
Голоднішим за студента може 
бути тільки студент, у якого ще й 
дівчина є...


За даними вітчизняних опе-

раторів мобільного зв’язку, 75% 
дзвінків у п’ятницю відбуваються 
з метою уточнити місце п’янки.


У магазині іграшок покупець 

цікавиться ляльками Барбі для до-
нечки.

Продавець:
— Це Барбі в басейні — $18,99. 

Це Барбі в коледжі — $18,99. А це 
— розлучена Барбі — $199,99.

— А чого ж так дорого?
— Ну, в комплект «Розлучена 

Барбі» входить будиночок Кена, 
машина Кена і вертоліт Кена.


Агент 007, направлений бри-

танською розвідкою в Україну, був 
швидко знешкоджений україн-
ськими агентами 0,7 і 0,5.


Не зліться, якщо ваш малюк 

розбудив вас криком о 3-й годині 
ночі! Скоро ви будете раді, що він 
узагалі в цей час удома!


Онук, який провів усе літо у 

бабусі в селі, вимірює тиск краще 
від дільничного лікаря.


— Бабусю, дай п’ять гривень.
— Га?
— Дай п’ять гривень!
— Га?
— Дай 10 гривень!
— Ти ж казав п’ять!


— Сухе вино будеш?
— Насипай, що вже...

В ресторані:
— Ви долари приймаєте?
— Так.
— І кредитні картки?
— Приймаємо.
— А пляшки?


Хочеш грошей удвічі більше? 

Поклади їх перед дзеркалом. 


Не вистачає часу в добі? Спеці-
альна пропозиція! Планета Венера: 
1 доба — 2803 години!


Закусяку — японська націо-

нальна страва, споживається під 
саке й інші міцні напої.


Два роки колонії за ст. 280 

КК РФ отримав сантехнік ЖЕКу 
Петров за вигуки на вулиці: «Все 
прогнило, всю систему потрібно 
міняти!».


Після того, як сіла за кермо, 

крім прикрас, парфумів і космети-
ки, почала радіти таким подарун-
кам, як зимова гума, повний бак 
бензину, нові двірники, каністра 
«незамерзайки»...


Життя схоже на собачу упряж-

ку. Якщо ви не ватажок, картина 
ніколи не змінюється.


— Маленькі діти такі безпо-

середні та життєрадісні! Підкинув 
угору свого синочка кілька разів. 
Стільки захоплення, стільки ра-
дості!

— А ви не думали, що насправ-
ді він радіє, що його обидва рази 
спіймали?
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В Естонії візьмуть на 
роботу корабельного кота, 
який уміє плавати
На естонському сайті вакансій CV-Online з’явилось 
оголошення про пошук корабельного кота. Кан-
дидат на цю роботу повинен уміти плавати, мати 
хороший зір і слух, а також бути самостійним, рі-
шучим і енергійним. Ходити кіт буде на пароплаві 
Katharina, який катає пасажирів у Талліннській за-
тоці. Тварині обіцяють безкоштовне проживання, 
корм і можливість спати, коли захочеться.

Італійська спека плавить 
автомобілі
В Італії британський турист зафіксував результат 
пекельної спеки, через яку почав плавитися автомо-
біль. 48-річний Джош Вестбрук пояснив Daily Mail, що 
був дуже здивований, коли помітив, як синій Renault 
Megane буквально «тане» біля узбережжя Каордле, 
де денна температура сягнула близько 38 градусів. 
За словами туриста, автівка стояла під сонцем, яке 
почало його плавити. «Частини автомобіля просто 
стікали на землю», — розповів здивований турист, 
який записав незвичайне видовище на камеру. 

«Я не розумію логіки росіян, які 
дали зробити себе ментальними 
заручниками вбивць і, радісно за-
жмурившись, дружними колонами 
марширують назустріч пеклу».

Віктор Шендерович, російський 
письменник-сатирик

«Якщо говорити про історичне 
коріння, то взагалі не зрозуміло, 
який стосунок має один із улусів 
Золотої орди до Київського князів-
ства і князя Володимира».
Олександр Турчинов, секретар РНБО

«Світовій спільноті потрібно 
далі розвивати тему міжнародного 
трибуналу щодо збитого над Донба-
сом «Боїнга». Щоб просто продемон-
струвати всьому світу, що пройшли 
дебати. Щоб російський представ-
ник крутився як вуж на пательні, по-
яснюючи, якого біса Росія виступає 
проти, коли вона ж переконує, що це 
зробила «хунта» в Україні… Це як 
«Шагренева шкіра» для Путіна. Вона 
буде висихати на його очах».

Олег Рибачук, колишній віце-
прем’єр-міністр України

«На Донбасі буде найгарячіший 
і найтриваліший у Європі конфлікт, 
який не вдасться заморозити, якщо 
Київ і західні партнери вчасно не 
прокинуться. У нас на очах прак-
тично завершується формування 
на сході України того, що назива-
ється замороженим конфліктом. 
Тільки він у нас буде не замороже-
ний, а «засмажений». Це буде най-
гарячіший конфлікт в Європі».

Євген Марчук, глава Міжнародного 
секретаріату з безпеки та цивільної 

співпраці між Україною і НАТО

«Ко а л і ц і я 
з а р а з и -

лася грецькою 
хворобою попу-
лізму, і порожні 
голови генеру-
ють порожні 
слова, які не на-
повнять порож-
ніх гаманців… 
Не запрацює 
економіка — 
нам залишить-
ся лише впасти 
на коліна перед 
Москвою».

Юрій Луценко, 
голова фракції 

«Блок Петра 
Порошенка»

Прислухайтеся до інтуїції, до підказок 
внутрішнього голосу. Шосте чуття рід-
ко вас підводило. Вагаючись, чи дові-
ритися новому знайомому, спирайтеся 
на своє перше враження. 

Тельці цього тижня щосили тиснуть 
на педаль газу. Куди так несетеся? 
Зупиніться, відхекайтеся. Однаково 
усю роботу за тиждень не переробити. 
Зробіть собі піт-стоп. 

Зі скрипом Близнюкам нарешті вдасть-
ся зрушити справу з місця. Не здавай-
теся, міліметр за міліметром просу-
вайтеся до мети. У вас неодмінно все 
вийде. 

На Раків чекають зміни у житті. Доля 
круто поверне штурвал вашого кора-
бля, але часто обиратиме курс до щас-
ливіших берегів. Тож не засмучуйтеся: 
всі переміни на краще. 

Леви, які не звикли сумніватися, цього 
тижня не раз вагатимуться, роблячи 
остаточний вибір. Але інколи треба й 
обдумати все, а не рубати з плеча, як 
ви умієте. 

Водоліїв поглине коловорот кохання. 
Ризикуєте втратити голову від почут-
тів. Запаморочливий роман багатьох 
представників знака, які нудилися іс-
нуванням, пробудить до життя. 

На Стрільців цього тижня чекає приєм-
на несподіванка. У вашому житті знову 
вирине людина з минулого, спогади 
про яку гріли душу багато літ. Душевна 
розмова — те, що лікар прописав. 

Представників знака охопив бойовий 
запал. Та не спішіть висмикувати чеку 
із гранати: перш ніж діяти, обдумайте 
усе. Бо наламаєте дров, а складати їх 
потім акуратними рядами будете самі. 

На Дів чекають докорінні зміни, до яких 
вони внутрішньо не готові. Не бійтеся 
нового, вчіться підлаштовуватися під 
обставини, перебудовуватися. У під-
сумку тільки виграєте. 

Перш ніж почати діяти, визначтеся із 
тим, чого насправді ви хочете від жит-
тя. Інакше потім виявиться, що отри-
маний результат не приносить вам 
втіхи. Розберіться у собі.

Бурхливий тиждень віщують зорі Козо-
рогам. Представники знака своєю ки-
пучою діяльністю нагадуватимуть тим, 
хто їх оточує, про броунівський рух. 

За Скорпіонами цього тижня поспівати 
важко. Вас охопило якесь холерич-
не збудження. Не крутіться дзиґою, 
трохи уповільніть темпи. Бо швидко 
виб’єтеся із сил. 

ТЕЛЕЦЬ 

БЛИЗНЮКИ 

РАК 

ЛЕВ ВОДОЛІЙ 

СТРІЛЕЦЬ

ТЕРЕЗИ

ДІВА РИБИ 

КОЗОРІГ 

СКОРПІОН

  АНЕКДОТИ НАРОДЖЕНІ З... ПІНИ ПИВНОЇ

м. Луцьк, вул. Коперника, 8а.  
Телефон для довідок:  

+38 (050) 2154156, 72-33-53 
www.morepiva.com,  obolon@

morepiva.com

Дозвілля


