
Дівчинка, яка отримала на 
день народження не зовсім те, що 
хотіла, сказала зі стільця не зовсім 
те, що вчила.


— Я втомилась, я нікому не по-

трібна, мене ніхто не любить!
— А ти точно у всіх запитала?


Напевно, у кожного був такий 

момент, коли так хотілося з усієї 
сили шпурнути свій телефон об 
стіну, але його вартість завжди 
змушувала акуратно кидати його 
на ліжечко!


Розмовляють два старшоклас-

ники:
— Уявляєш, учора прочитав, 

що людина дуже близька до сви-
ней генетично та фізіологічно.

— Я це ще минулого тижня 
зрозумів, коли ти мені контрольну 
не дав списати.


Британські вчені довели, що 

«жайворонки» їдять менше за 
«сов». Природно, коли «жайворо-
нок» рано-вранці відкриває холо-
дильник, то відразу стає зрозумі-
ло, що «сови» вночі геть усе поїли. 


За статистикою, найпопуляр-

ніша чоловіча «есемеска»: «Я тебе 
теж».


Понеділок. Прийшла на ро-

боту без настрою. Зіпсувала його 
всім. Сиджу посміхаюся.


Сидять на камені пітекантроп, 

синантроп і австралопітек. Підхо-
дить до них кроманьйонець і по-
чинає корчити із себе найрозум-
нішого. 

Розкидати мізками краще в 
межах черепної коробки.


Блоха чоловікові (зітхаючи):
— У всіх подружок чоловіки як 

чоловіки, одна я, як дурепа: другу 
зиму доведеться ходити в старій 
собаці. 


Інструктор із рукопашного 

бою — курсантам:
— Щоб вступити в рукопаш-

ний бій, боєць спецназу повинен 
згубити на полі бою автомат, піс-
толет, ніж, поясний ремінь, ло-
патку, бронежилет, каску. Знайти 
рівний майданчик, на якому не 
валяється жодного каменя, пали-
ці. І вступити в жорстоку сутичку 
з таким же нехлюєм.


Сусіди реально дратують. Не 

свердлять, не слухають музику, не 
шумлять. Таке враження, що си-
дять і підслуховують.


У мене теща — зразкова! Не-

має жодного анекдота про тещу, 
який би до неї не підійшов.


Жінки, бійтеся чоловіків, у 

яких «золоті» руки: вони завжди 
все будуть лагодити, а не купувати 
нове.


Чоловіки як Bluetooth: коли 

близько — хороший зв’язок, коли 
далеко — відразу починають шу-
кати нові пристрої. Жінки як Wi-
Fi: бачать усіх, але підключаються 
до найсильнішого.


Спостереження: у сім’ї, де мати 

погано готує, собака завжди тов-
стий.
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У Норвегії відкривають 
коледж вікінгів
У Норвегії, за 150 км від столиці Осло, відкриють 
коледж для охочих стати вікінгами, повідомляє 
видання TheLocal.no. За словами творців закла-
ду, особливий інтерес до стародавніх сканди-
навських воїнів з’явився після виходу серіалів 
«Гра престолів» і «Вікінги». У програму навчання 
вікінгів входитиме кування мечів, веслування, 
гончарна майстерність, столярна робота, виго-
товлення ювелірних прикрас і солом’яних дахів.

Київський фотограф створив 
проект про радянські мозаїки, 
що зникають 
Фотограф зі столиці Володимир Шипотильников від-
зняв уже близько 55 мозаїк радянської епохи, пише 
Culprostir. Володимир викладає фотографії у своєму 
блозі, а надалі планує видати фотокнигу на цю тему. 
Поглиблений інтерес до мозаїк часів СРСР з’явився в 
нього у зв’язку з тим, що інформації про них в Інтерне-
ті зовсім мало, мізерні відомості можна знайти тільки в 
блогах і соцмережах. А це, як не крути, наша історія.

«При Януковичу еліта контр-
абандистів возила контрабанду 
оптом. В основному через офіційні 
пункти пропуску. Правоохоронці 
або були «при ділі», або їх змушува-
ли мовчати».

Геннадій Москаль, голова Закарпат-
ської облдержадміністрації

 
«Україна за крок від ново-

го фронту в Рівненській області у 
зв’язку з корупцією та бандитиз-
мом, що існують навколо видобут-
ку бурштину. За останній місяць я 

отримав кілька офіційних звернень 
від місцевих жителів. Але тільки 
приїхавши на місце, усвідомив, 
який кошмар насправді стоїть за 
цими листами... Бандити, переверт-
ні в погонах і продажні чиновники 
проти тих небагатьох людей, які з 
останніх сил намагаються врятува-
ти свою землю. Жадібність довела 
до того, що зараз регіон не просто 
в кроці від екологічної катастрофи, 
він за крок від війни!

Євген Дейд, народний депутат Украї-
ни і координатор батальйону «Київ-1»

«Те, що відбулося в Раді безпе-
ки ООН, це, звичайно, ганьба, яка 
перш за все показує не хто збив лі-
така, а інтелектуальний та мораль-
ний рівень російської дипломатії, 
який упав уже нижче найнижчих 
меж. Незалежно від того, хто винен. 
Власне, саме це й має встановити 
суд».
Ілля Пономарьов, депутат Держдуми 

РФ, про трибунал щодо дій Росії 

«Через пункти 
контрабанду носять 
звичайні люди, роз-
пихають пару блоків 
сигарет по сумках і 
кишенях, роздавши 
їх своїм дітям і чле-
нам сімей. Але сто-
совно них я, чесно 
зізнаюся, сказав мит-
никам: не робіть із 
цього трагедії. Люди 
намагаються вижи-
ти, як уміють. Крім 
того, вони купують 
сигарети з акцизни-
ми марками, тобто 
платять податки. 
Якщо їх пускають в 
Європу, нехай ідуть. 
Наша справа — 
контрабанда в осо-
бливо великих роз-
мірах. Там справжня 
корупція та справ-
жня біда».

Геннадій Москаль, 
голова Закарпатської 
облдержадміністрації 

Овни! Усміхніться! Ви вже розучилися 
радіти життю. Літо спливає, а ви ще як 
слід не насолодилися ним. Киньте ту 
роботу й їдьте до річки. Трохи збавте 
темп. 

Тельці невдоволені собою та резуль-
татами своєї діяльності. Можливо, не 
варто бути настільки суворим до себе? 
Дайте собі поблажку. Ви людина, а не 
робот. 

Близнюки цього тижня дратівливі. За-
чепити вас за живе дуже легко. Й ось 
ви уже метаєте в того, хто на свою біду 
погладив вас проти шерсті, громи й 
блискавиці. 

Невирішені питання постійно нага-
дуватимуть про себе. Обтяжене не-
доробками сумління гризтиме Раків. 
Зберіть усю волю в кулак і нарешті до-
робіть розпочате. 

Не розпорошуйтеся, зосередьтеся на 
виконанні якогось одного завдання. 
Інакше можете весь тиждень прогомо-
ніти з колегами за кавою, втративши 
дорогоцінний час. 

Цього тижня ризикувати Водоліям 
протипоказано. Шампанське у келиху 
на тонкій ніжці вам точно не світить, 
швидше залишитеся без останніх шта-
нів. Мисліть раціонально. 

Тиждень видасться клопітним. І не 
один представник знака почуватиме 
себе хом’ячком у колесі, що невтом-
но перебирає лапками. Здається, що 
ваші зусилля не приносять результату. 

Терезам доведеться навчитися ма-
неврувати у спілкуванні й обходити 
гострі кути, об які можуть розбитися 
приятельські стосунки. Інколи краще 
змовчати. 

Цього тижня дівам бракує самокритич-
ності. Треба уміти поглянути на себе 
збоку й адекватно оцінити власну пове-
дінку. Якщо не контролюватимете себе 
самі, вас поставлять на місце інші. 

На Риб очікують великі переміни. Са-
мотні серця знайдуть свої половинки. 
А дехто з чоловіків-Риб у результаті 
цих стосунків навіть поміняє статус хо-
лостяка на «окільцьований». 

Цього тижня почуті новини здатні як 
окрилити Козорогів, так і увігнати їх у 
глибоку депресію. Старайтеся не бра-
ти усе так близько до серця. Вас на-
магатимуться вибити з колії. 

Незаплановані події можуть круто роз-
вернути ваше життя на 180 градусів. 
Але це зовсім не означає, що зміни 
будуть на гірше. Головне — не розгу-
битись і правильно діяти. 
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