

Зловив Філатов золоту рибку 

та говорить:
— Свободу Корбану!
І на наступний день до Корба-

на в камеру підсадили Тягнибока, 
Швайку та Мірошниченка.


У Кремлі Путін зустрівся з хо-

доками з «ДНР» і «ЛНР».
Багато з них мають за плечима 

вже по три «ходки»...


— Все! Завтра кардинально 
змінюю своє життя!

— Вляжешся на телевізор і ста-
неш дивитися на диван?


Поки ти думаєш, що сам гос-

подар своєї долі, невидима рука 
масонів уже вказала пунктирною 
лінією, з якого боку тобі відкрива-
ти упаковку з соком.


Ну, ми не пожили, так хоч чи-

новники наші поживуть.


— Наш малюк сказав перше 
слово.

— Це «мама»?
— Розумієш, він впав зі стіль-

ця, боляче вдарився... це не «мама».


— Ти м’ясо їси?
— Ні.
— А рибу?
— Теж ні.
— Вегетаріанець?
— Бюджетник.


— З’явилася нова жуйка для 

схуднення...
— І як вона діє?
— Щелепи склеює.


— Тобі який колір подобається?
— Фіолетовий.
— Фіолетовий?! Це ж колір де-

пресії.
— Ну, мене колір купюр у 500 

євро не вводить у депресію.


Мисливець-початківець при-
бігає додому з першого полювання 
і з порога в паніці кричить:

—Люся, це все! Кінець! Жах!
— Що трапилося, любий?
— Неси швидше «Червону 

книгу»!
Дружина приносить. Він, ме-

тушливо і щось бурмочучи собі 
під ніс, гортає сторінки. Перегля-
нув до кінця. Відкинувся блажен-
но на спинку дивана:

— Ох... Відлягло... Обдури-
ли мене: немає єгеря в «Червоній 
книзі»!


Дружба — це не порожній 

звук! Це ще й назва плавленого 
сирка та бензопили.


Юні інтернетники в шоці: вони 

дізналися, що лайки — це собаки!


Щоб показати, хто в домі гос-
подар, Іван три години тикав кота 
носом у документи на квартиру.


— Чому ви весь час бачите в 

Росії тільки погане?
— А куди ви постійно ховаєте 

від нас хороше?


— Отче Никодиме, ви постите?
— Звичайно! З самого ранку 

вже запостив три повідомлення у 
Facebook!
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Юнак із серцем назовні 
бореться за життя
18-річний мешканець Індії страждає від рідкісно-
го захворювання під назвою pentalogy of cantrell. 
Серце молодої людини розташоване зовні 
грудної клітки. Незважаючи на прогнози медиків 
і батьків, які пророкували новонародженому 
хлопчикові коротке життя, юнак дожив до 18 
років і продовжує боротися за можливість жити 
нормальним життям. Тому він, у буквальному 
сенсі, оберігає своє серце, ретельно захищаючи 
область грудей від зовнішнього впливу.

Індієць 10 років годує 4 тисячі 
папуг
62-річний чоловік на ім’я Секар з індійського міста 
Ченнаї щодня встає о 4 годині ранку, щоб приготува-
ти їжу для своїх пернатих друзів. Протягом останніх 
десяти років він щодня годує до 4 тисяч птахів, які 
мешкають поруч із його будинком. На ремонті фото-
апаратів чоловік заробляє близько 18 доларів на 
день, з яких трохи менше половини витрачає на рис, 
якого щодня потрібно близько 60 кг, щоб прогодува-
ти кількатисячну зграю пернатих.

 «Перестаньте ставити безглуз-
де запитання: «Як член вашої пар-
тії може захищати Лукаш?». Кожна 
людина, навіть така непотріб, як 
Лукаш, має право на захист… Не 
уподібнюйтеся шанувальникам ка-
рикатурного режиму. Інакше рано 
чи пізно покидьки постукають до 
вас у двері на світанку».

Борис Філатов, 
нардеп

 
«Народну єдність можуть від-

значати як свято ті держави, в яких 
народи насправді розуміли зміст єд-

ності. По-путінськи день «народної 
єдності», як і в радянські часи, — це 
колона з людей, що зображують ве-
селощі. Путін пропонує святкувати 
те, чого насправді в Росії немає. За-
міна духовності словом «скрепи» ні 
до чого не привела».

Олег Панфілов, 
грузинський професор

 
«70% нинішнього парламенту 

— ментально Азірови».
Ірина Геращенко, 

народний депутат від БПП

«Олександр Турчинов трішки 
нудьгує, війна закінчилася, пастор 
зайнявся оборонною промисловіс-
тю».

Арсен Аваков, 
глава МВС України

«Це посягання на життя Генп-
рокурора схоже на фарс. Одразу 
згадується «вбитий» яйцем Януко-
вич. Якщо навіть щось таке й стало-
ся, треба було спершу розслідувати, 
а потім повідомляти подробиці».

Станіслав Речинський, 
радник міністра внутрішніх справ

«Бодай наступний рік парламент має працювати, як 
раби на галерах. Це його зобов’язання… У мене немає 
даних про певні персони, але з досвіду можу сказати: в 
опозицію рвуться ті, за ким «горять мости».

Юрій Луценко, 
голова фракції БПП

Овнам не варто очікувати серйозних 
проблем чи нездоланних труднощів 
— зорі обіцяють вдалий тиждень. Але 
щоб досягнути успіху — дивіться в 
майбутнє з оптимізмом.

Тиждень може розпочатися дещо не-
вдало для Тельців. Але не потрібно 
впадати у відчай — опануйте себе, до-
віряйте власному здоровому глузду — і 
ситуація поступово зміниться на краще.

Тиждень вимагає уваги та спосте-
режливості. Очікуйте, що важлива 
інформація може звалитися на вас із 
будь-яких, навіть найнесподіваніших, 
джерел. Не проґавте її.

Настав час, коли події вимагають від 
Раків вміння експериментувати, пробу-
вати щось нове, втілювати в життя смі-
ливі задуми, робити несподівані вчинки. 
Якщо це все про вас — сміливо дійте.

Не бійтеся порушувати встановлені 
традиції, йти проти загальноприйнятих 
правил — настав час привносити зміни 
в життя та роботу. Вашим знанням та 
досвіду знайдеться гідне застосування.

Водоліям, як ніколи, потрібна твердість 
та непохитність характеру, вміння про-
тистояти спокусам та спробам маніпу-
ляцій з боку сторонніх осіб. Врешті, це 
все відкриє нові перспективи.

Цього тижня Стрільцям не варто очі-
кувати легких перемог. Успіх потре-
буватиме докладання певних зусиль. 
Зосередьтеся на поточних справах, 
обдумайте плани на майбутнє.

Зі справами намагайтеся розібратися 
якнайшвидше — чим довше вони пе-
ребуватимуть в «підвішеному» стані, 
тим більш втомливими та нудними 
здаватимуться.

Дівам не варто цього тижня намага-
тися пливти проти течії чи боротися 
з нездоланними обставинами. Краще 
зекономте сили — вони знадобляться 
вже в недалекому майбутньому.

Не варто намагатися боротися зі всі-
ма своїми проблемами самостійно 
— спробуйте залучити допомогу зна-
йомих, друзів та родичів, це значно 
прискорить позитивний розвиток подій.

Хоча оточення очікує великих звер-
шень, не варто намагатися будь-що 
виправдати їхні сподівання — добро-
совісно виконуйте свої обов’язки, щоб 
тиждень завершився напрочуд вдало.

Дійте рішуче, адже такі можливості, які 
відкриються цього тижня, трапляються 
нечасто. Але не будьте занадто само-
впевненими — остерігайтеся необач-
них вчинків.
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Дозвілля

Афіша заходів пивного клубу «Оболонь»
Пт 13.11 РадіоХіти. Танці
Сб 14.11 Дисколихоманка 70-80-90-х 
Нд 15.11 Гурт «DAKOOKA LIVE BAND» (Чернівці). Indie-rock/

trip-hop/reggae/indie-pop


