Довгожителька воскресла
на власному похороні

Модні японки роблять собі
«вампірські» посмішки

У китайській провінції Гуандун 101-річна Пенг
Сіухуа прокинулася на власному похороні після
того, як у неї 16 годин були відсутні пульс і дихання. За літньою жінкою доглядали дві її доньки,
яким самим уже за 70. Вранці вони виявили, що
мати не дихає. Наступного дня тіло довгожительки збирались уже покласти в труну, як раптом
вона відкрила очі. Жінка посміхнулася та привітала присутніх рідних і односельчан. Замість
поминок влаштували святкування.

У Японії поп-зірки започаткували нову дивну моду,
яка полягає у зміні форми власних іклів на зуби, як у
вампірів із кіно. Довгі ікла, які трохи виступають, здаються японським чоловікам привабливими. Дантисти
за зміну форми зубів беруть 400 доларів. «Сьогодні
багато жінок вдаються до процедури «yaeba». Я
приклеюю на ікла міні-насадки, заздалегідь обрані
клієнткою», — розповів директор стоматологічної
клініки. Накладки можна демонтувати за ті ж таки 400
«зелених».
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Дозвілля

 АНЕКДОТИ НАРОДЖЕНІ З... ПІНИ ПИВНОЇ

«М

оє ставлення до
політиків таке:
і ті — свині, і
ті — свині, які
б’ються за корито і зраджують
народ, тому їх
від корита хочуть відігнати.
Але одні працюють зубами біля
корита, а інші верещать, тому що
їх відлучили від
корита. Таке сьогодні ставлення
до політиків».

— Яка найкрутіша стародавня
цивілізація?
— Звичайно, майя. Вони за допомогою тільки свого календаря
поставили на вуха всю сучасну цивілізацію.


А я не злий... Я навіть бажаю своїм ворогам, щоб у них по три машини біля воріт було: «швидка», міліція
та пожежна.


Хочеш їсти вночі? Випий дві
склянки води та біжи спати, поки
шлунок не зрозумів, що ти його надурив.


Андрій Золотарьов, політолог

 ПОЛІТИЧНІ ПЕРЛИ

«Зовсім недавно у вас була влада, і що ви з нею зробили? Опустили країну, затягнули зашморг на
її шиї?»
Микола Азаров, Прем’єр-міністр
про те, що опозиція на міжнародному рівні повинна керуватись інтересами України

«Парламентаризм в Україні
зруйновано. І наше сьогодні завдання — примусити їх працювати. Не хочеш працювати — давай,
до побачення!»
Олег Тягнибок, лідер ВО «Свобода»

«В Януковича багато комплексів, у тому числі комплекс блокад-

ного Ленінграда. Він не може наїстись, у нього голод грошей, майна,
розкоші».
Тарас Чорновіл, екс-депутат ВР

«Свобода» — екстремальний
проект, і ще не відомо, що з нього
виросте… Якби Тягнибок узяв циганську голку з довгою дратвою та
позашивав би деякі «чорні роти»
— їхні перспективи були б ще кращими. Від цих «москалька-жидівка», якими грішать Мірошниченко
та Фаріон, треба відмовитися. Бо
коли люди постійно зриваються,
то вже виглядають коміками».
Тарас Чорновіл, екс-депутат ВР

«25 поколінь українців після
Київської Русі жили без власної держави. Мають хуторянське мислення
— пристосовуватися, сховатися, а
не боротися у відкритому бою».
Олександр Скіпальський, генераллейтенант Служби безпеки України

«Ліквідувати нашу державу
нахабно й відкрито влада не наважиться. Москва сподівається
на поступовий рух у її бік. Навіть
молекули металів зростаються під
постійним тиском. Але наші олігархи теж не хочуть у Росію. Їх там
нічого доброго не жде».
Олександр Скіпальський, генераллейтенант Служби безпеки України

Купив мандарини в супермаркеті. Прийшов додому, а там із 15 штук
п’ять із цвіллю! Ну, я їх в оберемок,
чек у руки — і пішов сваритися.
Почав із касира, потім менеджер
підбіг. Замість того, щоб вибачитись
і замінити, він на принцип пішов,
нормальні, каже, мандарини. Я йому
сказав: «Добре, якщо нормальні, їж.
Як з’їси і не зморщишся — піду без
претензій». Той погодився.
З’їв два і каже: «Все, це денна
норма». А я йому: «Яка денна норма?
Їж усе».
З’їв він усі п’ять штук пліснявих,
видно, що давиться, аж позеленів,
але їсть!
— Молодець, — кажу, — а тепер
клич старшого менеджера.
Той підходить.
— Дайте мені нові мандарини,
бо ваш співробітник мої тільки що
зжер.
Не забуду цей погляд ніколи.

Народна прикмета: якщо з похмілля зранку зубна щітка не вміщується у роті, то вона від взуття...


Справжній чоловік не падає —
він атакує підлогу.


— Ти пив?
— Ні!
— Тоді скажи: «Лара у Клари
вкрала корали».
— От злодійка!


Раніше сперечалися з чоловіком,
хто в сім’ї головний. З’явилася дитина — дізналися! Тепер спимо і їмо,
коли «князь» дозволить.


Напис у туалеті: «У разі бомбардування ховайтеся під цим унітазом.
У нього ще ніхто не попадав. Прибиральниця».


— Алло, це зоопарк?
— Так.
— Мені дали ваш телефон еменесники.
— А в чому річ?
— Та тут до мене в будинок змія
заповзла!
— Ви перебуваєте в товаристві
охорони тварин?
— Ні...
— А в Партії зелених?
— Ні...
— Тоді вдарте її лопатою!


— Кохана, ти в чому зараз?
— У білизні...
— Вау... А детальніше?
— 90% бавовни і 10% синтетики!



Страх — це коли трамвай, що зачепив Lamborghini, зник у дворах.


Після тижневого голодування
лев усе ж таки визнав, що цар звірів
— сторож зоопарку.




Щастя — коли в тебе серед друзів є лікар, міліціонер, юрист і кілер.
Одразу жити стає якось простіше.


Поважайте батьків. Вони закінчили школу без «Гуглу» і «Вікіпедії».

Я думаю, що будильник просто
заздрить моїм стосункам із ліжечком.

Пивний клуб
«Оболонь»

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



В Україні хороший асфальт на
дорозі не валяється.
 АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 11 — 17 ЛЮТОГО

ОВЕН
Будь-які дрібниці братимете до серця
значно ближче, ніж зазвичай, засмучуватиметеся через те, що іншого дня могли
б і не помітити. Не дозволяйте собі нетактовності, різких висловлювань.

ТЕЛЕЦЬ
У Тельців цього тижня на язиці те саме,
що й на думці. А правда, кинута у вічі у
різкій формі, нікому не припаде до душі.
Тож будьте готові до ймовірних конфліктів.

БЛИЗНЮКИ
Тиждень розпочнеться не надто вдало,
але поступово поліпшуватиметься. Дуже
втомлюватиме рутина: доведеться нудитися, всоте роблячи те саме. Щоб зарядитись енергією, навідайтеся до друзів.

РАК
З грошима не все так добре, як хотілося
б: навіть якщо сьогодні на хліб із маслом
і вистачає, то у завтрашньому дні ви не
впевнені. Та заощаджувати теж треба
розумно, бо надміру скупі платять двічі.

ЛЕВ
Ви готові цього тижня багато чим ризикнути, сподіваючись отримати ще більше.
Й успіх можливий, якщо не довірятимете
тим, хто забагато обіцяє: золоті гори можуть обернутися піщаним замком.

ДІВА
У суперечках можете відкрито висловлювати свою думку, не боячись, що
хтось вас неправильно зрозуміє. У цілому тиждень вдалий, але непорозуміння
треба залагоджувати одразу.

ТЕРЕЗИ
Цього тижня ваші вчинки можуть здатися
комусь екстравагантними, та критикувати вас ніхто не стане. Ймовірне романтичне захоплення. Якщо зважитеся на
роман, то розвиватиметься він стрімко.

СКОРПІОН
За справи ви беретеся без особливого
ентузіазму, тому й успіхи ваші доволі
скромні. Завдяки своїй приязності та миролюбності не зіпсуєте стосунків навіть із
тими, чиї погляди не розділяєте.

СТРІЛЕЦЬ
Цього тижня можете реалізувати задуми,
які плекали вже давно. Настав час діяти,
вистачить уже мріяти й літати попід хмарами! Але, женучись за мрією, не нехтуйте близькими та рідними.

КОЗОРІГ
Щоби досягти цього тижня успіху, вам
доведеться трохи змінити свою поведінку. Зазвичай ви надто консервативні, намагаєтеся дотримуватися традицій і правил, але зараз треба діяти по-новому.

ВОДОЛІЙ
Досягнете успіху, та не стільки через
свою працьовитість і наполегливість,
скільки завдяки сприятливому збігу обставин і допомозі друзів. Цього тижня ви
щасливчик!

РИБИ
Ситуація змінюватиметься швидко, та ви
натхненно імпровізуєте й отримуєте від
цього задоволення. Будьте обережні з
новими знайомими: вони намагатимуться ввести вас в оману.

