
Якщо у вас бутерброди падають 
маслом униз, не засмучуйтеся: в 
більшості вони падають униз марга-
рином. 


Гібрид акули з золотою рибкою 

виконує три останніх бажання. 


Сучасна шкільна програма з ма-
тематики виглядає приблизно так: 
летіло два верблюди, один — корич-
невий, другий — наліво, скільки ва-
жить кілограм асфальту, якщо їжач-
ку чотири роки? 


Оголошення: «Молодий носій 

тестостерону шукає молоду носійку 
естрогену для спільного виділення 
ендорфінів». 


Сьогодні сидів у ванні, вчився 

грати на губній гармошці. Награвав 
мелодію з «Титаніка» (поки її тільки 
й умію). І начебто виходило непо-
гано...  Отямився від стуку в стіну і 
крику: 

— Коли ж ти, заразо, вже пото-
неш?! 

По-справжньому крутий не той, 
хто купує машину, щоб їздити на ро-
боту, а той, хто купує квартиру не-
далеко від роботи, щоб туди пішки 
ходити. 


«Б’є — значить любить!» —  

cказав п’яний електрик і знову поліз 
у трансформаторну будку. 


— Йшла Шаша по шосе... Йшла 

Саша по соше... Та ну його... Пере-
сувалася Олександра по автомагі-
стралі та вживала хлібобулочний 
виріб!


Народна прикмета: якщо зран-

ку вдягнеш подерті шкарпетки, то 
ввечері в гості запросять. 


Стоматолог Павло, сходивши у  

нічний клуб, зрозумів, що не тільки 
карієс руйнує зуби... 


Я люблю спати, спати любить 

мене. Але ранок не хоче, щоб ми 
були разом... 
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Кіт Лоренцо з Маямі — 
найбільший любитель 
позувати 
Кіт-модель на кличку Лоренцо з Маямі (США) 
прославився своєю любов’ю позувати на 
камеру, демонструючи модні речі для пух-
настиків. У нього вже є тисячі шанувальників 
на Facebook і YouTube. У 2-річного Лоренцо, 
за словами його хазяйки і фотографа Джоан 
Бьонді, відмінне почуття стилю, він обожнює 
переодягатися в нові речі й ходити по подіуму.

Американець продасть 
«секретний рецепт» напою 
Coca-Cola 

Американець зі штату Джорджія Кліфф Клудж заявив, 
що знайшов оригінал секретного рецепта популярного 
напою Coca-Cola. Клудж виставив формулу на інтернет-
аукціон, придбати її можна за $15 млн. Чоловік знайшов 
документ, датований 1943 роком, у коробці з листами, 
яку купив на розпродажі речей відомого хіміка. Мож-
ливо, Coca-Cola відправила рецепт напою експерту, бо 
мала труднощі з пошуком необхідних інгредієнтів. 

«В жодному разі не торкаю-
чись суверенітету України, Мо-
сква повинна провести операцію 
з примусу України до дружби… 
Повинні бути полководець, план, 
тактика, стратегія». 

Сергій Горбачов, капітан 1 рангу 
Чорноморського флоту, політолог 

«Табачник спочатку написав 
цикл робіт, як сталінізм нищив 
українську інтелігенцію. А слідом 
за тим, через роки, я побачив, як 
воно йшло під плакатами Сталіна 
поруч із тими, хто ніс портрети 
цього ж Сталіна, 9 Травня у Ки-
єві. Він же просто мерзотник і 
кар’єрист, який завжди до всього 

пристосовується». 
Вадим Скуратівський, історик про 

міністра освіти Дмитра Табачника 

«У харківського мера гума-
нітарний кругозір на рівні учня 
початкових класів Харківської 
гімназії якихось 1880-х років. 
Український чиновник — це мер-
зотник, який влаштовує свою 
кар’єру. І для цього годиться все: 
пам’ятники Леніну, марксистсько-
ленінська міфологія». 
Вадим Скуратівський, історик про 

мера Харкова Геннадія Кернеса 

«Були повідомлення, що у Пре-
зидента є золотий туалет у його 

резиденції. Це просто брехня». 
Микола Азаров, Прем’єр-міністр 

України 

«Нагнітання децибельного 
фону в сесійній залі не створює 
робочу атмосферу і позитивний 
імідж цього парламенту». 

Володимир Рибак, спікер ВР до-
ручив заміряти рівень шуму в залі 

засідань парламенту 

«Конкурентів у нас немає. Ві-
ктор Федорович на білому коні 
в’їде в Білий дім на Банковій у 2015 
році». 

Михайло Чечетов, депутат ПР 

«Куди не 
п о ї д е ш 

— обов’язково 
потрапиш на ті 
3% не відремон-
тованих доріг, 
про які говорив 
Прем’єр-міністр. 
Час іде, а ніхто 
нічого так і не 
робить. То не-
має погоди, то 
грошей, то розу-
му, то ще чогось. 
Шляхи треба 
робити негайно. 
Але не лопата-
ми і не грабля-
ми — тобто не 
з «Укравтодо-
ром». Цю «кон-
тору» треба ро-
зігнати». 

Віктор Балога, 
нардеп 

Ви надто часто витаєте у хмарах, не за-
мислюючись, що варто було б витрачати 
час не на мрії, а на їх утілення. Зробіть 
хоч маленький крочок для цього! Поці-
кавтеся самопочуттям рідних. 

Узяти гору над супротивником буде не-
легко, і ця боротьба виснажуватиме вас. 
Але не час підіймати білий прапор, зда-
ючись. Ви ще можете перемогти у цьому 
протистоянні. 

З’явиться шанс змінити своє життя на 
краще. Вам може забракнути для цього 
лише відважності. Повірте у себе — і все 
вдасться! Вам намагатимуться нав’язати 
свої думки. 

Ви самі з мазохістською впертістю нищи-
те стосунки з тими, хто дорогий вашому 
серцю. Зупиніться: не все розірване 
вдасться потім зв’язати. Будьте поблаж-
ливі до тих, хто поруч. 

Цього тижня ніхто не віритиме Левам 
просто так, на слово, тому доведеться 
підтверджувати все діями. Втім, для тих, 
хто звик завжди перемагати, це не про-
блема. 

Ваш найбільший ворог цього тижня — 
катастрофічна нестача часу. Можливо, 
варто перекласти частину справ на плечі 
людини, якій довіряєте? Дозвольте собі 
бути романтичними і сентиментальними. 

Не поспішайте, бо у поспіху ризикуєте 
наробити помилок, із якими потім до-
ведеться поламати голову. Про почуття 
своїй половинці говоріть відверто, уника-
ючи недомовок і натяків. 

У Терезів з’явиться шанс піднятися 
кар’єрною драбиною. Гаманець помітно 
потовщає, а настрій покращиться. Про-
тилежна стать не зможе опиратися ва-
шій чарівності. 

Ненавмисно образите людину, яка вам 
дуже дорога. Доведеться залагоджува-
ти свою провину. Дасться взнаки пере-
втома — можливі недомагання та заго-
стрення хронічних хвороб. 

Рибам корисно трохи побути на самоті, 
щоб обміркувати все та розібратись у 
собі. Зірки віщують представникам знака 
приємну несподіванку. Рідні потребують 
вашої уваги і турботи. 

Не дозволяйте нікому маніпулювати 
вами, смикаючи за нитки, як маріонет-
ку. Відстоюйте власну думку. Зустрівши 
опір, люди, які намагаються на вас впли-
вати, припинять марні спроби. 

Тримайтесь у тіні: цього тижня Скорпіо-
нам краще не привертати до себе увагу. 
Цей період потрібно перечекати. Можете 
розраховувати на підтримку рідних, які 
розуміють вас із півслова. 
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м. Луцьк, вул. Коперніка, 8а. 
Телефон для довідок: 

(0332) 72-33-53. 
www.morepiva.com; 

e-mail:obolon@morepiva.com

Дозвілля

Пт 17.05 - «Ретро-Танці» 
Сб 18.05 - «POP VS ROCK». Батл-танцульки від М’ячика та Тіми 
Нд 19.05 - гурт «DOUBLE FLASH» (Луцьк). Акустика 

Пт 24.05 - гурт «ФЛІТ» (Івано-Франківськ). Поп-рок. Презента-
ція нового альбому «Вихід Є! 

Сб 25.05 - «Beer Mix». Дискотівка на будь-який смак! 
Нд 26.05 - Дисколихоманка 70-80-90-х 

Афіша заходів пивного клубу 
«Оболонь»

м. Луцьк, пр. Волі 17
Тел. (0332) 77 44 81

(095) 806 26 79
(098) 298 47 16
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