
— Просто забудь усе, що було 
між нами. 

— А як же твій кредит, який я 
оформив на себе? 

— Забудь. 


Працівник пекарні з 20-річним 
стажем, коли спить, кожні 15 хви-
лин перевертає дружину. 


Технології виготовлення тран-

зисторів у чипах досягли фантас-
тичних 10 нанометрів. Якщо так 
піде й далі, вони наздоженуть ре-
зультати корінної одеситки Сари 
Мойсеївни, яких та досягає, коли 
ріже копчену ковбаску для гостей. 


Єдиний спосіб не жерти після 

шостої — зжерти усе до шостої. 


У вас яскраво виражена туга, 
підвищена тривожність, прихова-
на депресія, хронічна втома. Я б 
порекомендувала вам звернутися 
до бармена. 


Ви ні разу не їли пельмені під 

душем? Та ви просто ніколи не 
спізнювалися на роботу! 


Купила туфлі на 15-сантиме-

тровій шпильці. У них дуже зруч-
но. Сидіти. 


Коли мені було 7, я гралася з од-

ним хлопчиком у «сім’ю». Зустріча-
ла його з «роботи», і він їв «пиріж-
ки» з піску, які я йому «готувала». 
Зараз мені 27. І це були найсерйоз-
ніші стосунки у моєму житті. 


Гонка озброєнь  — це коли ти 

купив дриль, а сусід, падлюка, — 
перфоратор. 

Економічний аналіз ТБ-новин 
показує, що Росія стає все більш 
збитковим і все менш потрібним 
філіалом «Газпрому»... 


— Лікарю, я дуже непокоюся з 

приводу здоров’я дружини... 
— А що з нею? 
— Думаю, розсіяний склероз. 

Приходжу вчора додому, а вона за-
мість мене поклала у ліжко сусіда... 


Попелюшка: 
— Туфелька мені підійшла! 

Коли весілля? 
Принц: 
— Це був півфінал. Зараз буде-

мо міряти бюстгальтер... 


Сучасна лікарня — це місце, де 
пацієнти заважають лікарям пра-
цювати із документацією. 


Табличка в зубопротезному ка-

бінеті: «Бог дає нам зуби два рази, 
а в третій за них доводиться вже 
платити». 


— Скажіть, це правда, що мені 

випала така честь — мене оперува-
тиме сам професор? 

— Так, кілька разів на рік він 
бере у руки скальпель, щоб переві-
рити, чи ще хоч щось пам’ятає. 


Водії, ви не помічаєте за собою, 

що, коли ходите по супермаркету з 
візком, пропускаєте тих, хто спра-
ва? 


У дітей цукерки діляться на два 

типи: 
1. Смачні. 
2. «А ці хай тато їсть». 
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У Нью-Йорку відкрився 
«дитсадок» для дорослих 
Оригінальний заклад відкрили для ньюйорківців, 
які потребують невеликого відпочинку. Заплатив-
ши за місяць від 300 до 900 доларів, у «садочку» 
можна згадати дитинство під час «тихої» години 
та ланчу. «Дітки» розважаються інтелектуальними 
іграми, малюванням і співами. До першої групи 
потрапили шість городян, серед яких програміст, 
юрист і письменник. Відпочинок у такому закладі 
навчить простіше ставитися до життя, бути впевне-
нішим у собі та дасть змогу чудово провести час. 

Дівчина вражає 
фантастичною гнучкістю
Коли дивишся, які немислимі положення при-
ймає гімнастка Юлія Гюнтель — найгнучкіша 
жінка на планеті, здається, що ця дівчина не з кіс-
ток і плоті, а з гуми. Наприклад, вона за секунди 
«упаковується» в невеликий ящик. Юлія Гюнтель 
виступає під псевдонімом Злата, народилася в 
Казахстані. У дитинстві відвідувала циркову шко-
лу, й навіть там її акробатичні здібності визнавали 
видатними. Сьогодні вона проживає в Німеччині 
та щодня тренується. 

«Обпікшись на першому Майда-
ні, хотілося б логічного завершення 
другого. Питання «Чому грузинські 
реформи?» в країні набуває різних 
відтінків: від «у них же вийшло» 
до «нам потім розсьорбувати». Але 
грузини в Україні — не рятуваль-
ники і не месії, вони сантехніки, які 
добре знають на своєму досвіді, що 
потрібно робити і як». 

Олег Панфілов, грузинський 
професор

 
«Якщо всім так уже хочеться 

попрощатися з «совком», то нехай 
8 березня стане днем пам’яті долара 
по вісім, а 7 листопада — світлим 
святом ленінопада. 23 лютого за-
просто можна проголосити днем   
уявної смерті Володимира Путіна. 
Яка різниця, що його почали ховати 
місяць по тому, а по-справжньому 
помер він дещо пізніше?» 

Олексій Тарасов, головний редактор 
сайту Buro247.ua

 
«Я можу 300 разів назвати Пу-

тіна х**лом, але з погляду Кремля 
й організацій на кшталт ФСБ, що 
його обслуговують, це не буде осо-
бистою образою президента доти, 
доки я не лізу в їхні фінансові схе-
ми». 

Слава Рабинович, російський 
фінансист 

«Бу д ь - я к а 
і м п е р і я 

починається з 
ядра, з того само-
го яйця, в яко-
му зберігається 
смерть Кощія. І 
першою жерт-
вою імперії стає 
власний народ. 
Це ядро, цей за-
родок імперії 
сьогодні можна 
було б назва-
ти Луб’янським 
к н я з і в с т в о м . 
Воно окупувало 
величезну етніч-
но різноманітну 
країну і веде ві-
йни, зомбуючи 
та мобілізуючи 
росіян, чеченців 
і бурятів». 

Валерій Пекар, 
викладач Києво-

Могилянської 
академії 

Цього тижня без блокнота й плануван-
ня Овнам не обійтися. Лише дотриму-
ючись продуманого попередньо плану, 
зможете втілити задуми у життя. Орга-
нізованість — ваше все! 

Непохитно притримуйтеся власних по-
зицій. Цього тижня Тельців намагати-
муться переконати у їхній неправоті, та 
цього разу правда на вашому боці. Не 
дозволяйте нікому себе пригнічувати.

Цього тижня представникам знака на-
гадають про себе минулі промахи та 
допущені помилки. Доведеться довго 
розгрібати ці завали. Причому розра-
ховувати на чиюсь допомогу марно. 

Доведеться весь тиждень вирішувати 
чиїсь проблеми, зваливши на свою 
спину тягар відповідальності. Вашою 
добросердістю й співчутливістю вко-
тре скористалися. 

Цього тижня Леви дивляться на світ 
крізь похмурі скельця затемнених 
окулярів. Усе не так погано, як ви собі 
надумали. Не треба шукати ворога у 
кожному обличчі. 

Тримайте емоції під контролем. Навіть 
якщо під шкірою вирують дратівливість 
і гнів, зробіть зусилля і натягніть на об-
личчя маску незворушності. Якщо ви-
кажете почуття, потім каятиметеся. 

Імовірність безглуздих помилок, спри-
чинених вашою безвідповідальністю 
та легковажністю, зростає у рази. 
Серйозний підхід до справи — те, чого 
Стрільцям цього тижня забракне. 

Щоб вирішити проблеми, які виникли, 
Терезам доведеться відточувати май-
стерність стратегії, уміння аналізувати 
і передбачати подальший розвиток по-
дій. 

Не бійтеся ризикувати: цього тижня 
Дівам щаститиме в усьому. Не спере-
чайтеся із домашніми, бо навіть незна-
чні розбіжності у поглядах загрожують 
перерости у затяжну сварку. 

Проникливості Риб цього тижня могли 
би позаздрити навіть детективи та 
психологи. «Скануватимете» людину 
наскрізь, ніби рентген. Зрозумієте, хто 
друг, а хто фальшує. 

Будьте послідовними та в міру напо-
легливими у своїх словах і вчинках. 
Ваша сліпа впертість може загрожу-
вати гармонії в сім’ї. Стримуйте свою 
роздратованість. 

Скорпіонам цього тижня щаститиме. 
Легко знайдете порозуміння з будь-
ким. Тим, хто досі не знайшов свою 
половинку, зорі віщують доленосну 
зустріч. 
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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 27.03 — «Beer Mix». Дискотівка на будь-який 
смак! 

Сб 28.03 — «КУЗЬМА ЖИВИЙ!». Концерт-триб’ют 
гурту «Скрябін» за участі ватаг: Фіо-
лет, Резус Блюз, Ріплей, Санмай 

Нд 29.03 — Ретро-Танці 


