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Одеський державний цирк приймає 
своїх глядачів уже 124 роки підряд. 
Там на нас чекають клоуни, акро-
бати, жонглери, дресирувальники, 
ілюзіоністи та найулюбленіші ар-
тисти дітей та дорослих – тварин-
ки. Саме через них 12 листопада три 
десятки активістів зібралися під 
улюбленими для багатьох одеситів 
стінами.Влітку державні екоінспек-
тори вже наносили свій візит Одесь-
кому цирку. Тоді глядачі вітали на 
виставі червонокнижних ведмедів. 
Чиновники винесли вердикт – забо-
ронити використання диких тварин 
у будь-яких шоу та створити належні 
умови для їх утримання. Проте ад-
міністрація закладу, зі слів активістів, 
цим знехтувала. Тож зоозахисники 
знову викликали поліцію. Доки роз-
биралася правозахисники, активісти 
закликали глядачів повернути квитки 
й підтримати гасло «За цирк без тва-
рин». Втім, у цирку стверджують, що 
якщо всі шоу будуть без тварин, то 
їм доведеться згорнутися уже за пів-
року. Шквал громадських протестів, 
щодо участі звірів у шоу, пройшов-
ся й по іншим містам України. Лише 
в 2018 році було проведено близько 
10 мітингів жителів Києва, Львова та 
Дніпра. Засновник зоозахисної ор-
ганізації «UAnimals» Олександр То-
дорчук нагадує на своїй сторінці в 
Фейсбуці про те, що по-перше, аби 
навчити тигра стрибати через вогня-
не кільце чи ведмедя їздити на вело-
сипеді, дресирувальники використо-

вують батоги, електрошокери та, навіть, 
спеціальні гаки, як це відбувається у випад-
ку із слонами. По-друге, умови утриман-
ня. Жоден цирк світу не може забезпечи-
ти гідні умови тварині, а українські цирки 
тим паче. Іноді великих тварин трима-
ють у клітках площею в один квадратний 
метр. Але головне, за словами зоозахис-
ника, тварини не створені для того, аби їх 
використовували для розваг. Тим часом у 
Європі шириться практика заборони цир-
кових шоу за участі тварин. Консерватив-
ні і завжди стримані члени парламенту 
Великобританії в 2012 році голосують за 
повну заборонувикористання дресирова-
них тварин у цирках країни. Від подібної 
негуманною практики відмовилася інаша 
країна-сусідка Польща. У 2015 році в Ні-
дерландах залишається дозволено вико-
ристання дикихтварин тільки в зоопарках. 
У Бельгії закон про захист прав тварин був 
прийнятий в 2013. До ініціативи UAnimals 
всього за кілька місяців приєдналося кіль-
ка тисяч активістів, в тому числі, зірокі 
лідерів думок. Цирки-шапіто вже заборо-
нені у Львові і Дніпрі. У парламенті зараз 
розглядаєтьсявідразу кілька тематичних 
законопроектів, і ми сподіваємося, що де-
путати почують людей і зроблять цей гу-
маністичний крок в майбутнє.  Жорстокі 
методи дресирування - лише один аспект 
антигуманного жанру дресури. Цирк за-
бирає утварин всіляку гідність і природну 
красу, перетворює їх на тюремних ув’яз-
нених. Тільки на відміну відсвіту людей, 
де за гратами повинні сидіти злочинці, 
чотириногі виявляються в ув’язненні без 
будь-якої провини. Для багатьох дирек-

торів цирків турбота про умови утри-
мання чотириногих артистів наостан-
ньому місці. Приміщення, де вони 
знаходяться, вольєри ремонтуються 
в останню чергу і, якправило, не в тій 
мірі, яка потрібна для їх комфорт-
ного існування. Каучукове покрит-
тя манежів цирківчасто виявляється 
травмонебезпечним для коней. Зму-
чена, забита тварина не в змозі адек-
ватнооцінювати ситуацію, тому вона 
в будь-який момент готова до самоза-
хисту. Причому, така поведінка вла-
стива не тільки хижакам. Тісні загони, 
погане утримання, жорстоке повод-
ження є причиною раптових нападів 
агресивності і у інших тварин. Так, з 
1990 року понад 50 людей було вбито 
слонами, що містяться в неволі.Спо-
стерігаючи за цирковими виставами 
за участю диких тварин, ми стаємо 
свідками їх безмовного страждання. І 
якщо ми спокійно можемо це спогля-
дати - значить, ми вже співучасники, 
оскільки нічого не робимо для припи-
нення знущання над тваринами. Така 
співучасть шкодить моральному здо-
ров’ю нації. Нашезавдання вирішення 
проблеми дресури в цирку полягає в 
тому, щоб поставити свідому частину 
суспільства перед вибором чи потріб-
но нам видовище, отримане ціною 
жорстокого поводження з тваринами. 

Сімейна розвага чи все ж таки концтабір для 
тварин?

Повне  шапіто

  Катерина
       Полюганич

Якщо не буде попиту на жор-
стокість - не буде і пропозиції. Від 
цього виграють і тварини, і люди. Чим 
більше в нашому житті буде доброти, 
тим менше в ній буде зла. 
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Традиція наряджати ялинку на Новій 
Рік вже стала частинкою нашого жит-
тя, приємним святковим ритуалом, 
на який із нетерпінням чекають як 
діти так і дорослі. Мало хто знає, що 
Новорічна ялинка прийшла до нас із 
самої Німеччини, та була спочатку 
відома як Різдвяне дерево, адже все 
ж-таки головне свято, що відзнача-
лось у нас довгий час – Різдво. Ялинка 
з’явилась у середині 19 століття, і вже 
скоро світле свято Різдва було важ-
ко уявити без неї. Символом Нового 
року ялинка стала в середині 1930-х 
років за часів радянської влади, і за-
лишається ним досі. Тепер наряджати 
хвойне диво яскравими гірляндами та 
кольоровими шарами – така ж звич-
на частина святкування, як поїдання 
олів’є та загадування бажань під бій 
курантів.Втім, для деяких, ялинка – 
не лише атрибут свята. Це ще й досить 
прибутковий новорічний бізнес, спо-
сіб швидко заробити багато грошей, а 
в сучасних умовах кризи – ще й гаран-

товане працевлаштування для вас і ваших 
рідних. За два тижні торгівлі можна за-
робити від 6 до 16 тисяч гривень за спри-
ятливих умов і гарної якості товару. З ін-
шого боку, лише за офіційними даними в 
Україні щорічно вирубається 5 мільйонів 
лісових красунь, а це близько 500 гектарів 
зелених насаджень (при цьому вируба-
ють  навіть дерева, вік яких перевищує 
4-5 років). Найгірше те, що майже тре-
тина ялинок щорічно залишається непро-
даною, і викидається просто на смітник. 
Тому варто поставити питання: чи коштує 
це того, адже вирубка лісів набагато випе-
реджає їх природній ріст, що може скоро 
призвести до дефіциту деревини.Остан-
нім часом українці почали свідомо опіку-
ватися екологічним станом нашої краї-
ни: все більшої популярності набувають 
штучні варіанти новорічних красунь, які 
до речі мають досить багато переваг (іде-
ально рівні та гарні дерева, хвоя яких не 
осипається і не жовтіє). Серед недоліків – 
відсутність приємного хвойного аромату, 
який за словами деяких «винахідливих» 

Ялинка: бізнес чи святкова традиція?

Дар’я 
     Савєльєва

одеситів легко замінити арома-мас-
лами, та неприродній зовнішній ви-
гляд.*

*згідно результатів соц-опитування

Ходить університетом легенда про те, 
що кожен раз, коли редакція «Inspire» 
іде у відпустку вона залишає по собі 
подарунок для усіх, хто наближаєть-
ся до її стенду. І подарунок цей - до-
бра порада.  І, як ви вже зрозуміли, до 
вашої уваги пропонуємо список кіно-
фільмів, які вам час подивитись (або 
передивитись) саме на цих канікулах.
Несплячі в Сієтлі

Чи трапляється справжнє кохан-
ня двічі? Саме над цим питанням ви 
будете замислюватися, дивлячись 

«Несплячих в Сієтлі». Сповнена гумору, 
справжніх почуттів та щирого співчуття 
історія про те, як один маленьких хлоп-
чик вирішив допомогти своєму батькові 
покохати знов.

За сімейними обставинами

   

Життя таке, як воно. Справжня класи-
ка кіно. Збірник цитат, які будут лунати 
устами ще наших внуків. Якщо фраза 

«фефекти фикции» ні про що вам не 
говорить - біжіть дивитися «За сімей-
ними обставинами». Кіно прекрасне 
як за сюжетом, так і за акторським 
складом.

Міст в Терабітію

Якщо цього Нового Року ви все ще 
сподіватиметеся побачити Діда Мо-
роза, то це кіно для вас. Фільм для 

Що подивитись цією зимою?

продовження на стор.  4



4  Inspire № 3 (9) грудень 2018

тих, хто мріяв знайти вхід у країну 
див на задньому дворі. Фільм, який 
неодмінно поверне вас у дитинство і 
змусить, хоча б на мить, але повірити 
у дива.

Едвард Руки-Ножиці

Зворушлива історія кохання люди-
ни і монстра. Фільм з непереверше-
ною естетикою. Абсурдні контрасти, 
притаманні майже усім роботам Тіма 
Бертона, саме у цьому кіно досягли 
свого апогею. 

Будиночки, кольорів лялькових на-
рядів та готичний замок на верхівці 
скали. Але де ж ховається насправді 
добре серце?

Опівночі в Парижі

Якщо б вам сказали, що сьогодні ви 
можете повечеряти зі своїм улюбле-
ним письменником, кого б ви обра-
ли? А якщо б ви зустріли усіх своїх 
улюблених письменників, які років 
50-100 як померли, як швидко ви б 
бігли до психіатричної лікарні? 

Оповідь про чоловіка, який опинився в 
Парижі минулого і змінив все своє життя. 
А також це просто ідеальне кіно для тих, 
хто мріє потрапити в Париж або оновити 
спогади про нього у своїй пам‘яті. 

Брудні танці

Ідеальна збалансованість пристрасті та 
тендітності під супровід саундтреків, які 
після перегляду кінострічки ви, обов‘яз-
кого будете прослуховувати та під які ви 
будете пританцьовувати. Фільм для тих 
днів, коли зима стає занадто холодною, а 
настрій щезає. 

Кіно, яке буде змушувати пританцьовува-
ти ще не одне покоління.

Римські канікули

Історія Попелюшки? Навпаки! 

Молода і вродлива принцеса Анна збігає 
з палацу і опиняється на вулицях нічно-
го Риму, де її, майже сплячу, знаходить не 
найуспішніший але амбіційний журналіст, 
який прагне зробити з цього сенсацію. Чи 
вдастся йому це? Чи не закохається він у 

принцесу? Один зимовим вечором ви 
маєте про це дізнатися...

Секретне досьє

Рекомендація від журналістів і для 
журналістів. Кінострічка в якій із ви-
нятково витонченим смаком показані

різні етапи вироблення печатної про-
дукції. Але, що, звісно ж, не менш 
важливо, за сумлінною операторсь-
кою працею ховається не банальний 
сюжет і аматорська акторська гра, а 
цікаві сценарні ходи та зірковий ак-
торський склад.

Термінал

Том Хенкс і його неперевершена ак-
торська гра, як винешька на торті цьо-

го прекрасного, теплого, по-справж-
ньому щирого кіно. Фільм, який вчить 
нас бути добрими, але впертими, від-
вертими, але вміти зберігати таємни-
ці. Фільм  для  перегляду з найрідні-
шими людьми підчас снігопаду. Не 
інакше.

Дарія  Коваль

початок на стор.   3
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Почему творить добро так важно? 

Добро, которое исходит от сердца, 
обязательно вернется к человеку, де-
лающему благие дела. Оно греет и 
спасает нашу душу от безразличия и 
злобы, а также дарит теплое ощуще-
ние в груди. Это тепло возникает, ког-
да мы видим искреннюю радость чело-
века, которому помогли, и его счастье 
делает счастливыми нас. Есть немало 
способов помогать людям, а это всего 
лишь 5 из них:

1.  Благотворительный фон «Добрый 
Самарянин» уже не первый год с 23 
декабря по 8 января устраивает «Рож-
дественскую резиденцию добра» на 
Дерибасовской, где можно поучаство-
вать в благотворительности, посетив 
музеи старых открыток, игрушек и 
мастер-классов. Также есть возмож-
ность посмотреть рождественские 
мультфильмы. Ещё есть специальная 
зона, где можно поучаствовать в бла-
готворительном аукционе и социаль-
ных проектах как:

«Собери подарок сироте». 

Особенность проекта не просто дать 
ребёнку подарок, а выполнить его же-
лание. Ведь некоторые дети не хотят 
дорогих безделушек, в виде импорт-
ных кукол или дорогих телефонов. И 
на вопрос волонтера “Чего ты жела-
ешь на Новый год?”, тихо отвечают 
“Родителей”. Этот проект создан не 
только осчастливить детей подарка-
ми, но и дать возможность взрослым 
задуматься о усыновлении ребёнка. 

«Добрый друг». 

Волонтёры помогают малоимущим 
пожилым людям, обеспечивая их про-
дуктами питания, и не только на Но-
вый год. А на новогодние праздники 
они стараются порадовать своих  по-
допечных открытками,тёплыми но-
сками и различными сладостями.

«Вторая жизнь для ваших вещей». 

Одесситам предлагают избавляться от не-
нужной одежды, принося при этом поль-
зу. Волонтеры собирают вещи, а после, в 
зависимости от состояния, продают или 
сдают их в приюты, детдомы и дома пре-
старелых.Все заработанные деньги с аук-
ционов отправляют на благотворитель-
ность.

2. Фестиваль «Европейское рождество в 
Кирхе»Праздничные дни в Кирхе обе-
щают быть незабываемыми! Рождествен-
ские ярмарки и концерты, мультимедий-
ные Шоу и мистерии, песочная анимация, 
спектакли, балет, живая органная музыка 
и музыка в исполнении не классического 
рояля, колядки, хоры и Рождественский 
вертеп – всё что нужно для праздничной 
атмосферы! Ярмарка будет проводиться с 
22 по 25 декабря. + Часть собранных де-
нег пойдут на подарки детям из малоиму-
щих семей Одессы.

3. Помогай одним кликом. У некоторых 
есть желание сделать благое дело в канун 
праздника, но совсем не хватает времени 
в этой предновогодней суете. Поэтому 
волонтеры придумали ещё один способ 
поучаствовать в благотворительности. 
Фонд «Подари жизнь» вместе с магази-
ном «Enter» проводят акцию «Время да-
рить подарки». С 1 до 18 декабря можно 
зайти на сайт магазина, нажать кнопку 
«Выбрать подарок ребенку» и приобрести 
товар, отмеченный значком акции. После 
чего волонтеры забирают игрушки и раз-
возят по детдомам. 

4. Помочь организовать праздник для 
бездомных. Пожалуй, собрать деньги 
для людей лишенных крова труднее 
всего. Так как вид немытых, оборван-
ных людей мало у кого вызывает со-
чувствие. Но мы не должны забывать, 
что в такой ситуации может оказаться 
каждый. А также необходимо пом-
нить в канун Нового года о доброте 
и милосердии.Участники движения 
“Друзья на улице” уже 11 лет пытают-
ся сделать так, чтобы ночь с 31 декабря 
на 1 января не стала для бездомных 
еще одной морозной ночью, которую 
просто нужно пережить.

5. Помочь животным в приюте.Зимой 
животным в приютах очень нелегко. 
Будки недостаточно тёплые, а поме-
щения для кошек давно не отаплива-
ются, корма тоже не всегда хватает. 
Помочь можно по-разному: завезти 
мешок корма или старое одеяло, по-
мочь утеплить будки или стены. Но 
самая большая помощь, а заодно и 
подарок для всей семьи–это взять лю-
бимца домой.Рождество — это празд-
ник наполненный теплотой и домаш-
ним уютом. Пусть в эти дни никто 
вокруг нас не чувствует себя забытым 
и покинутым. Приходите в гости к 
своим одиноким пожилым соседям, 
с угощениями и теплыми поздравле-
ниями, порадуйте сироту подарком и 
письмом с парой ласковых строчек, 

5 способов внести капельку тепла на 
зимние праздники.

  Стефанія
     Бондаренко
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непогана кульмінація, і логічна кінцівка) 
у настільки специфічному і, важливо - не 
концертному жанрі, було дуже важко. 
Проте 2 години пройшли гладко, без особ-
ливих провисів. Окремий захват потрібно 
адресувати технічній складовій концерту. 
Чи серед протестантів, чи зі сторони, ор-
ганізатори знайшли чудового відеореже-
сера. Створені їм добірки приємних, але 
у той же час влучних кадрів, виглядали 
під стать музиці – грандіозно. Ще більше 
поглиблювало ефект виведення зобра-
ження на вівтар. Штормове море, спала-
хи блискавиць та колихання трави на тлі 
мінімалістичного лютеранського розп’ят-
тя. Так, все сподобалось. Давайте ще. 
Втім, усі плюси технічної частини мог-
ли запросто спаплюжити те, заради чого 
слухачі і прийшли. Орган, як і органіст-
ка, були прекрасні. Як вуха простака, так 
і органи слуху вибагливого відвідувача, 
ця віртуозна музикантка вражала і, інко-
ли, навіть пестила. Однак, наскільки вда-
лою не не була б музика, за 2 години вона 
мала усі шанси набриднути. Очевидно, 
що таку програму потрібно було б чимось 
розбавляти, аби від перенасичення одно-

го інгредієнта вона не перетворилась 
у приторний сироп. На допомогу 
прийшов вокал. Там було все: Співа-
ки виконували «Ніч у опері», і като-
лицьку месу (невідомо, як Мартін 
Лютер до такого віднісся би), і про-
тестантські піснеспіви. А вокалісти 
були більш, ніж чудові. На декіль-
ка хвилин можна було й забути, що 
знаходишся просто в Одесі, просто 
на дерев’яній лаві під високим скле-
пінням лютеранської церкви. Це була 
казка, фентезі із старої Європи, ра-
ритетнийкінофільм. Та що завгодно, 
але не повсякденний вечір останньої 
суботи останнього місяця осені.Хоро-
ший концерт – це збіг дуже багатьох 
обставин. Коли організатори створю-
ють вдалу програму, а виконавці три-
мають високий рівень, подію можна 
вважати вдалим. А якщо усі компо-
ненти на екстра-рівні, можна гово-
рити про щось прекрасне. Вечір ор-
ганної музики у кірхі був ще краще. 
А краще, здається, уже немає куди. 

  «Готика любит пенье

  Душ кафедральных органов,

  Ты – колдовское растенье,

  Хрупкий цветок майорана...»

Бах, дерев’яні лави, неповнолітні те-
нори, розп’яття. Ні, це не короткий 
перелік реквізиту на черговий бри-
танський фільм про середньовіччя. 
Так, це сталося посеред цілком модер-
ного українського міста у 21 сторіччі. 
Ніч органів у кірхі – це те, що варто 
пережити. Про органи як найзагад-
ковіший музичний інструмент напи-
сано та оповідано чимало. Це і серед-
ньовічні байки про тисячі духів, які 
проживають у кожній металевій тру-
бочці інструмента.Туди ж і казки про 
талант від диявола у особливо вірту-
озних виконавців. У останнє справді 
починаєш вірити, коли вперше чуєш 
цільний концерт наживо. Потріб-
но зазначити, що конкретно зі ство-
ренням концерту в організаторів усе 
вийшло. Слабо розуміючись у вну-
трішній кухні є відчуття, що створити 
цільну композицію (була і зав’язка, і 

Орган,на який хочеться сходить ще раз
Справа не тільки в наголосі

Не будьмо байдужими!

Богдан
     Максимець

Наш факультет незвичайний. 
Бути журналістом означає мати 
підвищену чуйність, повагу да 
інших, загострене відчуття спра-
ведливості. Проблеми не підто-
чують наш факультет, а навпа-
ки – консолідують, роблять його 
сильнішим. 

Студент журналістського фа-
культету, четвертокурсник Пав-
ло Бабулов страждає на тяжке 
захворювання. У нашого одно-
курсник немає батьків, тому він 
вимушений просити допомоги у 
своєї другої сім’ї – у нашого фа-
культету. Операція по ушиван-
ню шлунку потребує чималих 
коштів, які Паші взяти просто 
немає звідки. Усі ми люди, а це 

зобов’язує бути чутливими до чужо-
го горя. Тільки разом ми сильні, і ця 
сила здатна допомогти тому, хто так 
цього потребує.

731 2191 0801 7348  Байбулов Павло Валерійович

Факультет журналі-
стики, реклами та ви-
давничої справи провів 
благодійний ярмо-
рок «З миру по нитці» 
28.11. Спільними зу-
силлями нам пощасти-
ло заробити 9123 грив-
ні. 

Це чималі гроші і ми 
дякуємо кожному,   
хто приймав у цьому 
участь та всім тим, хто 
не пройшов повз нас і 
зробив свій внесок в 
здоров’я Павла.

Ніколи не хворійте та 
завжди допомагайте 
тим, хто цього потре-
бує.
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  Bohemian Rhapsody
Один з 10 кращих кінофільмів 2018 
року за версією журналу «Time».
Отримав високу оцінку світових 
критиків, змінив двох режисерів та 
став самим касовим біографічним 
фільмом у світі.

«Богемна Рапсодія» розповідає 
про життя британського рок-гурту 
«Queen», зокрема його фронтмена  
- Фредді Мерк’юрі.  

Хоч фільм і вважається біографіч-
ним, Рамі Малек, який зіграв го-
ловну роль, в одному з інтерв’ю 
каже: «Это не документальный 
фильм, и мы не соблюдали четкую 
хронологию событий, поскольку на 
всю историю у нас было 2 часа». Ві-
домо, що режисери спочатку поста-
вили собі за мету більше розповісти 
про життя Фарруха Бульсара . По-
знайомити нас з дитинством співа-
ка на острові Занзібар, та показати 
його в школі Святого Петра. Та від-
сутність цих кадрів не псує загаль-
ної історії.

Все починається у 1970-х, коли Фа-
рух дізнається, що вокаліст гурту 
«Smile» Тім Стаффел вирішив піти. 
Він одразу бере ініціативу в свої 
руки і приєднується до хлопців. У 
фільми це не висвітлюється, але 
відомо, що Бульсара знав Стаф-
фела. Вони були друзями, сусіда-
ми та навчалися в одному коледжі 
мистецтв. З часом назва гурту 
змінюється на «Queen», а ім’я  во-
каліста на Фредді Мерк’юрі. Тоді і 
починається найцікавіше.

Протягом усього фільму ми спо-
стерігаємо за стосунками Фред-
ді та Мері Остін(Люсі Бойнтон). 
Історія кохання, самопожертви та 
шаленої підтримки. Сценаристи 
передали усі деталі цих нелегких 
взаємовідносин. З цим їм допомог-
ла справжня Мері, яка відмовилась 
від зйомок в фільмі, але схвалила 
сценарій. Також Мері Остін разом 
з членами гурту Браяном Мейем та 
Роджером Тейлером ухвалили ак-

торів, які зіграли їх у стрічці.

Потрібно відмітити неймовірну 
схожість артистів, манеру поведінки. 
Нікому з них не знадобився екстра 
грим, крім Малека, який для довер-
шення образу вставив собі накладну 
щелепу. Згодом вона була залита зо-
лотом та зберігається у актора в якості 
сувеніра.

Хоч картину не можна назвати ціл-
ком біографічною, найважливіші 
подробиці не залишились за кадром. 
Нам демонструють гомосексуальність 
фронтмена, його хворобу та сварки у 
гурті. Погано те, що не були до кінця 
розкриті неординарні смаки соліста,  
та витівки інших музикантів. Мож-
ливо на цьому не хотіли загострювати 
увагу, але це замилило очі глядачу. З 
мінусів також потрібно виділити деякі 

діалоги, які не мали ніякого сенсу. 
Та все інше було цілком прекрасне. 

Особливим для мене був епізод, у 
якому Ме́рк’юрі дізнається про не-
минучу смерть. У кепці і окулярах 
він повільно йшов по коридору, 
коли раптом хворий хлопець, тіло 
якого було покрито виразками, 
починає співати «Єєєоо». Фредді 
на мить зупинився, і не дивлячись 
йому в очі відповідає таким самим  
«єєо». Атмосфера моменту та жах-
ливість ситуації розчулила кожно-
го глядача. 

Музика рок-гурту,  яка змушувала 
тебе підспівувати і відбивати ритм, 
жвавий сюжет, гарні кадри та 
спеціально збудована копія сцени 
на стадіоні «Вемблі»  не залишить 
вас байдужими. 

Ви будите сміятися разом з Родже-
ром, переживати з Браяном, пла-
кати з Джоном та співати з Фредді. 
Чи вартий фільм того, щоб витра-
тити на нього 2 години? Звісно, що 
так.

  Аріана
     Амірханян
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23 ПОРАДИ, ЯКІ ЗБЕРЕЖУТЬ 
ТЕПЛО БЕНГАЛЬСЬКИХ ВО-
ГНІВ У ГРУДЯХ НА УВЕСЬ РІК

Остання цифра один на цьогоріч-
ному календарі буде означати одне: 
настала найбільш казкова пора року. 
Аби між мандаринами, какао і ялин-
ками не загубити справжній новоріч-
ний настрій, ми вирішили написати 
невеличкі, але від того не менш кори-
сні, поради.

Перший курант новорічного настрою 
у нас запланований на 15 грудня. У 
цей день купіть велику плитку шоко-
ладу і гайда збирати новорічні вог-
ники у святково прикрашений центр 
міста!

16 грудня – заплануйте поїздку на 
Червоне море і почуйте від батьків, 
що максимум, що вам світить з таки-
ми оцінками – це Дністровський ли-
ман. 

17 грудня – купіть цитрусових, тріш-
ки кориці і приготуйте для всіх 
глінтвейн. 

18 грудня – беріть кохану за пра-
ву руку, і скоріш до крамниць ско-
пувати усі новорічні прикраси. Ну, 
або коханого за ліву, і нумо купляти 
святкову піну для гоління. 

19 грудня – прокиньтесь якомога 
раніше, вдягайтесь тепліше, виру-
шайте на пошуки новорічної ялин-
ки, бажано штучної.  P.S.  зберігай-
те ялинку в недоступному для кішок 
місті. 

20 грудня – купуйте багато солодо-
щів на подарунки, і не забувайте, що 
це все на ПОДАРУНКИ, а не вам до 
чаю.

21 грудня – Складіть святкове меню, і 
зауважте собі, що ніякий закон світу 
не забороняє їсти щось, окрім Олів’є 
на новорічні свята.  

22 грудня – Обов’язково в цей день 
зробіть сніговика, і пам’ятайте: морк-
ва - замість носа. 

23 грудня – Час придбати новоріч-
ний костюм. Сніжинка - твоє покли-
кання (подивись на фото з дитячого 

садочка, потім у дзеркало. І зрозумій, 
що з цього часу мало що змінилось) 

24 грудня –  Доведеться знову купу-
вати новорічні цукерки, бо ті, що ви 
купили 20го, вже закінчились.

25 грудня – Потренуйтесь хрюкати , 
бо після 5 бокалу шампанського часу 
на репетицію не буде. 

26 грудня – Купіть бенгальські вогни-
ки, зробіть декілька фоток, і обов’яз-
ково закиньте їх до свого Instagramу. 
Нехай усі знають, що ви готові до 
свят 

27 грудня – Час показати, що ви у чу-
довій фізичній формі(заплющимо очі 
на 5 зайвих кілограмів)- ідемо ката-
тися на ковзанах.

28 грудня - Залишилося 4 дні до Но-
вого Року, саме час сісти на дієту , бо 
не втиснешся у новорічне вбрання .

29 грудня – Піди до подружки, під-
няти святковий настрій, купити кіло-
грам мандаринів ( і не забудьте про 
ігристе - головний інгредієнт на-
строю) 

30 грудня - саме час подумати про те, 
про що будеш шкодувати 1-го січня.

31 грудня – Пейте, пойте, веселитесь,

   Но под елку не ложитесь, 

   Чтобы дедушка Мороз 

   Не испугал ваш красный нос.

1 січня -  Новий рік вдався, якщо 1-го 

січня соромно, але не пам’ятаєш, 
перед ким ...

2 січня – Відкрийте холодильник, 
ви бачите багато їжі, сфотографуй-
те,  бо це повториться рівно через 
рік.

3 січня - Новий рік позаду, але ско-
ро Різдво, тож бігом знову до кух-
ні, відпочивати нема часу.

4 січня – Ідіть в баню ( P.S. саме в 
баню) 

5 січня –  негайно викидай свої 
старі джинси, і біжи купувати нові! 
І нічого ти не набрав(-ла)

6 січня – Купіть 5 кілограмів кар-
топлі, 10  кілограмів борошна, і 
наліпи вареників на цілу роту. А 
навіщо, подумаєш уже потім. 

7 січня – Зберіться разом з найдо-
рожчими людьми, з’їжте усі варе-
ники (ага, знадобились) і відсвят-
куйте разом Різдво ( P.S. не так як 
Новий рік)

Це були декілька  порад для під-
тримки Новорічного настрою від 
нашої редакції. Бажаємо вам про-
вести цей рік добре, і зустріти Но-
вий ще краще!  Сумлінно дотри-
муйтесь наших порад, і ви навіть не 
збагнете, як почнеться довгоочіку-
ваний другий семестр.

 Хрюкни, схудни, виживи.

   Іванна 
       Карабажак


