
Найпоширеніша шкільна брех-
ня: «Я зробив, чесно! Тільки зошит 
забув!». 


— За якими параметрами жінки 

вибирають шампунь? 
— Марка, ефективність, запах, 

склад, колір, якість, дизайн упаков-
ки, рекомендації, відгуки, реклама, 
популярність. 

— А за якими параметрами шам-
пунь вибирають чоловіки? 

— На етикетці має бути написа-
но «шампунь». 


Сезон «По тобі щось повзе!» ого-

лошується відкритим! 


Завдяки рекламі ми дізналися, 
що: 

1. Кожна дівчина в яскравому 
платті носить із собою в сумочці 
дволітровий Vanish. 

2. У хорошої господині завжди 
брудний кахель у ванній, іржаві кра-
ни, кухонна плита й унітаз. 

3. Пора вводити купюру номіна-
лом 99 гривень 99 копійок. 

— Серед речей, які мені дійсно 
цікаві, ваша думка про мене пере-
буває десь між проблемами міграції 
вухастої сови й особливостями опо-
даткування в Конго. 


Настала така пора, коли стоїш о 

другій годині ночі в одних трусах і 
з капцем у руці на ліжку... і видив-
ляєшся в цю крилату падлюку, яка 
дзижчить. 


Щасливе життя — це коли дру-

жина схожа на ідеал, діти схожі на 
тебе, робота схожа на хобі, теща не 
схожа на начальника, начальник не 
схожий на диктатора, а зарплата не 
схожа на милостиню. 


Якщо в моєму житті настане 

чорна смуга, то тільки на чорно-
му морі, з чорною ікрою і чорним 
Bentley. 


— Чому ти мовчиш? 
— Боюся бути нав’язливою. 
— А може, ти просто не знаєш 

відповіді на білет? 
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Найбільша гумова качка 
плаває в порту Гонконгу 
Величезна жовта гумова качка, створена гол-
ландським художником Флорентейном Гоф-
маном, плаває у гавані Вікторія, що в Гонконгу. 
Гігантська надувна іграшка, висота якої пере-
вищує 16,5 метра, вже побувала у портах таких 
мегаполісів, як Сідней, Осака та Сан-Паулу. 
Милуватися цим оригінальним експонатом 
сучасного мистецтва місцеві жителі зможуть аж 
до 9 червня. 

Лебідь, який утратив подругу, 
вподобав вертоліт 
У Британії на острові Джерсі лебедя-кликуна, що прожи-
ває в заміському клубі, викрили в симпатії до вертольо-
та. Птах почав проявляти свою симпатію до гвинтокрила 
після того, як втратив подругу. Він постійно намагається 
підлетіти ближче до вертольота, незважаючи на загрозу 
для життя. Персонал клубу підрізав кликуну крила, щоб 
він припинив переслідувати літальний апарат. Однак 
щойно пір’я відростало, лебідь знову починав залиця-
тися до гвинтокрила. Найближчим часом клуб підшукає 
своєму вихованцеві пару, щоб він міг завести сім’ю. 

«Два табори змагались у здат-
ності зібрати проплачений мітинг 
і на цих мітингах демонструвати 
свої світоглядні новації. Ця схема 
відрізняється від шоу-бізнесу тим, 
що в шоу-бізнесі на акторів ходять 
за гроші, а тут актор платить своє-
му слухачу за те, що він виступить 
перед ним». 

Володимир Цибулько, політолог 
про мітинги влади й опозиції 

«Повного компромісу досяга-
ють тільки на церковному кладо-
вищі. Там суперечностей немає. 
А в партії, у живому організмі, є 

різні люди і різні думки». 
Василь Куйбіда, голова новоство-

реної партії «РУХ»

«Обидві сторони потренува-
лися. Але мені здається, що і з боку 
опозиції, і з боку влади це був пев-
ний фальстарт. Зарано ще займа-
тися президентськими виборами і 
їх репетицією». 

Володимир Фесенко, політолог 
про мітинги опозиції й Партії регіо-

нів у Києві 18 травня 

«Така позиція мені нагадує при-
казку про поганого танцюриста».

Володимир Олійник, Партія регіо-
нів про опозицію, яка звинуватила 
владу в перешкоджанні проведен-

ню мітингу 

«Група депутатів фракції Партії 
регіонів уже оголосила гасло: «Ми 
до Європи, але тільки не... через 
це місце». Тому якщо мені потріб-
но через це місце йти в Європу, то 
мені така Європа не потрібна». 
Вадим Колесніченко, Партія регіо-

нів про те, що в ПР є група, яка має 
намір блокувати прийняття законо-

проекту, що передбачає легалізацію 
прав сексуальних меншин  

«Чисто по-
українськи 

— Іван киває на 
Петра, Петро 
киває на Івана, 
мовляв, «от якщо 
буде знята не-
д о т о р к а н н і с т ь 
із Президента і 
з суддів, тоді ми 
знімемо з себе».

Ганна Герман, 
Партія регіонів 

про те, що зняти 
недоторканність 

депутатам по-
трібно спочатку 

з себе

Навчіться відстоювати свої погляди, ні-
кого при цьому не ображаючи. Грошей 
у гаманці побільшає. Ризикуєте стати 
жертвою власних слабкостей, припуска-
ючись через емоції помилок.

Не все вдаватиметься одразу, та не 
опускайте руки. До ваших недоліків цьо-
го тижня додасться марнотратство: ви-
трачатимете більше, ніж належало б, у 
той час, коли не завадило б ощаджувати.

Не навантажуйте все на свої плечі, не 
віднікуйтеся від допомоги друзів. Цього 
тижня Близнюкам навряд чи вдасться 
впоратися з усім, що навалилося на них, 
самотужки. 

Недоброзичливці облишили марні спро-
би нашкодити вам: знають, що все одно 
зараз це їм не вдасться, адже Раки пиль-
ні як ніколи. Не йдіть на поступки тим, хто 
не був свого часу поблажливим до вас. 

Якщо зосередитеся на роботі та не від-
волікатиметеся на неважливе, то до-
сягнете успіху. Перед тим як утілювати 
задум, складіть план дій, зважте всі «за» 
та «проти». 

За успіх доведеться поборотися. Супро-
тивник сильний і винахідливий, але й ви 
не в тім’я биті, тому шанси на перемогу 
високі. Висловлюючи свою думку, не 
принижуйте інших. 

У цілому вдалий тиждень. На щастя, 
Стрільці достатньо наполегливі та впев-
нені в собі, щоб не здатися, коли щось 
не виходить із першого разу. Доведеться 
імпровізувати й експериментувати.

Зберігайте спокій — саме це потрібно, 
щоб пережити цей непростий тиждень. 
Здається, вибити вас із колії намагають-
ся всі. Нікому не дозволяйте зіпсувати 
собі настрій. 

Ваші успіхи не залишаться без уваги, 
але — от біда! — викликатимуть у інших 
не радість, а заздрощі. Тому представ-
никам знака варто очікувати на появу 
нових недоброзичливців. 

Настрій у Риб змінюється мало не що-
хвилини, ви нервуєте, дратуєтеся та 
кричите на всіх, хто потрапить під гарячу 
руку. Пам’ятайте, що потім про таку по-
ведінку доведеться пошкодувати. 

Козороги мають піднесений настрій у 
передчутті майбутніх перемог. І шосте 
чуття вас не підведе: цього тижня вдава-
тиметься все, за що братиметесь. Іноді 
задля успіху доведеться маніпулювати.

Багато представників знака недооціню-
ють своїх ворогів і довіряють тим, кому 
не варто було б. Ваше завдання — не 
намагатися змінити ситуацію, яка скла-
лась, а використати її в своїх інтересах.
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  АНЕКДОТИ НАРОДЖЕНІ З... ПІНИ ПИВНОЇ

м. Луцьк, вул. Коперніка, 8а. 
Телефон для довідок: 

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

e-mail:obolon@morepiva.com

Дозвілля

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

Сб 25.05 - «Beer Mix». Дискотівка на будь-який смак! 
Нд 26.05 - Дисколихоманка 70-80-90-х 
Пт 31.05 - гурт «OUTCRY» (Луцьк). 15 РОКІВ ГУРТУ! Ювілейний 

концерт 
Сб 01.06 - «З першим днем літа!». Спекотні танці 
Нд 02.06 - «Лише Вершки: 1990-2013». Нова дискотівка! 

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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