У США ресторан робить
знижки за слухняних дітей

Кіт-інвалід навчився ходити
на двох правих лапах

У Сіетлі ресторан італійської кухні зробив знижку
клієнтці за слухняних дітей. Працівники закладу
готувалися до гамірного вечора, коли Лаура Кінг
прийшла повечеряти зі своїми трьома дітлахами. Однак малюки, яким 2, 3 і 8 років, настільки
чемно поводилися, що заклад пригостив їх
великим безкоштовним морозивом. Удома жінка
помітила, що в чеку є рядок із написом: «Зразкова поведінка дітей». Після цього випадку клієнтів
із дітьми у ресторані побільшало.

У Британії кіт-інвалід навчився ходити на двох правих
лапах після того, як втратив дві інші кінцівки. Перс
на прізвисько Кефрі втратив задню ліву лапу в аварії.
Передню ліву кінцівку лікарям вдалося врятувати.
Проте невдовзі ветеринар виявив у Кефрі злоякісну
пухлину на пошкодженій в аварії лапці. Кота могла б
врятувати ампутація, але медики радили приспати
тварину. Та хазяйка відмовилася це зробити. Через
кілька днів після ампутації Кефрі встав на решту ніг і
знову навчився ходити та навіть бігати.
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Дозвілля

 АНЕКДОТИ НАРОДЖЕНІ З... ПІНИ ПИВНОЇ

«У

цієї Верховної Ради
є родова травма, і тому в неї
буде важко зі
здоров’ям і довголіттям».

Прокинувся, розплющив очі.
Перша думка: «Як прийду додому,
відразу ляжу спати».


Єгипетські акули бачили багато чого, але росіян із криками: «О,
дельфінчик!» — бояться досі.

Андрій
Золотарьов,
політолог



«Антикризові» рецепти:
1. Заморожуємо сосиску, тремо
на тертці, мажемо хліб майонезом і
посипаємо тертою сосискою. Смачно і практично, а головне — багато:
однієї сосиски вистачає на 5-10 бутербродів.
2. Якщо чорний хліб натерти часником, він пахне ковбасою.
3. Якщо заморозити яйце, розрізати його навпіл і покласти на
сковорідку, то вийде яєчня з двома
жовтками.


Повзе п’яний біля сільради та
питає сторожа:
— Скажіть, будь ласка, де живе
Петро Сорокопуд?
— Так це ж ти і є, Петре!
— Та я знаю! Ви скажіть, де він
живе?

 ПОЛІТИЧНІ ПЕРЛИ

«Влада готова йти на поступки
тільки тоді, коли даси їй доброго
копняка. По-іншому ніхто ніколи
не почує. Єдиний формат — просто змусити».
Андрій Іллєнко, ВО «Свобода»

«Іноді на шляху імплементації
прийнятих законів існують природні перешкоди — чиновники,
політики, які звикли, як кажуть,
жити по-старому».
Віктор Янукович, Президент
України

«При цьому Віктор Федорович, якого багато моїх колег
люблять зображувати людиною
недалекою, насправді людина досвідчена, розумна, хитра — справжня «політична тварина».
Євген Кисельов, колишній ведучий
ток-шоу «Велика політика на «Інтері»
розповів про своє ставлення до
Президента Віктора Януковича

«Легко зайти в блокування, а
вийти з нього важко, тому що еліта
спить удома біля дружин, блокують
усі вдома, а рядові депутати ходять

сюди, і їм некомфортно, вони розуміють, що так довго бути не може».
Володимир Олійник, Партія
регіонів вважає, що опозиція вже
втомилася від блокування ВР

«У нас є ресурс, є арсенал методів, цивілізованих, інтелігентних, культурних, щоб не забруднити їхні костюми за кілька тисяч
євро від «Бріоні».
Михайло Чечетов, Партія регіонів
про те, що більшість не планує
розблоковувати роботу ВР силовим
шляхом

Йдуть фізик і математик у лісі,
і на них несподівано вискакує ведмідь. Математик думає:
— Швидкість ведмедя — 20 км/
год, маса — 300 кг, тікати марно, все
одно наздожене.
Фізик думає:
— Так, об’єм шлунку ведмедя
— 20 кубічних дециметрів, а людини — як мінімум 100 кубічних дециметрів... Треба бігти, йому й одного
математика вистачить.


Відключили Інтернет: «Мамо, у
нас хіба цей диван був? О, телевізор!
Треба почитати... Тату, а ти давно
вуса відрощуєш? А що це за людина
в мене в кімнаті? А-а-а, це мій брат...
Ого, як виріс!».

Вона хотіла красиву фігуру, плаский животик, ключицю та відстань
між стегнами, але душа вимагала
ковбаси...


По вулицях вештається грип і
робить привабливу пропозицію:
— Слухай, два тижні в ліжку,
тільки ти і я!


Вчителька української мови, перевіряючи твори дітей на тему «Як я
провів літо», поставила не «3», «4» і
«5», а «18 +», «16 +»...


Львівська маршрутка. Пасажир:
— Водію, зачекайте, там іще дві
дівчини біжать!
Водій:
— Боюся, що ці чотири гривні
вже не помістяться…


Оголошення на дверях сільського магазину: «Пішла на обід. Повернуся, коли наїмся!».


Відділу з боротьби з наркотиками на постійну роботу потрібен діджей!


Він був настільки невезучим, що
програвав усі свої гроші в кавовому
автоматі.


Вона:
— Пусти під ковдру, холодно!
Він:
— У піжамі не пущу! Дрес-код!


Зайшов у супермаркет, купив
жуйку. На касі:
— Пакет потрібен?
— Три давайте! Раптом один порветься.


Сухарики зі смаком червоної
ікри — це те саме, що «Жигуль» із
запахом «Порше».



Пивний клуб
«Оболонь»

Коньяк шепотів: «Мадам, він не
вартий ваших сліз...». Мартіні переконувало: «Ти дурепа... І бойфренд
твій козел!». А горілка кричала:
«Танцюємо, баби, танцюємо!».

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

 АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 18 — 24 ЛЮТОГО

ОВЕН
Не все даватиметься легко, за перемогу
доведеться поборотися. Та вам це навіть подобається: без духу змагання знудилися б. Почуєте зізнання у коханні від
того, від кого цього не очікували.

ТЕЛЕЦЬ
Для того, щоб почуватися комфортно,
вам потрібні тиша і спокій. Та відпочити
навряд чи вдасться. Цього тижня представники знака ризикують закохатися в
людину, що не відповість їм взаємністю.

БЛИЗНЮКИ
Ви намагаєтеся догодити всім і нікого не
образити. Ваші старання гідні поваги, та,
на жаль, даремні. Цього тижня будете
налаштовані романтично, вашій половинці це неодмінно сподобається.

РАК
Цього тижня керуйтеся не хвилевими
емоціями, а холодним розрахунком.
Небажано починати нові романтичні
стосунки: ризикуєте стати вершиною любовного трикутника.

ЛЕВ
Цього тижня Леви зосередяться на вирішенні фінансових проблем. Та от біда:
ви економите не тільки гроші, а й емоції.
Не скупіться на теплі слова для рідних.
Кохана людина скучила за вами.

ДІВА
Постарайтеся не зігнутися під тягарем
відповідальності — вам справді до снаги
та справа, за яку ви взялися. Налаштуйтеся відкрито, без натяків і недомовок,
розповісти половинці про свої почуття.

ТЕРЕЗИ
Збоку здаватиметься, що ви долаєте
труднощі легко та невимушено, випромінюючи оптимізм, і лише близькі здогадаються, що насправді у вас на душі
неспокійно.

СКОРПІОН
Виснажливий тиждень. Вас вплутають у
конфлікт, що не матиме до вас жодного
стосунку. Лише з людиною по-дитячому
відкритою та наївною вам вдасться поладнати з першої хвилини спілкування.

СТРІЛЕЦЬ
Ви потребуєте уваги та підтримки, проте
навіть собі боїтесь у цьому зізнатися. Та
багато що змінилося б на краще, якби ви
звернулися по допомогу до людини, що
давно вам симпатизує.

КОЗОРІГ
З язика раз у раз зриватимуться їдкі зауваження на адресу тих, хто вам не байдужий. Тож навряд чи вдасться уникнути
сварок і образ. Пам’ятайте, що у вашої
половинки є не тільки недоліки.

ВОДОЛІЙ
Представники знака дивовижним чином
опинятимуться у потрібний момент у
належному місці. Представників протилежної статі тягтиме до вас як магнітом.
Дехто буде справді нав’язливим.

РИБИ
Якісь труднощі можуть виникнути, та
вони не засмутять вас, не розлютять і не
спантеличать. Просто стенете плечима
та дочекаєтеся моменту, коли все йтиме
за планом.

