
Секрет хороших відносин — 
дозування своєї присутності в осо-
бистому просторі кожного. 


Оголошення: «Продам малень-

ке чорне плаття 62-го розміру».


— Чого би ти хотіла від життя?
— Будиночок біля моря з ви-

дом на справжнього чоловіка.


Я такий старий, що пам’ятаю 
протистоянні сіл Вілларібо та Ві-
ллабаджо...


Мама однієї дитини наївна та 

недосвідчена, як новобранець в ар-
мії. Мама двох — спокійна і впев-
нена, як дембель. Мама трьох — це 
спецназ. 


Прогрес... Розумні окуляри, 

розумний годинник, розумні кро-
сівки, розумні мікрохвильовки... 
Одні люди тупі залишилися.


Життя, що нас оточує, спо-

внене абсурдів. Але ескалатор, 
яким люди піднімаються у фітнес-
центр, — це вже занадто.


Господар — гостеві:
— Посвітити вам на сходинки?
— Ні, дякую, я вже лежу внизу.


— Ти де був? Я весь день теле-

фонував тобі на мобільний, а він 
усе «поза зоною доступу».

— А-а-а... Я просто телефон 
ношу загорнутим у фольгу, щоб 
він своїм випромінюванням мені 
на мозок не діяв!

— Гм... Ну, що сказати... Пізно 
ти став телефон у фольгу загорта-
ти...

— Ми будемо сіяти добре, ро-
зумне, вічне...

— Петровичу, а нас точно з ко-
ноплею не заметуть?


Відтінок моєї засмаги назива-

ється «Домашній затишок».


— Як минули твої літні канікули?
— Зі швидкістю Інтернету.


— Я в дитинстві стільки всього 

не любив, а зараз їм із задоволен-
ням.

— Говори правильно: не в ди-
тинстві, а до армії.


Ні, що за люди, га? Зайшла в 

гості чаю попити — на третій день 
відчуваю: якось не дуже мені тут і 
раді...


Останній робочий день перед 

відпусткою, як концентрат із по-
неділків.


— Лікарю, я не відчуваю, що 

моя думка важлива, майже не ба-
чуся з друзями та витрачаю гроші 
на непотрібні мені речі.

— Схоже, у вас дружина.


Дівчата дуже неуважно читають 
казку «Попелюшка». Вони дочиту-
ють тільки до фрази «Попелюшка 
вийшла заміж за принца». І кидають. 
А далі написано «Кінець казки».


Відправляю перед обідом дити-

ну мити руки. Стоїть і тримає до-
лоньки під струменем води. Кажу:

— Мій руки, три їх.
Подивився на мене, як на не-

нормальну:
— Дві їх...
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Людство вперше в історії 
досягло Плутона
14 липня увійде в історію як день, коли людство 
досягло однієї з найвіддаленіших планет нашої 
Сонячної системи — Плутона. Космічний апарат 
New Horizons, який стартував із Землі більше 
9 років тому, долетів до Плутона на максимально 
близьку відстань і облетів його. New Horizons — 
перший в історії космічний апарат, який долетів 
до Плутона. Його місія триває вже 9 років 5 
місяців та 25 днів.

Креативний художник 
створює чарівних монстрів 
із кавових плям 
Ілюстратор із Німеччини Стефан Куніг створює малень-
ких чарівних монстрів за допомогою плям від кави та 
ручки з олівцем. Митець створив особистий акаунт для 
своїх «кавомонстрів». Серед незвичних істот можна 
побачити восьминогів, водяних створінь і новорічних 
динозаврів. «Я беру каву та розливаю її. Намагаюся по-
бачити персонажа чи фігуру й, як тільки помічаю щось, 
починаю малювати», — розповів художник-оригінал. 

«Імідж для Росії не є зараз уза-
галі пріоритетом. У країні поняття 
репутації давно відсутнє. А після 
всього, що сталось із Кримом, Дон-
басом, це добре показує — яка вже 
різниця: втративши голову, за во-
лоссям не плачуть».

Ілля Пономарьов, депутат 
Держдуми

 
«Ми всі відповідаємо за Украї-

ну, яку отримали після втечі Януко-

вича. Відповідальність за майбутнє 
нашої держави вище за будь-які 
особисті амбіції».

Борислав Береза, нардеп
 
«Ми говорили про одне, внесли 

інше, проголосували третє, і це все 
для багатьох стало шоком».
Володимир Гройсман, спікер ВР, про 

прийняття закону про конвертацію 
валютних споживчих кредитів

 

«Коли ти стріляєш із кулеме-
та або гранатомета по ворогах на 
фронті — ти герой, але коли по-
чинаєш стріляти з цієї ж зброї в 
глибокому тилу і при цьому гинуть 
люди — ти бандит і вбивця. І тут 
немає інших варіантів. Держава 
зобов’язана захистити своїх грома-
дян».

Олександр Турчинов, секретар 
РНБО, заявив, що в Закарпатті потріб-

но провести серйозні кадрові зміни

«Осереддя україн-
ської корупції — 

це суддівська корупція. 
Українська судова сис-
тема є опорою Путіна 
в його боротьбі проти 
України. В той же час 
суди випускають на сво-
боду ватників, агентів 
Путіна, корупціонерів».

Дмитро 
Корчинський, лідер 

партії «Братство»

Овнам захочеться змінити щось у собі 
та своєму житті. Затхлий подув засто-
яної води не дає вам радіти життю. 
Наважтеся на рішучий крок — і у вас 
обов’язково усе вийде. 

Тельці вперлися рогами (що для них 
не рідкість), і з їхньої позиції їх не зсу-
неш навіть на сантиметр. Учіться йти 
на компроміси, якщо не хочете втрати-
ти друзів. 

Близнюків ізсередини роздирають 
протиріччя. Ви не можете зважитися 
зробити остаточний вибір. Перестань-
те вагатися, прислухайтеся до свого 
серця та довіртеся йому. 

Раки вимотані й витиснуті до останньої 
краплі, як помаранча, з котрої зробили 
фреш. Влаштуйте собі тайм-аут і наре-
шті відпочиньте, якщо не хочете пере-
горіти від напруги. 

Леви цього тижня милостиві, поблаж-
ливі й готові ділитися монаршою му-
дрістю. Та не всі люблять, щоб їх по-
вчали. Тож не намагайтеся нав’язати 
пораду, бо вдячності не дочекаєтеся. 

Водоліїв тягне на пригоди. Аж свер-
бить, так хочеться нових вражень. Й, 
на свою біду, ви їх таки знайдете. На 
щастя, обійдеться легким переляком. 
Будьте обачні. 

Цього тижня Стрільці поцілять просто 
в «яблучко». Можете ризикнути — і в 
кінці питимете ігристе, подзенькуючи 
бокалом. Довіртеся інтуїції: шосте чут-
тя не підведе. 

Терези, схильні завжди ретельно 
зважувати всі «за» та «проти», цього 
тижня допустять прикру помилку. Але 
картати себе за промах не треба: ви 
людина, а не робот. 

Діви цього тижня заглиблені у власний 
внутрішній світ, і виманити їх звідти не 
так легко. Сторонньому оку така замрі-
яність видасться збоку загальмованіс-
тю. Тож трохи ворушіться.  

Риби насолоджуються розміреним 
плином свого життя. Самотні пред-
ставники знака можуть зустріти другу 
половинку. Не бійтеся впустити у своє 
серце кохання. 

Козорогам, попри літню спеку, хочеть-
ся скрутитися на ліжечку калачиком і 
закутатися в картатий плед із головою 
Бачити нікого нема бажання. Змусьте 
себе вийти з такого стану! 

Рідні потребують вашої підтримки та 
теплого слова розради. Не обділяйте 
тих, хто вас любить, своєю увагою. Й у 
відповідь вас теж огорнуть ніжністю та 
піклуванням. 
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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 17.07 — «Літній Екватор». Дискотівка 
Сб 18.07 — «Beer Mix». Дискотівка на будь-який 

смак 
Нд 19.07 — гурт «KOMPAS» (Львів). Альтерна-

тивний рок. Презентація альбому! 


