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ОВЕН 
Подорожі будуть необтяж-
ливими та приємними. Від-
чуєте приплив натхнення 
у відносинах із людьми. 
Співпраця з колегами буде 

легкою та корисною. Досить ефективними 
виявляться дискусії з партнерами. 

ТЕЛЕЦЬ 
Пам’ятайте про обереж-
ність. Хоч енергетика цього 
періоду спонукає до дій, 
висока ймовірність при-
йняття нерозумних рішень, 

здійснення необачних вчинків. Вас можуть 
неправильно зрозуміти.

БЛИЗНЮКИ 
Ймовірні нові романтичні 
захоплення. Цей період 
спонукає вас допомагати 
іншим у досягненні їхніх ці-
лей, натомість і ви зможете 

розраховувати на допомогу друзів у своїх 
справах. 

РАК 
Раки цього тижня будуть 
вельми натхненними, про-
те їм суттєво бракуватиме 
організованості. Нинішня 
атмосфера не сприяє логіч-

ним вчинкам, хоча й зможете знайти безліч 
виправдань своїм діям. 

ЛEB 
Гарний час, аби зробити 
стрижку, відвідати салон 
краси, побувати в стомато-
лога. Набудете вишуканос-
ті, елегантності та прива-

бливості. Навколо вас вируватиме життя. Це 
гарний час для співпраці та дискусій. 

ДІВА
Розумові процеси дещо за-
гальмуються. Інтелектуаль-
на праця не принесе жодної 
користі. Ваші плани й ідеї 
викличуть опір чи будуть 

безцеремонно відкинуті. Період несприятли-
вий для участі в полеміці. 

ТЕРЕЗИ 
Маєте шанс відволіктися від 
реальних проблем. Поси-
плються градом настанови 
затятих перфекціоністів, які 
вказуватимуть пальцями на 

кожну дрібну помилку. Зростає ймовірність 
стати жертвою власних ілюзій. 

СКОРПІОН 
Дипломатія дасть позитивні 
результати. Потребувати-
мете спілкування. Комплі-
менти і похвали лунатимуть 
зусібіч. Якщо досі відносини 

з колегами не йшли гладко, гарний час, аби 
створити приємнішу атмосферу. 

СТРІЛЕЦЬ 
Егоцентризм і заздрість 
знайдуть родючий ґрунт. 
Запекла конкуренція та за-
кулісні чвари чекають на 
вас. Романтичні стосунки 

потерпатимуть від нестачі довіри. Нищівні 
спогади про невдачі отруять сьогодення. 

КОЗЕРІГ 
Скористайтеся своїми інту-
їтивними здібностями, щоб 
досягти успіху. Ваші спо-
соби та засоби досягнення 
мети можуть видатися опо-

нентам дещо дивними. Гарний час для про-
гулянок із коханою людиною.

ВОДОЛІЙ 
Імовірно, набудете в очах 
інших загадкового вигляду. 
Не варто стримувати уяву: 
дайте волю натхненню та 
користуйтеся будь-яким 

випадком, аби надихнути оточуючих. Поси-
деньки з друзями дозволять розслабитися. 

РИБИ 
Випаде шанс досягти впли-
вового становища. Набу-
дете авторитетності в очах 
колег. Ваша думка щодо 
тієї чи іншої проблеми тур-

буватиме всіх. Скористайтеся сприятливими 
обставинами для зміцнення позицій.
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Чоловік за 39 років з’їв 25 
тисяч гамбургерів
Житель американського міста Фон-дю-Лак 57-річний 
Дон Горське встановив світовий рекорд: за 39 років 
з’їв 25 тисяч гамбургерів, повідомляє BBC. Під час 
церемонії, яка відбулася на його честь у закусочній 
«McDonald’s», чоловік заявив, що почав їсти гамбур-
гери у 1972-му й робитиме це до самої смерті. «Коли 
мені було 19, я з’їв першу тисячу цих сендвічів і за-
думався: а скільки мине часу, поки я з’їм десять тисяч? 
Думав, що коли дійду до 25 тисяч, буду вже на пенсії. 
Але, дивіться-но, я не старий, мені лише 50 з лишком».

На орбітальній станції. У від-
критому космосі на тросі бовтаєть-
ся космонавт, стукає в ілюмінатор і 
кричить:

— Відкрий-но люка, телепню! 
Що за дурна звичка питати: «Хто 
там?»!

☺☺☺
У готелі жінці всю ніч не дає 

спати хропіння в сусідньому номері. 
Вона б’є в стіну, проте марно. Вранці 
пані стукає в сусідній номер і каже 
чоловікові:

— Ви що, не чули, як я вам сту-
кала вночі?

— Чув... Але вже вибачте, що не 
прийшов, — втомився я дуже.

☺☺☺
Провідниця питає у чоловіка, 

який біжить за потягом і розмахує 
руками:

— Пане, ви що, на поїзд спізню-
єтеся?

— Ні, я його з вокзалу виганяю!
☺☺☺

Закони холостяка:
1) їжа, приготована для себе, не 

вважається недожареною чи недо-
вареною;

2) щойно висушений одяг не 
вважається пом’ятим;

3) білизна, вивішена на балкон 
наступного дня, вважається чистою 
та пахне морозною свіжістю;

4) підлога, протерта шкарпетка-
ми, вважається чистою;

5) посуд, після обіду замочений 
водою, вважається помитим;

6) пил вважається захисною 
плівкою: що товстіший шар, то на-
дійніший захист;

7) мікрохвильовка поруч із 
комп’ютером перетворює кімнату в 
їдальню-вітальню.

☺☺☺
Школяр запитує в аптеці:
— У вас є якийсь надійний зне-

болюючий засіб?
— Хлопчику, а що тобі болить?
— Поки що нічого, та тато вже 

пішов на батьківські збори...
☺☺☺

Кулінарний рецепт — «М’ясо по-
англійськи»: прийти в гості, узяти 
м’ясо, піти не прощаючись.

— Тату, в мене для тебе гарна но-
вина!

— Яка?
— Ти не даремно платив за стра-

ховку свого автомобіля!
☺☺☺

— Чим відрізняються методи ви-
ховання дітей у простих громадян і 
депутатів?

— Прості громадяни дарують 
своїм дітям батьківську любов, а де-
путати — депутатську недоторкан-
ність.

☺☺☺
Хитрий малюк доплатив лелеці, 

яка його несла, двісті баксів — і став 
громадянином Швеції.

☺☺☺
— Як можна отримати такі стат-

ки?
— Обов’язково потрібний капі-

тал. Хоч би невеликий, стартовий.
— А як отримати стартовий ка-

пітал?
— Обов’язково потрібний пісто-

лет. Хоч би невеликий, стартовий.
☺☺☺

Телефонний дзвінок о сьомій 
ранку:

— Алло! Це я в морг потрапив?
— Ні, поки лише додзвонилися...

☺☺☺
Учителька розпинається перед 

п’ятикласниками:
— Який це час: «він прибирає, 

вона прибирає, ти прибираєш»?
Хлопчик, задумливо:
— Мабуть, передсвятковий...

☺☺☺
— Очі почервонілі, опухлі...
— Весняний кон’юнктивіт?
— Ні. Безлімітний Інтернет...

☺☺☺
— Тату, а як змія сичить?
— Зінаїдо Петрівно, — кричить 

тато, звертаючись до тещі, — ска-
жіть що-небудь, синові з уроками 
допомогти треба!

«У МВФ працюють живі люди. 
І є чоловіки, які більше, ніж за 
середніми стандартами, люблять 
жінок. Це нормальне явище, у та-
кому помічені навіть президенти 
великих держав, так що це — зви-
чайний людський фактор».

Станіслав Аржевітін, «НУ-НС» про 
секс-скандал у МВФ

«Ми незахищені скрізь — у 
жеку, лікарні, суді. До кожного 
система може застосувати прин-
цип: ви не сидите не тому, що не-

винні, а тому, що ми вами не за-
ймалися».

Олександра Кужель, «Сильна 
Україна»

«Звертаюся через ЗМІ до під-
приємців — пишіть мені, теле-
фонуйте, розповідайте про тих, 
хто заважає вам працювати, вести 
бізнес».

Віктор Янукович, Президент 
України закликає підприємців осо-
бисто йому скаржитися на тих, хто 

заважає вести бізнес

«У мене на шиї сліди від бруд-
них рук цього перегодованого ко-
муняки. Він мене за кадик узяв».

Олег Ляшко, нардеп про бійку з 
віце-спікером ВР Адамом Марти-

нюком

«Програла суд. Якби рішення 
виносили кенгуру з «Межигір’я», 
то воно було би більш логічним».

Юлія Тимошенко, лідер «БЮТ-
Батьківщини» про рішення суду 

щодо справи про підписання газо-
вих контрактів у 2009 році

«Діагноз укра-
їнців — не-

стримна обжерли-
вість із безупинним 
проносом. Я би 
порадила лікувати 
це любов’ю. Коли 
закохуєшся, почи-
наєш менше їсти, 
любити людей, 
країну, хочеться 
підняти папірець, 
посадити дерево. 
Інакше в нас не-
має майбутнього 
— незалежно від 
того, хто буде при 
владі».

Олександра 
Кужель, «Сильна 

Україна»

Американський студент 
зібрав бен Ладена з «Лего»
22-річний студент із Каліфорнії Алекс Ейлар зі-
брав із конструктора «Лего» копію Усами бен Ла-
дена. За основу інсталяції узято фото бен Ладена, 
яке влада США розповсюдила після ліквідації 
глави «Аль-Каїди». На плечі іграшки накинуто 
ковдру, а на голові можна побачити шапку. Ей-
лар також відтворив обстановку в оперативному 
штабі Білого дому в той момент, коли президент 
США Барак Обама та його помічники спостеріга-
ли за ходом операції зі знищення терориста.


