
Згідно з результатами тесту від 
«Космополітен», Семен значно кра-
сивіша, сексуальніша та впевненіша 
у собі жінка, ніж його дружина. 


Хотів купити заспокійливе, але 

побачив ціну і заспокоївся.


— Коханий, що будеш на вече-
рю?

— Картопельку…
— А з чим?
— Із м’ясцем…
— Я ніби знала! Чипси з беконом 

купила.


Сьогодні з дружиною приїхали 
забирати дітей із села. Першим до 
нас назустріч вибіг радісний схви-
льований дідусь. 


З постійним зростанням алімен-

тів від колишнього чоловіка у Надії 
почала закрадатися думка, що, мож-
ливо, колишній не такий уже алкаш 
і імпотент… 


Піднімаючись пішки на 14-й 

поверх, вантажник Сергій підібрав 
100 синонімів до словосполучення 
«погані ліфтери». 


Жінка — це завжди алмаз. А от 

брильянт із неї вийде чи алмазне 
свердло — це залежить від майстер-
ності огранувальника. 


Така спека, що, вийшовши з 

душу, не можеш толком зрозуміти, 
ти ще не висох чи вже спітнів... 


Подруга — це професійна служ-

ба новин і центр психологічної реа-
білітації. 

Офіціоз. Голубу, що нагидив на 
Путіна, надали звання Героя Украї-
ни. 


— Як ви проводите літо? 
— Поглядом... 


У пекаря, якого зраджує дружи-

на, не роги, а рогалики. 

В моєму житті нічого не склада-
ється, окрім дивана... 


Та які там економічні санкції! 

Всю Росію нагодує музей «Поля чу-
дес». 


Як стало відомо, голуб, який на-

гидив на Володимира Путіна, був 
коректувальником вогню для укра-
їнських балістичних ракет. 


Судячи з реклами, у нашій країні 

тільки три проблеми: лупа, карієс та 
критичні дні у жінок. 


Яка акторська гра, яка експресія, 

які емоції! От дивлюся на наших по-
літиків і розумію, що «Оскар» отри-
мали не ті... 


Я годував її тільки делікатесами, 

купував дорогі напої... Вона відмо-
вила. Печінка, не треба так. 


Кажуть, що в Україні завівся Ро-

бін Гуд. Він у військкоматі відбирає 
повістки у багатих і роздає бідним. 


Ідеальний кандидат на думку ро-

ботодавців: 
- йому 22, але має 20 років стажу; 
- має 2 вищі й учений ступінь; 
- готовий працювати за одну 

«Мівіну» в день. 
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Школяр спробував осушити 
озеро заради смартфона 
Школяр із німецької Нижньої Саксонії влаштував 
потоп у спробі дістати з дна ставка свій смартфон. 
Гаджет Samsung S3 Mini 16-річного підлітка опинив-
ся на дні під час риболовлі на невеликому ставку. Під 
покровом ночі, озброївшись шлангом і двома потуж-
ними електронасосами, хлопець почав осушувати 
водойму. Для зливу тінейджер вирішив використо-
вувати найближчий туалет. У результаті вода почала 
затоплювати місцеву автостоянку. Батькам школяра 
доведеться виплатити 4 тисячі євро штрафу. 

Нацгвардію на кордоні 
охороняють цуцики Допа і Гепа 
Начальник відділу зв’язків зі ЗМІ Державної прикор-
донної служби Олег Слободян показав у Facebook 
фото цуциків, які «несуть службу» на кордоні разом 
із Нацгвардією. Гвардійці назвали собак Допа і Гепа, 
зробили для них будку. Щенята «охороняють» кордон 
між Харківською та Донецькою областями на одному з 
блокпостів. «Двох дворняжок кличуть Адольфович та 
Маркович», — написав Слободян. На базі прикордон-
ників є також маленький песик Путін. Цуцик лагідний 
— усім лиже руки та весело махає хвостом. 

«Чеченці прибувають в Укра-
їну. Кому це потрібно? Перше — 
чеченцям, щоб заробити грошей 
і вислужитися перед Кадировим. 
Друге — Кадирову, щоб збільшити 
політичний капітал і вислужитися 
перед Путіним. Третє — Путіну 
для того, щоб чеченці ненавиді-
ли українців, які будуть убивати 
кадировців. А убиті кадировці 
— щоб ніколи не змогли воювати 
проти Росії і Путіна, коли прийде 
час». 

Олександр Бригинець, нардеп 

«Шановні депутати, мені зда-
ється, буфет — це ворог україн-
ського парламентаризму. Я див-
люся в зал засідань і сумніваюся, 
що парламент здатний приймати 
рішення». 

Олександр Турчинов, спікер ВР 

«Я не почуваюся розчарова-
ним. У нас були продуктивні від-
носини з Медведєвим, коли він 
був президентом… Я думаю, що 
Росію можна розглядати в якості 
дволикого Януса — вона дивиться 
на схід і захід одночасно». 

Барак Обама, президент США 

«Ми маємо створити вели-
кий блок, де знайдеться місце і 
Порошенкові з його командою, і 
Яценюку з його командою, а та-
кож Кличкові, й уся ця величезна 
команда візьме більшість голосів 
українців. Те, хто увійде до тако-
го блоку і як він буде називатися, 
вирішується сьогодні. Це велика 
українська політична камасутра, 
де кожен має свої амбіції». 
Юрій Луценко, радник Президента, 

екс-міністр МВС 

«Путін за-
раз як 

загнаний у глу-
хий кут щур — 
буде кидатися 
на всіх». 
Борис Нємцов, 

російський 
політик-опози-

ціонер 

Попри те, що за роботою нема коли й 
голови підвести, викроїть годинку на 
спілкування з рідними та близькими. До-
звольте собі розслабитися поряд із тими, 
хто розуміє вас без слів. 

Здаватиметься, що весь світ налаштова-
ний проти вас, і Тельці болісно це пере-
живатимуть. Може дійти навіть до сліз і 
нервового зриву. Та насправді все не так 
погано, як ви нагнітаєте. 

Відчуєте приплив життєвих сил. У розмо-
ві з близькими не перетягуйте весь час 
ковдру на себе, вчіться слухати, інакше 
можете образити людину байдужістю до 
її проблем до глибини душі. 

Вас кидає у крайнощі, настрій змінюєть-
ся щосекунди. У відповідь на безневинне 
зауваження спересердя можете нагово-
рити такого, що потім довго жалкувати-
мете. 

До космічних розмірів розростається 
нав’язливе бажання в усьому бути пер-
шим, отримати визнання. І це вам вда-
ватиметься, правда, із докладанням ти-
танічних зусиль. 

Поводьтеся з людьми тактовно, навіть 
якщо співрозмовник, окрім бажання ви-
кричати йому в обличчя все, що про 
нього думаєте, більше жодних почуттів 
не викликає. 

Перед вами відкриваються нові можли-
вості. Головне — вибігти на вулицю й 
упіймати синю птаху щастя за хвоста, а 
не дивитися на неї крізь шибку, розкрив-
ши від подиву рота. Дійте! 

Попереду в Терезів — хаотичний тиж-
день. Усе йтиме не за планом. Виявите-
ся неготовими до такого розвитку подій, 
і це виб’є вас із колії. На щастя, швидко 
підлаштуєтеся під заданий ритм. 

Працюватимете не покладаючи рук, а 
тому неодмінно досягнете бажаного. 
Матимете привід собою пишатися. Зва-
житеся на сміливий вчинок, здивувавши 
не лише інших, а й самого себе. 

На самотніх Риб у ці серпневі дні чекає 
доленосна зустріч. Романтичні побачен-
ня, сповнені пристрасті й ніжності, роз-
криють вашу чуттєву натуру. Не дозво-
ляйте нав’язати собі чужу думку. 

Гаруватимете, як воляка, та результат 
виявиться вартим цих зусиль. Попри всі 
надскладні завдання, що ляжуть на ваші 
«вантажопідйомні» плечі, втоми не від-
чуватимете. 

Не розумітимете, чого від вас вимагають 
близькі. Знайти рішення, яке б вдоволь-
нило всіх, буде непросто. Та доведеться 
застосувати увесь свій талант диплома-
та. 
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