
Коли на шахіста, що гуляв із ді-
вчиною в парку, напали хулігани, 
він, оцінивши ситуацію, вирішив 
пожертвувати королевою. 


Сторіччя — 100 років; декада — 

10 років; п’ятиріччя — 5 років; ві-
чне кохання — 2 тижні; твоя дієта 
— 1 день. 


Іноді мені здається, що дружба 

— це лише назва плавленого сирка. 


Людина завжди вірить у диво. 
Особливо, коли натискає на банко-
маті кнопку «Запит балансу». 


Не випадково слово «Весна» жі-

ночого роду: жінки завжди запізню-
ються. 


Ну ніяк не виходить витратити 

гроші з розумом: то розуму не ви-
стачає, то грошей... 


Чоловік виймає з домашнього 

бару всі спиртні напої й акуратно 
складає все у спортивну сумку. Дру-
жина: 

— Васю, навіщо стільки? Ми ж 
на дачу тільки на два дні їдемо! 

Чоловік: 
— То не ми, Галю, на два дні на 

дачу їдемо, — то наш 15-річний теле-
пень удома на два дні залишається! 


Цікаво, як це російські ЗМІ на 

фото в кабіні «укрофашистського» 
винищувача, який «збив» «Боїнг», не 
розгледіли Надію Савченко? 


Світ ніколи не дізнається дві 

речі: 
1. Чого хочуть жінки. 
2. Для чого потрібен Радбез ООН. 

Чай — корисний напій, який 
дає тобі привід із чистою совістю 
зжерти перед сном півкіло печива та 
кілька бутербродів. 


Економічна криза в країні дося-

гла такої стадії, коли звірі в зоопарку 
почали годувати відвідувачів. 


Коли берете додому кошеня, 

врахуйте, що гарненька маленька 
пухнаста кулька — це максимум на 
півроку. А далі — нахабна вгодована 
морда. 


У наш час справжня дівчина по-

винна не тільки смачно готувати, а й 
уміти гарно сфотографувати те, що 
приготувала. 


Віталій Кличко струшує градус-

ник до мінусової температури. 


Якщо у машини з літерою «У» 
ввімкнулися двірники, значить, вона 
зараз буде повертати. 


За вечерею донечка оголоси-

ла, що написала листа Дідові Мо-
розу. Сказала, що собі попросила 
комп’ютер, а мамі — норкову шубу... 
Дід Мороз поперхнувся чаєм. 


У мене завжди була підозра, що 

скелет у класі біології — це попере-
дня вчителька. 


Подивився російські новини і 

зрозумів — росіяни на 80% живуть 
в Україні! 


«Титанік» під бурхливі овації па-

сажирів приєднав до себе айсберг. 
«Айсберг наш!» — захоплено кричали 
пасажири. Оркестр на палубі грав... 
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Чоловік захотів розлучення, 
побачивши обличчя нареченої
У Саудівській Аравії тільки що одружений чоловік став 
вимагати розлучення, коли вперше побачив обличчя 
своєї дружини. Як це заведено у багатьох країнах 
Сходу, шлюб пари було погоджено без особистої 
зустрічі наречених. Молоді люди вперше побачилися 
на власному весіллі. Новоспечене подружжя мало 
фотографуватися на пам’ять, коли дівчина підняла 
вуаль. І в той момент, коли наречений побачив свою 
молоду дружину, він заявив, що вона не така, як він 
собі уявляв. 

Через пластику китаянки 
не можуть повернутися
на батьківщину 
Трендом серед юних і не дуже молодих кита-
янок стала зміна форми очей для надання їм 
європейського розрізу. Часто жінки відвідують 
Південну Корею через її прогресивну пластичну 
хірургію. Після успішної операції дами досить 
сильно змінюються й деякі з них не можуть 
повернутися на батьківщину, адже їхні нові об-
личчя не схожі на фото в паспорті. 

«Доцільно внести поправку 
про необхідність зробити алко-
гольну продукцію прихованою з 
поля видимості покупців… Ал-
коголь є подразником головного 
мозку. Покупець приходить по 
хліб, бачить горілку і купує її». 

Ярослав Нілов, депутат ЛДПР, про-
понує прибрати алкоголь

із прилавків російських магазинів 
 
«Громадянин Плотницький 

верещить, що відмова України фі-
нансувати «еленер» є «геноцид». 
Мер Донецька Лук’янченко, який 
розпалював у обласному центрі 
сепаратизм, а потім утік від влас-
них озвірілих підручних у Київ, 

галасує, що «хлібокомбінати з мо-
локозаводами зупиняться». Слі-
пі імпотенти з Генпрокуратури, 
що закривають очі на розсадник 
зрадників Батьківщини, солодко 
жеруть по київських ресторанах у 
силовиків під боком. Може, варто 
організувати Лук’янченку відря-
дження на малу батьківщину? Не-
хай там сперечається про геноцид: 
на голодний шлунок розумовий 
процес значно продуктивніший». 

Борис Філатов, заступник голови 
Дніпропетровської ОДА 

 
«Щойно ціна марки Brent упа-

ла на 2,07% і звалилася до ціни 
$79,8 за барель. Сечін (глава «Рос-

нафти») обіцяв укусити себе за 
дупу, якщо ціна опуститься нижче 
$80. Хотілося б знати, коли саме 
він збирається продемонструва-
ти цей трюк? Також цікаво знати: 
чи не хоче він пообіцяти вкусити 
себе за причинне місце, якщо ціна 
опуститься нижче $60 за барель?» 
Борислав Береза, речник «Правого 

сектору» 

«96 років тому Перша світова 
війна закінчилась. Я хочу закінчи-
ти ще одну війну. Я не хочу давати 
шансу комусь почати третє світове 
божевілля». 

Петро Порошенко, Президент 
України 

«Я із Захарчен-
ком розмов-

ляти не збираюся. У 
нас різні вагові ка-
тегорії. Я — генерал 
армії України, а він 
— самозванець, який 
бігає з автоматом. 
Про таких і в народі 
кажуть: синяк синя-
ком. Про що з ним 
можна говорити? Він 
сидить синій і заля-
каний так, що далі 
нікуди. Вони ж не са-
мостійні гравці».

Олександр Кіх-
тенко, губернатор 
Донецької області, 

не має наміру вести 
переговори 

з «прем’єром» ДНР

Зосередитися на чомусь одному буде 
достатньо важко. Проте маєте змусити 
себе це зробити, щоб потім не загруз-
нути у роботі по вуха. Облиште спроби 
вплинути на рішення половинки. 

Тельці не витримують шаленого робочого 
ритму. Начальство нарікає, звинувачуючи 
вас у млявості, а ваше зауваження, що 
«від роботи й коні дохнуть», його тільки 
роздратує. Не переживайте: втягнетесь. 

Настрій важко назвати стабільним: вас 
кидає від бажання розцілувати першо-
го зустрічного до глибокої депресії. На-
магайтесь якось контролювати власні 
емоції. 

Раки виснажені та мріють тільки про 
одне — нарешті виспатися. Збавте обер-
ти, подумайте про своє здоров’я. Стільки 
роботи звалювати на одного горба не 
можна. 

Не форсуйте події: поспіхом прийняте 
рішення може вилізти вам боком. Зга-
дайте приказку: «Хто спішить, той людей 
смішить». Дайте собі час усе обміркува-
ти. 

Ви відчуєте, що за вашою спиною щось 
відбувається. Ці перешіптування, фаль-
шиві маски й недомовки лякають. Хтось 
каламутить навколо вас воду. Вирахуйте 
інтригана. 

Не варто вірити усьому, що вам гово-
рять. Можливо, вас просто хочуть увести 
в оману. Перевіряйте отриману інфор-
мацію, щоб не пошитись у дурні. У сто-
сунки вкрадеться недовіра. 

Не беріть близько до серця слова, кинуті 
вам у обличчя недоброзичливцями. Не 
треба чорнити себе у власних очах че-
рез чийсь виплеск жовчі. Просто уникай-
те спілкування з такими людьми. 

Амплітуда настрою Дів цього тижня ко-
ливається від сентиментальності до его-
їстичного прагнення власної вигоди. Ви 
то утілення янгольської доброти, то злий 
геній. 

Ваші дії цього тижня важко назвати по-
слідовними. Причина криється у перепа-
дах настрою, яким Риби підвладні. Нама-
гайтеся тримати себе у руках і мислити 
раціонально. 

Старі проблеми знову спливуть на по-
верхню у ваших стосунках із половин-
кою. Не дозвольте минулому зруйнувати 
ваше майбутнє. Уникайте розмови на 
підвищених тонах. 

Цього тижня Скорпіони здивують усіх 
своєю екстравагантністю. Вас просто 
магнітом тягтиме до всього незвичайно-
го. Захочеться радикально змінити імідж 
чи випробувати себе екстримом. 
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Дозвілля

Афіша заходів пивного 
клубу «Оболонь»

Пт 21.11 — «Тільки Хіти». Дискотівка 
Нд 23.11 — гурт «Патроничі» (Івано-Фран-

ківськ). Фольк-Поп-Рок. Прем’єра 
альбому «Поки молоді» 


