
Поїла його три дні, а потім при-
тягла в РАЦС і кажу: 

— Ми на пошті, тобі прийшла 
бандероль. Розпишися! 


Записка, прикріплена магніти-

ком на холодильнику: «Синку! Гроші 
на новий плеєр я сховала в завалах 
бардака твоєї кімнати. Прибери — і 
ти обов’язково знайдеш їх! Я в цьо-
му впевнена». 


Нещодавно я зрозумів одну жит-

тєву мудрість: одяг треба купувати 
під колір шерсті свого кота. 


Діти — це маленькі терористи. А 

бабусі «кришують»! 


Зарплато, ти взагалі в курсі, що 
я працюю?! 


Щоб швидко щось знайти у жі-

ночій сумочці, туди необхідно вмон-
тувати Google. 


Друга година ночі, почався бій 

між «важковаговиками» — групою 
«Раммштайн» і будівельним перфо-
ратором фірми Bosh. У п’ятому «ра-
унді» обом було зараховано технічну 
поразку: хтось із сусідів вимкнув ру-
бильник... 


— Хто дзвонив? 
— Та, певно, якийсь чоловік із 

Гідрометцентру помилився номе-
ром. Спитав: «Ну що, сонце, гори-
зонт чистий?». 

Купив «любій» тещі квиток у 
цирк, у 1 ряд, на виступ із живими 
хижаками... Тепер ось натираю її 
туфлі салом... 


— Мойсею Соломоновичу, ви 

таки бандерівець і націоналіст! 
— Та у нас уся синагога така! 


Єдина «легітимна» передача 

влади по-путінськи: «Я втомився, я 
йду...». 


«Україна неправильно вийшла 

з СРСР», — каже Путін. А нащадки 
монголо-татар вважають, що Мос-
ковське князівство «не зовсім за-
конно» вийшло зі складу Золотої 
Орди… 


Україна раптово стала найбільш 

бейсбольною країною в світі: ніде в 
спортивних магазинах бити не роз-
куповують так швидко! 


Економія по-одеськи: 
— Белло Мойсеївно, якщо ви 

таки погодитеся, щоб я посмажила 
яєшню на вашому салі, я таки дозво-
лю вам зварити ваше м’ясо в моєму 
супі... 


В магазин «Усе по 10 гривень» 

завезли долари. 


Путін вважає, що Радянський 
Союз розпався «не зовсім законно», 
і збирається повернути владу «легі-
тимному» президенту Горбачову... 
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Британець імплантував собі 
в череп третє око
Дальтонік Нейл Харбіссон із Великобританії імплантував собі 
в череп цифрову камеру, яка допомагає йому розрізняти 
кольори. Пристрій, що одержав назву Eyeborg, спочатку 
передавав барви за допомогою звуку, завдяки чому Нейл, 
який бачить тільки в чорно-білому діапазоні, зміг розрізняти 
їх. Після 10 років використання цієї апаратури британець зва-
жився на операцію. Гаджет вживили Нейлу в череп, і тепер 
він передає інформацію за допомогою вібрації через кістку. 
Нині для британця картини, пейзажі й навіть обличчя людей 
є, метафорично висловлюючись, «музичними творами». 

ЄС введе універсальну 
зарядку для мобілок
Євросоюз зобов’яже виробників мобільних 
телефонів, що реалізують продукцію в країнах 
ЄС, протягом трьох років перейти на універ-
сальні зарядні пристрої. Це рішення було 
схвалено Європарламентом. Про такі плани в 
Брюсселі заявили ще в 2011 році. Підтримува-
ти універсальний стандартний роз’єм погоди-
лися такі компанії, як Samsung, Sony Ericsson, 
Nokia. Єврокомісія висуне конкретні вимоги 
до єдиного зарядного пристрою. 

«Я зробив повторний запит 
на телефонну розмову з прем’єр-
міністром РФ Дмитром Медведє-
вим. Із мене корона не впаде». 

Арсеній Яценюк, Прем’єр-міністр 
України, про те, як намагається 

зв’язатися з керівництвом РФ

«Відносно Криму позиція за-
лізобетонна: він частина України. 
Право проводити референдум 
щодо цілісності території має тіль-
ки Україна. Народ України може 
вирішувати такі питання, а не 
який-небудь сільський голова». 

Михайло Чечетов, Партія регіонів

«Якщо Росія не припинить 
агресію в Криму, то не тільки 
України не стане — не стане Росій-

ської Федерації. Якщо вони бажа-
ють війни, то вона буде затяжна, 
кривава. Ви хочете війни з краї-
ною, у якої п’ять атомних станцій? 
Європейці, ви про це подумайте! 
Якщо це все буде горіти, то ніхто 
не сховається ні за Альпами, ні за 
Уральськими горами». 

Олександр Кузьмук, Партія 
регіонів 

«Парламент Криму — це про-
сто папуги для голосування, а 
Константинова й Аксьонова піс-
ля реалізації цього сценарію звід-
ти приберуть і поставлять більш 
сильних людей. Після 16 березня 
діятиме принцип Че Гевари: «Ти 
тут більше не потрібен, іди запа-
люй революції в інших місцях». Із 

Криму провокатори будуть роби-
ти атаки на Херсон, Миколаїв, Дні-
пропетровськ, Запоріжжя, Харків, 
Луганськ, Донецьк». 

Геннадій Москаль, нардеп

«Найцинічніше те, що проли-
лася кров громадян України, які у 
себе вдома, в рідному місті вийшли 
на мітинг із підтримкою цілісності 
нашої країни. Ось справжнє об-
личчя засланих козачків-сепара-
тистів, які спричинили бійку. Їм і 
їхнім господарям у Кремлі неваж-
ливі життя людей, яких вони ніби-
то зібралися захищати». 

Олександр Турчинов, в. о. Пре-
зидента України, про кривавий мітинг 
у Донецьку 

«Для прези-
дента Росії 

говорити «не зо-
всім законно» — 
це абракадабра. 
За такою логікою 
Росія теж вийшла 
з СРСР не цілком 
законно. А якщо 
піти далі, то пре-
зидент Путін — 
не зовсім закон-
ний президент не 
зовсім законної 
Росії». 

Леонід Кравчук, 
екс-президент, 

про заяву прези-
дента РФ Володи-
мира Путіна щодо 

того, що Україна 
вийшла з СРСР не 

цілком законно

Поступово ситуація змінюється. Прикро, 
та не в кращий бік. Овни стають дратів-
ливими та різкими, огризаються на кож-
не зауваження. Не будьте налаштовані 
так войовниче: навколо не вороги. 

Зосередьтеся й зберіть себе докупи: по-
переду важливий тиждень. Прислухай-
теся тільки до своєї інтуїції, а не до чи-
їхось «слушних» порад. Ваш настрій — у 
ваших руках, частіше радійте дрібницям. 

Не перевіряйте своє здоров’я на витри-
валість, легковажачи теплим одягом. 
Ризик застудитись і злягти з температу-
рою високий. Легкий флірт переросте у 
серйозне захоплення. 

Близькі готові підтримати вас у будь-
чому, навіть якщо ви самі не надто впев-
нені у майбутньому успіху. У вас вірять, 
тож повірте і ви у свої сили. Неодмінно 
виправдаєте очікування рідних. 

З вами зараз ой як нелегко. І навіть ті, хто 
почуває до вас найніжнішу прив’язаність, 
воліють триматися подалі, щоб не потра-
пити вам під гарячу руку. Випустіть пару, 
бо ще вибухнете. 

Отримаєте важливі відомості, пов’язані 
з кимось із близьких. Сонячний настрій 
не полишатиме впродовж усього тижня. 
Шанси зустріти кохання всього свого 
життя зростають. 

Вдалий тиждень. Ви чудово виглядаєте 
й вабите протилежну стать своїми чара-
ми. Вашому впливу несила опиратися. 
Новий роман розвиватиметься з запамо-
рочливою швидкістю. 

Складний тиждень. Вас раз за разом на-
магаються вивести з рівноваги. А ви лег-
ко ведетеся на провокації, довіряєтеся 
тим, кому не потрібно. Відкриєте у собі 
талант, про який не здогадувалися. 

Ощадливіше з грошима: цього тижня 
вони тільки й чекають, щоб випурхнути з 
ваших кишень. Справи, за які ви завжди 
бралися з задоволенням, сьогодні зда-
ються вам нудними. 

Стосунки з рідними та близькими досяга-
ють давно бажаної гармонії. Якщо у сім’ї 
до того були проблеми, то цього тижня 
вдасться все залагодити й повернути те-
плоту спілкування. 

Не замахуйтеся на вирішення надсклад-
них проблем. Краще відкласти це на по-
тім. А цього тижня варто обмежитися ру-
тиною. Спілкування зі старими друзями 
сповнить душу теплотою. 

Жага пригод штовхає вас на ризиковані 
вчинки. Та вам щастить, тож минеться 
без наламаних дров. Навіть якщо дове-
деться працювати більше, ніж завжди, 
втоми ви не відчуватимете. 
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м. Луцьк, вул. Коперника, 8а.  
Телефон для довідок: 

+38 (050) 2154156, 72-33-53.
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Дозвілля

Афіша заходів пивного клубу 
«Оболонь»

Пт 21.03 — топлес-шоу «Казки для дорослих» від 
балету «Нон-Стоп» (Рівне) 

Сб 22.03 — «Pop Vs. Rock». Батл-танцульки від 
М’ячика та Тіми 

Нд 23.03 — гурт «OutCry» (Луцьк). Cover-Rock-Party 

Пт 28.03 — «Танці на палубі Кораблика». Від 60-х і до 
сьогодні 

Сб 29.03 — гурт «ОЧЕРЕТЯНИЙ КІТ» (Вінниця). Маза-
Хата-Рок 

Нд 30.03 — «Beer Mix». Дискотівка на будь-який смак! 


