У Луганську винайшли
цукерки для схуднення

У Штатах лікують пацієнтів
ламами

Викладач Луганського національного університету імені Тараса Шевченка винайшов шоколадні
цукерки, які спалюють непотрібні калорії. Солодощі для схуднення встигли випробувати на
спортсменах — на олімпійській збірній України
з гандболу. Винахідник уже випустив цукерки у
продаж. Коштує шоколадне диво, яке допомагає
схуднути, понад 10 доларів. Ласунам пропонують
три види цукерок — «Імпульс», «Драйв» і «Енергія
спорту». Рецепт солодощів засекречено.

Пацієнтів Вашингтонського центру здоров’я та реабілітації щомісяця відвідують незвичайні лікарі — лами,
які є сертифікованими терапевтами. Тварини спокійно
прогулюються коридорами медустанови, заглядають
до палат, тішачи хворих уже самою своєю присутністю.
Традицію такої «зоотерапії» започаткували ще в 1975
році, коли соціальний працівник медзакладу Девід Лі
став дарувати пацієнтам усіляких звірят: птахів, рибок,
мишей. Після цього похмурих і пригнічених людей у
центрі значно поменшало.
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Дозвілля

 АНЕКДОТИ НАРОДЖЕНІ З... ПІНИ ПИВНОЇ

«В

ийшла певна аномалія — нова Верховна
Рада тільки вступила в свої
права, попрацювала кілька робочих днів, причому
не повних, із перервами, і
раптом пішла на такі шикарні канікули відпочивати, тому що, мовляв, вона
дуже «втомилася».
Володимир Яворівський,
ВО «Батьківщина»

В автобусі старша жінка з онуком років п’яти. Він голосно питає:
— Ба, а скільки тобі років?
Жіночка намагається уникнути
відповіді. Хлопчик не відстає:
— Ба, ну скажи першу цифру!
— П’ять.
Онук:
— А друга?
— Чотири.
Малий:
— А третя?


— У мене проблеми з алкоголем...
— Які?
— Він закінчився.


Хлопчик, якому взимку шарф
зав’язує батько, вміє, як правило, затримувати дихання на п’ять-шість
годин.


Зайшла в магазин. Продавець,
посміхаючись, питає: «Чого дівчина
хоче?». Відповідаю: «Дівчина хоче
мартіні, але прийшла вона за хлібом».

 ПОЛІТИЧНІ ПЕРЛИ

«Якщо карикатура виконана
талановито, то спасибі тим, хто
її готував. Але якщо вона мене
зображує злою людиною, то,
оскільки я таким не є за своїм характером, я, природно, відчуваю
образу».
Микола Азаров, Прем’єр-міністр,
заявив, що нормально ставиться до
жартів над ним

«З діалогу з колегами, які в ПР
відповідають за явку, я зробив висновок, що вони просто не зможуть звезти своїх людей із Мальдівів і Сейшел».

Юрій Стець, ВО «Батьківщина»

«На тлі бандитської нахабної
влади у нас абсолютно інфантильна, лінива і недієздатна опозиція».
Тарас Чорновіл, нардеп про недієздатну опозицію

«Яценюк, Кличко та Тягнибок
прорвалися до парламенту саме
завдяки Тимошенко, і зараз вони
разом із бандитами розподілили
місця у Верховній Раді, дали бандитам формувати уряд на чолі з
московським, прокремлівським
агентом Азаровим, а самі розбі-

глися, повтікали на курорти пуза
гріти, у той час як їхній лідер, який
дав їм шанс сьогодні бути захищеними у ВР, сидить у в’язниці».
Олег Соскін, громадський і політичний діяч

«Обpaзнo кажучи, він буде відстрілюватися до останнього патрона. Янукович владу не віддасть.
Застосує все, що прийде в його
буйну голову. Пересварить вождів опозиції, піде на референдум.
Може бути реалізований сценарій
розколу країни».
Тарас Стецьків, НУ-НС

— Це правда, що в Україні завжди відповідають запитанням на
запитання?
— Хто вам це сказав?


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


Сидять два електрики на стовпі.
Повз них проходить бабуся. Один і
каже їй:
— Бабцю, подайте провід.
— Тримай, синку.
— Ну от, я ж тобі казав, що нуль,
а ти все торочив, що фаза!


— Якщо купити партію китайських годинників і вернутися на 30
років у минуле, продати їх, потім
накупити на ці гроші «баксів» по 60
копійок і повернутись у теперішнє...
— Так... Зрозуміло... Панове міністри, які ще будуть пропозиції для
підняття української економіки?

Максим Галкін після одного зі
своїх концертів потрапив до лікарні з вивихом нижньої щелепи, надірваними голосовими зв’язками та
розпухлим язиком. Як виявилося,
причиною цих травм є намагання
спародіювати вимову Миколи Азарова.


На життя треба дивитися позитивно. Наприклад, якщо вас ударило струмом, то в цьому був не тільки
мінус, але й плюс.


Жуйка Orbit зміцнює не тільки
зуби, а й парти в школі.


У забігайлівці:
— Фуа-гра, трюфелів і «Шардоне» 47-го року.
— Ви що, знущаєтеся?
— Тоді сосиску в тісті і пиріжок
із картоплею.


Сенсорний мобільник не реагує
на пальці в рукавичках? Ніс, настав
твій час!


Кажуть, блондинки небезпечні,
тому що немає стовідсоткової впевненості, що це їхній натуральний
колір.


Якщо у дівчини в очах з’явилися
вогники — значить, таргани в її голові щось святкують.


Оголошення: «Продам квартиру
в центрі Києва або обміняю на селище в Херсонській області».


Годуйте голубів фарбою — і ваше
місто стане яскравішим!


Маленькі хитрощі: якщо золоту
рибку покласти на сковорідку, то
кількість бажань автоматично збільшується до п’ятдесяти...

Пивний клуб
«Оболонь»

м. Луцьк, вул. Коперніка, 8а.
Телефон для довідок:
(0332) 72-33-53.
www.morepiva.com;
e-mail:obolon@morepiva.com
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ОВЕН
Не тисніть ні на кого, маючи на меті досягти бажаного. Цього тижня зловживання своїм впливом зустріне серйозний супротив. Якщо хочете уникнути конфлікту,
шукайте компроміс.

ТЕЛЕЦЬ
На брак життєвої енергії Тельцям цього
тижня гріх скаржитися. Залишите конкурентів позаду. Є висока імовірність
кар’єрного просування чи підвищення
платні.

БЛИЗНЮКИ
У спілкуванні знайдіть золоту середину
між наполегливістю і поступливістю. Людина, підтримки якої ви потребуєте, не
пристане на ваш бік, якщо вдастеся до
тиску.

РАК
Рідні потребуватимуть вашого піклування. Зумієте втішити, підтримати, підбадьорити, розвеселити. Щоби запрацював мозок, більше дихайте морозяним
повітрям.

ЛЕВ
Ваші успіхи засліплять навіть тих, хто
намагатиметься примружитися. Навіть
недоброзичливці муситимуть визнати,
що ви гідні поваги. Утім, ризикуєте стати
жертвою себелюбства.

ДІВА
Не найлегший тиждень. Але відступати
нікуди, доведеться рухатись уперед,
долаючи перешкоди. Подекуди вам не
вистачатиме доброти і поблажливості у
спілкуванні.

ТЕРЕЗИ
Якщо хочете уникнути труднощів, не
конфліктуйте з тими, хто може вам нашкодити. Є імовірність розгнівати дуже
злопам’ятну людину, що затаїть на вас
злобу.

СКОРПІОН
Люди, що обіцяли вам підтримку та допомогу, навряд чи дотримають слова,
тож у якийсь момент опинитеся наодинці
зі своїми проблемами. Можливі розчарування.

СТРІЛЕЦЬ
Зірки не поспішають вам допомагати,
тож цього тижня вам доведеться подбати про себе самостійно. Уникайте
серйозних витрат, поки що доведеться
затягти пасок.

КОЗОРІГ
Є небезпека, що люди, яким ви зараз
так намагаєтеся сподобатися, невдовзі
почнуть маніпулювати вами. Астрологи
не радять вам цього тижня бути надто
довірливими.

ВОДОЛІЙ
Цього тижня вам щаститиме. Багато з
запланованого вдасться втілити в життя.
Та не варто галопувати: час від часу робіть тайм-аут, роззирайтеся, щоб оцінити ситуацію.

РИБИ
Зірки будуть прихильні до вас. Усе складатиметься якнайкраще, наче за помахом чарівної палички. Затьмарити тиждень можуть плітки, які поширюватимуть
недоброзичливці.

