У батоні виявили голову
пацюка

Американські біологи
знайшли «Павука-монстра»

У Саратові (РФ) розгортається споживчий скандал:
мешканка міста, купивши хліб у місцевому магазині,
виявила в батоні щурячу голову. Фотографії знахідки покупниця розмістила в одній із соцмереж.
«Хотіла з’їсти бутерброд з сиром, але виробник,
перевершивши всі мої очікування, ненав’язливо
запропонував мені бутерброд із м’ясом. Розрізавши
батон, я з жахом і відразою виявила там частину
тушки пацюка!» — написала жінка.

У США відкрили новий вид павуків. Він був
виявлений арахнологом (фахівці з вивчення
павуків) у лісах штату Орегон. Знайденому павуку
дали назву — Cryptomaster behemoth. Справа в
тому, що 4-міліметрове тільце членистоногого
схоже на морду бегемота, якщо дивитися зверху.
Cryptomaster мешкають в горах, розташованих на
південному заході Орегона. За словами біологів,
їх дуже непросто виявити. Ці павуки ховаються
під корчами та листям дерев.
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Дозвілля

 АНЕКДОТИ НАРОДЖЕНІ З... ПІНИ ПИВНОЇ

«Народні депутати з
президентом
виготовили
конституційні «граблі» імені
Януковича та занесли їх до
Конституційного Суду».
Наталя Соколенко,
журналістка
 ПОЛІТИЧНІ ПЕРЛИ

«Фальсифікації виборів — це
замах на демократію, а отже — на
конституційний лад. Такі злочини
взагалі не мають мати терміну давності і повинні каратися значно суворіше».
Віктор Уколов, політолог
«Давайте визнаємо, що на Донбасі через вмивання рук столицею
було створено поживне середовище
для сепаратизму. За інформацією
наших військових, на Донбасі нині
8,5 тисячі російських окупаційних
військ і 42 тисячі сепаратистів, розбавлених бурятськими та якутськими «добровольцями».
Юрій Луценко, народний

депутат України 8-го скликання,
голова фракції партії «Блок Петра
Порошенка»
«Мінські домовленості» зробили так звані ДНР та ЛНР не просто
стороною переговорів — вони дали
змогу терористам диктувати зміст
Конституції для країни, у громадян
якої вони стріляють. Цей абсурд
— стріляти та диктувати зміни до
Конституції — українська влада нібито не помічає».
Сергій Дацюк, філософ
«Крути — це бій за майбутнє,
майбутнє України. І цей бій триває.
Тепер від нас залежить його резуль-

тат. У наших руках шанс на остаточну перемогу, яку Україна чекає з
1918 року. Для цього нам потрібна
єдність та рішучість, яких забракло
тоді в Києві, та героїзм і жертовність, яку проявили ті, хто прибув
на станцію Крути 98 років тому».
Володимир В’ятрович, історик,
голова Українського інституту
національної пам’яті
«Перекроювати на догоду агресорові Конституцію України, — це
приниження української нації та
плювок на могили всіх загиблих героїв».
Олег Тягнибок, голова ВО «Свобода»


Пограбувати банк легко, але
банку пограбувати вас ще легше.

— Алло, шефе, я не зможу сьогодні приїхати на роботу, у мене
машина зламалася ...
— Так приїжджай на автобусі,
у чому проблема?
— У мене немає автобуса...

Алкоголь — це не вихід. Це
вхід у дивовижний світ яскравих
фарб і нестримних веселощів.

Якщо вимовити без запинки
назви п’яти предметів меблів із
IKEA, можна викликати диявола.
Але він з’явиться в розібраному
вигляді.

Не люблю аудіокниги. Мій
внутрішній голос біситься, коли
книги читає не він.

— У мене дід теж воював.
— Дідові привіт.
— Так він помер давно, мені 5
років було.
— Ну, потім передаси...

Дуже переживаю з приводу
свого майбутнього дня народження, адже так багато років мені ще
ніколи не було.

— Опишіть своє ставлення до
алкоголю одним словом.
— Буду.

Бабуся спеціально зареєструвалася в соцмережі «ВКонтакте»,
щоб за кількістю «лайків» вибрати
собі фотографію на пам’ятник.


— Як ти витрачаєш свою зарплату?
— 40% — на їжу, 30% — на комуналку, 30% —на одяг, 20% — на
розваги та непередбачені витрати.
— Але це ж у сумі виходить
120%!
— У тому-то й проблема...

Заповнюючи в резюме графу
«Ваші позитивні якості», після
кожної написаної якості завжди
хочу додати «... коли вип’ю».

Запис у шкільному щоденнику:
«Ваш син на уроці музики три
рази замовляв «Владимирский
централ» і не заплатив!».

Я сказав своєму психіатрові,
що мене відвідують думки про суїцид. Тепер я плачу йому наперед.

Віддам кошенят, мокрих. Передумав.

Сумно усвідомлювати, що
єдина дружба, яка на всі «сто відсотків» застрахована від зради, це
дружба з власною головою.

«Розп’ятий»
хлопчик
зі
Слов’янська і «зґвалтована» дівчинка з Німеччини зустрілися на
Першому каналі російського телебачення, закохалися і одружилися.

Не вважай дурнем того, хто
дав нерозумну пораду. Він же тобі
її дав, а не собі.


100% опитаних мишей бояться
жінок!

Афіша заходів пивного клубу «Оболонь»
Пт 15.01 гурт «ОЧЕРЕТЯНИЙ КІТ» (Вінниця).
Маза-хата-лаунж
Сб 16.01 Ритмотека
Нд 17.01 Рок-Н-Рульні танці

м. Луцьк, вул. Коперника, 8а.
Телефон для довідок: +38 (050) 2154156, 72-33-53
www.morepiva.com, obolon@morepiva.com
 АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 8 – 14 ЛЮТОГО

ОВЕН
Попри можливі дрібні неприємності та
дратівливі затримки в справах, цього
тижня ніщо не зможе завадити Овнам
досягти успіху та реалізувати свої
плани.

ТЕЛЕЦЬ
Вдалий тиждень для тих, хто зайнятий
складними та важливими проектами.
Будьте впевнені у своїй правоті, не витрачайте часу на сумніви — і тоді вчасно приймете правильні рішення.

БЛИЗНЮКИ
Тиждень принесе багато хорошого тим
Близнюкам, які вже зневірилися дочекатися виконання своїх бажань. Головне — не сидіти склавши руки, а діяти,
навіть якщо не дуже хочеться.

РАК
Ракам варто сподіватися на невеликі
приємні сюрпризи та хороші новини.
На особливі успіхи в роботі розраховувати не потрібно, але загалом ви будете задоволені тим, як йдуть справи.

ЛЕВ
Настає вдалий час для планування
та початку нових проектів. Бажано заздалегідь заручитися підтримкою можливих союзників — якраз зараз з ними
буде неважко домовитися.

ДІВА
Сприятливий день для нових знайомств. Шанс зав’язати їх буде навіть
у тих, хто веде дуже відокремлений
спосіб життя. Не пропустіть можливості поспілкуватися з новими людьми.

ТЕРЕЗИ
Тим з Терезів, чиї основні інтереси —
в роботі та кар’єрі, слід бути гранично
розбірливими в ділових контактах. Чим
обережнішими ви будете, тим більших
успіхів доб’єтеся.

СКОРПІОН
Цього тижня Скорпіонам вкрай необхідно брати до уваги щонайменші
дрібниці: як не дивно, саме від них
може залежати результат якихось
важливих для вас подій.

СТРІЛЕЦЬ
Вдалий тиждень день для поїздок,
насамперед — ділових. Чим далі від
дому ви опинитеся, тим яскравіше проявляться ваші професійні якості, а значить — тим успішніше йтимуть справи.

КОЗОРІГ
Фантазія Козорогів цього тижня особливо багата, є шанс вигадати щось
корисне, знайти новий підхід до звичних
справ або спосіб порозумітися з людьми, які раніше не виявляли симпатії.

ВОДОЛІЙ
Цього тижня варто зосередитися на
важливих робочих проектах: у них ви
зараз можете добитися великого успіху, навіть якщо обставини будуть складатися не найкраще.

РИБИ
Цього тижня Рибам не варто приховувати від оточення свої очікування,
бажання, надії чи плани. Саме завдяки
такій відкритості ви знайдете однодумців, на яких дійсно можна покластися.

