
Ласкаво просимо до 
Овального кабінету - сердця 

американської політики. 
Якщо нам пощастить, ми 

зможемо застати за  роботою 
Президента Сполучених 

Штатів!

А це, шановні, і є Овальний 
кабінет Президента США



Я дуже радий 
бачити вас усіх 

тут, в Овальному 
кабінеті...



Вражаюче! Мені 
подобається ваша 
креативність! Ви 
звідки будете? Ми з України, 

навчаємося по 
обміну в Літній 

школі Гарвардського 
університету

Чудово! Як ви дивитесь на 
те, щоб трошки політати зі 
мною на вертольоті? Вам 

сподобається!

Ви серйозно, 
пане Президент? 
Ми завжди про 

це мріяли!!!



Хотів би я бути на вашому місці зараз. 
Бути президентом набагато важче, 

ніж студентом. Особливо, коли в тебе 
вибори на носі.

Не хвилюйтесь так, Пане 
Президенте! Здається. Ви чудова 

людина і ми переконані, що 
американці проголосують за Вас!

Ну, коли настає час виборів, 
бути гарною людиною 

недостатньо, щоб перемогти. 
Мені треба переконати виборця, 
що я справді такий чудовий, як 

розповідаю. І, зважаючи на 
останні опитування, у мене 

це не дуже виходить...

Можливо це можна 
виправити, пане 

Президент!

Подивіться, ми летимо над 
фермою! Попросіть пілота 

приземлитися тут.



Е... вибачте, будь ласка... це може здатися 
дивним... е... але, чи не могли б Ви, будь ласка... 

ммм... продати мені одну з Ваших корів?..

Ви хочете купити мою 
корову?!! Гаразд... Думаю я 
можу її Вам продати... але 
як ви збираєтесь її забрати 

із собою?



ОК, час час зустрітися з  
виборцями. Сподіваюсь, 

ти їм сподобаєшся більше, 
ніж моя остання податкова 

реформа...



Мої любі американці! 
Сьогодні перед нами 

постали... різні складності....... 
від економіки до зовнішньої 

політики і далі ще... Це 
означає, що ... ну, що ми 

мислимо зашорено, що... еее... 
нам треба, якісь нестандартні 

решення приймати.



Не можу повірити, що 
застрягли тут, серед куп 

коров"ячого лайна, і все це 
через цим двох малюків-

українців! Треба буде 
їх провчити, щойно ми 

виберемося звідси!

Пізніше того ж дня

Пане Президент! 
Що це за історія з 

коровою?

Зустрі-
чаємо, 

Президент 
Сполу-
чених 
Штатів!

Пане Президент, це  
ваш новий начальник 

штабу?

Пане Президенте!  
Чи Ви цим даєте нам  

зрозуміти, що американські 
виборці безмізкі тварини, з яких 

втреба видоїти все, що вони 
мають?



Ця корова - це... мій 
персональний талісман, 

моя Берегиня! Не шукайте 
за цим якусь логіку. Прямо 

зараз просто спробуйте 
сприйняти це, як воно є. Деякі 
з моїх найкращих рішень, і, я 

переконаний, ваших також, були 
спонтанними, несподіваними, 

такими, які ми навіть самим собі 
не могли пояснити...

Свої власні найважливіші 
політичні рішення я 

приймав саме так, це точно!

Рейтинг Обами зростає 

завдяки корові

Корова Обами  
завдає удару Ромні

Корова дає новий поштовх 
компанії Обами

Я сама в шоці!

Ну, ви - це щось! Як ви 
дивитись на те, щоб 
приєднатися до моєї 

кампанії? Будете моїми 
таємними інтернами-

радниками!

Рейтинг Обами стрімко зростає

Власне... Ми не можемо, 
пане Президент. Наша 

студентська віза не 
дозволяє нам брати участь у 

політичному житті.
Не зважайте, пане 

Президент! Він просто 
жартує! Це буде велика 

честь для нас!



Пане Президент, ось 
докладний графік наших 

прогнозів на 2013 рік,  
як Ви просили. 

Ну і що ви двоє 
думаєте про це 

все?

А також глибинний  
аналіз наших реформ у сфері 
охорони здоров"я, зовнішньої 

політики та податкової реформи.

Ух ти! Це все 
виглядає так 

складно! Я 
поняття не 
маю що це 
все значить! 
А Ви, пане 
Президент?

Ой...

Нам потрібне гарне  
пояснення для виборців,  

пане Президент. Інакше вони 
назвуть Вас збоченцем!

Ви повинні 
публічно 

оголосити, 
що це все 

підробка, яка 
є частиною 

брудної 
кампанії Ромні!

Пам'ятаєте, як Клінтон 
сказав "У мене не було 

сексуальних стосунків із 
цією жінкою"?

І що ж мені тоді 
робити?

Чесність - це найбільша 
сила! Це найперше 

прислів'я англійською 
мовою, яке ми вивчили  

в школі.

Якого біса? 
Де вони це 
дістали?!!

І Вас окрім 
збоченця 

назвуть ще й 
брехуном! 

Я не думаю, що Вам 

хтось повірить.



Це був мій сюрприз для Мішель - я 
запрросив її у романтичну подорож до 
Лас Вегасу.. І одного дня у нас було 

змагання серед знаменисостей...

У фіналі ми зійшлися 
із принцем Гаррі і - 

... як ви бачите на 
фото, я переміг!

Чесність, 
дзузі мої, - це 

найбільша сила! Це 
найперше прислів'я 
англійською мовою, 

яке діти в усьому світі 
вчать у школі.

Уважуха, наш 
чувак!



Пане  
Президент!

Ми тримали це в тайні, але наш марсохід 
Куріосіті три дні не виходив на зв’язок. 

Півгодини тому він з’явився і вимагає, щоб його 
з’єднали особисто з Вами.

Я і не знав, що наші космічні апарати вже 
вміють розмовляти... Я щось пропустив?

Так, пане 
Президент. 

Наші останні 
розробки 

просунулися 
далеко 

вперед... Алло?

Гаразд, вмикай



Ваші хлопці з NASA 
обіцяли мені оце, 

коли посилали мене 
сюди! А що  

ж я отримав?

Пане Президент, я не можу 
повірити, що ви мене так 

підставили!!!!

Пане Президент, я не 
жартую! Я звернуся до преси! 

Я підірву себе в прямому ефірі 
CNN! Мені вже нема чого 

втрачати!

І в усьому я звинувачу Вас! 
Повірте, американські виборці 

не зрадіють, побачивши, як 
мільйони доларів, витрачених на 
мою "подорож" перетворяться на 

стовпи диму!!!

Друже, не панікуй! 
Заспокойся і скажи 

мені, що я можу 
зробити для тебе?

Я ж казав, що на 
Марсі зосім немає 

сексу...



Ви ж Президент, придумайте  
щось! Зробіть мені пропозицію, 

від якої я не зможу відмовитись! 
ЗРОБІТЬ МЕНЕ ЩАСЛИВИМ!!! Або я...

Ми втратили 
його! Я спробую 

відновити 
зв"язок. 

Хвилиночку.

Що сталося, 
пане Президент? 

Ви виглядаєте 
стурбованим...

Наш марсохід, Куріосіті, 
зовсім з глузду з"їхав. Він 

погрожує підірвати себе, якщо 
я не зроблю йому "пропозицію, 
від якої він не зможе відмовитись"... 
Що ж я можу запропонувати цьому 

сталевому жмуту дротів?

Він знову на 
зв"язку!

Хм... Як Ви дивитесь на 
те, щоб запропонувати 

йому...

І - тобі це сподобається! 
- ми дамо тобі роль у сіквелі 
про робота Воллі! Що ти на це 

скажеш?

Друже, у мене є просто 
чудова пропозиція для 

тебе! Насамперед, 
коли ти повернешся, 

ти отримаєш 
персональне 

місце в музеї 
NASA.



Я подумаю. Зв'яжуся з вами 
за 24 години.

24 години потому...

Сенсація з Марсу!!! Після 
трьох днів мовчанки 

Куріосіті знову вийшов на 
зв'язок з новими фото з 

Червоної Планети

Ух... 
Пронесло!!!



Пане Президент, журналіст з Нью-Йорк Таймс надіслав 
Вам список питань стосовно реформи охорони здоров'я

Зробіть форвард це моєму  
раднику з питань охорони здоров'я

Ось є також звернення від ветеранів

Зробіть форвард це моєму раднику 
з питань соціальної політики

 А ось емейл від Вашої дружини, в якому вона
нагадує Вам про романтичну вечерю сьогодні

Зробіть форвард це... моєму Голові апарату

Від нього  
також є емейл. Він 
нагадує, що Ви ще 

не визначились 
щодо слогану для 

Вашої кампанії!

Зробіть форвард це... е... 
Знайдіть когось, кому це 

можна було  
б передати!



Панк Президент, Вам потрібно 
наголосити на позитивних 

тенденціях в інфраструктурних 
секторах на внутрішньому ринку.

Так, так, джентельмени! 
Не так швидко! Ми готуємось 

до шоу Джона Стюарта, а не про 
всесвітню конференцію Нерд 

Анонімус!

І чим ми 
Вам можемо 
допомогти, 

наші маленькі 
українські 

друзі?

Це повна дурня! Він блефує! 
У нього немає ніякого 
"секретного плану"!

Скажіть йому, що єдина 

економіка, на якій він 

добре розуміється, - це 

економіка Кайманових 

островів, де він ховає всі 

свої гроші!

Можливо, 
Вам вдасться 

використати його 
секрет собі на 

користь?



Хвалько! 
Нарешті виборці 

побачать, хто ти є 
насправді!

Отже, пане я-буду-наступним-
президентом-якщо-надаю-

копняків-Обамі, в чому ж полягає 
Ваш секретний економічний план?

Я вийду з цієї  
кімнати на 99,9% 

наступним президентом 
Сполучених Штатів 

Америки!

Все дуже 
просто, Джон: 
щоб врятувати 

економіку США, 
ми, американці, 

повинні... 
не дати 

можливість 
Обамі 

переобратися 
на другий 

термін.
Що?!!

Отже, пане Президент, 
чи Ви готові врятувати 

економіку США? Так, але...

Кандидат в 
президенти 

Барак Обама щойно 
підтвердив, що він 
готовий принести в 

жертву свою політичну 
кар'єру, щоб врятувати 

Америку. Час вичерпано! 
Побачимося завтра! 

Бувайте!

Ой, ми такого не 
чекали...



Не можу 
повірити, що 

Джон так мене 
підставив!

Джон мав дати мені шанс 
відповісти!.. Не дивно, що 

виборці зараз вважають, нібито 
Ромні виграв ці 

дебати!

Пророчиця сказала, 
 що ти не Той... Принаймні, 

згідно останніх даних 
опитування Геллопа

Це так 
несправедливо!

О Боже, я, 
здається, не 

вимкнула праску...



А ви що знову тут 
робите? В цій кімнаті  

найкращий Wi-
Fi в Білому Домі і 

Президент дозволив 
нам заходити сюди в 

будь-який час.

А є щось 
таке, що 

він де 
дозволяє 

вам 
робити?

Нехай Президент з'явиться на 
публіці із живим крокодилом!

Я всіх дуже уважно 
слухаю, панове. Як ми 
будемо виходити із цієї 

ситуації?

Ідіот!.. Що таке? Концепція з 
коровою спрацювала 

добре, чи не так?

Йому пора  
у відпустку...



У мене є ідея! Нехай 
Президент очолить політ 

журавлів-стерхів!  
Ми можемо назвати це 

Політ Надії!

Ти серйозно? Це ж 
безглуздо! Ви що, 

обидва обкурились?

Так, звичайно! А ще - 
оголеним стрибнути 

з Ніагарського 
водоспаду!

Йому ніколи не 
подобались мої 
ідеї. Він вважае 
мене лузером. 

Побачимо, що ти 
скажеш, коли я продам 

цю ідею Путіну!

Краще давайте 
поширимо 

нашу підтримку 
маргіналізованим 

соціальним групам, 
видамо мільон 

грінкард емігрантам, 
геям та лесбіянкам!

...а також знизимо 
для них податки! 
Я переконаний, 

що це...

Досить!  
Головне - це 
фандрейзінг!



Ви пригадуєте  
останні три 

президентські вибори? 
Якщо ми програємо 

Ромні фандрейзінг, ми 
програємо вибори!

Візьміть бургер, пане Президенте!

Що б таке пожувати? 
Через цей стрес я такий 
голодний, що готовий 

слона з'їсти!

О, дякую! Ти врятувала 
мені життя!

До речі, пане Президент, 
Ви можете зібрати багато 

грошей іжею!

Серйозно?  
І як це?

Якщо Ви 
будете їсти 
з Вашими 

виборцями! 
Закладаюся, 
багато хто 

заплатив би 
великі гроші 

за право 
пообідати з 

Вами!

Чудова 
ідея!

І кому ми 
доручимо 

організувати 
це?



Я знаю! Вона це зробить!

Я?!!

Ні, ні!  
Вона!

Так, серденько. Як там 
просувається підготовка до твого 
виступу? "... знає Американську 
Мрію, тому що сам здійснив її"? 

Чудова фраза, мені подобається. Я 
теж тебе кохаю.

Ви це вже  
зробили, сер!

Ось воно!

Грандіозне рішення, яке 
Ви шукали! Продайте 
секрет Американської 

Мрії Китаю!

Я обожнюю студентів 
по обміну!

Саме так, ви можете 
обміняти секрет 

Американської Мрії на 
американський борг 

Китаю!

Ідея гарна, але... 
Нам треба щось 

грандіозне... 
Може, мені 

продати 
рецепт свого 

медового 
пива?



Наступного дня


