
Спокійно собі перебігаю дорогу, 
нікого не чіпаю... Хто ж знав, що між 
двома машинами — трос... 


Яка гарна погода! Треба підсуну-

ти комп’ютер до вікна. 


— Я надто гарна для тебе,ти мене 
не вартий! 

— Давай ти змиєш увесь макіяж, 
а тоді вже поговоримо! 


Не треба ображати жінок: у них 

розгін від «зайчика» до «стерва» — 
півтори секунди... 


— Ти хропеш! 
— Ні, мені сняться мотоцикли. 


— Яке найстрашніше слово в 

ядерній фізиці? 
— «Ой...». 


З розповіді: «По дорозі на робо-

ту я кинув погляд із машини на ліву 
смугу і побачив жінку за кермом 
«Лексуса», яка на швидкості не мен-
ше 100 км/год фарбувала вії, зазира-
ючи в дзеркало заднього виду. Через 
секунду вона була вже наполовину 
на моїй смузі, продовжуючи накла-
дати макіяж. Мене непросто наляка-
ти, але тут я дійсно злякався так, що 
випустив із руки електробритву, яка, 
падаючи, вибила з другої пончик. 
Намагаючись колінами вирівняти 
авто, я впустив затиснутий плечем 
телефон, який упав у каву, що стояла 
між ногами. Накрився мобільник! 
Ще й важливий дзвінок роз’єднався! 
От уже ці баби за кермом!». 

Мати каже доньці: 
— Обирати чоловіка треба з ро-

зумом. Ось твій тато може полагоди-
ти що завгодно: машину, електрику, 
сантехніку. І меблі, якщо полама-
ються, теж полагодить... Так от, якщо 
ти знайдеш собі такого чоловіка, то у 
тебе ніколи не буде нічого нового! 


У нашому містечку плітки дохо-

дять швидше, ніж SMS. 


— Доцю! Коли я казала тобі при-
йти з вечірки, як Попелюшка, то 
мала на увазі, щоб рівно о 00:00, а 
не в порваній сукні та в одному че-
ревику! 


Перше правило прибирання 

в квартирі — прибрати себе від 
комп’ютера. 


Іноді в супермаркеті проходиш 

повз каси без покупок, а в голові: 
«Поводься природно, ти нічого не 
вкрав...». 


Українську армію бояться всі... 

всі хлопці до 25 років. 


Жінка — як пташка. Прокида-
ється рано-вранці, ніби жайворо-
нок, цілий день працює, як дятел, 
і лягає пізно, ніби сова. При цьому 
повинна туркотіти, як голубка, і сяя-
ти, як жар-птиця, залишаючись для 
чужих чоловіків журавлем у небі, а 
для свого — синицею в руках. 


Раніше дітей лякали бабайкою, а 

тепер — відключенням Інтернету... 
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Гончу з Канади вважають найбільш 
м’язистою собакою 
Знімки цієї собаки можна прийняти за підробку. Та це 
справжні фото. На них — домашня улюблениця з Кана-
ди породи гончак на кличку Велика Венді. Її неофіційно 
вважають найбільш м’язистою собакою в світі. І причина 
криється зовсім не в інтенсивних тренуваннях. Такою 
м’язовою масою Венді, яка важить аж 27 кг, завдячує мута-
ції в гені, що відповідає за генерацію міостатину — білка, 
який пригнічує ріст м’язової тканини. 

У Цюриху курсуватиме трамвай 
для самотніх 
У швейцарському Цюриху запустять трамвай для само-
тніх сердець. А курсуватиме такий громадський тран-
спорт 14, 21 і 28 червня з 20:30 за місцевим часом. Сісти в 
такий вагон зможуть тільки громадяни віком від 25 років. 
«Самотні люди зможуть знайомитися без зайвих утисків», 
— пояснив Ален Кохлер, представник управління гро-
мадського транспорту Цюриха. У програмі романтичної 
поїздки передбачені легка музика та коктейлі. Вояж, який 
триватиме близько двох годин, коштуватиме романтикам 
25 франків. 

«З дикого бізнесу 90-х до нашої 
не зовсім цивілізованої політики 
прийшло правило «кинути лоха». 
Думаю, що дехто вважає своїх 
опонентів саме такими». 

Володимир Фесенко, політолог 

«Ми — шахісти. Ми в шахи гра-
ємо. Ми розводимо (опозицію), як 
кошенят! Спробуємо розблокувати 
трибуну. В пику давайте один одному 
самі… У пику бийте один одного самі 
(до опозиціонерів. — Ред.). Ми їх зму-
симо працювати, не зачепивши і смі-
тинки на їхніх костюмах від Brioni». 

Михайло Чечетов, Партія регіонів, 
заявив, що депутати розблокують 

трибуну Ради без застосування 
фізичної сили 

«Я хотів би, щоб ніхто нас не 
лякав і ми самі себе не лякали тим, 
що підписуємо». 
Віктор Янукович, Президент Украї-

ни, про підписання Меморандуму 
з Митним союзом

«Якщо десь на місцях виникає 
«свербіж» із підвищення тарифів, 
потрібно застосовувати владу і зу-
пиняти таких «ентузіастів».

Микола Азаров, Прем’єр-міністр, 
про те, що уряд не дозволить місце-

вій владі підвищувати тарифи для 
населення 

«Хіба може нормальна полі-
тична сила дико кричати, вереща-
ти і стукати в парламенті? Це єдине 
місце, де опозиція може висловлю-
вати свою думку! І це дискредитує 
парламент в очах суспільства. Піс-
ля чого Адміністрація Президента 
може заявити: «Дивіться, це ж зві-
ринець». 

Едуард Гурвіц, «УДАР», про дії 
«свободівців» у парламенті 

«Вся моя 
д і -

я л ь н і с т ь 
пов’язана з 
п у б л і ч н о ю 
сферою, з 
абсолютною 
п у б л і ч н і с -
тю. Людмила 
О л е к с а н -
дрівна від-
стояла вахту, 
вісім років, 
уже дев’ять». 
Володимир 

Путін, пре-
зидент Росії, 

про своє 
розлучення 
з дружиною 

Не думайте, що всі налаштовані проти 
вас: недоброзичливців насправді багато, 
але є й ті, хто ладний прийти на допомо-
гу будь-якої миті. Тому перебільшувати 
не варто. 

Вдасться подолати протиріччя, які від-
даляли вас і людину, до думки якої вам 
не байдуже. Складається враження, що 
найулюбленіша «розвага» знайомих — 
втручатись у ваше життя. 

Не всі, кого ви любите, розуміють вас 
із півслова. Пояснення очевидних, зда-
валося б, речей забирає багато часу, і 
настрій через це псується. Постарайтеся 
не дратуватися і не сердитися на рідних. 

Стосунки з близькими не зіпсуються, 
якщо навчитеся залишати всі професійні 
проблеми та пов’язані з ними негативні 
емоції на роботі, а не приноситимете їх 
у дім. 

Не соромтеся просити про допомогу, 
коли вона справді вам потрібна. Багато 
хто з представників знака опиниться між 
двома вогнями, намагаючись примирити 
посварених друзів. 

Можливі сварки з рідними, але терп-
лячість і прагнення порозумітися допо-
можуть повернути гармонію та довіру 
в стосунки. Оточіть себе людьми, яким 
довіряєте. 

На Стрільців чекає напружений тиждень. 
Не розслабляйтеся, навіть якщо переко-
нані, що всі перешкоди на шляху до успі-
ху подолані. Дійте рішуче, не втрачайте 
голову, як би не розвивалися події.

Не опускайте руки після першої невдалої 
спроби. Трохи зусиль — і все неодмінно 
вдасться! Не сумнівайтесь у своїх силах. 
Останнім часом почуваєтеся виснажени-
ми, тому відпустка буде доречною. 

Не судіть близьких надто строго, адже у 
вас теж є слабкості, до яких вони став-
ляться поблажливо. Не бійтеся зізнатися 
людині, за якою сохнете, в тому, що від-
чуваєте: ваші почуття взаємні. 

Дуже виснажливий тиждень. Справ бага-
то, і всі здаються важливими. Доводить-
ся перемикатися з одного завдання на 
друге, а в результаті просто вибиваєтеся 
з сил. Віддихайтеся, перепочиньте. 

Зірки подарують Козорогам шанс утілити 
в життя сокровенну мрію. Головне — не 
змарнувати цю можливість. Купуючи по-
бутову техніку та меблі, краще не еко-
номте на якості. 

Можливо, прийшов час розірвати старі 
зв’язки, які заважають вам рухатись упе-
ред, завдають болю та розчарувань. За-
лиште цей тягар у минулому. Грошенят у 
гаманці побільшає. 
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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 14.06 - «Танці на палубі Кораблика». Від 60-х і до сьогодні 
Сб 15.06 - Дискотівка 80-х 
Нд 16.06 - гурт «MAN-GUST» (Рівне). Hard-Rock 
Пт 21.06 - «WOODSTOCK УКРАЇНА’2013». 2 відбірковий тур 

фестивалю. За участі: Етнаterra, Тринакрія, Ріплей, 
Ювелір 

Сб 22.06 - Дисколихоманка 70-80-90-х 
Нд 23.06 - «URBAN PARTY». Частина 7. За участі: Інквізитор 

(Чернігів) з презентацією альбому «На Варті Укра-
їнства» +WhataFunk Crew (Луцьк) 

Афіша заходів пивного клубу 
«Оболонь»


