, не виключений і початок плідної співпраці та
спільної діяльності, завдяки якій ви
зможете заявити про себе.

РАК
Для Раків настає тиждень легкого та
приємного спілкування з оточенням.
Можна досягти важливих домовленостей, які відкриють перед шлях до
кар’єрних вершин.

ЛЕВ
Настає сприятливий тиждень для вирішення питань, які довгий час не давали
вам спокою. Можна розібратися з накопиченими проблемами, навести лад у
професійних і особистих справах.

ДІВА
Якщо Дівам для чогось потрібно «зрушити гори», варто зробити це саме
цього тижня: шанси на успіх надзвичайно високі. Скористайтеся цим сприятливим моментом.

ТЕРЕЗИ
Сприятливий тиждень для нових починань, буде багато цікавих і незвичайних справ. З’явиться можливість проявити себе, показати, на що ви здатні
в абсолютно новій сфері.

СКОРПІОН
Зосередьтеся на довгострокових цілях:
зараз ви можете багато чого зробити
для їхнього досягнення. Важливо не
відволікатися на дрібниці, не дозволяти
спокусам звести вас з обраного шляху.

СТРІЛЕЦЬ
Цього тижня вдасться успішно вирішити багато практичних і побутових
питань. Але успіх супроводжуватиме
вас не тільки в домашніх справах: може
з’явитися нагода зайняти високий пост.

КОЗОРІГ
Цього тижня Козорогам варто керуватися насамперед власним здоровим
глуздом, а до порад прислухатися
лише в тих випадках, коли можна бути
впевненим, що вони дійсно корисні.

ВОДОЛІЙ
Нікому не дозволяйте відволікати вас,
збивати з обраного шляху. Усі важливі
рішення бажано приймати самостійно,
прислухаючись до підказок інтуїції та
доводів здорового глузду.

РИБИ
Тиждень пройде дуже вдало, якщо ви
будете займатися тим, що вас дійсно
цікавить. Стосунки, які нещодавно почалися як ділові або дружні, можуть
набути романтичного характеру.

