
Безсонну ніч провели вдвох — я 
і комар. Він усю ніч пив і співав, а я 
— аплодував. 


Олег піде на шашлики, й порося 

Боря піде на шашлики. Схожі фрази, 
але які різні долі! 


Близнюків, які народилися в 

сім’ї китайських програмістів, на-
звали Вай і Фай. 


— У вас є активоване вугілля? 
— Ні, у нас тільки неактивоване, 

але ви можете його активувати, від-
правивши SMS зі словом «Вугілля» 
на 424. 


Кращий спосіб розповісти дити-

ні про податки — з’їсти 20% її моро-
зива. 


Їдуть на мотоциклі без коляски 

троє. Даішник, побачивши це, обу-
рено махає палицею, намагаючись 
зупинити. Один із мотоциклістів 
розводить руками та кричить: 

— Ну що ми тебе, на голову по-
садимо?! 


Ігор не любив пробіжки, паркур, 

екстрим, адреналін... Але сусідський 
доберман розкрив у ньому потенці-
ал. 


У води є чотири агрегатних ста-

ни: рідкий, твердий, газоподібний і 
кавун. 


Хочеш улітку трохи заробити? 

Перевір кишені свого зимового одя-
гу! 


Фразу «Не намагайтеся повто-

рити це вдома» я сприймаю як осо-
бистий виклик, кинутий мені теле-
візором. 


— Алло! Приїжджай до нас на 

дачу! 
— Не хочу! 
— В нас тут багато пива, шашлик 

і п’яні дівчата... 
— Тату, я вдруге на цю фішку не 

куплюсь! Копайте картоплю самі! 

— У вас є медична освіта? 
— Так, звичайно. 126 серій «Ін-

тернів»! 


У яку країну ти б не приїхав від-
почивати, сувеніри там будуть усе 
одно з Китаю. 


Ми не зможемо дізнатися про-

гноз погоди на завтра: у Гідромет-
центр не завезли кавову гущу... 


Вже кінець липня, а я виглядаю 

так, ніби ходжу засмагати до моро-
зильної камери. 


Впевнений, що для тих, хто по-

чинає свердлити, забивати цвяхи та 
косити траву газонокосаркою з 6-ї 
ранку, є окремий котел у пеклі! 


На весіллі вони поклялися, що 

розлучити їх зможе лише смерть. 
Але свекруха, як виявляється, теж 
на дещо здатна. 


Квапити жінку — те ж саме, що 

намагатися прискорити завантажен-
ня комп’ютера. 


Найкращий друг дівчат у нових 

туфлях — лейкопластир. 


Уранці не хочеться йти на ро-
боту? Відкрийте журнал «Форбс» і 
знайдіть там своє прізвище. Не зна-
йшли? Тоді бігом працювати! 


Пропоную оштрафувати літо за 

перевищення швидкості. 


Зараз простого дурня і не зустрі-
неш: усі з вищою освітою. 


— Кумо, ви не бачили, де поділа-

ся моя біла курка? 
— І не бачила, і не чула, і хай 

більше не гребе на моєму городі! 

 ПОЛІТИЧНІ ПЕРЛИ

ОВЕН 

  АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 5 — 11 СЕРПНЯ

    Відомості.інфо

№31 (671)

1 - 7 серпня 2013 року

http://www.vidomosti.info/

В Італії випадково схрестили 
зебру з ослом 
Офіційно результат схрещування зебри з іншими пар-
нокопитими називається «зеброїд». На світ такі химерні 
істоти з’являються дуже рідко, тому італійці в заповід-
нику неподалік від Флоренції святкують: там народився 
Іппо. Це зеброїд, який виглядає, як типовий осел, але 
його кінцівки мають чорно-білі смужки, як у зебри. 
Іппо не виводили навмисно: самець зебри перескочив 
паркан, щоб потрапити до ослиці. В Італії другого такого 
зеброїда немає. У світі їх лише кілька особин. 

Астрологи назвали 
найкращий день 
для одруження в 2013 році 
Данські астрологи вважають, що найкраще одружи-
тися в 2013 році 7 вересня о 10:35. У цей час очікуєть-
ся сприятливий вплив Марса та Венери на закоханих. 
Планети є уособленням чоловічої та жіночої енергії 
і нібито гарантують парам довге та щасливе сімейне 
життя. Зазначимо, 7 вересня буде третім місячним 
днем. За місячним же календарем цей день вважаєть-
ся несприятливим для одруження. 

«То, може, наступного разу 
ВВП (Путін) ще й двері на Банкову 
ногою відкриє і попросить когось 
із міністрів зварити йому каву?» 

Віктор Балога, народний депутат 
України вважає, що у російського пре-
зидента святкування річниці Хрещен-
ня Русі подали так, наче все відбулося 

з доброї волі Володимира Путіна 

«Якесь брехло на ім’я Антон 
Волобуцький, так званий аналітик 
центру «Євразія 24» (що центр, то 
і аналітик), заявив, посилаючись 

на джерело ВО «Свобода», ніби я 
збираюся балотуватися у прези-
денти. На це прислів’я говорить: 
«Москаль правду скаже, як свиня 
умиється в сажі». 

Ірина Фаріон, ВО «Свобода» 
спростувала чутки про те, що буде 

балотуватись у президенти 

«Якщо сюди приїжджає Путін, 
то я запитую: а він який стосунок 
має до Хрещення Русі? Чи була 
тоді Московія взагалі в світі Бо-
жому? Володимиро-Суздальське 

князівство — це друга половина 
ХІІ століття. Краще б вони вивча-
ли фінську історію або татарсько-
монгольську і там би шукали своє 
коріння — зробили б для себе ба-
гато цікавих відкриттів, побачили 
б своє справжнє обличчя». 

Ірина Фаріон, ВО «Свобода» 

«Я вам гарантую — податку на 
бороди в Україні не буде». 

Олександр Клименко, міністр до-
ходів і зборів про ініціативу запро-
вадити податок на пристрої з Wi-Fi 

«Мабуть, я трохи ста-
ромодний, але, як 

і кожен, хто виріс у Радян-
ському Союзі, я не можу 
уявити літнього відпочинку 
без кримських чебуреків. 
Тим більше, я добудовую там 
невеликий будиночок. Неда-
леко від Фороса». 

Олексій Азаров, депутат 
від ПР  

Імовірна зустріч із людиною, за якою ви 
дуже скучили, чи приємна звістка від 
того, до кого ви небайдужі. До ваших по-
рад дослухатимуться неохоче, а інколи 
навіть ображатимуться на вас.

Багато представників знака усвідомить, 
що врешті-решт потрібно зважитися на 
серйозне рішення, щоби змінити своє 
життя на краще. Не вагайтеся довго, ді-
йте. 

Що більше у вас амбіцій, то важче буде. 
Близнюки цього тижня стають імпуль-
сивними та дратівливими, дозволяють 
собі різкі висловлювання. Намагайтеся 
контролювати себе. 

Вашій наполегливості й упертості мож-
на лише позаздрити. Саме завдяки цим 
якостям досягнете успіху. Стосунки з рід-
нею непрості: суперечки виникають че-
рез дрібниці, а на поступки ви не йдете. 

Плідний тиждень. Ви без особливих зу-
силь подолаєте перешкоди, які зупинили 
багатьох. Піднесений настрій і оптимізм 
не полишатимуть вас. На самотніх Левів 
чекає доленосна зустріч. 

Тиждень не позбавлений труднощів, та, 
на щастя, ви в змозі подолати всі. Мо-
жете розраховувати на підтримку друзів 
і рідних. У гаманці побільшає шелестких 
купюр. 

Перед представниками знака відкрива-
ються нові можливості. Не бійтеся ризи-
кувати, випробовувати долю: вдасться 
зробити навіть те, що раніше здавалося 
непосильним. 

Тиждень непростий, але не безнадійний. 
Зосередитися на чомусь одному важко, 
настрій змінюється щохвилини, і страж-
даєте від цього передусім ви самі. Спро-
буйте розслабитися, перепочити. 

Ви настільки енергійні, що тих недобро-
зичливців, які насміляться стати на ва-
шому шляху, можна тільки пошкодувати: 
зітрете їх на порох і навіть не помітите. 
Ваше життєлюбство заряджатиме всіх. 

Зосередившись на власних переживан-
нях, ви не помічаєте того, що відбува-
ється навкруги. Ризикуєте пропустити 
повз увагу щось важливе. Перестаньте 
копирсатися в собі. 

Проблеми, що виникли, не вдасться ви-
рішити, поки не переглянете свої погля-
ди. Доведеться переступити через якісь 
принципи, які, як згодом виявиться, вже 
не актуальні. 

Контролювати емоції цього тижня Скор-
піонам нелегко. Дратуєтеся та гніваєте-
ся частіше, ніж зазвичай. Навіть ті, хто 
щиро вам симпатизує, зараз воліють 
триматися подалі. 
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