
Родичі — це група людей, які  
збираються час від часу для того, 
щоб перерахуватися та добре ви-
пити і закусити з приводу зміни їх 
кількості. 


Чоловік в аптеці: 
— Вибачте, а жіноча віагра є? 
— Ювелірний — через дорогу. 


Я зазвичай не імпровізую, а до-

віряю смажити м’ясо мамі. Цей ста-
рий, перевірений часом рецепт діс-
тався мені ще від тата. 


Біда не приходить одна. Після 

вибуху на цементному заводі випав 
дощ — і життя на підприємстві оста-
точно завмерло. 


— Та-а-ак, добре ми вчора по-

гуляли! Тепер хочеться почати нове 
життя… в новому місті… під новим 
ім’ям… 


— Татку, а купи мені Galaxy S5. 
— А де чарівне слово? 
— Віка! 
— Віка? Тобто? Що це означає? 
— Ім’я твоєї коханки. 
— А чохольчик якого кольору 

брати? 


Оголошення: «Продам телевізор 
Соні, порохотяг Соні, магнітофон 
Соні. Соня не проти...». 


Цей незручний момент, коли 

спонсор міжнародного тероризму — 
голова Ради Безпеки ООН із правом 
вето... 


Моя мама щоразу, коли бачить 

весільний кортеж, каже: «Ще одна 
дурепа поїхала посуд мити...». 

Оголошення в поліклініці: «Всіх, 
хто зрозумів сенс життя, психіатр 
приймає позачергово». 


На кулінарному журналі наклей-

ка «12+». І що там? Оголена куряча 
грудка? 


Справжнє українське весілля — 

чудова можливість побачити дале-
ких родичів у ближньому бою. 


Коли я ще був маленьким, то 

дуже боявся темряви. Тепер же, коли 
виріс і мені почали приходити пла-
тіжки за електрику, я став боятися 
світла. 


— Коханий, мені здається, що 

наші стосунки зайшли в глухий кут. 
Можливо, сходимо до психолога? 

— Може, мені тебе ще й 
розв’язати?! 


Ніколи не ставте будильник на 

«круглий» час. Ви виспитеся набага-
то краще, якщо він задзвонить не о 
7:00, а, наприклад, об 11:48... 


Стоячи над каналізацією з гирею 

на шиї, Гіркін думав про те, як пріз-
вище визначає долю людини... 


От кажуть, що диплом — просто 

папірець... Ні! Папірець — це атес-
тат, а я, провчившись 5 років, з упев-
неністю можу стверджувати: ди-
плом — це не папірець, а картонка! 


Секрет стосунків для хлопця: 

доглядай за дівчиною, як за новими 
білими кросівками. 


Поганий фільм — це коли не ста-

виш на паузу, ідучи на кухню по чай. 
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У Британії народилася 
дівчинка без носа 
Півторарічна Тесса Еванс могла би бути звичайнісінь-
кою дівчинкою, якби не аномалія, з якою вона наро-
дилася. Річ у тому, що у крихітки немає носа. Малятко 
страждає від рідкісної аплазії. Попри відсутність 
ніздрів, дитина кашляє й навіть чхає. «На обличчі 
донечки завжди сяє промениста посмішка. Попри 
свою вроджену ваду, вона життєрадісне дитя. Бігає, 
сміється, вилазить на меблі й любить танцювати», — 
розповіла мама дівчинки Грейн Еванс. 

La Bestia — найнебезпечніший 
потяг у світі 
«Бестія» — товарний поїзд, на якому нелегальні мігран-
ти дістаються з Мексики в США. Вони їдуть на дахах 
вагонів під постійною загрозою нападу з боку місцевих 
банд. Пасажири товарняка ризикують бути пограбова-
ними, вбитими, викраденими чи зґвалтованими, але це 
не зупиняє тисячі латиноамериканських мігрантів, які 
намагаються дістатися до кордону Штатів. Переправу 
контролює місцевий наркокартель, а потрапити на «по-
тяг до американської мрії» коштує $100.

«У результаті активних дій 
підрозділів Збройних сил та інших 
військових формувань України, 
залучених до виконання завдань 
у рамках АТО, і звільнення низки 
населених пунктів від терорис-
тичних  бандформувань  у  рядах 
останніх помічається агонія та па-
ніка». 

Валерій Гелетей, міністр оборони 
України 

«Мене не цікавить те, що пи-
шуть сьогодні «світові» ЗМІ. Мене 
цікавить тільки те, що наші хлопці 
зараз гасять «наволоч» за всіма на-
прямками». 

Борис Філатов, заступник голови 
Дніпропетровської ОДА 

«Сепарати таки віджали в До-
нецьку два «Буки» у наших. Перед 
цим «Букам» зробили повний пер-
димонокль, і відновленню вони не 
підлягали. «Бук» — це комплекс, а 
не тачанка з ракетами. І був він за-
везений із Рашки... Всім розвідкам 
світу, експертам і спецам це відо-
мо. І навіть якщо Х@йло вдарить-
ся головою об телевізор, йому це 
мало допоможе». 

Борис Філатов, заступник голови 
Дніпропетровської ОДА 

«Недавня жахлива трагедія 
вносить корективи в наше життя. 
Догралися росіяни. Міжнародний 
злочин, за який у Гаазі потрібно 
сидіти під Міжнародним трибуна-
лом. Там місця багато, всіх можна 
розмістити». 

Арсеній Яценюк, Прем’єр-міністр 
України 

«Зрозуміло, що потрібні гроші. 
Українці вже «затягнули паски», 
як просив уряд. Далі це може ви-
кликати соціальний бунт. Тому ду-
мають, як зробити так, щоб «паски 
затягнули» так звані «жирні коти». 

Андрій Золотарьов, політолог

«Зараз Лукашенко 
дуже цікаво по-

водиться щодо україн-
сько-російської війни 
— і нашим, і вашим. 
Хоче руки нагріти на 
цій кризі. І щоб Україна 
залишалася партнером, 
і щоб російських пре-
ференцій не втратити. 
Тому й крутиться як 
вуж на пательні». 
Володимир Мацкевич, 

білоруський філософ 

Хвилюватися через дрібниці ви не стане-
те, а серйозних причин для переживань 
не буде, тож тиждень мине спокійно. 
Розслабтесь і насолодіться короткочас-
ним тайм-аутом. 

У спілкуванні з рідними врешті встано-
виться гармонія, розумітимете одне од-
ного з півслова. Не довіряйте малозна-
йомим, спочатку влаштуйте їм перевірку. 

Непростий тиждень. Причому проблеми, 
що виникли, — результат вашої довірли-
вості. Не варто було розкриватися перед 
людьми, від яких потрібно триматися по-
далі. 

Вам простягнуть руку допомоги ті, від 
кого ви цього найменше очікували. За-
кохані Раки, розчулені піклуванням своєї 
половинки, вкотре переконаються, що 
зробили правильний вибір. 

Почуття безпричинної тривоги та незро-
зумілого хвилювання виснажуватиме. Та 
повірте: всі ваші надумані страхи неви-
правдані. Женіть геть похмурі думки, що 
затьмарюють сонячний небосхил! 

Зберігати спокій — ось що головне цього 
тижня. Не робіть із мухи слона, перебіль-
шуючи свої незначні невдачі. Пересту-
піть через них і йдіть далі, крок за кроком 
просуваючись до мети. 

Усе, за що братиметеся, вдаватиметь-
ся, вийдете абсолютним переможцем із 
кожного змагання. Тим, хто раніше недо-
оцінював Стрільців, доведеться перегля-
нути своє ставлення до них. 

Терези невдоволені собою, близько до 
серця беруть зауваження, навіть не-
справедливі, дуже засмучуються, якщо 
їхні кроки не схвалюють. Вистачить уже 
озиратися на чиюсь думку! 

Не все вдаватиметься одразу, та ви на-
полегливі й не опустите руки. Після до-
кладених зусиль нездоланна, здавалося 
б, вершина підкориться вам. Почувати-
метеся тріумфатором. 

Вами намагатимуться маніпулювати, 
смикаючи за цупкі ниточки. І якщо під-
дастеся чужому впливу, то перетвори-
теся на маріонетку у вправних руках 
ляльковода. 

Тиждень може здатися поганим, але 
тільки здатися. А все тому, що ви знову 
дивитеся на світ крізь сірі скельця «по-
хмурих» окулярів. Роззирніться! Навколо 
буяє літо! 

Цього тижня Скорпіонам доведеться по-
нервувати. Вас намагатимуться вибити з 
колії, спровокувати на сварку. Ви стара-
тиметеся стримати емоції, але ризикуєте 
«вибухнути». 
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м. Луцьк, вул. Коперника, 8а.  
Телефон для довідок:  

+38 (050) 2154156, 72-33-53 
www.morepiva.com,  obolon@morepiva.com

Дозвілля

Афіша заходів пивного 
клубу «Оболонь»

Пт 25.07 — «Beer Mix». Дискотівка на будь-який смак! 
Сб 26.07 — РОКотека 
Нд 27.07 — Олександр Хмільовський. Концерт-пре-

зентація альбому «Згадай своє Небо». 
Казково-містичний нео-ренесанс


