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ОТ РЕДАКТОРА

Много пъти са ме питали през послед-
ните 8 години – какво пък толкова с тези 
„Оскари“. What’s the big deal about? Много 
често номинираните филми не са известни 
на широката публика, а червеният килим 
се приема като панаир на суетата. Но 
„Оскарите“ са тази вълшебна приказка, 
която ни кара да мечтаем. Вижте истори-
ята на Димитър Маринов.  Без родители, 
осиновен. Разселван от комунистическия 
режим, прави опит да бяга, но заловен и 
хвърлен в затвора. Там му чупят ръката, 
защото свири на цигулка. Въпреки това 
завършва актьорско майсторство, а 
след промените идва и остава в САЩ със 
стотина долара в джоба. В неделя той беше 
на сцената на Долби тиътър в Холивуд и за-
едно с екипа на “Зелената книга” получиха 
статуетката за най-добър филм. История, 
достойна за сценарий.

Още един пример – Рами Малек – носи-
телят на „Оскар“ за главна мъжка роля за 
превъплъщението му във Фреди Меркюри 
в “Бохемска рапсодия”. Той е първият с най-
голямото отличие от египетски произход, 
второ поколение имигрант. “Мисля си 
какво бих казал на малкия Рами, какво ще 
му се случи един ден – къдравият му мозък 
сигурно щеше да експлодира. Това дете 
търсеше себе си”, каза Малек, когато при-
емаше оскара, и добави: “Ние направихме 
филм за гей мъж и имигрант, който е себе 
си, без извинения. Това е доказателство, че 
имаме нужда от истории като тази. Част от 
моята история се пише сега и аз не мога да 
съм по-благодарен.”

Истории като тези на Димитър Маринов 
и Рами Малек ни карат не просто да мечта-
ем, а да вярваме, че всичко е възможно. 
Но както каза Лейди Гага, когато получава-
ше оскара си за най-добра песен – всичко 
това е плод на огромен труд, страст и дис-
циплина. Това важи за всеки един, който е 
постигнал нещо, независимо дали в света 
на киното или другаде. „Не става въпрос 

колко пъти сте отхвърляни или сте падали, 
важно е колко пъти сте се изправяли и 
сте продължавали да се борите!”, добави 
Лейди Гага. 

Ето затова вече осем години се оставям 
на тази приказна магия, наречена „Оскари“. 
Въпреки огромния стрес и усилия за 
подготовка, сериозния бюджетен разход 
и напрежението в самия ден. Историите и 
хората, които срещам там, са вдъхновява-
щи. И съдейки по реакциите всяка година, 
особено тази – вдъхновяват и вас. 

“Няма невъзможни неща”, казваха 
навремето Иван и Андрей в края на всеки 
епизод на предаването си “Сблъсък” и са 
прави.  Особено в Америка – когато човек 
иска да постигне нещо, тук е напълно въз-
можно. Сигурно звучи наивно, но само ако 
се огледате – навсякъде има хора, успели 
в това, което са искали – дали да бъдат в 
топа на своята професия или изкуство, 
дали просто да бъдат по-богати, или пък 
само щастливи – за да успееш, се изискват 
доза талант, много усилия и труд, да не се 
предаваш и да – малко късмет.

А що се отнася до успеха на Димитър 
Маринов  - това е само началото. Не само 
за него, но и за България в Холивуд. Вече 
имаме Тео Ушев – който, освен че беше 
номиниран преди 2 години за най-добра 
късометражна анимация, вече е член и на 
Академията за филмово изкуство и наука с 
право на глас. Имаме още десетки българи, 
носители на отличието самостоятелно и в 
екипи в техническите и творческите кате-
гории. Вече имаме и актьор от основните 
герои във филм с „Оскар“ за най-добра 
лента. И той показа българското знаме на 
сцената. Мислите ли, че нещо може да ни 
спре сега?

Успешна седмица,

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Защо „Оскарите“ вълнуват и 
вдъхновява
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Напреже-
нието във 
Венецуела 
ескалира и 
доведе до 
кървави 

сблъсъци и жертви. През 
уикенда силите за сигурност, 
лоялни към президента 
Мадуро, откриха огън по 
поддръжници на опозицион-
ния лидер Хуан Гуайдо, за да 
попречат на влизането на ху-
манитарна помощ в страната. 
Ранените са над 300.

Сблъсъците между военни 
и граждани станаха по 
границата с Бразилия, която вече е 
затворена. Самопровъзгласилият се за 
президент Хуан Гуайдо беше категори-
чен, че венецуелците ще получат храна 
и медикаменти независимо от всички 
препятствия.

Границата с Бразилия беше затворена 
по нареждане на президента Николас 
Мадуро, за да попречи на близо 200-те 
тона хуманитарна помощ да влязат в 
страната. В Twitter вицепрезидентът на 

страната обяви, че до второ нареждане 
ще бъдат затворени още три пешеходни 
моста и по границата в Колумбия. До 
момента венецуелците минаваха по тях, 
за да си набавят 

необходимата храна и 
медикаменти

В петък на границата между Венецу-
ела и Колумбия, на разстояние около 
300 метра, се проведоха два концерта. 
Единият, организиран от милиардера 

Ричард Брансън, по искане на Хуан 
Гуайдо. Той присъства на изявата с още 
няколко лидери от Латинска Америка. 

Гуайдо призова венецуелците да 
облекат светли дрехи, да се насочат към 
казармите в страната и мирно да помо-
лят военните да отворят границите и да 
пуснат тоновете хуманитарна помощ. 
Вторият концерт, подкрепян от режима 
на Николас Мадуро, бе обявен като 
тридневен фестивал под наслов “Долу 
ръцете от Венецуела”.

Мадуро, който отрича в страната 
да има криза, отказва хуманитарна-

та помощ на САЩ, защото смята, че 
доставката им е само прикритие за 
американска военна интервенция. Не-
зависимо от това той обяви, че очаква 
триста тона помощи от Русия, но руски 
и местни медии пишат, че са доставени 

едва 7.5 тона от тях.
Сблъсъците с жертви и ранени пре-

дизвикаха остри реакции от ЕС и ООН. 
“Отказът на режима да признае спешна-
та хуманитарна нужда води до ескала-
ция на напрежението”, изтъкна първият 
дипломат на ЕС Федерика Могерини 
в изявление от името на 28-те страни 
членки. Отхвърляме използването на 
паравоенни въоръжени групировки за 
сплашване на цивилните и законодате-
лите, полагащи усилия да разпределят 
помощи“, заяви тя.

Стрелба и сблъсъци във Стрелба и сблъсъци във 
Венецуела с жертви и ранениВенецуела с жертви и ранени

Силите на президента Мадуро откриха огън по 
поддръжниците на Гуайдо

САЩ ще продължат да оказ-
ват натиск върху венецу-
елския президент Николас 
Мадуро, докато той разбе-

ре, че дните му са “преброени”, каза 
американският държавен секретар 
Майк Помпео.

Той обясни, че администрацията 
на президента Доналд Тръмп ще 
продължи да подкрепя опозицион-
ния лидер Хуан Гуайдо и не изключи 
употребата на военна сила от САЩ. 

Вицепрезидентът Майк Пенс се 
включи в извънредна среща на десет-
ки външни министри на латиноамери-
кански и карибски страни в Колумбия. 
От там той призова страните от Група-
та от Лима да замразят всички активи 
на венецуелската петролна компания 
и да ограничат издаването на визи 
за хора на Мадуро. Пенс съобщи и че 
финансовото министерство на САЩ е 
наложило санкции на четирима верни 
на Мадуро губернатори.

САЩ не изключват военна 
сила срещу Мадуро
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България не подкрепя 
евентуална военна 
намеса във Венецуела. 
Това каза вътрешният 
министър Екатерина 
Захариева по повод кон-

фликта в страната. Тя изрази надежда, 
че в южноамериканската страна няма 
да се повтори сценарият от страни от 
Близкия изток.

Спорът за вкарването на хумани-
тарни помощи – храни и лекарства 
– нажежи обстановката във Венецу-
ела и доведе до сблъсъци с жертви и 
ранени.

„Ситуацията вече е доста конфлик-
тна и ескалира”, каза Захариева и 
допълни, че в страната трябва да се 
проведат демократични избори и 
венецуелците сами да решат кой да им 
е президент.

„Понякога в света наистина изглеж-
да, че всеки е срещу всеки. Но въпре-

ки че нерядко в ЕС имаме различни 
позиции, всяка от държавите има свои 
национални интереси особено във 
външната политика. И мисля, че е ясно 
къде стои България – в ЕС и съюзник 
на НАТО. Но това не значи, че не мо-
жем да имаме понякога и индивидуал-
на външна политика“, заяви Захариева 
и посочи, че такава не се формулира 
лесно, но по думите й България знае 
кои са нейните приоритети. 

Българският външен министър уточ-
ни, че всички 28 страни членки на ЕС са 
се обединили около това, че изборите 
във Венецуела през 2017 г. не са били 
демократични. „Българската позиция е 
следната – венецуелският народ трябва 

да избере кой да го 
управлява

Ако изберат Мадуро, няма проблем. Но 
трябва да имат възможност да го изберат 
при демократични избори, а не опози-

цията да е в затвора“, коментира тя. „Ако 
САЩ предприемат военни интервенции 
във Венецуела, безспорно България ще 
запази неутралитет. Но това би бил най-
лошият вариант“, каза още Захариева.

„По отношение на Иран има разлика 

между САЩ и ЕС дали 
трябва да има споразу-
мение за ядрено разо-
ръжаване. ЕС счита, че 
светът няма да е по-до-
бро място без това спо-
разумение, но от друга 
страна, имаме сериозни 
притеснения по отно-
шение на регионалната 
роля на Иран в различни 
проекти“, коментира 
вицепремиерът. 

Захариева обясни, 
че притесненията от 
опитите за намеса на 
Русия в политиките на 
редица държави не са 
отскоро. „Всъщност ЕС 
създаде т.нар. звено 
за бързо реагиране, 
като идеята е всички 
заедно да се борим 
срещу пропагандата и 
фалшивите новини. За 

всички държави има притеснение, че 
1/3 от следващия ЕП ще бъде зает от 
популисти и евроскептици”, каза тя. 
Според Захариева критиките към ЕС 
могат да бъдат градивни и да не водят 
до неговото разпадане.

При удар срещу Мадуро При удар срещу Мадуро 
София ще пази неутралитетСофия ще пази неутралитет
Страната е против военна 
намеса на Вашингтон в 
конфликта
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Саудитска Арабия може да 
бъде бъдещ голям инвеститор 
в България, смята българският 
премиер Бойко Борисов. По 

думите му това е една голяма държава, 
с която София има изключително добри 
отношения.

“Кралят (бел. ред. – на Саудитска Ара-
бия) ми е пратил писмо, но не съм имал 
време да го прочета. Ще го прегледам 
тук”, каза Борисов в Египет. Той е там 
за участие в срещата на върха между 
лидерите на ЕС и Лигата на арабските 
държави.

Борисов обясни, че Саудитска Арабия 
проявява интерес за инвестиране в 
газопреносната инфраструктура на 
България, и по-точно за строителството 
на тръбопровода за 

газовия хъб “Балкан”
„Огромен интерес има към България 

от страна на Саудитска Арабия. Потвър-
дено е това от краля и от външния им 
министър“, каза българският министър-
председател и след среща с министъ-
ра на външните работи на Кралство 
Саудитска Арабия Ибрахим Абдулазис 
ал Асаф. 

По време на разговорите е било 
обсъдено активизирането на сътрудни-
чеството в сферите на търговията, ин-
вестициите и енергетиката. С външния 
министър на Саудитска Арабия Борисов 
е обсъдил и възможностите за инвес-
тиция от страна на Рияд в проекта за 
изграждане на европейския газов хъб 
“Балкан”.

„Ако нещо се разклати Саудитска 
Арабия, Сирия ще ни се стори като 
пионерска организация“, коментира 
пред журналисти Борисов защо е имал 
среща с министъра на външните работи 
на Саудитска Арабия. 

Президентът Румен Радев 
наложи вето на послед-
ните промени в Изборния 
кодекс и призова БСП 

да се върна в парламента, за да го 
подкрепи. 

Социалистите напуснаха Народното 
събрание преди седмица в знак на 
несъгласие с част от измененията в 
изборните правила. ГЕРБ отвърнаха, 
като се отказаха от промените – най-
вече с вдигането на прага на префе-
ренциите, които дават възможност за 
разместване на кандидатите в листите. 

“Разразилите се спорове около 
преференциите в Закона за измене-
ние и допълнение на Изборния кодекс 

потулиха други важни промени в 
закона, които ни отдалечават от честен 
и демократичен изборен процес. Про-
мените не само лишават гражданите от 
възможността да гласуват 

преференциално за 
личности

а и привилегироват партийната воля 
над тази на избирателите”, обясни Радев 
мотивите си за ветото.

Той атакува и поредното отлагане на 
въвеждането на машинното гласуване, 
актуализирането на избирателните спи-
съци и въвеждането на видеоконтрол 
при броене на бюлетините.

Според него пакетът промени в 

Изборния кодекс, гласуван от упра-
вляващите, отслабва механизмите за 
гарантиране на честни избори. 

“Честните избори са това, което отли-
чава демокрацията от всички останали 
форми на управление. Загубим ли 
правото да избираме управниците си, 
ще изгубим и всичко, постигнато през 
последните три трудни десетилетия”, 
каза Радев.

След ветото на Радев Борисов нарече 
президента политически лидер заради 
позицията му промените в Изборния 
кодекс. “Когато вземаш страна на една 
партия непрекъснато срещу друга, се 
превръщаш в политически лидер, как 
по-ясно да го кажа”, обясни той.

Ако тя се разклати, 
Сирия ще ни се 
види пионерска 
организация, 
каза той

Борисов чака големи 
инвестиции от 
Саудитска Арабия

Президентът с вето и 
призив: БСП – в парламента!





BG ТЕЛЕГРАФ
България чака премиера на Русия 
след 3 март

Премиерът на Русия ще посети 
България ден след Национал-
ния празник 3 март. Дмитирий 
Медведев ще е на официална 

визита в страната на 4 и 5 март по покана на 
българския премиер Бойко Борисов. Той ще 
се срещне и с президента Румен Радев. 

Визитата на руския премиер ще започне с 
церемония на пл. „Св. Александър Невски“ в София. Премиерите Борисов и Мед-
ведев ще проведат разговор на четири очи и ще открият Българо-руски бизнес 
форум в областта на туризма.

Мая Манолова с кметски амбиции 
за София

Омбудсманът Мая Манолова не 
отхвърля възможността да се 
кандидатира за кмет на София.

Тя обясни, че решението й ще 
зависи от успеха на каузите й в настоящото й 
поприще на обществен защитник.

„Зависи от успеха на каузите, зад които 
стоя, в момента нямам такова решение, което 
не означава, разбира се, че в някакъв момент 
няма да реша нещо друго”, каза Мая Маноло-
ва.

Почина собственикът на “Фокус” 
Красимир Узунов

Почина собственикът на радиове-
ригата и информационната аген-
ция „Фокус“ Красимир Узунов. Той 
си отиде на 56-годишна възраст.  

Узунов създава първата българска частна 
информационна агенция през 2000 г., а 4 годи-
ни по-късно и радио “Фокус” в Сливен, с което 
слага началото на радиоверига “Фокус”.

Той е завършил военно училище, бил е началник на отдел „Информация“ в Ми-
нистерството на отбраната, през 1992 г. напуска окончателно армията.

44 арестувани след вечното дерби 
в София

44-ма арестувани и двама ранени по-
лицаи е равносметката след първия 
за тази година мач между отборите 
на „Левски“ и ЦСКА. 

Полицаите са предотвратили опит за нерегла-
ментирано шествие на част от феновете на „Левски“. 
Това са първите по-сериозни сблъсъци между 
агитки на двата отбора след инцидента от април 
миналата година, при който полицай беше тежко 

ранен.
След този случай мерките за сигурност при двубои между двата отбора могат 

да бъдат изключително затегнати.

Възможни са предсрочни избори, 
смята Лукарски

Според бившия председател на 
СДС Божидар Лукарски е мно-
го възможно да има предсроч-
ни избори в България. 

Според него политическата ситуация 
в страната говори за такъв евентуален 
сценарий.

„Евроизборите са лакмус за това какво 
би се случило при евентуални предсроч-
ни”, смята той, въпреки че управляващите са категорични, че ще се издържат до 
2021 г. и ще осигуряват кворума.
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Новият губернатор на 

Калифорния Гавин 

Нюсъм погва нелегал-

ните производители 

на канабис в щата. 

Той обяви, че Нацио-

налната гвардия в Калифорния ще се 

присъедини към федералните власти 

с цел да елиминира т.нар. черен пазар 

на марихуана – наркотични растения, 

произвеждани нелегално в Северна 

Калифорния и до голяма степен упра-

влявани от наркокартели. Българите в 

Humbold County и околията също имат 

немалка роля в нелегалното производ-

ство и разпространение на наркотика. 

Не е тайна, че по хълмовете край Сан 

Франциско има 

плантации за отглеждане 
на марихуана, държани от 

нашенци
В много от тях работят източноев-

ропейци, който си докарват десетки 

хиляди долари кеш, като се грижат за 

реколтата. 

Преди да бъде избран за губернатор, 

Нюсъм беше една от главните фигури, 

отговорни за легализирането на мари-

хуаната за удоволствие в щата. Кампа-

нията му за губернатор получи над 340 

хиляди долара от бизнеси, производи-

тели на марихуана, а преди да заеме 

поста губернатор, Нюсъм призова за 

търпение, докато проработи системата. 

Сега обаче мудният интерес на нови 

бизнеси, които да се регистрират с 

легален лиценз като производители 

на канабис, е най-малкият му проблем, 

защото той трябва да се справи с по-

заплашителна тенденция. 

Според нов доклад на Комитета по 

надзор на канабиса т.нар. черен пазар 

в щата се разраства и този проблем 

трябва да се реши незабавно. Според 

доклада след първата година, през 

която щатът разреши продажбата на 

марихуана, „липсата на координация” е 

създала благоприятна среда за разви-

тие на незаконни производители, които 

застрашават лицензираните за произ-

водство на канабис бизнеси. 

„Липсата на правилно изпълнение 

създава перфектна среда за нерегу-

лираните  „подземни пазари”, се казва 

в заключението на панел от 22-ма 

специалисти, назначени от предишния 

губернатор Джери Браун.

„Има сериозни притеснения, че в 

Северна Калифорния нелегалното про-

изводство на марихуана се увеличава. 

Става все по-лошо, а не по-добре”, каза 

Гавин Нюсъм. Губернаторът пренасочи 

поне 150 войници на Националната 

гвардия в щата, които досега бяха на 

мексиканската граница, да се присъе-

динят към нов отряд, спонсориран от 

правителството, за борба с наркотра-

фика.

Counterdrug Task Force ще се съсре-

доточи върху борбата с незаконната 

дейност, свързана с марихуаната – 

производство, складиране и разпрос-

транение. 

Губернаторът на Калифорния разчита 

този ход да стимулира повече произ-

водители да се лицензират и в същото 

време „да се отърве от лошите герои”.

Според New Frontier Data 

близо 80 % от 
марихуаната, която се 

продава в Калифорния, 
идва от черния пазар

Анализатори изчисляват още, че 

само за миналата година нелегалните 

производители на марихуана са имали 

печалба от 3.7 милиарда долара – над 

четири пъти повече от печалбата на 

легалния пазар. Именно мащабите на 

подземния бизнес, високите данъци и 

забраната за производство в населени 

места обезкуражава бизнесите да си 

извадят лицензи. От щатското бюро 

за контрол на канабиса, в което има 

634 лицензирани производители, са 

затворили повече от 2,842 магазина за 

Погват нелегалната 
марихуана в Калифорния

ГАЛИНА ПЕТРОВА
galina@bg-voice.com

150 войници от Националната 
гвардия ще се присъединят към 
силите за борба с наркотрафика

Плантация с канабис
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продажба на марихуана и други бизне-
си заради „подозрения, че оперират без 
разрешително”. За момента обаче няма 
много наказани. Едва 16 от тези затво-
рени бизнеси са обвинени в нарушава-
не на закона. „Трудно е да се прецени 
колко от тези бизнеси са продължили 
да съществуват на друго място”, казва 
говорител на бюрото. Такива бизнеси 
могат просто да преместят дейността 
си.” От щатското бюро за контрол на 
канабиса казват, че са ограничени в 
правомощията си да се борят срещу не-
легалните бизнеси. Няколко институции 
се борят срещу нарастващия брой на 
престъпни бизнеси, които експлоатират 
закона за употреба на канабис.

Програмата „Кампания срещу планта-
циите за марихуана” на Министерството 
на правосъдието  е конфискувала 19 
тона от наркотика през 2018 г., кали-
форнийската щатска полиция пък други 
8 тона незаконно произведена мариху-
ана. Освен това California Department of 
Fish and Wildlife проведе 103 акции през 
миналата година за изкореняване на 
нелегални плантации на територията на 
щатски и федерални паркове и язовири. 
Над 1.5 млн. растения бяха изкоренени, 
но това явно не обезкуражава произво-
дителите „в сянка”.

За никого не е тайна, че от 
години българи държат част 
от плантациите за нелегална 
марихуана в щата. В местната 

преса ги наричат „българска мафия”, 
а някои от местните хора твърдят, че 
нашенците там действат като орга-
низирана престъпна група, която се 
занимава не само с отглеждане на 
марихуана, но и с трафик на хора и 
проституция.  

Голяма част от работниците на тези 
плантации също са българи, които 
прекарват по няколко месеца „на 
тръстиката”. Запознати с бизнеса спо-
делиха за BG VOICE, че въпреки мизер-
ните условия много от работниците са 
доволни от парите. Жените, които се 
занимават предимно с подстригване 
на растенията, правят между 5 и 10 
хиляди долара на месец и нямат раз-
ходи. Работничките са на възраст от 
18- до 60-годишни. Местните си имат 
име и за тях – trimmigrants, от англий-
ското trim (подстригвам) и immigrant 

(имигрант).
Заради легализирането на мари-

хуната и притока на нови произво-
дители през последните 5-6 години 
цената на дрогата е паднала в щатите, 
където тя се продава законно. Затова 
българите и другите играчи на черния 
пазар търсят нови места, където да 
пласират реколтата си – обикновено 
щати, където марихуаната все още е 
извън закона. Там цените са по-висо-
ки. Но за да стигне от щат, където про-
изводството и продажбата са легални, 
до друг, производителите трябва да 
използват федералната пътна мрежа. 
А производството и продажбата на 
марихуана са все още углавни феде-
рални престъпления. 

През 2014 година група от 16 души 
беше задържана в Хъмбълд каунти по 
подозрения за нелегално производ-
ство и разпространение на мари-
хуана. Шестима от българите бяха с 
изтекли визи. 

През 2016 българин беше осъден 

на 12 години зад решетките за това, 
че е пренасял нелегално марихуана. 
Съдебните заседатели в окръг Мак-
Хенри, Илинойс, намериха Майкъл 
Каравастев за виновен за трафик на 
над 32 кг марихуана.

През същата година 44-годишният 
Николай Терзиев беше арестуван в 
Уайоминг за пренос на наркотици. 
Щатската полиция в Уайоминг от-
крила в колата му 50 паунда мари-
хуана (около 23 кг). Дрогата била 
скрити в каросерията на минивана. 
Според съдебните документи Терзи-
ев е играл ключова роля в мащаб-
ното разследване на ФБР по делото 
срещу групата за източване на 
кредитни карти на Георги Мартов-
Мицубишито. 

През септември миналата година 
властите в Калифорния арестуваха 
48-годишния Мартин Радославов 
Атанасов и конфискуваха 2,240 кана-
бис растения, 45 кг марихуанов цвят 
и още 180 кг марихуана със стеблата.

Българската следа в бизнеса с марихуана

Плантация с канабис

Помещения където се събират берачите Канабис в една от плантациите
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Сао Гонсало се намира 
само на 25 км от Рио де 
Жанейро. Дълго време 
градът бе същински оа-
зис – там човек спокой-
но можеше да отглежда 

децата си или да си бъбри през огра-
дата със съседите. Само че от няколко 
години насам това се промени. 

През 2018 година положението се 
влоши толкова сериозно, че се наложи 
държавата да се намеси по-сериозно. 
Мерките, които тя предприе обаче, 
само допълнително влошиха обста-
новката. Само през първите 5 месеца 
от въвеждането им в Сао Гонсало беше 
регистриран 

ръст на изнасилванията 
с 48%

а кражбите на товари от кораби на 
пристанището скочиха с цели 52% спо-
ред неправителствената организация 
Observatorio da Intervencao (Intervention 
Monitoring Center).

Между 2013 и 2016 година Рио де 
Жанейро беше домакин на три големи 
спортни събития: турнирът за купа-
та на Конфедерациите през 2013 г., 
Световното първенство по футбол през 
2014 г. и Лятната олимпиада през 2016 
г. Тези три домакинства осигуриха на 
ФИФА тлъсти печалби, но на града не 
донесоха почти нищо – като изключим 
една удължена линия на метрото. За 
обуздаване на насилието в навечерието 
на тези събития държавата разположи 
специални полицейски части в бед-
няшките квартали и гетата на Рио – тъй 
наречените фавели. Мярката целеше не 
само да се държи под контрол насили-

ето, но и да бъдат разбити престъпните 
кланове и организации, контролиращи 
местните общества, функциониращи 
като паралелни градове.

„Само малко ги поразбутаха, но не 
успяха да ги ликвидират. Някои от 
престъпните групировки просто се 
преместиха на друго място, много от 

тях се установиха на другия край на за-
лива – в нашия град Сао Гонсало”, казва 
пред Deutsche Welle жителката на града 
Симара Ферейра.

Местните жители сега възлагат на-
дежди на президента Жаир Болсонаро, 
който беше обещал в предизборната си 
кампания по 30 куршума за всеки бан-

дит. „Изкарването на повече полицаи 
по улиците на града може да свърши 
добра работа. Точно това се очаква 
сега от президента Болсонаро. Днес 
кражбите на портмонета или на вещи от 
автомобили, например на мобилни те-
лефони, са всекидневие в Сао Гонсало. 
Това трябва да спре. Партията на труда 
не знае как да се справи с тези момчета. 

Може пък Болсонаро да успее”, казва 
пред DW Ромеро Моралес, който е 
инженер по професия.

Една от идеите на Болсонаро за 
справяне с престъпниците е тази за 
разхлабване на законите за носене 
на оръжие. А това предизвиква много 
тревоги в Бразилия, която и без друго е 

една от най-опасните страни за живее-
не в света. Само през 2017 година там 
са регистрирани 

близо 64 000 убийства
а това е нов рекорд за страната.

„Проблемът е в това, че не се прави 
никаква разлика между тези престъп-
ници – дали говорим за наркобарон, 
контролиращ живота в най-голямата 
фавела на Рио, или пък за дребен 
джебчия, който краде портмонета на 
улицата, за да изхранва семейството си”, 
казва Марсело Азередо, производител 
на мебели.

В Бразилия полицейското насилие 
не е нищо ново. Но мнозина сега се 
опасяват, че при президента Болсо-
наро органите на реда ще станат още 
по-безцеремонни. През миналата сед-
мица при операция на военна полиция 
в центъра на Рио де Жанейро бяха 
убити 11 души, а свидетели твърдят, че 
жертвите вече са се били предали на 
полицията. По данни на „Хюмън райтс 
уоч“ от януари до ноември 2018 година 
има 1444 случая на убити от полицията 
хора.

Загриженост предизвиква обаче не 
само искането за разхлабването на 
режима за носене на оръжие – право-
съдният министър на страната Сержио 
Моро предлага например полицаите 
да бъдат освободени от всякаква 
отговорност за убийства, извършени 
в конфликтни ситуации по време на 
служба. Наблюдатели посочват, че това 
ще развърже още повече ръцете на 
полицията, която и сега е обвинявана от 
мнозина в произвол.

„Кога за последен път сте чули да е 
бил наказан някои полицейски начал-
ник заради насилие? Нищо не бива да 
очакваме, след като такива служители 
са разследвани от хора като тях – от 
техни братя по оръжие”, казва Симара 
Ферейра.

Бразилия – убийства Бразилия – убийства 
на всяка крачкана всяка крачка

През 2017 г. в страната са 
регистрирани рекордните 
64 000 убийства



26-28 февруари 2019 13



US ТЕЛЕГРАФ
САЩ отлагат скока на митата 
върху китайския внос

САЩ ще отложат увеличаването на митата 
върху китайския внос, след като бе постиг-
нат значителен напредък в търговските 
преговори, съобщи президентът Тръмп. 

“Щастлив съм да обявя, че САЩ постигнаха зна-
чителен напредък по важни структурни проблеми 
като защитата на интелектуалната собственост, 
трансфера на технологии, селското стопанство, услугите, обмена и много други 
теми”, написа той в Twitter. 

САЩ трябваше да наложат мита от 25 процента в размер на 200 милиарда дола-
ра на внос на китайски продукти, които вече се облагат с 10 процента. 

Тръмп променя честването на 
националния празник

Президентът Тръмп иска да промени тра-
дицията на честването на националния 
празник и да произнесе реч на 4 юли.

В Twitter той обяви, че на 4 юли ще се 
състои едно от “най-големите събития в историята на 
Вашингтон”. “Това ще се нарича “Поздрав на Америка”. 
Ще има страхотна заря, развлечения и слово от вашия 

любим президент, аз”, написа Тръмп.
Обикновено президентът не произнася реч на националния празник.
Сега Тръмп поясни, че голямото събитие, което той планира, ще се състои при 

мемориала на Ейбрахам Линкълн. 

Малък брой US военни 
остават в Сирия 

Президентът Тръмп е решил да остави 
общо около 400 военнослужещи на САЩ 
в Сирия.

Те ще бъдат разпределени между зона за сигурност по североизточ-
ната граница на Сирия с Турция и американската военна база в Танф на границата 
на Сирия с Ирак и Йордания.

“Не сменям курса по отношение на Сирия”, каза Тръмп. 
Той обяви, че оставащите военни ще са много малка част от силите, които ще 

имат за задача да попречат на евентуално прегрупиране на “Ислямска държава”.

Тръмп чака “продължение на 
напредък” с  Ким Чен-ън

Президент Доналд Тръмп прогнозира, че 
на втората му среща със севернокорей-
ския лидер Ким Чен-ън ще има “про-
дължение на напредъка”, постигнат на 

първата среща на върха, проведена през миналото 
лято в Сингапур.

Тръмп заминава за виетнамската столица Ханой, къ-
дето трябва да разговаря с Ким за денуклеаризацията.

Според него севернокорейският лидер знае, че “без ядрени оръжия страната му 
може бързо да стане една от големите икономически сили където и да е по света”.

Принцеса стана посланик на Рияд 
в САЩ

Саудитска Арабия обяви назна-
чаването на принцеса Рийма 
бинт Бандар ал Сауд за посла-
ник в САЩ.

Това е първият случай в историята 
на Саудитска Арабия, при който жена 
е назначена за посланик. Принцесата е 
дъщеря на дългогодишния посланик във 
Вашингтон Бандар бин Султан ал Сауд. 
Предстои й тежка работа за подобряване-
то на двустранните отношения.

Досегашният посланик във Вашингтон принц Халид бин Салман ал Сауд, син на 
крал Салман и бивш пилот на изтребител, ще бъде назначен за заместник-минис-
тър на отбраната на Саудитска Арабия.

Веселин Вълчев
Натуропат  специалист

 Офис тел.1847 269 1649. 1100 W. Northwest Hwy,
Mount Prospect, Il 60056 

Ако имате проблеми със здравето си, обадете се! 

 Максимална успеваемост при следните групи заболявания:
- Нарушена обмяна на веществата, фиброзни образувания или хормонален дисбаланс. 
   Избегнете трайните неприятни странични ефекти от употребата на хормонални 
   препарати!
- Чернодробни проблеми, бъбречни и жлъчни камъни, повишен холестерол в кръвта.
- Кистозни образувания на млечните жлези или яйчниците. Избегнете сериозни разходи 
   от предстояща операция!
- Разширени вени или начален тромбофлебит, дископатии и мускулни травми.
- Мигрена, хронично главоболие, повишено кръвно налягане и специфични 
   неврологични синдроми.

Лечение на хронични 
заболявания с 

алтернативни методи 





CANADA ТЕЛЕГРАФ
US посланикът в 
Канада отива в ООН

Президент Доналд Тръмп номинира послани-
ка на САЩ в Канада Кели Крафт за постоя-
нен представител на Вашингтон в ООН.

“Кели свърши прекрасна работа, предста-
влявайки нашата страна. Нямам никакво съмнение, че 
под нейно ръководство страната ни ще бъде предста-
влявана (в ООН) на най-високо ниво”, обяви Тръмп в 
Twitter. 

Крафт е водещ финансов донор на Републиканската партия от Кентъки. Тя се 
очерта като сериозен претендент за поста по препоръка на лидера на републи-
канците в Сената на САЩ Мич Макконъл, който също е от Кентъки.

Стотици “жълти жилетки” 
протестираха в Отава

Неколкостотин представители на канад-
ското движение на “жълтите жилетки” 
протестираха пред сградата на парламен-
та в канадската столица Отава.

Протестът беше срещу енергийната политика на 
правителството на Жустен Трюдо, както и срещу нама-
ляване на имиграцията.

Демонстрантите искат построяването на повече петролопроводи и отмяната 
на данъка върху въглеродните емисии, който правителството се готви да наложи 
през тази година, за да намали емисиите на парникови газове.

Сирийски деца загинаха при пожар 
в Канада

Седем деца от едно и също семейство заги-
наха при пожар в Халифакс в Канада.

Децата са сирийски бежанци, които преди 
две години получиха убежище в страната.

В пожара са оцелели мъж и жена – родителите на 
децата, които са откарани в болница. Мъжът е в тежко състояние. 

Започнало е разследване за причините за трагедията. Според съседи, преди да 
лумнат пламъците, в дома на семейството се е чула експлозия.

Загиналите деца са на възраст от 3 месеца до 17 години. 

7700 бежанци от бедни страни е 
приела Канада 

Канада е сред страните с най-много 
бежанци по програма на ООН, насо-
чена към настаняването на жители 
на бедни държави в по-богати. 

През миналата година САЩ са приели за 
постоянно най-много бежанци по програма-
та (17 хиляди), следвани от Канада със 7700, 
Великобритания с 5700 и Франция и Швеция 
по около 5000. 

От ООН отбелязват, че броят на приетите намалява през последните години и 
през 2018 г. те са били по-малко от 56 000.

Канадец навлече 
260 фланелки за 
рекорд 

Канадец от провинция Онтарио 
навлече 260 фланелки наведнъж, 
за да подобри световния „Гинес“ 
рекорд в дисциплината.

Тед Хастингс се възползвал от световното 
си постижение, за да набере средства за 
училището в град Бриджпорт, където учи 
неговият 11-годишен син.

Двамата заедно разгледали Книгата на 
рекордите на Гинес, за да преценят кое постижение могат най-лесно да подобрят. 
Тогава се спрели на фланелките. 

С постижението си той подобрил предишния рекорд с три фланелки повече.
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Българите в Канада, а и не 
само те, могат да следят 
датите от седмицата и 
месеца от специален ка-
лендар с нашите букви.

Изработиха го ученици 
от детската академия на познанието 
„Родна стряха“ в Торонто заедно с други 
свои връстници от града. Участие в про-
екта са взели 60 деца на възраст от 4 до 
14 години. От „Родна стряха“ са участва-
ли 18 малчугани – 10 от присъствения 
клас по български език и литература и 
8, които се обучават дистанционно или 

индивидуално.
Календарът е за 2019 година, озагла-

вен е „Българските букви“ и има две лица 
– на български и на английски език. Вся-
ка буква присъства чрез художествена 
детска интерпретация, като са показани 
главните и малките знаци.

„Българските букви“ е достъпен в пе-
чатен и електронен вариант, откъдето 
всеки може също да си направи свое 
копие. От хартиените копия с помощт-
та на няколко спонсори са направени 
2500 екземпляра, а линк към електрон-
ното издание е публикуван на фейсбук 
страницата на учебното заведение. 
Календарът вече е изпратен до голям 
брой обществени и държавни инсти-
туции в Канада, включително и до 
консулството ни в Торонто.

„Календарът има също и изключи-
телно важната задача да покаже и да 
разкаже на света за нашите букви“, 
напомни Жени Попова, основател и 
творчески ръководител на „Родна стря-
ха“. Училището прави такъв проект за 
четвърта поредна година, като с всяка 
година 

увеличава мащабите му 
За сравнение през 2017 г. календа-

рът, който тогава е бил посветен на 
българските светци, е бил наличен 
в 500 бройки. През миналата година 
пък темата е била „Народни носии“, а 
календарите – хиляда. Дизайнер на 
всички издания е Гергана Петрова.

Друга инициатива за разпростра-
нение и съхранение на българския 

език, с който може да се похвали Жени 
Попова, е електронното ПО-МА-ГА-ЛО-
ЗА-ЧЕ-ТЕ-НЕ в помощ на малчуганите, 
родени в чужбина.

Преподавателите на „Родна стряха“ 
са с дългогодишен опит в обучението 
по български език и в същото време 
са специалисти в чуждоезиковото обу-
чение на деца, растящи в двуезична и 
многоезична среда. 

Всяка събота в „Родна стряха” се 
провежда и ателие, в което децата 
изработват автентични предмети и 
символи от българския бит – сурвачки, 
мартеници, писани яйца, куклички от 
дървени лъжици, облечени в народни 
носии, и др.

Отделно за всички семейства, които 
се интересуват, „Родна стряха“ предла-
га подготовка за полагане на изпит за 
европейски сертификат по български 
език АLTE (Association of Language 
Testers in Europe), както и редовни 
семинари за отглеждане на деца в 
двуезична и многоезична среда.

Деца от Торонто направиха Деца от Торонто направиха 
календар с календар с българската азбукабългарската азбука

СИБИЛА ПАТСИ

Той е за 2019 година, 
достъпен е за всички онлайн
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Едно българско моми-
че влезе убедително в 
мъжкия свят на Formula 1, 
където вече трупа успехи, 
чертае планове и ражда 
мечти.

Тя е само на 25 г. и вече работи за 
британския отбор Williams.

Бивша гимнастичка на Нешка Робева 
и световна вицешампионка по ес-
тетическа групова гимнастика, днес 
Десислава Пейчева е част от най-съвър-

шената машина за пари в спорта.
За нея работата във Formula 1 започ-

ва като на шега с голяма доза късмет. 
Завършва магистратура по спортен 
бизнес мениджмънт в Монако, а след 
това започва стаж във Formula Е.

А след близо година мечтата да рабо-
ти за най-бързите я води във Formula 1.

„Отидох на интервю, бях поканена 
да говорим, а след това ме одобриха и 
така станах част от Формула 1“, разказа 
тя. 

“Моята задача там е да намеря 
правилната компания, да разговарям 
с правилния човек, след което да ги 
свържа и да осигуря някакъв вид 

финансови инвестиции
за отбора”, споделя Десислава Пей-
чева. Тя уточнява, че в Williams всяка 
финансова инвестиция е за отбора – за 
развитието на колата.

А спонсори не се намират лесно. 
След световната икономическа криза 
през 2009 година никой не дава лесно 
пари. 

„Много е трудно, защото има дру-
ги девет отбора във Formula 1, има 
най-различни спортове, задават се и 
две олимпиади – през 2020 г. в Токио, 

другата е в Париж... Аз съм отговорна 
за пазарите в Европа и виждам как 
губя например пазара в Париж“, казва 
Десислава и уточнява, че компаниите 
там са заинтересувани да инвестират в 
страната си за развитието на Игрите.

Големият конкурент на Formula 1 е 
Formula Е, която набира скорост с все 
по-мощното навлизане на електриче-
ските автомобили на масовия пазар. 
Но хората, призвани да развиват най-
скъпия спорт в света, не изостават в 
състезанието. 

„В момента имаме нов мениджмънт 
на организацията, който прави много 
големи промени, които да направят 
спорта още по-атрактивен и по-дос-
тъпен за хората“, обяснява Десислава 
Пейчева пред Bulgaria on air. Затова тя 
смята, че в бъдеще ще се развива все 
повече идеята Formula 1 да не е само 
спорт, но 

развлечение като цяло
Само за 6 месеца, откакто е част от 

един от най-старите отбори във Formula 
1, Дейзи, както я наричат в компанията, 
вече има своя първи успех. Тя намира 
спонсор за младежите, които се състе-
зават със симулатори с други отбори. Те 
са между 14-18. 

Друг от успехите на компанията 
според нея е привличането на пилота 
Роберт Кубица.

„Той има невероятно голяма ауди-
тория, специално в Европа има много 
последователи. За всичко което е 
направил, и за смелостта да се завърне 
на пистата“, убедена е Деси.

На пистата най-важни са скоростта, 
титлите – особено тази при конструкто-
рите на ултрабързите болиди.

„Williams има 16 световни титли, 9 
за конструктори и 16 за пилоти, но за 
съжаление през последните години 
Mercedes и  Ferrari вече са на едно ниво, 
което е недостъпно за другите отбори. 
А Williams иска отново да бъде в първи-
те три, да бъде на подиум, да спечели 
дори световна титла, специално за 
конструкторите“, разказва българката.

Тя обяснява, че за отборите титлата 
за конструктор също е много важно, 
защото тя оценява  

самото създаване на 
колата

Конкуренцията е безмилостна, но 
Williams е единственият тим, който 
съществува само за да се състезава. За-
това работата на Деси е много стреси-
раща, стрес, който тя понася с усмивка 
поне засега.

В бъдеще си е поставила амбициозна 
цел.

“Искам да развия спорта в България 
и ако мога – да доведа Formula 1 на 
Балканите”, каза с усмивка на лице още 
тя. И добавя, че е част от отбора на най-
добрите и че иска да доведе най-добри-
те в България.

Деси Пейчева – от Нешка Робева Деси Пейчева – от Нешка Робева 

Българката стана част от 
екипа на Williams и търси 
инвеститори

до Formula 1
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Л енора Лемке седи в 
кола, пълна с всичките 
й вещи, защитена от 
пустинното слънце 
от голям килим върху 
покрива. 19-годишната 

жена стяга хиджаба, обвил бледото й 
лице, и се опитва да си спомни послед-
ния път, когато си е взела душ.

Тя осъзнава, че са минали точно 20 
дни, откакто се е измила след раждане-
то на последното й бебе – Мария.

След като родила, приготвила топла 
вода и се измила, казва тя, като свежда 
поглед от неудобство. В скута й се вър-
ти другата й дъщеря – Хабиба, 16-месеч-
на, с кичури руса коса по главата.

При подкана Лемке показва вине-
ночервен паспорт с федералния орел 
на Германия, отпечатан в златно на 
корицата, като в мислите си е сигурна, 
че ще може скоро да доведе децата си у 
дома в Германия.

Много се надявам те да имат до-
бро бъдеще, изключително много се 
надявам, особено за нея, казва тя за 
новородената Мария. Хабиба никога 
реално не е имала истинска къща, не 
е имала играчки, храна, мляко. Сега 
Леонора иска да даде това на Мария 
и много се надява тя да има живот на 
нормално дете. 

Щастлив живот, 
без бомби

Лемке е един от хилядите членове 
на ИДИЛ, задържани от подкрепяните 
от САЩ Сирийски отбранителни сили 
(Syrian Defense Forces, SDF), за стотици 
от които се смята, че произхождат от 
европейски държави. Но докато САЩ 
се подготвят за изтеглянето на войските 
си, остава неясно дали SDF са в състоя-
ние да продължават да ги държат под 
арест, или ще бъдат принудени да ги 
освободят.

Нов доклад на Пентагона твърди, че 
американското правителство насърча-
ва други държави да ускорят действия-
та си по репатриране на чуждестранни 
бойци от ИДИЛ в родните им държави 
за наказателно преследване.

Напредъкът в тази насока обаче е 

труден заради политически опасения и 
предизвикателствата пред събирането 
на приложими в съда доказателства, 
подкрепящи наказателното им пре-
следване след връщането им.

Германия като много други европей-
ски държави не изгаря от желание да 
приема членове на ИДИЛ.

Всъщност само шепа държави като 
Русия, Индонезия, Ливан и Судан са поз-
волили на последователи на ИДИЛ да 
се завърнат. Досега заловените членове 
на ИДИЛ се преследваха по иракските 
закони, но 

ЕС няма достатъчно 
доверие на съдебната 

система на Сирия 
че ще направи същото.

В конкретния случай с Лемке и ней-
ния съпруг Мартин Лемке германското 
Министерство на външните работи 
казва, че „няма сведения” и че осигуря-
ването на „консулска помощ все още е 
почти невъзможно”.

Независимо от това федералното 
правителство разглежда потенциални 
варианти за това да позволи на герман-
ски граждани 

да напуснат
Сирия

- особено в хуманитарни случаи, гласи 
изявление на германското външно 
министерство.

Лемке е била само на 15 години, кога-
то е избягала от дома си в Германия и е 
заминала за Сирия.

Тя е сключила брак с Мартин Лемке 
дни след пристигането си в контроли-
раната от ИДИЛ територия, като се е 
установила с неговите други съпруги в 
общността на чуждестранните бойци. 
Но при оттеглянето на ИДИЛ много от 
семействата са били изоставени.

Те не мислят за това какво ще правим, 
когато изгубим градовете, спомня си 
Ленора Лемке за командирите на ИДИЛ. 
Мислиш си, че те са „Ислямска държава“. 
Те са големи, те имат система, която ще 
ти помогне. Но когато настъпи момен-

тът, те просто те оставят в джамия, за да 
стоиш там, допълва тя.

Ленора описва вътрешните борби 
между фракциите в ИДИЛ, особено меж-
ду чуждестранните бойци и сирийските 
и иракските контингенти. В крайна смет-
ка по нейни думи семействата са били 
принудени да се молят за храна и вода.

Ядеш един хляб 
по два дни

и детето ти една година не може да 
проходи, защото е прекалено гладно. Тя 
няма зъби, защото й липсват витамини. 
Няма майка, която да може да приеме 
това, разказва тя.

Първия път може да си кажеш: това е 
в името на Аллах. Правя това за Аллах, 
за моя Бог. Но когато детето ти плаче 
и се търкаля на земята, си казваш: Да 
не си полудяла? Какво общо има това с 
исляма?

Германският съпруг на Лемке е оцелял 
в боевете и сега е задържан от SDF. Тя на-
стоява, че той не се е сражавал за ИДИЛ, 
а просто е поддържал IT системата на 
въоръжената група, и че тя е била само 
домакиня.

Не правя нищо. Съпругът ми не е боец. 
Той е просто технически специалист – 
работи с лаптопи. Не е убивал никого, 
казва тя, но признава, че да последва 
ИДИЛ е било голяма грешка. „Но ние сме 
част от това. Ние ги подкрепяме. Живеем 
с тях. Тогава осъзнах, че това не е добре. 
Живея тук, имам свой живот, но ние сме 
част от терора, от избиването на хора.”

В най-добрия случай и Мартин, и 
Ленора Лемке ще бъдат изправени пред 
съда в Германия за присъединяване 
към терористична организация – пре-
стъпление, което може да доведе до 
тъмничен затвор между 6 месеца и 10 
години. Според местния прокурор Клаус 
Вайхман Ленора Лемке вероятно ще 
бъде третирана като малолетна, тъй като 
е заминала за Сирия като непълнолетна, 
но за да бъде изправена пред съда, тя 
трябва да се върне в Германия.

За ИДИЛ отвътре: „Какво За ИДИЛ отвътре: „Какво 
общо има това с исляма?“общо има това с исляма?“
Една майка и съпруга разказва за времето си в „Ислямска държава“
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СИБИЛА ПАТСИ

Не е лесно да бъдеш 
организиран в Амери-
ка. Забързаният начин 
на живот ни поставя в 
ситуация да сме почти 
лишени от свободно 

време и вечно да тичаме по задачи. Но 
успеем ли да сме организирани и да 
имаме ясна представа какви са целите 
ни, настроението ни е положително и 
сме изпълнени с енергия. 

Как обаче да го постигнем? Един 
от начините е да ползваме подходящ 
планер, който да попълваме редовно. 
Според социолога и икономист от 
Калифорния д-р Рандал Бел хората, 
които попълват планери 

имат 289% повече шанс
да станат милионери от хората, които 
не организират деня си. И ако държи-
те да изберете продукт на българин, 
Илина Симеонова от Ню Йорк може да 
ви го предложи.

Нейният LUCKY Life Planner e 
значително нов на пазара и е достъпен 
главно чрез „Амазон“. „За мен беше 
важно да направя продукт, който да 
помогне на хората да погледнат на 
живота си отстрани и да си поставят 
цели не само в работата, но и в други 
области“, казва Илина. Самата тя е 

била твърде заета с различни неща и 
е изпитала на гърба си напрежението 
от многото задължения – била е уеб 
дизайнер, а също и фотограф, като 
нейни снимки са били избирани да 
бъдат корици на над 1000 книги на 
американски и чуждестранни автори.

LUCKY Life Planner се предлага в 
розов или в черен цвят в зависимост 
от вкуса ви. Той е разделен на няколко 
секции, сред които такива за поставяне 
на цели и тяхното приоритизиране, 
а също и място за отчитане на 
резултатите. 

Тук за разлика от други планери 
имате възможност да 
си запишете 

не само бизнес 
цели

но и такива за личния 
и социалния ви живот. 
„Постигането на цялос-
тен баланс е важно за 
всеки човек. Понякога 
наблягаме прекалено 

много върху една житейска област и 
това ни пречи да сме напълно щастли-
ви. Затова мисля, че нашият планер ще 
помогне на всички, които искат да си 
дадат равносметка и да подобрят живо-
та си“, посочва Илина. Освен това чрез 
LUCKY Life Planner можете да работите 
върху преборване с лоши навици и 
изграждане на нови такива.

Важно място заемат и така 
наречените Life Tools (психологически 
упражнения) които ни помагат 
да вземаме трудни решения или 
да оценим до колко сме доволни 
от живота си. Те са достъпни на 
уебсайта на www.luckylifetools.com 
за допълнително разпечатване и 
поставяне в планера. Разбира се, не 
липсват и страници с традиционен 
календар за срещи.

Според Илина и жените, и мъжете 
купуват планера поравно. „Това, което 
обединява нашите клиенти, е, че са 
много амбициозни. Много често те 
имат свой бизнес или се стремят към 
самоусъвършенстване“, обяснява 

Илина. „Имаме много млади хора, както 
и по-възрастни. Регистрирали сме 
покупки както от Америка, така и от 
България, Швейцария, Япония, Италия”, 
прибавя тя.

В момента Илина развива бизнеса 
заедно със сестра си 

Моника, която е в 
България

Двете успяват да се сработят въпреки 
единадесетте години разлика, които 
ги делят. Илина като по-креативната 
е поела дизайна, а Моника като по-
организираната – логистиката. 

Това е третото издание на LUCKY Life 
Planner. Първоначално готовият дизайн 
е бил печатан в Америка в малък тираж. 
От миналата година продуктът се 
произвежда в Китай, а оттам се внася в 
САЩ. „Сестра ми работеше в компания, 
която принтираше различни неща в 
Китай“, разказва Илина. „Тя познаваше 
хора, които да ни свържат с печатница 
там. За нас беше важно да намерим 
партньори, които говорят английски, 
работят качествено, в срок и на по-
ниски цени. Например, откакто работим 
с Китай, можем да предлагаме планери 
с ламинирани разделители, които почти 
изключвам да се правят в Америка 
– най-вероятно и американските 
печатници ги изработват в Китай“, 
допълва тя. Принтирането на подобни 
материали от тази страна на Океана би 
струвало поне три-четири пъти повече.

Илина и Моника са доволни и от 
партньорството си с „Амазон“, защото при 
тях имат възможност да складират цялата 
си стока и да автоматизират бизнеса си. „В 
Ню Йорк със сигурност ще ни е трудно да 
имаме склад”, казва Илина.

Целите на Илина
Илина иска да продължи да 

усъвършенства планера, както и да 
създава нови продукти в същата 
сфера. Тя вече предлага дневник 
за здравето, а също и продукти за 
принтиране, които биха ви помогнали 
да организирате финансите си или 
да анализирате мечтите си. Засега 
фотографията остава на заден план за 
нея, макар че постиженията й в тази 
сфера не са никак малки. Освен като 
корици на книги нейни снимки са били 

Българка от Ню Йорк ще Българка от Ню Йорк ще 
организира живота виорганизира живота ви

Илина Симеонова е автор 
на LUCKY Life Planner

Илина (вдясно) и Моника с LUCKY Life Planner

LUCKY Life Planner и дневник за здраветоСнимки на Илина, станали корици на книги





Продължетие от предишния брой

Не знам дали сте наяс-

но, но ако човек няма 

в наличност поне 

$50,000, готови да 

бъдат инвестирани, 

банковите финансови 

съветници по инвестиране нямат абсо-

лютно никакво желание да инвестират с 

хора, които имат по-малко пари от тази 

сума. Следователно парите се влагат 

в кешов, т. нар. Money Market акаунт, 

който по принцип дава между 0 и 1.5% 

(в добрите години), но дългосрочно 

убива тази инвестиция, защото тя дори 

не може да покрие инфлацията от 

средно 3%. Но този вид фондове дават 

на банката директен достъп до нашите 

пари, с които те играят, докато ние чака-

ме чудото да се случи, за да пораснат и 

да ни дадат едно адекватно допълнение 

към държавната пенсия един ден. 

Ако пък имате вече над $50,000 или 

повече и искате да инвестирате във 

фондове през банката, то след помощта 

на правителството през 2017-а тези 

институции въведоха 

огромни годишни такси 
(изключително добре прикрити между 

другото) чрез така наречените Managed 

Accounts, които в период от 10 или 20 

години ще струват на клиентите около 

10 пъти повече, отколкото един обикно-

вен инвестиционен портфейл, който аз 

лично често препоръчвам на повечето 

си клиенти, защото обикновено възвръ-

щаемостта за същия период от 10 или 

20 години е по-добра, подпомогнато и 

от доста по-ниските такси за инвести-

ране. 

Но нека се върнем на вашата ситу-

ация и си припомним, че вие нямате 

абсолютно никаква възвръщаемост в 

този акаунт и ако стоите в него за 20 

или 30 години, колко наистина губите 

от потенциален растеж чрез дивиден-

ти, капитални печалби и растеж на 

акциите? 

Поради тази причина е важно да 

имаме достъп не само до добър данъ-

чен специалист, който да ни помогне 

да намалим таксацията на този акаунт, 

но и до добър инвестиционен специа-

лист, който да ни помогне да изберем 

правилните фондове, които да имат 

здравословен баланс между облигации 

и акции. 

Като пример ще използвам два отдел-

ни случая. 

При първия случай клиентът е из-

ползвал Traditional IRA сметка, която е 

приспаднала $5,500 от неговите данъци 

през период от 20 години и е вкарана в 

банката всяка година на лихва от 0.5%. 

След тези 20 години в тази сметка ще 

има $122,054, от които само $6,554 са 

дошли от лихви. 

Във втория случай ще използваме 

същите параметри, но 

ще променим фонда

който е използван. Пак използваме 

Traditional IRA, пак вкарваме $5,500 на 

година за 20 години, но растежът, който 

включва и дивидента на този фонд, 

нека приемем, че е средно 7% в един 

балансиран портфейл от акции и ценни 

книжа. След 20 години след промените, 

които направихме там, ще има $270,121, 

от които $154,620 ще са дошли във 

формата на растеж и дивиденти. И нека 

споменем, че това е дори един по-кон-

сервативен портфейл. 

Отгоре на всичко аз също бих проме-

нил и вкарването на парите от веднъж 

годишно на веднъж месечно. Просто взе-

маме $5,500 и ги разделяме на 12 месеца 

и вкарваме по $458 всеки месец вместо 

цялата сума веднъж в годината. По този 

начин ще можем да вземем покачванията 

и спадовете на стоковия пазар и следо-

вателно да максимализираме броя на 

акции, закупени през годините. 

Знам, че това е много информация, 

но ако искате да погледнем вашата в 

ситуация в по-голям детайл, можете да 

заповядате в моя офис, където да пого-

ворим повече и да изясним някои от не-

щата, които намирате нови и непознати 

до този момент. 

Надявам се информацията, която ви 

представих днес, да ви бъде полезна 

и ако е така, моля, споделете я с хора, 

които мислите, че ще се възползват по 

най-добрия начин от нея. 

Това е от мен за днес. Ако има-

те въпроси или се интересувате от 

различните аспекти на финансовата 

част от живота, можете да си запази-

те час за консултация на директния 

ми телефон - (224) 522-2413 или на 

електронната ми поща - Coach_Angel@

MyOwnMoneyCoach.com. Въпросите, 

които четете, са зададени от клиенти, с 

които съм работил по време на консул-

тации в моя офис. 

И не забравяйте да се усмихвате! :)

Авторът е личен финансов консул-
тант с над 11-годишен опит в сфе-
рата на пенсионното осигуряване, 
инвестирането, образователните 
сметки за деца, застрахователни-
те полици за живот, автомобили и 
домове.

АНГЕЛ САПУНДЖИЕВ
Тел. (224) 522-2413, Coach_Angel@MyOwnMoneyCoach.com

За разликата между спестяване и инвестиране и 
други въпроси и отговори

Защо парите в пенсионната Защо парите в пенсионната 
ми сметка не нарастват?ми сметка не нарастват?





Трябва ли Беър Грилс да 
понесе санкции за наруше-
нията, които е направил в 
Национален парк “Рила”? И 
дали глобата е достатъчно 

наказание? Съдейки по тревожните 
реакции в социалните мрежи, народът 
сякаш крещи “разпни го”. А за незакон-
ните строежи по планини и плажове, 
какво? Осанна ли? Там поне си плащат 
където трябва, нали... Бродят някакви 
информации, че Беър Грилс е имал 
разрешение, защото платил на цели 
трима служители – 500 евро за жабата, 
500 евро за огъня и още толкова за плу-
ване в езерото. Най-вероятно са фейк 
нюз. Но дори това – понеже фалшивите 
новини също определят дневния ред, 
колкото и да е ненормално – пак не 
доведе до необходимото снизхождение 
към цялата тази работа.

Оказва се, че в България жабешкото 
е страхотен деликатес – 500 евро за 
две жабешки бутчета! Разбирате, че 
световните реакции няма да закъснеят: 
“България – пазителката на жабите”, 
“Планината Рила – храмът на свещените 
жаби”, “За българите и жабока на Беар 
Грилс” са само някои от евентуалните 
заглавия, които ще се излеят по нас, 
след като позволихме един чужденец 
да се нахрани с невинните ни жабки. 
Как посмяхме да допуснем такова ко-
щунство срещу нацията и нашата дър-
жавност?! Срам и позор... Междувре-
менно очаквайте и протест от Съюза на 
веганите, облечени като жабока Кърмит 
пред британското посолство. А тези, 
които изсичат гори, оголват хълмове и 
нарушават движението на подпочвени-
те води, оставяйки цели села без вода... 
Платиха ли си? За застроените плажове? 
За незаконните хотели? Разбира се, че 
са платили. Тук всичко се продава, ако 
знаеш от кого да си го купиш.

Единствената грешка на Беър Грилс 
е, че не си е платил на правилните хора. 
Дори да изсипеш тонове с химични 
отпадъци в някоя река, ще дадеш някой 
лев и Марица вече няма да шуми. Сега 
край “Смокиня” шум се вдига, но скоро 
и там някой ще плати и всичко ще 
затихне. Щом изключат тежките машини 
и обявят хотела за открит, ние ще забра-

вим, ще се примирим... И какво толкова 
наистина, все пак жаби на плажа няма. 
Изводът е ясен: Стройте, рушете, сечете, 
къртете, цапайте, плащайте... но да не 
сте посмели да пипнете жабите! 

Интересно е колко сме докачливи, 
когато някой реши да се изплакне 
в планинско езеро, но не ни прави 
впечатление за тоновете боклук, които 
се търкалят по планинските хълмове. 
Бирени бутилки, мокри кърпички, 
пластмасови опаковки, фасове и какви 
ли не други отпадъци, които ще се 
разграждат с векове, тровейки почвата 
и водата. Всичко това е захвърлено по 
планините от хора, които са твърдо 
против Беар Грилс.

Чуждестранни компании представят 
фалшиви проекти за строежа на мини, 
като обещават да използват най-мо-
дерната технология, за пречистване на 
отпадните води. После спестяват пари 
от филтри и изсипват всичко в реки и 
изкуствени езера, които сеят смърт. 
Хората, живеещи в близост, напускат 
окончателно домовете си, ако имат 
възможност... Или просто умират преж-
девременно. Но няма проблеми. Стига 
само да не ядеш жабите, които плуват 
с обърнати коремчета по течението на 
реката. 

Вярвайте ми, нашите жаби наистина 
са вълшебни. Дори едно изядено жа-
бешко бутче е достатъчно за метамор-
фозата, която ще те превърне в черната 
овца на българските екозащитници. 
Строят се лифтове, за да може все 
повече дебели чичковци и лелки, които 
никога не биха стъпили в планината, 
да се качат и да оставят своето завеща-
ние... от фасове...

Изглежда, че Беър Грилс е направил 
огромна грешка да кацне с хеликоптер 
в планината. Ако беше хванал лифта, 
щеше да му се размине всичко... Раз-
бирам вече защо хората предпочитат 
лифта пред изморителната планинска 
разходка, която те кара да оцениш 
величествените красоти на балкана. Как 
защо – страх ги е да не настъпят някоя 
жаба...

Преди да хвърлят фас или празна 
бутилка, бъдете сигурни, те се оглеждат 
за жаби.

Беър Грилс изяде 
жабата, а ние – 
природата

БОРИС ВЪЛКОВСКИ

блог   
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км/ч разви тираджия в насрещното движение по 
магистрала „Хемус” близо до Провадия. Безразсъдното 
шофиране по случайност се размина без пострадали. 
Шофьорът бе открит и наказан с 1000 лв. глоба и 
отнемане на книжката за 3 месеца.

млн. души са посетили Гърция през 2018 година, което е 
ръст с 10,8 процента. Приходите от туризъм в страната 
са нараснали с 18,2 на сто и вече са 16 милиарда евро, сочат 
данните на централната банка.

грама кафява захар вместо кокаин получи жителка на градчето 
Крейгейвън в Северна Ирландия от своя дилър. Измамената 
жена изобщо не се замислила и веднага се обадила в местната 
полиция, където останали изненадани от сигнала.

в цифри

души починаха в Индия от фалшив алкохол, 200 души 
да приети в болница по същите причини. Жертвите и 
пострадалите са консумирали ментето в два различни един 
от друг случая в североизточната част на страната.



Българския флаг, кой-
то стотици милиони 
зрители по целия свят 
видяха в неделя вечерта, 
гордо го носеше актьор-
ът Димитър Маринов. А 

той стъпи на сцената на Долби тиътър, 
защото филмът, в който играе основна 
роля, спечели „Оскар“ за най-добра 
лента. С това “Зелената книга” приклю-
чи триумфално сезона на наградите, 
обирайки още отличия от фестивала в 
Торонто, два златни глобуса, награда от 
продуцентите и от критиците.

В 91-годишната история на „Оска-
рите“ Димитър Маринов е първият 
български актьор, стъпил на червения 
килим като част от номиниран филм, 
и единственият, качил се на сцената, 
за да получи с екипа най-престижната 
статуетка в света на киното. С оскара в 
ръце до него гордо се вееше български-
ят флаг, а Димитър сияеше, приятелски 
прегърнат от Махершала Али, който 
спечели и за поддържаща роля.

“България ще стъпи на червения 
килим, за което аз съм много горд.” Това 
ми каза Димитър часове преди голяма-
та нощ на Холивуд. После на червения 
килим се видяхме отново. И той под-
несе най-голяма изненада – извади от 
джоба си българския флаг. “България е 
тук. Ако довечера изляза на сцената, ще 
го развея”, обеща той. И само три часа 
по-късно го направи.

“България, гордейте се, 
защото сега всички сме 

заедно тук”

– каза Дими-
тър. Според 
него България 
има място 
на червения 
килим. “Не се 
страхувайте да 
правите това, 
което желаете 
да вършите. И 
бъдете по-раз-
умни, когато 
решите да го 
правите. Но ние сме вече на червения 
килим. Оттук нататък спиране няма”, 

добави той, преди да 
влезе в Долби тиътър.

За актьора Ди-
митър Маринов 
пътуването към А-
групата на Холивуд е 
като филмов сцена-
рий. Изоставен като 
бебе, той е осиновен 
от семейството на 
най-малкия брат от 
известната фамилия 
тютюневи фабрикан-
ти Маринови, станали 
прототип на героите 
в романа “Тютюн”. 
Димитър е син на 
племенницата на 
Димитрина Марино-

ва – Йорданка, но тъй като бил роден 
незаконно, а тя била много млада, 
предпочела да го даде за осиновява-
не. Лелята била омъжена за Димитър 
Маринов – финансист, индустриалец, 
шеф на Камарата на индустриалците 
по времето на цар Борис III, убит от 
комунистите.

От дете той свири на цигулка – изнася 
концерти в Америка още през 70-те 
години, но завършва железопътен 
техникум.

За да се подготви за НАТФИЗ, взема 
уроци при Невена Коканова. Но влиза в 
казармата, а после се опитва да избяга 
с „Ориент експрес“. Опитът се проваля 
и той е тикнат в политически лагер на 
комунистическия режим. Осъден е на 
3,5 години затвор. 

В затвора му чупят ръцете 
заради цигулката 

От боя в ареста остават следи и до 
днес по гърба на Димитър. Но казва, 
че не намразва Родината си. “Бълга-

рия не може да бъде 
намразена. Не мога да 
повярвам, че въобще 
има българин, който да 
е намразил България. 
Ако има такъв, той не 
мрази България, той 
мрази себе си в Бълга-
рия”, категоричен е Ди-
митър. “Ти не можеш да 
мразиш една държава 
заради нейната поли-
тическа система. Дори 

по времето на комунизма 
аз обожавах България. 
България е България. Ко-
мунизмът беше 40 години 
от 1,300. България за мен 
винаги е била символ на 
вдъхновение. Аз мога да 

съм обиден на неща, които се случват 
в България, мога да съм обиден на по-
литиката, която се води в България, но 
България като държава, като народност 
– абсурд!”, добавя той.

След едно турне в САЩ с Йълдъз 
Ибрахимова в началото на 90-те години 
Димитър остава в Ноксвил, Тенеси. 

Остава тук само със 112 
долара

За втори път го осиновява добро 
семейство. Научили от един вестник за 
съдбата му на уличен музикант, съпру-
зи, загубили сина си при катастрофа, 
го приютяват; по-късно Митко научава 
защо – защото е роден на една и съща 
дата със загиналото момче. Години по-
късно той кръщава своя по-малък син 
Майкъл – на името на американския си 
благодетел.

Българският флаг на 
сцената на „Оскарите“

“Зелената книга” с Димитър 
Маринов спечели за най-добър филм

Най-добър филм: “Зелената книга”
Най-добра актриса в главна роля: Оливия Колман във “Фаворитката”
Най-добър актьор в главна роля: Рами Малек в “Бохемска рапсодия”
Най-добра актриса в поддържаща роля: Реджина Кинг в “Ако Бийл стрийт можеше да 
говори”
Най-добър актьор в поддържаща роля: Махершала Али в “Зелената книга”
Режисура: Алфонсо Куарон за “Рома”
Операторско майсторство: Алфонсо Куарон (“Рома”)
Оригинален сценарий: “Зелената книга” – Ник Валелонга, Брайън Къри и Питър Фарели
Адаптиран сценарий: BlacKkKlansman – Чарли Уахтел, Дейвид Рабиновиц и Спайк Лий
Чуждоезичен филм: “Рома” – Мексико
Анимация: “Спайдърмен: В Спайди вселената”
Оригинална музика: “Черната пантера”

НАГРАДЕНИТЕ

ЯСЕН ДАРАКОВ
От Долби тиътър в Холивуд

Маринов със съпругата си Джени и синът им 
Йордан на премиерата на филма в Китайския 
театър в Холивуд
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“Откровено казано, аз никога не съм 
имал мечтата или желанието да проби-
вам в  Холивуд и единственото, което ме 
занимаваше в съзнанието ми, беше как 
може по-бързо и по-близко да стигна 
там, където искам да стигна, тоест да 
съм актьор в Съединените щати, както 
бях актьор в България. Много пътувах, 
обиколил съм от 50 щата 47. Знаех, че 
трябва да мина по много пътеки и никога 
не загубих тази вяра”, разказва Димитър.

След по-малки роли в известни сери-
али големият успех идва със “Зелената 
книга”. Лентата разказва за живота на ге-
ниалния пианист Дон Шърли и неговото 
джаз трио. Маринов е в ролята на Олег, 
чийто прототип е руснакът виолонче-
лист Юрий Тахт. Действието се развива 
през 60-те години на миналия век, когато 
италиано-американският охранител 
Тони Лип е нает да вози и охранява аф-
роамериканския джаз пианист в турнето 
му в силно консервативния американски 
Юг. Двамата използват пътеводителя “Зе-
лената книга на негъра пътешественик”, 
списван години наред от цветнокожия 
пощальон Виктор Грийн, за да представи 
местата, в които се приемат цветнокожи 
пътници.

Трудностите и постоянните несгоди 
изглежда не са пречупили българина, а 
упоритостта прилага и в подготовката за 
кастинга за “Зелената книга”.

“Свирех по 5-6 часа на ден. Жена ми 
почти се разведе с мен. През последните 
два дни даже взе децата и се премести при 
леля си, защото просто не се търпеше”, 
казва през смях Димитър.

Усилията си струват – “Зелената книга” 
има три номинации за “Оскар” (наред с мно-
го други награди преди това), получава три 
– за оригинален сценарий, за поддържаща 
мъжка роля и за филм на годината.

Усещането е като на 
Пепеляшка

когато й казват, че ще отиде на бала. 
Това е усещането с тази разлика, че 
аз не трябва да тичам в полунощ и да 
бягам. Уникално е просто, че чувствам 
момента, в който всичко, за което си 
работил, всичко, което си искал да 
направиш, всичко, за което си мечтал – 
и това е точно от което аз имам нужда 
и всеки мой колега има нужда, това е 
признание за добре свършена работа”, 
казва Димитър.

“Зелената книга” е филм за черно-
белите отношения в САЩ, които и през 
тази година бяха във фокуса на киното. 
Защо отново говорим за расизъм? „В 
момента Америка е толкова поляризи-
рана, чак до екстремалност. Има едно 
сплотяване напоследък срещу прави-
телството и срещу Тръмп, но в същото 
време това сплотяване, вместо да пре-
мине в един разум, в едно разбиране и 
както е във филма – да се изслушваме, 
да се респектираме, да се уважаваме и 
да намерим начина, по който да минем 
от другата страна и да намерим този 
компромис... Но филмът сам за себе си 
дава тази надежда. Малко е сладникава, 
но пък хората имат нужда от нея в мо-
мента. Една топлина, една положител-
ност. Но, откровено казано, промяна на 
сърца, които не са готови още за това.”

А за да бъдат променени сърцата, е 
нужен кураж, казва героят на Димитър 
във филма “Зелената книга”. Очевидно 
Димитър е имал куража да промени 
собствената си съдба. И с това да на-
прави много българи горди и щастливи. 
Защото не е забравил откъде е тръгнал 
и празнува успеха си с всички нас.

След церемонията в интервю за сайта 
на Академията за филмово изкуство и 
наука oscrs.org с треперещ глас и едвам 
сдържащ сълзите си, Димитър каза: 
“Първо искам да благодаря на Америка, 
че ми даде възможност да постигна мо-

ята американска мечта. Искам да благо-
даря на моята Родина България. Аз съм 
първият български актьор на червения 
килим и с голяма роля във филм с 
толкова много номинации. Искам да 
кажа на всички млади хора, които идват 
в тази страна, на всички имигранти като 
мен – това е единствената страна, в 
която мечтите може да се сбъднат.”

Питах го часове преди да тръгне за 
червения килим, дали всички лишения 

– да бъде нов имигрант и да започне от 
нулата, да остави близки и приятели, са 
си стрували. Отговорът беше катего-
ричен: “Всяка секунда. Даже имах едно 
интервю, в което 
ме питаха: „Ако 
трябва да запо-
чнеш отначало, 
да го изживееш 
още веднъж този 
живот, какво би 

коригирал?” – И аз казах: „Абсолютно 
нищо!” Защото ако коригирах каквото и 
да било, нямаше да съм точно сега тук, 
където съм. 

Всички интервюта с Димитър Маринов, 
Уилям Дефо и най-интересното от 
червения килим на 91-вите награди 
„Оскар“ може да намерите в специалната 
ни секция на www.BG-VOICE.com

Филмите “Зелената книга”, 
“Бохемска рапсодия”, 
“Рома” и “Черната пантера” 
се превърнаха в основни-

те победители на вечерта на най-го-
лемите отличия в киното – 91-вите 
награди “Оскар”, които бяха раздадени 
на церемония в Долби тиътър в Лос 
Анджелис в неделя.

Филмът на Питър Фарели “Зелената 
книга”, който бе номиниран в общо 
пет категории, взе наградата за най-
добър игрален филм, за най-добър 
oригинален сценарий и донесе на 
актьора Махершала Али очаквано 
отличие в категорията за най-добра 
поддържаща мъжка роля. Режисьорът 
обяви, че без него и Виго Мортенсен 
в главната роля този филм не би бил 
така успешен.

Втората церемония без водещ в 
историята на наградите “Оскар” беше 
открита с изпълнение на групата “Ку-
ийн” и Адам Ламбърт, които направиха 
комбинация от хитовете си We Will 
Rock You и We Are The Champions. Сред 
останалите музикални изпълнения 
за вечерта бяха съкратени версии на 
дуета на Лейди Гага и Брадли Купър, 
както и на соловите на Дженифър 
Хъдсън и Бети Мидлър.

Най-много статуетки получи 
“Бохемска рапсодия”, който бе сочен 
за фаворит в категорията за главна 
мъжка роля. Рами Малек, който играе 
покойния вокалист на “Куийн” Фреди 
Меркюри, обяви: “Може и да не съм 
бил очевидният избор, но предпо-
лагам, че се получи.” От сцената той 
благодари на групата за шанса да 
се превърне в малка част от тяхната 
музикална история и наследство и че 

филмът разказва за един гей емигрант, 
който се бори за гласа си и правото да 
докаже себе си.

Малек допълни, че е първо поко-
ление американец в семейство на 
емигранти от Египет. “Част от моята 
история се пише в момента, затова 
благодаря на всеки, който повярва в 
мен. Ще ценя този момент до края на 
живота си”, каза още актьорът.

“Бохемска рапсодия” получи още 
три награди в категории за най-
добър звуков монтаж, смесване на 
звука и филмов монтаж.

“Рома” на Алфонсо Куарон, който 
водеше номинациите в общо десет 
категории, спечели в три от тях – за 
най-добър чуждестранен филм, за 
режисьор и за операторско май-
сторство. Полубиографичният филм, 
вдъхновен от живота и израстването 
на Куарон в Мексико, допълни ко-
лекцията му от оскари след предход-
ните два от филма “Гравитация”.

Макар да имаше също десет номи-
нации, “Фаворитката” взе само едно 
отличие, но за сметка на това воде-
що и изненадващо – за изпълнение-
то на британската актриса Оливия 
Колман в главната женска роля. За 
фаворит в категорията до последно 
се смяташе Глен Клоуз, която на 71 
години държи рекорда за най-мно-
гократно номинирана актриса без 
спечелена статуетка и в наград-
ния сезон досега бе предпочитан 
носител на наградата за ролята си в 
“Съпругата”.

Видимо развълнувана и с присъ-
щата за нея скромност и чувство 
за хумор, Колман припомни, че в 
миналото, преди да стане актриса, 

е работила като чистачка и много 
често, докато е чистела, си е пред-
ставяла как взема “Оскар”.

Освен “Фаворитката” с по една 
статуетка останаха още “Вице”, “Ако 
Бийл стрийт можеше да говори”, 
“Първият човек”, BlacKkKlansman и 
“Роди се звезда”.

Първият в историята на наградите 
филм за супергерои, номиниран за 
най-добър филм – “Черната пантера”, 
имаше седем номинации и бе отли-
чен с награда в три категории – за 
дизайн на продукцията, за костюми 
и за оригинална филмова музика.

Както и на наградите, предхож-
дащи церемонията на Академията, 
Лейди Гага, Марк Ронсън, Антъни 
Розамондо и Андрю Уайът донесоха 
на “Роди се звезда” приза за най-
добра оригинална песен за дуета на 
певицата и актриса с режисьора и 
изпълнител на главната роля Брадли 
Купър.

Режисьорът Спайк Лий получи 
втория в кариерата си “Оскар” с фил-
ма BlacKkKlansman в категорията за 
най-добър адаптиран сценарий. Лий 
скочи от радост върху връчващия 
статуетката Самюел Л. Джаксън, след 
което произнесе единствената за 
вечерта реч с политически оттенък.

“Не забравяйте, че зад ъгъла чакат 
избори 2020 за президент и всички 
трябва да застанем на правилната 
страна на историята, да направим 
моралния избор между любов и ом-
раза и да постъпим правилно”, бяха 
последните думи на Лий. След тях в 
залата бе пусната музика, въпреки че 
на сцената режисьорът продължи да 
говори, но микрофонът му бе спрян.

Церемония без  водещ, но с много изненади

Спайк Лий скочи върху Самуел Ел Джаксън, 
който му връчи Оскар за адаптиран сценарий

Режисьорът Алфонсо Куарон

Носителите на „Оскар” в актьорските 
категории - Рами Малек, Оливия Колман, 
Реджина Кинг и Махершала Али

Лейди Гага, Марк Ронсън, Антъни 
Розамондо и Андрю Уайът с наградата за 
най-добра оригинална песен
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E-класа Business Edition е 
истински шедьовър на 
интелигентността. Щом 
седнете зад волана на 
този автомобил, той вед-
нага ще очарова не само 

сетивата, но и ума.

Автомобил, очароващ и 
сетивата, и ума

Модерният вълнуващ дизайн на E-
класата рисува перфектни пропорции 
с отчетливо дръзки спортни акценти. 
Стандартните 43.2 см (17-инчови) алу-
миниеви джанти се предлагат с 10 или 
5 спици, лакирани в ефектно хималай-
ско сиво с блестящо лаково покритие.

За интериора може да се каже само 
– широко, комфортно и удобно. Но 
и няма как описанието да се спре 
дотук. Е-класата е забележително 
технологично постижение, но 
съвсем не забравя добрия харак-
терен за бранда комфорт за хората в 

купето.  
По-широк и просторен от пред-

шественика си, автомобилът очарова 
пътниците и водача както с лукса си, 
така и с модерните материали – сто-
мана с висока якост и алуминий, които 
намаляват теглото му.

Дигиталните панели осигуряват 
перфектна визия към всичко важно, а 
експерти и анализатори са единодуш-
ни, че с този автомобил

Mercedes-Benz вдига 
летвата

по отношение на графика и интерфейс.
Автоматичната скоростна кутия 9G-

TRONIC с девет предавки за движение 
напред въодушевява с още по-бърза 
смяна и по-плавни превключвания на 
предавките. В същото време ходовата 
част AIR BODY CONTROL с многокамер-
на система на въздушното окачване 
се грижи за комфорта на движение 
и пътната динамика, като може да се 
настрои по желание комфортно или 
спортно.

Това е и автомобилът, с който ще 

имате постоянна връзка с вашия бизнес 
и света.

Mercedes-Benz разшири още повече 
възможностите на системата за гласов 
контрол LINGUATRONIC. Инфотейнмънт 
и навигация се управляват удобно чрез 
нови, интуитивни команди. Новата 
Mercedes-Benz SD картова функция 
превръща радиото ви в най-модерна 
навигационна система. Телематиката 
от последно поколение позволява 
приемане на обаждания на два 
мобилни телефона 
едновре-

менно (изходящите обаждания са само 
на един телефон), а трето устройство, 
например РC таблет, може да бъде 
свързано чрез Bluetooth®.

В дигиталния свят на Mercedes

me connect връзката ви

с околния свят е постоянна, гладка и 
безпроблемна.

Подобренията на автомобила също 
вдигат летвата високо. 

Е-класата влезе в 2018 и 2019 г. с цяла 
поредица осезаеми подобрения, сред 
които изпъква пакетът „Пътни асис-

тенти” от последно поколение, които 
облекчават водача и понижават риска 
от пътен инцидент.

Като цяло моделът скъси чувстви-
телно дистанцията до S-класата, но в съ-
щото време остава на много атрактивна 
и достъпна цена.

Е-класатаЕ-класата Business Edition -  Business Edition - 
шедьовър, който очаровашедьовър, който очарова
Тя е забележително технологично 
постижение, което не забравя и 
комфорта

и 
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нови, интуитивни команди. Новата
Mercedes-Benz SD картова функция
превръща радиото ви в най-модерна 
навигационна система. Телематиката 
от последно поколение позволява
приемане на обаждания на два 
мобилни телефона 
едновре-
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С рака трябва да се отна-

сяме като с малко нара-

нено дете. Трябва да се 

опитаме да разберем съ-

ществуването му. Трябва 

да му съдействаме, за 

да ни напусне. Знам, че звучи нетради-

ционно, но когато прочетете книгата, ще 

разберете защо мисля така.

В това е убедена Мария Танева, 

българката от Канада, която написа 

книга, посветена на коварната болест. 

Противно на традицията, Walking Next 

to Cancer е замислена като позитивна 

и оптимистична книга, такава, която 

предлага практическа информация за 

това как да се предпазваме и отнасяме 

към рака.

Мария Танева е възпитаничка на Ру-

ската гимназия в Пловдив и Свободния 

университет във Варна. Канада винаги 

е била страната мечта, в която е искала 

да живее и да твори. Така през 2002 

емигрира в Монреал, където по-късно 

записва DVD с упражнения за възрастни 

със заглавие The Serene Seniors Series. 

A Complete Exercise Program for Radiant 

Health. След като завършва програмата 

Holistic Lifestyle Coach в частния CHEK 

Institute, тя започва работа с хора, диаг-

ностицирани с рак. Така се ражда кни-

гата Walking Next to Cancer. A Pilgrimage 

Through the Self. и скрипта за филм по 

книгата Miss Prickly.

В момента Мария 

работи върху следващата 
книга

Water. The Story of Us.  Тя е и автор на 

статии на здравна тема в BG VOICE.

“След 6 години работа с хора, диаг-

ностицирани с рак, осъзнах, че през 

следващите десет години всеки 9 от 

10 граждани на тази страна ще бъдем 

диагностицирани с някакъв тип рак, за-

страшаващ или незастрашаващ живота 

ни”, споделя тя. 

Тeзи мрачни цифри са причината да 

поиска да общува с хората с цел подо-

бряване на техния начин на живот, който 

да допринесе до така желаните пози-

тивни промени в здравословното им 

състояние. “Почувствах се отговорна да 

разпространя знанията си, които могат 

да помогнат поне на тези, които проче-

тат книгата и се замислят върху някои 

фундаментални въпроси за здравето и 

живота като цяло”, допълва тя.

 “Разказах за последните месеци от 

живота на една бизнес дама, която 

имаше огромно желание за живот и се 

бореше с всички сили да върне живота 

си обратно, но уви, грешки, осъзнати и 

неосъзнати, в по-ранната част на живота 

й направиха това невъзможно. 

Емоционални товари от 
детството

и неразбрани от едно невинно дете 

родителски указания и напътствия бяха 

вече павирали един живот, изпълнен с 

напрежение, омраза и самота. Проме-

ните в крайната фаза на живота й бяха 

необратими”, разкрива авторката.

Тя разказва за това как финансовият 

успех на героинята й Jocelyn е постигнат 

на базата на емоционалното й нараня-

ване от детство и нефункционалното й 

семейство.

“За нещастие бизнес тактиките и стра-

тегиите, които тя изкусително владееше, 

не бяха достатъчно потентни да се борят 

с болест като рака. Ракът обича борбата 

и няма търпение да покаже колко е 

силен”, разкрива Мария.

“Засегнах въпроса за невъзможността 

на физическото ни тяло да подкре-

пя лъжи, трикове и други негативни 

действия. Това е принцип от кинезио-

логията, който се постарах да обясня с 

прости думи”, допълва Мария Танева. Тя 

е убедена, че ракът е знак за промяна в 

нас – емоционална и физическа. Ракът 

не е болестта, той е само вестителят за 

трансформация. Желанието на Мария е 

да помогне на читателите си 

да направят равносметка
на емоционалното и физическото си 

здраве, след което да предприемат мер-

ки за подобряването им. Така според нея 

ракът може да се избегне или пък да се 

посрещне с една силна имунна система, 

която е способна да го неутрализира, 

забави и дори да го унищожи.

“Панацея за преодоляване на жи-

вотозастрашаващи болести няма, тъй 

като както сме различни отвън, така 

сме различни отвътре на физическо и 

емоционално ниво. Ако населението на 

планетата е 7.5 милиарда души, то ние 

имаме да разрешаваме 7.5 милиарда 

здравословни казуса”, твърди авторката.

Тя иска обществото да разбере, че ако 

лекарите и алтернативните лечители ра-

ботят заедно, те ще спасят повече хора 

в сравнение с минималното количество 

хора, които оцеляват днес, докато те се 

отнасят с неприязън един към друг.

Книгата й е получила чудесна оценка 

от писателката Susan Doherty, чиято 

книга А Secret Music е носител на три 

литературни награди, включително и 

престижната Grace Irwin Award 2016. 

Можете да го прочетете на гърба на 

книгата.

Книгата може да се закупи с автограф 

от www.transformperform.ca.

С една книга: Да съдействаме С една книга: Да съдействаме 
на рака да ни напуснена рака да ни напусне

Автор на Walking Next to Cancer е българката от 
Канада Мария Танева
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Шепа ядки – орехи, кашу 
или шамфъстък, дневно 
намалява опасността от 
фатален инфаркт или 

инсулт с една трета. Същото количество 
може да се окаже и благоприятен фак-
тор за избягването на сърдечно-съдови 
заболявания.

Според учените са достатъчни седем 
ореха или 24 бадема пет дни в сед-
мицата. Най-голям защитен 
ефект имат ядките, растя-
щи на дървета, 
установиха 
проучвания 
на изсле-
дователи 
от харвард-
ското 
училище по 
обществено 

здравеопазване “Т. Х. Чан”. Сред тях са 
също бразилските орехи, пеканите, 
лешниците, макадамията.

Редовната консумация 
на ядки намалява 
и риска от 
коронар-
на 

бо-
лест на сърцето и втвърдяване на 
артериите с 20 процента, както и от 
смърт по каквато и да е причина с 31 

процента. 
Сравнението е спрямо 

хора, които ядат по-
малко от порция 

ядки месечно.
Сърдечно-

съдовите заболявания са 

водещата причина за 
смърт

сред хората с метаболитното разстрой-
ство.

Всяка допълнителна порция ядки 
намалява риска от смърт от сърдеч-
но-съдово заболяване или неговото 
развиване съответно с шест или три 
процента.

Ядките имат много полезни съставки 
като ненаситени мастни киселини, 

фитохимикали, фибри, витамини 
– вит. Е, фолат, минерали като 

калций, калий и магнезий. 
Те регулират нивото на 

кръвната захар, кръв-
ното, метаболизма на 
мазнините, възпалението, 
функционирането на кръ-
воносните съдове.

Шепа ядки – 33 процента по-малък 
риск от инфаркт

Орехи, бадеми или кашу 
могат да намалят и 
възможността от инсулт

Нов кръвен тест ще помогне 
на лекарите да откриват 
бързо и по неинвазивен 
начин рак на гърдата.

Разработката е дело на научен 
екип от университета в Хайделберг. 
При новата процедура са нужни само 
няколко милилитра кръв, чрез които 
биомаркерите установяват наличието 
на рак. Тестът ще излезе на пазара още 

през тази година. 
Опитите показаха 75 процента точ-

ност при изследване на 5000 пациент-
ки по новия метод.

Но някои експерти се изказаха, че 
е рано новият тест да бъде прилаган 
масово и че първо изследването и 
неговите резултати трябва да бъдат 
публикувани и анализирани в автори-
тетно научно издание.

Кръвни изследвания 
откриват рак на гърдата

Прост тест с правене на 
лицеви опори може с голя-
ма точност да определи 
здравното състояние на 

сърцето при мъжете.
Той е разработен на базата на 

проучване, проведено от екипа на 
д-р Джъстин Янг от Харвардския уни-
верситет. Изследването установило, 
че мъжете, които са в състояние да 
направят последователни 40 лицеви 
опори, са с 96 процента по-малък 
риск от болест на сърцето в сравне-
ние с тези, които стигат само до 10.

Тази информация може да бъде 

много полезна за личните лекари, 
смятат учените. Тестът с 40-те лицеви 
опори е много точен и може да 
замени традиционните изследвания, 
правени върху бягаща пътека.

Харвардският екип провел изслед-
вания с 1104 действащи пожарника-
ри на възраст между 21 и 66 години в 
продължение на десет години. Учас-
тниците в тестовете, които можели да 
направят 40 лицеви опори без пре-
късване, показали много по-малък 
риск от коронарни заболявания. При 
тези с по-малки възможности бързо 
бил откриван риск от инфаркт. 

Тест с лицеви опори издава 
сърцето
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Малко слънчеви 
лъчи, грип и затво-
рени помещения... 
По средата на 
зимата имунитетът 
ни отслабва. Но 

има няколко лесни начина да подсилим 
имунната си система. Ето някои от тях:

Добро настроение
Хроничният стрес, страхът и депреси-

ите предизвикват възпалителни проце-
си в организма и отслабват защитните 
ни сили. При хора, страдащи от самота, 
се променя активността на гените, така 
че се образуват повече бели кръвни 
телца, активиращи възпаленията. Об-
ратното, щастливите хора са по-здра-
ви. Известен американски психолог 
направил анкета с въпроси за емоцио-
налното състояние и след това изложил 
участниците на вируса на хремата. 
Резултатът: значително по-малко хора, 
определили се като щастливи, доволни 
и ненапрегнати, се разболели. Трудно 
е да се дефинира научно щастието, но 
тук става дума доколко спокойно се 
отнасяме към живота, т.е. как преодоля-
ваме стреса.

Всеки намира начин да се справи 
с напрежението във всекидневието. 
За вътрешно спокойствие помагат не 
само редовният спорт, достатъчно 
сън, разпускащи методи като йога и 
медитация, но също и поддържането на 
добри връзки и отношения. Социалната 
подкрепа от страна на приятелите и се-
мейството повишава не само настрое-

нието, но и защитните ни сили. Качест-
вото на тези връзки влияе на чувството 
ни на удовлетвореност – не забравяйте: 
по-малък брой, но добри приятели са 
по-важни от много, но не така близки.

Силата на съня
По време на сън клетките по-лесно 

се делят, стрес хормонът кортизол, 

който спира имунната реакция, е в 
по-малко количество в кръвта. Когато 
спим, се образува хормонът на растежа, 
който освен това помага и на раните 
да заздравеят. Изследвания показват, 
че имунизацията е по-успешна, ако 
в нощта, след като я направим, спим 
достатъчно.

Експеримент с излагане на вируса на 
настинката показва, че хора, които са 
спали по-малко от 7 часа в продълже-
ние на две седмици преди опита, се раз-
боляват три пъти повече в сравнение с 
другите. Предполага се, че възрастните 
хора имат по-слаби защитни сили, 
защото спят по-малко.

Всеки има различна нужда от сън. В 

общи линии важи правилото – ако през 
деня се чувствате бодри, значи спите 
достатъчно. Но често сме склонни да 
не обърнем внимание на умората, да 
продължим да работим, да гледаме 
телевизия, да пием кафе, вместо просто 
да си легнем и да се наспим добре. При 
имунизации също трябва да се погри-

жим да спим достатъчно в нощта след 
това.

Защо спортът е здраве
Който спортува редовно, намалява 

почти наполовина риска да се разбо-
лее. Това твърдят специалистите. При 
неспортуващите всеки втори се разбо-
лява от настинка през зимните месеци, 

докато при активно спортуващите 
това се случва едва на всеки десети. 
Спортът активира клетките убийци и 
левкоцитите, така по-бързо се обра-
зуват антитела. Освен това редовното 
движение намалява стреса (което също 
е полезно за отбранителните ни сили), 
забавя стареенето на имунната система 
и намалява възпаленията в тялото.

Имунната система се стимулира от 
спортове за издръжливост като бягане, 
плуване, но и от силови тренировки. 
Спортът действа като позитивен стрес 

върху организма, но прекаляването 
натоварва имунната система повече от 
необходимото. Полезни са тренировки 
два до три пъти седмично по 30 до 45 
минути с умерена интензивност. Ако на-
пример сме участвали в маратон, след 
това трябва да се пазим от възможно 
заразяване поне две седмици, тъй като 
имунната ни система ще е отслабнала. 

Защита с храна
Всичко, което ядем, минава рано 

или късно през червата, най-големия 
имунен орган в организма. Тук са 70% 
от имунните клетки. Не е чудно тогава, 
че храната влияе на отбранителните 
ни сили – особено витамините С, В, Е 
и А, микроелементи като цинк и селен 
и вторичните растителни вещества, 
съдържащи се във всички продукти от 
растителен произход.

Според специалистите важни са не 
толкова отделните вещества, колкото 
количеството плодове и зеленчуци, 
които приемаме. Препоръчителни са 
пет порции дневно. Важно е и да се 
храним с възможно по-разнообраз-
ни продукти, като не трябва да ни 
липсват пълнозърнести храни, бобови 
растения и ядки. Ако се храним здра-
вословно, нямаме нужда от допъл-
нителни дози витамини или добавки. 
Само ако сме под висок стрес или сме 
с инфекция и температура, трябва да 
приемаме повече храни с витамин 
С (зеле, чушки, цитрусови плодове). 
По-често ни липсва витамин D, затова 
страдаме от инфекции на дихателните 
пътища. Препоръчително е поне вед-
нъж седмично да ядем порция тлъста 
риба – сьомга, херинга, змиорка. Най-
важният източник за образуване на 
витамин D обаче е ултравиолетовото 
лъчение, затова е добре през зимата 
да излизаме навън по обяд поне за 
половин час.

В 4 стъпки:  По-добра По-добра 
имунна системаимунна система
Добрите приятели и добрият сън са две от тях
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Преди години, когато 

метросексуално-

то дойде на мода, 

именно Дейвид Бекъм 

беше един от сим-

волите на този стил. 

Оформени вежди, добре поддържана 

кожа, изрусена на моменти коса в слож-

ни прически... Бекъм задаваше модните 

правила.

И въпреки че тази мода отмина 

отдавна, Бекъм сякаш поне частично 

се завръща към нея с корицата на бри-

танското модно списание LOVE 20.5, на 

която се появява той.

Облечен в дрехи на Dior, със стайлинг 

от Ким Джоунс, с татуировки на зелени 

рози и птици, виещи се в спирала по ши-

ята му, бившият футболист на “Манчестър 

Юнайтед” и “Реал Мадрид” сякаш прави 

едно намигване към близкото минало.

“С тази светлина и поза Дейвид ми 

напомни за Дейвид Силвиън от бандата 

от 70-те и 80-те Japan (британски ню 

уейв – б.р.). Изглеждаше ми уместно да 

добавя грим около очите в яркосиния 

нюанс, който Бауи носеше в клипа на 

Life on Mars. Знаех, че при Дейвид това 

ще бъде сполучливо, въпреки че 

не е нещо, което той е 
правил досега

– казва гримьорката Миранда Джойс, 

която е работила по фотосесията. И 

това е отличен портрет – но все пак 

това, което накара хората да говорят за 

него, беше именно този ярък грим.

В историята мъжете не са чужди на 

грима. Сред почитателите му са били 

Александър Велики и египетските 

фараони. Перуките и бенките са били 

популярни в двора на Луи XIII – и нека 

не забравяме за дендитата. Всичко е 

било част от приетите стандарти. Някъ-

де през XIX в. обаче някой е решил, че 

истинските мъже не носят грим, което 

се е наложило като общото мнение.

След това всички мъже, които са 

преминавали това поставено табу, са 

имали около себе си ореол и дух на 

упадъчност. Бауи, Принс, Джони Деп 

и много други не (само) се опитват 

да изглеждат добре, но и отправят 

предизвикателство към всичко, което 

знаем за социалния и физическия пол 

и обществото.

Но ако стъпим на корицата на LOVE, 

то въпросът е дали мъжкият грим става 

масов? В крайна сметка,. на тази корица 

стои едно от най-прочутите лица в све-

та. И носи грим. Да вземем предвид и 

мъжките козметични линии, лансирани 

от Chanel и Tom Ford, и мъжете гримьо-

ри Мани Гутиерес и Джеймс Чарлс, кои-

то са лица на кампании за американски-

те мегабрандове Maybelline и Covergirl 

– и ставаме свидетели на зараждането 

на цяло движение. А и Гутиерес, и Чарлз 

са част от влиятелна група инфлуенсъ-

ри в мъжкия грим, включваща Джефри 

Стар и други.

Защо мъжете все още са толкова 

неподатливи на идеите за лицева деко-

рация? Според Глен Янковски, лектор 

в Школата по социология към универ-

ситета “Лийдс Бекет” те просто така са 

научени.

“Въпреки твърденията за нарастваща 

метросексуалност, половите норми за 

мъжете си остават стабилни. Анализи на 

играчките, маркетирани за момчетата 

например, показват, че посланията все 

още са за 

сила и смелост
и не особено голяма грижа за външния 

вид. Докато за момичетата красотата 

е от решаващо значение”, коментира 

Янковски.

Но ако мъжете не са още готови за 

руж, те определено са съгласни на мал-

ко зализване. Бизнесът с поддръжка на 

външния вид за мъже, оценяван на 57,7 

млрд. долара през 2017, се разраства 

експоненциално.

Според Research and Markets, до 2023 

г. пазарът ще достигне смайващите 78,6 

млрд. долара. И не говорим само за 

крем за лице и ръце, а още за овлажня-

ващ фон дьо тен, бронзант, средства за 

скриване на недостатъци на кожата и 

по-добро очертаване на веждите - ина-

че казано - истинска козметика.

И ако за някои тази новина идва като 

шок или като повод да се постави под 

съмнение мъжествеността на по-младо-

то поколение, за Алекс Дали това не е 

нищо ново.

Грим за мъже:Грим за мъже: Идва ли  Идва ли 
времето да стане масов?времето да стане масов?

Задаващият модните правила 
Дейвид Бекъм се появи гримиран 
на корица
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Модна къща Fendi 
се сбогува с 
Карл Лагерфелд, 
представяйки в 
Милано последна-
та колекция, която 

модният дизайнер ветеран е създал за 
нея преди смъртта си.

С копие на неговия подпис “С обич 
КЛ” зад тях моделите дефилираха, 
носейки облекла в неутрални тонове – 
бежово, кафяво, цвят теракота, тъм-
носиво, с акценти в зелено, оранжево 
и жълто, представяйки колекцията за 

сезона есен/зима 2019-2020.
Лагерфелд, който почина през мина-

лата седмица на 85-годишна възраст 
и е известен най-вече с работата си за 
Chanel, се присъединява към Fendi през 
1965 г. и е сътрудничил на тази модна 

къща със седалище в Рим, сформирай-
ки творческо дуо със Силвия Вентури-
ни Фенди. 

“Връзката между Лагерфелд и Fendi е 

най-дългата любовна 
история

в света на модата – заяви Силвия 
Фенди, творческата директорка за 
колекциите за мъже и за аксесоарите 
на модната къща. – Тази връзка ще 
продължи години наред да оказва 
влиянието си върху нас. Когато му 
се обадихме по телефона дни преди 

дефилето, мислите му бяха свързани 
единствено с богатството и красотата 
на колекцията. Това е истинското му 
наследство. Той много ще ни липсва, 
скърбим за него.” 

На ревюто дефилираха сестрите Бела 

и Джиджи Хадид, както и дъщерята на 
Синди Крауфорд – Кая Гербер. Въпреки че 
това не беше част от концепцията на шоу-
то, в очите на топ манекенките се виждаше 
болката от загубата на техния ментор.

Колекцията включва двуредни сака с 
подчертани рамене. Представени бяха 
също сака с ципове и украса от 

фльонги на кръста
носени в комбинация с асиметрични 

тесни поли, някои от които прозрачни. 
Ризите са със закопчани яки, а в редица 
случаи – с прозрачни ръкави. Палтата 
също са с подчертани рамене, а панта-
лоните – плисирани. Като аксесоари са 
използвани кожени чанти. Косите на 
някои модели бяха вързани на опаш-
ки – като тази на Лагерфелд. В края на 
дефилето зрителите аплодираха Силвия 
Фенди, преди залата да потъне за малко 
в мрак в памет на Лагерфелд.

На ревюто дефилираха сестрите 
Бела и Джиджи Хадид
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Дипак Байджал се под-
готвя за този момент от 
четири месеца. Пригот-
вил е въжета, колани 
и всичко, от което се 
нуждае един алпинист. 

Той знае, че изкачването на най-висо-
кия връх в света крие много опасности 
– дори и за опитен алпинист като него. 
Почти 300 души са загинали по стръм-
ните му склонове. Досега Байджал не 
е успявал да се изкачи по-високо от 
базовия лагер. Но е твърдо решен да го 
покори. “Обичам Еверест. Той е богът на 
върховете. Обичам го заради неговата 
красота, заради настроението, което 
предизвиква у мен, заради мистичното 
му излъчване”, казва опитният алпинист.

Не всички алпинисти обаче изпитват 
такова уважение към величествения 
връх. Колкото повече стават алпинисти-
те и техните водачи, поели към върха, 
толкова повече стават и отпадъците по 
пътя. През 2018 година 800 алпинисти 
са покорили Еверест, а това е рекорд. 
“Това, че все повече хора искат да изка-
чат върха, означава, че той се превръща 
все повече в нещо като екскурзионна 
дестинация за любители алпинисти”, 
казва Дипак Байджал. И това е видно с 
просто око. Еверест е затрупан от изо-
ставени палатки, алпинистко оборудва-
не, празни кислородни бутилки и още 
много отпадъци. 

Ситуацията е драматична
Междувременно и правителството на 

Непал бие тревога.
Дава Стевен е шерп и предприемач 

от Непал. Той ръководи фирмата Asian 
Trekking и е бил водач на над 150 алпи-
нисти от 18 страни. Когато той самият 
за първи път се изкачва до “покрива на 
света” през 2007 година, боклуците вече 
са били налице. Това до такава степен 
възмущава Дава Стевен, че той вед-
нага се заема да организира първата 
“екоекспедиция до Еверест”. Целта й: да 
бъдат събрани отпадъците по склоно-
вете. “Оттогава насам сме събрали 18 
800 килограма боклук”, казва 35-годиш-
ният шерп.

Правителството на Непал призовава 
туристическите агенции да избягват 
оставянето на боклуци по стръмните 
маршрути. То е въвело дори т. нар. 
депозитна система. Експедициите, 
които се отправят към върха, трябва да 

оставят 4420 евро депозит. Те получа-
ват парите си обратно чак след като 
правителствен служител потвърди, че 
експедицията е била “чиста”. Прави-
телството очаква от всеки алпинист 
да събере в раницата си най-малко 8 
килограма отпадъци. “Това обаче неви-

наги се спазва”, казва 
Дава Стевен. Затова 
той плаща на всеки 
от своите клиенти по 
77 евроцента за един 
килограм събран бок-
лук. Надява се по този 
начин да ги мотивира 
да спазват закона.

Проблем се оказват 
и човешките екскре-
менти. И то не поради 
риска от това да стъ-
пиш върху изпражне-

ния. “А поради факта, че колкото повече 
алпинисти се облекчават сред приро-
дата, толкова по-голям става рискът от 
замърсяване на глетчерите, а оттам и на 
питейната вода за местните хора”, казва 
Лав Раж Сингх, първият индиец, поко-

рил Еверест седем пъти. Той добавя, че 
това представлява и 

опасност за самите 
алпинисти

които разтапят снега, за да го пият. 
Човекът не е единственото предизви-

кателство за върховете. Климатичните 
промени също оставят следи. По-ви-
соките температури топят леда. Често от-
долу изникват труповете на онези, които 
са загинали при изкачването на Еверест. 
Досега силният студ беше консервирал 
тленните им останки. Но сега те започват 
да се размразяват. Дава Стевен и негови-
ят екип междувременно са извадили пет 
трупа от склоновете на Еверест. “Нямам 
представа какво още има под леда. Глет-
черите се движат и докато почистим от 
едната страна, от другата страна се поя-
вяват нови. Изобщо не можем да кажем 
колко боклуци има там”, казва той. 

Според едно актуално изследване за 
Хиндукуш и Хималаите глетчерите се 
топят драматично. Те могат да се смалят 
до две трети, ако не бъдат намалени 
драстично предизвиканите от хората 
емисии въглероден двуокис. Глетчерът 
Кумбу например са топи с почти 20 
метра на година. Експертите преду-
преждават, че вследствие на това се 
увеличава и опасността от лавини.

“Всеки алпинист иска да носи колкото се 
може по-малко товар. Там горе съдържа-
нието на кислород е 30 процента. И да но-
сиш боклуците си е трудна задача”, казва 
Лав Раж Сингх. Той ръководи кампанията 
на индийските гранични власти “Clean 
Himalaya, Clean Glaciers” за почистването 
на върха. През миналата година екипът 
му е свалил 700 килограма отпадъци от 
по-високите лагери до базовия лагер. 
Индиецът подчертава, че докато може, ще 
продължи да го прави. И Дава Стевен уве-
рява, че ще продължи опасната си работа. 
“Докато имам сили да изкачвам върховете, 
ще ги поддържам чисти”, казва той.

Еверест днес – палатки, 
екскременти, трупове...

Най-високата точка на 
планетата е зарината в боклуци
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Смартфоните, както и 

компютрите, често 

стават бавни и трудни 

за използване, когато 

вече не са съвсем нови. 

Причината е, че обикно-

вено се задръстват със слоеве софтуер, 

приложения, файлове и процеси. 

Ако проблемите им не са свързани с 

фабрична неизправност или счупване 

на хардуера, те могат да бъдат решени. 

Ето няколко прости съвети за тях, пред-

ложени от HiComm. 

1. Актуализирайте 
системния си софтуер

Независимо дали използвате iPhone 

или смартфон с Android, за да провери-

те дали е актуален, влезте в настройки-

те, намерете раздела „Общи настрой-

ки“ в лентата с опциите, отворете „За 

телефона“ (Android) или „Софтуерен 

ъпдейт“ (iOS) и следвайте инструкциите 

на екрана.

Android и iOS устройствата ще ви 

позволят ръчно да проверявате за акту-

ализации, които бихме препоръчали да 

направите, ако не сте имали актуализа-

ция от известно време.

Като правило повечето телефони с 

Android получават една голяма актуали-

зация на софтуера през целия си живот 

(тези от висок клас може би и две), 

както и много по-малки. Междувремен-

но iPhone може да получи до четири 

основни актуализации, което е една от 

причините, поради които iPhone апа-

ратите обикновено имат сравнително 

по-високи стойности на препродажба, 

отколкото техните колеги с Android.

2. Актуализирайте 
приложенията си

Ако сте потребител на Android, 

просто отворете Google Play магазин, 

докоснете трите хоризонтални линии в 

горния ляв ъгъл на екрана и изберете 

„Моите приложения и игри“. Тук ще 

намерите голям зелен бутон с надпис 

„Актуализиране на всички“. Докоснете 

го и сте на път към най-новите версии 

на наличните приложения.

Що се отнася до iPhone, отворете App 

Store, щракнете върху раздела с надпис 

Updates и натиснете бутона Update all.

3. Изключете 
автоматичното 
актуализиране

Ако имате телефон с Android, преско-

чете до Google Play, отворете настрой-

ките, след което изберете „Автоматично 

актуализиране на приложенията“ и 

изберете „Не се актуализира автоматич-

но“. Докато стоковата версия на Android 

не ви дава възможност да изключите 

автоматичното изтегляне на системни 

актуализации, някои допълнителни 

интерфейси като EMUI от Huawei го 

правят.

Ако пък имате iPhone, отворете сис-

темните настройки, изберете iTunes & 

App Store и се уверете, че отметката до 

„Актуализации“ е изключена.

4. Изчистете кеша на 
браузъра

Ако използвате Chrome в iOS или 

Android, отворете го и отидете в на-

стройките на приложението. Превър-

тете надолу и натиснете Privacy. След 

това натиснете Clear browsing data. Тук 

можете да изберете кои типове данни 

за сърфиране искате да изчистите.

Първите две полета ще изтрият 

историята ви на сърфиране и запазе-

ните пароли – вероятно не искате да ги 

избирате. Вместо това се уверете, че е 

избрано Cached images and fi les, както 

е показано по-горе – това е именно 

жадният за съхранение на данни ком-

понент на всеки уеб браузър. Накрая 

изберете опцията Clear Data.

5. Премахнете ненужните 
приложения

Ако имате телефон с Android One като 

Moto One или Nokia 7.1 или телефон, 

който работи с Android, като Google 

Pixel 3, всичко, от което се нуждаете, е 

вградено в менюто за преглед на място-

то за съхранение.

Телефоните на Samsung като Galaxy 

Note 9 или Galaxy S9 разполагат с раз-

дел Device Maintenance в настройките, 

където може да направите подобен 

преглед, докато телефони като Huawei 

Mate 20 Pro имат опция Cleanup в меню-

то за съхранение.

За iPhone с iOS Apple е намерила 

интелигентен начин да се отърве от 

неизползваните приложения, за да 

може нещата да вървят гладко. Тя „ги 

разтоварва“, деинсталира ги, като запаз-

ва данните ви и го прави автоматично, 

когато не сте използвали приложение 

за дълго време. Просто отидете в ме-

нюто за настройки и изберете General, 

след това iPhone Storage. Ако нямате 

тази опция, можете да я активирате от 

менюто с настройки.

6. Инсталирайте 
олекотени версии

Ако имате съвместим телефон с 

Android, е доста просто – отворете 

Google Play Store, потърсете едно от 

следните приложения и го инсталирай-

те – Facebook Lite, Facebook Messenger 

Lite, Google Maps Go,  Gmail Go, Line Lite, 

Skype Lite , YouTube Go.

Ако имате телефон с Android или 

iPhone, който не поддържа „леки“ вер-

сии на популярни приложения, не се 

страхувайте – просто използвайте уеб 

базираната версия на популярни сай-

тове и услуги, за да спестите огромно 

количество памет. 

7. Фабричен рестарт
Ако всичко останали опити се прова-

лят и телефонът ви все още е по-бавен 

от охлюв, фабричният рестарт ще 

ускори нещата.

Рестартът на телефона е много прос-

то упражнение. Независимо дали имате 

iPhone или телефон с Android, въведете 

думата Reset в лентата за търсене в 

настройките.

В зависимост от производителя на 

телефона ви телефоните с Android ще 

ви предоставят една от следните опции, 

които означават едно и също нещо - 

Reset phone, Erase all data (factory reset) 

или Factory data reset. Изберете някоя 

от тези опции и телефонът ще ви ин-

структира стъпка по стъпка в процеса 

на изпълнение.

На iPhone изберете Reset, General, 

както е показано на картинката по-горе, 

за да върнете настройките във фабрич-

но състояние. За да го направите, тряб-

ва да знаете паролата си за Apple ID.

7 съвета:  Нов живот Нов живот 
за стария смартфонза стария смартфон

Ако телефонът ви е все по-бавен, 
опитайте да го обновите
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e-Skates – най-малкото 
превозно средство в света

Drift W1 e-Skates е най-мал-

кото транспортно елек-

трическо средство, като 

габаритите му са малко 

по-големи от тези на обикновени 

обувки. Устройствата са две, по едно 

за всеки крак, като всяко едно тежи 

по 3.5 килограма.

Това е нещо средно между скейт-

борд и ролкови кънки, разполагат 

с електромотори, а технологията за 

управление е същата като при голе-

мите Segway. 

С едно зареждане може да се 

придвижвате 45 минути, при това със 

скорост до 12 км/ч. Цената е $422.

Drift W1 e-Skates е най-новият 

представител на едно модно увлече-

ние, наречено фрилайнскейт. То се 

задвижва от електричество. Моде-

лът е производство на компанията 

Segway-Ninebot.

Надуваем багажник 
побира всичко върху 
колата

Покривните багажници са 

изключително полезни 

и практични, когато се 

налага да бъде прево-

зен предмет с по-големи размери. 

Инвестицията в метален багажник 

обаче невинаги си струва. Парите не 

са малко, а понякога такъв аксесоар 

може да се използва веднъж годиш-

но или по-рядко.

Британската компания Ultix 

Outdoors твърди, че има евтино и 

компактно решение на този про-

блем. Надуваемият багажник Tair 

Rack се монтира само за 5 минути 

без нужда от отвертка, гаечен ключ 

или друг инструмент.

Изработен е от изключително 
здрави материали и се фиксира към 
покрива с помощта на ремъци, а 
когато не се използва, може да стои 
в багажника на колата, без да заема 
почти никакво място. Цената при 
предварителна поръчка в платфор-
мата за колективно финансиране 
Kickstarter е $64.

Нов евтин смартфон на 

Google ще се конку-

рира с iPhone. Оказва 

се, че технологичният 

гигант планира да 

представи апарат на 

по-ниска цена. Това е част от агресивните 

усилия да привлече повече потребители 

и да се конкурира по-добре с Apple.

Google вероятно планира да използва 

като коз настоящите проблеми с цените 

на айфоните. Apple отбеляза по-ниски 

продажби на смартфони, отколкото се 

очакваше по време на последното триме-

сечие. Именно високата цена в цял свят 

беше един от основните фактори за тази 

лоша статистика.

Предстоящият смартфон на Google се 

очаква да бъде много подобен на iPhone 

XR на Apple, който струва 749 долара. 

Google обаче се насочва към клиенти, 

които търсят по-достъпна опция за 

смартфони и клиенти на развиващите се 

пазари, където по-скъпите смартфони не 

се продават добре. 

Предишните смартфони на Google, 

като последния Pixel, стартираха на по-

високи цени. През октомври 2018 г. Pixel 

3 бе пуснат на цена от цели 799 щатски 

долара.

Наред с новия 

по-евтин смартфон 

Google планира хар-

дуер, който включва 

нови интелигентни

високоговорители и 

уеб камери. Компани-

ята иска да използва 

хардуера с марката 

Google, за да прокара 

различни услуги под 

същата марка. Както 

знаем, това е тактика, 

която беше доста 

успешна за конкурен-

тите от Apple.

Предполагаемите 

снимки на по-евтиния 

смартфон на Google 

Pixel се появиха по-

рано тази година. Те 

изобразяват устрой-

ство, което много 

прилича на Pixel 3, но с 

пластмасова обвивка.

Според слуховете 

смартфонът ще разполага с 1 5.56-инчов 

LCD дисплей с размери 2,220 x 1,080 

вместо с OLED панел, както и с процесор 

Snapdragon 670, 32 GB памет, жак за слу-

шалки, 4 GB RAM, същата висококачестве-

на 12-мегапикселова камера и 2,915 mAh 

батерия.

Не е съвсем ясно кога ще бъде офи-

циално представен новият по-евтин 

смартфон на Google. Има редица предпо-

ложения, че това може да се случи още 

през май т.г.

Google предизвиква Apple с Google предизвиква Apple с 
евтино копие на iPhoneевтино копие на iPhone
Гигантът планира нови интелигентни решения на ниска цена
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КРАСИМИРА СТАНКОВА

След 4 сребърни и 4 
бронзови медала от 
европейски първенства 
в биатлона Красимир 
Анев дочака един от 
най-жадуваните – злат-

ния. Биатлонистът отстреля титлата 
впечатляващо на първенството в Минск 
(Беларус), като сгреши само на една ми-
шена от общо 20 и финишира за 53:18,1 
мин. в преследването на 20 км. На 3,7 
сек. след българина с 3 пропуска на 
рубежа остана не кой да е, а норвеже-
цът Тарей Бьо, олимпийски шампион в 
щафетата с Норвегия от Ванкувър 2010 
и „сребърен” от Пьонгчанг 2018. Успехът 
му е още по-ценен, тъй като бе спече-
лен в конкуренцията на 108 биатлонис-
ти. А титлата е първа за България в тази 
дисциплина.

“Цялото ми всекидневие е посветено 
на биатлона, казват, че съм вманиачен и 
фанатизиран. И така да е, аз друг начин 
да си добър в нещо не знам – казва 
европейският шампион Красимир Анев.

Упоритост, отдаденост
Цената е да жертваш много за сметка 

на спорта.
31-годишният самоковец наистина 

е изключително последователен и 
педантичен. Тренировките му започват 
от рано сутрин и приключват късно ве-
чер. Често се налага да преодолява по 
50-60 км на ден. А функционалната му 
подготовка през лятото например стига 
до 7 часа – бягане, колоездене, крос по-
ходи, ролери, крос имитация. Отделно 
стрелба. Преди голямо състезание оба-
че задължително отива на Белмекен, 
както направи и сега за европейското. 
Именно високопланинските условия 
му помагат да спечели старта в Минск. 
Там той се преборва със силния вятър, 
какъвто има и у нас, а мекото време, 
кишата и пропадането на ските допъл-
нително затрудняват задачата му. Но 
проявява железен характер и успява.

Още от дете Анев мечтае да стане 
биатлонист. Увлича се по “белия” спорт, 
когато е в 4-ти клас. Тогава в училище 
го открива първата му треньорка Диана 
Галева. “На нея дължа много, тя ме запа-
ли – признава Красимир. – Започнах да 
се подготвям професионално, двура-
зово, макар че никой ме не караше. А 
треньорката все ми повтаряше, че не 
е важно да станеш шампион на 13-14 
години, а на 25 или 30 г.”

Първият медал
Първия си медал печели, когато е в 

пети клас – бронз от републиканско 
първенство. После става европейски 
шампион за младежи през 2007-а, стига 
до 4-то място в масовия старт на 15 км 
на Световната купа в Оберхоф (Герма-
ния) през 2014/2015. Зад гърба си има 
и 3 участия на олимпийски игри. А сред 
най-емоционалните му състезания е 
едно европейско през 2011-а, когато от 
14-о място в преследването успява да 
стигне до сребърен медал.

“В биатлона трябва да намериш 
златната среда между бягане и стрелба 
– разкрива шампионът. – Не може да 
си много добър бегач, пък да пропус-
каш много мишени и обратното. На 
нас, българите, ни е доста трудно да 
наваксаме с бягането, защото сме за-
висими от ски, вакси, в което са силни 
големите страни. Затова залагаме на 

стрелбата.”
И допълва, че както той се влага на 

110 процента в тренировките, същото 
изисква и от екипа си. “Понякога се ка-
рам с треньора и помощниците, а след 
това им се извинявам – разкрива Анев. 
– Но искам нещата да са перфектни, за 
да сме конкурентни на големите.”

Често името му се замесва в сканда-
ли, макар че самият той не ги търси. 
Смята, че те се извличат от отделните 
му думи и си отстоява позициите.

За свой идол българинът сочи леген-
дата Оле Ейнар Бьорндален, осем-
кратен олимпийски шампион. “Нор-
вежецът е най-големият иноватор в 
биатлона – смята националът. – Винаги 
беше с крачка пред останалите и всеки 
се съобразяваше с него. За мен е най-
великият биатлонист не само заради 
перфектната си техника. Той е пример 
за подражание.”

Както идолът му, така и българският 

шампион е с голямо 
сърце 

Пример за това е една случка на 
Белмекен, в която поради липса на 
средства лекоатлет не може да си 
позволи да остане в хотелската част, а 
си опъва палатка над базата.

Остава там 10-20 дни, без да има 
елементарни условия. Анев обаче го 
взема под закрилата си – дели с него 

храна, медикаменти за възстановяване 
и всичко останало.

А иначе през цялата си кариера Кра-
си е подкрепян изключително много от 
семейството си въпреки постоянните 
лагери и дългите му отсъствия от дома. 
Майка му е начална учителка и винаги 
го е напътствала да вярва в себе си. А 
баща му е военен – възпитава го всич-
ко да е по правилата, да е честен и да 
държи на мъжката си дума. От година 
и половина Анев е щастлив баща и 
именно на малката Карина посвещава 
титлата в Минск.

Успехите през последните години 
Краси дължи на личния си треньор 
Георги Фъртунов. Именно той поема 
щафетата от неговата откривателка 
Диана Галева, която се оттегля по 
здравословни причини през 2007-
а. Шампионският тандем се готви 
отделно от националния отбор, но се 
сработва отлично. “Той си води статис-
тика, има стратегия за участието ми в 
състезанията – разкрива шампионът. 
– Аз вярвам в неговия професиона-
лизъм. А той, че аз мога да направя 
нещо.”

Самият Анев описва себе си като 
емоционален, патриот и много твърдо-
глав. Неслучайно отклонява няколко 
предложения да се състезава за други 
държави. Смята, че камъкът си тежи на 
мястото!

Красимир Анев – точният Красимир Анев – точният 
мерник на Българияр

Емоционален, патриот и много 
твърдоглав, така се определя 
шампионът
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Отговори на кръстословиците от миналия брой

Водоравно: Нашата родина. Вел. Лай.  Лонжи. Наиби. Тим. Таити. Чертог. Габе. 
Дение. Шила. Тиранти. Сбруи. Ат. Релса. Свине. Основа. Ореол. Нар. Ток. Коран. 
Яндзъ. Роб. Мирти. Имарет. Гега. Хисар. Бюра. Соларии. Акино. Ил. Малта. Есери. 
Пирели. Нарин. Кри. Нен. Цифра. Орион. Хит. Лизат. Цвекло. Сума. Псета. Кекс. Ша-
шарми. Каное. Цветя Софти. Бовоар. Свеви. Гну. Тал. Колов. Стрик. Балами. Анали-
тика.

Отвесно: Талиги. Сто години самота. Шамар. Нобел. Ретуш. Вал. Чай. Барок. 
Гамен. Мацола. Тенев. Марал. Ларва. Кала. Тлаки. Илици. Мерки. Роидис. Орхит. 
Изпит. Конте. Аорти. Анфас. Ясла. Джинс. Раиса. Артек. Вон. Шии. Ибсен. Акера. 
Тасева. Черво. Ириси. Цанов. Нане. Уилям. Ненов. Офиси. Аршин. Набор. Рекет. ТТ. 
Свити. Ендрю. Икике. Игри. Ебола. Азери. Ролки. Ник. Алигаторът албинос. Кука.

� � ☺
За виза за САЩ.
- Защо искате да идете в Америка?
- Брат ми е много болен.
- Ами нека той дойде в България.
- Ама той е болен, не луд!!!

� � ☺
Сложил си хендсфри - ако го потър-

сел някой. Ами сложи си и презерватив 
- може да ти излезе късметът....

� � ☺
- Мамо, маоооо, виж - аз съм еднорог!
- Божеее, Евстатии, веднага си вдигни 

гащите!!!

� � ☺
- Много сладка двойка сте - от колко 

години сте женени
 - Аз - от три, а той от 10...

� � ☺
- Пешо, какво правиш?
- Опъвам тука една антена...
- Абе, откъде ги намираш все с такива 

имена...

� � ☺
- Дъще, ако си се наснимала вече, из-

лез от банята, че баща ти ще се наака...

� � ☺
- Иване, ти нали завърши техниче-

ския?
- Да, защо?
- Я стани да загасиш лампата, че ти е 

по специалността...

� � ☺
Вече съм на 59 г., но новият закон 

за пенсиониране на 75 г. ме кара да се 
чувствам тийнейджър....

� � ☺
- Брат, как мина първата брачна нощ?
- Не знам, брат, като си отлепи мигли-

те и си махна перуката, съм припаднал...

� � ☺
- Какво стана с твоят, още ли сте 

скарани?
- Неее.
- А къде е?
- Ей го там, на двора
 - Къде е - не го виждам….
- Ееее, поразкопай малко, дееее...

� � ☺
Имам голямо търпение, но сутрин 

алармата ми просто прекалява!

� � ☺
- Пенке, и цветя ти купувах, и сере-

нади ти правих, и с кола дойдох да те 
взема да излезеш с мене - какво още 
искаш?

- Ами два кубика дърва докарай...

� � ☺
- Скъпи, дай да се разменим за почив-

ните дни?
- В смисъл?
- Ами ти ще готвиш, ще переш и 

простираш, после ще изгладиш и ще 
напишеш домашните с децата, пък аз 
ще те желая!!!

� � ☺
Обир на влак. Главатарят на бандата 

вика:
- Това е обир! Никой да не мърда! Ей 

сега ще оберем жените и ще изнасилим 
мъжете.

Една пътничка се обажда:
- Ама не се ли объркахте? Може би 

искахте да кажете, че ще оберете мъже-
те и ще изнасилите жените?

А тъничък мъжки гласец се намесва:
- Я не учете човека как се обират 

влакове!

� � ☺
- Тате, искам да караме шейна! И се 

започва: - термотениска - запасана 
в гащите, блуза - запасана в клина, 
дебели чорапи, ски панталон с през-
рамки, пуловер - върху презрамките на 
панталона, шал, яке, ръкавици, шапка. 
Излизаме.... След 3 минути:

- Тате, ака ми се...

� � ☺
- Днес ходи ли на интервюто за 

работа?
- Да, но ме изгониха.

- Защо?
- HR-ката ме попита: „Можете ли да 

работите в екип?”
- Аз й отговорих: Да, разбира се, не 

виждате ли, че днес 
съм дошъл на интервю 
с най-новия си анцуг.

� � ☺
Пена така бързо бягаше 

от сексуалния маниак в парка, 
че на втората обиколка го насти-
гна и го нападна в гръб!

� � ☺
- И за какво ме бие мъжът ми - не 

зная.... Вкъщи е чисто, пера, гладя, 
готвя, децата ни отличници...

- Да не ходиш по чужди мъже?
- Е, та само за това ли?!?

� � ☺
10-годишно дете към баща си:
-Тате, тате, боли ме гърлото.
-Защо сине?
-Мисля, че е от водката снощи...
-Ти си пил!?
-Ми да, бяхме навън с гаджето ми...
-Имаш си гадже!?
-Да.
-И как изглежда?
-Еми, металист, има 20 обици по 

лицето.
-Оооооо!
-Да, а пък и главата ме боли... може да 

е от дискотеката...

-Ходил си на дискотека!?
-Еми само там дават да се пуши.
-Ти пушиш?!
-И мисля, че ударихме колата ти!
-Гаджето ти е карало колата ми?!
-Неееее, аз я карах...
Бащата се хванал за сърцето и момче-

то добавило:
-Шегувам се! Исках само да ти пока-

жа, че има много по-страшни неща от 
някаква си двойка по математика...

� � ☺
Един паднал от мотор, изпотрошил се 

целият и е в болницата в гипс. Дошъл 
брат му на свиждане и го пита как е.

- Ами докторът рече, че имам три 
строшени ребра, сътресение на мозъка, 
изкълчено рамо, фрактура на таза и 
една на реброто. 

Брат му го погледнал и рекъл:
- Аз това не мога да го запомня, ще 

кажа на мама, че си умрел...

� � ☺
Отишли двама българи да изкарват 

пари в Америка. Дълго търсили и оби-
каляли, докато нe попаднали в Дивия 
запад.

Гледат една обява - Скалп на ин-
дианец - 1000 долара! Това е само за 
нас - си казали те. Купили два коня и 
препуснали през прерията.

Привечер до една река видели един 
индианец, натиснали го и го скалпира-
ли. 1000 долара за днес стигат и опъна-
ли палатката да спят. През нощта обаче 
единият станал и гледа от всякъде 
обградени от индианци. Влязъл вътре 
тихичко и побутнал спящия с думите: 
„Брато, ставай, станахме милионери!”

� � ☺
Гошко отива на гости при баба си. Тя 

го пита:
- Гоше, вашите да не са се скарали?
- Да. Мама се върна от почивка и 

донесе някакъв трипер на тате и на още 
двама комшии - или е донесла малко, 
или не го е разделила поравно..

� � ☺
Една жена била с любовника си, 

когато мъжът й се прибрал от работа 
по-рано. Тя бързо напъхала любовника 
в хладилника.

Мъжът влиза в кухнята, отваря хла-
дилника и...

- Кой си ти?
- Васил.
- Какво правиш тук?
- Ям луканка.
На следващия ден мъжът отива на ра-

бота и разправя случката на колегите си.
Всички казали:
- Абе, ти си голям идиот. Това е бил 

любовникът на жена ти.
И пак се прибрал по-рано вкъщи. 

Отишъл веднага в кухнята, отворил 
хладилника - вътре стои друг мъж.

- Кой си ти?
- Ами... Иван.
- Виж какво, Иване, кажи на Васил, че 

ако го видя ще го счупя от бой!

� � ☺
Срещат се двама цигани.
- Как е?
- Зле е.
- Защо зле?
- Жена ми спи с лорд Балтимор.
- Да, не е добре.
- Вярно, че и аз спя с неговата жена.
- Това е добре.
- Не е добре. Има две деца от мен.
- Това е зле.
- Но и от лорда жена ми има две деца.
- Тогава сте квит!
- К’ъв квит, бе?! Аз му правя лордове, 

а той на мен цигани.

� � ☺
- Ало, здравей, какво правиш
- Наслаждавам се на живота...
- Пак ли плюскаш, мааа!

Виц в снимка

В руска атомна подводница 

капитанът, ставайки от сън, 

пита помощника си:

- Какъв беше този шум 

преди малко?

- А, нищо, мичманът получи 

телеграма, че жена му забе-

гнала с гадже в Ница...

- Е, и какво?

- Е, няма я вече Ница...

Водоравно: Нападатели. Пиеса. Фенът. Ресни. Рев. Чул. Навло. Атаман. Тиада. Налеп. 
То. Боаз. Отсек. Тороп. Карат. Спиро. Резон. Хевеа. ТКЗС. Рапид. Ползи. Лат. Фар. Рахил. 
Архива. Целина Овчар. Ов. Нива. Тикви. Домие. Псета. Хреми. Сплит. Искра. Осло. Еолит. 
Алиби. Иес. КПД. Люспа. Имарет. Екзоти. Нанак. Клио. Юнкер. Гичев. Нянки. Миоми. 
Янтар. Аркан. Асма. Катет. Кадия. Лин. Салам. Палиндроми.

Отвесно: Кафе. Операция пепелянка. Пелта. Зарев. Лодки. Тал. Сан. Изкоп. Лапил. 
Зоната. Дъна. Анири. Стило. Ярем. Матадор. Данте. Тютюн. Ватах. Хаити. Синка. Мерл. 
Степи. Касап. Кирка. Леоне. Волов. Клане. Кал. Кис. Аксел. Вихри. Армади. Нал. Пазач. 
Рабин. Инин. Епитети. Ираде. Имаго. Яд. Апорт. Хромо. Акима. Терм. Рокли. Мисир. 
Число. Сеато. Завои. Леене. Мим. Равнопоставеност. Врани.
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РАБОТА 
Предлагам

Chicago + suburbs
! OWNER OPERATORS !
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, 

Малка компания предлага работа за 

Owner Operators със собствен трейлър! 

Midwest; 24/7 Dispatch; Fuel Discounts 

up to 70 c/gal.; Леки товари; Постоянни

курсове; Чек всеки петък! Коректно от-

ношение! 8476659273 №15935

ТЪРСЯ ВОДОПРОВОДЧИК
Цена US$ , Зипкод 60131, Набираме 
водопроводчици с опит. Необхо-
димо е да разполагат със собствен 
транспорт и инструменти. Англий-
ски не е необходим. Заплащане спо-
ред опита. Позицията е за фук тайм. 
Резюмета може да изпращате на 
имейл: plumbing.experts.com. Тел за 
инфо: 2245956170  №15933

OWNER OPER./ DRIVER
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, ИСКАШ 

НАЙ-ДОБРИЯ ДИСПЕЧ? Тел. 847-665-

9273  24/7 Диспеч * Регионална работа 

* Леки товари * Fuel Discounts – 70 цента

на галон №15936

HAIR STAYLIST
Цена US$ , Зипкод 60089, Hair Clue 
Salon в Бъфало Гроув, търси да на-
еме фризьор на пълно или непълно 
работно време. Плащаме на час + 
комисионна. Супер локация с много 
walk-ins клиенти. 779 s Buffalo Grove 
Rd, Buffalo Grove, IL 60089. Тел за 
инфо: 847-845-7776 №15934

ШОФЬОР / DRIVER
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка ком-

пания предлага работа за OTR шофьори!

Добро заплащане! Възможност за пре-

биране в къщи всеки уикенд! Предимно 

Midwest товари; 24/7 Dispatch; Чек всеки 

петък! Коректно отношение! За повече 

информация 847-665-9273! №15937
FEDEX DRIVERS
Цена US$ , Зипкод 60062, Fedex Home

delivery набира шофьори за терминали 

в Carol Stream и Wheeling. Part time and 

Full time позиции. Изисква се обикнове-

на шофьорска книжка и желание за ра-

бота. Заплащането започва от $16 на час. 

За повече информация (312)375-3770  

Стефан, или (773) 988-6905 №15925

CDL-A
Цена US$ , Зипкод 60007, Транспорт-
на компания набира шофьори CDL-
class A с чист драйвинг рекърд, за 
постоянни курсове заплащане 300 $ 
на ден или 60 cents/per mile. За ин-
формация и контакти : 7736036413  
   №15926 

CAREGIVERS
Цена US$ , Зипкод 60016, търся бол-

ногледачи, жена или мъж за деца с 

disabilitIes. Има възмносност за работа

в: Skokie, Lockport, Naperville, Arlington

Heights. Изисква се легален статут и

превоз до работното място. Part time. За-

плащане от $13-15 на час. 630-442-4997.

Започване веднага  №15928
LOCAL DRIVER
Цена US$ , Зипкод , Търси се Part Time 

шофьор за local, за клиенти с disabilities.

Работата е по appointments в Чикаго 

и предградията. Изискват се легални

документи и собствен автомобил или

миниван. Обадете се на 630-442-4997. 

Започване веднага  №15929
OTR DRIVERS NEEDED

Цена US$ , Зипкод 60005, Търся шофьори 

за Single и Team за Dry Van камион със 

или без hazmat endorsement. Заплащат 

се пълни и празни мили, flexible график. 

Камиони 2015 и 2019 Volvo автоматик. 

Direct depozit. За повече информация 

обадете се на: 4147024349  №15930
CDL DRIVER
Цена US$ , Зипкод 60007, Шофьор с опит 

за рифер. Всяка седмица вкъщи. $ 1650

седмично. 7735598463 №15907
CDL DRIVER,
Цена US$ , Зипкод 60007, Шофьор с опит 

за рифер. Всяка седмица вкъщи.$1650 

седмично.773-558-8463 №15908
OWNER OPERATORS,
Цена US$ , Зипкод 30518, Looking for

Owner Operators only. Clean driving 

record. All 48 states. Direct deposit every 

Friday. For details call

 4045132422  №15916
CDL DRIVERS,
Цена US$ , Зипкод 60525, looking for a 

CDL driver for west coast runs

 call for details 7083722576 №15919
CLASS C DRIVER P/T, 
Цена US$, Зипкод 60070, PART-TIME Class 

C needed for straight/box truck (no CDL 

required) to help with FedEx package 

deliveries. For more information call 702-

215-9196  №15894
CDL DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Търся шо-

фьор с Хазмат за Freightliner 2019,запла-

щат се всички мили и екстра стопс.Мин 

опит 2 години.

Телефон за контакт: 773-996-0940

№15902
TRUCK DRIVER NEEDED
Цена US$ , Зипкод 60016,  Търся CDL 

class A driver за VNL780 с flatbed трей-

лър с опит на пътя. Ако сте без опит, ще

ви научим. Вие си определяте колко да 

карате и колко да почивате. Заплаща-

нето е 80 цента на миля. Плюс бонуси $ 

4065399041 №15871 
CDL DRIVERS WANTED, 

Цена US$, Зипкод 60173, Small trucking

company is looking for OTR CDL Class A 

Drivers for dry van or reefer. Minimum 2 

years experience, clean driving record. 

give us a call at 6309994665 №15837
БОЯДЖИЙ, 
Цена US$, Зипкод 60004, ТЪРСЯ БОЯ-

ДЖИЙ ТЕЛ. 773-865-0406 №15844
HIRING TRUCK DRIVERS
Цена US$, Зипкод 60010, Trucking 

company is hiring Truck Drivers for OTR 

New 2019 Volvo and 2020 Kenworth 

trucks available and 2019 Dry vans Min 

3 years experience OTR for more info call

773-580-4032 №1566

HOTSHOT DRIVER,
Цена US$ , Зипкод 61364, Hotshot driver 
500 мили около Чикагo.
 Всеки петък в къщи. Клас С, медицинско 
и smart cell phone са необходими, 
ога да помогна с обучение. Заплащане 
по договаряне. Телефон 815 694 6145 
Георги. 7738992728 №15921 

OWNER OPERATORS
Цена US$, Зипкод 60193, Малка транс-

портна компания набира контракто-

ри за съвместна работа. Търсете Зори

(224)659-2356. №15665
СЕРИОЗНИ ШОФЬОРИ
Цена US$, Зипкод 60172, Набирам се-

риозни шофьори OTR за Волво ками-

они - I-Shift, hooks and drop в Chicago, 

всеки уикенд вкъщи. Dry Van/1500$-

1800& per week-Refers/1700$-2000$ per

week 7738274439 №15681
HAIR STYLIST/BARBER
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, New Look 

Studio hair salon is looking for hair stylist/

barber for full time or part time. For more 

informations please call (847)375-8833 or 

(773)351-5249, ask for Stella. 7733515249

№15691
ТЪРСЯ ШОФЬОР КЛАС С
Цена US$, Зипкод 60007, Търся шо-

фьор за малък камион с клас “С”. Ако 

Вашият CDL изтича и не можете да го

подновите, все още може да изкарате

клас С. Нужен е шофьорски опит, мога 

да помогна за изкарването на клас С. 

8477499161 №15692
SAFETY MANAGER
Цена US$, Зипкод 60056, Tранспорт-

на фирма намираща се в Wood Dale, 

IL търси да назначи Safety manager

на пълен работен ден. За повече ин-

формация моля свържете се с нас на 

630.948.4547 №15702
CDL HAZMAT DRIVERS
Цена US$ 0. 65, Зипкод 60056, Търся CDL 

hazmat drivers, 0. 65 цента на миля (пъл-

ни и празни) 3000-4000 мили на седми-

ца, бонус след 6 месеца ($2000) Може 

ВАШАТА БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА ТУК
Изпратете ни текста на вашата малка обява (до 8 колонореда) и ние ще я 

публикуваме тук. Ако искате вашата обява да се откроява на цветен фон, цената 
е $6 на брой. А ако искате да добавите и снимка - $16 на брой. 

ВАРИАНТ №1: От вашият компютър. Отидете на www.bg-VOICE.com, в
десният горен ъгъл ще намерите бутон “Публикувай малка обява от тук”, 
кликнете върху него и попълнете формата. 

ВАРИАНТ №2: Изпратете ни този талон с текста (и чек или мъни ордер, ако 
обявата ви е платена) до: Bg Voice Inc, 451 Walnut Ln, Elk grove Village, IL 60007
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Ако искате BG VOICE и при вас - пишете ни на 
newsroom@bg-voice.com или се обадете на 708 415 6985

КЪДЕ ДА НИ НАМЕРИТЕ?

Ако искате да доставяме безплатно BG VOICE във вашия офис, 
пишете ни на имейл newsroom@bg-voice.com

Ресторант “Балканика” 
търси

• СЕРВИТЬОРИ
• БАРМАНИ

• ПЕРСОНАЛ ЗА КУХНЯТА
Отлично заплащане!

Тел. : 224-600-1550

СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ
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и без опит (Обучавам)773-946-3517

7739463517 №15705
CDL DRIVER NEEDED, Цена US$, Зи-

пкод 60181, Търся OTR шофьор за Volvo 

камион без log book Looking for CDL 

driver for Volvo, no electronic log book, 

over the road 6309652001 №15711
ОБЩ РАБОТНИК
Цена US$ 10.00, Зипкод 60160, Търся 

мъж за обща работа без английскик 

на открито в Melrose Park. Работата не 

е тежка, но трябва да може да вдига 

поне 40 кг понякога. Заплащането е 

между 10-12 долара на час Обадете се 

на 3125179163 №15714
DISPATCHER 
Цена US$, Зипкод 60056, Транспортна

компания търси DISPATCHER. Говоре-

не на български & English е задължи-

телно. Изисква се общ опит за работа 

с компютър. Други езици са от голям 

плюс. Моля обадете се на 847 668 0373  

№15741
CDL DRIVER
Цена US$, Зипкод 60631, Предлагам

работа за pick up/Delivery Volvo 2016

Automatic, Постоянна работа, средно 

3000 на седмица. Заплащане. 60 цента 

Телефон 757-338-6477 №15750
DEDICATED RUNS !CDL-A
Цена US$ 0.00, Зипкод 60527, 

Transportation company is hiring Class 

A CDL drivers for regional dedicated 

runs. Terminal location is in Gary, IN ( 35 

min from Chicago) Available 5-6 days 

dedicated runs. Same place everyday.

Home daily! Average weekly check $1400 

Please contact: 773-398-7136 №15785
OWNER OPERATORS
Цена US$, Зипкод 60193, Малка транс-

портна компания набира контрактори 

за съвместна работа. За повече ин-

формация търсете Зори (224)659-2356.   

№15791
ЧИСТАЧКИ
Цена US$, Зипкод 60714, Предлагам

работа в удобни за вас дни и часови

рамки на жени за почистване на къщи, 

апартаменти и други проекти. Необхо-

дим е собствен транспорт и разбираем

английски. 8474476121  №15801

TRUCKING SAFETY
Цена US$, Зипкод 60143, Superior 
Overnight Service is looking to hire on 
full time experienced SAFETY specialist. 
Bilingual is a must. Good pay, paid 
training, steady income. The perfect 
candidate is the one with at least 1 year 
in a safety department, good social and 
communication skills, and ability to work 
in a team. Please call BOBY at 630-422-
1190 ext 12. 6304221190  №15811

ТЪРСЯ ШОФЬОР
-

корд и опит. Над 80К годишно. Каране- 

по договаряне. Повече от 16 години в 

бизнеса. 7734128280 №15823
CLASS C DRIVER NEEDE
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Class 

C only driver needed. For a straight/

box truck. No CDL required. For more 

information please call 312-730-8025   

№15832
ДИСПЕЧЪР, 
Цена US$, Зипкод, Имаме свободна по-

зиция за диспечър. За контакт 312-789-

4605  №15851
TRUCK DRIVERS
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, Малка

компания търси шофьори за камиони 

2017 г, автоматик, добро заплащане 

2242539434  №15855
ТЪРСИМ ШОФЬОР, 
Цена US$ 0.50, Зипкод 60527, Малка 

транспортна компания търси шофьор

за 2015 Волво със 2018 сухо ремарке. 0, 

50 цента на миля, платени всички 

мили, прибиране всяка седмица. 1099 

плащане. За повече информация оба-

дете се на 630-755-3315. Благодаря.   

№15857
DELIVERY DRIVERS,
Цена US$ 17.00, Зипкод 60188, Търсим 

шофьор-доставчик за FedEx с любител-

ска книжка. Заплащане: $17-$20 на час. 

Фирмата осигурява камион, гориво и 

униформa. За контакти: 702-215-9196   
№1588

OFFICE ASSISTANT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60527, Roofing 
company is looking to hire 
Full Time Office Assistant -Excellent English 
required -Early Morning start – 8:00 a.m. 
The office is located in Burr Ridge, IL $15 
per hour start pay rate Health Insurance 
and 401K For more information and to 
schedule an interview call 847-630-4050         
  №15887 

    
COAST TO COAST

HOUSEKEEPERS $10 PA
Цена US$ 10.00, Зипкод 171110, We 

need next independent contractors in 

Harrisburg, Pennsylvania Housekeepers/

housemen 3039748716 №15815
НАБИРАМЕ ШОФЬОРИ, 
Цена US$, Зипкод 60016, Малка ком-

пания набира шофьори за HOOK 

AND DROP. Терминал до терминал от 

Мidwest за West Coast и обратно. Из-

исква се Double и Triple. Нови камиони

и луди пари !!! За повече инфо 773 747 

0875  №15854

РАБОТА
Търся

Chicago + suburbs

ДИСПЕЧЪР,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60014, Диспечър 

с дългогодишен опит търси работа в 

България, в момента се намирам в Чи-

каго и мога да се срещна лично. 

224-258-7823   №15909
ДИСПЕЧЕР ОТ БЪЛГАРИЯ
Цена US$ 0.00, Зипкод 6004, Диспечер с 

опит търси работа. Намирам се в Бълга-

рия.Fluent in English and Russian. +359-

876-511-784 or Viber 00359876511484 

№15931
ГЛЕДАМ ДЕЦА
Цена US$, Зипкод 60171, Гледам деца в 

моят дом в River Grove. Предлагам до-

машна вкусна храна, занимания и сле-

добеден сън. Информация на телефон 

7739712024  №15697
ГЛЕДАМ ДЕЦА
Цена US$, Зипкод 60090, Гледам деца в 

моя или във вашият дом. Имам дълго-

годишен опит. Живея в Wheeling IL. Тел. 

за котакти 872 484 3052   №15721
ГРИЖИ ЗА ДЕЦА
Цена US$, Зипкод 60005, Търся да гле-

дам дете в моя дом, почасово или це-

лодневно. Живея в Arlington Heights, IL.

Предлагам домашно приготвена храна, 

ежедневни разходки и занимания. При 

нужда и интерес моля позвънете на 

тел. 224 253 9524.  №15787
ДИСПЕЧЕР ОТ БЪЛГАРИЯ
Цена US$, Зипкод 60001, Диспечер от 

България 00359888141155   №15797
CAREGIVER, 
Цена US$, Зипкод 60056, Търся работа 

като CAREGIVER, мога да Ви замествам 

през Вашата отпуска или почивни дни. 

Имам опит и препоръки. Намирам се в 

Mount Prospect. Тел. за връзка 224-425-

6746.  №15863
ГЛЕДАМ ДЕЦА,
Цена US$ , Зипкод 60171, Гледам деца в 

моят дом в River Grove. Предлагам до-

машна вкусна храна,занимания и следо-

беден сън.Информация на телефон

 7739712024   №15886

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs
СТАЯ ПОД НАЕМ
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Давам под

наем стая в Des Plaines за непушачи,

7739344547 №15927
1 BED FOR RENT
Цена US$ 1000, Зипкод 60656, 1 bdr apt 

close to o’hare .heat and gas included.

New kitchen. All hardwood floors. Freshly 

painted. 2246164327 №15932

2 BED APT O’HARE,
Цена US$ 1,400.00, Зипкод 60656, 

2 стаи и половин баня под наем, супер 

локация до Blue Line, O”Hare, Expressway 

и LA Fitness. Дървен под и нова догра-

ма. В цената е включено отопление, газ 

за готвене, вода и събиране на боклук. 

Заплаща се само тока. Едно паркинг

място на улицата.

30942895753097216051 №15913
СЪКВАРТИРАНТ/КА ТЪРС,
Цена US$ 500.00, Зипкод 60176, ТЪРСЯ

СЪКВАРТИРАНТ ИЛИ СЪКВАРТИРАНТКА 

Самостоятелна стая с ползване на мебе-

лиран хол и голяма кухня. Гардън апар-

тамент в Schiller Park. Месечен наем 500 

долара. Тел. 224 304 6338 - Кольо.

 №15914
1BDR FOR RENT,
Цена US$ 1000, Зипкод 60656, 1 bdr for 

rent.hardwood. new kitchen.

 Heat and gas included.Cumberland and I

90. 8479621705 №15915
АПАРТАМЕНТ ELK GROVE,
Цена US$ 1,350.00, Зипкод 60172, 

Ремоделиран, 2 спални, 2 пълни бани, 

отопление и вода включени, басейн и

фитнес. Много място за багаж; тераса;

паркинг. Свободен от 1 март. Изисква 

се договор за 1 година, 1 наем депозит. 

6305291244 №15917
СТАЯ LOMBARD, 
Цена US$ 500.00, Зипкод 60148,  Стая 

под наем в къща в Lombard, IL $ 500. тел

.6309151352   №15895
STUDIO FOR RENT,
Цена US$ 800, Зипкод 60656,  Lawreance 

and Cumberland studio for rent with 

one parking space.Everything included.

Elevator building with downtown view

close to banks and stores.10 min away from

o hare airport and blue line. 7734707914 

№15896
АПАРТАМЕНТ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176,  Двустаен

апартамент в Шилер Парк. Пералня и 

сушилня, съдомиялна в апартамента, 

централен климатик. Две паркинг места

и фитнес .обадете се на тел.773-799-4462  

№15897
ЕДНОСТАЕН АПАРТАМЕНТ, 
Цена US$ 850.00, Зипкод 60126, Едноста-

ен апартамент в Елмхърст. Всичко вклю-

чено $850.IL-83 и Roosevelt 7735434470 

№15898
АПАРТАМЕНТ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 1,200.00, Зипкод 60008, Двуста-

ен ,баня и половина, тераса на втория 

етаж ,централно парно на ток ,900 square 

feet.Близо до Escapes night club За пове-

че инфо звънете на Владо 2247303618   

№15904
СЪКВАРТИРАНТ
Цена US$ 560.00, Зипкод 60191,  Търсим 

съквартирант за ново обзаведена и след 

ремонт 3br къща в Wood Dale. Голям 

двор и гараж за 3 коли.

Тел. 5097012627  №15876

CONDO IN SCHAUMBURG, 
Цена US$ 1500, Зипкод 60173, Давам под 
наем напълно обновено кондо в Шам-
бург. 2 спални, 1 1/2 чисто нови бани, 
кухня, нови подови настилки, изцяло 
пребоядисано. Близко е до ресторанти 
и до Уидфиелд мол. Училещен район - в 
топ 10. Свободно е от 1 март. $1500 на 
месец. Тел.: 773 742 5068    №15922 

STAIA POD NAEM

апартамент в близост до Пуласки/Фос-

тър Наем 300$+tok 6308500701 №15868
2 BED. FOR REN
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, 2 bed. For 

rent, Arlington heights, обзаведен, нови

ел. уреди,пералня и сушилня, след ре-

монт Тел. 773-865-9469   №15870
2 BED ШАМБУРГ
Цена US$ 1,300.00, Зипкод 60173, Давам

под наем апартамент в Schaumburg с 

две спални, две бани, закрит паркинг, с

изглед към езерото на комплекса. Ото-

плението, газта и водата са включени в 

наема. Цена $1300 на месец. За контак-

ти: 6308578397   №15684
СТАЯ ЗА МЪЖ
Цена US$, Зипкод 60018, Давам под 

наем oбзавeдeна cтaя за мъж. Всички

кoнcyмaтиви ca вkлючени (вода, елек-

тричество, internet, gas) Des Plaines, 

близo дo Balkanika и Mexaнaтa. Цeнa 

$420. За OTR шофьори цeнa $350. Oт 

February 1. Oбaдeтe ce на тeлeфон 847-

208-1538  №15689
ПОД НАЕМ ВРЕМЕННО
Цена US$, Зипкод, ПОД НАЕМ ВРЕ-

МЕННО. Стай и къщи. За ден, два, три, 

седмица, месец. Без договор. Севе-

розападните квартали. Тел: 847-854-

8094, е-майл: dimitrova07@yahoo.com

8478548094 №15693
СЪКВАРТИРАНТ/КА
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Цена US$ 4.50, Зипкод 60176, Търся съ-

квартирант/ка за двустаен ап. на II ет.

в Шилер Парк. Наема е $450+ел. ток. 

Задължителен депозит от $450 тел. 

7737042622 №15707
СТАЯ DES PLAINES
Цена US$ 450.00, Зипкод 60018, Стая

под наем в Des Plaines, в близост до 

Малинчо за шофьор. $450/на месец 

включва интернет, ток и газ. За контакт: 

773-209-1813 №15744
СТАЯ В ДЕС ПЛЕЙНС
Цена US$, Зипкод 60016, обзаве-

дена стая под наем за жена в къща 

Des Plaines за контакт: 847 609-3535

№15751
FOR RENT, 
Цена US$ 1,350.00, Зипкод 60007, 

Completely renovated 2 bedroom, 2 

bathroom apartment available for RENT 

in Buffalo Grove. Heat, water, garbage 

included in the rent. For more information 

call 773 996 8900 №15759
2 BED ELK GROVE
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60007, 2 

bdr apartment available for RENT in 

downtown Elk Grove Village. Everything 

brand new - kitchen, bathrooms, 

windows, flooring, painting etc. For more 

information call 773 996 8900. №15760

СТАЯ ПОД НАЕМ
Цена US$ 400, Зипкод 60634
Стая под наем от. напълно обзаве-
ден приземен етаж за един или два 
месеца. $400 със включени всички 
консумативи+безплатен интернет и пе-
ралня 7733879465  №15722

2 BED ARL. HEIGHTS
Цена US$ 1,400.00, Зипкод 60005, 

Renovated 2 bedroom 2 bathroom 

apartment in most desirable part of 

Arlington Heights. Everything included

in the rent (heat, cooking gas, water,

garbage), new carpet, new paint, new

vanities, Prospect High School, close 

to downtown and stores. For more 

information call 847-644-8952. №15777
СТАЯ ARLINGTON HEIGHTS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, Обзаве-

дена стая с отделна баня в Arlington 

Heights, IL. Фитнес, басейн, Интернет и 

отопление са включени в наема. Пред-

дпочитам шофьор на камион. За под-

робна інформация позвьнете на тел.

773-672-9954   №15793
СЪКВАРТИРАНТ ТЪРСЯ
Цена US$ 500.00, Зипкод 60634, СЪКВАР-

ТИРАНТ/СЪКВАРТИРАНТКА ТЪРСЯ за 

самостоятелна стая с ползване на хол

и голяма кухня в Schiller Park. Garden

apartment. За подробности - 224 304

6338 - Кольо. 2243046338 №15812
СТАЯ ПОД НАЕМ
Цена US$ 400.00, Зипкод 60056, Давам
стая под наем във Mount Prospect. Тока
и водата са включени. Квартирата е
във близост до градски транспорт. 847-
845-1370 №15818
2 BED FOR RENT,
Цена US$ 1,400.00, Зипкод 60005, Апар-

тамент под наем в Arlington Heights, 2 

bedroom, 2 bathroom,  нови бани и килим, 

всичко е включено в наема с изключение 

на електричестовот.  За контакти Христо

847-644-8952. №15880
FOR RENT- ELK GROVE,
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60007, 

Completely remodeled 2 bdr 1.1 bth in

downtown Elk Grove Village. Brand new

kitchen with stainless steel appliances

and white 42’ shaker cabinets, remodeled 

bathrooms, new flooring, paint etc. Rent

includes heat, cooking gas, water, garbade.

For more info call 773 996 8900 Sylvia

№15881
ROOMMATE,
Цена US$ 650.00, Зипкод 60148, Looking 

for a roommate in Lombard, Il, It is a 2 

bedroom condo with 2 bathrooms and its 

fully furnished. One free parking spot, The

building has open swimming pool and

tennis court. 4175932030 №15892

ИМОТИ 
Продавам

Chicago + suburbs
2008 NISSAN SENTRASL, 
Цена US$ 3,500.00, Зипкод 60056,  2008 

Nissan Sentra 2.0 SL – 17k miles, 4 Cylinder

- 140hp. Additional Information The Car 

runs and drives very good. No accidents. 

Very well maintain. We accept only cash 

offers. Text or Call. if I do not answer 

leave me a voice mail I’ll call back.

7087045686 №15899
TOYOTA CAMRY
Цена US$ 1,900.00, Зипкод 60016,  Про-

давам Toyota Camry 1995г. 131000 мили.

7737078358 №15903
4 BED FOR SALE
Цена US$ 324,900.00, Зипкод 60007,

Completely remodeled 4bdr 2bth single 

family house in Elk Grove Village available

for Sale. Everything brand new - roof, 

siding, windows, electrical, plumbing,

kitchen, bathrooms, flooring, painting etc. 

For more information call 773 996 8900

Sylvia №15761
HOUSE FOR SALE 
Цена US$ 269,900.00, Зипкод 60007,

5 bedroom 2 bathroom completely 

renovated single family house for sale

in Streamwood. Everything brand new. 

For more information call 773 996 8900. 

№15762
ЖИЛИЩЕ С НИСКИ ТАКСИ
Цена US$ 120000, Зипкод 60008, Прода-

ва се ремонтиран двустаен апартамент 

с една баня в Rolling Meadows. Жили-

щето е на два етажа. Годишните такси 

са под $400, а месечната вноска за асо-

циацията е $300 и включва отопление 

и вода. Отделно се плаща само ток. Не-

вероятна възможност за всеки новодо-

мец. 8478452791 №15763
FOR SALE- ELK GROVE,
Цена US$ 324,900.00, Зипкод 60007, 

Fully remodeled 4bdr, 2bth in desirable 

Elk Grove Village. Brand new everything

- roof, siding, windows, concrete patio, 

bathrooms, kitchen, flooring, paint etc. For 

more information call 773 996 8900 Sylvia.

№15882

SOMEWHERE ELSE
ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ
Цена US$ 0.00, Зипкод, Екоимоти пред-

лага за продажба 3-стаен апартамент в 

кв. Лозенец на бул. Свети Наум, с площ

85кв. м. Състои се от отделна кухня, 

просторен хол, две спални, баня с тоа-

летна. Цена: 170 000 Euro. Тел. за контакт: 

+359897463810-Георгиева 0893669881 

№15776

ИМОТИ
Купувам

Chicago + suburbs
ТОЧКИ ОТ PILOT
Цена US$, Зипкод 60630, Кеш за точки от 

Pilot. При интерес изпратете съобщение

на 773-837-3656. №15825

SOMEWHERE ELSE
КУПУВАМ ИМОТИ В BG
Цена US$, Зипкод, Екоимоти търси да

закупи за свои клиенти апартаменти и 

магазини в София. 0893669881 №15771

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs
МЕДИЦИНСКИ МАСАЖ, 
Цена US$ 79.00, Зипкод 60561, Физиотера-

пия, рехабилитация и медицински масаж 

по домовете. Безплатна консултация и за-

писване на телефон 630-991-0157Алфред

Иванов или на www.medicalmassage.

services 6309910157 №15869 
УКРАСА ЗА ПАРТИТА, 
Зипкод 60016, Разнообразна украса за 

партита, включваща обличане и декора-

ция на столове и маси, арки и фигури с 

балони, декорация и фон с воали и ръч-

но изработени аксесоари като харти-

ени цветя, украса за сладък бар, и още 

др. Услугите ни са съобразени с вашите 

идеи и бюджет, за да направят празника 

ви незабравим! 2244339749 №15845
МАНИКЮР,
Цена US$ 20.00, Зипкод 60195, Искате ли 

нещо да зарадва погледа ви в  това студе-

но и мрачно време?Направете си красив 

и свеж маникюр! Гел,гел лак,изграждане. 

Подарък- ръчно рисувани декорации!!! 

За да запазите своя час обадете се на те-

лефон 224 423 4245-Миглена №15879
КОНТЕЙНЕР ДО БЪЛГАРИЯ, 
Цена US$, Зипкод, Контейнер до Бълга-
рия 6308431326  №15840

МАНИКЮР
Цена US$ 20.00, Зипкод 60195, Гел, гел 

лак, изграждане и ръчно рисувани де-

корации. Красиво и изгодно. Обадете се 

да запазите своя час на телефон 224 423 

4245 Миглена №15666
РЕМОНТ НА БЯЛА ТЕХ. 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60008, Ремонт на 

всички видове Перални, Сушилни, Съ-

домиялни, Хладилници, Фризери, Ми-

кровълнови и Готварски Печки. Търсете 

Свилен 847-962-0242 №15674
ВИК УСЛУГИ
Цена US$, Зипкод 60707, Предлагам ВиК 

услуги. Ново строителство или ремонт 

на ВиК иснталации. Смяна на бойлер,

монтаж на перални и миялни машини,

ремонт на мивки, душ или вана, монтаж 

и ремонт на тоалетна чиния и казанче,

ремонт на всякакъв вид течове. Обадете

се на 224-558-7530. №15688
GPS TRACKERS, ELD
Цена US$, Зипкод 60070, GPS trackers, 

ELD, Remote start sales, service and install. 

oktracks.com cell: 6084660182 №15696
ГЛЕДАМ ДЕЦА
Цена US$, Зипкод 60005, Гледам дечица

в моя дом. Живея в Arlington Heights, IL. 

Предлагам домашно приготвена храна,

ежедневни разходки и занимания. Имам 

опит и препоръки. Ако имате нужда от 

някой, който да се грижи за детето ви, 

моля позвънете на тел. 224 253 9524-Ми-

лена. №15738

HOME DAYCARE
Цена US$, Зипкод 60707, DCFS 

licensed Home Daycare has opening for

international group of kids 6 weeks -12 

years old. The provider is with Master

degree in Education. Former English

teacher in Bulgaria. Speaks English, 

Bulgarian, Turkish and Rossian fluently. 

7087763357 №15782
РЕМОНТИ
Цена US$, Зипкод 60089, Извършвам 

строителни ремоти боядисване, ремонт 

на бани, подови настилки, инсталиране

на кухни и други 2247701643 №15808
ИЗКУПУВАМ СТАРИ КОЛИ
Цена US$, Зипкод 60018, Изкупувам ста-

ри или счупени коли. С title или без. 

3128239386 №15817
МАНИКЮР
Цена US$ 20.00, Зипкод 60195, ГЕЛ, ГЕЛ ЛАК, 

ДЕКОРАЦИИ. КРАСИВО И ИЗГОДНО. Мигле-

на 224 423 4245 №15824
НЮ ЙОРК

МЕЗОТЕРАПИЯ
Цена US$ 25.00, Зипкод 1505, Безиглена 
мезотерапия с ХИАЛУРОНОВ СЕРУМ! Дава
невероятна хидратация, свежест, блясък, 
лифтинг и активира регенерационните ме-
ханизми на кожата. За повече информация 
https://prettylab.bg/beziglena-mezoterapiya-
s-hialuronova-kiselina. Заповядайте в са-
лон Pretty Lab (София, ул. Оборище №86) ! 
+359885108502 №15835
ДЕТСКА ГРАДИНА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60089-2806, Дет-тт
ска градина в Buffalo Grove, домашен уют, 
балканска храна, много веселие и игри!
7736036837 №15858
ДЕТЕГЛЕДАЧКА, 
Цена US$, Зипкод 60056, Гледам деца, имам 
опит и препоръки. Намирам се в Mount
Prospect. Телефон за връзка 224-425-6746
№15862

УСЛУГИ
Търся

Chicago + suburbs

ПОСТАВЯНЕ НА ОГРАДИ
Цена US$, Зипкод 60707, Търся ком-
пания, която се занимава с поставяне
на огради. Имайл:fikikar@yahoo.com 
7087763357 №15924

ПРОДАВАМ
Chicago + suburbs

HITCH FOR SALE
Цена US$ 120.00, Зипкод 60056, Продавам
ХИЧ за теглене на лека кола. ХИЧА е не из-
ползван! 7732555987 №15709

ДРУГИ
Chicago + suburbs

У-ЩЕ ЗА ИНВЕСТИЦИИ
Зипкод 60656 У-ще за инвестиции в недви-
жими имоти набира студенти. Легални стра-
тегии, препродаване, Fix&Flip, маркетинг и 
още. Физически и онлайн уроци всяка сед-
мица. Изискват се мотивация, решителност 
и сериозност. Ние не само преподаваме 
инвестиции, ние създаваме инвеститори! 
За контакти: Валери(224)404-0404 №15712 
TRAILER FOR RENT
Зипкод 60193, Давам trailer под наем Great
Dane 2017 Kosta 224 409 4035 №15730
ЕРУСАЛИМ - ЕКСКУРЗИЯ, 
Цена US$ 550.00, Зипкод 60074, ЕРУСА-
ЛИМ ЕКСКУРЗИЯ. 07. 04 – 14. 04. 2019. 
ТРЪГВА СЕ ОТ ВАРНА. ЦЕНА НА БИЛЕТА 
ОТ 300-400лв. ВСЕКИ СИ ГО ЗАКУПУВА
САМ. МОЖЕ И ДЕРЕКТЕН ПОЛЕТ ОТ ЧИ-
КАГО ДО ЕРУСАЛИМ. ЦЕНА НА ЕКСКУРЗИ-
ЯТА Е 550ДОЛАРА ВСИЧКО Е ВКЛЮЧЕНО. 
ХОТЕЛ, ЗАКУСКА, АВТОБУС, МУЗЕИ. ЗОРА 
АВРАМОВА 0894 61 70 69 8474630199 
№15765
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Киню, островът Киню, островът 
на 400-те женина 400-те жени

Представете си място, 
което не е откъснато 
от цивилизацията, но 
въпреки това жители-
те му спазват тради-
циите.

Спазват ги толкова отдадено, че не 
се обличат със съвременни дрехи, а с... 
традиционни носии. 

И дори не ги купуват – а ги изработ-
ват на домашни станове. 

Тези представи ще ви отведат на едно 
място, което може да бъде като излязло 
от приказките, но всъщност се намира в 
Балтийско море.

Остров Киню, Естония, е забележи-
телен не само със своята природа. 
Най-голямото му богатство са неговите 
жители. Или по-точно жителки. 

Да, точно така. 

Островът се ръководи 
изцяло от жени

Островът не е забранен за мъже: 
просто те отсъстват дълго време от вкъ-
щи, тъй като повечето от тях се занима-
ват с риболов или са моряци. 

Така 400 силни и независими жени 
управляват острова, като паралелно с 
това бдят за спазването на традициите 
и културата. Те се обличат в носии, гово-
рят на специфичен естонски диалект и 
дори ЮНЕСКО ги обявява за Шедьовър 
на устното нематериално наследство. 

Какво вдъхновява тези жени да спаз-
ват традициите и паралелно с това да 
бъдат модерни и еманципирани?

Мъжете от острова отсъстват с месе-
ци, а понякога не се прибират у дома 
цяла година.

Тежките условия на живот принуж-
дават жените там да се справят сами с 
всекидневните им трудности, което ги 
прави изключително адаптивни, силни 
и сплотени. 

“Животът ми е по-различен от този 
в останалата част на страната”, казва 

Мари, една от жителките на естонския 
остров. Това, което обаче тя обича, са 
традиционната им музика, танците, ези-
кът. Тя, както и останалите момичета от 

Киню, гледа на тях като на съкровище, 
което трябва да опази.

За нея този остров в Балтийско море 
е раят. 

Мари казва, че сватбените песни на 
острова са на възраст от... 2000 години. 
Тя нарича “чудо” факта, че са успели да 
ги опазят.

Приказното място се намира в Приказното място се намира в 
Балтийско мореБалтийско море
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Колумбия срина палат на 
Ескобар, за да го забрави

Осеметажна-
та сграда в 
Меделин в 
Колумбия, 

където едно време 
живя наркобосът Пабло 
Ескобар, беше взриве-
на и разрушена.

Разрушаването стана 
с контролирана екс-
плозия пред погледа 
на около 1600 души. 
До него се стигна след 
решение на градската 
управа, която се на-
дява по този начин да 
намали интереса към 
личността на нарко-
барона, убит от поли-
цията през декември 
1993 г.

Сградата, известна 
като кооперацията „Мо-
нако”, беше символ на 

лукса, в който живееше 
Ескобар. Тя се срина 
само за 3 секунди, след 
което няколко минути 
пожарникари със струи 
вода се опитваха да 
разсеят облака от прах.

На мястото на ко-

операцията ще бъде 
обособен парк с площ 
5000 квадратни метра 
в памет на жертвите 
на наркотероризма в 
Колумбия. Смята се, че 
хиляди хора са били 
избити през 80-те и 90-

те години на миналия 
век, когато войната 
между наркокланове-
те беше безмилостна. 
Самият Ескобар е 
смятан за отговорен за 
смъртта на около 6000 
души.

Лейди Гага свали пръстена и 
скъса с Крисчън Карино

Лейди Гага свали 
годежния си 
пръстен от 
доскорошния 

й любим – холивудския 
агент Крисчън Карино. 
За раздялата между 
двамата се говори вече 
от няколко седмици, а 
новината бе потвърдена 
от говорител на певи-
цата.

Слуховете, че всичко 
между двойката е при-
ключило, се засилиха на 
церемонията, на която 
се раздадоха наградите 
„Грами“. Певицата прис-

тигна сама, а на ръката 
й липсваше годежния 
пръстен. Гага спечели 
грамофонче в категори-
ята „Най-добър поп дует/
групово изпълнение“ с 
песента от „Роди се звез-
да“ Shallow.

Само няколко седмици 
по-рано тя и Карино бяха 
заедно на наградите 
„Златен глобус“, като 
тогава така и не дадоха 
признак за проблеми във 
връзката си.

Това не е първият 
годеж, който изпълни-
телката разваля.

Ар Кели с обвинение в 
сексуални агресии и над деца

Американски-
ят арендби 
певец Ар Кели 
беше обвинен 

за сексуални агресии, 
извършвани в про-
дължение на десети-
летия. На Ар Кели са 
предявени общо 10 
обвинения, сред които 
и за сексуални агресии 
с утежняващи вината 
обстоятелства, предадо-
ха световните агенции. 
Някои от посегателства-
та са извършени над 
непълнолетни.

Обвиненията са предя-
вени в окръг Кук, в който 
попада Чикаго, където 
живее певецът. Ар Кели 
ще се яви в съд в Чикаго 
на 8 март.

Съдия му определи 

гаранция от $ 1 млн.
Петдесет и две го-

дишният певец неот-

давна беше обвинен 
в педофилска връзка 
от адвокат, който каза, 

че разполага с видео, 
показващо как Ар Кели 
прави секс с малолетна.

Бебешко парти 
на Меган шокира 
британците

Скъпото бебешко парти, което съпру-
гата на принц Хари Меган Маркъл 
организира с приятелки в Ню Йорк, 
шокира британците.

Поданиците на кралица Елизабет Втора доста 
остро реагираха на големите разходи, напра-
вени за тържеството от херцогинята на Съсекс, 
въпреки че парите не бяха взети от техния 
джоб.

Нощувката в луксозния апартамент на хотел 
“Марк”, където беше настанена кралската особа, 
струва 75 хиляди долара, пише британската 
преса. А бременната в седмия месец Меган 
Маркъл си тръгна за Обединеното кралство с 
частен самолет, въпреки че на думи поддържа 
екологичните каузи.

“Можеш ли да се правиш пред хората на фи-
лантроп, а в личния си живот да се изживяваш 
като римска императрица!” пита “Дейли мейл”.

Пак драми при 
Кардашян, 
Тристан и Клои 
се разделят

Поредно сътресение сред сестрите 
Кардашян. След вълшебния рож-
ден ден на малката Сторми и Свети 
Валентин идва време за скандалите. 

Според информация на TMZ Тристан Томсън и 
Клои Кардашян се разделят, а причината е ясна 
– поредната изневяра на баскетболиста.

Въпреки че изненада приятелката си за 14 
февруари, няколко дни по-късно Томсън е 
забелязан на частно парти, при това в компа-
нията на Джордин Уудс – една от най-добрите 
приятелки на Кайли Дженър.

Спортистът не само флиртувал с красавицата, 
а и спал с нея, което достигнало до ушите на 
Клои. След като разбрала за новата изневяра, тя 
веднага му съобщила, че не иска да има нищо 
повече с него.
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Burberry изтегля 
суитшърт, 
склоняващ към 
самоубийство

Burberry оповести, че изтегля от колек-
цията си за сезона есен/зима 2019-
2020 суитшърт с качулка, за който бе 
преценено, че окуражава самоубий-

ството, и поднесе извиненията си. 
Става въпрос за използване на нещо като 

примка за затваряне на качулката на суит-
шърт, за която стана ясно по време на дефиле 
на Burberry на неотдавнашната Лондонска 
седмица на модата. Манекенката Лиз Кенеди би 
тревога, като качи в Instagram снимка на инкри-
минираното облекло, придружена от послание-
то “Самоубийството не е мода”.

“Не разбирам как е възможно да допуснете 
подобно облекло да бъде показано на модния 
подиум”, възнегодува тя, обръщайки се към 
творческия директор на Burberry Рикардо Тиши.

Мика Стоичкова 
скъса с мъжа си 
Айкут

Преди няколко месеца тръгна слухът, 
че отношенията между Мика Стои-
чкова и бащата на детето � – Айкут 
Рамадан, са охладнели.

Дори се споменаваше, че мъжът се изнесъл 
от дома й. Всичко станало по желание на щерка-
та на Христо Стоичков, която смятала, че липсва 
амбиция у нейната половинка.

Преди няколко седмици Мика предприела 
още по-драстична мярка – върнала годежния 
пръстен и поискала двамата окончателно да се 
разделят.

За разклатените отношения и раздяла „сиг-
нализират“ и социалните мрежи. Стоичкова е 
изтрила всички общи снимки с Айки, както го 
нарича на галено.

Двамата имат дъщеря – Миа. Те се сгодиха в 
Щатите малко след раждането й, но до сватба 
така и не се стигна.

Учени разкриха една от 
тайните на Стоунхендж
Учени от Лондон-

ския универси-
тетски колеж 
изследваха 

кариери за добив на сини 
камъни, използвани при 
построяването на Стоун-
хендж, и установиха как е 
бил построен мегалитни-
ят паметник.

Те изясниха, че в кари-
ерите е имало естествено 
формирани блокове 
долерит. За разлика от 
обелиските и каменните 
блокове в Древния Еги-
пет, блоковете долерит 
били извлечени лесно 
от скали чрез забиване 
на клинове в цепнатини 
между тях. 

Тези монолити били 

поставяни върху каменни 
или земни платформи, 
използвани като товарни 
площадки. Клиновете 
били изработени от 

относително мек аргилит 
(вид скала), за да не се 
допусне повреждане на 
блоковете. Откритите 
в кариерите парчета 

въглен показали, че 
блоковете долерит са 
били добити около 3000 
г. пр. Христа, когато бил 
построен Стоунхендж.

Михаела Филева: Не сме 
гаджета с Гришо

След февруар-
ските клюки, 
че Григор 
Димитров е 

скъсал с дългогодишна-
та си приятелка Никол 
Шерцингер, разпрос-
транени от британския 
“Сън”, българските жъл-
ти медии също започна-
ха спекулации.

През миналата сед-
мица няколко издания 
публикуваха информа-
ция, че поп звездата 
Михаела Филева има 
връзка с топ тениси-
ста. Певицата обаче 
реши да сложи край 
на спекулациите и 
публикува официално 
изявление.

“Като българка съм 
горда с успехите на тени-
систа Григор Димитров. И 

това е всичко, което мога 
да кажа за него, тъй като 
не го познавам лично. 
Всичко, което четете 

по въпроса в “медиите”, 
ако въобще могат да се 
нарекат така сайтове и 
издания, които не прове-

ряват информацията, а 
напротив - разпространя-
ват слухове, не е истина”, 
написа Филева.

Зебрите имат райета 
заради... мухите 
В отговор на 

отдавна биту-
ващия въпрос 
“Защо зебрите 

имат райета?” учени от 
САЩ и Великобритания 
предлагат ново доказа-
телство. Оказва се, че 
ивиците на тревопасните 
създания представля-
ват “измамни писти за 
кацане” на “лютите” мухи, 
които налитат да пируват 
с кръвта им и пренасят 
потенциално смъртонос-
ни болести. 

Авторите на настоящо-
то изследване от Кали-
форнийския университет 
- Сан Диего в САЩ и Бри-

столския университет 
във Великобритания, 
описват експеримен-
ти, демонстриращи 
затруднението, което 
изпитват конските 
мухи при опитите 
си да кацнат върху 
зебри. За сравнение 
- досадните кръво-
пийци с лекота се 
позиционират върху 
едноцветни коне. 

Повечето био-
лози, изследващи 
оцветяването при 
животните, поддър-
жат хипотезата, че 
зебрите имат райета 
заради мухите.
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Жена едва не пропусна $1,6 
млн. от лотарията 
Жителка на 

австралий-
ския щат 
Тасмания 

спечелила 1,6 милиона 
щатски долара от лотари-
ята, но за малко щяла да 
се лиши от тях, защото не 
ползвала интернет. 

Пожелалата анонимност 
жена от град Кингстън 
признала, че никога 
по-рано не е печелила от 
лотарията. Наскоро влязла 
в магазин, в който се про-
дават лотарийни билети, 
и решила да изпробва 
късмета си. 

Жената станала един от 
12-те победители в тиража, 

но не го научила веднага, 
тъй като нямала интернет. 
Щастливата късметлийка 
още не е решила какво ще 

прави с парите от печал-
бата.

Това не е първият случай 
в историята. Преди време 

американка за малко не 
изпусна 51 милиона печал-
ба, защото не проверила 
талона си.

Ози Озбърн отменя още 
концерти заради здравето

Ози Озбърн 
отмени още 
концерти зара-
ди влошеното 

си здравословно състоя-
ние. От екипа му обявиха, 
че той няма да може да 
пее за феновете си в 

Япония, Нова Зеландия и 
Австралия.

Британският музикант, 
който бе диагностициран 

с пневмония преди близо 
месец, трябва да не нато-
варва гласните си струни.

„Страшното мина, но 
лекарите го посъветваха 
да си остане вкъщи още 
6 седмици, докато се въз-
станови напълно“, каза 
Шарън Озбърн, съпругата 
на рокаджията.

В началото Озбърн 
бе настанен в болница 
и прекара там няколко 
седмици. След това бе 
изписан за домашно 
лечение.

Певецът има още 
насрочени концерти за 
Сидни, Мелбърн, Край-
стчърч, Окланд и Токио.

Естонци спасиха куче в 
студа, оказа се вълк
Естонци се прите-

коха на помощ 
на куче, попад-
нало в почти 

замръзнала река, и без 
да осъзнават, че това е 
вълк, го качиха в кола-
та си, за да го закарат 
при ветеринар.

Мъжете работели 
на язовира „Синди“ на 
река Пярну, когато ви-
дели животното в беда. 
Те разчистили леда до 
него, помогнали му 
да излезе, завили го 
в одеяло и го завели 
при ветеринар. Чак 
там разбрали, че това 
е вълк.

Вълкът бил с ниско 
кръвно и това обясня-
ва защо е бил спокоен, 
докато мъжете са го 

отнасяли в автомобила 
си, за да го стоплят.

“Трябваше да го но-
сим по склона. Доста 

тежичък беше – раз-
каза един от тях. – Той 
беше спокоен. Заспа 
на коленете ми.”

За лечението на 
вълка е платил Естон-
ският съюз за защита 
на животните.

Наследниците на 
Джако съдят за 
$100 млн. HBO

Наследниците на Краля на попа Май-
къл Джаксън подадоха иск за 100 
млн. долара срещу телевизия HBO.

Причината е, че каналът ще 
излъчи документален филм за предполагаеми 
сексуални посегателства, извършени от певеца. 
Наследниците на Джаксън твърдят, че става 
въпрос за безпочвени клевети. 

Филмът съдържа разказите на двама души, 
които твърдят, че са били сексуално малтрети-
рани от звездата. По това време те са били на 
седем и десет години.

Майли Сайръс: 
Гордея се, че съм 
куиър

Загубата на моя дом ме промени много 
повече, отколкото бракът. Това призна-
ва Майли Сайръс, която в края на 2018 
г. се омъжи за Лиъм Хемсуърт.

„На много може да се стори старомодна 
причината, поради която хората се женят, но 
аз не мисля така, защото това е един вид нова 
ера. Всички ние се променяме. Сега можете 
да видите как изглежда куиър (от английски 
queer – ексцентричен, странен, необичаен. 
Събирателен термин, използван за обозначава-
нето на сексуалните и джендърни малцинства, 
несъответстващи на хетеро или цисджендърна 
идентичност) в хетеросексуални отношения. 
Гордея се, че съм куиър“, обяснява тя.

Майли е категорична, че хората се влюбват в 
характера на самия човек, а не в пола или във 
външността му.



26-28 февруари 2019 53

Райна събира тен на плаж 
във Филипините
Певицата 

Райна се 

отдаде на 

романтика. 

Наскоро тя се завърна 

от почивка във Фили-

пините и публикува 

снимки в профила си в 

Instagram.

Изпълнителката, 

която в последно време 

се е ориентирала към 

народните песни, се 

е снимала на фона на 

страхотния залез на ос-

тров Боракай. На един 

от кадрите тя тича по 

бански по плажа.

По всичко личи, 

че изпълнителката е 

използвала красотата 

на Филипините, за да си 

направи нова фотосесия.

Най-вероятно Райна 

и приятелят й Валери 

Тюленков са избрали 

приказното кътче, за да 

си подарят незабравимо 

изживяване за Свети 

Валентин.

Virgin Galactic с пътник до 
границата на Космоса
Компанията  

Virgin Galactic 

на милиардера 

Ричард Брансън 

направи важна крачка към 

започването на суборби-

тални полети за “космиче-

ски туристи”, като извърши 

тестови полет с първия 

пътник на борда.

В пустинята Мохаве в 

щата Калифорния корабът 

SpaceShipTwo VSS Unity 

взе в кабината за паса-

жери Бет Моузес. Тя е 

инструктор за астронавти 

и ще обучава бъдещите 

туристи.

Самолетът носител 

WhiteKnightTwo излетя 

и на около 13 400 ме-

тра освободи кораба за 

многократна употреба 

SpaceShipTwo. След това 

двигателите на апарата го 

издигнаха до над 88 км от 

земната повърхност.

Кристиан Костов влезе в 
списание Billboard

Известното 

сп. Billboard 

публикува 

статия за 

българския изпълнител 

Кристиан Костов. По-

водът е участието му в 

най-голямото китайско 

музикално предаване I 

am a singer.

“Зад нежния глас 

на българо-руската 

суперзвезда Кристиан 

Костов се крие голямо 

сърце и още по-го-

ляма амбиция”, пише 

Billboard.

В Китай Кристиан е 

известен на феновете 

си като  Xiao K, или 

Little K (Малкия К).

“Музиката се превръ-

ща в начин за бягство за 

Малкия К“, пише Billboard. 

Изданието обръща вни-

мание и на участието на 

Кристиан в международ-

ния конкурс “Евровизия”.

Billboard допълва 

още, че като най-мла-

дия представител на 

България на конкурса 

Кристиан е подложен на 

критики, но проявявай-

ки смелост, той направи 

най-доброто представя-

не на страната.

Мария Илиева с 
бебето в Маями

Поп звездата Мария Илиева заведе 

сина си Александър на екскурзия 

до слънчевите плажове на Маями. 

Тя публикува кадър с едногодишния 

си наследник в социалните мрежи, която бе 

озаглавена „Безценни моменти“.

Изпълнителката на „Нищо“ се грижи сама за 

малчугана, след като се раздели с бащата на де-

тето си. Нейните фенове я затрупаха с компли-

менти и умилителни коментари.

Малкият Александър се роди в началото на 

2018 г.

Съвсем скоро пък Мария Илиева ще дебюти-

ра в шоуто за преобразяване „Като две капки 

вода“, в което ще участват и други нейни колеги 

от различни жанрове – Петя Буюклиева, Тита, 

Милко Калайджиев, Папи Ханс и др.

Риба бодливка 
“роди непорочно” 
със секцио

Риба бодливка от Шотландия “роди 

непорочно”, след като сама оплоди 

вътрешно яйцата си, но се наложи да я 

оперират, за да извадят поколението 

й. Това е първият известен случай на вътрешно 

развитие на бебета във вид, който обикновено 

хвърля хайвер, за да бъде оплоден от мъжки.

Учени от университета на Нотингам са откри-

ли рибката, докато са събирали диви екземпля-

ри в Северозападна Шотландия. Тя изглеждала 

“в затруднено положение” и неспособна да 

изхвърли хайвера си от слабост или заради 

болест. Екипът решил да спаси поколението й, 

като я упоил и изродил със секцио почти напъл-

но развитите ембриони – 54 на брой.

Рибките пораснали в аквариуми из универ-

ситета и 20 от тях са още живи три години след 

чудотворното раждане.
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„Мъртъвците 
от прохода 
Дятлов. Една 
от послед-
ните тайни 
на студената 

война” – така е озаглавена една излязла 
наскоро в Германия книга, която раз-
казва за гибелта на т.нар. група „Дятлов” 
в началото на февруари 1959 година. 
Загадката около смъртта на 9 младежи, 
отправили се на поход в Северен Урал, 
си остава неразкрита и до днес. Цели 
60 години изминаха от трагедията, но 
все още не е категорично изяснено 
какво е причинило смъртта на девети-
мата млади и опитни туристи. Техният 
зимен преход, който бил с най-висока 
сложност и бил посветен на поредния 
конгрес на КПСС, приключва трагич-
но недалеч от безимен проход, който 
по-късно е кръстен на името на Игор 
Дятлов – ръководителя на групата.

Полуголи в мразовитата 
нощ

След като групата не се завръща, 
започва мащабно издирване. Чак на 
25 февруари спасителните отряди от-
криват палатката, а вътре в нея – топли 
дрехи, завивки, раниците на туристите, 
обувките им, шапките, инструменти, 
хранителни продукти, документи. Но 
нито следа от деветимата младежи.

Първите тела са открити на следва-
щия ден, като двама от туристите са 
били само по долно бельо. Чак през 
май, когато започва топенето на снега, 
са открити телата и на останалите 
туристи на дълбочина от над два метра 
под снежния слой.

Следователите от самото начало 

обръщат внимание на множеството 
необясними факти. Първо, не е било 
ясно защо туристите внезапно са на-
пуснали палатката. При това полуголи, 
даже без обувки, при температури от 
минус 25 градуса и много силен вятър. 
Неясно остава и защо палатката е била 
разпорена отвътре. И защо, съдейки по 
следите, младежите са тръгнали орга-
низирано надолу по склона. Разделили 
са се очевидно чак по-късно – телата им 
са открити на различни места.

Съдебномедицинската експертиза 
установява счупени ребра при трима 
от загиналите, а при друг и черепно-
мозъчна травма. Открити са множество 
признаци, типични за смърт в резултат 
от измръзване, но в същото време е 
установено, че всички счупвания са 
възникнали приживе. Експертизата оба-
че не успява да определи от какво са 
били причинени. Съдебномедицински-
ят експерт категорично отрича нараня-
ванията да са били получени в резултат 
от падане. Той говори за „голяма сила”, 
сравнима с въздействието на взривна 
вълна или с удар в автомобил, движещ 
се с много висока скорост.

Различните версии
Междувременно съществуват над 

20 различни версии за гибелта на 
деветимата младежи – от падането на 
лавина през удар от кълбовидна мъл-
ния и отравяне с неизвестни газове до 
сблъсък със специални части на КГБ и 
изпитания на нов вид оръжие, та чак 
до среща с извънземни.

Още през 1959 година следовате-
лите първо заподозират представи-
тели на местната народностна група 
манси. Предполага се, че младежите 

от групата на Дятлов са осквернили 
свещената гора на мансите, които на 
свой ред са решили да си отмъстят, 
прогонвайки туристите от палатката на 
студа. Тази версия обаче бързо отпада. 
Заподозрените манси имат алиби, 
а и свещената им гора се намира на 
съвсем друго място. От своя страна 
представителите на мансите разказват 
за странни огнени кълба в небето над 
прохода. Много хора в Северен Урал са 
видели такива огнени кълба в средата 
на февруари и в края на март 1959 
година. Причината за това явление е 
междувременно изяснена – изпитания 
на междуконтинентална балистична 
ракета от полигона „Тюратам“. Но в 
началото на февруари, когато умират 
младежите от групата на Дятлов, изпи-
тания не е имало.

Нито една от версиите не е потвър-
дена изцяло. И нито една не може 
да обясни тази трагедия. Повечето 

изследователи все пак са на мнение, че 
смъртта на младежите е била при-
чинена от лавина. Предполага се, че 
туристите са провокирали падането 
на лавина, подкопавайки склона, за да 
монтират палатката си. След като плът-
ната снежна маса притиснала палат-
ката и нанесла тежки травми на някои 
от младежите, те разрязали отвътре 
палатката, за да се измъкнат навън. 
Но и срещу тази версия има сериозни 
аргументи. Спасителите не са открили 
никакви следи от лавина, останала е и 
една от щеките, на които се е крепяла 
палатката.

Още една хипотеза
Има и една друга хипотеза, чийто ав-

тор Алексей Ракитин е един от най-до-
бре запознатите с трагедията, разигра-

ла се преди 60 години в Северен Урал. 
Но версията на Ракитин, според която 
става дума за „контролирана ликвида-
ция”, повдига много въпроси. Ракитин 
предполага, че някои от членовете на 
групата са били сътрудници на КГБ под 
прикритие. Те трябвало да предадат на 
чуждестранни агенти, маскирани също 
като туристи, дрехи със следи от ради-
оактивност от химическия комбинат 
„Маяк”, който произвеждал плутоний. 
Но акцията се провалила и агентите на 
ЦРУ убили всички младежи от групата 
на Дятлов. Непонятно остава обаче 
защо е трябвало тази операция да 
бъде проведена толкова сложно и на 
такова недостъпно място. Сътрудници 
на тайните служби също смятат, че ме-
тодите, описани от Ракитин, са напъл-
но неправдоподобни. А и хипотезата 
му съдържа твърде много предполо-
жения и логически конструкции, които 
определено не звучат убедително.

КГБ, ЦРУ или НЛО: КГБ, ЦРУ или НЛО: 
мистерията с мистерията с 
мъртъвците от Дятловмъртъвците от Дятлов

Загадъчна смърт на девет младежи в 
Северен Урал още търси обяснения
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