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Екстрасенс
Хаял Алекперов:
«Не залучайте любов
приворотами –
це великий гріх»
с. 8–9

Не мав грошей,
тому поїхав
до коханої на ровері...
з Індії до Європи!
l ШЕРШЕ ЛЯ ФАМ Відстань у 6000 кілометрів не зупинила любляче серце. Тому
ця історія нагадує казку, якої нам
нам такк не
вистачає у нинішньомуу житті

Чак Норріс відмовився
від кар’єри, щоб доглядати
хвору дружину

Попри велику різницю у віці, пара довела,
що справжня любов творить дива.

Фото із сайту thesecondangle.com.

Читайте на с. 3–4
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ІСТОРІЯ НОМЕРА
Хто не знає найкращого
техаського рейнджера —
легенду кіно, зірку,
фахівця зі східних
єдиноборств? Та, мабуть,
небагатьом відомо, що
коли життя поставило
Чака Норріса перед
вибором між акторською
роботою та піклуванням
про дружину, його
рішення було достойним
справжнього чоловіка

Читайте на с. 10–11

l СТОП-КАДР Ох і довелося
мені після публікації цієї світлини
рекламувати VIP Тернопіль/ВІА
Кіп’яток (де мозковим центром
виступає земляк із Ковеля Аркадій
Войтюк) і відсилати всіх «обурених» та
«незгодних» переглядати кліп на їхню
пісню «Випускний». Хто не чув, лише
трішки процитую, а так раджу набрати
їх в Youtube, що вже зробило близько
8 мільйонів інтернет-користувачів,
– і подивитися: за животи точно
триматиметеся – і від тексту, і від
фоток…
… Ви королі на випускному!
Вам треба двіжу і танцювати.
А що там буде опісля нього —
Вам наплювати, вам наплювати!
Лай-ла, ла-ла-ла-лай-лай,
ла-ла-ла-лай-лай, ла-ла-ла-лай-лай!
Випускний!
Олександр ЗГОРАНЕЦЬ,
головний редактор газети
«Так ніхто не кохав»

оча насправді
ді
дякую тим, хто щиро висловлював обурення, щоб «таку «дурничку» не давати, «не рекламувати»,
бо «це не смішно, а страшно – вони ж у
дошку п’яні! А якщо ще й нетрадиційної орієнтації…»
Тут і я сам необачно «кілька полінець у вогонь докинув», згадавши, що
Україна ж проголосувала за «традиційно нетрадиційну» Вєрку Сердючку, аби
вона представляла країну на «Євробаченні», і вийшло успішно…» Що було
далі, описувати не буду, бо не тільки
Данилку, а навіть бідному Зеленському дісталося…
Що ж, на колір і смак – товариш не
всяк. Тому особливий респект шлю
тим, хто це фото сприйняв із гумором
і довершив його своїм підписом. Як
вийшло – судити вам. Точніше, сміятись вам, щиро чи на кутні, бо ми вже
«засудили» (на с. 30 – ☺).
Друзі, головне, що ви не байдужі.
Обіцяємо, що і надалі на сторінках
«Так ніхто не кохав» будете і сміятися, і
плакати. Тобто переживатимете увесь
спектр емоцій, щоб насолоджуватись

Х
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Фото із сайту vodvore.net.

volyn.com.ua

«Так ніхто не кохав»

«Якби в наш час на випускнім
батьки побачили сина
в «прикиді» такім…»
вага:

“

Це ж видно й так без перевірки:
Стоять то хлопці, а не дівки.

його величністю Життям, основою
якого є Любов. І, звісно, Гумор, який і
продовжує це Життя! Тож будьте і здорові, і кохані, і веселі! І будьте з нами!
* * *
В класі не було дівчат у нас –
Ми фартушки пошили про запас.
Не можуть же одні стояти хлопці,
Хоч віртуально ми дівчат запросим
в гості.
(Валентина КЛЮЧНІКОВА,
м. Луцьк Волинської області).
* * *
Це ж видно й так без перевірки:
Стоять то хлопці, а не дівки.
* * *
Якщо довго обнімати,
Можна й хлопця покохати.
(Микола КЛИМУК,
м. Луцьк).
* * *
Пролунав останій дзвоник,
хлопці подуріли,
що змогли в дівчат забрати –
на себе начепили.
* * *
Позичили у дівчат

на останнє свято
фартушки і бантики
веселі хлоп’ята.
* * *
Увага! Білі банти, білі фартушки!
Завершили навчання в школі парубки!
(Наталія НЕЛІНА,
смт Вендичани
Могилів-Подільського району
Вінницької області).
Одягнутись на випуск класично –
не смішно.
А щоб дійство назавжди запам’яталося,
Хлопці по приколу в дівчат
повбиралися.
(Г.В. БАРАНЮК,
м. Нововолинськ Волинської області).
* * *
Ой, як гарно стало враз –
Не було дівчаток в нас,
Ми ж бо фартушки вдягнули –
Й прогалину затягнули!
(Максим КРАВЧУК,
м. Луцьк).

»

Продовження на с. 30
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Чак Норріс відмовився
від кар’єри, щоб доглядати
хвору дружину
l ІСТОРІЯ НОМЕРА Хто не знає найкращого техаського
рейнджера — легенду кіно, зірку, фахівця зі східних
єдиноборств? Та, мабуть, небагатьом відомо, що коли
життя поставило Чака Норріса перед вибором між
акторською роботою та піклуванням про дружину, його
рішення було достойним справжнього чоловіка
Оксана МУЗИЧУК

ак із Джиною познайомилися у
1997-му після зйомок в епізодичних
ролях. 58-річний актор дуже зацікавився 25-літньою дівчиною та запросив
її поїхати в Даллас, щоб разом відпочити.
Дружба швидко переросла в роман, і незабаром пара одружилася. У 2001-му у щасливих закоханих народилися близнюки.
Та через кілька років Норрісів чекало
нещастя. Обраниця Чака страждала артритом. У 2013-му лікарі призначили їй
три МРТ, які треба було пройти за вісім
днів. Для того, щоб зміни були краще помітні, жінці вводили контрастну речовину, що містить важкий метал гадоліній.

Ч

Вже після першого дослідження Джина відчула нестерпний жар, ніби в її тіло
влили кислоту. Спочатку печіння було в
одному місці, потім стало поширюватися.
Протягом декількох тижнів після цього
дружину Чака Норріса госпіталізовували
шість разів із сильними болями в ребрах,
утрудненим диханням, тремтінням у тілі,
м’язовою слабкістю і болем у суглобах.
Лікарі були збиті з пантелику симптомами Джини і лише розводили руками. Чак
розумів, що мав зробити усе можливе та
неможливе в той час, як його дружина
повільно згасала. «Я можу відвезти її хоч
на край світу, та куди? В мене достатньо
грошей, щоб зробити це, але я не знаю,

«Так ніхто не кохав»

Фото із сайту mignews.com.

У кіно і в житті — завжди справжній чоловік.

чим їй зарадити!» — бідкався актор.
Зневірившись отримати допомогу від
фахівців, Джина почала шукати причину
сама. Жінка знайшла в інтернеті інформацію про випадки отруєння гадолінієм і
попросила медиків розповісти докладні-

“

Чак розумів, що мав зробити
усе можливе та неможливе
в той час, як його дружина
повільно згасала.

ше про призначений препарат. Але дружину актора запевнили, що він не містить
небезпечних речовин.
Подружжя Норрісів звернулося в ще
кілька клінік, і їм сказали те саме. Побоювання Джини підтвердили лише в одному
з медичних закладів Невади, де і взялися
за лікування. До того моменту жінка схудла на сім кілограмів і ледве могла ковтати. Акторові доводилося купувати їй дитяче харчування.
«Протягом п’яти місяців мені ставили
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«Так ніхто не кохав»

крапельниці з речовиною, яка виводить
важкі метали з організму. Я потребувала
цілодобової допомоги медсестер. Увесь
цей час Чак спав поруч зі мною на маленькому дивані і ніколи не йшов із лікарні. Прочитав мені 17 книг. Я дуже хотіла
жити і молилася, щоб виростити своїх
дітей», — згадує Джина. А Чак Норріс вирішив завершити кар’єру, аби постійно
підтримувати дружину.
Сьогодні, після років лікування наслідків отруєння гадолінієм, Джина проходить регулярну терапію стовбуровими
клітинами в поєднанні з іншими методами підтримання нормального функціонування центральної нервової системи.
Разом із Чаком вони повсюди розповідають про шкоду гадолінію при рентгеноконтрастних опроміненнях. «Не кожен,

“

Весь цей час Чак спав поруч
зі мною на маленькому дивані
і ніколи не йшов із лікарні.
Прочитав мені 17 книг. Я дуже
хотіла жити і молилася,
щоб виростити своїх дітей.

хто приймає гадоліній, ризикує захворіти. Але така ж чутлива людина, як Джина,
— однозначно. Мені також цей препарат
вводили — і нічого. Та не можна недооцінювати його шкоди для інших», — розповідає Чак.
Відомо, що на лікування побічних
ефектів гадолінію сім’я вже витратила
2 мільйони доларів. Актор подав позов
до Верховного суду Сан-Франциско на
11 фармацевтичних компаній, які займаються розповсюдженням контрастних
речовин із цим металом. Чак Норріс вимагає компенсації в розмірі 10 мільйонів
доларів за завдані збитки.
За матеріалами tutka.ua,
hellomagazine.com.

Близнюки Денілі та Дакота щасливі, що тато з мамою поряд.

Фото із сайту hellomagazine.com.

НАШЕ ДОСЬЄ

Не тільки легенда кіно, а й... письменник
Про популярність актора свідчить хоча б той факт, що в
1990-х роках його бойовий стиль наслідували всі підлітки, і
якщо відбувалися «розбірки» десь у дворі, там обов’язково
мав бути свій «Чак Норріс»
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цЙого справжнє ім’я не Чак і навіть не Чарльз, а Карлос Рей
Норріс. Народився 10 березня 1940 року.
цУ професійній спортивній кар’єрі було 168 перемог, 2 нічиї і 10 поразок.
цМріяв стати поліцейським. Служив у військово-повітряних силах у Південній Кореї, де його стали називати Чаком.
цВинайшов власний стиль карате Чун-Кук-До, що означає
«Універсальний шлях».

цУ 1963-му відкрив першу свою школу карате, яка розрослася до мережі (всього їх стало 32). 1965 року він вирушив
на чемпіонат усіх зірок у Лос-Анджелесі – й переміг. У 1968-му
став чемпіоном світу з карате у напівважкій вазі і зберігав це
звання впродовж семи років.
цДавав уроки карате Стіву МакКвіну. Своєю чергою той запропонував Чаку роль у кіно.
цУ 1993 році телеканал CBS запросив його зіграти роль техаського рейнджера Вокера, і актор погодився. Він також знімався у фільмах «Кодекс мовчання», «Вторгнення в США», «Зниклі безвісти».
цНаписав 7 книг і навіть став найбільш продаваним автором за версією «Нью-Йорк таймс».

l ШПАРГАЛКА ДЛЯ ДВОХ Жінки – це такі створіння, яким скажи

«Я тебе кохаю» і повторюй це сто разів на день, а вони
все одно хочуть це перевірити. Власне, представницям
прекрасної статі це запитання не дає спокою ані вдень, ані
вночі, і орієнтуватися лиш на слова я б не радила. В такій
справі вчинки промовистіші

ле є одна
очевидна ознака, яка
наявна майже у всіх
чоловіків, котрі дійсно кохають свою жінку. І це постійно проявляється у їхньому
ставленні до неї. Відповідь
проста: якщо чоловік вас кохає – він буде вас берегти. І
все, у цьому весь секрет.
Тож якщо вас мучить запитання «А чи любить він
мене взагалі?» – погляньте
на його поведінку щодо вас.
Чи допомагає він вам із хатніми обов’язками, чи дозволяє вам носити важкі сумки
з магазину чи ні, чи перевіряє, щоб ви були нагодовані
й тепло одягнені, щоб були
здоровими й не перепрацьовували на роботі, щоб
самі не йшли пізно ввечері
додому, бо він не хоче, щоб
вам щось загрожувало? Він
заступається за вас, коли
вас хтось ображає, чи просто залишається осторонь?
Чи може ваш чоловік спокійно дивитись, як ви плачете, чи спішить вас заспокоїти? Він втішить вас, бо ваші
сльози йому теж болять. Чи
береже вас від всього поганого, від душевних мук? Чи
важливе для нього те, як ви
почуваєтесь?
Якщо відповідь «так» і
якщо ви для нього – маленька кохана дівчинка, яку він
зустрічає з роботи, підво-

А

зить на авто і якою опікується, будьте певні: він вас
справді кохає і леліє, як зіницю ока. Коли ж його поведінка свідчить про протилежне
– варто замислитися…
Тільки запам’ятайте, що
дбайливе ставлення чоловіка мусить проявлятися
не просто на словах, а й у
вчинках. Так він вкладає у
вас себе – емоційно, фізично, матеріально. Він таким
чином робить зусилля, віддає себе, щоб вас зробити
щасливою. А щаслива ви
– щасливий і він. Усе дуже
просто.

Якщо ж тільки ви самі
постійно думаєте про те, як
зробити життя вашого чоловіка ще більш комфортним
і щасливим, а він натомість
про ваше щастя навіть не замислюється – важко сказати,
чи любить він вас.
Звичайно, не менш важливо, щоб чоловік знаходив
для вас час і приділяв вам
увагу. Щоб, наприклад, хотів якось розвеселити, коли
у вас поганий настрій. Щоб
намагався бути найкращим
для вас. Ось я, приміром,
особисто знаю випадки,
коли чоловіки так закохува-
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Якщо чоловік вас
кохає – він буде вас
берегти.
І все, в цьому весь
секрет.

місцях. Дарували оберемками улюблені квіти тій жінці,
яка полонила їхнє серце і
думки. Тобто, любов змінювала цих чоловіків на краще,
і найголовніше – вони самі
хотіли змінюватися і робити
щось приємне для коханої,
адже їм це також було приємно.
Як підсумок: ознакою
справжніх почуттів чоловіка до вас є його дбайливе і гарне ставлення. І це
справді так, хто б там що
не казав. Повірте мені на
слово! І запам’ятайте це!
Всім бажаю всього найкращого!

Люблячий чоловік не буде спокійно дивитися, як ви плачете.
Фото із сайту lifehacker.website.

Вікторія
КІРСТА,
практикуючий
психолог

“

«Так ніхто не кохав»

Чи болять йому
твої сльози?

лися, що починали робити
те, чого ніколи до цього не
робили й що для них не притаманне.
Вони стали писати вірші
або співали пісні під вікнами, влаштовували романтичні вечері у незвичайних
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Фото із сайту youtube.com.

Навіть у полоні пристрасті не варто забувати про засоби захисту і правила безпеки.

Сумні наслідки курортного
роману: до нестями кохались,
потім… довго лікувались
l СЕЗОН ВІДПУСТОК У дерматовенерологів,

працівників лабораторій, де виявляють ВІЛ,
завжди наприкінці літа й на початку осені
більшає роботи. Знайома лікарка зізнається, що
вже втомилася слухати одкровення пацієнтів, які
приходять пересвідчитися, чи не вилізе їм боком
випадковий пристрасний секс, або просто
хочуть вилити душу…
Оксана КРАВЧЕНКО

«ВІН БУВ ТАКИМ МИЛИМ
І НІЖНИМ, ЩО ЯЗИК НЕ ПОВЕРТАВСЯ
НАГАДУВАТИ ПРО ПРЕЗЕРВАТИВ…»
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Лікарська таємниця — це святе. Тому
чужі секрети моя приятелька ніколи
не видає. Але й байдужою бути не може,
а відтак іноді її емоції прориваються назовні:
— Ну як можна щороку наступати на одні й ті ж граблі? І завжди одна й
та ж пісня: «Хочу обстежитися, бо переживаю… Але він був таким милим і ніж-

ним, що язик не повертався нагадувати
про презерватив». Інша з відпочинку
в Карпатах привезла лобкові воші, бо їй
подобаються брутальні мужчини. Добре, що свого благовірного не «нагородила», той, на щастя, був на заробітках. Є
й надмірно балакучі пацієнти-чоловіки,
які люблять хвалитися подвигами або,
навпаки, дуже перелякані — скочили
в гречку й бояться: «А раптом умру від
СНІДу».
Утім, як і кожен лікар, моя співрозмовниця вважає: настороженість у таких
випадках не зайва. Щодня близько мільйона людей у світі заражаються інфекці-

ями, які передаються статевим шляхом.
В Україні найпоширенішими є гонорея,
сифіліс, хламідіоз, трихомоніаз, а також
ВІЛ, гепатит B, гепатит C і герпес. Скільки
наших співвітчизників потерпає від венеричних хвороб, сьогодні сказати важко.
Більшість лікується неофіційно. До того
ж, щоб отримати точні дані, необхідно
достеменно знати, скільки жінок звертається до акушерів-гінекологів через
хронічні запальні процеси, а чоловіків —
до урологів із запаленням передміхурової залози та її придатків; скільки людей
стають пацієнтами центрів репродуктивного здоров’я через вторинне безпліддя.
Адже все це може бути ускладненнями
після захворювань, які передаються статевим шляхом.
— Приходить на прийом кремезний
здоровань. Кається, що в юності мав секс
із дівчатами, які торгують собою. Вони й
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Щодня близько мільйона
людей у світі заражаються
інфекціями, які передаються
статевим шляхом.

таблетки порекомендували, коли заразився. Думав, що все минуло безслідно.
А тепер оженився, дітей нема, жінка тягне
на обстеження, плаче. Я вислуховую пацієнта, даю якісь поради, а на язику крутиться: «Відправ дружину з незаміжніми
подругами на відпочинок, може, й нащадок з’явиться». Але мушу дотримуватись
етики, — усміхається лікарка.

ЧИ БАГАТО НА ПЛЯЖІ ПРИНЦІВ,
ЯКІ ШУКАЮТЬ СВОЮ ОБРАНИЦЮ?
Скільки самотніх жінок повертаються з відпочинку з розбитим серцем, теж
ніхто не рахує. Дуже часто люди заводять стосунки зовсім не з метою гарячого сексу. Вони справді вірять, що нове
знайомство допоможе знайти другу
половинку. Після закінчення яскравого
курортного роману почуваються зрадженими, можуть впадати у депресивні
стани, страждають від моральної травми.
Не всі йдуть по допомогу до психотерапевта, більшість, за старою звичкою,
плачеться на долю подругам, очікуючи
співчуття. Хоча у відповідь ризикують
почути: «Зніми рожеві окуляри, принца на білому коні на пляжі виглядати
марно. Просто є тип людей, які мають
підвищену потребу в сексі. А романтичні прогулянки, компліменти, вино —
лише красивий антураж».
Понад 90% чоловіків сприймають
курортні романи як скороминущу інтрижку, при цьому сімейні заводять
їх із більшою ймовірністю, ніж заміжні
жінки. Але навіть якщо після повернення з відпустки ви дочекалися дзвінка,
якщо одержали пропозицію продовжувати стосунки, не факт, що далі все складеться безхмарно.
Пам’ятаєте відому кіноісторію «Любов і голуби»? Чим закінчився курортний роман героїв Людмили Гурченко
та Олександра Михайлова? Після того
як скромний роботяга Вася Кузякін
та екстравагантна кадровичка Раїса Захарівна, повернувшись додому, почали
жити разом, від ідилії не залишилося
й сліду. Якось відразу з’ясувалося, що
і характери різні, і звички, те, що при
свічках видавалося милим, у щоденному побуті стало дратувати. Зрештою, чоловік усе ж повертається до зрадженої
дружини.
Тож чи варто ридати в подушку,
страждати від душевної травми? Краще не налаштовувати себе на сподівання, що інтим під шум морських хвиль —
прелюдія маршу Мендельсона.

l ПРО ЦЕ Інтимні стосунки втратили яскравість?

І в голову лізуть думки про те, що кохання
закінчується? Розслабтеся! Можливо, причина
легкого охолодження доволі прозаїчна
Соня ПОЦІЛУЙЧИК

Сайт «Дотик словом» називає основних недругів ваших любощів:
1. Переїдання. Ситні вечері перед
сном не лише сприяють набиранню зайвої ваги, а й забезпечують шлунок роботою на всю ніч. Де вже тут до сексу!
Якщо хочете пристрасних і регулярних
ночей кохання, намагайтеся вечеряти разом зі своїм обранцем не пізніше
19.30. Або хоча б готуйте легку вечерю
(без жирної, смаженої та мучної їжі) —
овочі, фрукти, морепродукти. «Неважка» їжа навіть покращить інтимне життя.
Наприклад, багато овочів, горіхи, ягоди,
морепродукти та спеції — прекрасні
афродизіаки (тобто мають здатність підвищувати лібідо). Легку вечерю за бажанням можна доповнити келихом
вина та шоколадом.
2. Зайнятість. Завантаженість на роботі, домашні клопоти, фінансові проблеми. Який секс, якщо мрієте тільки
про те, щоб виспатися… Не допускайте,
щоб обов’язки (труднощі, клопоти, робочий графік) розпоряджалися вами та вашим партнером! Якщо відчуваєте, що
не встигаєте з усім впоратися, шукайте
помічника. Або просіть коханого допомогти вам. Плануйте свій день так, щоб
час залишався на себе і на ніч кохання.
3. Сварки. Докори, непорозуміння,
невдоволення й образи здатні знищити навіть яскраві любощі. Немає, звісно, правил без винятку: для деяких пар
примирення після сварки є основою
феєричного та незабутнього сексу. Якщо
це не для вас, постарайтеся уникати суто
побутових сварок заради збереження інтимної гармонії.

4. Стрес. Підвищена нервозність,
переживання конфліктних ситуацій,
тривожність — усе це згубно впливає
на сексуальний потяг. Потрапили в
«стресову зону»? Розкажіть партнерові
про те, що вас турбує, спільно шукайте
шляхи вирішення проблем. Це зблизить вас, зробить ваш союз міцнішим.
5. Алкоголь. Якщо келих легкого
вина або шампанського посилює бажання, то більш міцні напої сприяють
міцному (і безпробудному) сну. Тому
краще не псувати романтичний вечір
горілкою, віскі, коньяком або міксом
із того, що є в барі (чи винно-горілчаному магазині).

“

Для деяких пар примирення
після сварки є основою
яскравого та незабутнього
сексу.
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«Так ніхто не кохав»

А вже за мить дуже серйозно нагадує, що інфекції, які передаються статевим шляхом, входять у п’ятірку основних
категорій захворювань, з якими дорослі
найчастіше звертаються по медичну допомогу. Вони можуть спричиняти не тільки дискомфорт, а й розвиток хронічних
недуг та поганих віддалених наслідків:
безпліддя, позаматкову вагітність і рак
шийки матки у жінок. Тому післяісторії
курортних романів бувають сумними.
Тим більше, що часто перебіг венеричних хвороб не має виражених симптомів.
Інфікована людина втрачає час, та ще й
передає захворювання своїм партнерам.

6. Депресія. Затяжний важкий емоційний стан не дає змоги радіти життю.
Дуже важливо заручитися підтримкою
та любов’ю близьких людей. І розгляньте можливість звернення по допомогу
до фахівців.
7. Звичка. Одноманітність і «прісність» у сексі — причина охолодження стосунків багатьох пар. Так би
мовити, приїлося. Тому не варто чекати, коли звичка вмоститься під
ковдрою. Експериментуйте із партнером: нові пози, пестощі, місця
та час для любовних ігор, можливо,
сексуальні іграшки. Головне — дійте
разом!
Фото із сайту mentalfloss.com.

Більше публікацій на
теми медицини — на сайті
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А чому про мобілку не згадали? Записуйте її 8-м ворогом!
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Екстрасенс Хаял Алекперов:
«Не залучайте любов приворотами —
це великий гріх»
Фото із сайту stb.ua.

l ІСТОРІЯ НОМЕРА

Дуже
часто люди прагнуть привабити
кохання у своє життя, навіть
не замислюючись над тим,
чим для них це саме кохання
є. Нерідко світле почуття
підміняють тими чи іншими
благами, які прагнуть отримати
від стосунків, тобто, шукають
не любов, а партнера, схожого
на красиву, бездоганну картинку,
або який допоможе підвищити
соціальний статус, вирішить усі
на світі проблеми чи стане всім
до вподоби. Але чи можна назвати
це все любов’ю? На це запитання
спробував відповісти ясновидець
із Азербайджану, постійний
експерт проєкту «Слідство ведуть
екстрасенси» та суддя шоу «Битва
екстрасенсів» 41-річний Хаял
Алекперов (на фото)

Лія ЛІС

«К

охання — почуття, яке
дає змогу людині жити
по-справжньому. Радіти успіхам свого партнера, допомагати йому,
підтримувати у всьому, відчувати відповідальність, розвиватися разом,
спільно ростити дітей, будувати дім,
тішитися кожним днем. Любити людину цілком — з усіма її плюсами та мінусами, з усіма талантами та недоліками.
Це велике почуття приходить у наше
життя з волі Бога. Воно — великий
дар і у той же час велике випробування», — розповів ясновидець телеканалу СТБ.

“
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Приворотом хочуть
прив’язати до себе людину,
змусити її бути поруч. Але така
дія згубна як для того, кого
приворожують, так і для того,
хто зважився на такий вчинок.

Справжню любов, вважає Хаял
Алекперов, не можна залучити приворотом — це великий гріх. Він є одним

«Для початку варто по-справжньому прийняти та полюбити себе».

l ДО РЕЧІ

Його ще у школі називали Прогноз
У батьків Хаяла — Насима та Ілдузи
Алекперових — довго не було дітей.
Не допомагали ані лікарі, ані народна
медицина. Лишалося тільки молитися
Набожні, вони об’їздили чимало святих
місць. І якось у сні жінці явилися пророки
з маленьким хлопчиком. Один із них промовив: «Я віддаю тобі свого сина». Наступного
дня Ілдуза дізналася, що вагітна. Як віддячити
і головне — кому? Коли народився Хаял, вирішили зробити хоч щось на знак подяки Богові. Принесли в жертву сім баранів і пообіцяли
сім років не стригти сина. Всевишній подарував згодом подружжю ще доньку й сина…

Про те, що він інакший, Хаял дізнався у 13 років. Якось сів на місце однокласника і відчув, що
йому болить. Потім зайняв місце іншого — і теж
перед ним постала картинка його хвороби.
Тому швидко отримав у школі прізвисько
Прогноз. Він також безпомилково передбачав,
кого що спіткає на уроках. Дітей це веселило й
анітрохи не лякало.
Проте справжня слава до Хаяла Алекперова прийшла вже у зрілому віці, коли він переміг
у міжнародному проєкті «Битва екстрасенсів»
на українському телеканалі СТБ. Першість він
виборов двічі. Перемога принесла і визнання,
і гроші, за які вдалося зробити операцію
мамі і врятувати їй життя.

із видів негативного магічного впливу
на людину.
«Можна сказати, що це енергетичне насильство, спрямоване на знищення волі людини. Приворотом

хочуть прив’язати до себе людину,
змусити її бути поруч. Але така дія
згубна як для того, кого приворожують, так і для того, хто зважився на такий вчинок. Насамперед це небезпеч-

А вони на нас завжди чекають — чи з перемогами, чи навіть із поразками…

Батьки «болять»
нам ізсередини…
Є таке поняття — рана,
що не загоюється. Це про них

l ДО СЛІЗ

Марина ЮШКЕВИЧ,
1971 р. н., магістр соціальної
роботи, Беер-Шева, Ізраїль

и кидаємося батьками, розкидаємо
їх,
витрачаємо
їх — легко, як отой нерозмінний карбованець
у казці, який завжди повертається до власника.
Ми знаємо, що завжди
можемо ними володіти, тасувати їх у колоді своїх казкових і фантастичних інтересів.
У нас завжди є козирі,
важливіші за батьків: друзі, подруги, романи, пристрасті, компанії та інші
невідкладні справи.
Батьки неохайно старіють, сивіють, не відповідають нашим ритмам,

М

відстають від нас, не встигають за нами.

“

І ми, ошелешені
тим, що настала
тиша і вічне
мовчання
у відповідь,
намагаємося
дізнатися, а як же
це так, а хіба, і чому,
а де ж ми були, а що
тепер?

Ми щедрі —
не з ними.
Ми ласкаві —
не до них.

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

але
але

Ми ніжні, але наші поцілунки не для них…
…через те, що всередині себе ми твердо знаємо: не може бути, щоби їх
не стало.
Вони будуть завжди:
буркотливі, набридливі,
які щось бурмочуть, дріботять хиткими кроками
і рахують кожну копійку.
А потім приходить
День, Який Забирає…
І нема з ким сперечатися, нема з ким зводити рахунки, і нема кому сказати,
вже нікому нічого не сказати.
І
ми,
ошелешені
тим, що настала тиша
і вічне мовчання у відповідь, намагаємося дізнатися, а як же це так, а хіба,
і чому, а де ж ми були, а що
тепер?
Але всесвіт байдужий
до наших криків і наших
прохань про прощення.
Небо перелистує черговий день, заповнює
простір хмарами, що пливуть собі геть в далечінь.
А ми вже все зрозуміли.
Заважає лиш одне —
що пізно…
Джерело: credo.pro.
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Фото із сайту pinterest.com.

но тим, що, роблячи приворот,
звертаються до темних сил,
які якщо і можуть допомогти, то обов’язково вимагають
щось натомість. А ціна буває
надвисокою — власне здоров’я або навіть життя», — переконаний Хаял.
Тому все, що може зробити
людина, щоб полюбити та стати коханою, — енергетично
відкрити себе для цього почуття.
Хаял Алекперов дає такі
поради:
•
для
початку
варто
по-справжньому
прийняти
та полюбити себе. Пробачити власні попередні помилки,
перестати займатися аналізом
своїх недоліків та дозволити
собі, нарешті, відчути щастя;
• постарайтеся відпустити
образи, не копайтеся у невдалих стосунках — пам’ятайте
про те, що всьому свій час.
І для справжнього кохання
у вашому житті — теж;
• частіше хваліть себе, нехай навіть за дрібні успіхи, робіть собі компліменти — позитивне сприйняття самого
себе допоможе по-новому подивитися на вас. Адже часто
ми не можемо розгледіти, що
давно знайома людина і є коханням всього життя;
• не зациклюйтеся на пошуках ідеалу, прагніть самі ставати кращим — шукайте нові
хобі, розвивайтеся та самовдосконалюйтеся. Адже щасливими в коханні стають ті, хто вміє
бути щасливим і в самоті;
• оточуйте себе речами, які
дарують вам романтичний
настрій. Більше відпочивайте та радійте життю — любов
не змусить себе чекати;
• існують також магічні
атрибути, які можуть залучити кохання. Так, привернути
увагу протилежної статі допомагають талісмани та амулети. Їх дія у тому, щоб виділити
з натовпу свого володаря. Для
жінок це камені: місячний, бірюза та аквамарин.
Браслет або кулон з одним
із таких оздоблень зроблять
жінку привабливою в очах чоловіків. Сильній статі в очах
жінок мужності та впевненості в своїх силах додасть агат,
гематит та нефрит. Потрібно
носити ці камені при собі. Так
матимете успіх у протилежної
статі та другій половинці буде
легше вас знайти. Головне —
відкрити своє серце і вчасно
впустити любов у своє життя.
Кохайте та будьте коханими!
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Не мав грошей, тому поїхав до коханої
на ровері… з Індії до Європи!
Фото із сайту thesecondangle.com.

«Так ніхто не кохав»

l ШЕРШЕ ЛЯ ФАМ

Художник Прад’юмна
Кумар Маханандіа
познайомився
з Шарлотт фон Шедвін
(обоє на фото) одного
вечора в Делі, коли
вона замовила у нього
свій портрет
Вікас ПАНДІ,
BBC News, Делі

ЙОМУ НА РОДУ БУЛО НАПИСАНО
ОДРУЖИТИСЯ З ЖІНКОЮ,
«ЯКА ПРИЇДЕ ЗДАЛЕКУ»
Шведка Шарлотт прибула до Індії
як туристка і побачила Маханандіа на делійській площі Коннот-Плейс. Він був уже
досить відомим художником-графіком,
про якого схвально писала місцева преса.
Заінтригована пропозицією «якісного
портрета за 10 хвилин», дівчина погодилася. Втім, результат її не вразив, вона
вирішила повернутися наступного дня.
На жаль, і друга спроба вийшла не кращою.
На свій захист Маханандіа каже, що
був дуже схвильований, бо пригадав передбачення, яке раніше повторювала

«Велике почуття мене покликало в дорогу, бо їздити на велосипеді я ніколи не любив».

його мама. Він виріс у східноіндійському
штаті Орісса і з дитинства зазнав дискримінації з боку однокласників із вищих
каст, оскільки походив з далітів — «недо-

“

Внутрішній голос сказав мені:
це вона. З першої ж зустрічі нас
потягло одне до одного, ніби
магнітом.

торканних», які були із самого низу індійської кастової ієрархії. Коли йому ставало
сумно, мати втішала сина тим, що за гоФото із сайту thesecondangle.com.

роскопом йому було написано одружитися з жінкою, «яка буде Тельцем за знаком зодіаку, приїде здалеку, любитиме
музику і буде володаркою джунглів».
Познайомившись із Шарлотт, він відразу пригадав слова матері і спитав, чи
має вона у власності джунглі. Фон Шедвін,
яка походить зі шведської аристократії,
відповіла, що справді є власницею ділянки лісу. Далі з’ясувалось, що вона не тільки «любить музику» (грає на фортепіано),
а й Телець за знаком зодіаку.
«Внутрішній голос сказав мені:
це вона. З першої ж зустрічі нас потягло
одне до одного, ніби магнітом. Це було
кохання з першого погляду», — розповів
Маханандіа кореспонденту ВВС.
«Я досі не розумію, як наважився розпитати її про все це, а потім запросити
на чай. Думав, вона поскаржиться у поліцію».
Але її реакція виявилась протилежною.
«Мені сподобалась його щирість,
і було цікаво, чому він про це питає», —
усміхається фон Шедвін.

«Я МАЛЮВАВ ПОРТРЕТИ ЗУСТРІЧНИХ
ЛЮДЕЙ, І ДЕХТО ПЛАТИВ МЕНІ ГРОШІ,
ДАВАВ ЇЖУ ЧИ ПРИТУЛОК»
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Прад’юмна Кумар Маханандіа зобразив на полотні час народження їхньої любові.

Після кількох розмов вона погодилась
поїхати з ним у його рідне село. Перше
визначне місце, яке вона там по дорозі
побачила, — славетний Храм Сонця в Конарку.

«Прад’юмна показав мені Конарк,
і я дуже розхвилювалась. Коли я вчилась у Лондоні, у моїй кімнаті висіла
на стіні фотографія кам’яного колеса з цього храму, але я тоді й гадки
не мала, звідки воно. І ось я стояла
перед ним».
Між парою спалахнуло кохання.
Погостювавши кілька днів у рідному
селі художника, вони повернулися
у Делі.

«Шарлотт була вбрана у сарі, коли
я представив її своєму батькові. Я досі
не знаю, як вона з усім цим упоралась. Ми отримали благословення від
батька та рідних і одружилися за традиціями нашого племені», — розповідає Маханандіа.
Фон Шедвін приїхала у Делі славнозвісною «стежкою хіпі» разом
із шведськими друзями. Своєю машиною вони подолали Європу, ТуреччиФото із сайту thesecondangle.com.

“

Художник нині мешкає
у Швеції разом із Шарлотт
і двома їхніми дітьми.
Він продовжує займатися
мистецтвом.

«Так ніхто не кохав»

Подолав пів світу — 6000 кілометрів, бо не міг без неї.

ну, Іран, Афганістан, Пакистан і дісталися до Індії за 22 дні.
Вона попрощалася з Прад’юмною,
бо треба було повертатися, але взяла
з нього обіцянку, що він приїде до неї
у шведське місто Бурос, центр текстильної промисловості.
Понад рік пара підтримувала зв’язок лише через листи. У Маханандіа
не було достатньо грошей, щоб купити квиток на літак. Тоді він продав усе
своє майно, купив велосипед і поїхав
до неї тією ж «стежкою хіпі».
Розпочав свою подорож 22 січня
1977 року і щодня проїжджав близько
70 км.
«Мене рятувало мистецтво — я малював портрети зустрічних людей,
і дехто платив мені гроші, давав їжу чи
притулок. Думаю, любов — це універсальна мова. Всі люди її розуміють».
Чи втомлювався він?
«Так, дуже часто. У мене боліли
ноги. Але я радів тому, що скоро буду
разом із Шарлотт, і всім новим місцям,
які зміг побачити, — це додавало мені
сил».

volyn.com.ua

Фото із сайту bbc.com.

28 травня він нарешті дістався Європи, через Стамбул і Відень, подолавши останню ланку шляху до Гетеборга потягом.

«Я І СЬОГОДНІ ШАЛЕНІЮ ВІД НЕЇ
ТАК САМО, ЯК У 1975 РОЦІ»

А це плоди їхнього кохання. Як бачимо, татові гени сильніші за мамині.

Після кількох епізодів культурного
шоку і труднощів у завоюванні прихильності батьків Шарлотт, вони врешті офіційно одружились у Швеції.
«Я не мав жодного уявлення про
європейську культуру. Для мене все
було нове, але вона підтримувала мене
на кожному кроці. Шарлотт — особлива людина. Я і сьогодні кохаю її так само,
як у 1975 році», — каже Маханандіа.
Художник нині мешкає у Швеції разом
із Шарлотт і двома їхніми дітьми. Він продовжує займатися мистецтвом.
Але й досі не розуміє, «чому люди вважають мою подорож до Європи якимось
подвигом».
«Я зробив те, що мав зробити. Хотів
її побачити, але в мене не було грошей.
Причиною моєї подорожі було лише кохання, бо їздити на велосипеді я ніколи
не любив. Усе просто».
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Фото із сайту pixabay.com.
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«Так ніхто не кохав»
Після розмови з Галиною Петрівною Маринка зникла з його життя.

«Нате, мамо, гроші…»
l НЕВИГАДАНА ІСТОРІЯ Промовляв Петро і кидав Галині купюри. Вони феєрверком

різнокольорових папірців розсипались по кімнаті. Лягали на василики, чорнобривці,
барвінок, підлогу, навіть хрест у Галининих руках потонув у тих грошах, а Петро
не вгавав:
— Беріть, мамо, беріть. Усе із собою забирайте і ось це, — висипав золоті прикраси їй
до ніг. — І це, мамо, — кинув кілька кредитних карток, — це теж вам! Сама через них
не жила і мені не дала. Забирай, забирай усе із собою!
Анна КОРОЛЬОВА

юди вражено мовчали. Дехто
вперше в житті стільки добра бачив. А дехто не цурався і тихцем
підіймав із-під ніг долари і євро: нащо добру пропадати.
До кімнати заскочила сестра покійної.
Зойкнула і почала все оте від Галини забирати, а потім і вона рукою махнула. Поглянувши на племінника, мовила стиха:
— Хай має! Не буде нікому від того
добра. Най забере все із собою — погані
то гроші.
Галина Петрівна була чи не першою
у районі особою. Ще б пак — прокурор.
Її недолюблювали і побоювались, але

Л
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в очі всі були добрі і милі. Ходили чутки, що волю багатьом дарувала за «зелені», але то лиш чутки, за руку її ніхто
не зловив.

“

Галина Петрівна була чи
не першою у районі особою.
Ще б пак — прокурор.

Жінкою вона була владною і безапеляційною. Муштрувала не тільки підлеглих, а й чоловіка і сина вдома. Весь
світ у неї був на грошах зав’язаний. Усі
розмови про них. Кожен рух заради

них. Не соромлячись, відправила рідну
матір у будинок престарілих, а квартиру продала. Та якось так зуміла продати, що власників виявилось аж троє
і ніхто нічого не міг довести, куди б
не звертався.
Чоловік і шматка хліба не мав права
у хаті до рота взяти, якщо не клав щодня
у касу певну суму. Але найбільше син отримував. Ще з років десяти віддала вона
його у спеціалізовану школу. Наука малому не давалась взагалі, але мама платила
за навчання великі гроші і вимагала від
дитини результатів.
Галина Петрівна розписала день сина
по хвилинах, і той відвідував гуртки, додаткові заняття аж до восьмої вечора,

“

Секту, яка дозволяє
багатоженство для
чоловіків, заснував дід
Чани в 1942 році.

«Тут зібрався рід наш увесь…»

39 дружин йому подарували 94 дитини
l ДОКОХАВСЯ… На 77-му році життя
не стало індійця Зіона Чана — глави
найбільшої родини у світі
Микола ДЕНИСЮК

оловік очолював християнську секту, яка
практикує
багатоженство. У нього залишилося 38 дружин, 89 дітей
та 36 онуків. Хоча за іншими
даними — 39 дружин, 94 дитини, 33 онуки та ще один
правнук.

Ч

Відомо, що Чана страждав на діабет і гіпертонію…
Величезна сім’я проживала разом у чотириповерховому будинку на 100 кімнат під назвою Chuuar Than
Run (Будинок нового покоління) у селищі Бактаунг
Тлангнуам за 55 км від міста
Аїджал, столиці штату Мізо-

рам. Його дружини мешкали по сусідству зі спальнею
Чани. Особняк вважали
головною туристичною родзинкою штату, яка приваблювала
мандрівників
з усього світу.
Зі своєю першою «половинкою», яка на три роки
старша за нього, він познайомився у 17 літ.
Сім’я належить до християнської секти, яка налічує
близько 2000 послідовників
і дозволяє багатоженство
для чоловіків. Її заснував дід
Чани в 1942 році.

«Так ніхто не кохав»
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Фото із сайту bbc.com.

а далі — уроки. Петро так щиро
все те ненавидів — у його голові
надмір інформації перетворився
на в’язку кашу, але не слухати мами
не міг. Був замкнутим і часто плакав
уночі, навіть підлітком.
Свобода прийшла до Петра в інституті. Мама віддала його до столичного, найкращого. За кордон
відпускати не хотіла, адже там
не проконтролює, а тут він поруч
і вона завше могла відвідати сина.
Саме тут Петро закохався. Вперше
щиро і усім єством.
Маринка на державному навчалась — сирота. Талановита дівчинка з малесенького села. Вона
й потрапила сюди випадково —
вчителька надіслала її роботу
на конкурс. Перемогла і нею зацікавились.
Тиха Мариночка була чомусь
завше сумна. Саме ось цей смуток
і ота коса до пояса й причарували
Петра. Полонили назавжди.
Ой, що ж робила Галина Петрівна, коли «добрі люди» розповіли, що її син з такою дівчиною
зустрічається. Петру нічого не сказала, а з Маринкою поговорила
суворо. Дівчина наступного ж дня
без пояснень забрала документи
з інституту.
Петро замкнувся і жив, мов
лялька-маріонетка: встав, пішов,
прийшов, ліг. А потім і вставати
йому не захотілось. Лежав на ліжку, втупившись у стіну. До нього
щось говорили, якось намагались
повернути до життя, але марно.
Галина Петрівна відправила
сина під нагляд спеціалістів подалі
від людських очей і пліток. Головне — це гроші. Гроші і ще раз гроші. Їх завше було мало і в когось
було більше. Вони у неї припадали
пилом у сейфі, виблискували коштовним камінням, були вкладені
у дорогий живопис, але їх було
мало. Мало!
… Петро знайде свою Мариночку через колишніх маминих
знайомих уже після того, як Галини Петрівни не стане. Дівчина
вчителювала в одному загубленому в горах селі. Все та ж руса
коса і добра усмішка. Але очі
вже не сумні. Вони сповнені ніжності і любові.
Маринка — матір двох хлопчиків-близнят. Їм зараз по три,
і батько — не Петро. Вона така
щаслива, що це відчувається,
коли лиш дивишся на неї.
А Петро і досі сам. Хоча ні.
У нього є Маринка. Він приїздить
у те село і зупиняється навпроти
школи, аби побачити, як вона
йде на роботу. Сидить на посту,
аж доки вона зморена не повертатиметься додому. Її завше зустрічають чоловік і сини. Колись
Петро, напевне, зважиться і підійде, а можливо, і ні…

«Я буквально була знищена зсередини....»
l ЗІРКИ ТАКОЖ ПЛАЧУТЬ Фронтвумен гурту Kazka 28-річна Олександра
Заріцька (на фото) розказала про цькування, з яким їй довелося
стикнутися і через
р яке вона мало не полишила кар’єру
р ру співачки
Марта САЛО

дуже
же добре знаю, що
таке
е хейт і булінг. Я стикалася
ася з цим як у дитинстві, так і на початку своєї
кар’єри, коли
и мій директ
був переповнений
нений повідомленнями на кшталт «ти
занадто товста»,
та», «безголоса», «не формат
ормат для
сцени»... – поділилася
оділилася
артистка в Instagram.
nstagram.
– Тоді мені було дуже
складно, я буквально
була знищенаа зсередини. Я не розуміла,
міла, як так
можна? Навіщо
що люди
мені пишуть це? Як мої
пісні можутьь викли- Фото із сайту tabloid.pravda.com.ua.

«Я

кати
Тоді
кка
ти стільки ненависті і негативу?
н
полишити кар’єру
я реально думала поли
співачки».
Цей болісний досвід надихнув Заріцьку на створення пісні «Красива
серцем», що стала саундтреком
серіалу «Моя улюд нового серіа
до
блена Страшко».
Страшко Під хештевона
гом #КрасиваСерцем
#Красива
ділитися власпропонує д
історіями про хейт
ними історі
та булінг. До
Д речі, Саша
не приховує,
прихов що колись
ненавиділа своє відоненавиділ
браження в дзеркалі.
«В мого кохання одна
надія: бути красивою
серцем – найважливіше
за все це...»
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Фото із сайту grounde.ru.

volyn.com.ua

«Так ніхто не кохав»

Плануючи місце для посадки, потрібно обов’язково зважати на сорти. Одним необхідна постійно освітлена ділянка, а іншим – півтінь.

«Із райського саду лілея на землю
зійшла»
l КВІТКОВА ПІДКОВА Середина літа дивує неймовірною

красою, однак липень — час «дефіле» гордовитих лілій
Софія В’ЯДАЧ

огляд за ними зводиться в основному до поливання і підживлення. Оскільки ці квіти ростуть
на одному місці кілька років
і не люблять пересадок, потрібно вибрати їм сонячну ділянку, захищену від вітру. Земля має бути пухкою, родючою
і з хорошим дренажем. Кислотність ґрунту — ще один
важливий фактор. Більшість
лілій не люблять кислих ґрунтів, але є винятки. Що стосується освітлення, то «голівка цієї
квітки повинна бути на сонці,
а ніжки — в затінку». Ось таке
нехитре правило. Сонячне
світло дуже важливе у першій
половині дня. Стосовно «ніжок», то бажано посадити між
ліліями низькорослі садові
рослини, які, вкривши землю,
не дадуть перегріватися і пе-

Д
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ресихати ґрунту, а отже, і кореневій системі.
Волога їм потрібна весь вегетаційний період, але найважливіша вона в першій половині
літа. Однак не намагайтеся весь

“

перший рік, краще буде акуратно видалити бутони, не дати їм
розкритися, щоб вона зберегла сили, зміцніла і наступного
року порадувала вас повноцінним цвітінням. Обривати по-

Голівка цієї квітки повинна бути на сонці,
а ніжки — в затінку.

час тримати ґрунт мокрим, лілії
цього не люблять. Після цвітіння полив зменшують. Уперше
підживлюють ці квіти ранньою
весною — ще до появи пагонів:
вносять комплексне добриво
(30 г/м2). Вдруге — в період
бутонізації. Коли відцвітуть,
їхнім цибулинам знадобляться калійно-фосфорні добрива
для відновлення: 10 г суперфосфату і 30 г сульфату калію
на 1 м2. Якщо ваша лілія росте

трібно і зів’ялі квіти на квітконосах, оскільки вони заважають
розвиватися новим.
Ваші лілії цвітуть недовго,
швидко в’януть? Причиною
може бути те, що ви посадили
їх у низині, а ця рослина погано реагує на перезволоження
ґрунту і застій вологи в корінні.
Або ж перегрів ґрунту: його потрібно обов’язково мульчувати
світловідбивними матеріалами — скошеною травою, тир-

сою, соломою. Ваша лілія часто
хворіє — це може бути тому, що
ви використовуєте як добриво
гній. Не забувайте, що він насичений патогенною мікрофлорою.
Після цвітіння не поспішайте обрізати квітконоси, просто
видаліть насіннєві коробочки,
а листя і стебла будуть «працювати» до зів’янення, доставляючи в цибулини поживні речовини. Восени їх можна зрізати, але
не низько (10–15 см від поверхні) і навскоси. Полив продовжуйте, якщо в ньому є необхідність. Після пересадки цибулин
і закінчення осінніх злив морозостійкі лілії замульчуйте торфом або корою хвойних порід.
Деякі сорти лілій небажано залишати в землі до весни.
Просушені й очищені від грунту
цибулини зберігають у прохолодному місці, пересипаними
піском, торфом або тирсою
у дерев’яному ящику чи картонній коробці. Але час від часу
їх слід передивлятися.
За матеріалами floristics.
info, agronomist.in.ua.

l БАРВИСТИЙ ЦВІТ Досить посадити
одну рослинку — і ваша водойма
перетворитися на справжнє
казкове диво: квіти на ніч
ховаються у воду, але тільки-но
зійде сонце, вони спливають
на поверхню у вигляді великих
овальних бутонів, які через
деякий час поволі розкриваються
і перетворюються на білосніжні
помпони. І цю незвичайну красу
ви спостерігатимете з весни
до осені, у липні-серпні — саме пік
цвітіння водяної лілії

Квітковий гороскоп

l ХОЧЕТЕ — ВІРТЕ, ХОЧЕТЕ — ПЕРЕВІРТЕ За повір’ями,
рослину, під знаком якої ви народилися, необхідно
засушити і носити завжди із собою, тоді вона захистить вас
від напастей, бід і пристріту. Отож дізнайтеся, яка ви квітка

атаття потребує освітлені сонцем водойми
(не менш як 5 годин на день). Однак є види
з хорошою адаптацією до затінених ставків,
але в цьому разі рослини будуть менше цвісти.
Висаджувати водяні лілії можна протягом усього
теплого періоду — і навесні, і влітку. Грунт повинен
складатися із суміші глини та піску з невеликим додаванням торфу. Поверх слід насипати дрібну гальку для захисту від риб і вимивання субстрату водою.
Спочатку контейнери з молодими саджанцями
встановлюють на глибину 20–40 см. Тільки після
повного вкорінення і появи перших листків рослину можна опустити на потрібну глибину (будьте
уважні: у кожного сорту своя глибина).
Пересадку латаття слід здійснювати приблизно
раз на 2–3 роки. Рослина сама «повідомляє» про
таку необхідність розташуванням квітки: в нормі
вона плаває на поверхні ставка, якщо підводиться
і знаходиться над водою — потрібна пересадка.
Максимально можливе перебування лілій в одному
субстраті — 5 років.
Розмножувати латаття можна діленням. Молоді
корені довжиною 10–15 см необхідно відокремити
від основного кореня, місце обрізки для запобігання гниттю посипати деревним вугіллям. При розподілі також слід видалити і старе коріння, залишаючи
молодші та сильніші.
Не забувайте і про видалення зів’ялих листя
та квіток із поверхні водойми. Якщо листя змінило
колір, це свідчить про шкідників або хвороби. Щоб
уникнути загибелі рослини, регулярно його оглядайте.
За матеріалами sad.ukr.bio, dovidka.biz.ua.

Л

ТИРЛИЧ ЖОВТИЙ
(1 СІЧНЯ – 10 СІЧНЯ)
Загадкова квітка, що символізує
літнє тепло. Росте на гірських луках.
Надає характеру деякої таємничості,
більшою мірою зовнішньої, тоді як усе
пояснюється досить просто. Наприклад, причиною скритності і замкнутості може бути звичайна сором’язливість. Людина, народжена під цим
знаком, вперто добивається мети.
Слід остерігатися холодної погоди.

популярність у протилежної статі. Це
зробить їх привабливими.

КРАСАВКА
(11 ЛЮТОГО – 19 ЛЮТОГО)
Жінка – скромна красуня. Добитися її уваги з першого разу дуже складно. У неї достатньо сил і енергії, щоб
дати належну відсіч. Можливо, пощастить після другої спроби. Чоловік
хоч і не красень, але працює, як звір,
без утоми. Отже, відповідно, всього
доб’ється.

БУДЯК (11 СІЧНЯ – 20 СІЧНЯ)

фото із сайту waterlilia.com.ua.

Ніхто не звертає на нього уваги.
Тому, коли метушиться, постійно викликає вогонь на себе. Вигадує часом
непосильні для себе заняття, від яких,
помізкувавши, може тут же відмовитися під будь-яким приводом. Така
поведінка дезорієнтує навколишніх, і
тому вони не завжди можуть розгледіти основну рису будяка – доброту.
Він чудовий друг і сім’янин. Сумлінний працівник. Трудове завзяття
може призвести до ранньої гіпертонії.

БЕЗСМЕРТНИК
(21 СІЧНЯ – 31 СІЧНЯ)
Безсмертник – це безсеребреник.
Скромний, однак пильно стежить
за модою. Його елегантність часто
викликає заздрість. Але у нього достатньо енергії, щоб перебороти всі
труднощі і з блиском перемогти недоброзичливців.

ОМЕЛА
(1 ЛЮТОГО – 10 ЛЮТОГО)

Сніжно-білі квіти з тонким ароматом досягають 10 і навіть
15 см в діаметрі.

Фото із сайту: ukr.media.

«Так ніхто не кохав»

volyn.com.ua

«На ставку латаття
біле розцвіло»

Жінка відрізняється небайдужістю і легкістю поведінки. Ризикована,
здатна заворожити навіть найнеприступнішого чоловіка. Представники
сильної половини людства повинні
робити ставку на спорт, щоб мати

МІМОЗА
(20 ЛЮТОГО – 28 ЛЮТОГО)
Ці люди вирізняються підвищеною
чутливістю. Вони дуже боляче переживають, якщо їхню роботу недооцінили. Начальники, не перевантажуйте
Мімоз! Вони звикла жертвувати собою,
щоб виконати доручену їм роботу і
заслужити заохочення, нехтуючи відпустками і лікарняними. Є небезпека
інфаркту і виразки шлунка.

МАК (1 БЕРЕЗНЯ – 10 БЕРЕЗНЯ)
Краса одурманює, як опіум. Легко
потрапити в його тенета, але важко
з них вибратися. Шлях Маку всіяний
тернами. Треба вірити у свої сили
– тільки так зможе досягти успіху. У
харчуванні не слід робити ставку на
м’ясні страви. Овочі – джерело вітамінів і гарного настрою.

ЛІЛІЯ
(11 БЕРЕЗНЯ – 20 БЕРЕЗНЯ)
Завуальована чарівність. Витонченість натури. Місячна квітка. Таємниця, яку можна розгадати тільки в
повний місяць. У її житті можливе все:
маскарад, обман, флірт... Незважаючи
ні на що, Лілія вміє бути щасливою.
Продовження
в наступному номері.
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Фото з домашнього архіву родини ЛУЦИКІВ.

volyn.com.ua

«Так ніхто не кохав»

Торік у родині Луциків було торжество — заміж віддавали доньку Ірину.

У день їхнього весілля дощ був
просто проливний
l ДІМ, ДЕ ЖИВЕ ЛЮБОВ Кажуть, що це гарна прикмета —

ознака багатого життя майбутнього подружжя.
Сьогодні Петро та Діна Луцики із села Підцир’я
Камінь–Каширського району на Волині можуть
це підтвердити — Бог подарував їм дев’ятеро діток, які
ростуть у батьківській любові й достатку
Катерина ЗУБЧУК

«НА МОРІ, ЯКЕ ДИХАЛО
РОМАНТИКОЮ,
ПРОЗВУЧАЛИ СЛОВА: «Я
ТЕБЕ ЛЮБЛЮ»
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Скоро 23 роки, як подружжя у шлюбі. Петро — і
з Підцир’я, що прилягає
до території Каменя–Каширського. Діна жила на іншому
кутку райцентру. А знали
вони одне одного з підліткового віку.
— Батьки наші — люди
віруючі, християни. Ми разом із ними відвідували
одну церкву, — каже Петро. — Тож із Діною знайомі
ще з недільної школи. Уже

тоді одне до одного придивлялися.
Від їхньої першої симпатії до одруження минуло сім

“

легка на підйом. Хтось, наприклад, їхав у справах
до Криму і пропонував поєднати корисне з приємним:

Петро сидів поруч і тримав мене обома руками,
щоб я, бодай, не втекла. Мій брат, який був
за кермом, телефонуючи нашим батькам, сказав:
«Мам, у нас буде весілля!»

років. Мова зайшла про той
найпам’ятніший день, коли
внутрішній голос підказав:
ось вона, моя дружина (мій
чоловік), і подружжя пригадало літо 1997–го.
— У нас, — розповідає
Діна, — була компанія, дуже

чому б гуртом не податися
на море, не позагоряти? Екстрено — буквально за дві
години — організовували
цю мандрівку. І того літа
так було. Три машини, три
екіпажі вирушили в дорогу. До речі, на море ми

з Петром їхали в різних автомобілях, бо то був якраз
період, коли в наших стосунках настала пауза — так
у багатьох трапляється.
Я вчилася у Рівненському
юридичному технікумі, і ми
десь рік із Петром не мали
побачень. Це був час, аби
кожен зрозумів, наскільки
справжні наші почуття: чи є
ті два полюси, які притягуються, чи їх нема? І ось море
вирішило все.
Одного вечора при повному місяці й освідчився
мені Петро. Оскільки ми
зустрічалися уже сім років, то розуміли, що логічним завершенням має бути
одруження. Але я трохи
розгубилася і сказала, розсміявшись: «Що ти придумав?..» Проте вже назад ми
їхали в одній машині. Петро
сидів поруч і тримав мене
обома руками, щоб я, бодай,
не втекла. Мій брат, який був
за кермом, телефонуючи нашим батькам, сказав: «Мам,
у нас буде весілля!»
Правда, ще цілий рік минув до цієї події. По-пер-

«У 18 РОКІВ Я КУПИВ
АВТОМОБІЛЬ,
ЯК КАЖУТЬ, ЗА КРОВНО
ЗАРОБЛЕНІ ГРОШІ»
Ми розмовляли в затишній оселі Луциків. А перші
вісім літ подружжя жило
з батьками Петра, які радили трохи добудуватися
і не зриватися з цього місця,
бо «все одно тобі залишиться» (на той час із п’яти дітей
лише Петро був удома).
— Але, — розповідає чо-

Як у відомій пісні: «Я ж тебе, милая, аж до хатиноньки сам на руках занесу».

ловік, — я раз у раз просив
батька, щоб він нас відпустив. І спочатку ми купили
земельну ділянку, потім потихеньку зібрали матеріали
і почали будуватися. У мене
натура будівельника. Коли
я щось роблю своїми руками, то маю від цього задоволення.
У нову хату Луцики пе-

ребралися, коли їхньому
четвертому синочкові Кості було лише два тижні.
Тож і новосілля справляли,
і народини заодно. До речі,
свою першу машину Петро
купив ще у вісімнадцять
років: автомобіль «Форд»
пригнав із Польщі , де заробляв столярною справою,
яку освоїв у Камінь-Кашир-

Те, що Петро уже з юності був дуже самостійним,
незалежним від батьків,
умів заробити копійку, Діну,
як вона каже, відразу зачепило. І з цього приводу жінка говорить:
— Саме таким уявляла
собі свого чоловіка — і якраз такого маю. Петро —
дуже надійний. Коли у нас
уже було семеро дітей
і я дізналася, що чекаю двійню, то у мене, по правді, був
шок, навіть відчай — чи ж
справлюся? І тоді почула
від чоловіка: «Не переживай. Я буду допомагати». Так
і було.
На продовження цього
Петро сказав:
— Знаєте, коли ми годували своїх старших дітей,
то виживали (треба було будуватися, той же транспорт
купувати). А сьогодні ми
вже живемо і насолоджуємося життям.
У розмові з’ясувалося, що дві сестри і брат Петра мешкають у США. І його
з Діною вони не раз кликали до себе. Але вже переконалися, що з цього нічого
не вийде. Як каже Петро,
скласти все в сумку і податися з дітьми за океан не випадає. І тут же пояснює,
чому не зривається з рідного місця і не вирушає на чужину:
— Я вважаю, що ми маємо достаток. А в Америці,
як і тут, треба працювати,
бо хоч банани й на деревах
ростуть, але їх потрібно зірвати…
Тож зупинилися на тому, що
за океаном цікаво буде погостювати. А жити краще там,
де народилися, де знайшли
свою любов, яка дала такі щедрі плоди, — п’ятеро дочок
і четверо синочків.

volyn.com.ua

«ЧОЛОВІК У МЕНЕ ДУЖЕ
НАДІЙНИЙ — ТАКИЙ,
ЯК Я ХОТІЛА»

«Так ніхто не кохав»

Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

ше, треба було підготуватися, а ще ж Діна вчилася,
то це теж змушувало зробити таку відстрочку. 11 липня
1998-го подружжя запам’ятало на все життя. Діна пригадує:
— Була субота, дуже дощовий день — просто лило
з неба. Є різні версії з приводу цього: говорять і про
плаксиву наречену. Але нам
було прийнятніше інше:
дощ — це на багатство…
І сьогодні Луцики можуть
підтвердити, що таки друга
версія правильніша. Бог подарував їм дев’ятеро діток,
які ростуть у батьківській
любові і в достатку.

Фото з домашнього архіву родини ЛУЦИКІВ.

Те, що чоловік уже з юності був дуже самостійний, умів заробити копійку, Діну, як каже сама жінка, відразу
зачепило, бо саме таким і уявляла свого судженого.

ському
профтехучилищі.
Зараз у Петра Луцика є свій
бізнес.

З нами – цікаво!
передплатні індекси:
30000, 60306, 60305, 86772
(для читачів Волинської області),
97847
(для читачів Рівненської області),
61136 (для читачів інших областей).

Тижневик

передплатні індекси:
86771, 60305, 60392, 86772
(для читачів Волинської області),
60779
(для читачів інших областей).

Цікава
ГА З Е ТА
н а в и х ід ні

передплатні індекси:
60304, 60306, 60392, 86772
(для читачів Волинської області),
60312 (для читачів Рівненської області),
60307 (для читачів інших областей).

НЕЙМОВІРНІ ІСТОРІЇ І ЛЮДСЬКІ ДОЛІ

Місячник

ТАК
не КОХАВ
volyn.com.uaa

Тижневик

Місячник

ніхто

Читанка
ДЛЯ ВСІХ
ВС Х

передплатні індекси:
97847
(для читачів Волинської області),
60313
(для читачів Рівненської бласті),
60780
(для читачів інших областей).
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Фото із сайту pinterst.com.
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«Так ніхто не кохав»
«Іноді краще сказати, ніж змовчати».

Несказане «Люблю»
l З ГЛИБИНИ ДУШІ Поки в моїй каві розчиняється цукор,

я відчиняю свою потаємну шухлядку — сховок
не сказаних слів
Наталка МУРАХЕВИЧ,
із серії «Поки розчиняється цукор»

ам приховані різні слова — ніжні, пестливі,
сердиті, колючі, полум’яні, холодні, гострі. Кольорові,
як монпансьє. Або й безколірні.
Різні.
Прості. Складні. Багатозначні.
Слова про кохання, про ненависть, про біль, про розпач,
відчай, насолоду. Слова усміхнені і заплакані. Дзвінкі й прозорі, як кришталь, чи шиплячі,
як гримучі змії. Гіркі і солодкі.
Животворчі і вбивчі.
Слова пристрасті, слова
прохань, прощань і прощень,
щирих побажань і навіть проклять.
Слова, які мовчать дуже голосно і неймовірно тихо.

Т
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Мовчать.
Кожне з них не було промовлене вчасно — саме тоді,
коли воно було правдою. В момент, коли я проживала саме
цю емоцію, саме цей стан,
на позначення яких люди і вигадали це слово.
Хто знає, чому я вирішила змовчати тоді, що спинило
мене від того, щоб випустити
ті слова у світ, як випускають
із клітки на свободу птахів?
Чому я лишила ці слова у сховку, а не віддала тому, кому
вони призначалися?
Вони могли подарувати
крила і піднести когось до небес або занурити в темряву,
ставши тягарем на довгі роки.
Чому я вирішила, що не варто?
І якщо із зануренням у темряву ще більш-менш зрозуміло, то з небесами — якось

не дуже.
Не сказані «кохаю», «ти
важливий для мене», «я —
з тобою»…
При цьому не менш важливі на момент відчуття, але теж
не сказані — «ти робиш мені
боляче», «не заступай за мої
межі», «поговори зі мною,
не мовчи».
І от всі вони живуть зі мною.
Пропалюють мені душу, коли
ще занадто гарячі. Намагаються вирватися в ефір якщо
не сказаними, то написаними.
Іноді так і стається. До речі чи
не до речі. Згодом оці з якихось причин не сказані поволі
втихомирюються.
Я іноді відчиняю сховок,
оживляю їх спогадами, дослухаюся до їхнього шепоту і крику. А вони в мені шепочуть.
І кричать.

“

І чи втішить
тебе те, що
не сказаного слова
ти — господар,
а сказаного — раб?

Чи промовила б я їх зараз,
якщо би повернулася у минуле?
Можливо.
Особливо — не сказане
«люблю», яке нібито завжди
є час сказати — і от — невблаганний час збігає і сказати нема кому. Можна просто
промовляти у Всесвіт, думаючи, що всі, кого ти любила за їхнього життя, чують, та і знають, що ти їх любиш.
Але не сказане у певний
момент — залишається не сказаним.
Щось із того не сказаного
уже втратило значення.
Проте — не все.
І чи втішить тебе те, що
не сказаного слова ти — господар, а сказаного — раб?
Не завжди.
Іноді краще сказати, ніж
змовчати.

l А ви правильно їсте зимний смаколик?
Британський бренд морозива Oppo Brothers у партнерстві
з докторкою Сарою Кемп розповіли, як найліпше ласувати
морозивом
кщо ви також усе життя їли цей десерт не так, як слід, тепер завдяки новим дослідженням можна виправитися,
пише Daily Star. Доктор Сара Кемп навіть представила форму-лу правильного споживання морозива:
(I @ -14 ° C + ½S + UDS + 12s) x 2 = MF*.
кій
Насправді це не жах гуманітарія, а послідовність дій, при якій
азадіяні всі смакові рецептори для отримання максимального задоволення. Отже:
1. Дістаньте десерт із морозилки і потримайте його хвилин 15 у
будь-якій ємності, поки він матиме температуру 14 градусів Цельсія.
2. Набирайте морозива по пів чайної ложечки.
3. Повертаючи ложку догори дном, покладіть смаколик прямо наа
кінчик язика – так вдасться відчути перші нотки смаку.
4. Покрутіть ложечку – ви відчуєте не тільки смак, а й текстуру моромор
розива.
5. Вдихніть ротом, щоб задіяти всі рецептори.
6. Аби максимально відчути смак, тримайте десерт у роті 12 секунд.
нд.
7. Повторюйте попередні кроки, поки не з’їсте всю порцію.
Смачно?

Я

lА
Анекдоти до теми
:) :) :)
Малий Андрійко просить купити
йому морозиво.
п
– Воно холодне, може заболіти горло, – каже мама.
– А я одягну шарфик, коли
їстиму!
:) :) :)
– Офіціанте, чому ви подаєте всі
страви
холодними?!
сттра
р
– Ви замовили горілку, вінегрет,
холодець
і морозиво. Що саме вам
хол
лод
підігріти?
підіггр
гр
:) :) :)
– Мамо,
ти обіцяла мені за гарну
М
поведінку
по
оведі
діін купити морозиво!
дін
– Але
е ж ти поводився погано!
– А ти
т купи мені морозиво в кредит!

volyn.com.ua

l НЕХАЙ СМАКУЄ! А чим освіжитися? Все просто – виручать улюблені ласощі: морозиво, сорбет,
різноманітні желе і напої. Бо хіба є щось приємніше у жарку погоду, аніж поласувати зимним
ароматним десертом? І зовсім не обов’язково для цього вирушати в кафе чи крамницю.
Живодайні смаколики без проблем можна приготувати вдома. А якщо долучити до цього
процесу малечу – буде цікаво, пізнавально і весело. Сподіваємося, наша добірка рецептів
стане вам у пригодіШАШЛИЧНІ СЕКРЕТИ: ОСНОВА МАРИНАДУ

«Так ніхто не кохав»

У літню спеку прагнем прохолоди...

19
Фото із сайту static.bnr.bg.
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«Так ніхто не кохав»

ВЕРШКОВЕ МОРОЗИВО

кожну годину — це допоможе запобігти
утворенню кристаликів. Подавайте домашній пломбір із сиропами, горіхами,
сухофруктами, шоколадом чи варенням
до смаку.

М’ЯТНИЙ ЛИМОНАД

ЯГІДНИЙ МУС

Фото із сайтуу lightfieldstudios.net

Фото із сайту domashnii-fruktovyi.max.

Інгредієнти: 420 мл молока, 120 г цукру,
2 яйця, 120 мл вершків (33%).
Приготування. У мисці злегка збийте
цукор із яйцями (не потрібно добиватися
стану піни). Молоко нагрійте до 60 °C (якщо
немає кулінарного термометра, то нагрівайте до появи першої пари). Тепле молоко
змішайте з яєчною масою. Перелийте все
у сотейник і варіть на маленькому вогні
за температури 82 °C (або ж — за відсутності термометра — доки суміш не почне злегка густіти). При цьому обов’язково постійно
помішуйте масу лопаткою до самого дна
сотейника. Зніміть із плити і дайте їй охолонути. Потому влийте вершки, перемішайте
і перекладіть у морозивницю або перелийте у пластиковий контейнер із кришкою
і поставте в морозилку. Через 30 хвилин дістаньте контейнер і злегка перемішайте морозиво. Повторюйте процедуру ще 4 рази
через кожні пів години. Це потрібно для
того, щоб у морозиві не утворювалися кристали льоду. Після останнього перемішування залишіть його в морозилці на 6–8 годин.

Фото із сайту cookery.com.ua.

Інгредієнти: 100 г манної крупи,
1,5 склянки чорниць (можна замінити будь-якими ягодами), склянка цукру,
400 мл води.
Приготування. Ягоди розминаємо, додаємо пів склянки води і відтискаємо сік.
У віджаті ягоди вливаємо склянку води,
додаємо цукор і доводимо до кипіння.
Проціджуємо, вичавки викидаємо. У відвар
сипемо манку і варимо на невеликому вогні до консистенції густої каші, охолоджуємо. У кашу доливаємо сік і добре збиваємо,
щоб маса збільшилася і стала пінною. Розкладаємо мус у креманки і ставимо в холодильник на 4 години.

Інгредієнти: 2 л води, 1 лимон, 2 лайми, пучок м’яти, 150 г цукру, лід.
Приготування. З лимона і лаймів відтиснути сік. Закип’ятити воду, трохи остудити, влити в неї цитрусовий сік, додати
половину цукру і перемішати до повного
його розчинення. Кілька листочків м’яти
залишити для оздоблення напою, решту
подрібнити, розтерти з цукром і додати в лимонад. Перемішати і залишити
на 15–20 хвилин настоятися. Потім процідити й охолодити. Подавати домашній
м’ятний лимонад у склянках, додавши
лід і прикрасивши цілими листочками
м’яти.

«БАНАНОВО-ВИШНЕВА НАСОЛОДА»

МОХІТО

ПЛОМБІР «ЛЕГКИЙ»
Фото із сайтуу lightfieldstudios.net.

Фото із сайту alizy.club.

Фото із сайту konditer-club.ru.
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Інгредієнти: 0,5 л вершків 30% жирності, 3 ст. л. цукрової пудри, 200 мл згущеного молока, 1 ч. л. ванільного цукру,
1 ч. л. желатину, начинка (шоколад, горіхи,
родзинки тощо) — до смаку.
Приготування. У високій склянці
блендером збийте вершки з цукровою
пудрою, згущеним молоком і ванільним
цукром. Маса повинна збільшитися в об’ємі і стати пишною. Тоді, не припиняючи
збивання, тонкою цівкою влийте желатин
у вершкову масу, вона приблизно за хвилину збільшиться ще, і це сигнал, що збивати вже досить. Перелийте морозиво
у контейнер, в якому будете заморожувати, і поставте в морозильну камеру. Приблизно через годину дістаньте і перемішайте. Повторюйте перемішування через

Інгредієнти: 3 гілочки свіжої м’яти, невеликий лимон або лайм, лід, вода газована, яблучний сік — за бажанням.
Приготування. У склянку подрібнити
м’яту, вичавити лимон або лайм, долити
доверху води. Як варіант — можна розбавити воду яблучним соком у співвідношенні 50:50. Прикрасити гілочкою м’яти.

Інгредієнти: 1 невеликий банан, 100 г
вишень (замість них можна взяти полуниці, чорниці чи малину), 150 г натурального
йогурту, 1–2 ст. л. меду.
Приготування. У цьому рецепті немає
навіть цукру — його замінено медом, тож
морозиво цілком натуральне. Очистити
й нарізати банан, покласти його в чашу
блендера, всипати ягоди і збити до однорідної маси. Додати йогурт та мед і ще раз
добре збити, повинна вийти однорідна
повітряна консистенція. Розкладіть масу
у формочки і поставте в морозилку мінімум на 3 години.

l А ВИ ЗНАЛИ, ЩО...
Фруктове морозиво на паличці
з’явилося зовсім випадково. Хоча,
як мовиться, те, що «сьогодні — випадковість, завтра — звичка, а післязавтра — традиція». Frank Epperson,
автор цього винаходу, був ще одинадцятилітнім хлопчаком, коли розчинив
содовий порошок у воді — популярний
напій дітвори 1905 року. Випити його
відразу чомусь не вийшло, і Франк,
не вийнявши зі склянки з напоєм палич-

ку для розмішування, забув про нього
на деякий час. Погода була морозною —
суміш застигла. Підліток зі сміхом
показав своїм однокласникам чудну
і водночас смачну крижину на паличці,
яку можна було лизати. Через 18 літ
Франк згадав цей кумедний випадок
і почав виробляти фруктове морозиво
«Epsicles» в семи варіантах смаків. Нині
тільки в США щороку продається понад
три мільйони порцій цього смаколика.

Фото із сайту cookorama.com.ua.

Інгредієнти: 200 г вишні, 350 г жирної
сметани, 0,5 скл. цукру, 4 ст. л. коньяку, 1 ст.
л. желатину.
Приготування. Желатин залити половиною склянки води і залишити набухати
на 30–40 хвилин, потому поставити суміш
на вогонь або в мікрохвильовку до повного
розчинення желатину, але до кипіння доводити не потрібно. Вишні подрилювати, додати коньяк і половину желатину, все перемішати. Збити сметану з цукром і влити решту
желатину. У порційні формочки викласти
сметану, а зверху – ягоди. Поставити в холодильник для застигання на 2–3 години.

ЧОРНИЧНЕ МОРОЗИВО

пропонують своїм відвідувачам морозиво зі смаками пармезану, омарів,
креветок, риби, грибів і селери.
Та чи не найбільший асортимент
цих ласощів, який навіть важко уявити,
пропонує кафе морозива у Венесуелі —
тут можна скуштувати понад 700 його
видів, серед них – досить неординарні й
неочікувані, наприклад морозиво з тунцем або фореллю, часником чи спагеті...
Як вам такий вибір?

в однорідну масу, перекласти в каструлю чи
миску і поставити в холодильник на дві години. Дістати підмерзле ягідне пюре та знову перемішати блендером. Через годину
повторити ще раз. Завдяки такій повторюваній процедурі морозиво замерзатиме рівномірно, без утворення крижинок. Потримати в холодильнику ще годину. Розкласти
в креманки. За бажанням можна подавати
зі збитими вершками чи сметаною.
До речі. Кількість цукру регулюйте
на власний смак. Якщо хочете солодше морозиво, кладіть більше. Коли вам до вподоби кислувате, підсолоджуйте менше.

во-ягоди (а кавун біологи називають саме
так) – це подвійна прохолода. М’якоть кавуна очистити від кісточок і подрібнити в
міксері. Цукор залити водою, довести до
кипіння. Зняти з вогню, додати кавунове
пюре, вино та лимонний сік. Збити міксером, розлити у форми та поставити в морозилку на кілька годин. Подавайте до столу,
прикрасивши листочком м’яти.

ПІНА КОЛАДА

КАВУНОВИЙ СОРБЕТ

volyn.com.ua

l А ВИ ЗНАЛИ, ЩО...
Сучасне морозиво готують із найрізноманітнішими смаками та наповнювачами, найпопулярнішим вважається
ванільне, яке «народилося» завдяки
французькому кулінарові Тірсену в
1649 році. Однак трапляються і доволі
незвичні й дивні поєднання. Приміром,
у США продають морозиво зі смаком
хот-дога. Італійські шеф-кухарі теж
твердять, що воно не повинно бути
солодким, солоне набагато смачніше, і

«Так ніхто не кохав»

ДЕСЕРТ «П’ЯНА ВИШНЯ»

Фото із сайту alkohaker.net.

Фото із сайту milady.net.

Інгредієнти: 300 г чорниць, 75 г цукру,
1 скл. сметани 20–30% жирності, 50 мл
жирних вершків.
Приготування. Саме у розпалі пора цих
надзвичайно цілющих лісових ягід. Чому б
не поєднати смачне й корисне? Усі інгредієнти за допомогою блендера змолоти

Фото із сайту vpuzo.com.

Інгредієнти: м’якоть 1 кавуна, 0,5 скл. цукру, 0,5 скл. води, 50 г білого сухого вина (за
бажанням), 1 ст. л. соку лимона, гілочка м’яти.
Приготування. Морозиво із цієї ди-

Інгредієнти: 200 мл молока (або
вершків), 300 мл ананасового соку, шматочки ананаса для оздоблення, 50 г збитих
вершків, 2 ст. л. цукру, 1 скл. льоду.
Приготування. Всі інгредієнти охолодити і збити у блендері до однорідної консистенції. Налити коктейль у склянки, прикрасити збитими вершками і шматочками
ананаса.

Готуємо лід – солодкий, кавовий, фруктовий
ЦІКАВА ІДЕЯ У спекотні дні найкращий спосіб
освіжитися – випити чогось студеного. Нуу а щоб
робити
охолодити напій, потрібен лід. А що, як зробити
його оригінальним? Приготуйте яскравийй лід з
використанням ягід, соку та кави!
ЛІД ДЛЯ КОКТЕЙЛІВ
Ним можна прикрасити і охолодити будь-які напої – і алкогольні, й безалкогольні.
У формочки для льоду залити води на 1/3.
/3.
Поставити в морозильну камеру на пів го-дини. Коли замерзне, покласти на лід, що
утворився, ягоди чи порізані фрукти, листочки
чки
м’яти і залити водою доверху. Знову помістити
ити
в морозильник на кілька годин.
По секрету: щоб лід вийшов прозорим, заморожуйте кип’ячену воду.

ФРУКТОВИЙ ЛІД
Д
Цей смачний,
смачни соковитий охолоджуючий десерт – альтернатива
альте
магазинному морозиву.
ві повністю натуральний!
Адже він
Візьм
Візьміть
200 г ягід чи фруктів, подрі
дрібніть
у блендері до стану пюре.
Роз
Розбавте
апельсиновим соком (1/3
с
склянки).
Налийте у формочки та
заморозьте.
з

ККАВОВИЙ ЛІД
Заваріть міцну каву, за бажанням
дод
додайте
до неї цукор. Налийте у формоч й заморозьте. Готовий лід помочки
кладіть у склянку холодного молока (на 1
склянку достатньо 3–4 кубики).
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Фото ілюстративне із сайту pinterest.com.
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Від себе не втечеш.
Скажи, хто з нас тобі
до серця?

«Так ніхто не кохав»

“

«Один із них — ваш батько».

Петро і Павло
l НЕСПОДІВАНИЙ ПОВОРОТ— Сядьте біля мене, щось маю

сказати, — мати повільно показує рукою на ліжко. Ми
з братом опускаємося поруч…
Sandra OLEK

амолоду я була дуже
гарною, — мати
раптом
потяглася
до дзеркала, сподіваючись
знайти в ньому залишки своєї
вроди, які, коли вона усміхалася, таки проступали ще в мініатюрному носикові і блискові очей, незважаючи на те, що
невиліковна хвороба більше
року тому прикувала її до ліжка. Це трапилося майже одразу ж потому, як від інсульту помер наш батько.
— Хлопців аж лихоманило, коли проходила поруч.
А коли якийсь сміливець наважувався запросити до танцю, то тремтів і палахкотів
внутрішнім вогнем. Мені
подобалося бути володаркою сердець. І ніхто не здогадувався, що моє було взято

-З
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в полон двома парубками.
Мої односельці Петро і Павло
мали неземну вроду. Близнюки, яких часто не розрізняла
й рідна мати, були народжені
в день двох апостолів і названі на їхню честь.
Тільки вони не боялися
зачепити мене при зустрічі,
тільки вони у танку зі мною
могли зберігати самовладання. Чи не тому, що так сміливо, а то й зухвало дивилися
в мої очі, лише неймовірними
зусиллями мені вдавалося
втримати владу над собою?
Хлопці наче відчували мій
неспокій. І немов кібчики, шугали наді мною, беззахисною
куріпкою.
— Варко, — сказав якось
один із них (і досі не знаю
хто), — ти нам подобаєшся.
І ми тобі не байдужі.

— Ви помиляєтеся! — кинула з викликом.
— Ні. Твої спаленілі щоки
свідчать проти тебе.
— Це від ваших слів. Бувайте!
Кинулася бігти.
Наздогнали.
— Варко! Стій! Від себе
не втечеш. Скажи, хто з нас
тобі до серця?
Скажи! Як можна сказати,
яке око бачить кращі сни, яка
нога ступає швидше, яке вухо
чує краще? Не могла ж відповісти їм, що це — чистісінький
безум, що люблю їх обох. Тому
й не стану вибирати.
Вони недовго журилися.
Переклали свій сум на плечі
тих дівчат, з якими стали зустрічатися. Петро дозволив
себе покохати Гальці Ліснячці,
а Павло вподобав собі Вірку

Пастеркович. Бідні наречені!
Тільки й діла було в них, що
пильнувати своїх женихів, які
косували за мною очима.
— Сучко! — верещала
Галька. — І сама не гам, і другому не дам!
— Сучко! — не відставала
від неї Вірка. — Сама не знає,
чого хоче, й іншим світ затуляє.
Таку бучу збивали майже
щодня. Перед сусідами соромно. Я тоді й подумала втерти якійсь із них носа, забрати
нареченого, але так і не могла
вирішити кого. Так мучилася
кілька місяців.
А тут і війна. Німці були
близько. Петра й Павла забирають на фронт. На проводи
прийшло все село. Хлопці,
зовсім забувши про своїх
наречених, навперебій припрошували мене випити. Їхні
дівчата плакали, не соромлячись сліз. І було не зрозуміло,
чого ті ллються: від близької
розлуки чи з нестерпних ревнощів. Але, видно, таки через
ревнощі, бо Галька вискочила
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«Вийшла заміж
за найкращого
хлопця у світі»
l ГІРКО! Зірка серіалу «Спіймати
Кайдаша» і фільму «Чорний ворон»
31-літній Тарас Цимбалюк офіційно
став одруженим чоловіком. Весілля
відбулося 3 липня, якраз на третю
річницю їхніх стосунків із Тіною
Антоненко

Як можна сказати, яке око бачить кращі сни, яка
нога ступає швидше, яке вухо чує краще? Не могла ж
відповісти їм, що це — чистісінький безум, що
люблю їх обох.

коли знову доведеться ночувати
на материних вишитих подушках!
Петрова постать, прощально
махнувши рукою, потягла додому. Я йшла за ним, з кожним
кроком усе чіткіше усвідомлюючи, чого прагну, майже не лякаючись рішення, яке виникло так
несподівано.
Вже хотіла покликати хлопця,
який заходив до двору, та передумала. Вирішила зачекати і віддати себе у руки долі.
Петро зайшов до хати.
А я ще з добрих півгодини сиділа на колоді коло паркану. Тоді
підвелася і рішуче попрямувала
до вікна. Стала навшпиньки й постукала у шибку.
— Хто? — почувся сонний парубочий голос.
— Варка.
— Ти?! — хтось аж знетямився.
— Я! Виходь.
Мені не довелося чекати. Ві-

лися з дівоцтвом одразу, як тільки німці вступили в село.
У лісі біля нашого села стояли
партизани. Я носила їм їсти. Одному з них врятувала життя. Він
і став моїм чоловіком.
На Петра і Павла я народила
близняток і назвала їх іменами
двох святих. Після цього Галька
з Віркою мов показилися. Хоча
на їхніх наречених прийшли похоронки, вони частенько репетували:
— Признавайся, сучко, з ким
із наших переспала?
Їм і на думку не спадало, що
я б і сама хотіла про це довідатися — хоча б для того, щоб признатися вам перед смертю, хто
саме був вашим батьком. Він —
один із них.
Мама без сил відкидається на подушки. З її руки випадає пожовкла фотографія…
На нас із Павлом, шістдесятилітніх, дивляться наші молоді
обличчя.

«Так ніхто не кохав»

«Коли я пропонував їй зустрітися, мене трясло, як під час
першого знімального дня в кіно».

Лія ЛІС

овоспечена дружина, котра тепер змінила прізвище на Цимбалюк, поділилася радісною новиною в Instagram.
«Вийшла заміж за найкращого хлопця у світі», — написала вона.
Зі слів Тіни, весілля вони відгуляли в колі найрідніших та найближчих, подалі від світського Києва.
Нагадаємо, Тарас із Тіною заручилися торік у вересні під час прямого ефіру «Танців з зірками». Актор тоді
сказав: «Сонечко, я тебе дуже кохаю… Знаєш, для мене
було би честю, якби ти стала моєю дружиною». Дівчина
розплакалась і відповіла: «Так».

Н
Фото з Instagram Тіни ЦИМБАЛЮК.

“

кно розчинилося, і сильні руки
опустилися мені на плечі.
— Ти?! — здивуванню хлопця
не було меж.
— Я!
— Не вірю!
— Можеш торкнутися.
Взяла у долоні шкарубкі
юнацькі руки й поклала собі
на груди. Ним аж тіпнуло.
— Я прийшла до тебе. Ходімо.
Взяла за руку.
— Куди?
— Не питай. Іди.
Йшов мовчки. Тільки було чутно, як бахкає серце.
Підійшли до копиці. Стала поволі розщіпати кофтинку, думаючи, чи в разі його відмови не відлякаю хлопця словами про те, що
першим має бути він, а не фашист.
— Я можу загинути, — не погоджувався він, відходячи й ховаючи руки за спиною.
І тут десь знаходяться слова:
— Я теж. Але поки ми живі, ця
ніч буде з нами.
Він не міг не погодитися…
Разом з іншими я пішла провести їх за село. Поруч із ними
йшли їхні наречені. Тож у мене
так і не з’явилося змоги дізнатися,
з ким спила келих любові.
Коли прийшли фашисти,
я спершу побрила голову. А через кілька місяців почала гордо
носити свій живіт. Мене не зачепили. Галька з Віркою розпроща-

Фото з Instagram Тіни ЦИМБАЛЮК.

з-за столу і побігла додому. Петро її не затримував.
Вже почало сіріти. Люди стали потрохи розходитися. Пішла
і я додому.
Проходячи повз велику копицю сіна, почула розпачливий
Вірчин голос:
— Ну бери ж мене, Павлику!
Я твоя!
— Що ти, Вірко! Не можна.
Війна. Як уб’ють, зустрінеш іншого. Не хочу, щоб дорікав тобі, що
була чиєюсь.
— Як знаєш, — у голосі дівчини почулося несподіване для
мене полегшення.
Я здивувалася. Невже вона,
так шалено кохаючи, може уявити себе з іншим?
Пройшла повз гурт хлопців
і дівчат, які прощалися з Петром:
— Шкода тебе, Петре, — говорила його однокласниця, з якою
сидів за однією партою. — Війна.
Можеш піти і не повернутися.
— Про себе подумай, — Петрова рука лягла на дівочу голову. — Через день-два в село
ввійдуть фашисти. Тож не відомо, кого ще треба пошкодувати.
Його слова шпигонули мене,
мов голкою. А й справді! Присуне якась пропахла кров’ю нечисть і зганьбить моє тіло. Ні!
— Все, відпускайте хлопця.
Хай поспить трохи перед дорогою у батьківській хаті. Хтозна,
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«Так ніхто не кохав»

Фото із сайту duudaart.com.

Маргаритки для Маргарити

»

Закінчення. Початок на с. 32

Ольга ЧОРНА

рослав повідомив
новину своїм рідним. Ті поблідли.
— Значить, так, Ярославе, більше до тієї дівки
ні ногою, — відрубав Петро Миколайович. — Якщо
хтось про щось буде запитувати — зустрічаєшся
з Анжелою. Завтра ж запросиш її в кіно чи в кафе.
Ми люди зі статусом, партійні, а ти таке вчудив.
У тебе попереду кар’єра.
Невже хочеш життя собі
зіпсувати? Я все сказав.
Мама зі мною згідна. Якщо

Я

24
¹7

нями сиділа в квартирі.
Він покинув би Анжелу,
але терпів заради кар’єри,
статків, статусу. Про Маргариту не згадував. Просто
викреслив її зі свого минулого…
…Грошей у водія Петра
Миколайовича Маргарита
не взяла. Батьки заборонили й думати про аборт.
не хотіли, аби родина
Це гроші, Ярославе. Колись ваш батько передав Ічиновника
дізналася, що
їх Маргариті на аборт. Вона не взяла.
донька
народжуватиме.
Після закінчення навчання
відправили до бездітних
віряв, передав Маргариті з чужими жінками в чужих родичів у далеке містечко. Там і народила хлопмістах.
гроші на аборт…
Дітей
у
подружжя чиків-близнюків. І осіла
…Ярослав таки одружився з Анжелою. Кохан- не було. Чим старшою Ан- на тривалий час.
Зрідка
приїжджала
ня? Його не було. Він потай жела ставала, тим більше
ненавидів свою дружину. дратівливості було в її ха- додому. Сусіди запитуваНезграбна. Нецікава. Бува- рактері. І мовчазності. Тиж- ли, чи заміжня Маргарита,
та дівка буде рипатися —
пошкодує. Ти мене знаєш.
Ярослав знав: батько слів на вітер не кидає. З ним ніхто в контри
не вступав — потім проблем не оберешся.
Петро Миколайович через свого водія, якому до-

“

ло, сяде й дивиться в одну
точку. Ярославові аж моторошно ставало.
Тесть із тещею робили
зятеві щедрі подарунки.
Ярослав змирився з дивацтвами Анжели. Часто
їздив у відрядження. І там
«відривався». Шукав утіху

ТАК ХОЧЕТЬСЯ
БУТИ У ПАРІ
Хочу познайомитися з жіночкою віком до 39 років,
не схильною до повноти, для створення сім’ї. Можна з
дітьми. Про себе: 45 років, зріст 170 сантиметрів, вага
70 кілограмів, проживаю на Тернопільщині з маленькою донечкою. Непитущий, трудолюбивий, матеріально забезпечений. Мій тел. 0979235055.
ххх
Для спільного проживання шукаю чоловіка віком
50 – 55 років, бажано із сільської місцевості. Щоб був
він добрий, спокійний, високого зросту, середньої
статури. Судимих і алкоголіків прошу не турбувати.
Мій тел. 0689131203.
ххх
Пишу цього листа з надією, що, може, відгукнеться
на нього чоловік, який, як і я, втомився від самотності,
якому хочеться відчути підтримку у цьому непростому
житті. Сподіваюся, що зустрінеться мені людина, яка
веде здоровий спосіб життя, цінує взаєморозуміння,
теплоту та щирість стосунків. Мій тел. 0687789691.
ххх
Сільський чоловік, за професією будівельник, не
п’ю, не курю, нормальної зовнішності (60 років, зріст
170 сантиметрів, вага 75 кілограмів). Познайомлюся із
самотньою жінкою-волинянкою із сільської місцевості. Мій тел. 0988728167.
ххх
Мені 54 роки, зріст 170 сантиметрів, вага 63 кілограми не курю, нормальної зовнішності. Шукаю
свою долю – просту, добру жінку, яка любить дітей
і хоче їх мати, з якою будемо щасливими. Мій тел.
0680219046.
ххх
Самотня, живу у Харкові, а родом з Волині, куди б
дуже хотіла повернутися (після смерті матері залишилася зовсім одинока). Може, на мій лист відгукнеться
чоловік – інвалід дитинства, з яким би ми і одне одного підтримували, і знедоленим людям допомагали
добрим словом та молитвою. Мій тел. 0953391948.
ххх
Мені 53 роки. Хочу познайомитися із жінкою віком
50 – 60 літ, незалежною від дітей, яка погодилася б на
переїзд до мене. Бажано, щоб це була мешканка міста
Рожище чи Рожищенщини. Мій тел. 0505099155.
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— Вона… точно вона, —
промимрив сам до себе.
Не терпілося зустрітися
з Ярославом. Розповісти новину і заодно попросити позичити «на прожиття», тобто
на пляшку. А ще…
Під час зустрічі чолов’яга
простягнув Ярославові радянські купюри.
— Це що за сувеніри, Миколайовичу?
— Це гроші, Ярославе.
Колись ваш батько передав
їх Маргариті на аборт. Вона
не взяла. А я — людина чесна. Не витратив, беріг.
— А чому батькові не сказали й не повернули грошей?
— Боявся, аби з роботи
не вигнав. Сам знаєш, яка
натура в Петра Миколайовича. А коли він у гніві… Але
це ще не все. Я бачив Маргариту. З дітьми. Гарні хлопці. Близнюки. Може, то ваші
діти, Ярославе.
— Яка Маргарита? Ви
її коли востаннє бачили?
Двадцять п’ять років тому?
Привиділося вам.
— Може, й так… Ви мені
на «прожиття» кілька гривень не позичили б?
Проте щось тенькнуло
в Ярославовій душі. Грошей
Маргарита не взяла. Отже,
дітей, мабуть, не позбулася.
Може, це справді його сини.
А якщо Миколайович помилився з перепою?
Ярослав
припаркував
автівку неподалік під’їзду
Маргарити. На лавці сиділи
дві літні жінки.
— Добрий день, я шукаю
Маргариту Іванівну. Здається, вона тут живе.
— А, вчительку нашу?
Певно, вступника маєте.
Вона, кажуть, гарно дітей
до вступу готує.
— Е-е-е… так… вступника… А… діти в неї є?
— Два хлопці. Такі слічні. Вітаються завжди. Дай,
Боже, кожному таких. Шкода, що з чоловіком не станцювалося. Знаєте, вона довго жила далеко звідси. Там
заміж вийшла. А він жодного разу сюди навіть голови
не показав…
Літні пані не проти були
ще побалакати. Але Ярослав
подякував і завів автівку…
…Він кілька разів приїжджав до будинку, де живе
Маргарита. Бачив її з синами. Але так і не наважився
заговорити. А на сидінні
в автівці знову в’янув букетик маргариток…

«Так ніхто не кохав»

бо її чоловіка ніколи не бачили. Батьки викручувалися: мовляв, далекобійником
працює, рідко вдома буває.
Насправді ж Маргарита заміж не вийшла…
…Анжелина
хвороба
прогресувала. Час від часу
її поміщали в психіатричну
лікарню. А тесть традиційно щедро винагороджував
за терпіння свого зятя…
…Невдовзі змінилася система. Петро Миколайович
із шанувальника комуністичного ладу став ревним
християнином. Разом із дружиною ходив до храму, хоча
донедавна не знав, як туди
двері відчиняються. Ярослав
з приводу цієї метаморфози
іронізував, мовляв, батьки
гріхи замолюють.
Станіслав Іванович також
«перефарбувався» у патріота. Зберіг посаду. Для Анжели найняли доглядальницю.
Ярослав часто не ночував
удома. Обидві родини знали
про його походеньки. Але
вдавали, що нічого не сталося. Хвилювалися тільки, аби
Ярослав не завів на стороні
дітей.
…Близнюки виросли, закінчили школу. Вступили
на навчання в рідному місті
Маргарити. Вона з синами
повернулася додому після
смерті батька. У матері з серцем були проблеми. Тому й
покликала доньку.
Маргарита
влаштувалася на роботу в школу. Коли
хтось запитував про чоловіка, казала, що розлучилася.
Хлопці правду про своє народження знали, тому тему
батька оминали.
Маргарита синами гордилася. Вродливі. Розумні. А головне — добрі.
— Дякувати Богу, що
внуки не вдалися в рід того
ірода, — так мати Маргарити відгукувалася про Петра
Миколайовича. — Таких золотих дітей хотів стратити. І синок його не кращий.
Не заступився.
…А Ярослав овдовів. Анжела наковталася таблеток.
Не врятували.
— Ти того… якщо хочеш — одружуйся вдруге. Ми
не проти, — радив тесть.
— Дякую. Я ще від першого одруження не відійшов.
…Колишній водій Петра
Миколайовича впізнав Маргариту, коли на ринку з синами побачив. Хоча вже почав
«закладати», проте око мав
пильне.

l АНЕКДОТИ
:)):)):))
– А твій чоловік хто за гороскопом?
– Козел.
– Так такого знака нема.
– Знака нема, а чоловік є.
:)):)):))
Вагітна жінка приходить
до астролога, щоб той склав
гороскоп її майбутній дитині.
– А під яким знаком була
зачата ваша дитина?
– Ой, здається, там писало «Стоянка заборонена».
:)):)):))
– Дівчата, а ви хто за гороскопом?
– Риби. А ви?
– А ми – риболови!
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Не тільки дівчата люблять
компліменти

«Так ніхто не кохав»

Фото із сайту autoplus.su.

l ПСИХОЛОГІЯ ВЗАЄМИН
5 безвідмовних
способів,
як закохати в себе
хлопця
Ганна КОВПАК,
lifestyle.
segodnya.ua

бираючись на перше побачення, дівчата думають про те, як підкорити
хлопця і зробити так, щоб він
закохався відразу і остаточно. Якщо ви хочете, щоб цей
чоловік залишився з вами назавжди, одного зовнішнього
вигляду та ефектного вбрання
буде мало.
Важливо ще навчитися
інтригувати чоловіка, впевпсихолог-практик
нений
і тренер Павло Раков. Він пояснив, як це робити правильно:
«Як тільки ви стаєте відкритою книгою для чоловіка, він
втрачає до вас інтерес. Ваше
завдання — пробуджувати
цікавість, а не задовольняти
її, і найголовніше залишити
на потім, щоб чоловікові хотілося трохи більше дізнатися
про вас».

З

АЛЕ НЕ ІНТРИГОЮ
ЄДИНОЮ. Є ЩЕ 5 СПОСОБІВ,
ЯК ЗАКОХАТИ В СЕБЕ
ХЛОПЦЯ:
1. ЗОВНІШНІСТЬ
ІЗ РОДЗИНКОЮ
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Про те, щоб добре виглядати не тільки на першому
побаченні, а й на всіх наступних, говорити не варто, адже
це і так зрозуміло. Але, збираючись на перше побачення,
додайте собі якусь родзинку,
щось, що зачепить увагу хлопця. Такі деталі завжди запам’ятовуються. А на кожне нове
побачення хоч трішки міняйте
свою зовнішність — макіяж,
зачіску, стиль одягу. Ви може-

Гарний жарт і красива усмішка можуть розтопити серце будь-якого чоловіка.

те бути різною, а чоловік буде
тільки пильніше намагатися
вас розгледіти і дізнатися.

“

лиште його повідомлення
в месенджері без відповіді
на кілька годин. Це може бути
й інший спосіб, який спону-

Як тільки ви стаєте відкритою книгою для
чоловіка, він втрачає до вас інтерес. Ваше
завдання – пробуджувати цікавість, а не
задовольняти її, і найголовніше залишити на
потім, щоб чоловікові хотілося трохи більше
дізнатися про вас.

4. БУДЬТЕ ПОЗИТИВНОЮ
ТА ЕНЕРГІЙНОЮ
Нити, скаржитися, обговорювати і засуджувати строго
заборонено не тільки на першому побаченні, а й на всіх
наступних. Чоловікам подобаються легкі дівчата, які
мислять позитивно, вміють
відпочивати, енергійні і веселі. Закохати в себе чоловіка
допоможе і ваш щирий сміх.

5. РОБІТЬ КОМПЛІМЕНТИ
І ЖАРТУЙТЕ
2. ДАВАЙТЕ ХЛОПЦЕВІ
МОЖЛИВІСТЬ СКУЧИТИ
Найчастіше стосунки починаються з постійних зустрічей і побачень, ви не можете перестати думати одне
про одного, і навіть якщо
не бачитеся — продовжуєте
спілкуватися онлайн. А щоб
змусити чоловіка ще більше
думати про вас, давайте йому
час скучити. Пропустіть побачення, тільки попередьте
його чемно і ніжно або за-

кає вашого обранця ще більше жадати зустрічі.

3. ЦІКАВТЕСЯ ЙОГО
ДУМКОЮ
Щоб закохати в себе чоловіка, навчіться щиро проявляти інтерес до нього, питати
його думку. Радьтеся з ним
з якихось питань, постарайтеся показати коханому, що від
його рішення багато що залежить. Це додасть йому відчуття значущості та впевненості.

Не тільки дівчата люблять,
щоб ними захоплювалися.
Чоловікам теж подобається
чути на свою адресу приємні слова. Зробіть комплімент
його гарному смаку в одязі,
наприклад, або почуттю гумору. Важливо, щоб ці слова звучали щиро. До речі, почуття
гумору для дівчини також значимий фактор. Гарний жарт
і красива усмішка можуть
розтопити серце будь-якого
чоловіка.

«Якщо ти закохався
в мене, то...»

расуня поглянула на юнака
і промовила:
– Як ти міг закохатися в мене? Моя
молодша сестра набагато
красивіша
і привабливіша за
мене. Зачекай трохи,
вона скоро йтиме
цією ж дорогою.
Чоловік поглянув
на шлях. Справді,
вдалині виднівся жіночий силует. Чоловікові хотілося скоріше
побачити красивішу
жінку, тому він пішов
назустріч… Але… в
тій постаті невдовзі
впізнав стареньку в
латаній хустині.
Ображений хлопець наздогнав красиву жінку. Він гукнув
знавісніло:
– Скажи, як настільки красива жінка може бути такою
лукавою?
Красуня посміхнулась і мовила:
– Так, я обманула
тебе. Але ти ще гірший брехун, ніж я.
Ти сказав, що закоханий в мене, але це
неправда. Чи не так?
Інакше ти б не залишився чекати на красивішу дівчину.

l ХАТА-ЧИТАЛЬНЯ
Іван ДРАЧ

Єдина, з твоїх фантазій
Мені в пам’ятку єдина
Мужчина з крилом підбитим
Схилився над юною жінкою.

К

Мужчині ж вона не до пари,
Бо крила, хоча б підбиті,
Йому пахнуть небом гордим.
Ні знятися він не годен,
Ні взяти її за дружину:
Він небесен, вона ж земна.

“

Фото із сайту liveinternet.com.

«Моя молодша
сестра набагато
красивіша за мене...»

Вуста її спрагло кличуть,
А руки горять з розпуки,
А перса пашать безсоромно,
А юні коліна тремтять.

«Так ніхто не кохав»

«Єдина,
з твоїх
фантазій…»

l ПРИТЧА
Дорогою йшла жінка, гарна, як квітка. Раптом вона
помітила, що за нею слідує чоловік. Жінка звернулась
до нього:
– Скажи, навіщо ти йдеш за мною?
Чоловік відповів:
– О, владарко мого серця, твої чари ведуть мене
за тобою. Тобі я хочу освідчитись у коханні, бо ти
полонила моє серце

volyn.com.ua

Фото із сайту dotyk.in.ua.

Жінка завжди
лежить горілиць
На своїх нерозлітаних
крилах...

А вона ж в очманінні юнім,
Вся онімблена мудрістю статі,
Так розкрилася чистим лоном,
Так заламує руки в млості,
Затуливши собою від нього
Своїх двійко незламаних крил
Жінка завжди лежить горілиць
На своїх нерозлітаних крилах,
Бо ж, поламана мудрістю матері,
Лиш крильцятами персів злітає
До мужчини з крилом підбитим…
Єдина, з твоїх фантазій
Мені в пам’ятку єдина.

27
¹7

volyn.com.ua

Гороскоп кохання
на липень 2021 року

«Так ніхто не кохав»

l ЩО ВІЩУЮТЬ ЗОРІ? Середина літа для більшості людей —
Фото із сайту strana.ua

ОВЕН (21 БЕРЕЗНЯ — 20 КВІТНЯ)
Представників цього
знака можна назвати
щасливчиками. В особистому житті не буде
проблем, пануватиме взаєморозуміння
та любов. Саме в родині
отримаєте необхідні поради та допомогу. За бажанням можна влаштувати відпустку та провести час разом із коханою людиною.
Самотнім Овнам не слід кидатися
у вир необдуманих пристрастей —
це не принесе задоволення. Краще зосередитися на ймовірних серйозних
стосунках.

ТЕЛЕЦЬ (21 КВІТНЯ — 20 ТРАВНЯ)
В особистому житті Тельцям також щаститиме.
Тим, хто знайшов другу половинку, зірки
радять
проводити
більше часу разом.
Можливе поповнення
в сімействі.
Самотні представники
цього знака насолоджуватимуться увагою протилежної статі. Вони
поринуть у вир пристрастей та розваг.
Можливий швидкоплинний роман, що
принесе море вражень. Із серйозними стосунками краще зачекати — навряд чи ви готові саме до такого розвитку подій.

БЛИЗНЮКИ (21 ТРАВНЯ — 21 ЧЕРВНЯ)
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У стосунках із близькими
буде дещо неспокійний
період. Нерідко виникатимуть
непорозуміння і здаватиметься, що кохана людина
не підтримує. Проте
це оманливе враження.
Щоб такого не сталося, слід
більше спілкуватися та прислухатися
одне до одного.
Самотнім Близнюкам зорі обіцяють цікаві зустрічі та, можливо, перспективний
роман. Головне — довіряти своїй інтуїції.

активний та насичений період. Однак треба бути обережним
в особистому житті. Нестриманість та невміння вислуховувати
партнера можуть спровокувати сварки та розчарування
РАК (22 ЧЕРВНЯ — 22 ЛИПНЯ)
В особистій сфері пануватиме
злагода.
Більшість Раків у колі
рідних людей отримують спокій та радість.
Саме час влаштувати
романтичну вечерю
для своїх коханих, запросити на побачення чи
в кіно.
Тим, хто не має другої половинки,
не завадить звернути увагу на друзів
та знайомих. Не виключено, що саме серед них зустрінете свою долю.

ЛЕВ (23 ЛИПНЯ — 23 СЕРПНЯ)
Щодо романтичних стосунків, то у Левів не найкращі часи. Причиною
цього будуть побутові
негаразди:
партнер
може згадати забуті обіцянки. Ліпше не вступати в суперечки, а побороти
свою лінь, поговорити та дійти
згоди. Спільна прогулянка чи вечеря допоможуть розрядити конфліктні ситуації.
Одиноким Левам зорі подарують цікаве знайомство, що може перерости
у щось серйозне. Попри популярність
серед протилежної статі, слід поводитися
стримано.

ДІВА (24 СЕРПНЯ — 23 ВЕРЕСНЯ)
У Дів не все буде гладко. Суперечки
з коханою людиною виникатимуть на рівному
місці. У пориві гніву
захочеться згадати всі
образи, невиконані
обіцянки, однак намагайтеся стриматися,
адже зневажливі слова
можуть надовго залишитися
в серці. Варто побути наодинці, подумати
про життя.
Самотні Діви почуватимуться комфортно. Нові знайомства та зустрічі зроблять липень цікавим та насиченим.
Проте від серйозних стосунків краще
утриматися.

ТЕРЕЗИ (24 ВЕРЕСНЯ — 23 ЖОВТНЯ)
Стосунки з коханими
та близькими переживатимуть новий
підйом. Терези насолоджуватимуться
романтикою, спокоєм. Не завадить
влаштувати приємний
сюрприз, провести час
у незвичній обстановці зі своєю другою
половинкою.
Самотні представники цього знака
мають шанс познайомитися із цікавою
особистістю, це будуть серйозні почуття.
Бажано не розмінюватися на одноденні
стосунки.

СКОРПІОН (24 ЖОВТНЯ — 22 ЛИСТОПАДА)
В особистому житті
представників цього
знака — неспокійний період. Дуже часто саме Скорпіони
ставатимуть провокаторами суперечок.
Їм краще стримувати
свою запальність, адже
нічого доброго з цього не вийде. Треба
навчитися вислуховувати думку іншої людини — коханої, друга чи родича. В іншому випадку є ризик лишитися самотніми,
зіпсувати стосунки.

СТРІЛЕЦЬ (23 ЛИСТОПАДА — 21 ГРУДНЯ)
У романтичних стосунках пануватиме двояка
ситуація. З одного
боку, представники
знака відчуватимуть
любов, підтримку від
коханої людини. З іншого — на поверхню
можуть вилізти давні образи, суперечки, ревнощі. Щоб не довести
до конфліктів, Стрільцям варто на деякий
час відкласти справи і побути зі своєю половинкою — змінити обстановку.
Одинаки насолоджуватимуться увагою протилежної статі. Зорі обіцяють нові
знайомства, побачення, проте щось серйозне навряд чи вийде.

Фото з Instagram Володимира ДАНТЕСА.

ВОДОЛІЙ (21 СІЧНЯ — 20 ЛЮТОГО)
Липень — період розв’язання наболілих особистих проблем. Доведеться
боротися
за своє щастя. Всі непорозуміння
краще
вирішувати самостійно,
не вмішуючи родичів чи
друзів.
Самотні представники знака насолоджуватимуться свободою. Зараз не найкращий
час для серйозних стосунків.

РИБИ (21 ЛЮТОГО — 20 БЕРЕЗНЯ)
Романтичні
почуття
принесуть море позитивних емоцій. Риби
купатимуться в увазі
протилежної статі. Однак це не будуть серйозні стосунки, тому
просто радійте життю.
Сімейні
представники
цього знака переживатимуть період відродження почуттів. Не рекомендується вступати у суперечки з родичами чи друзями —
це не принесе результату.
Джерело: sylnaukraina.com.ua.

«Дякую, що ти змінюєш мене і змінюєшся сама».

«Терпіти мене вже стільки?
Та тобі пам’ятник за життя
поставити треба…»

«Так ніхто не кохав»

volyn.com.ua

КОЗЕРІГ (22 ГРУДНЯ — 20 СІЧНЯ)
У родинних стосунках
сімейних Козерогів пануватимуть спокій та взаєморозуміння. Відпочинок, поїздка з другою
половинкою принесуть
радісні емоції.
Самотнім представникам цього знака зорі подарують цікаве і перспективне знайомство. Спочатку ви просто спілкуватиметеся, а пізніше
виникнуть романтичні почуття, що можуть
перерости у тривалі стосунки.

Співоча парочка із гурту
«Врємя і стєкло» Володимир Дантес
та Надя Дорофеєва відсвяткували шосту
річницю свого весілля. Артист привітав
дружину зворушливим дописом у Instagram
та кумедними архівними кадрами

l ЗІРКОВА ПАРА

Фото із сайту strana.ua

Соня ПОЦІЛУЙЧИК

ість років офіційній
сім’ї! Це називається
чавунне весілля. Як же
жахливо це звучить. Для нас із Надею
все одно найважливішою датою лишається 5-те серпня! Це день нашого
знайомства», — написав Вова («Українська правда. Tabloid» зазначила, що
при цій першій зустрічі Володимир
заявив Надії, що вона стане його дружиною).
«Але не можу обійти цю дату. Витерпіти мене чотири роки і потім сказати: «Я згідна» — ти просто хто? Тобі
пам’ятник за життя поставити треба.
Бо в мої 23–27 я був, просто таки кінченим», — зізнався чоловік.

«Ш

Дантес подякував коханій за те, що
вона змінює його та змінюється сама,
і порівняв їхнє спільне життя з найекстремальнішими атракціонами.

“

Дантес порівняв
їхнє спільне життя
з найекстремальнішими
атракціонами.

«…Дуже кортить, місцями лячно,
перехоплює дух, але внизу живота
шалено приємно лоскоче», — пояснив він.
«Кохаю тебе, моя утя!», — додав
Володимир.
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МАЙСТЕР-КЛАС
З першого класу їм портфелі носили,
А в одинадцятому –
вони нас «відшили»,
Лише фартушки нам
на пам’ять лишили…
– А щоб ви до пенсії у дівках ходили!

***
Створивши їх чоловіками,
творець щось схімічив…
Ці фартушки їм, правда, личать.
***
Колись був популярний такий вислів:
– Нас мало, та ми в тільняшках!
Нині, певно, популярний інший:
– Нас мало, та ми у фартушках!
***
Ну, поприколюватись можна, звісно,
А якщо вони «голубі» дійсно?

Ну, поприколюватись
можна, звісно,
А якщо вони «голубі» дійсно?

***
Ну, фотки вийдуть дуже смішні, звісно.
Не смішно буде, якщо вони
«голубі» дійсно.
(Павло ОЛЕХ,
м. Любомль
Ковельського району
Волинської області).

Тур №7 (2021):
А сьогодні ми пропонуємо помізкувати над підписами до цієї доволі
колоритної літньої світлини. Щось подібне бачили? У поліцію дзвонили? ☺
Кожен учасник може запропонувати до 27 липня будь-яку кількість варіантів
і надіслати їх нам на адресу: 43025, просп. Волі, 13, м. Луцьк, «Так ніхто не
кохав», або на електронну – takvolyn@gmail.com.
Увага! Не забудьте вказати свої дані, щоб отримати 250 гривень
призових, якщо станете абсолютним переможцем конкурсу.
Хай щастить!
ПІДС УМКИ «СТОП-КАДРУ» №6 (2021):

ІІІ місце (50 гривень призових):
В одинадцятім славнім класі –
файні хлопці приколяси!
(Валентина КЛЮЧНІКОВА,
м. Луцьк).

Фото із сайту vodvore.net.

“

***
Колись дівчата з тими хлопцями
дружили,
Котрі на грудях значок ГТО носили.
Нині дружать з такими, які люблять
жіноче одягати –
Видно, не модно дружити
з майбутнім солдатом.
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Увагуар: с!
конк

***
Так на випускнім набрались, –
Що у фартушках попрокидались.

***
– Тату, глянь! Які два клоуни прикольні!
– Це, донь, не клоуни – це випускники.
– А що, хлопчачі фартушки
нині в нас модні?
– Ні, доню, це горілка відібрала
в них мізки.

30

Фото із сайту pixabay.com.
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«Так ніхто не кохав»

«

Початок на с. 2

ІІ місце (75 гривень призових):
Якби в наш час на випускнім
Батьки побачили сина в «прикиді»
такім –
Вони могли б йому по шиї надавати,
І не пустить додому ночувати.
(Павло ОЛЕХ,
м. Любомль Ковельського району
Волині).

І місце (125 гривень призових):
Без сорочки, з бантами
Школу покидаємо.
Хоч штани лишилися!
Маємо, що знаємо…
(Ірина ГАЛ,
смт Торчин Луцького району
Волинської області).

Більше про конкурс — на сайті volyn.com.ua.

Гора з
кам'яної
солі в
Україні

Вид
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засіб

Хімічний
елемент,
метал
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царя
Соломона

Санта ...
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Фейхоа
або
...

Парнокопитна
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Фроляк
Католицька
молитва
... Марія

Француз.
письмен.
... де
Бальзак

Приміщення
античного храму

Таємнича чорна
річка
Південної
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...-Негру

Різновид
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Індійсьболіст
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океані
...

Одиниця
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зневага
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Фелікс ...
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боги
скандинавів
Держава
у
Західній
Африці
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Хаотичне
нагрома- Частина
дження
атома
звуків

Гірчичний
газ

Америк.
актор,
Фігурна
режисер лінійка
Джастін ...

Держава в

Америк.
акторка
...Зеллвегер
Місячний
грунт

Острів
в
Японії
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Склав пан Андрій.

Співачка
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l РОЗУМОВА АТАКА

Європі
Хімічний
елемент,
благородний газ

Українс.
актор
Євген ...

Дріб'язкова
точність

Річка в
Швейцарії

Грошова
одиниця
Гаїті
Фрукт
Брат
Сумчас...,
Аскольтий
росте в
да
ведмідь
Китаї

Пора
доби

Батько
казахів
Українс.
письменник
Іван ...

Акторкак
Держава
в
Європі

Черв'якбагатоніжка

Для
паперів

Білий
сорт
винограду

Озеро в
Канаді
та
США

Напис на
кадрах
кінофільму
Ліва
притока
річки
Ельба

... Гіді
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Фото із сайту pixabay.com.

«Так ніхто не кохав»

volyn.com.ua

Фото із сайту duudaart.com.

Так усміхатися можна, прочитавши «люблю
тебе» чи «чекаю».

Їжак, якому
хтось написав
слово...
Ці квіти у нього асоціювалися з ім’ям коханої.

Маргаритки
для Маргарити
l ЖИТТЯ, ЯК СЕРІАЛ Як вона йому потрібна! Як необхідна

ця тендітна жінка! У неї – сини. А він самотній. Посивів
рано. Ні, це ще не старість. Це втома. Біль, що ятрить
душу. Це те, чого не можна собі простити й забути...
Ольга ЧОРНА

акрапав дощ. Він сидів у автівці
неподалік її під’їзду. Поруч лежав букетик маргариток. Не наважувався подзвонити у двері її квартири. Сподівався, може, вона вийде.
Не дочекався...
Він приїде сюди знову. З букетиком
маргариток. Для Маргарити. Колишньої коханої, зрадженої ним. До тієї,
перед якою має покаятися...
...Ярослав закохався «не в ту» дівчину. Він – син батьків-чиновників.
Маргарита з простої сім’ї. Мама працювала в бухгалтерії на підприємстві,
батько – водієм.
– Що, романтика в голову б’є? –
розсердився батько, довідавшись про
синове захоплення.
– Залиш Ярослава в спокої, – мовила мати. – У його віці всі закохуються
«не в тих». Це мине.
– А якщо не мине? Ми – люди статусу, а та дівка...
– Я поговорю із сином.
Він пообіцяв матері більше не бачитися з Маргаритою. А сам потай ходив на побачення до коханої. Нічого
не розповідав їй про сімейні розбірки.
Гадав, минеться. З часом батьки зрозуміють...
Але в батьків були інші плани. Петро Миколайович хотів поріднитися
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з керівником управління. У того була
донька. Мовчазна, трохи дивакувата. Подейкували, слабість якусь має.
Але Ярославові батьки на те не зважали. Головне, що родина впливова.
Це саме те, що потрібно Петрові Миколайовичу та його дружині.

“

У його віці всі закохуються
«не в тих». Це мине.

– Ярославе, до нас у вихідні гості
прийдуть. Станіслав Іванович із дружиною та донькою. Будеш кавалером
для Анжели, – пожартувала матір.
– О, ні! Тільки не це. Ти ж знаєш, Анжелка... вона трохи якась...
– Це не обговорюється. Тим паче,
скоро на роботі в батька буде серйозна перевірка. А Станіслав Іванович,
якщо треба, може багато чого вирішити...
...Маргарита ошелешила Ярослава:
– Я вагітна.
– І... що ми будемо робити?
– Розпишемось. Ти вже працюєш.
Я через два місяці диплом отримаю. А
потім станемо батьками.
Закінчення на с. 24 – 25.

l ІСТОРІЯ З FACEBOOK
Люблю дивитись на вираз
обличчя людей, які ідуть
вулицею і, заглянувши в екран
смартфона, усміхаються,
прочитавши щось, що щойно
написав хтось, мабуть, для них
важливий
Наталка МУРАХЕВИЧ

Так усміхатися можна, прочитавши «люблю тебе» чи «чекаю».
Або якісь дурноверхі ніжності.
Слова, які щось означають у стосунках — не лиш любовних, іноді
в дружніх чи робочих, але — значимих.
Свідчення небайдужості.
Фото з гарними емоціями.
Смішні картинки після серйозних
розмов на роботі.
Дружні мемчики просто так.
Свідчення близькості, прийняття,
важливості.
Іноді — просто смайлик.
Іноді — навіть трикрапка…
Милуюсь тими людьми і думаю:
як добре, що є можливість то писати, надсилати, отримувати.
Не стримуйте емоцій, одне слово.
Пишіть і надсилайте.
Це важливо.
Картинка — так виглядає їжак,
якому хтось написав «люблю».
Фото із сайту pixabay.com.

Бажаємо, щоб і у вас було так на душі!

