Казкових героїв
звинуватили у криміналі

В Іспанії придумали спеціальне
взуття для жінок-водіїв

У Краснодарській науковій бібліотеці зіставили
вчинки героїв казок із Кримінальним кодексом.
Такий жарт придумали бібліотекарі. Наприклад,
кримінальним персонажем російських казок
назвали Івана-Царевича. Спочатку він украв
молодильні яблука — це 164 стаття КК РФ «Крадіжка речей, що мають особливу цінність» (10
років ув’язнення). Потім Царевич викрав Олену
Прекрасну. За це його можна засудити за статтею
«Незаконне позбавлення волі».

Іспанський бізнесмен подумав, що мало не все
жіноче взуття не призначене для керування авто,
особливо туфлі на підборах. Тому він вигадав
спеціальні кросівки для жінок. Вони легкі та задля
більшої зручності не мають шнурівок. На носку
та на п’яті є шорсткі вставки, щоб кросівок краще
чіплявся за педаль. Взуття максимально розслаблює
ногу під час фізичного навантаження. Жінки, які вже
спробували обновку, запевняють, що відчуття таке,
ніби кермуєш у домашніх капцях.
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Дозвілля

 АНЕКДОТИ НАРОДЖЕНІ З... ПІНИ ПИВНОЇ

«Ц

е дійсно молоді тигри.
Головне, щоб вони
не перетворилися
на старих котів».

Не дивно, що в Україні так часто стаються ДТП, коли водій думає:
«Не стовп — посунеться», а пішохід
— «Не трамвай — об’їде».

Леонід Кравчук,
перший президент
України про новий
склад уряду





Вирушаючи на святковий корпоратив, пам’ятайте, що вам із цими
людьми ще працювати.

— Лікарю, благаю, приїдьте негайно. У дружини напад апендициту!
— Не хвилюйтеся. Два роки тому
я зробив вашій жінці операцію. У
людини не може з’явитися другий
апендикс!
— Звичайно, лікарю! Але у людини може з’явитися друга дружина.



— Татко, а куди ми так пізно йдемо?
— Синку, ми йдемо робити добру справу. На автостоянці машинки стоять, за день наїздилися, втомилися, хочуть спати, а роззути їх
нікому.


Чорний кіт, який перебігає вам
дорогу, означає, що тварина кудись
іде. Не ускладнюйте.


Часом закриваю очі та згадую
знову, як мати вела в перший клас,
як тато ніс із випускного...


Вони є у кожного — зручні домашні штани, в яких соромно вийти
в магазин.


У мене температура 39,9. Іще 0,1
градуса — і я стану горілкою!

 ПОЛІТИЧНІ ПЕРЛИ

«Ми взагалі громадяни України
чи папуаси? Я вважаю себе громадянином України, а не папуасом».
Петро Симоненко, лідер КПУ

«Вони хочуть, як у тоталітарному суспільстві, примусити всіх
говорити, мислити і діяти тільки
як подобається їм. Я ж не переможець конкурсу краси, щоб усім
подобатись».
Дмитро Табачник, міністр освіти
назвав представників ВО «Свобода»,
учасників акції проти його призначення, «жалюгідною купкою»

«Смотрящіє», «бандюки» бігають, стрілянина. Україна перетворилася на Чикаго 50-х років. Це не
ментальність людей, це ментальність влади».
Микола Катеринчук,
ВО «Батьківщина»

«Я зробив більше, ніж міг, і
менше, ніж хотів. Критично оцінюю свою діяльність. Але в той же
час вважаю, що народ жив і живе
погано не через мене».
Володимир Литвин, екс-спікер
Верховної Ради вважає, що зробив

для українського народу все, що міг

«Я ніколи не використовував
свої спортивні якості у парламенті. Але якщо канал «Рада» купить
промоутерські права (на бій), я
продам».
Віталій Кличко про те, коли буде
битися в парламенті

«Це виглядає як політичний
прикол».
Микола Томенко, «Батьківщина»
про призначення Наталії Королевської міністром соцполітики



Дружина з чоловіком сидять
у барі. Тут жінка помічає якогось
чолов’ягу біля стійки й показує на
нього чоловіку:
— Дивися, з цим хлопцем я розійшлася сім років тому, і відтоді він
не припиняє пити.
— Годі тобі, ніхто стільки не
святкує.


— Ти мені Пушкіна нагадуєш.
— Бакенбарди?
— Застрелити тебе хочеться.


Мені здається, ведучим ранкових програм дуже добре платять.
Судячи з ширини посмішки, їм вистачає на кокаїн.

— Ти любиш воду?
— Так.
— Добре, значить 70% мене тобі
вже подобаються.



Коли вип’єш доброї горілки, то
як заново народився: повзаєш по
землі та щось белькочеш.


Оголошення: «Загубився доберман. Без намордника, три дні не
годований. Хто знайде, тому земля
пухом».


— Ти ж так мене кохав...
— Так, кохав, але це було вісімдесят кілограмів тому!


Максимко зрозумів, що мама
його обманює, коли в третьому кіндер-сюрпризі поспіль йому попалися жовток і білок.


— Дівчино, а як ти сі називаєш?
— Свєта.
— То котрі, Різдвєні чи Великодні?


— Дівчино, ви така гарна! Я хочу
від вас борщу...


Я боюся віскі з «Кока-колою»,
тому що після віскі з «Кока-колою»
я не боюся нічого.


— Як вас із такою дикцією взяли
на радіо? У вас що, там блат?
— Чому блат? Сестла!

Пивний клуб
«Оболонь»



Жили-були троє поросят. Одне
збудувало собі хатку з дерева, друге
— з цегли, а третьому і в холодці непогано.

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

 АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 7 — 13 СІЧНЯ

ОВЕН
Життя набуде нових барв. Близькі потребують вашої уваги. Не ігноруйте їх,
інакше образ і непорозумінь не уникнути.
Наприкінці тижня з’явиться час на себе.
Врешті зможете відпочити.

ТЕЛЕЦЬ
Сприятливий тиждень. Ви дієте виважено й обережно, тож помилок вдається
уникнути. А от із коханими не все так
легко: зрозуміти одне одного вам важче,
ніж будь-коли.

БЛИЗНЮКИ
Фортуна усміхнеться вам. Імовірне просування кар’єрними сходинками. Багато
з представників знака опиняться у полоні швидкоплинних почуттів. Навряд чи ці
стосунки виявляться тривалими.

РАК
Щоби досягти бажаного, доведеться попітніти. На ваш бік пристануть навіть ті,
хто нещодавно був на боці ваших недоброзичливців. На вас чекає романтичне
побачення.

ЛЕВ
Якщо давно не могли наважитися поговорити з шефом про підвищення платні,
то саме час це зробити: цього тижня вам
навряд чи відмовлять. Зустріньтеся з
друзями: вони вже за вами скучили.

ДІВА
Доля подарує вам шанс. Головне — скористатися цією можливістю. Цього тижня
зможете завоювати довіру людини, що
вам не байдужа. Фінансове становище
покращиться.

ТЕРЕЗИ
Не можна сказати, що тиждень мине без
труднощів, але ви будете у змозі подолати всі перешкоди на шляху до успіху.
Наполегливості й енергії для цього не
забракне.

СКОРПІОН
Цього тижня вам буде важко впоратися
з перепадами настрою: щойно посміхалися людині, а через хвилину вже ладні
шпурнути у неї стільцем. Намагайтеся
контролювати емоції.

СТРІЛЕЦЬ
Не все даватиметься легко, та ви достатньо наполегливі, щоби досягти бажаного. На брак оптимізму скаржитися не доведеться. Зможете навіть підбадьорити
когось, хто опустив руки.

КОЗОРІГ
Уникайте ризиків: цього тижня імовірність того, що вам пощастить відбутися
легким переляком, мінімальна. Приймаючи рішення, не лінуйтеся порадитися з
кимось досвідченим.

ВОДОЛІЙ
Головна помилка цього тижня — це ваше
небажання рахуватися з думками інших,
дослухатися до порад. Ви хочете будьщо вчинити по-своєму. Така впертість
може вилізти боком.

РИБИ
Складний тиждень. Ви ладні розкиснути
через будь-яку дрібницю. Не варто брати
усе так близько до серця. Є імовірність
посваритися через дурницю з людиною,
що зробила вам багато добра.

