У Шотландії зварили
ялинкове пиво

Банк видав росіянці кредит
на купівлю кошеняти

У Шотландії зварили ель, одним із інгредієнтів
якого стали молоді ялинові голки. Напій випустили в світ напередодні католицького Різдва. Питво
було створене на основі рецепта пива вікінгів.
Стародавні нормани додавали у своє пиво ялину
і сосну, адже ці хвойні дерева багаті на вітаміни
В і С. Останні не давали північним мореплавцям
захворіти на цингу в далеких морських походах.
Поки що напій вийшов у обмеженій кількості —
з’явилося лише 800 пляшок різдвяного пива.

У Єкатеринбурзі банк погодився видати кредит росіянці,
яка попросила у фінансової установи сто тисяч рублів
на купівлю кота породи мейн-кун. Як зазначають місцеві
ЗМІ, жінка розраховує придбати пухнастого до Нового року, щоби зробити собі в такий спосіб подарунок,
пише «Лента». За словами представників фінустанови,
їх зацікавила незвичайна заявка жінки і вони вирішили
розглянути її. Ціна на кота породи мейн-кун із родоводом стартує в середньому з 45 тисяч рублів (близько 14
тисяч гривень).
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Дозвілля

 АНЕКДОТИ НАРОДЖЕНІ З... ПІНИ ПИВНОЇ

«У

країна
кілька
років стояла на
європейському
пероні, не дочекалася поїзда, а тепер нам
пропонують
пересісти
на
дрезину та поїхати в Сибір».

Клаустрофобія — боязнь СантаКлауса.




Дідусю Морозе, пришли мені солодкого! Ну або хоча б напівсолодкого...

Наближається рік Змії. Декому
навіть костюм шити не потрібно
— лише трохи лусочки протерти й
отрути накопичити.



Телефонне опитування, проведене вранці 1 січня, мало такі результати:
2% — «Так?»,
3% — «Алло?»,
95% — не змогли відповісти.

Валентин
Наливайченко, народний
депутат від
«УДАРу»



Бабуся питає внучку:
— Що б ти хотіла отримати в подарунок від Діда Мороза?
— Протизаплідні пігулки, — відповідає дівчинка.
— Сонечко, що ти таке кажеш?
— вигукує бабця.
— Ба, ну ти подумай: у мене вже
є чотири ляльки, куди мені ще п’яту?


 ПОЛІТИЧНІ ПЕРЛИ

«Погодьтеся, картинка виглядала б незгірше нинішніх батальних сцен. Тобто видовищно, але
огидно».
Володимир Литвин, нардеп проти
введення в ВР посади спеціальних
приставів

«Замість того щоб скиглити,
вийшов із під’їзду, розчистив свою
дорогу, щоб вона не перетворилася на перепону».
Микола Азаров, Прем’єр-міністр
закликав українців допомогти державі впоратися з наслідками негоди

«Я говорила своїм хлопцям
(«Свободі»), що потрібно опановувати два шляхи — в парламентську бібліотеку та в тренажерні
зали. Іншого способу побудови
держави ми не бачимо».
Ірина Фаріон, депутат від
ВО «Свобода»

«Олігархи не миритимуться з
тим, якщо хтось із політиків намагатиметься щось у них забрати.
Але протестувати проти системи
— не їхній метод. Хоча організовувати махання прапорами олігархи

теж уміють».
Володимир Федорін, головний
редактор журналу «Forbes. Україна»

«У результаті на виборах «бикуючі» отримали можливість
перемогти «ідейних». Нехай не
скрізь, але досить часто, щоб говорити про це, як про дику тенденцію… Після п’ятирічного
перепочинку вибори знову перетворилися зі змагання в битву. А
воля виборця найчастіше зовсім
не впливала на процес визначення
переможця».
Віктор Балога, народний депутат

Якщо ви не любите Новий рік, то
83% імовірності, що ви — мандарин.

Вранці 1 січня з дитячої лунає
крик:
— Мамо, ти ж обіцяла, що Дід
Мороз мені настільний футбол подарує! А під ялинкою нічого немає!
— Та не кричи ти так! Я через
тебе гол пропустила!


Мрію, щоб усі китайці мені по
гривні скинулись...


— Чи вірите ви в існування Санта-Клауса?
— Санта-Клауса стовідсотково
не існує! Мені про це сам Дід Мороз
розказував!


На конференції Україна — Франція сурдоперекладач кинув стільцем
в Азарова.


— На яку зарплату ви розраховуєте?
— На «Ого, це все мені?».




Перше січня. Магазин:
— У вас хліб свіжий?
— Торішній!


Дорогі жінки! Не пиляйте своїх
чоловіків! Вам із цією стружкою ще
жити...


Охоронець у нічному клубі не
пропустив Кличка. Зате пропустив
Різдво, Пасху і Зелені свята.


Буває, лежиш на дивані, п’єш
пиво, дивишся телевізор, а тут дзвінок:
— Ти сина забрав? Продукти купив? Завтра мама приїжджає, не забув? Чому ти мовчиш, Сергію?
А ти не Сергій, ти — Микола! І на
душі свято!


— У тебе погляд такий холодний...
— Що ж ти хочеш: праве око —
мінус два, ліве — мінус шість!


Залежно від інтонації один матюк автомеханіка Тарасенка може
означати до 50 різних деталей та інструментів.


Після того, як кінця світу не сталося, можна вживати новий фразеологізм: «бреше як індіанець майя».


31.12.12 — єдиний понеділок,
якого чекає вся країна!


Санто, не клади мені подарунок
під ялинку... Заганяй одразу в гараж!

Забула змити туш і лягла спати
— прокинулася пандою!

Пивний клуб
«Оболонь»



м. Луцьк, вул. Коперніка, 8а.
Телефон для довідок:
(0332) 72-33-53.
www.morepiva.com;
e-mail:obolon@morepiva.com

Обожнюю ожеледицю: чотири
шпагати, два сальто, п’ять ластівок
— і я на роботі.
 АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 31 ГРУДНЯ — 6 СІЧНЯ

ОВЕН
Зірки цієї передсвяткової пори віщують
представникам знака приємні несподіванки. Саме час позбавлятися всього непотрібного, щоб увійти у рік прийдешній
без тягаря минулого.

ТЕЛЕЦЬ
Цього тижня Тельці, перебуваючи у передчутті зимової казки, літатимуть попід
хмарами. Звісно, пофантазувати час від
часу потрібно, та є ризик стати жертвою
власних ілюзій.

БЛИЗНЮКИ
Лінькуваті Близнюки й зовсім розслабляться у передсвяткові дні. Та майте на
увазі, що, вилежуючись на канапі та поїдаючи мандарини, ризикуєте проґавити
подарований долею шанс.

РАК
Раки, яких не годуй, а дай у спогадах
попорпатися, перебуватимуть упродовж
тижня у роздумах про рік, що минає, аналізуватимуть минуле, та на романтичне
побачення все ж відволічуться.

ЛЕВ
Надто великого значення надаєте тому,
що про вас думають інші. Облиште сумні роздуми, адже наближаються свята.
Блимання вогників і запах хвої неодмінно поліпшать вам настрій.

ДІВА
У цю святкову пору саме час сповільнити темп, віддихатися та перепочити.
Мусите набратися життєвих сил, щоби
з завзяттям торувати стежку до мети в
новому році.

ТЕРЕЗИ
Цієї казкової пори самотні Терези, ймовірно, знайдуть урешті своє кохання.
Стосунки, що розпочнуться цього тижня,
не будуть рівними, та все ж подарують
купу незабутніх відчуттів.

СКОРПІОН
На темпераментних Скорпіонів цього
тижня очікуватиме чимало спокус: від
бажання самотужки втоптати цілу макітру олів’є до нестримної пристрасті. Намагайтеся контролювати себе.

СТРІЛЕЦЬ
Саме час клеїти докупи шматки побитих
горщиків: цей тиждень пов’язаний із примиренням, налагодженням розірваних
стосунків. Пам’ятайте, що перед Новим
роком годиться прощати.

КОЗОРІГ
Цього тижня зірки віщують представникам знака зміни на краще. Життя поліпшиться, наче за помахом чарівної палички. Чи, бува, не Дід Мороз так для вас
постарався?

ВОДОЛІЙ
Лінькуваті Водолії хочуть отримати якомога більше, докладаючи щонайменше
зусиль. Хоч як дивно, цього тижня це їм
вдаватиметься. Знайдете під ялинкою
бажаний подарунок.

РИБИ
У Риб з’явиться нав’язливе бажання докорінно змінити своє життя, утнути щось,
чого ніхто від них не очікує. Скажімо, гайнути святкувати Новий рік на Мальдіви
чи прикрасити замість ялинки пальму.

