
Коли дивишся на ціну першої 
чорниці на ринку, зір сам відновлю-
ється. 


— У спортзал по понеділках не 

ходжу. 
— А чому? 
— Розумієш, багато людей у по-

неділок починає нове життя, тому 
я приходжу у вівторок: нове життя 
у них уже закінчилось, і в залі по-
рожньо. 


Китайську стіну побудували не 

для того, щоб захищатися від набігів 
кочівників, а щоб китайці з країни 
не випадали. 


Я тут випадково помітила: якщо 

блузку не застібати на три верхні ґу-
дзики, то очі можна не фарбувати. 


Оголошення: «Збільшення гру-

дей, губ, сідниць... Без усяких опе-
рацій. Недорого. Пасічник дядько 
Степан». 


Коли йду на гулянку, обов’язково 

ставлю на тумбочці біля ліжка аспі-
рин і склянку води на ранок. Про-
блема тільки в тому, що після п’янок 
я ще ні разу вдома не прокидався… 


Дівчата, якщо ви вважаєте себе 

найгарнішими на світі, то ви просто 
ще не вдягали шапочку для басейну. 


В мусульманській версії казки 

«Троє поросят» вовк — позитивний 
персонаж. 


Не подобається, що дружина 

півночі «ВКонтакті» сидить? То при-
їжджай, забери її на своєму «танчи-
ку»… 

Улюблене спортивне змагання 
тещі та свекрухи — перетягування 
внука. 


Гості навіть не здогадувалися, 

що квартиру ще довелося прибирати 
до стану «Вибачте, що не прибрано». 


Оголошення на дверях під’їзду: 

«Любі пані, прохання заводити ко-
ханців із місцевих, бо сусідам ніде 
паркуватися!». 


Зла собака на вході в поліклініку 

допомогла хлопчику здати аналізи 
на 15 хвилин раніше… 


— Ма-а-ам, а ти знаєш, скільки 

зубної пасти в одному великому тю-
бику? 

— Ні, сонечко, не знаю… 
— Від ванної, через весь коридор, 

навколо дивана, до балкона і назад! 


В салоні краси: 
— Мені манікюр, будь ласка, як у 

Брітні Спірс, макіяж — як у Андже-
ліни Джолі, педикюр — як у Наомі 
Кемпбелл. 

— А лице, як у Жерара Депардьє, 
залишаємо? 


— Алло, де пропадаєш? 
— У відпустці, на курорті! 
— І як там водичка? 
— Мокренька! 
— А скільки градусів? 
— Безалкогольна! 


Сільська дискотека. Хлопець 

підходить до дівчини: 
— Танцюєш? 
— Ні! 
— Чудово, пішли трактор допо-

можеш попхати. 
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Злочинцю запропонували 
стати моделлю 
Фотографія американського злочинця, опублікована 
на сторінці каліфорнійської поліції в Facebook, зібра-
ла понад 96 тисяч «лайків». Користувачки соцмережі 
визнали затриманого Джеремі Мікса надзвичайно 
привабливим і журилися в коментарях до знімка, що 
«така краса пропаде даремно». 30-річного чоловіка 
затримали за незаконне зберігання вогнепальної 
зброї і боєприпасів. Згодом злочинець отримав 
пропозиції про роботу від модельних агентств. Міксу 
готові платити від 15 до 30 тисяч доларів на місяць. 

Англійську дорогу завалило 
картопляним пюре 
У Північному Йоркширі на шосе перекинулася 
вантажівка, з якої висипалося картопляне пюре 
швидкого приготування. На те, щоб ліквідувати 
наслідки аварії, пішло кілька годин. Увесь цей час 
рух автошляхом було заблоковано в обидва боки. 
За час операції з очищення дороги від пюре воно 
встигло набрякнути, а потім засохнути, тож кому-
нальникам довелося добряче попітніти. Що стало 
причиною ДТП, не уточнюється. 

«Рівно 10 хвилин знадобило-
ся «журналістам» Russia Today, 
щоб опинитися на місці вибуху 
газопроводу в малопримітній 
місцевості в глибині Полтавської 
області. Як кажуть, їхали-їхали, 
зупинилися пограти на роялі, а тут 
і він, стоїть собі в кущах». 

Андрій Коболєв, глава правління 
НАК «Нафтогаз» 

«Спершу треба встановити 
військовий, а потім і політичний 
контроль над Донбасом. Потріб-
но реалізувати стратегію «крок за 
кроком»: мир, стабільність, вибо-
ри. Якщо це не зробимо, у країні 
розпочнеться криза. Люди, які бо-
ролися за свої права на Майдані, 
нині набираються військового до-

свіду на Донбасі. Вони повернуть-
ся до Києва зі зброєю. Тоді мож-
ливий третій Майдан. Він буде на 
БТРах, зі зброєю, без барикад». 

Степан Гавриш, колишній перший 
заступник секретаря Ради 

нацбезпеки й оборони 

«Я зараз Януковичу не заздрю. 
Те, що з ним у Росії відбувається, — 
це жах. Українські екс-чиновники 
там нікому не потрібні... Виїхати 
вони нікуди не можуть, рахунки 
арештовані. До того ж там онуки, 
діти, невістки, коханки — що їм 
говорити? Це страшне покарання 
порівняно з усіма в’язницями. Жа-
дібність фраєра згубила». 

Олександра Кужель, народний 
депутат 

«...Терористи були частково 
знищені, частково затримані. Є 
великі слова великого російського 
воїна. Їх потрібно нагадати Путі-
ну: «Хто з мечем до нас прийде, від 
меча і загине!». Слава Україні!» 

Арсен Аваков, в. о. міністра 
внутрішніх справ 

«Війна проти України ведеть-
ся, я б сказав, екзотичним спосо-
бом. Військкомати у нас працю-
ють в Останкіно, готують росіян 
проти українців через «зомбоя-
щик» — «Перший канал», «НТВ» 
і «Росія», а у військових комісарів 
гучні прізвища: Ернст, Добродєєв і 
Кулістіков».

Борис Нємцов, російський 
опозиціонер

«Путін — зрадник, негід-
ник і «кидала». Саме так 

думають ті, хто воює на Донба-
сі. І ось ці добре озброєні, ор-
ганізовані люди повернуться 
до Росії. Що вони будуть роби-
ти з лукавим зрадником?»

Борис Нємцов, російський 
опозиційний політик

Не впадайте у відчай: тиждень непро-
стий, але ви обов’язково впораєтеся з 
усіма труднощами. Важливо розрахову-
вати лише на свої сили і не чекати ні від 
кого допомоги. 

Напружений тиждень. Ви гарячкуєте, 
дратуєтеся, легко втрачаєте самокон-
троль, і цим неодмінно скористаються. 
Ви схильні довіряти тим, хто цього не за-
слуговує, маніпулює вами. 

Постарайтесь уникати спілкування з 
людьми, до яких відчуваєте антипатію: 
стриматися і не нагрубіянити буде важ-
ко. Проводьте чітку межу між мріями та 
реальними планами на майбутнє. 

Не поспішайте, зараз треба не лізти по-
перед батька у пекло, не розібравшись у 
ситуації, а спокійно все обміркувати і ви-
робити план подальших дій. Стримуйте 
свої амбіції, краще трохи побути у тіні. 

Знайдіть час на спілкування з тими, хто 
цінує вас і підтримує, а от із тими, кого 
хлібом не годуй, а лише дай із вас покеп-
кувати, краще не зустрічатися. Такі люди 
підірвуть вашу впевненість у собі. 

Не поспішайте. Це якраз той тиждень, 
коли відкладати справи на потім не лише 
можна, а й потрібно. Частіше дослухуй-
теся до голосу свого серця, а не холод-
ного розуму. 

Ви надто захопилися саморекламою. 
Іноді вона навіть доречна, та частіше 
намагання показати себе з кращого боку 
виглядають смішно. Поводьтеся природ-
но. 

Впораєтеся з найскладнішими завдан-
нями, що виявляться не по зубах іншим. 
Дехто з Терезів зрозуміє, що вже готовий 
до нового етапу стосунків із коханою лю-
диною. 

Не беріть на себе надто багато 
зобов’язань, бо зовсім виб’єтеся з сил, 
поділіться з кимось своєю непосильною 
ношею. Можете розраховувати на допо-
могу друзів і розуміння рідних. 

Зараз вам притаманне легковажне став-
лення до справ, які вимагають серйоз-
ності. Зосередьтеся. Не беріть надто 
близько до серця зауваження близьких: 
вони хочуть допомогти, а не образити. 

Наполегливість, із якою торуєте шлях до 
мети, гідна поваги. Та не тягніть усе на 
собі, не відмовляйтеся від запропонова-
ної допомоги, прислухайтеся до слушних 
порад. 

Нібито все й непогано, та настрій пригні-
чений. Розслабитися не дають похмурі 
думки та безпричинне занепокоєння. По-
збавитися від такого стану не вдасться, 
поки не розберетесь у собі. 
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Дозвілля

Афіша заходів пивного 
клубу «Оболонь»

Чт 26.06 — Сергій Шишкін. ДНюха Патріота! 
Пт 27.06 — гурт «РУРА» (Івано-Франківськ). Етно-

Хеппі-Рок. Презентація нового альбому 
«Плай» 

Сб 28.06 — Ритмотека 
Нд 29.06 — День Молоді. Танці 


