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Здравейте, 
Ако „Това е твоят глас” не беше рекламното изре-

чение на един GSM оператор, вероятно щяхме да 

го използваме ние. Защото идеята за всичко, което 

правим в BG VOICE, е да бъдем силният български глас 

в Америка. Почти две години умувах дали си струва да на-

правим този вестник. Нали печатните вестници уж 

умират. И за доказателство, както може да прочетете 

на стр. 30, новият таблет на Google – Motorola Xoom, 

излиза по магазините тази седмица, а Рупърт Мърдок 

вече издава ежедневен вестник само за iPad. Макар 

и нашият уебсайт все още да не е готов в цялата си 

прелест, ви обещавам, че BG VOICE ще е един модерен 

вестник за българската общност в САЩ и скоро ще 

може да ни четете навсякъде – у дома, на телефона 

или таблета си, но и ще може да прелиствате и печат-

ното ни издание заедно с приятели.

BG VOICE се роди от желанието за един нов, моде-

рен вестник, който да бъде българският глас толкова 

далеч от родината. Въпреки че сме нови и млади, не 

си мислим, че светът започва от нас – затова потърси-

хме съветите на един от първите издатели на българ-

ски вестници в САЩ – Орлин Крумов. Какво имаше да 

ни каже той, може да прочетете на страница 8.

Обещанието, което давам аз пред вас – нашите пър-

ви читатели, е, че ще бъдем независим и силен глас 

срещу всяка власт или неправда. В първия ни брой 

показваме досиетата на сегашния консул в Чикаго 

Валентин Дончев и посланика ни към ООН в Ню Йорк 

Райко Райчев (стр. 14-15). Правим го, защото е важно 

да разберем какви хора са лицата на България по све-

та, а и защото в последните месеци е много явно как 

дългата ръка на Държавна сигурност все още може да 

дирижира дневния ред на България (не че сегашното 

правителство не си заслужава скандалите с подслуш-

ванията, чиято врата само отвори).

Освен критичен обаче ще сме и глас на подкрепа 

за всяка българска идея, българско постижение или 

български успех тук. На страница 11 ви разказваме за 

втория рожден ден на българското училище в Атлан-

та, на страница 17 пък ви представяме един български 

модел с успешна кариера тук.

Ще се постараем да бъдем и полезния глас, който 

ви помага в сложната джунгла на бюрокрация, нови 

законови промени и предложения. Точно в този дух 

е цялата ни страница 7 с два начина как да научите 

безплатно кредитните си точки и кога трябва да пла-

тите данък сгради, ако живеете в Чикаго. На шофьор-

ите на камиони обясняваме на страница 5 за много 

важна промяна в правилата, която може значително 

да промени начина им на работа. На 10 страница пък 

представяме петте тенденции в транспортния  бизнес 

за 2011 г. Не забравяйте, че в една демокрация всеки глас има 

значение. На страница 6 ви запознавам с шестимата 

кандидати за кмет на Чикаго. Ако живеете във Ветро-

вития град, не забравяйте да пуснете своята бюлетина 

на 22 февруари. Нашите очи и уши ще достигат до най-интересните 

и забавни места, където има българи. Из страниците 

ни ще намерите много интересни истории – за „Мис-

тър България”, който стана барман в Ню Йорк, и как се 

забавляват сънародниците ни в столицата Вашингтон 

(на стр. 23 и 29). На страница 29 ще ви покажем как 

мина купонът с Мая в Чикаго. Ако вие искате да ни 

изпратите вашите снимки и истории за партита и ин-

тересни преживявания – направете го на newsroom@

bg-voice.com. Силвия Шатърова е женският ни глас, който всяка  

седмица ще ни разказва какво се върти в нейната гла-

ва. Рубриката й „Токчета” може да прочетете на стр. 27.

В следващите 40 цветни страници сме събрали още 

много интересни теми, интервюта, светски новини, 

тв приложение, судоку и кръстословица плюс вечно 

сексапилната фурия Камелия (стр. 20-21). 

Ще се радвам да чуя вашите идеи, предложения, 

коментари и сигнали, въпроси, на които търсите отго-

вор, или проблеми, които не може да разрешите сами. 

Нашите репортери и редактори в четирите краища на 

Съединените щати са на ваше разположение – пишете 

ни на newsroom@bg-voice.com.

За да не остане BG VOICE глас в пустиня, се надявам 

да ни подкрепяте, да ни дадете шанс (особено в нача-

лото), да ни търсите и четете! За мен беше страхотно 

удоволствие и привилегия да подготвя този първи 

брой на BG VOICE специално за вас!

Приятно четене!
Ясен Дараков,

yasen@bg-voice.com

ОТ РЕДАКТОРА

Това е твоят глас

ИЛИНОЙС  
Чикаго

Църквата „Св. Иван Рилски”

5944 W.  Cullom Ave
Магазин „Chicago Produce”

3510 W Lawrence Ave

Магазин „Balkan Flavor” 

3752 W. Montrose Ave

Магазин „Andy’s Fruit Ranch”

4733 N Kedzie Ave
Кафе „Пловдив”

3953 W. Lawrence Ave

Български Културен Център

3756 W Irving Park Rd
Ресторант AVANTGARDE

5241 N. Harlem Ave
Магазин „Harvest Time 

Foods”  2632 W Lawrence Ave
Des Plaines Църквата „Св. София”

404 W Oakton Българска евангелска 

църква “New Life”
1480 Oakton St

Магазин „Sofi a”
1415 Ellinwood St

Ресторант „Механата”

1141 Lee St Авто-център “Magic Auto” 

1001 Northwest Hwy
Sunview Food Market

9020 W. Golf Ave
Магазин „Joe Caputo’s” 

959 E Oakton St Schiller Park Ресторант “Сердика”

9439 W Irving Park
Магазин „Сердика”

4260 Old River Rd
Кафе „Мираж”

9845 W. Lawrence Ave

Магазин „Младост”
9800 W. Lawrence Ave

Магазин „BB’s”
9300 W Irving Park Norridge

Norridge Food Market

4802 N Canfi eld Ave
Център „Родина”

4828 N Cumberland Ave
Wheeling

Магазин „Fresh Farm”

291 E. Dundee Addison
Магазин „Minos Imported 

Foods” 648 W. Lake St Arlington Heights Авто-център „Limo Lube”

2300 Hamilton Rd
Магазин „Valli’s Produce”

450 E Golf Rd Магазин „Harvest Fresh”

100 E Rand Rd Skokie
Village Market Place

4034 W Dempster
MarketPlace on Oakton

4817 W Oakton St Niles
Greenwood Fruit Market

8716 W. Golf Rd
Магазин „Fresh Farms”

5740 W. Touhy Ave Darien
Магазин „Brookheaven”

7516 S. Cass Ave, Darien
Mount Prospect Магазин „Wally’s”

1731 W Golf Road Hoff man Estates Магазин „Valli’s Produce”

850 Roselle Rd
Магазин „Joe Caputo’s”

Schaumburg Shop and Save Market

830 W Golf Rd Магазин „Valli’s Produce”

850 N Roselle Rd Kildeer

Магазин „Fresh Market”

20771 N Rand Rd Elgin
Triple D Express

1520 Sheldon Dr Glendale Heights Магазин „Valli’s Produce”

155 E North Ave Mokena
Brookhaven Marketplace

19818 S LaGrange Rd Palatine
Магазин „Joe Caputo’s”

2070 N Rand Rd
Euro Fresh Market

130 W Northwest Hwy
Algonquin

Магазин „Joe Caputo’s”

100 S Randal Rd Hanover Park Caputo’s Fresh Markets

1250 E  Lake St Elmwood Park Caputo’s Fresh Markets

2558 N Harlem Ave Bloomingdale Caputo’s Fresh Markets

166 E Lake St Naperville
Caputo’s Fresh Markets

3115 111th
 St НЮ ЙОРК

Maggie’s Dream Café

73-01 Yellowstone Blvd

Forest Hills, NY 11375
Deja vu Bar&Lounge

33-22 28th Avenue
Astoria, NY 11103

Parrot Café 31-12 Ditmars Blvd
Astoria NY 11105

Църквата „Св. Кирил и 

Методий” 552 W 50th St.
New York, NY 10019 АТЛАНТА

Българско училище „Св. 

Кирил Философ”
2241 Perimeter Park Dr. Atlanta, 

30341 USA Lucy Hair Salon
2200 Roswell Rd # 120

Marietta, GA 30062-2982 

Caribou Coff ee
Ъгъла на Piedmont 

Rd.&Peachtree Str. ВАШИНГТОН Ресторант и бар „Славия”

2424 18th
 St, NW

Washington, DC, 20009

Посолство на РБългария

1621 22nd Street Northwest

Washington D.C., DC 20008-

1919
Euro Foods 5902 N Kings Hwy, suite A

Alexandria, VA 22303 ТАМПА
Kalina’s Coff ee & European 

Food 6393 N Dr M L King St

Saint Petersburg, FL 33702
ЛАС ВЕГАС

Café Derby 5920 W. Flamingo Rd
Jones Market and Deli

3389 South Jones Boulevard
БОСТЪН

Магазин „Sophia’s Greek 

Pantry” 265 Belmont St
Belmont, MA 02478

BG Магазин „Six Star”

170 Main St Woburn, MA, 01801
Българско училище „Св. Св. 

Кирил и Методий”
411 Waverley Oaks Rd #214, 

Waltham, MA 02452

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?

BG VOICE е издание на „БулМедиа Груп”

Ясен Дараков | Николай Кръстев

Галина Петрова | Ангел Дончев

Дизайн: Стефан Бабуков | Живко Тодоров

За реклама: (708) 415 6985, marketing@bg-voice.com

За събития, сигнали и новини: newsroom@bg-voice.com

8 - 14 юни 2011, брой 17, година I

БЕЗПЛАТНО
ВСЯКА СЕДМИЦА

>> на стр. 14-15

Над 6 хиляди 
души на първия 

български събор

Отложиха делото за 
убийството на Лора в Атланта
>> на стр. 5

Разследват гафа с лотарията 
за зелена карта
>> на стр. 4

Бербатов:  
Чакам турнето в САЩ
>> на стр. 23

Свежо изкуство събра художници, 
любители и творци от цяла Америка
>> на стр. 18
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На сградата на Народното събрание пише „Съеди-
нението прави силата”. Старо клише и почти лишено 
от смисъл в днешното ни общество. Но винаги има и 
изключения. Като първия български събор в Чикаго. 
Над 6 хиляди души посетиха събитието през изми-
налия уикенд, което „Америфрейт” организира със 
съдействието на BG VOICE.

Хубаво е човек да види толкова много българи, 
обединени от различни забавни програми, спорт, 
веселие. Време за приятели, семейството и децата, 
игри и срещи. Ще е хубаво, ако този събор не остане 
първи и единствен, а да успеем заедно да го превър-
нем в традиция. Година след година да расте, да става 
по-голям, по-пъстър и интересен. И да бъде нашата 
запазена марка, визитна картичка в Чикаго. Нещо, с 
което да можем да се гордеем. Репортаж от събора 
може да намерите на страници 14-15.

Още по-хубаво е, ако може да сме заедно не само 
на софрите и в танците, а и в моментите на трудност и 
изпитание. А те са твърде много. Тогава думите, които 
стоят на сградата-символ на разделението в българ-
ското общество, няма да са просто клише без смисъл. 
Може би, ако всички сме наистина заедно, тогава и 
хората в тази сграда ще знаят защо са там и ще са 
сигурни, че заедно можем да ги извадим от там. Сега, 
струва ми се, много от тях може да бъдат определени 
с думата пухльовци (още за пухльовците - в предиш-
ния брой).

Благодаря ви за интересните и позитивни комента-
ри и мейли за предишната ми статия. Тъй като много 
от вас поискаха да видят белите чорапи, за които 
стана въпрос, им намерих точното място в този брой – 
в нашата рубрика „Виц в снимка” на страница 33.

Междувременно в BG VOICE следим няколко инте-
ресни теми в развитие.  Една от тях е за делото срещу 
предполагаемия убиец на българската студентка Лора 

Николова в Атланта. След 7 години то е отложено 
отново, вероятно наистина за последен път. Защо това 
решение на съдията е всъщност добро в дългосрочен 
план обясняваме на страница 5. Семейството на Лора 
ще трябва да почака до есента, преди да получи евен-
туално възмездие.

Драмата с лотарията за зелени карти тази година 
обърна живота на хиляди по целия свят. Сега има 
малка надежда, че е вероятно тези, чиито имена са 
изтеглени в първото, отменено теглене, все пак да 
получат своята американска мечта. Дали това ще 
стане предстои да разберем скоро, но от Държавния 
департамент са започнали проверка на компютърния 
гаф. Още по темата може да научите на страница 4.

Американска мечта ще преследва и Митко Бербатов 
с отбора си „Манчестър” на предстоящото им турне в 
САЩ. Какви са очакванията на българина - голмайстор 
в Англия, може да прочетете на страница 23.

Доста интересни теми за български събития от 
Чикаго до Сиатъл сме събрали в този брой (страници 
17, 18 и 26).

Силвия Шатърова, която преди седмица се завърна 
от медийната среща в Холандия, ни взима на пъте-
шествие в Страната на лалетата и легалната дрога, за 
да ни срещне... с попфолк и българка в Квартала на 
червените фенери в Амстердам. Нейния пътепис може 
да прочетете на страница 38.

Надявам се, че и в този брой ще намерите доста-
тъчно интересни и полезни теми. И не забравяйте, че 
искам да чуя вашите мнения, идеи и сигнали.

Приятно четене,

Ясен Дараков
yasen@bg-voice.com
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Заедно можем 
повече

ИЛИНОЙС
Addison
Магазин „Minos Imported 
Foods”
648 W. Lake St
Algonquin
Магазин „Joe caputo’s”
100 S Randal Rd
Arlington Heights
Автоцентър „Limo Lube”
2300 Hamilton Rd
Магазин „valli’s Produce”
450 E Golf Rd
Магазин „Harvest Fresh”
100 E Rand Rd
Магазин “Farmars Pride”
414 West Algonquin Road 
БУЦ „Знание“
821 N. Arlington Heights Rd
bloomingdale
caputo’s Fresh Markets
166 E Lake St
chicago
Църквата „Св. Иван Рилски”
5944 W. Cullom Ave
Магазин „chicago Produce”
3510 W Lawrence Ave
Магазин „Andy’s Fruit Ranch”
4733 N Kedzie Ave
Кафе „Пловдив”
3953 W. Lawrence Ave
Български културен център
3756 W Irving Park Rd
Ресторант AvANTgARDe
5241 N. Harlem Ave
Магазин „Harvest Time 
Foods”
2632 W Lawrence Ave
Магазин „city Fresh Market”
3201 West Devon Avenue
Магазин „Devon Market”
1440 West Devon Avenue 
Офис на Polina service
4833 North Talman Avenue
Darien
Магазин „brookheaven”
7516 S. Cass Ave, Darien
Des Plaines
Църквата „Св. София”
404 W Oakton
Българска евангелска 
църква „New Life”
1480 Oakton St
Магазин „Sofia”
1415 Ellinwood St
Ресторант „Механата”
1141 Lee St
Автоцентър „Magic Auto” 
1001 Northwest Hwy
Sunview Food Market
9020 W. Golf Ave
Магазин „Малинчо“
1475 Lee ST 
Магазин „Shop and save”
518 Metropolitan Way
Закусвалня „eagle svk.”
782 W Oakton St # D 
Сервиз „Truck center”
2130 Oxford Rd
Downers grove
Магазин „Westbrook market”
2065 63rd St
elgin
Triple D express
1520 Sheldon Dr
elk grove village
Ресторант „Avenue bg”
1000 E Higgins Rd 
Офис на „Amerifreight”
700 Nicholas Blvd # 201
glendale Heights
Магазин „valli’s Produce”
155 E North Ave
Hanover Park
caputo’s Fresh Markets
1250 E Lake St
Hoffman estates
Магазин „valli’s Produce”
850 Roselle Rd
Mount Prospect
Магазин „Wally’s”
1731 W Golf Road
Niles
greenwood Fruit Market
8716 W. Golf Rd
Магазин „Fresh Farms”
5740 W. Touhy Ave
Norridge
Център „Родина”
4828 N Cumberland Ave
Закусвалня “Вкусен свят“
4834 S Cumberland Ave 
Офис на Светла Колева
5050 N Cumberland Av, Ste R17
Palatine
euro Fresh Market
130 W Northwest Hwy
Rosemont
Офис на Argo insurance 
10700 w higgins rt, ste 230
Schaumburg
Shop and Save Market
830 W Golf Rd
Магазин „Krystina’s deli”
1102 South Roselle Road
Schiller Park
Ресторант „Сердика”
9439 W Irving Park
Магазин „Сердика”
4260 Old River Rd
Кафе „Мираж”
9845 W. Lawrence Ave

Магазин „Младост”
9800 W. Lawrence Ave
Магазин „bb’s”
9300 W Irving Park
Магазин „Jim’s liquors”
9290 Irving Park Rd
Skokie
village Market Place
4034 W Dempster
MarketPlace on oakton
4817 W Oakton St
Westmont
Магазин „Westbrook Market”
10 West 63rd Street
Wheeling
Магазин „Fresh Farm”
291 E. Dundee
Wood Dale
Магазин „v&g commerce”
881 North Central Avenue 
Офис на AA Truck Repair
911 Lively rd

ATLANTA, gA
Българско училище „Св. 
Кирил Философ”
2241 Perimeter Park Dr. Atlanta, 
30341 USA
Lucy Hair Salon
2200 Roswell Rd # 120
Marietta, GA 30062-2982 
Il Forno Pizza
5680 Roswell Rd. 
Sandy Springs, GA 30342

ATLANTIc cITY, NJ
Malincho Inc
2545 Fire Rd, Ste #3
Egg Harbor Township, NJ 08234

boSToN, MA
Магазин „Sophia’s greek 
Pantry”
265 Belmont St
Belmont, MA 02478
bg магазин „Six Star”
170 Main St
Woburn, MA, 01801
Българско училище „Св. 
Кирил и Методий”
411 Waverley Oaks Rd #214, 
Waltham, MA 02452

DeNveR, co
магазин east europe Market
4015 E Arkansas Ave
Denver, CO 80222
Магазин east europe Market
10699 Melody Dr 
Northglenn, CO

LAS vegAS, Nv
café Derby
5920 W. Flamingo Rd
Forte Tapas bar and bistro
4180 S Rainbow Blvd
Jones Market and Deli
3389 South Jones Boulevard
Ресторант „Магура”
1305 Vegas Valley Dr # V

NeW YoRK, NY
Deja vu bar&Lounge
33-22 28th Avenue
Astoria, NY 11103
Parrot café
31-12 Ditmars Blvd
Astoria NY 11105
Църквата „Св. Кирил и 
Методий”
552 W 50th St.
New York, NY 10019 
Консулство на Република 
България“
121 E 62nd St
New York, NY 10065

PHILADeLPHIA, PA
Магазин The euro Market
30 S Sproul Rd
Broomall, PA 19008 

PHoeNIX, AZ
Офис на „Delta mechanicals”
2500 S Power Rd, Ste 155
Mesa, AZ 85209

TAMPA, Fl
Kalina’s coffee & european 
Food
6393 N Dr M L King St
Saint Petersburg, FL 33702

WASHINgToN Dc 
Ресторант и бар „Славия”
2424 18th St, NW
Washington, DC, 20009
Посолство на РБългария
1621 22nd Street Northwest
Washington D.C., DC 20008-
1919
euro Foods
5902 N Kings Hwy, suite A
Alexandria, VA 22303

WIND gAP, PA
Офис на Aleks Trucking
275 W Moorestown Rd
Wind Gap, PA 18091-9759

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?

BG VOICE е издание на „БулМедиа Груп”
Николай Кръстев | Ясен Дараков
Любомира Кривулева | Николета Кравченко | Невена Ге-
оргиева | Силвия Шатърова | Христофор Караджов | Ангел 
Дончев
Дизайн: Стефан Бабуков | Живко Тодоров
За реклама: (708) 415 6985, marketing@bg-voice.com
За събития, сигнали и новини: newsroom@bg-voice.com

Текстовете в BG VOICE се пишат от репортерите и редакторите на 
вестника, като се използват различни български и световни новинарски 
агенции. Мнението на редакцията може да не съвпада с това на автори-
те. Всеки автор носи отговорност за съдържанието на материала си. 
Цитирането на BG VOICE е задължително.

АБОНИРАЙ СЕ ЗА bg voIce - НА СТР. 39
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Разследват гафа с лотарията 
за зелена карта
Искат от Държавния департамент да признаят и 
резултатите от първото теглене

Правният отдел на Държавния депар-
тамент  започва проверка на гафа с 
лотарията за зелени карти, след като 
хиляди души бяха уведомени, че са 
спечелили мечтания документ, но 
по-късно резултатите бяха анулира-

ни заради грешка в компютърната система.
29-годишната Ива 

Зафирова е една от тези 
разочаровани. Жената 
участва в лотарията от 
10 години. „Аз бях много 
щастлива”, казва Ива, 
цитирана от Wall Street 
Journal. Тя има магистър-
ска степен от „Харвард”. „В 
един момент си мислиш, 
че животът  ти се променя 
за добро, и после си обра-
тно в изходна позиция.”

Ива и много други смятат, 
че е несправедливо да бъдат дисквалифици-
рани резултатите заради компютърната грешка. 

„Хората, които са засегнати от това грешно реше-
ние, са пръснати по целия свят, казва 43-годишният 
Ахмет Илмаз от Турция. Не мисля, че има друг такъв 
прецедент с отмяна на резултатите.”

В началото на май Държавният департамент 

изпрати писма до 22 хиляди души по целия свят, че 
са спечелили зелена карта. Тази година в лотарията 
участваха рекордните 15 милиона души. Скоро след 
това обаче властите отмениха резултатите заради 
компютърна грешка, заради която 90% от избрани-
те са подали документи само в първите два дни от 

30-дневния срок за пускане на 
заявления.

Ново теглене ще има на 15 
юли.

Разочарованите печеливши 
създадоха група във „Фейс-
бук”, кръстена „22 хиляди 
сълзи”, и няколко петиции 
до Държавния департамент, 
с които искат и техният къс-
мет да бъде зачетен.

Много имиграционни 
адвокати също пишат с 
искане първите резултати 

да бъдат признати. 
„Хиляди хора по целия свят са много разочаро-

вани от грешката”, казва адвокат Кенет Уайт от Лос 
Анджелис. Той е писал до Държавния департамент за 
проблема с искане решението да бъде преразгледано. 
В петък от там обявиха, че започват проверка как 
точно се е стигнало до гафа, но засега не казват дали 
ще зачетат резултатите от първото теглене.

Съдят Джорджия 
заради 
антиимиграционния 
закон

Новият 
антии-
мигра-
ционен 
закон, 

който беше приет 
в Джорджия, влиза 
в съда. Няколко не-
правителствени органи-
зации внесоха в четвъртък иск 
нормативният акт да бъде отменен, защото според тях 
е неконституционен.

Според изискванията на закона HB87 полицията 
ще трябва да проверява статута на всеки заподозрян 
за криминално деяние. Същото ще важи и за всеки 
бизнес, който има повече от 10 работници. 

Законът е подобен на противоречивия SB 1070 от 
Аризона, срещу който също има няколко дела в раз-
лични съдилища.

Според иска, внесен от American Civil Liberties 
Union, Southern Poverty Law Center и още няколко 
правозащитни организации, Джорджия няма правото 
да иззема функциите на федералното правителство в 
областта на имиграционното законодателство.

Тези организации са въвлечени в още няколко дела 
с подобни закони в други щати.

Възможно е и министерството на правосъдието 
също да подаде иск срещу нормативния акт, както 
направи с Аризона.
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Отложиха делото за 
убийството на Лора в Атланта

Родителите на Лора Николова ще трябва 
да почакат още, за да получат възмез-
дие. 7 години след нейното убийство 
в предградието на Атланта – Мариета, 
делото срещу предполагаемия извър-
шител беше отменено отново, този път 

за септември. Съдията удовлетвори желанието на за-
щитата, която поиска още 
време, за да може техен 
експерт да се подготви за 
процеса.

За двойното убийство, 
при което бяха застреля-
ни 25-годишната Лора и 
нейният приятел – 40-го-
дишният Дейвид Робърт-
сън, е обвинен Джошуа 
Дракър. От прокуратурата 
искат смъртно наказа-
ние и съдията по делото 
очевидно е изключително 
внимателен и се стреми да избегне 
всякакви ситуации, които после 
може да послужат като възможност 
за обжалване, обясняват за BG VOICE 
юристи. В американското право при 
обжалване не може да атакуваш 
решението на съда, а само процесу-
ални нарушения по време на делото 
и съдията не иска да дава поводи за 
това.

Бащата на Лора Никола Николов 
трябваше да пристигне във вторник 
в Атланта, за да проследи делото в 
залата, но засега е отложил пътува-

нето си. „Все още не сме решили дали ще поискаме в 
съда смъртно наказание или не. Това е семейно реше-
ние, което още не сме взели”, каза за BG VOICE Никола 
Николов. Практика в американското право е съдията 
да поиска мнението на роднините на жертвата, когато 
се иска смъртно наказание.

От 7 години Джошуа Дракър е в затвора и според 
негови писма, публикува-
ни в интернет, той също 
иска по-бързо приключ-
ване на съдебната сага. 
32-годишният мъж твър-
ди, че е невинен.

Той беше арестуван 
след полицейска акция 
в местен мотел заедно 
с Мелиса Маккреър, за 
която властите твърдят, 
че е била съучастник в 
двойното убийство. 

Лора Николова е дошла 
в Атланта по студентска програма 
през юли 2003 г. и е решила да остане 
в САЩ. Две седмици преди убийство-
то й е започнала работа като серви-
тьорка в „Мариета дайнер”. Колеги на 
Лора разказват, че връзката й с 40-го-
дишния Дейвид била нестабилна. 
Робъртсън е бил осъждан два пъти 
по обвинения, свързани с наркотици, 
показвали щатските регистри.

Според прокуратурата мотив за 
убийството са пари, от които заподо-
зрените имали нужда, за да задово-
лят наркотичната си зависимост.

Българка 
наръгана 40 
пъти в Малта

Малтийската полиция издирва заподо-
зрян за убийството на 38-годишната 
Ирена Абаджиева в град Аура, Малта, 
съобщава вестник Times of Malta.

Тялото й е открито, намушкано 40 пъти с нож, в 
апартамента, в който живеела с издирвания мъж, 
който е от турски произход. Според вестника той е 
напуснал страната в четвъртък.

Жената е била видяна за последен път миналата 
неделя, съобщил източник от полицията.

Нямало признаци за насилствено влизане в 
апартамента, нито следи от борба.

Абаджиева работела като чистачка в град Кавра 
и наела жилището през ноември миналата година.
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Меглена Кунева 

„Синята коалиция” избира своя кандидат на 12 юни

Бившият еврокомисар 
Меглена Кунева офици-
ално обяви кандидату-
рата си за предстоящите 
президентски избори 
през октомври. Тя иска 

да стане първата жена държавен глава 
в историята на страната. Преди нея 
за този пост неуспешно се е пробвала 
само Ренета Инджова, която беше слу-
жебен премиер преди това.

Съвсем по американски Кунева обяви 
намерението си във вечерното шоу на 
bTV.  Слави Трифонов  горещо промоти-
ра кандидатурата в предаването си и на 
следващия ден телевизията официално 
трябваше да се разграничи от неговата 
позиция.

Официалният старт на кампанията 
беше даден в понеделник, 6 юни, в 
хотел „Радисън”, а за да я подкрепи, 
беше дошъл бившият премиер Симеон 
Сакскобургготски. Кунева беше преми-

ер по европейските въпроси в неговия 
кабинет, преди да бъде изпратена за 
еврокомисар в Брюксел.

„Искам хората да знаят, че имат своя 
надпартиен кандидат. Не търся пар-
тийна подкрепа, не поемам партийни 
ангажименти и не изразявам волята 
на лобита. Партиите правят политика, 
а народът - държавника. Винаги сме 
се борили за държавност и гордост. 
Президентът е обединител на нацията 
и е лидер, като върви начело, а не като 
издава заповеди отгоре”, обяви развъл-
нуваната Кунева, която трудно сдържа-
ше сълзите си.

Кандидатурата й е издигната от 
инициативен комитет от 53 души. Той 
включва широка палитра от личности 
- хора на изкуството, на академичните 
среди, общественици, както и пред-
ставители на Гражданската мрежа към 
Института за модерна политика. 

Сред тях са Георги Чапкънов, Даниел 

Вълчев, Иглика Трифонова, Ирена Ко-
митова, Йоана Буковска, Дони, Коцето 
Калки, Минчо Спасов, Кръстю Капанов, 
Мариана Попова, Меглена Караламбо-
ва, Любомир Христов, Огнян Герджиков, 
Теодора Захариева, Чочо Попйорданов, 
Николай Василев и др.

„Иска ми се да се опирам на малки 
дарения от много хора, защото ще знам, 
че съм независима докрай, че ще съм 
отчетна към гражданите, защото им го 
дължа”, обясни Кунева. По този принцип 
беше финансирана и кампанията на 
Барак Обама преди 3 години. 

По думите й изборът е мажоритарен 
и затова се е върнала. ”Мажоритарният 
вот отговаря най-пълно на ангажи-
мента, който политиците поемат пред 
гражданите”, посочи тя. Кунева заяви, 
че няма яснота относно кандидата за 
вицепрезидентската фигура, но увери, 
че той ще бъде със собствен профил.

Децата ни бягат в мечтите си, ние 

бягаме в гнева си. На грешен път сме. 
Жизненоважно е да сменим курса. Бъл-
гария се отдалечава от Европа, защото 
духом се връща в миналото си”, каза 
още бившият еврокомисар.

„Меглена Кунева е кандидатура за на 
тройната коалиция и е силна, колкото 
е силна тройната коалиция”, коментира 
лидерът на ДСБ Иван Костов. 

На 12 юни СДС и ДСБ на предварител-
ни избори ще излъчат общ кандидат на 
„Синята коалиция” за държавен глава и 
за кмет на София. В неделя един срещу 
друг ще се изправят за кандидат-прези-
дент Румен Христов - СДС, и Светослав 
Малинов – ДСБ.

Освен Кунева досега участие в 
надпреварата за „Дондуков” 2 са обя-
вили соченият за лидер на „Октопода” 
Алексей Петров и шефът на „Атака” 
Волен Сидеров.

Кандидатите на ГЕРБ, БСП и ДПС все 
още не са ясни.

иска да е първата жена на „Дондуков” 2

сн.: Г. КОЖУХАРОВ, в. „Дневник”
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Хранителната пирамида 
за здравословно хранене 
е вече в миналото. Ней-
ното място заема нова, 
по-лесна за разбиране 
графика, която амери-

канското министерство на зeмеделието 
нарича MyPlate.

Според новите препоръки половина-
та от менюто ви трябва да е от плодове 
и зеленчуци, а друга половина – с пъл-
нозърнести храни и протеини. Можете 
да си позволите и малко нискомаслено 
мляко. 

Новият стандарт за здравословно 
хранене беше представен миналата 
седмица от първата дама Мишел Обама.

Според статистиката 1/3 от децата и 
2/3 от възрастните в САЩ са с над-
нормено тегло, което от своя страна 
води до увеличаване на болести като 
инфаркт, високо кръвно налягане и ди-
абет. Всяка година, за да се бори с тази 
напаст, държавата харчи $280 млрд. От 
министерството се надяват, че MyPlate 
ще е лесна за разбиране и ще помогне 
на хората да усвояват здравословните 
хранителни навици. 

„MyPlate е възможност за америка-

нците да разберат най-бързо как да се 
хранят балансирано и полезно”, каза 
земеделският министър Том Вилсак. 

„Целта на MyPlate е да опростява 
информацията за храната. Когато се 
храним, е изключително полезно да 
разберем за храната, която ядем”, заяви 
Мишел Обама.

Припомняме, че първата дама поведе 
национална кампания за здравословна 
диета и физически упражнения, нарече-
на „Let’s Move”. Идеята на инициативата 
е да намали затлъстяването при подра-
стващите в САЩ.

Според Мишел Обама децата трябва 
да са физически по-активни, а родите-
лите да са по бдителни върху храната, 
която избират.

В новия хранителен режим тестените 
изделия са все по-рядко застъпени. 
Това обаче не означава, че трябва да 
елиминираме въглехидратите.

„Здравословните въглехидрати 
трябва да са застъпени в диетата ни. В 
допълнение към пастата и ориза има и 
плодове и зеленчуци, които са богати 
на въглехидрати. Трябва да акцентира-
ме на тях”, казва говорителят на Амери-
канската диетична асоциация Мариса 

Мур. Специалистите препоръчват още 
да се храним с по-малко калории, да 
ограничим газираните безалкохолни и 
да пием повече вода.

От АДА представят и сайта 
choosemyplate.gov, който е направен, за 
да помага на хората да избират по-под-

ходящо храната си. На страницата има и 
рецепти и съвети как да си приготвите 
по-здравословна храна. Хранителният 
режим трябва да се променя за бремен-
ни жени или за хора, които са на диета. 
На сайта има информация как да напра-
вите това по най-добрия за вас начин.

Хранителната пирамида стана чиния
MyPlate ни помага да се храним 
здравословно

Плодове

Зеленчуци

Пълнозър-
нести храни

Протеини

Мляко



BG ТЕЛЕГРАФ

•  Бързо, качествено и евтино 
обслужване

•  Поправка на камиони (двигател, 
трансмисия, диференциал, АС, гуми, 
заваряване, спирачки и др.)

•  Повечето от частите ги имаме в 
наличност

•  Компютърна диагностика 
(Cummins, Volvo, CAT, Detroit)

•  Баланс на гуми
•  Смяна на масла
•  Предлагаме паркинг места 

за камиони и ремаркета

Emergency Road Sevice 
(tires and mechanical) 

Търсим механици 

World Truck Service
1520 Sheldon Dr, Elgin IL 60120

847-307-1155

Towing 
services

PROTECT YOUR WORLD

(630) 468-2990
18W100 22nd St., #122
Oakbrook Terrace, IL 60181

Meglena Barashka
a047701@allstate.com

Sasha Dimova 
sdimova@allstate.com 

Insurance and discounts subject to terms, conditions and availability. Allstate Property and Casualty Insurance 
Company and Allstate Fire and Casualty Insurance Company. Life insurance and annuities issued by Lincoln 
Benefit Life Company, Lincoln, NE, Allstate Life Insurance Company, Northbrook, IL, and American Heritage Life 
Insurance Company, Jacksonville, FL.  In New York, Allstate Life Insurance Company of New York, Hauppauge, 
NY. Northbrook, IL. © 2010 Allstate Insurance Company.

След пет месеца плен в Судан 
нашите пилоти вече на родна земя

Тримата български пилоти, които бяха 
отвлечени в Судан в началото на годи-
ната, вече са на родна земя. Самолетът 
с нашите сънародници кацна на лети-

ще София малко преди 19 ч. във вторник. Бълга-
рите са били освободени при нощна операция 
на суданските служби, която е била координи-
рана и договорена с българските им колеги. 

Александър Димитров, Веселин Манолов и Бранко Чорбаджийски бяха отвлечени на 13 
януари от група въоръжени мъже на летище Ум Шалая в провинция Западен Дарфур. Изморе-
ни, но с усмихнати лица, тримата българи почувстваха свободата, показват кадри, разпростра-
нени от Ройтерс.

„Много сме щастливи и благодарни. Чудесно е усещането да си свободен”, споделя пред bTV 
Бранко Чорбаджийски. „Радвам се, че тази история завърши, и се надявам в бъдеще междуна-
родната общност и правителството на Судан да работят усилено, за да осигурят безопасната 
работа на  хуманитарните работници в страната”, коментира министърът на външните работи 
Николай Младенов.

Пред  „24 часа” той каза, че шефът на Националната разузнавателна служба (НРС) ген. Кирчо 
Киров е бил на тайни преговори в Судан преди броени дни.

Видео: Денис Ершов напада 
охранители на „Петрол”

Денис Ершов е нападал охранители 
в сградата на „Петрол”, показват 
разпространени в сайта за споде-

ляне на видео VBox7 кадри. Записите са 
от охранителните камери и датите върху 
тях показват, че инцидентите са станали в 
малките часове на 16 и 31 март, а послед-
ният случай е от 21 април тази година. На 
кадрите ясно се вижда как собственикът 
на половината „Петрол” буйства, замахва и 

удря представители на охраната.
Заради тези случаи прокуратурата е повдигнала обвинение на члена на надзорния съвет и 

съсобственик в „Петрол” Денис Ершов за заплаха за убийство и побой над охранител, съобщи 
преди няколко дни в. „Монитор”. Бизнесменът е бил извикан на разпит на 1 юни в 4-то район-
но полицейско управление в столицата. Ако съдът го признае за виновен, Ершов може да 
получи до 5 години затвор.

Поискаха 2 доживотни присъди 
за убиеца на Белнейски

Две доживотни присъди без право на 
замяна за убийството на всяка една от 
сестрите Росица и Христина Белнейски 

поиска за единствения обвиняем Лазар Колев 
окръжният прокурор на Пазарджик Димитрия 
Ганчева.

Отделно от това Ганчева поиска максималните наказа-
ния за изнасилването на всяка една от сестрите и 20 
години затвор за блудство с по-малката.

В крайна сметка обвинителят помоли съда да оп-
редели едно общо най-тежко наказание за всичките 5 
престъпления, в които Лазар Колев е обвинен - доживотен затвор без право на замяна.

Преди това съдебният състав даде възможност на обвиняемия да изложи своите виждания 
по делото. Той говори за първи път на процеса. „Може да не съм бил от най-прилежните млади 
граждани на тази държава, но заявявам категорично, че не съм убил сестрите Белнейски. 

Нямам нищо общо с това зверско престъпление, в което съм обвинен. Мога спокойно да 
погледна родителите на момичетата и да им кажа, че аз не съм убиецът на децата им”, заяви в 
съда Лазар Колев.

Вместо обаче да се обърне и да погледне към намиращите се само на 2 метра от него Фани 
и Стоимен Белнейски, той още повече забоде глава в банката пред себе си.

Зам.-шеф на митниците с две 
фалшиви дипломи

Бившият зам.-шеф на Агенция „Митници” по 
време на тройната коалиция Румен Божинов, 
известен сред митничарите като Цайса, е 

заемал поста цели три години с фалшиви дипломи за 
висше образование.

Истината лъснала, след като срещу Божинов започнала 
проверка на отдела за борба с корупцията по висшите етажи 
на властта в ДАНС преди 10 месеца.

Разследването установило безспорно, че двете дипломи за 
висше образование, които Цайса представил при назначава-
нето му за зам.-директор на митниците на 13 юли 2006 г., са 
фалшиви.



България 
на косъм за 
световното

Националният тим на 
България извади го-
лям късмет, резерви-
райки си последната 
позиция, която дава 
участие в трета урна 

за квалификациите за Мондиал 2014 в 
Бразилия, съобщава „Монитор”. Жреби-
ят за квалификациите ще бъде теглен 
на 30 юли в столицата Бразилия, гласи 
информация на футболната централа 
УЕФА. Българите заемат последната 
девета позиция в трета урна, където са 
още отборите на Турция, Чехия, Израел, 
Ирландия, Украйна, Белгия, Румъния 
и Босна. С оставането си в тази урна 
България избегна да се падне в група 
с някоя от гореспоменатите държави, 
както и да отиде в по-долното ниво с 
отбори като Литва, Албания, Унгария, 
Беларус, Грузия, Армения, Северна 
Ирландия, Шотландия и Полша. 

Евентуално отпадане в четвърта урна 
на практика би направило невъзможно 
класирането ни за мондиала, тъй като 
щяхме да се паднем в група с поне три 
отбора, номинално по-силни от нас. 

Класирането по урни се прави въз 
основа на ранглистата на ФИФА където 
България в момента е 47-а. Доказа-
телство за това колко бяхме близо до 
четвърта урна е близостта ни с първия 
тим от нея - Литва. Литовците са веднага 
след нас в класацията, заемайки 48-а 
позиция, с едва 15 точки по-малко от 
нас. 

Девет тима ще се класират автоматич-
но за мондиала в Бразилия, а осем от 
вторите отбори ще играят плейофи. 

В същото време все повече се засил-
ват слуховете, че капитанът на България 
Стилиян Петров ще пропусне мача с 
Англия на 2 септември. Прегледите в 
Бирмингам след мача с Черна гора са 
показали, че халфът има скъсана връзка 
на левия глезен. С тази травма той е 
играл почти цялото първо полувреме. 
След разчитането на резултатите специ-
алистите са препоръчали на капитана 
на „Астън Вила” пълна почивка и възста-
новителен период между 4 и 6 седмици, 
информира официалният сайт на БФС. 

Стилиян Петров получи травмата в 
3-ата минута на европейската квали-
фикация между България и Черна гора 
в събота, завършила 1:1 в Подгорица. 
Въпреки болката капитанът остана на 
терена до почивката, когато стана ясно, 
че няма как да доиграе мача. 

Според различни източници Стилян 
Петров пък е недолюбван от селекци-
онера Лотар Матеус, който му търси 
заместник. Практическото ни отпадане 
от битката за Евро 2012 му дава идеален 
шанс да направи смяната и да извади 
Петров от състава.
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Кредитни карти:  
Разбулени митове 2

НевеНа ГеорГиева
Експерт по банкови закони и лични финанси

В миналия брой развенчахме широко 
разпространения мит, че е изгодно да 
изплатиш баланса по кредитните си 
карти, използвайки заем срещу чистата 
стойност на своя дом. Друга често 
срещана теория е изтеглянето на пари 
от вашите спестявания за пенсия с цел 
изплащане на кредитния ви дълг. 

Повечето американски работодатели 
предлагат планове за пенсионни спес-
тявания от рода на 401(k) или 403(b). 
Те се състоят от данъчно необложе-
ни средства, вложени от служителя 
и работодателя и инвестирани във 
фондовия и бондовия пазар с цел да 
нараснат достатъчно през годините, за 
да може служителят да се пенсионира с 
комфорт.

Да речем, че имате $40 000 дълг по 

кредитните си карти и 
решите да изтеглите спестя-
ванията от своя 401(k) план, за 
да изплатите кредитните си задъл-
жения. Първият проблем, с който ще се 
сблъскате, е, че максимално разреше-
ният от закона лимит е 50% от сумата в 
пенсионната ви сметка. Така че балан-
сът на вашия 401(k) план трябва да е 
поне $80 000, за да може да изтеглите 
$40 000. Ако всичките ви спестявания са 
не повече от $40 000, ще трябва да до-
кажете, че сте в изключително затруд-
нено финансово положение и не бихте 
могли да преживеете, ако не изтеглите 
цялата сума.

Вторият проблем е, че ако възрастта 
ви е под 59 години и половина, ще тряб-
ва да платите 10% наказателна лихва 
плюс редовен данък „Доход”, тъй като 
никога не сте плащали данъци върху су-
мата, събрана в пенсионната ви сметка. 
Ако изтеглите $40 000 и ги прибавите 
към редовната си годишна заплата, това 
най-вероятно ще ви прехвърли в по-
висока данъчна ставка.  Като сложите и 
10% наказателна лихва отгоре на всич-
ко, бихте били големи късметлии, ако 
накрая ви останат дори и $25 000. Ще 
загубите почти половината от спестява-
нията си, за да изплатите половината от 

ба-
ланса 
на кредит-
ните си карти! 

Друга често 
срещана теория е, 
че може да вземете 
заем срещу събраната сума във вашия 
401(k) план. Това би било още по-голяма 
грешка! Първо, както вече споменах, 
събраните от вас пари в пенсионната 
ви сметка не са обложени с данъци, а 
парите, които ще използвате да върнете 
заема, са от заплатата ви, вече обложе-
на с данък „Доход”. Когато се пенсиони-
рате и започнете да правите тегления, 
ще трябва да плащате данък „Доход” 
върху тези необложени суми. 

Така излиза, че доброволно се под-
лагате на двойно данъчно таксуване 
– веднъж, като връщате заема към своя 
401(k) план, и по-късно, когато извърш-
вате тегления (след като навършите 59 
години и половина). Да, вярно е, че ако 
вземете заем срещу средствата в собст-

вената 
си 

спестов-
на сметка, 

лихвеният 
процент ще е 

нула. Обаче, ако, да 
речем, сте в 15% данъч-

на ставка и доброволно 
сте се съгласили да пла-

тите данъци два пъти върху 
същата сума, това означава, че лихвата 
по дълга ви е 15%!

Второ, ако загубите работата си, 
по закон трябва да изплатите заема в 
рамките на един месец. Как ще наме-
рите $40 000? Ако ги имахте в самото 
начало, никога нямаше да ви се наложи 
да вземате заем!

И, трето, пенсионните сметки са 
защитени от банкрут. Ако се обявите 
в несъстоятелност, според закона за-
дълженията по кредитните ви карти ще 
изчезнат, а спестените ви пари в 401(k) 
план ще останат непокътнати.

Така че не теглете от пенсионната 
си сметка, преди да сте навършили 59 
години и половина, защото ще загу-
бите много повече, отколкото някой 
незапознат с действителността ви е 
посъветвал, че ще спечелите!



Сънено 
мрънкане

Гърци се появиха на протест 
на  площад „Синтагма“ с 
плакат „Тихо да не събудим 
българите!“

Такава „дописка“ пусна 
тия дни един шегаджий-

ски сайт у нас (neverojatno.wordpress.
com). Авторите изрично подчертават, 
че всичко написано е художествена 
измислица. Въпреки това публикацията 
явно докосна някакви чувствителни 
народопсихологически струни, защото 
твърде много от коментарите под него 
изглеждат напълно сериозни. Едни са 
в посока „Ами, да, рая сме“, други са в 
дух на „Как можете да плюете така по 
България!“.

Отдавна наблюдавам подобни 
реакции, отклонени по допирателната, 
и когато става въпрос за други, съв-
сем неизмислени събития. Например 
покрай инцидента до джамията „Баня 
Башъ“ само един вестник зададе откри-
то въпроса защо се страхуваме толкова 
от построяването на втора джамия в 
София. Бих искал да видя отговор на 
него (или поне сериозна дискусия с 
повече участници) вместо снимки на 
Волен Сидеров ала натюр.

Същата липса на фокус забелязах 
покрай дебатите за гласуването на 
българите в чужбина. Неизвестно защо 
медийното внимание и форумните 
изяви тенденциозно избиват или към 
влиянието на една сравнително ограни-
чена група (изселниците в Турция), или 
към темата дали българите зад граница 
са изначално по-добри/по-лоши от 
онези в родината си. А кой ще попита 
например какво може да мотивира 
емигрантите да се върнат в България? И 
защо гласоподавателите ни са толкова 
пасивни като цяло, че 40 автобуса със 
серийни избиратели могат да пренаре-
дят политическия пейзаж? Не може в 
Афганистан да се справят по-добре от 
нас с прилагането на принципа „един 
човек, един глас“.

Парламентът вече се произнесе по 
въпроса с уседналостта за президент-
ските избори, според мен погрешно 
(за местните съм напълно съгласен), 
но решението си е решение. Двойното 
гражданство, което за някои е драз-
нещо като ерекцията на второ минаре 
в столичния център, не е истинският 
проблем. Гореспоменатата електорална 
пасивност обаче е обезпокояваща. Как-
то е и тенденцията към твърде лесното 
отклоняване на народното внимание 
към второстепенни теми.

По принцип предпочитам прагма-
тичния подход в държавните дела, 
доколкото това е възможно. Ще ви дам 

един пример, за който научих наско-
ро. Когато след разпадането на СССР 
към Обетованата земя се устремяват 
много екссъветски граждани, в Израел 
изниква дилемата дали те да бъдат 
проверявани за гарантиран еврейски 
произход (разбирай: по майка), или да 
се мерят с по-широки критерии (поне 
дядо или баба от еврейски произход). 
Надделява мнението, че по-важна е 
не „чистотата на кръвта“ (аргумент, 
който сам по себе си отдавна е дискре-
дитиран от гонителите на евреите), а 
възможността и желанието на имигран-
тите да работят за доброто на новата си 
родина. Така и става, след което около 
милион руснаци идват в Израел срав-
нително безпрепятствено. Не чух някой 
там да съжалява за енергията, която те 
са донесли със себе си. Мотивацията 
им е разбираема – в Хайфа се живее и 
работи доста по-добре от примерно 
Кемерово. И какво от това, че сериозен 
процент от тези имигранти (според ня-
кои автори до една трета) може изобщо 
да не са евреи? Сега те са си израелски 
граждани, с всички произтичащи от 
това права и (доста) задължения.

Преди две седмици Румяна Угърчин-
ска написа открито писмо за двойното 
гражданство до омбудсмана на Репу-
блика България, публикувано на сайта 
EuroChicago.com. В частност тя говори 
за това, че българите с чужди паспорти 
са ресурс, който може и трябва да се 
използва у нас. Не искам да се съгласи-
те с нейната позиция, която предизвика 
оживена дискусия във „Фейсбук“, ако не 
другаде. Но поне нека говорим по пра-
вилните въпроси, без да се отклонява-
ме към някакви мъгляви категории като 
„вярност към България“. Как се доказва 
тази вярност? С данъци, уседналост или 
примерно чрез правилната майчина 
линия? 

За мен въпросът към всички кандида-
ти за народни избраници винаги е бил 
прост: не откъде са и кои са, а смятат ли 
държавната си позиция за привилегия 
и задължение и дали тя им създава 
повече грижи, отколкото облаги? Ако 
да, ще ги имам предвид (ако още имам 
право на вот). А електоратът трябва да 
се пита непрекъснато дали те заслужа-
ват неговото доверие и да упражнява 
гласа си често и по всички законни 
начини, включително на площада.

Съненото мрънкане не се брои.

Авторът е колумнист на „24 часа”, къде-
то подържа седмична рубрика „Пръски от-
въд океана”. Рубриката му сега се публикува 
паралелно и в  BG VOICE, приема читател-
ски мнения на ckaradjo@csulb.edu

Христофор Караджов
Лос Анджелис

НАБЛЮДАТЕЛ
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Два дена забавления, музика и 
спорт в Чикаго

Иска ми се още няколко 
дни да продължи”, 
казва един усмихнат 
баща, докато гледа 
как дъщеря му се 
смее, ритайки топка 

с връстниците си. Той, както и хиляди 
други българи, беше дошъл да празнува 
Деня на детето и да прекара два дни 
сред природата със своето семейство 
и приятели на първия Български събор 
в Чикаго. А организаторите се бяха 
погрижили нищо да не липсва и никой 
да не скучае.

BG VOICE беше медиен партньор и 
съорганизатор на събора.

Най-малките взимаха дейно участие 
в  организирани игри и състезания, 

илиНа лазарова
Ilina@bg-voice.com

СъБОРъТ ДА СТАНЕ ТРАДИЦИЯ
Братята Павел и Румен Вълневи спечелиха уважението и дове-
рието на сънародниците си с организирането на най-големия 
Български събор в Чикаго. Събитието протече под мотото „Да 
съхраним българското”, като дейно участие в него взеха бъл-
гарски училища и народни ансамбли. 
„Само с такива хора може да поддържаме българските тра-
диции, само с помощта на хора като тях би могло да има 
приемственост в поколенията”, развълнувано сподели впе-
чатлението си от двамата братя Ирина Гочева, ръководител 
на ансамбъл „Хоро”. „Възхищавам им се, личи си колко много 
уважават българските традиции. За мен това беше един от 
най-българските празници, на които съм присъствала - като 
подготовка, музиката и танците. Надявам се да се превърне в 
традиция...”
Благодарност към двамата братя и тяхната подкрепа за запаз-
ването на българските традиции изказа и заместник-директо-
рът на училище „Джон Атанасов” Еленa Липкова. „Подпомагат 
развитието на българските традиции - спонсорират музи-
кални състави, ансамбли, спортните клубове и българските 
училища.” 
Своята благодарност и признателност изказа и директорът на 
училище „Знание”  Лили Паслиева. „Благодарим за поканата 
за участие - децата и родителите останаха много доволни. 
Благодаря за спонсорството, с чиято помощ  развиваме бъл-
гарското знание и се спомага за запазването на българския 
език. За човек се съди по делата му - поздравления за събора 
и организацията.” 
С надеждата Българският събор да стане традиция Констан-
тин Маринов, ръководител и основател на фолклорен ансам-
бъл „Верея”, сърдечно благодари на Павел и Румен Вълневи:  
„Специално благодаря за поканата за участие, имайки пред-
вид, че формацията е нова. Дано да стане традиция - по този 
начин ще запазим същността си като нация.”

спорни турнири по футбол и волейбол 
развличаха по- големите, а за настрое-
нието на присъстващите бяха поканени 
музиканти и певци от различни жанро-
ве. Организаторите бяха осигурили 
храна и напитки за всички празнуващи.

Персоналът от църква „Нов живот” за-
почна с приготовленията за обяда още 
в 7 часа сутринта, за да може  на обяд 
изморените от игри деца и родители да 
седнат и  да обядват прясно изпечени 
кебапчета, кюфтета и пържоли. А игри 
и забавления не липсваха. Спонсорите 
на събитието, братята Румен и Павел 
Вълневи, собственици на компанията 
„Америфрейт Системс”, се бяха потру-
дили да осигурят всичко необходимо за 
един весел и разпускащ уикенд.

„Може ли да отидем там”, попита 
6-годишната Мони, сочейки към наду-
ваемата пързалка и замъка за скачане. 
Там стотици деца скачаха и се смееха, а 
родителите им и приятели разговаряха 
помежду си, насядали под сенките на 
дърветата. По обяд  в събота, пак там, се 

Над 6 хиляди души на първия 
български събор

разхождаха понита и всеки бързаше да 
се качи и да поязди. Въпреки горещото 
време двете поляни бяха препълнени 
с хора, които си общуваха и се разхож-
даха – кой с бутилка вода, кой с бира. За 
да няма жадни, барът беше запасен с 

над 4000 бутилки 
вода, бира 

и безалкохолни напитки. 
Докато една част от децата се заба-

вляваха на надуваемите съоръжения, 
други рисуваха,  а трети танцуваха на 
сцената, възрастните също не скучаеха. 

За целта имаше организирани турнири 
по футбол, волейбол, шах и белот. 

В турнира по волейбол се включиха 
8 отбора, като победител стана „Про БГ”. 
Най-много зрители обаче събра турни-
рът по футбол и като на всеки мач и тук 
не липсваха емоции, но до саморазпра-
ва не се стигна (виж карето).

В неделя паркът се изпълни с над 
2500 души и осигуреният паркинг се 
оказа недостатъчен. Наложи се да се 
използват няколко допълнителни, но 
организаторите умело поеха нещата в 
свои ръце и осигуриха специален бус, 
който извозваше най-далеч паркирали-

Сн.: Слави Иванов/Positive Image
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те до мястото на събитието.
За сигурността и безопасността на 

хората се погрижиха местната полиция 
и няколко охранители, които всяваха 
респект и съблюдаваха за гладкото 
протичане на празника. 

Огромна сцена
беше разположена в края на голяма 
поляна в парка „Бъси Уудс Форест 
Презърв”.  Екипите по озвучаването 
и организаторите бяха първи още в 
ранни зори, за да я построят и подгот-
вят. Музиката изпълваше парка в двата 
дни на събора. Екипи от „Америфрейт” 
също пристигнаха рано сутринта, за да 
подготвят шатрите и местата за сядане. 
А първите посетители започнаха да 
пристигат още към 9 АМ, като до обед 
вече наброяваха повече от 1000 души.  

Общо за двата дни паркът на „Бъси Уудс 
Форест Презърв” събра над 6000 души, 
дошли да честват празника на детето. 
Въпреки че мнозинството бяха българи, 
сред гостите имаше и чужденци, дошли 
да се забавляват.

 „Кога ще пее Илиян”, питаха 
няколко девойки, които бяха 
дошли специално за да чуят и 
видят Певеца на 2010. Илиян 
събра хиляди пред сцената с 
изпълненията на своите хитове и 
подбран репертоар от сръбски, 
гръцки и български парчета. 
Феновете го бяха наобиколили 
на сцената и танцуваха заедно с 
него. Певецът на 2010 изпълни 
всичките си хитове, сред които 
„Йо-Йо”, „Палатка” както и дует-

ните си песни с Джена „За теб и мен” 
и Анелия „Две неща”. Като специален 
поздрав за няколкото присъстващи ро-
жденици Илиян изпълни хита си „Честит 
рожден ден”. С това си участие Тупалка-
та на попфолка приключи своето първо 
презокеанско турне. 

Квартет „Петър Ралчев” и оркестър 
„Колорит” също се погрижиха за добро-
то настроение на всички присъстващи. 
Световно признатият акордеонист 
Петър Ралчев и квартетът предизви-
каха възторг у сънародниците ни със 
своите изпълнения. Ансамблите „Верея” 
и „Хоро”  представиха традиционни 

български танци, в които се включиха 
и гостите. Стотици хора се хванаха на 
хорото, а най-малките танцуваха на 
сцената. 

Рок група ‘’Хайпер Джем’’ подгряваха 
настроението от сутринта с изпълнения 
на  хитовите песни  на Тина Търнър и 
други световни хитове. 

Павел Вълнев закри последния ден 
на събора, изказвайки своята благодар-
ност на всички присъствали и изрази 
надеждата и желанието си този събор 
да отбележи началото на една нова 
традиция сред българската общност в 
Чикаго.

РУМъНЦИ ГРАБНАХА  
БъЛГАРСКАТА ФУТБОЛНА КУПА
Турнир по футбол беше част от програмата на 
събора за съботния ден. В него участваха 12 отбора, 
разделени на 2 групи. Покрай разчертаните игрища 
бяха насядали зрители, които следяха мачовете. След 
оспорвани срещи до полуфиналите се пребориха 6 
от отборите –„Румъния”, „Механата”, „Америфрейт - 
България”, ”Пирин”, „Миньор”.
В първия полуфинален мач сили премериха отборите 
„Америфрейт - България” и „Румъния”. Страстите 
се разгорещиха по средата на срещата, когато един 
от футболистите на румънския тим удари с глава 
челно противников играч и му разкървави носа. 
Зрителите се втурнаха да носят салфетки и вода. 
Набързо страстите бяха овладени, а футболистът на 
‘’Америфрейт - България ‘’ избърса кръвта и се включи 
да завърши срещата. За финала обаче се класира 
румънският отбор с резултат 1:0.
Във втория полуфинален „Механата” надви „Пирин”. 
Българската шампионската купа грабна отборът 
на Румъния, след като на финала победиха тима на 
„Механата” със 7:6 след продължения. 
Павел Вълнев, един от собствениците на „Америфрейт 
Системс”, лично връчи наградите и купата на 
победителите от първенството. Първите шест отбора 
си разделиха наградния фонд от 10 000 долара.





8 - 14 юни 2011 17

Опашки в Сиатъл за bg фолк танци и песни

235 000 посетиха тазгодишния фестивал Northwest Folklife

Огромни опашки се 
извиха пред „Сиатъл 
център” с надеждата 
да зърнат българ-
ските танци и да чуят 
българските гласове 

на провелия се за 40-и път фестивал 
Northwest Folklife, който се проведе на 
28 и 29 май.

любомира Кривулева
lubomira@bg-voice.com

„Българските танцови трупи и фолк 
певци се оказаха толкова популярни, 
че според властите опашките на феста 
излизаха далеч от загражденията и сти-
гаха до паркингите”, отбеляза вестник 
„Сиатъл таймс”.

Като цяло 235 000 души са посетили 
Northwest Folklife, който тази година се 
провежда с акцент на българския фолк-
лор. Над 6000 изпълнители показаха 
своята програма.

bg представяне
България бе представена от около 

100 изпълнители, сред които танцови, 
певчески състави, кукерска трупа и 
изложби. 

Най-голям интерес за публиката 
представляваше изпълнението на 
Voices of Bulgaria and Beyond.

 „Имаше 880 души, които бяха дошли 
от цяла Америка специално за това 
изпълнение. Около 300 души, от които 
100 българи, не можаха да влязат. За-
лата се пръскаше”, разказа за BG VOICE 
Елка Русков – член на организацион-
ния комитет на Българския културен и 
наследствен център в Сиатъл.

Поначало българският акцент на таз-
годишния Northwest Folklife фестивал 
е идея на фотографа Мартин Кьониг, 
който представи изложбата си „Гласове 

и картини от България”. Работата му се 
състои от фотоси, направени в Бълга-
рия през 70-те години на миналия век.

Освен българската култура на фести-
вала бяха представени хавайски танци, 
египетски дръм, полка, симфонична 
музика, уъркшопове, изложби и др. 
40 бяха изпълнителите на indie-roots 
сцената.

Идеята за българския акцент на фестивала е на 
фотографа Мартин Кьониг

Сн.: БКНЦ
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Свежо изкуство събра художници, 
любители и творци от цяла Америка

НиКолета КравчеНКо
nikoleta@bg-voice.com

Интересен сбор от 
картини, фотографии, 
живoпис и керамично 
изкуство на български 
творци от цяла Аме-
рика беше показан 

на откриването на петата обща худо-
жествена изложба “Beyond Borders” на 
сдружение „Български художници зад 
граница” в „Дейли център” в Чикаго. 

“Зритeлят опрeдeлeно можe да 
почувства ясно заявeното в творбитe на 
всeки eдин участник: правeнeто на из-
куство e нe само eкзотично заниманиe, 
а житeйски избор и съдба, които нeот-
клонно трябва да сe слeдват, споделя 
Василен Васевски, художник и създател 
на „Български художници зад граница”. 
Мисля, че в историята на имиграцията 

ни няма такова подобно събитие, което 
да се прави ежегодно.“

В изложбата участваха 16 творци от 
Чикаго, Ню Йорк, Ню Орлиънс, Форт 
Лодърдейл и Сан Франциско. Гост-ху-

дожник на събитието беше Йорданка 
Витанова от България. Освeн живопис и 
рисунка в рeалистичeн или абстрактeн 
стил място бe отдeлeно и на съврeмeна-
та фотография, прeдставeна от Адриана 
Алeксандрова, Алeксандър Пeтков 

Джон Рана и Пламeн Пeтров. 
Eкспозицията в залата започва с 

внушитeлна кeрамична ваза, дeло на 
Цвeтан Анчeв, прeдоставeна за излож-
бата от съпругата му. „Тази година из-
ложбата имаше някакво странно свежо 
усещане. Бил съм на всички предишни, 
но не съм усещал толкова силно излъч-
ване на картините както сега, което си 
личеше и от реакциите на посетители-
те“, сподели писателят Георги Витанов, 
който бе един от гостите на събитието. 

„Мисля, че някак си разнообразието 
на творбите беше доста по-голямо тази 
година. Начинът, по който самите пане-
ли бяха изложени, беше променен и по-
организиран“, сподели Коста Георгиев, 
уебдизайнер на „Български художници 

зад граница”. Той е и създател на катало-
га на сдружението, чието първо копие 
беше показано на изложбата, който 
представя 13 творци с техни кратки 
биографии и няколко творби.

Участници в експозицията бяха 
Алeксандър Пeтков, Адриана Алeк-
сандрова, Атанаска Тасарт, Константин 
Коста, Григор Малинов, Йордан Иванов, 
Джон Рана, Ивайло Йошовски, Костадин 
Гeоргиeв, Лиляна Тeрзиeва, Милeна 
Праматарова, Пламeн Пeтров, Стоян 
Лeщeвски, Цвeтан Анчeв, Йорданка 
Витанова и Василeн Васeвски.

Експозицията може да бъде видяна 
в „Дейли център” до 20 юни от всеки 
желаещ. Две нови изложби на сдруже-
нието се очакват на 5 и 19 август.
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Неделя, 20:00 (BG)

„Достатъчно“

Събота, 23:30 (BG)

„V като вендета“

Събота, 15:00 (BG)

„Приятели с пари“

Петък, 22:00 (BG)

„Универсален войник: 
Завръщането”

Неделя, 20:00 (BG)

„Завръщането на Поли”

Събота, 20:00 (BG)

„Кралството”

Събота, 12:30 (BG)

„Да срещнеш Джо Блек”

Неделя, 21:15 (BG)

„Горещо маце”

Новите тв секс символи
перлите”. Актрисата играе 
в популярния немски 
сериал „Ласко”, който се 
излъчва по RTL. Участието 
й в “Стъклен дом” обаче 
става култово. Екранният 
й образ Елена претърпя-
ва множество промени в 
характера си. От алчна и 
необщителна героинята й 
отиде в другата крайност – 
слаба, ранима, любяща. На 

зрителите това им допадна 
и определено тя е сред 
най-харесваните персона-
жи сега. Яна взима участие 
и в “Забранена любов”, 
който върви по конкурент-
ната „Нова тв”, но не бележи 
висок рейтинг.

Не са една или две кори-
ците, на които е изгрявала 
Диляна Попова. Бившата 
на Дичо е родена в Гулянци 

на 24 септември 1981 г. До 
осми клас е живее в род-
ното си село, след което 
учи в Плевен. Завършва 
моден дизайн в НБУ и има 
амбицията да се развива 
в тази посока. Диляна е 
работила като модел в над 
десет държави, снимала се 
е в клиповете на „Ъпсурт”, 
Орлин Павлов, Лора Кара-
джова и Дичо. Участвала е 

в скечовете на “Комиците”, 
както и във “Великата Бъл-
гария”. Филмовият й дебют 
е в “Love.net”. Моделката 
нашумя в третия сезон на 
„Стъклен дом” като Албена 
– изгубената сестра на 
Боряна Касабова.

Най-новият секс символ 
от малкия екран се оказва, 
че има четири деца. Това 
е Ирена Милянкова от 

“Под прикритие” по БНТ1. 
Изпълнява ролята на Съни 
– гаджето на престъпния 
бос. Тя е родена на 27 
февруари в Разград. Работи 
като модел от 13-годишна 
в агенция „Визаж”. Снимала 
се е за чуждестранните из-
дания Elle, Lo Donna, Grazia, 
Natural Style, Glamour. Част 
е от рекламите на Welld, 
Laltramoda, Cross. Семейна 

е, има две момичета и две 
момчета.

Луиза Григорова и Ради-
на Кърджилова дебютират 
в тв ефира със сериала 
“Стъклен дом”. Двете млади 
красавици добиват бързо 
популярност и изгряват на 
родните корици. И двете 
са зодия Близнаци - Луиза 
е родена на 7 юни 1990 г., а 
Радина - на 17 юни 1986 г.

Преди няколко 
броя ви пока-
захме новите 
мъже, секс 

символи от малкия екран. 
В разгара на тв сезона – 
ето я и сексапилната част 
2 с порция актриси. Това 
са едни от най-популярни-
те жени в момента. Някои 
добиха популярност съв-
сем скоро, други отпреди 
няколко години, но през 
последната всички те се 
наредиха най-най-отпред. 
Някой от тях имат роли в 
по няколко от вървящите 
в момента BG сериали 
–„Стъклен дом”, „Забране-
на любов” и „Под прикри-
тие”.

Една от най-изисканите 
и коментирани дами - 
Яна Маринова, е родена 
на 17 август 1978 г. Тя е 
позната като водеща на 
предавания, снимала се е 
в американски продукции 
и бе част от риалитито 
„Survivor – Островът на 

АНГЕЛ ДОНЧЕВ
angel@bg-voice.com

Део ще бъде водещ на X Factor, а 
победителят ще записва в чужбина
Део се завръща 

тази есен като во-
дещ на най-якото 
шоу в телеви-

зионния ефир – „X Factor”. 
Истински самороден талант 
и любимец на зрителите от 
всички поколения заради 
харизма, която не може да 
бъде обяснена с думи, но 
която пленява публиката. 
Така „Нова тв” и партньо-
рите й от продуцентската 
компания „Паприка Латино” 
мотивират избора си за 
лице на световния музика-
лен формат в България.

Кариерата на чаровния 
Део се развива стремглаво, 
като в нея винаги на първо 
място е била телевизията, 

но паралелно с това той 
записва сингли, участва в 
реклами, филми и театрал-
ни спектакли. С „Нова тв” 
го свързва емоционална 
победа в благотворителния 
„ВИП брадър 3”, един весел 
сезон с „Царете на комедия-
та” и достойно спечелената 
титла „Звезден репортер 
на годината” (2009), за да 
стигне до „X Factor”.

Победителят в най-голе-
мия и успешен музикален 
формат в света ще има 
невероятния шанс да запи-
ше сингъл в реномирано 
международно студио с 
подкрепата на Sony Music 
Entertainment.

Леона Люис е най-извест-

ният победител в „X Factor”. 
Тя печели третото издание 
на шоуто в Англия. Хитът й 
Bleeding love става първата 

песен на английска изпъл-
нителка, стигнала до номер 
1 в Америка за последните 
15 години.
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Сиана от „Стъклен дом”  
за драмата в живота, любовта и 
на сцената

мария тоНева
сп. „Жената днес”

материя, не е нужно да изпадаш в исте-
рия, да викаш и крещиш. Драматичните 
персонажи носят драмата вътре в себе 
си. Дълбоки, сложни персонажи. Така 
е в киното, книгите и пиесите. От тях 
можеш да научиш много, да работиш 
върху себе си.” 

Минавайки от сълзите към смеха, 
става ясно, че комедията далеч не е 
семпло занимание. Радина засега няма 
опит с нея. Избрана е да играе по-сил-
ни и крайни жени. Искрено признава, 
че извън сцената също обича да й е 
драматично. Ежедневието й напоследък 
е толкова напрегнато, че няма време 
да си отговори на някои важни въпро-
си, лични такива. „Един от въпросите, 
които най-често си задавам, е дали 
всичко, което се случва в момента с 
мен, ме прави истински щастлива. Дали 
правя правилните стъпки и постъпвам 

правилно с хора, които са ми близки. 
Искам да вървя в права линия, защото 
ме е страх да не се изгубя в мислите си. 
Много мисля и постоянно се лутам в 
себе си. А

това много ми 
граби от щастието 

Не съм решителна в личния си жи-
вот”, споделя актрисата. 

С любовта шега не бива, но изход 
винаги се намира. Като един типичен 
Близнак Радина балансира ситуацията с 
ясни решения и праволинейни дейст-
вия с работен сюжет. И е благодарна, че 
поне ходи успоредно, както образно се 
изразява.

Иначе любовта я има. „Винаги има лю-
бов, ако я няма, за какво ни е всичко. Тя 
си има своите хубави моменти и своите 

разочарования”, казва Радина и почти 
виновно навежда глава. 

„Но то проблемът е в мене. Упрек-
вам се, да. Аз съм критична, очакваща, 
много често настроенията ми отиват 
от едната крайност в другата. Не съм ле-
сен характер, но ако и момчето до мен 
не беше с характер, навярно нямаше 
да сме заедно. Той е „душичка”. Любо-
вта, която имаме, е красива любов...”, 
красиво реди думите Радина. В реалния 
живот тя е гадже със Явор Бахаров - 
актьорът, който играе Хари от „Стъклен 
дом” (там е приятелят на Алекс). Дава си 
сметка за „своите проблемности” в ха-
рактера, но смирено тегли чертата под 
определението, че и тя е „душичка”.

Преди не вкусвала кафе. Сега се ос-
лушва около чашата капучино, но пред-
почита водата. „Преди дозата ми беше 
една кока-кола и вафла или тоблерон. 

Радина Кърджилова 
Drama Queen

сн.: Дилян Марков

Когато е на 17, Радина отскача до 
един филмов кастинг. Не за да се 
пробва, а в ролята на придружител на 
тогавашния си приятел. За него не зна-
ем дали е извадил късмет с роля. Нея 
обаче я харесват, докато кротко чака в 
коридора. И така съвсем нережисирано 
влиза в образа на кабаретната певица 
от филма „Последният бей на Балкани-
те”. След предизвикателството от гола 
любовна сцена и голям хонорар Радина 
се насочва към официалните двери на 
НАТФИЗ. Там я очаква класът на проф. 
Пламен Марков, който и до ден днешен 
е неразделна част от актьорската й 
съдба. С днешна дата професорът й 
поверява ролята на Мари от спектакъла 
„Заболяване на младостта” на Ферди-
нанд Брукнер. Действието се развива 
през 30-те години във Виена. Кои са 
главните герои? „Това са хора с пробле-
ми и вътрешни емоционални кризи, 
стигащи до крайни действия и самоу-
бийства - на един дъх споделя Радина. 
По драматургия моята героиня умира, 
но дали ще оцелее в този спектакъл ще 
реши режисьорът.” Постановката очаква 
своята закрита премиера на сцената в 
НАТФИЗ през юни. И ще посрещне офи-
циално новия театрален сезон в един от 
столичните театри наесен.

Ролята на Мари е поредната бисер-
на сълза в огърлицата тежки женски 
образи, която облича Радина. Защо 
ли? „Вероятно защото аз самата като 
човек съм по-емоционална. Макар че 
не всеки, който реве на сцената, е 100% 
истински и органичен. Драмата е фина 

Капучиното с четири захарчета стои непокътнато. 
Едно дребно френско кроасанче за закуска и 
нашата героиня е готова да хукне по репетиции, 
танци и фотосесии. И така цял ден... При нея и 
вечерята не е на почит. Навярно по ще й хареса да 
си пусне филма „Познай кой ще дойде на вечеря”. 

През юни ще навърши 25 години. Но вече има респектиращия 
опит на актриса, калена в бойните полета на телевизията, киното 
и театъра. Може да избирате между Сиана от „Стъклен дом”, 
Беки от „Тилт” и  Саня от „Живот в три версии”. Какъвто и образ да 
видите от екрана и сцената, той със сигурност ще е драматичен. 
И някак странно тежък за крехката Радина Кърджилова. Твърде 
подходящ обаче за тъжните й черни очи. В живота зад кадър дра-
мата отново се спогажда с нея. Едно странно приятелство между 
героинята и жанра, чието развитие ние следим с интерес.
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сгъване и подреждане по цветове. 
Настоящите й момичешки мечти 

са съвсем конкретни и земни. „Искам 
лабрадор, черен, мъжки, чистокръвен, 
с голяма глава и големи кафяви очи. 
Аксел ще се казва. “Аз от дете мечтая 
за куче. Представям си се в парка с 
раница, колело и куче. Да седна на една 
полянка и да хапвам сандвичи, ей таки-
ва неща си представям”, пише сценария 
в мислите си Радина.

Говорейки за театър, сценарият взема 
друга посока. „Има толкова хубави 
пиеси, дълго може да си говорим за 
това. Бих искала да играя коварна, 
разрушителна, болна жена. Работи ми 
се Чехов, Шекспир. В НАТФИЗ много 
тежко изживях II курс. Всички репетира-
ха Чехов, а мен никой не ме потърси за 
роля. Беше ми много болно, но стиснах 
зъби и си казах, че и моето време ще 
дойде. Когато ми е тежко, пак си го каз-
вам”, споделя Радина и добавя, че човек 
не трябва да е хищник и да иска всичко 
на всяка цена. От мъдростта на своята 
младост е разбрала, че по-добре е да 
се концентрира и вложи енергията си в 
правилното място или роля.

„Аз съм човек, който катери леко 
стълбата, но мисля да стигна догоре. 

Имам цели, не амбиции. За нито 

една главна роля не бих 
използвала връзки или 

финансови маневри. 
За мен не е мо-

рално да стигам 
подмолно там, 

където много 
актьори са 
стигнали 
с талант и 

огромен труд.” 
Ще й се да 

работи в софий-
ски театър, театърът 

е нейното истинско 
изкушение. „До такава 

степен мога да 
работя със Сиана 

(сериала „Стъклен 

дом” - бел. ред.), че за мен тя вече не е 
такова голямо предизвикателство. Не 
знам какво още мога да извлека от този 
образ, последната дума е на сценари-
стите. Докато в театъра сам изграждаш 
образа. Имаш един час да изживееш 
нечий друг живот на сцената. Следва-
щата седмица пак го изживяваш този 
живот, но вероятно той ще е по-разли-
чен. Зависи в какво настроение отиваш 
в театъра, дали си имал лош ден, добър 
ден, всичко е възможно, защото е на 
живо. Това му е чарът и приказността, 
този прах по сцената, миризмата на 
старо, на декор, на гардероб, хубаво 
е”, обяснява Радина. И продължава да 
мечтае за мига, в който би могла да за-
стане рамо до рамо на сцената с Мария 
Каварджикова, Светлана Янчева, Радена 
Вълканова, Маргита Гошева, Жорета 
Николова. 

Радина е прехласната по невероят-
ната „Зимна приказка” на Маргарита 
Младенова и споделя колко много иска 
да се доближи до нейния свят. 

Светът на Невена Коканова и Катя 
Паскалева е една друга приказка. За 
Радина те са недостижими актриси, 
истински икони. Безмълвното обожа-
ние към Невена кара нашата героиня 
да постъпва съвсем първично. „Имахме 
представление в ямболския театър, 
който носи името на Невена Коканова. 
Още с влизането си видях рекламни 
снимки с кадри от нейни филми, отидох 
и директно си ги отлепих от стената, 
прибрах ги и сега са в стаята ми. Мисля, 
че 

днес такива 
жени вече няма, 

изчезнали са
Заради толкова различните пробле-

ми, които ни заобикалят. В какви жени 
се превръщат днешните момичета? 
Като ходя по улиците и гледам, долната 
ми челюст понякога стига до тротоара. 
Всички ги тресе една мания да пораснат 
бързо, слагат тонове грим, обличат се 
предизвикателно. Навремето аз имах 
вечерен час и така, докато стана на 18 
години”, разказва Радина и споделя, че 
много обича баща си и наложения от 
него ред. 

Семейството е нейният най-сигурен 
житейски коз. Баща й е художник, майка 
й работи в столична библиотека. Едно 
истински задружно семейство и още 
по-задружен род, както Радина с усмив-
ка споделя. „Родителите ми ме научиха 
да бъда състрадателна, да помагам, да 
не бъда егоист. Те са най-близките ми 
хора на тоя свят.”

Брат й Димитър е голямата й гор-

дост. „Много го обичам. Той е по-малък 
от мен, занимава се с компютърна 
анимация. Много хубаво рисува. Него-
вият пубертет минава по-леко от моя 
навремето. Аз и сега съм емоционална, 
но тогава бях много лудо влюбена и 
крайна в чувствата си. Докато брат ми е 
много премерен и примерен, учи до 3 
през нощта, работи в събота и неделя, 
ходи на баскетбол. Чудя се как му стига 
времето?!”

Преди години тя не се разделяла с 
едно огромно седефено копче, пода-
рък от баща й. „Седеше в чорапа ми 
по време на представление. Татко ми 
го донесе от Африка, тогава препода-
ваше история на изкуството в Тунис. 
Затрих го обаче.” Сега любимото копче 
е заменено от миниатюрна музикална 
кутийка, подарък от актрисата Маргита 
Гошева. Нея Радина не смее да разнася 
насам-натам, а я е скътала у дома. 

Не там обаче е наградата за кино 
дебют „Мара Нонинска”, която тя получи 
миналата есен. „Дадох я на майка ми. 
Каквито и награди да получавам, те 
са за родителите ми”, споделя Радина. 
Навярно тя самата един ден ще бъде 
добра майка. Дотогава би могла да 
бъде идеалната бавачка. „Обожавам 
децата. Като видя дете, изглупявам. 
Мога часове да се занимавам с него, 
да си общуваме, да си играем. Това е 
като второто ми „аз”. Тъжното дете в нея 
веднага се развеселява, когато си купи 
прост сладолед във вафлена фунийка. 
Детинска му работа.:)

Ако искате да видите порасналата Ра-
дина, гледайте „Живот в три версии” на 
Ивайло Христов. И съвсем новата „Белг-
радска трилогия” в Модерен театър. 
Какви версии ще предложи животът на 
Радина е въпрос на време и избор. Де 
Ниро казва, че талантът е в изборите, 
които правим.

Човек не трябва 
да е хищник и да 
иска всичко на 
всяка цена.

Сега е една голяма минерална вода. 
През деня пия много вода, ям рядко. 

Не си харесвах 
тялото 

и бях на строга диета. Спазвах я два 
месеца и половина. После си създадох 
нов режим и започнах да се храня раз-
делно. Сега се чувствам добре, но искам 
да съм още по-слаба”, признава тя. 

В момента споделя една квартира с 
още две приятелки. Това ново убежище 
е съвсем по вкуса й – просторно и уют-
но. „Разбираме се прекрасно, приятно 
е, готвим си, чистим си. Единственото, 
което ми липсва, е врата на стаята. 
Предишното момиче си е взело врата-
та”, през смях разказва тя. И бърза да 
вмъкне още красиви моменти в ежедне-
вието си.

„Всеки ден си купувам лалета от 
една баба. Много червени и жълти 
лалета, обожавам ги. Правя си ей такъв 
огромен букет. Едната ваза винаги е до 
леглото ми. Другата - до гардероба.” 

Сред любимите й неща са салфет-
ките. Кашони със салфетки, датиращи 
от 7-8-и клас. Хартиената й страст и до 
ден днешен се обогатява от 
нови салфетки, които 
вижда на някоя 
маса, тихо при-
бира и после 
подрежда 
в албума с 
колекцията. 

Когато е 
нервна, Ради-
на практикува 
интересен ри-
туал. Пуска си 
хубава музика, 
вади всичките 
си дрехи и се за-
почва едно леко 
и бавно 
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Ламбо готов 
да скъса със 
“Стъклен дом”
Гърция, Сърбия и Румъния 
гледат през лятото нашия 
сериал

Обрати и интриги от първа кинаджийска класа 
да очакват феновете на „Стъклен дом“ през 
есенния сезон. Това им обеща не кой да е, а 
самият патриарх на екшъна Димитър Касабов. 

Никой не бива да се съмнява, че той ще се развърти на 
пълни обороти в следващите серии. Не случайно Стефан 
Данаилов изсъска на стария си приятел Милен Миланов, 
който тук играе негов смъртен враг, коронната фраза на 
повечето от героите в триумфалната си 40-годишна ка-
риера: „Не знаеш с кого си имаш работа!“ Ламбо разказа 
всичко това в сутрешния блок на bTV.  
„С Димитър ще се случат интересни неща, защото той е 
много изобретателен в желанието да защити семейството 
си. Но сериозната ми практика като актьор ме е научи-
ла, че присъствието на подобен образ има смисъл само 
когато е натоварен с определена функция. В момента, 
в който усетя, че Касабов вече не може да се пласира, 
ще коментирам със сценаристите възможността той да 
напусне историята. Може да емигрира примерно“, беше 
категоричен професорът от НАТФИЗ, врял и кипял в кул-
товите саги „На всеки километър“ и „Дом за нашите деца“. 
Според него хитър ход е в есенните епизоди героят на 
Юлиян Вергов да се завърти свеж и необременен, след 

като е излязъл от затвора. Дали това ще стане обаче не е 
ясно, защото се говори, че Вергов все още няма договор.        
Стефан Данаилов похвали продуцентския екип, в който 
е и неговият доведен син Росен Цанков, че в сюжета има 
много пиперливо-актуални ситуации.     
„Парите до голяма степен са лоша работа. Вижте колко 
нещастия се случиха на тези фамилии, които искаха да 
постигнат нещо голямо с милионите си. Плащат децата 
им. Моят герой преглътна много загуби - жена, мол, но 
е движен от идеята да събере фамилията. Смисълът на 
всичко онова, което разказахме до момента, е да стигнем 
до помирението“, не се поколеба големият актьор.  
С последния епизод на „Стъклен дом: Изкушението“ в по-
неделник (bTV, 20 часа BG или на запис от TRIO Television) 
сериалът стигна до поредна екстремна ситуация за 
семейството. Както казва агент Колев: „На тия Касабови 
все нещо им се случва.”

Докато камерата се завърти отново обаче, една от най-
гледаните тв продукции у нас ще се излъчва в още три 
държави. Правата са купени от Alpha TV в Гърция, от Prva 
TV в Сърбия и от PRO TV каналите в Румъния. На турския 
пазар сериалът направи премиерата си още миналата 
година по телевизия FOX.

“Черешката на 
тортата” започна 
ударно с чалга и рок

Първата седмица на най-новото лятно пре-
даване на „Нова тв” поднася поредната доза 
свежо настроение с участниците в него – 
Димитър Ковачев-Фънки, Иван Лечев, Крум 

Савов, Маги Желязкова и Сашка Васева.
Още когато Фънки разбира, че негов гост ще бъде 

Сашка, конфликтът е налице. От своя страна фолк певи-
цата е много притеснена, че Фънки няма да я приеме и 
ще я обижда много сериозно.

Рок промотърът подготви арменска кухня, като посто-
янно наричаше лошите неща Сашка Васева, или както 
той реши да й казва - Александра Васева. 

Първата вечеря минава много динамично. Сашка е 
подготвила изненада за Фънки, която в началото той 
отказа да приеме, но тя настоя. Сашка изпълни „Аве 
Мария” на Фънки на ухо, от което всички бяха много 
приятно изненадани. Но най-изненадан беше самият 
Фънки.

Следващите няколко дни Фънки и Сашка много се 
сближиха. Вижте какви са общите теми на двамата в 
„Черешката на тортата” – по „Нова тв” или на запис от 
TRIO Television.

„Богати и жестоки” 
тръгва по bTV Cinema

Богати и жестоки е новата теленовела, която 
тръгва по bTV Cinema от 17 юни. Сюжетът на 
поредицата засяга най-наболелите проблеми, 
вълнуващи обществото през последните десе-

тилетия - СПИН, абортите, алкохолизмът, тютюнопуше-
нето, сексуалният тормоз, неграмотността и употребата 
на наркотици. Епизодите ще се излъчват всеки делничен 
ден от 09:00 часа (BG) или на запис в удобно за вас време 
от TRIO Television. 

Премиерата на „Богати и жестоки” през 1973 г. пре-
дизвиква истински фурор сред зрителите и филмовите 
критици в Америка. От своя дебют досега теленовелата 
е печелила 7 награди „Еми” за най-добър драматичен се-
риал. Действието се развива в Дженоа Сити, Уисконсин, 
където живеят две заможни фамилии от козметичната 
индустрия – Нюмън и Абът. Първата е ръководена от 
арогантния милиардер Виктор Нюмън и жена му Ники. 
Втората е в ръцете на безотговорен главен изпълнителен 
директор, имащ славата на истински плейбой и сестра 
му Ашли. Всички те са безумно богати, с неограничени 
възможности, със страхотни коли, но и с проблемите на 
обикновените хора.

„Богати и жестоки” е дело на създателите на друга 
хитова поредица - „Дързост и красота”.

Сряда, 22:00 (BG)

„Ледено торнадо”

Вторник, 22:00 (BG)

“Стъпки”

Четвъртък, 23:00 (BG)

„Полицейска академия 
6: Град под обсада“

Четвъртък, 20:00 (BG)

„Марсиански атаки!“

Понеделник, 21:00 (BG)

„Офис треска“

Четвъртък, 22:00 (BG)

„Хищникът“

Четвъртък, 16:00 (BG)

„Такси 4”

Петък, 21:00 (BG)

„Да почувстваш Мине-
сота“
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Наемаме шофьори 

и owner-operators

обадете се за 

подробности 

Продаваме 
камиони  

VOLVO 2006, 2007 
на изплащане 

TRIPLE D EXPRESS Inc.
847.608.5100

• Лоялност
• Коректност
• Добро отношение
•  Заплащане на всички мили 

и допълнителни стопове
• 24 часа диспечери
• Нови камиони
• Ремаркета под наем
• Над 150 камиона
• И още...
   ДРУГИТЕ ГОВОРЯТ ЗА НАС...

ЕЛАТЕ ПРИ НАС 
И НАПРАВЕТЕ $$$ 

Бербатов: Чакам 
турнето в САЩ

Пред клубния тв 
канал Бербо по 
никакъв на-
чин не показва 

колебание и несигурност за 
бъдещето си в клуба. Цялото 
му внимание е насочено 
към лятната подготовка на 
тима в САЩ. „Въпреки всички 
спекулации в медиите, че 
Бербатов е на изхода на „Олд 
Трафорд”, той иска да остане 
в клуба и да се бори за ти-
тулярното си място”, пише в 
сайта на „Манчестър Юн”. 
„Очаквам турнето, защото 
миналата година се забавля-
вах много при престоя ни в 
Америка”, казва Бербатов. 
„Всички бяха мили и прия-
телски настроени, а градове-
те са много интересни. Тази 
година ще видим различни 
места, ще се срещнем с 
други хора, което е хубаво. 
Мнозина от нас се надявахме 
да се върнем в САЩ. Затова 
сме развълнувани. Има 
много неща, заради които обичам Америка. В това число влиза и киното. Толкова 
много страхотни филми са направени там. Обичам да гледам и НФЛ - нямам любим 
отбор, но винаги наблюдавам „Супербоул”. Бил съм няколко пъти в Маями - много 
харесвам тази част от света. Когато приключа с футбола, мисля да отида в Аме-
рика и да проуча страната по-подробно. Но преди това очаквам с нетърпение да 
се завърна в „Юнайтед”. Лятната подготовка не е чак толкова важна за връзките в 
отбора - всички се познаваме много добре и сме близки помежду си. По-важно е 
да направим добра физическа подготовка и да се подготвим отлично, за да сме във 
върхова форма за първия мач”, завършва той.



Apple натри 
носа на 
Facebook
Компанията показа безплатния 
iCloud за облачно съхраняване на 
музика, видео...

Applе изненада всички с новата си операционна система iOS5 за 
iPhone и iPad. В софтуера има дълбока интеграция на социална 
мрежа, но не тази, която всички очакват. Стив Джобс и Co. прене-
брегнаха Facebook за сметка на микроблогинг услугата Twitter.

Според експертите причината за това е, че Apple искат да имат 
пълен контрол върху изживяването на потребителите с техните 

продукти – нещо, което се сблъсква с  амбициите на екипа на Марк Зукъбърг.
iOS5 беше представена на годишната конференция на Apple лично от шефа на 

компанията Стив Джобс, който от няколко месеца е в болнични.
Apple представи и новата си услуга iCloud. Тя е напълно безплатна и ще замени 

струващата 99 долара MobileMe.
Съоснователят и шеф на компанията Apple Стив Джобс демонстрира пред около 

5200 разработчици и журналисти и други нови услуги, които имат за цел потре-
бителят да стига до файловете си с каквото и да било устройство за достъп до 

интернет. 
iCloud позволява лесното синхронизиране на различно съдържание като музи-

ка, книги и снимки с всички i-устройства като iPhone, iPad, iPod Touch и персонален 
компютър Macintosh. Услугата не позволява слушането на музика директно от 
„облака”.

Вместо това, „когато си купите нов iPhone, просто въведете своето потреби-
телско име и парола и цялото съдържание от стария телефон ще бъде свалено 
автоматично”, обясни Джобс. iCloud синхронизира и календара на различните 
устройства, както и контактите, имейлите и т.н. 

Новото предложение на компанията няма да бъде напълно функционално до 
есента, но Apple представи негова бета-версия в магазина си iTunes in the Cloud 
(„iTunes в облака”). 

Компанията показа за първи път и още едно подобрение на онлайн магазина 
си - iTunes Match, който подобно на Google Music позволява на потребителите да 
качат музиката си на сървърите на Apple и да я слушат (стриймват) директно през 
интернет, без да е необходимо да я свалят предварително.

Цената й е 24.99 долара на година. Компанията предлага на потребителите си да 
не качват сами съдържание, а да сканират харддисковете си и съдържанието им да 
бъде синхронизирано. 

Джобс обяви, че компанията вече има 54 млн. потребители на Mac в цял свят, 
както и че Apple е продала 200 млн. iPhone, iPad и iPod Touch. Само през 2010 г. 
продажбите са над 25 млн. броя.
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негов близък помощник. Истинските ше-
дьоври били от разкопките на тракий-
ската могила в Старосел, Пловдивско. Те 
били предоставени на Павлов, твърди 
същият източник, от легендарния проф. 
Георги Китов. Не е тайна, че Павлов и 
„Мултигруп” имат големи заслуги за 
финансирането на археологическите 
разкопки в района на Старосел. За това 
говори и фактът, че Павлов е почетен 
председател на организационния коми-
тет на националната конференция „Зе-
мите на България – люлка на тракийска-
та култура” през 2003 г. Босът на „Мулти” 
не присъства, защото е убит няколко 
месеца преди това, но фондация „Илия 
Павлов” и фирмата на „MG корпорация” 
„Балкантурист” спонсорират отпечатва-
нето на материалите от конференцията. 
Основният доклад изнася именно Геор-
ги Китов, наричан българския Индиана 
Джоунс.

Според Паско Божков, близък прия-
тел на Илия Павлов и бивш офицер от 
българското контраразузнаване, който 
избягва в САЩ по времето на Тодор 
Живков, босът на „Мулти” осигурил на 
Китов и екипа му най-модерна техника 
за проучвания и разкопки, включително 
скенер от последно поколение, който 
бил страшно скъп. Те са използвани още 
в Траколожката експедиция за могилни 
проучвания (ТЕМП) през 2000 г. като 

продължение на експедициите от 
далечната 1966 г. През периода 
2000 – 2002 г. в тайната колек-
ция на Илия Павлов се оказват 
приказни експонати от могилите 
край Старосел и други места. За 
това хоби на милионера обаче 
знаели малцина. Предполага се, 
че между тях освен монети са и 
няколко златни пръстена, сре-
бърни и позлатени миниатюрни 
съдове, пръстен-печат, гривни, 
накити и др. 

Къде е днес цялото това богатство ни-
кой не знае. Някои от разследващите на 
убийството на Илия Павлов си спомнят, 
че странни хора, облечени в черно като 
охранители, са се навъртали из гран-
дхотела в дните след атентата, но тогава 
никой не им обърнал сериозно внима-
ние. Други слухове пък предполагат, 
че вдовицата Дарина Павлова е успяла 
да изнесе безценната сбирка първо в 
Швейцария, а след това в САЩ. Говори 
се също, че цялото археологическо бо-
гатство било продадено на колекционер 
от масонските среди в Америка. Разбира 
се, това са само клюки, но така или ина-
че фактът за изчезналите скъпоценни 
артефакти си остава. Някогашни отго-
ворни служители в „Мултигруп” твърдят, 
че бившият шеф на Шести отдел в 6-о 
управление на ДС Димитър Иванов 

запалил Илия Павлов по археологията. 
Иванов притежава една от най-богатите 
частни антични колекции у нас. 

Говори се, че една от любимите 
монети на Павлов била от времето 
на тракийския владетел Ситалк. Тези 
монети са много редки. Екземплярите от 
сребро стрували ужасно скъпо. Павлов 
си платил като частно лице на една от 
лабораториите на Британския музей, 
за да направят оценка на някои от скъ-
поценните експонати. Археолози пък 
си спомнят, че Китов поискал закрила 
от боса на „Мулти” срещу иманярските 
набези в района на Старосел. Павлов се 
отзовал и дълго време там не припар-
вал „нощен археолог”, което помогнало 
да се опазят разкопките, които прочуха 
България и екипа на Георги Китов по 
целия свят.

аНГел боНев
Frog News

Мъже в черно 
отмъкнали сейф от 
грандхотел „Варна”, 
в който имало 
антично злато за 
милиони

Антични и златни монети на стойност 
няколко милиона евро, собственост на 
създателя на „Мултигруп” Илия Пав-
лов, са изчезнали. Това станало след 
неговата смърт. И до днес продължава 
мистерията около издирването на цен-
ното съкровище. Най-богатият българин 
по онова време (според сп. „Впрост” към 
2003 г.) държал скъпоценната сбирка 
заключена в сейф в грандхотел „Варна” 
в курорта Св. св. Константин и Елена. 
Това разкриха пред „Торнадо” близки на 
създателя на империята „Мултигруп”. 

Когато наемен убиец застрелва с един 
куршум Илия Павлов пред офиса на 
фирмата на бул. „Г.М. Димитров” в столи-
цата на 7 март 2003 г., никой от близките 
му не помисля за желязната каса в хоте-
ла край морето. Дарина Павлова пък е в 
САЩ и спешно организира пътуването 
на семейството за България. 

Само няколко човека знаеха, че Илия 
държи десетки уникати под ключ, някои 
от които направо безценни, твърди 

Още търсят изчезналото 
съкровище на Илия Павлов

сн.: А. Тонев, в. „Дневник”
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Изкуство и 
мода ръка за 
ръка

За пръв път съвременно 
изкуство и древна мода се 
сляха в едно в галерията 
“М & D” в Чикаго. Елена 
Табакова, президент на 
сдружението “Български 

музеи в Чикаго“, представи своята лич-
на колекция от стари градски облекла 
и аксесоари от края на 19 и началото на 
20 век. Нейната колекция бе предста-
вена заедно с картини на седем видни 
творци.

„Все пак ние сме тук (в Америка) не 
само да печелим пари, но и да показ-
ваме българското, което е на първо 
място“, сподели Елена по време на из-
ложбата, открита на 3 юни. След като е 
работила 25 години в музей в България, 
тя е решена да показва българската 
традиция чрез изложби и ревюта на 
стари градски облекла, носии, обредни 
хлябове и други. „Мисля, че облеклата 
се съчетаха добре с картините на други-
те художници“, каза Елена. 

Модната изложба включваше япон-
ско кимоно от 1982 г., рокля, закупена 
от протестантска църква, носена от 
наследници на български имигранти, 
любимия тоалет на съпругата на аме-
риканския президент Теодор Рузвелт 
Елеонор и други интересни рокли и 
антики като ръкавици, шапки, обувки 
и бижута. Тоалетите бяха окачени на 
стената, за да бъдат показани по-добре 

НиКолета КравчеНКо
nikoleta@bg-voice.com

заедно с останалите картини.
„В миналото тоалетите винаги са били 

с шапки, тъй като е било недостойно за 
една дама да се появи в обществото без 
шапка, обяснява Елена. По времето на 
древен Рим шапката е била символ на 
свободния гражданин. Сега тя е моден 
атрибут, който символизира изиска-
ността на дамата, която я носи.“ Според 
проучвания на Елена даже първобитни-
те хора са носели шапки, направени от 
кори на дървета и черупки на косте-
нурки. 

„Хората бяха много изненадани от 
тази съвместна изложба на картини и 
дрехи. Интересът беше изключително 
голям. Галерията беше препълнена“, 
сподели Деница Маневска, собстве-
ник на “M & D” и един от художниците, 
участници в изложбата. Деница създава 
галерията през 2009 г. заедно със сина 
си Михаил Сотиров, който е президент 

и мениджър.
„Изкуството трябва да се пробва. Ни-

кога не се знае, затова трябва да се даде 
шанс“, каза Михаил, който е израснал в 
семейство на художници и скулптори 
и има голяма любов и разбиране към 
изкуството. 

„Аз посещавам галерията от няколко 
години. Харесва ми изкуството, хората 
тук и художниците, които сътворяват 
тези красиви картини. Винаги се чувст-
вам добре дошла“, сподели Химена Са-
ломон, която бе една от чуждестранни-
те гости на изложението. Сред гостите 
бяха българи, американци, мексиканци, 
румънци и други.

Със свои творби в съвместната 
изложба участваха Кина Бъговска (кар-
тини на розови фламинга), Иван Михов 

(картини на абстрактни форми), Зорни-
ца Цветкова (с реалистични картини в 
стил Моне), Деница Маневска (маслени 

бои на платно), Александър Телалим 
(акварели), както и картини на мекси-
канския преподавател в Арт института 
в Москва Виктор Лагуна и няколко от 
фотографиите на дигиталния фотограф 
Александър Петков. Галерията дава 
шанс не само на български художници, 
но и на чуждестранни творци. Досега 
галерията е показвала изкуство от 
руснаци, българи, американци и мекси-
канци. 

„Всеки зрител има собствена интер-
претация и това е целта. Не искам да 
кажа историята, предпочитам тя да ми 
бъде казана“, сподели Иван Михов (той 
се занимава с изкуство вече 29 години) 
за новата част от работата си – аб-
страктни елементи и форми - която бе 
представена на изложението.

Изложението може да бъде видяно 
на адреса на “М & D” галерия на адрес: 
2933 N. Clark Ave, Chicago, IL, 60657.

Елена Табакова и Деница Маневска пред колекцията 
от стари градски облекла

Част от старите градски облекла, показани на изложението, сред колекция от картини

Някои от картините, представени на изложението, в галерията “М & D”

сн.: авторът
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тея дия

Да, лято е и съвсем скоро нюзфийдът ми във „Фейсбук” 
ще се препълни от стотици безумно еднакви снимки 
на хора, които нямат нищо общо, но които все пак ще 
озаглавят безумно еднаквите  си албуми „Лято 2011”.

Тръпнете в очакване на близката си среща с чашите 
мохито/мента-спрайт/мастика/малка бира/младо 
розе с лед!? Дошъл е сезонът на М-тата: всичко, което 
изброих току-що, плюс море и много секс. Ми, да, това с 
трите S-a всеки го знае.

Аз например се виждам като плажна кифла. Защото 
кифлите не са това, което бяха. Да, те са с пълнеж и 
са препечени до златисто.  Думата кифла се промени 
тогава, когато Марион Котияр каза на гаджето си от 
Jeux d’enfants: „Ти ще си тиран, а аз ще съм кифла.” А тя е 
прелестна откачалка и далеч не е попфолк извадката, 
с която непременно асоциирате въпросното тестено 
изделие.

Дори според думите на съвсем близките хора от об-
кръжението ми думата кифла значи или „намазана мац-
ка с не много пълнеж” или „безобидна, леко глуповата 
мадамка”. Аз все пак мисля да сътворя нова концепция.

И така. Ето какво представлява днешната плажна 
кифла:

Тя не е непременно с манекенски мерки (но защо пък 
да не е) и банският й не е с тигрово-леопардова щампа. 
По всяка вероятност дори не носи (целия си) бански и 
доволно намига с „очи” срещу слънцето. Защото е само-
уверена и уверено сама - и двете са окей.  Не носи грим на 
плажа, пропуснала е френския педикюр това лято (пък 
и предните лета от живота си) и всичките й плажни 
неща са в приятно несъответствие.

Тя не се страхува от пясъка, напротив, той е нався-
къде по нея като любовник. Не се маже с олио и не стои 
като  мазна препарирана змия на слънце. Не пищи, 
когато влиза във водата, а скача с устрем, на който би 
завидял и Майкъл Фелпс.

Тя е секси, без да полага особени усилия. От онова сек-
си като на „Ангелите на Виктория”, но без 3-часовата 
подготовка преди това. Защото е убедена, че мъжете 
разпознават тунинга от километри и това ги кара да 
бърчат вежди в недоумение. Сексапилът на плажната 
кифла идва от способността й да харесва първо себе си 
и чак след това себе си, погледната през мъжките очи.

Тя не чете „Уикенд” и „Космо” и не говори по телефона 
така, сякаш вика спасителя от 20-и пост.  Носи очила 
и шапка... в чантата си. Просто се наслаждава на това 
да си толкова близо до топлия пясък и да си толкова 
разхвърлян откъм дрехи и задръжки, че всяка лудост ти 
се струва позволена.

Тя знае, че ходенето на море се казва така, защото не 
ходиш нито на ревю, че да демонстрираш брандовете 
по себе си, нито на мач, за да люпиш слънчогледови 
семки, нито на кръчма, за да си извадиш хладилната 
чанта с бирите и двойните сандвичи в нея, нито на кон-
церт, за да си слушаш музиката така, че да те чуват в 
двата края на Черноморието.

Най-готиното при хубавата плажна кифла е, че 
нейният блясък не лъже. Когато говорих с моя приятел 
по този въпрос, той каза: „Нали знаеш как кифлите лъ-
щят, като са преснички. Лъскавото често ти се струва 
апетитно.”

За да променим основно концепцията за кифлите, 
трябва да се стараем и пълнежът винаги да е на ниво, 
да не го докарваме само от лъскавкото.  Идеята ми е 
девойките да не се възприемат като икони на плажа и 
да не отиват там с идеята да се показват. Необходима 
е доза автокритика и самоирония.

Всичко това идва да покаже, че лятото предраз-
полага към отпускане. Някак е задължително да сме 
естествени.

Лятото на една 
плажна кифла

ТОКЧЕТА
Къде изчезна 
истинският мъж?

юлия желязКова

Напоследък дебатите върху този 
въпрос напомнят дербито Левски 
- ЦСКА. Няма да се преструвам на 
светица и да отричам, че съм имала 
периоди, преминали под знака на 
„Какво друсат всички мъже”, „ПиснА 

ми” и прочие.
Но поне ги търсех, тези истинските. Не скръстих 

крак връз крак, а с ентусиазъм на любител-изследова-
тел преравях градинки, културни мероприятия, пиано 
барове, долнопробни кръчми, плажове, форуми и 
паланки. Оглеждах и из себе си.

Да си призная, по време на търсачеството така и 
не разбрах що е то „истински мъж”. Льольото, мачото, 
приятелят, интелектуалецът, курварят, разсеяният, 
актьорът, лъжецът, всички си остават от плът и кръв. 
И за всички важи едно и също - не можеш да имаш ед-
нозначно мнение. Най-малко защото простата схема 
на контактуването е стимул-реакция и се провежда от 
двама души.

Това, което ги дели приблизително на две групи, е: 
Той влюбен ли е или не.

Ако един мъж си е омотал дванадесетопръстника 
по теб, ще бъде истински. Може да не изпраща цветя 
до офиса всеки ден, но ще прави компромиси, ще се 

съобразява с особата ти. В противен случай все ще 
е крив. Естествена защита на наранено его е напа-
дението. Пак казвам, също съм пръхтяла неведнъж. 
Но ако сме обективни, всеки е бил и от двете страни: 
изхлузвал се е многозначително, тъй като Х не му е 
приоритет и е изпадал до обвинения в сатанизъм от 
едно пренебрегване.

Въпросът е, че едно и също нещо придобива корен-
но различно значение в друга среда. Представете си 
какво е чаша вода в заведение за вас и какво би била 
в Сахара. С хората е подобно. Един и същ мъж, със 
същите интереси, навици и светоглед, при различ-
ни жени е идентичен колкото ябълката с кухненски 
шкаф. Понякога.

Не разбирам защо е това търсене на Граала. Истин-
ският мъж ще дойде със застрахователна полица в 
джоба, със суперсили, никога няма да те нарани и ще 
реши всички проблеми? Поне така ми звучат очаква-
нията към него. Хм...

Но за да бъда по-конкретна, нека създадем няколко 
проектотипажи и ситуации. Например:

Пешо има дългогодишна приятелка, може би дори 
съпруга. Той е свестен пич - отговорен, грижовен, 
опериран от страх от обвързване. Има само един 
проблем - още от третия месец дулсинеята до него 
му е станала досадна. Само че Пешо не намира нито 
причина, нито повод да се раздели с нея. Тя твърде 
много се тика да е „подходяща” и „изрядна”. Кофти. 
После идва навикът, факторът „инвестиция във връз-
ка” и така си тече времето. Той не иска деца, нито да 
се променя заради тази връзка. Но и не бяга, защото, 

както казахме, е съвестно момче.
Изведнъж обаче, не щеш ли - БААААМ. Пешо се 

влюбва. Събитията се развиват главоломно. Раздяла, 
скандал, сцени. Изпада от „светъл пример” до мръсно 
влечуго, лъжец, кукла за вуду магии. И Пешо загубва 
лелеяната титла, защото един истински мъж не напус-
ка подредения кукленски свят.

Между другото в тези случаи обикновено жената 
крои планове с големия метър. А Пешо просто е уле-
тел, горкичкият. Защо трябва да е виновен и развен-
чан? Според мен няма нищо по-достойно от това да 
си тръгнеш от умрели отношения. Обществото обаче, 
изключително нетолерантно по всякакви въпроси, 
не мисли така, Той вече е антипод на „истинския мъж”, 
лош герой. Точка.

Да погледнем Иван. Известен с бохемски дух, осъм-
ване по съмнителни заведения и факта, че не може да 
го удържи в ни един от двата си крачола. Всяка бивша 
на Иван се кълне в педикюра си, че той няма смелост 
да създаде семейство като „истинските мъже”. Един 
ден обаче Иван попада на субект от женски пол. 11 
месеца по-късно главният герой, вместо да дематери-
ализира бири в парка, бута количка, а на безименния 
му пръст леко блещука халка. Изненада!

Имаме и Стоян. Той прилича на Пешо по желанието 

да си има другарка в живота, но за разлика от него е 
нямал дълга връзка. Просто е опитвал с много жени, 
като с почти всички се е държал като с официална 
госпожа. Липсвали са притеснения да се запознае 
с техните, от четките им за зъби или месечния им 
цикъл. Но всички зарязани от Стоян твърдят, че е 
патологичен измамник. Докато един ден и на неговата 
улица се появява табела с име на някоя Ева.

Димитър от своя страна през „дивите години” си е 
бил чист мухъл. Свит, тих, страхлив, безинициативен. 
На среща за 10-годишнината от завършването се оказ-
ва, че е внимателен, спокоен и е направил кариера с 
аналитичните си способности. И, о, да. Тогава е изгод-
на партия. Защото на 25 имаш енергия да избираш, но 
на 40 нещата са малко по-различни.

Разбира се, всички образи могат да имат хиляди ню-
анси, а историите - множество алтернативни финали.

Можем да разгледаме обсебеният от кариерата си 
Ивайло, вечно пътуващия авантюристичен Николай, 
мълчаливия Благой - все тая. Всеки един от тях е 
способен да се завърти на пети заради Жената, която 
обича.

Единственото общо между всички е, че няма 
фалшификати сред тях. Точно както не съществуват 
„истински” такива. Има просто влюбени и невлюбени 
в теб.

...А аз пък слушам блестящия кавър на „Master and 
Servant” (Nouvelle Vague Feat. Martin Gore) - песен, 
прекрасно описваща нещата.

И се питам къде изчезнаха истинската дъвка „Бом-
бибом” и ледените близалки? Ужасно ми липсват...



30

www.bg-voIce.combg voIce
КУЛ

ИНАРНИ ПЪТЕШЕСТВИЯ С

Емануел а

Да ви е сладко,
Емануела

Продукти:600 г сирене 6 яйца
400 г кисело мляко125 г разтопено маслоBaking spray with flourкутия фини кори 400 г

Българска баница

Време е за ваканция. Моята е в България. Оттук ще ви предложа много вкусо-
тии и за да е съвсем традиционно родно, започвам с баница. От редактора 
си чух, че много от по-младите домакини не знаят как точно да приготвят 

тази любима закуска в американски условия.

1. Напръсквам тавата с baking spray
2. Нареждам корите последователно, 

като всяка кора намазвам с разтопено 
масло и поръсвам със смес от разби-
тите яйца, кисело мляко и сирене  (от 
продуктите за баницата)

3. Разрязвам наредените кори на 
квадрати и заливам с добре разбитите 
продукти за заливката

4. Поръсвам с разтопено масло (50 г)
5. Слагам баницата да се пече в пред-

варително загрята фурна на 350оF.
6. Пека до златистокафяво около 45 

мин. 

За заливката:
100 г кисело мляко
3 яйца4 с.л. брашно150 г прясно мляко
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Осама е жив, а Обама е кениец
Това са поредните конспиративни теории, които се носят из интернет 
пространството

Американците са 
предразположени към 
теории на конспираци-
ите и това им качество е 
наследство от студената 
война, когато Първият 

свят трябваше винаги да е в готовност и 
да очаква изненадите.

Днес – 21 години след края на блоко-
вото разделение, някои от маниерите 
на параноидното поведение остават. 

Най-добрата почва за разпростране-
ние на конспиративни теории е тази, 
върху която има неразбирателство и 
разделение. А през годините неволите 
по света са били приписвани на кого 
ли не – от вещиците, през масоните, 
католическата църква, болшевиките, 
евреите, мюсюлманите, илюминатите и 
още, и още. Обикновено днес теори-
ите на конспирациите са свързани с 
това, че някой или група от хора са 
придобили достатъчно власт, за да 
управляват целия свят, както намерят 
за добре. Отделно от това конспирации 
се зараждат и около личния живот на 
популярни личности. Ето например 
най-тиражираните в интернет теории в 
последно време са, че Осама бин Ладен 
е жив, президентът Барак Обама е при-
крит кениец, а Арнолд Шварценегер 
успял да скрие извънбрачното си дете 

с помощта на подкупни репортери. 
Много хора определят тези съобще-
ния като неверни, но за закърменото 
с теории на конспирациите съзнание 

тези твърдения са не само вероятни, но 
и истински.

Заподозрени
Веднага след съобщението на Белия 

дом, че терорист номер 1 на света е 
елиминиран, съмнения за истинността 
за това се появиха в уебпространство-
то. Теориите се развиха от това, първо, 
че Осама е убит много отдавна, и то 
случайно, и второ – Осама бин Ладен 
изобщо никога не е съществувал, за да 

бъде убит. Историята за похищението 
му бе категоризирана като похват на 
администрацията на Обама с цел тру-
пане на рейтинг. В арабския свят пък се 

появиха твърденията, че всичко пак е 
заговор и измислица на евреите. В гра-
фата с конспиративните теории попада 
и Барак Обама, който си фалшифицирал 
документите наред с акта за раждане, и 
Арнолд Шварценегер, който плащал на 
медиите да мълчат за извънбрачното 
му отроче.

Почва
Историкът и специалистът по кон-

спиративно мислене Робърт Голдбърг, 

който е преподавател в университета 
в Юта, смята, че американците по 
природа са подозрителни и това е така, 
откакто страната е създадена. Според 

учения много събития в американска-
та история са накарали обикновения 
човек в САЩ невинаги да вярва и да се 
съмнява в политиците си. Например 
това са Виетнамската война, аферите 
„Уотъргейт”, „Иран-контри”, „Моника 
Люински” и др.

Според професор Майкъл Баркън 
информационният свят прави кон-
спирациите още по-завладяващи. Той 
смята, че на практика днес всеки може 
да бъде създател на конспиративна 

теория и много бързо да набере под-
дръжници благодарение на вестниците, 
телевизиите или така наречените пази-
тели на изхода на информацията.
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ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ
ВОДОРАВНО: Паравани. Еталон. Там (Игор). Касил (Лев). Нора. Лен. Водар. Бивак. Мина. Инота. Ати (Бартоломео). Танатар (Севастиян). Накат. Талон. Рибар. Ро. Ти. Осака. Арома. Кав. Лиман. Лото. Бар. Бивол. Ралин 
(Радой). Ела. Онари. Ане (Клод). Деканат. Номер. Таман (Густав). Тиман (Ян). Ка. Па. Анапа. Анита. Нар. Танин. Напа. Фар. Вилар (Жан). Рабат. Ало. Асана. Ана. Маракас. Дирек. Капак. Кетен. Ва. То. Алина. Оноре (Ирина). 
Лед. Нонин. Лина. Вал. Комин. Пират. 
ОТВЕСНО: Математика. Етана. Акола (Пол). Ранина. Арека. Арара. Ел. Лам. На лов. Ламар. Лапад. Ватос. Банан. Вокал. Сако. Анали. Анати. Акино (Корасон). Надир. Кивот. Палас (Петер). Ном. Нисан. Рамон. Танас. Кани. 
Ирони. Алани. Ираде. Ин. Кел. Табан. Роман. Нитон. Бакар. Риман (Бернхард). Рарен. Вани. Арола. Енина. Еноли. Ловат. Молар. Табак. Рир. Борат. Ратин. Капан. Вена. На кино. Онега. Атака. Ат.
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Учи тел ка обя с ня ва на де ца та дей с-
т ви е то „де ле не”. На пи с ва на чер на та 
дъ с ка „2:2” и пи та:

- Де ца, кой ще ми ка же ка к во оз на ча-
ва то ва на дъ с ка та?

- Ами два та от бо ра са си раз де ли ли 
две те то ч ки в края на ма ча! - оба ж да се 
Ми шо от по с ле д ния чин...

  
- За що Те ми да е с вър за ни очи?
- За да не ви ж да ме, че спи.

  
- Иван сбър кал по р та та и вля зъл в 

съ се ди те.
- Как ще я сбър ка, да не е кьо рав?
- Не, тър сел кьо ра во то.

  
- Спо ред теб кой е то чен чо век? - по-

пи та ли га б ро ве ца.
- Все ки съ г ра ж да нин, кой то е обе щал 

да бъ де гост!

  
Ед но се мей с т во раз ра бо т ва ло но ва-

та си ко ла. Из ве д нъж мо то рът спи ра.
- Тия про к ле ти све щи! - ядо с ва се 

съ п ру гът.
- То ва е съ в сем ес те с т ве но, ми ли - на-

ме с ва се съ п ру га та, - та на ли ду ха та къв 
си лен вя тър...

  
Пре ди да за по ч не сним ки те на по-

р но филм, ре жи сьор се обър нал  към 
ос но в ния ак тьор:

- И та ка, го тов ли си по не за де сет 
ду бъ ла на епи зо да с по ло вия акт във 
ва на та?!

  
- Дай да ви дя ка к во на ри су ва? - пи та 

ба ба та.
Ти шо по да ва чист лист. Ба ба му пле-

с ва с ръ це.
- Къ де е ри сун ка та?
- Бях на ри су вал пти ч ка, но ти ка то 

пле с на с ръ це, тя из ле тя.

  
- Пол, вяр ваш ли в съ ни ща?
- Да, ве д нъж ми се при съ ни, че съм 

на сим фо ни чен кон церт. Ко га то се съ-
бу дих, раз б рах, че е ис ти на...

  
Съ де б но за се да ние. Съ дят мла деж, 

опи тал се да из на си ли де вой ка в двор 
в 00.00 ча са на Ко ле да. Раз пи т ват ве що 
ли це - ме те о ро лог. Съ дът:

- Ка же те, кол ко гра ду са бе ше тем пе-
ра ту ра та на въз ду ха по то ва вре ме?

- Ми нус 20 гра ду са.
По д съ ди ми ят не из дър жа, ста ва и се 

об ръ ща към съ да:

- Е, ка же те, г-н съ дия, на 
вас ще ви ста не ли при ми-
нус 20 гра ду са?

Ад во ка тът му ря з ко 
ста ва и го уд ря по гла ва та 
с па п ка та и за да за ма же 
та зи оби да към съ да, ка з ва:

- Ти да мъл чиш! На съ да 
ви на ги му ста ва!

  
Ми ми ка з ва на при я те ля си:
- Не мо жем да се оже ним, ми ли!
- Но за що, ми ла?
- Ба ща ми сно щи про и г ра зе с т ра та 

ми.
- Не се при те с ня вай, ми ла.
- Но за що?
- За що то аз иг рах с ба ща ти.

  
В по ли к ли ни ка та вли за мъж, це ли ят 

в кръв, а в гла ва та му е за би та бра д ва. 
До к то рът го пи та:

- През де т с т во то си да сте бо ле ду-

ва ли от за у ш ка, шар ка или ма га ре ш ка 
ка ш ли ца?

  
Па ци ент вли за в ка би не та на пси хи а-

тъ ра и за по ч ва да обя с ня ва:
- До к то ре, стра дам от раз д во е ние на 

ли ч но ст та. Стру ва ми се, че аз - не съм 
аз, а сме два ма...

- Ни що не раз би рам! - при з на ва до-
к то рът. - Я за по ч не те от на ча ло. Са мо, 
мно го ви мо ля, не го во ре те два ма та 
ед но в ре мен но...

  
- Вие ро д ни на ли сте на та зи же на?
- Да, но мно го да ле чен - ние сме 12 

ОТГОВОРИ ОТ  
МИНАЛИЯ БРОЙ

Виц в снимка

бра тя и се с т ри. Аз съм пър во то де те, а 
тя - по с ле д но то.

  
- Ка къв е иде ал ни ят еки паж на са мо-

ле та на бъ де ще то?
- Пи лот и ку че: пи ло тът да хра ни 

ку че то, а то да го ха пе по ръ це те, ако 
пи п не не що на кон т рол но то та б ло.

  
В ку пе пъ ту ват мла да не м ки ня и 

гру зи нец. Же на та ре ша ва да на ру ши 
про то чи ло то се мъл ча ние и пи та на 
не м с ки:

- Ви хай зен зи, хер? (Как се ка з ва те, 
го с по ди не?)

- Ко не ч но, хо чу! - ска ча об на де ж ден 
гру зи не цът.

  
Оже ни ли се Ли са и За йо и след 

вре ме тя му ро ди ла пра сен це. За йо се 
про пил. До шъл Кум чо Въл чо и се оже-
нил за Ку ма Ли са. Тя и на не го ро ди ла 
пра сен це. Кум чо Въл чо се про пил. 
До шъл Ме цан. Взе ли се, за жи ве ли и тя 
му ро ди ла пра сен це.

- Ка к во пра виш бе, Ли со? - въз му ти-
ла се ця ла та го ра.

- Ами ка к во да на п ра вя - от го во ри ла 
Ли са, - те и три ма та са от ЦСКА...

  
В ро дил ния дом мъ жът ви ж да бе бе-

то, ко е то то ку-що е ро ди ла же на му.
- Цял-це ле ни чък ба щи ч ко! - про ви к-

ва се той. - Од ра ло му е ко жа та! 
По с ле ти хо до ба вя:
- И все пак бих пре д по чел да при ли-

ча на мен.

  
Ра бо т ник във фир ма съ ве т ва но во-

по с тъ пил слу жи тел:
- Пре зи ден тът на фир ма та раз ка з ва 

мно го ви цо ве. Не се смей те на глас, 
за що то той не оби ча то ва. Ако са мо се 
ус ми х не те, ще сме т не, че се по ди г-
ра ва те с не го, а ако си мъл чи те, ще 
по ми с ли, че сме ш ни те му ис то рии не 
ви ха ре с ват. Ето се га ве че зна е те как 
да се дър жи те...

  
Мъж си имал лю бо в ни ца. Тя за б ре-

ме ня ла, но той я по мо лил ка то ро ди 
де те то да му из п ра ти те ле г ра ма с 

текст: „То пъл сан д вич”.
След вре ме мъ жът по лу чил те ле г-

ра ма: „То пъл сан д вич, то пъл сан д вич, 
то пъл сан д вич - два с крен вирш и 
един без.”

  
Оти шъл един бъл га рин в пу б ли чен 

дом на За пад. Там по пи тал съ дър жа-
тел ка та да ли пер со на ла пра ви бъл гар-
с ка лю бов.

- Ами да, раз би ра се! - от го во ри ла 
съ дър жа тел ка та, ко я то не зна е ла ка к-
ва е тая лю бов. 

Вля зъл на ше не цът, из б рал си най-ху-
ба во то мо ми че и се ка чи ли в ста я та.

След два ча са на ши ят сля зъл, а тя 
за по ч на ла да раз пи т ва мо ми че то:

- Как бе ше, ху ба во ли бе ше?
- Ами, лю бов ка то лю бов, са мо де то 

ка за, че ут ре ще до не се па ри те.

  
По пи та ли ра дио Ере ван:
- Мо же ли мъж на сто го ди ни да има 

де ца?
- Мо же - от го во ри ло ра ди о то. - Сти га 

да има мла ди съ се ди!

  
Две прасета пият кафе. Едната пог-

леднала в чашата на другата и казала: 
- Ммм да-а! Виждам тук - чака те 

охолен живот, редовна храна, никакви 
грижи... Само едни ма-алки неприят-
ности по Коледа... 

  
Здравейте, аз съм новата ви съсед-

ка! 
- Отгоре или отдолу? 
- Ама недейте толкова бързо де, 

изчакайте поне да се запознаем...

  
Три жени говорят за своите изне-

вери. 
Първата: 
- Аз не мога да крия истината от 

мъжа си, затова му разказвам всичко. 
Втората: 
- Каква смелост! 
Третата: 
- Каква памет!

  
Син на борец отива на лекар с огро-

мна цицина на главата. 
- От какво ви е? - пита докторът. 
- От оса. 
- Ужили ли ви? 
- Не. Татко я уби с бухалката.

  
Пред съда е изправен бандит с 

дълга черна брада. 
- Ако вие сте извършили всичките 

тези престъпления, в които ви обви-
няват – казва съдията, – съвестта ви 
сигурно е черна като брадата ви. 

- Ако за съвестта се съди по брада-
та, господин съдия - възразява банди-
тът, – то вие въобще нямате такава...

  
Двама борци в гората. 
- Е-e-e виж каква гора!!! 
- Къде, бе! От тия дървета нищо не 

виждам

  
Млада учителка се явява в час със 

силен махмурлук. Едва говорейки, 
пита учениците: 

- Деца, какъв урок имаме с вас? 
- Математика, госпожо! 
- Добре, тогава диктувам задача: 
„Две млади, интелигентни жени, из-

пили по една бутилка водка. Пита се в 
задачата, за какъв хикс им е трябвало 
след това да пият и червено вино?”

Fashion police: Бели чорапи на откриването на Седмата медийна среща в Холандия
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Ищар разплака София с 
“Облаче ле, бяло”

Лечков на съд за 
дискриминация, 
изгонил роми 
от хотела си в 
Сливен

Един-единствен път Кубрат Пулев налетя да ме бие, тъй 
като съм коментирал нелепия вид на Андреа”, разказ-
ва ексцентричният Денди. „Казах й, че е излязла от 
пещерата на семейство Флинтстоун и вероятно сама е 

одрала кожите за тоалета си. Последния път когато я видях, се бе 
направила на арабска принцеса и аз я попитах къде е вързала ка-
милата. Можеше да ми каже примерно „пред шатрата на Муамар 
Кадафи”… Ала къде ти 
чувство за хумор!”

Любомир Милчев-
Денди е ексцентричен 
писател, моден корек-
тор, фотограф и ко-
лекционер на антични 
предмети.

Рубриката на бившия 
брадър „Модна поли-
ция” в предаването „В 
джаза в събота вечер” 
по bTV се радва на 
небивал интерес.

Според него при по-
вечето BG звезди мири-
ше на „купешко”  - „дума, 
която баба ми обичаше 
да употребява. Нямат 
собствен стил”, заключ-
ва модният полицай.

Екзотичната Ищар преведе хилядната публика през всевъзмож-
ни силни емоции преди вечер в зала 1 на НДК. Обаятелна, тя се 
появи в къс черен тоалет с много златни накити, подчертаващ 
движенията от ориенталските танци, които владее до съвър-

шенство. Въпреки че половината от екипа й останаха без сценични кос-
тюми, защото багажът им беше загубен при полета Варна - София, шоуто 
започна навреме. Ищар беше подготвена за реакциите на феновете, 
след като направи суперуспешно шоу в морската ни столица. Силното 
желание на софиянци да видят изпълнителката на „Алабина” на живо 
мотивира два концерта в НДК за един ден - от 18:30 и от 20 ч. Реперто-
арът беше изключително разнообразен - френски шансони, италиански 
канцонети, испански ритми и типичните ориенталски хитове. Зад нея 
виртуозно я подкрепяха осем музиканти. Акцентът в програмата на 
Ищар беше изпълнението на „Облаче ле, бяло” на чист български език. 
Песента разплака публиката, която стана на крака и благодари на дама-
та с 5-минутни аплаузи. Лиричното настроение бързо беше сменено от енергичен денс, като най-голе-
мите куражлии слязоха в опразнената оркестрина, за да се забавляват с Ищар. При суперактуалната в 
България песен „Евкалиптова гора” феновете запяха на арабски. Двучасовото шоу на израелката, която 
живее във Франция, завърши с първия й и най-голям хит „Алабина”, в който се включи и публиката. 
Гостуването на Ищар по покана на организаторите от АРТ БГ приключи снощи в Пловдив.

От партия ДРОМ съобщили, че ще 
подадат сигнал в прокуратурата и 
в комисията за защита от дискри-
минация за пораждане на расова 

омраза и проява на дискриминация от страна 
на сливенския кмет Йордан Лечков.

Причината да бъде сезирано държавното 
обвинение е, че група роми в Сливен са били 
изгонени от управителката на хотел, който 
по думите на лидера на ДРОМ Илия Илиев е 
собственост на Лечков, пише „Новинар”.

През уикенда Илиев е провел среща с 
хора от общността в Сливен в заведението 
на въпросния хотел. По думите на лидера на 
ромската партия там са били около десети-
на представители на малцинството. Докато 
разговаряли, кметът на Сливен минал два пъти 
покрай тях.

Малко след това управителката, която 
според Илиев е роднина на Лечков, дошла 
при ромите и през зъби им казала да напуснат. 
Те я попитали защо ги гони. Тя отвърнала, че 
има много гости в заведението и те не можели 
да останат там. Хората от групата отказали 
да напуснат и поради това управителката ги 
заплашила, че ще ги изведе насила с охрана. 
Заради държанието й от групата се обадили на 
органите на реда.

От своя страна Лечков заяви, че хотелът не е 
негов. Той отказа коментар и лаконично заяви: 
”Не знам дали този човек е циганин, но прави 
цигански работи”, пише blitz.bg.
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Европейски 
гастрол за 
Ивана

Емилия:  
Камелия е моят 
ангел-пазител

Началото 
на лятото 
кара 
звездите 

на телевизия „Плане-
та” да предприемат 
интересни пътувания 
по нови маршрути.

В столицата на 
обединена Европа 
Брюксел тези дни 
гостува мегазвездата 
на телевизия „Плане-
та” - Ивана.

Тя е сред най-жела-
ните изпълнители на 
„Пайнер” за самос-
тоятелен концерт не 
само в Белгия, но и 
в Гърция, Англия и 
Испания.

За Брюксел Ивана 
пътува заедно със 
своя минибенд - 
бузукарката Стояна 
и клавириста Румен 
Радойнов.

Тримата разчувства-
ха сънародниците ни 
там с разнообразна 
музикална програма 
и изпълнения само на живо. 

Въпреки желанието им да останат по-дълго време в Белгия те са огра-
ничили престоя си до минимум. Причината е само една – малкият син на 
Стояна – Иван. Бузукарката не иска да се отделя дълго от него.

Компромисът е само във времето на престоя, но не и в емоциите и горе-
щината на страстите, които ще се породят в Белгия.

Актуалните песни „Ало, девойките” и „По дяволите раят” несъмнено ще 
бъдат сред най-желаните за поздрави. Но истинския взрив сред публика-
та ще предизвикат „Шампанско и сълзи”, „Нещо нетипично”, „Като на 17”, 
„Полужива” и други от златните хитове на Ивана.

Попфолк певицата Емилия даде едно от най-откровените си 
интервюта за сп. „Нов фолк”, като сподели истината относно 
всички неща, които толкова много вълнуват медиите в послед-
но време. Тя говори за катастрофата, която претърпя наскоро.

„Когато полицаите дойдоха след катастрофата, казаха, че при такъв удар 
в мантинелата тя направо влиза в самата кола и много рядко се случва да 
останеш без травми или без да се случи най-лошото... Мога да кажа, че жи-
вея втори живот, даже трети – защото, като съм била бебе на шест месеца, 
съм претърпяла двойна бронхопневмония и майка ми е разказвала, че 
са щели замалко да ме изпуснат. И сега гледам да казвам на всичките мои 
близки колко много ги обичам, колко са ценни за мен, че няма да обръ-
щам внимание на незначителни неща, няма да се карам с майка ми и баща 
ми, с човека, който е до мен... Наистина започваш да разсъждаваш по друг 
начин и това е добре - признак е, че помъдрявам.”

Изпълнителката допълва още: „Аз катастрофирах точно на Св. Св. 
Константин и Елена. Преди не вярвах много-много в такива неща, но сега 
наистина вярвам, че Господ и най-вече тези двама светци са ме пазили. 
Всички ми казаха, че трябва отсега нататък всяка година на този ден да 
давам курбан - и с Коко ще имаме заедно празник.  Не е случайно, че са 
точно Елена и Константин - щяла съм да се казвам Елена, така е името на 
баба ми, мъжът до мен пък е Константин.”

Друго нещо, което ос-
тавило Емилия без думи, 
е появата на Камелия 
по време на инцидента: 
„През 2007-а, когато ми 
ставаше лошо, припадах 
и беше пак неприятен 
период от живота ми, 
Камелия беше до мен - по 
стечение на обстоятел-
ствата, че бяхме на турне. 
И сега, като катастрофи-
рах, Камелия пак се появи 
отнякъде! Пътуваха с Цве-
тин за участие. Първите 
думи, когато я видях, бяха: 
Ками, ти си ми като ангел-
пазител! Казах й, че на 
този ден повече няма да 
работя, ще давам курбан 
и искам всяка година да 
го празнуваме заедно.”
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Тампа
Орландо

Ню ЙоркЧикаго

Лас Вегас

Знаете неща, които са интересни? Пишете добре?

В екипа ни са добре дошли млади, енергични хора с идеи. 
BG VOICE дава журналистическа свобода и възможност да разкажете истории на 
най-много българи в САЩ.

BG VOICE 
търси кореспонденти  

и сътрудници за 
градовете
• Чикаго • Ню Йорк 

• Тампа/Орландо • Лас Вегас

Изпратете ни мейл с ваши материали, кратко резюме и телефон за връзка на 
newsroom@bg-voice.com

РАБОТА
chicago + suburbs

Диспечер търси спешно шофьор 
за собствен камион. Добро запла-
щане и постоянна работа. Може 
всеки weekend в къщи. Търсете 
Митко. Tel: 224-875-1119

Trucking Company търси шофьор 
за 2200-2700 мили седмичнo. 
40 cents на практическа миля, 
no east coast, 2 дни вкъщи на 
седмица, 2002 Freightliner, tel: 
773-808-4707

Предлагам работа хаускипър 3 
дни седмично по 8 часа в амери-
канско семейство. 773-510-0696

Looking for a babysitter for new 
born baby. Woman 55 years old or 
older, who speaks Russian. Tel 224 
522 5005

CDL Drivers. Търся шофьори. 
Заплащане според опита . 773 964 
0956; 773 236 1773 

Търся шофьори за 
регионални,steady курсове или 
east coast. Добро заплащане 224 
805 0746

Диспечер спешно търси шофьор 
за собствен камион. Добро 
заплащане и постоянна работа. 
Димитър. Тел: 224-875-1119

Търся шофьор на лимузина за 
работа  в o”hare Midway. Старт 
веднага, лоялност и коректност. 
Кандидата трябва да е на или 
над 24 год и с приличен англий-
ски. Hard card е предимство но 
не е задължително. Тел 773 895 
4225 

Trucking company се нуждае 
от човек за работа в офис. 
Accounting/ safety. Elk Grove 
Village. 773 744 5725

Hiring people for cleaning. 
Hoffman Estates – call 240 354 
9082

„Транспортна компания набира 
CDL шофьри с опит и без опит. 
За повече информация моля 
позвънете на: 773 312 8908, 847 
682 6559 Весела”

Търся шофьор за лимузина с hard 
card. За повече инфо 773 875 2090

Ресторант Авангард търси сер-
витьори/ки и бармани/ки. тел.: 
773 969 1300

Valet Drivers Wanted. Търся при-
ветливи и усмихнати момичета 
и момчета за Valet Drivers, Калин, 
312-927-6310 

Търся шофьор за тим, CDL-A, 
Hazmat - Doubles, опит със 
скорости, 23 цента на миля. Тел. 
773-733-1588. 

Търся шофьор на лимузина за ра-
бота в Чикаго. Кандидатът трябва 
да притежава Limousine Chauffeur 
License, да знае добре английски, 
да има приличен driving record, 
поне малко опит и да желае да 
работи поне 6 дни в седмицата. 
За повече информация: 773-827-
7827 

Набираме owner operators. Ло-
ялност, коректност. Добри мили 
– добри $. тел 847 378 8917

ST transport търси шофьори и 
owner operators. Добро заплаща-
не. Коректност. Тел 800.893.0124

Търся шофьор с CDL и 1 Year 
Experience. 48 States. 40c per mile. 
Tel. 248-792-1975 

Търся шофьор на лимузина за 
добра компания. Чист рекорд и 
английски език са предимство. 
Тел.: 773 817 9121.

Търся CDL шофьори 7734916214

Търсим Owner operators за OTR; 
средна цена за януари - $1.84/
mile (gross); 2500 мили на седми-
ца. 773 751 8986

Диспечер търси шофьор за 
steady run. Basic English. 708 655 
2564

Търся шофьор на такси. Много 
добри условия 847 532 9999

Търся CDL шофьор. Локална ра-
бота, контейнери. 630 440 0422

Търся CDL - А шофьор за pick up 
& delivery or drop & hook за over 
the road. Добри мили. Добро 
заплащане. 773 807 4440

Кафе Мираж търси сервитьор-
ки и помощник за кухнята. За 
справки tel 847 678 2614 или на 
мястo.”

Търся шофьор с опит/CDL - 1 год. 
минимум и чист рекърд за работа 
в Чикаго - контейнери. 773 551 
7590

Търся шофьори CDL може и без 

опит. Мога да ви помогна за 
изваждане на CDL. 40 цента на 
миля, около 5000 на месец. 708 
515 8017

Търся team drivers за steady в 
Fedex Ground; 4500 мили на 
седмица. Всеки ден връщане в 
Чикаго с престой. От понеделник 
до петък. 630 915 3738

Owner Operator търси шофьори 
/тим - doubles Fedex ground/; 1 
год. опит; 21 до 23 цента за миля. 
За контакт Алекс 614 530 3045

Sarpino’s pizzeria в Чикаго (1149 W 
Diversey Pkwy, IL 60614), търси ра-
ботници за разнасяне на реклам-
ни материали, готвачи, шофьори 
и мениджър. Добри условия и 
заплащане.  773 525 5050

Набираме Owner Operators от 
PA, VA, WV, MD, NJ, CT,NY. Hazmat 
required. Good miles. Sat & Sun - 
home. 630 325 2400

Eurotrans Express набира шофьо-
ри CDL и Owner Operators. 773 
992 9833

Търся babysitter или child day care 
за моето 9-месечно момченце от 
1 април. Живеем в Glenview. За 
повече информация обадете се 
на тел. 630 706 1481 Тони

Need people to clean offices. 
Leave message in English/Russian. 
847.817.2002 

Компания търси шофьори и 
owner operators. Lease to own 
program. Заплащане всяка седми-
ца. 630 863 1539

Търся шофьор CDL за стеди курс, 
4 дни в седмицата. $920 на седми-
ца. 773 732 1196

Енергична българка над средна 
възраст търси работа като 
детегледачка или да се грижи 
за възрастен човек. Има опит 
в отглеждане на малки деца. 
Препоръки до поискване. 718  
541-9701

Набираме контрактори и drivers-
teams (дo 20 000 мили - 0.44 
цента, над 20 000 - 0,48 цента) за 
Risinger без Hazmat. Tel.: 815-793-
2969 

Teл. 773-563-2803 EUROFASHION 
clothing alteration & restoration 
- корекция и реставрация на об-
лекло. Търси дизайнер/крояч(ка) 
за Palatine. eurofashion.reni@

gmail.com

Limo driver wanted. Chauffeur 
license a must. Full or part time. 
312 988 7070

Транспортна компания търси 
CDL шофьори и Owner Operators. 
Всички мили платени. Tel. 847-
571-0945; 847-879-1070 

Транспортна компания набира 
диспечери(ки) с опит. За контак-
ти: 847-258-5526 8ам-5рм

Предлагам работа за жена с 
английски и кола. компания на 
възръстна дама 7дни/24 часа, 
120$ ден. 773-510-0696. 

Предлагам работа хаускипър 3 
дни седмично по 8 часа в амери-
канско семейство. 773-510-0696.

A girl wanted for an office assistant! 
$9/hr 40 hrs a week. Call Kalin at 
312.9276310.

Meliz inc набира CDL drivers pick 
up delivery 1 година опит, чист 
рекърд, компанията набира и  
owner operators. Тел 630-779-
9945.

New York, New Jersey,  east coast

Фирма набира бояджии и помощ-
ници – (718) 938-3600 Вальо 

FLORIAN LLC плаща 90% от зара-
ботката всеки петък. Предлагаме 
fuel карти, като предоставяме 
цялата отстъпка на нашите шо-
фьори. За контакт 727 510 4295 
John или 727 656 2027 Петър

Набираме Owner Operators от 
PA, VA, WV, MD, NJ, CT,NY. Hazmat 
required. Good miles. Sat & Sun - 
home. 630 325 2400

Atlanta

US Atlantic Express: Truck Drivers 

CDL-A needed; Georgia- California. 
Tel: 678-891-9909; 678-701-5670

orlando, Florida

Viva Transport наема CDL Owner 
Operators от цялата страна. 2500-
3000 мили седмично. Flexible 
dispatch; Sign up bonus. 407 923 
4867

Под наем
chicago + suburbs

Стая под наем в къща в Schiller 
Park. Tel. 847-414-5213

Дава се стая под наем за шофьо-
ри на камиони в Des Plaines, тел. 
617-319-3461

Давам стая под наем в близост 
до LARAMIE AND BELMONT тел за 
контакт 773 425 2700 Митко 

Давам под наем 2BDR/2Bt -$1000, 
Elk Grove Village, IL 60007.Перал-
ня, сушилня, топла вода, ото-
пление са включени в рентата. 
Добър район и добри училища. 
Тел 630 398 2000

Давам под наем 3/4 стаен апар-
тамент в къща с отделен вход. 
GRAND/HARLEM $800 от 1 юни. 
Тел 773 895 8146 

Apartment for rent in Arlington 
Heights. 2 bedroom/1bathroom. 
$1000/month. Central heat and 
central air conditioning. Washer & 
dryer inside the unit. 1603 Windsor 
Dr. Arlington Heights. Contact 
George(224)659-0628

Дава се под наем стая за шофьо-
ри на камиони в Des Plaines - тел: 
617319  

Обзаведен етаж от къща в Buffalo 
Grove.1 спалня, кухня, баня, 
всичко включено + интернет и 
кабелна тв. Наем $700. Phone: 
2245957923  markalof@yahoo.com 

Давам под наем изгодно стая в 

рЪЦе на прироДата

летни Курсове по рисуване за ДеЦа
вЪзраст: 4-6 г., 7-9 г., 10-12 г.

• Ще получат основни познания по рисуване Цвят, 
Форма, Колаж...

• Ще развият добра концентрация и умение да се 
изразяват

• Материалите са осигурени
преподавател: анелия Чалъкова (224) 875 2033

aneliya.chalakova@yahoo.com  Glenview, IL
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къща в  Des Plaines. Truck drivers 
wellcome. 312 217 0110

Обзаведена стая под наем в 
Prospect Heights, подходяща за 
truck driver или жена на living. 
Teл:224-425-3336

Давам стая под наем в тих и 
спокоен комплекс в Schaumburg. 
На разположение е до 9.30.2011г. 
Безплатна кабелна и интернет. 
Има фитнес и басейн в компле-
кса. Плаща се само ток. $300 на 
месец. Тел.: 312 5933923

Едностаен под наем Шилер 
Парк на Lawrence Ct, Цялостно 
обновен, нова кухня, миялна 
машина, електроуреди инокс. Тел 
за контакт: 773-968-4389

Търся съквартирантка за 2bd 
апартамент в downtown Arlington 
Heights, в близост до Метра и 
HWY 14. Моля звънете на: 309-
660-2125 след 5:30pm. 

Давам складово помещение под 
наем. Вашият багаж е на сигурно 
място при нас. Има рампа и док. 
Възможност за товарене на кон-
тейнери. 312 730 2085 – Мартин

FOR RENT in Des Plaines – 1405 
Ashland Ave 2C Des Plaines, IL 
60016, 1 bedroom condo in small 
quiet building on tree-lined street! 
Walk to train, town and restaurants. 
Convenient to shops and 
transportation! Covered parking 
included. Coin laundry in building. 
Newer appliances. Available now. 
$800. Please call 847-222-8697  

FOR RENT in Prospect Heights, 
1 - BDRM, 3rd floor unit w/ private 
balcony. two assigned parking 
space included! New carpet, New 
paint! Appliances Included: Stove, 
Refrigerator. Washer & Dryer 
Facilities in the building. Water & 
Heat included. No pets, please. 
Security deposit required. $750. 
Please call Paul at 847-698-6656. 

Давам под наем обзаведен 2 Bdr 
апартамент  близо до O’HARE. За 
Truck drivers или семейство. 773 
966 8978

Давам под наем апартамент 2 
bdrms, 2 bthrms, Arlington Heights 
rd/Golf rd. Наем $1100. Рентата 
вкл. heat, cooking gas, water, pool, 
tennis, fitness. Garage - $100 до-
пълнително. Близо до I 90, IL 53, 
Woodfield mall. Teл. 847-312-5630 

Давам офис под наем. 2 помеще-
ния във Franklin Park, близо до 
River Rd и Grand Av. 312 730 2085 
– Мартин

Търся съквартирант/ка за съ-
жителство в голям 2 bdr апар-
тамент с балкон, басейн и тенис 
корт. Milwaukee av/ Euclid ave в 
Northbrook. 312 493 6265 Любо

Давам под наем 2 bdr and 3 bdr 
апартаменти в Westmont. Наемът 
започва от $800. 630 964 6811

Стая под наем в напълно обза-
ведена къща в Niles - $499, и под 
наем 1 bdr apt. in Niles за $695. 
Удобно място, голям двор и без-
платна пералня и сушилня. Под 
наем 2 cars garage -$150. 312 593 
3110 Алекс

Давам под наем двуетажна къща 
/Foster & Cicero/ 5 bdrs, 5 bth, га-

раж - $1600; бейсмънт от същата 
къща 2 bdr, 1 bth - $650. 773 895 
5638 Георги, 773 895 6852 Антон

Дава под наем стая от апартамент 
в Des Plaines. Наем $400. 847 648 
8988

Под наем офиси и складово 
помещение. 773 385 9478, 630 707 
1939

Обзаведена стая  за жена. Des 
Plaines-Dempster&Potter, тел.: 847 
609-3535

Дава под наем стая от апартамент 
в Des Plaines. Наем $400. 847 648 
8988

Под наем 1 Bdr apt in Addison. 
Наем $725. 630 918 5336

Давам стая в района Foster & 
Kedzie. Наем $300 на месец. 773 
510 4553

Truck driver търси съквартирант/
ка за самостоятелна стая в 2 Bdrm 
apt. Central & Montrose. Има ин-
тернет и кабелна тв. 773 255 0191

For rent two apartments. 1 Bdrm 
and 2 Bdrm. In Lions, IL; freshly 
remodeling; laundry and storage 
avail. Call Mike 773 612 0402

Търся съквартирантка за обзаве-
ден едностаен на Cunberland & 
Belmont. 773 206 7308

Давам cамостоятелна стая от 
къща под наем в Chicago близо 
до Belmont & Central. 1-773-283-
8276

Стая под наем в Algonquin, IL. Тих 
спокоен район. $385 на месец. 
Къща под наем в  Algonquin, IL, 
цена по договаряне. Тел 847-436-
8094.

Давам стая под наем или цяла 
къща в Joliet. Тел: 630-843-1326 
Димитър

Услуги
chicago + suburbs

Гледам деца във вкъщи заедно с 
моето. Flexible hours! Schaumburg 
IL 630 456 5608

DishNetwork, DirecTV. Решение 
на всеки проблем. Обслужване, 
ремонт. Тел. (773) 510-0592 

За партито във вашият дом; 
готвене, сервиране и чистене 773 
318 5568 

Търся момиче за брак с цел 
документи, 27 годишен съм. 
Плащам много добре! Контакт: 
birben666@gmai.com

Компютри-поправка, консул-
тации, уроци-word, exel, power 
point, internet, email; Граждан-
ство-подпълване на документи и 
уроци за тест; Англииски за начи-
наещи; Driver licence-писмен тест. 
Обадете се/оставете съобщение 
за повече информация. Елена и 
Frances 773-3660700/847-2171289.

Изчуквам и боядисвам катастро-
фирали коли без застраховка. 
Цени като в България. 30 години 
опит в занаята. Пламен 773 383 
2846

Ремонт и поправка на елек-
тронни устройства. Компютри, 
лаптопи, таблети, телефони и др. 
Отключване на iphone. Инстали-
ране на софтуер, премахване на 
вируси и др. Тел: 773 253 5986

Chicago’s Ultimate Party Planners. 
Girls Night Out, Guys night 
out, Bachelorette Parties and 
more!Limos, Party busses, Hotels 
and Penthouses! At Home Pole 
Lessons, Belly Dance Lessons, At 
Home Spa Services.When you 
book with VIP Bachelorette, we 
choose any three of the hottest 
nightclubs in Chicago and receive, 
no cover, express entry, drinks 
and champagne for only $23.00 a 

person. 847-288-9398.

Вечеря в хубав ресторант в 
downtown Chicago и след това 
безплатен вход за два нощни 
клуба с безплатен коктейл и шам-
панско – само за $45 на човек. 
Обадете се на 847-288-9398

Безплатен estimate за покриви 
и къщи, повредени от градуш-
ки. Ние можем да ви сменим 
покрива,  без да плащате нищо. 
Всички разходи се поемат от 
застрахователната ви компания. 
224-425-8060

Поправка, ремонт, продажба и 
рента на електрокари, мотокари 
и всякакъв вид складова техника 
- (847) 415-7364 

Lawn service and tree removal. 
Грижа за вашата градина през 
4-те сезона. Bi weekly, weekly or 
just one time. Ние сме insured. 
Търсете Jesse 630 364 98 60 

Уроци по пиано, пеене, ear 
training и солфеж във вашия дом. 
Повече от 20 години професио-
нален опит. Всякакви възрасти. 
От beginners to advanced levels. 
847-322-7258 

Short Sale Solutions! We provide 
individuals facing foreclosure a 
Short Sale solution. We can buy 
your house today and give you 
an opportunity to start over fresh 
and stress-free from this huge 
financial burden. Visit our website 
for more information www.
shortsaleforeclosureil.com or Call 
us Today! (224) 795-8289 

Home inspector. Казвам се 
Дейвид и приемам апойнтмънти 
7 дена в седмицата. Безплатна 
консултация по телефона.  The 
inspection is 2 ½ hours - $175. /
www.MasterHomeInspectorco.com  
708-334-7644 

Heating & Cooling – ремонт, 
сервиз, инсталиране на отоп-
лителнии охладителни системи 
– furnaces, AC, humidifiers, boilers. 
Инспекция по закупуване на 
жилище. Замерване на СО. 847 
840 6347 – Тодор

Електричарски услуги: инста-
лиране на standby  генератори 
за вашето спокойствие, ако 
електрическото захранване е 
прекъснато. 773 988 2324

Кеш преди банкрут от кредит-
ни карти дотолкова, колкото е 
кредитната линия на картата. За 
повече информация потърсете 
Филип: 847 852 6724

24 часа towing – толвачка. Пътна 
помощ. 773 563 1200 Пламен

Грижа се за деца в просторна 
къща в Bensenville, IL (първото 
предградие на запад от O’HARE – 
Irving ParkRd & York/Elmhurst Rd) 
Предоставям на децата разно-
образни занимания през деня, 
както и домашно приготвени две 
закуски и обяд. Дългогодишен 
опит. Предоставям и препоръки 
при молба от родителите. 773 
931 8516

Гледайте безплатно най-добрите 
сателитни програми (вкл. FOX 
SOCCER CHANEL и Канал 1 на 
БНТ). За повече инфо тел.  
813 775 8885 или посетете www. 
Satellitebg.com.

HEATING AND COOLING. Ремонт 
и инсталация на всички видове 
отопление и климатици. Експре-
сен сервис. Митко. 773 875 2689

Учителка с опит и сертификат 
за Илинойс може да се грижи за 
детето ви в дома си в Палатайн. 
708 2533 3383

Търся да гледам деца в дома ми. 
$4/час с включена храна в цената. 
Имам опит и живея близо до Най-
лс, Дес Плейнс и Моунт Проспект. 
Пон. – пет. 847 922 3951

DRIVING SCHOOL Кормуване. Бър-
зо и евтино. Тел. 773-807-2422

Приготвяне на домашни хляб, 
баници, торти, сладкиши и др. на 
конкурентни цени. 773 318 5568 
Живка

Изработване на уеб сайтове, 
оптимизиране за търсачките 
на вече съществуващи сайтове 
- достъпни цени! Търсете Крис - 
тел. 773-249-0525

Tърся жена за гледане на 2 мом-
ченца на 2 и 1 годинки, oт 9 дo 6, 
понеделник до петък Deerfield. 
Нина 776 818 8891 

Гледам деца в моят дом в Hoffman 
Estates, заедно с моята вночка, 

която е на 6 година. Имам 30-го-
дишен опит като детска учителка. 
Прекрасни условия в близост до 
плувен басейн. За контакт: Mима 
847-987-9524 

Поправка на компютри, отстра-
няване на вируси, инсталиране 
на софтуер. Намираме се в 
Arlington heights, IL. За контак-
ти:847-305-4196 

Под наем самостоятелен апар-
тамент на Халкадики, Гърция. 2 
спални и кухня, огромна тераса, 
на 150м от морето.Цена $60 но-
щувката.За повече информация  
и снимки: 708-351-7448.

Международна шофьорска книж-
ка. ID Card. Без Social Security 
номер, без виза, без изпит. За 
туристи, студенти, временно 
пребиваващи. Валидна в САЩ, 
България, Европа и др. страни за 
10 год. Tел. (847) 854-8094.

coast to coast

Математика за студенти, реша-
ване на задачи по имейл. Уроци 
по Skype. Skype ID: zadachite.
com.  email: ave_maria_tania@
yahoo.com. Tел за контакт +359 
52 738090

ПРОДАВАМ

Продавам апартамент в София, 
1 ет, кухня, стая, хол, баня с 
тоалетна, парно, тел., в близост 
до Централна гара, трамвай, 
автобус, училище. За контакти 
1 917 238 2454 или оставете 
съобщение.

Продава се апартамент в София, 
кв. Лозенец, до Семинарията. 73 
кв. м, тухла. 2003 г. Тел 224 659 
6543

Продавам нисан алтима 93. тел: 
773-510-0696.

Продавам 1998 Nissan Sentra GXE. 
В отлично състояние. Автоматич-
ни скорости, 4 cyl, 1.6 l, 121700 
мили, MP3 CD stereo. Нови качест-
вени гуми, акумулатор, спирачки. 
Автоматични прозорци/клю-
чалки. Des Plaines, IL. Телефон: 
585-259-6361

Продавам клининг бизнес. 847 
312 6071 Христиана

Продавам зарядно устройство 
за автомобилни акумулатори. 
Устройството е с анализатор за 
състоянието на акумулатора. Cell: 
708 679 4841.

Продавам нова батерия за лаптоп 
Dell latitude и нов адаптор за 
I-pod за кола-Kensington. Cell: 708 
679 4841.

ВАШАТА БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА ТУК
Изпратете ни на obiavi@bg-voice.com 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 $5 на брой. А ако искате да добавите и снимка - $10 на брой. Обадете се на 
(708) 415-6985 или изпратете този талон с текста и money order на 1409 W Willow Ln., 
Mount Prospect, IL 60056

КАТЕГОРИЯ: ............................................... ТЕЛЕФОН: ...........................................
Е-MAIL: ............................................................................
ТЕКСТ НА ОБЯВАТА: .........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

Кристина/Весела
(770) 390-9096 
(770) 390-9086 

Факс: 1-866-424-9935
gtstr@aol.com
www.GTSTravel.net

Кристина/ВеселаКристина/Весела

G T S  T r a v e l
THE BEST AIRFARE

Торти, баници и питки по 
поръчка за вашия празник. 

Високо качество, ниски 
цени. 773 875 7333 Мария

For more info, please contact:
 847-312-6284, 847-312-7461

Trucking company is looking for experienced 
drivers for local and regional steady runs, every 

day home, 5 days a week, Monday through Friday!
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Холандия – секс, наркотици, вместо 
рокендрол - колела

В представите на всеки 
чужденец ниската и 
равна земя на север 
в Европа е свързана с 
няколко емблематични 
неща, които отдавна са се 

превърнали във визитки на страната. 
Секс, наркотици,  колела, лалета, мел-

ници, вода,  дъжд, Марко ван Бастен и 
Едвин ван дер Саар (за непросветените 
- известни холандски футболисти). 

Встрани от това остава бързият и удо-
бен жп транс-
порт, твърде 
многото млади 
хора, привлече-
ни от добрите 
условия на 
образование 
в холандските 
университе-
ти, редът и 
спокойствието, 
присъщи за 
всяка една от 
северноевро-
пейските стра-
ни. Толкова много ред и спокойствие, 
че ти се струва на пръв поглед дори 
досадно. Но, не, не омръзва. 

Нощните клубове гъмжат от желаещи 
да се забавляват и най-вече от млади, 
много млади хора, които не можеш да 
видиш в Люксембург, Белгия или Герма-
ния по късните часове на нощта. 

В ресторантите обикновено се 
консумира бира, много бира и прочу-
тите ребра. Практиката е, ако успееш 
да изконсумираш една порция, всяка 
следваща е безплатна. Малцина обаче 
се възползват от офертата.

Първото, което непредубеден нещас-
тен чужденец разбира, е, че в ниската 
и равна земя пешеходецът е втора 
категория и няма никакви права. Вело-
алеи, специални светофари, паркинги 
и всичко, за да е удобно на негово 

величество велосипедиста. Тротоарите 
за пешеходци са твърде тесни за сметка 
на велоалеите. На две гуми могат да се 
видят възрастни дами, които се връщат 
от фризьор, до млади жени, облечени 
с маркови дрехи. Иначе от редовното 
въртене на педали холандките могат 
да се похвалят с добре изваяни долни 
крайници. 

Не си мислете, че велосипедите, 
които карат те, са последен писък и с 
хиляди екстри. Нищо подобно, стари 
колела, с големи гуми и черни рамки, 
такива отпреди 30 и 40 години, но 
вървежни. Има и други футуристични, 
четириместни, с формата на яйце. Ако 
обаче им отнемеш правото и стъпиш на 
велоалеята, никой не те предупрежда-
ва, може да те отнесат като куцо пиле 
домат и няма да ти се извинят. Просто 
ти, пешеходецът, си им отнел правото, 
стъпвайки върху тяхното пространство. 

Амстердам - 
магнетичен град, 
където се раждат 
най-щастливите 
хора на земята 

Не защото имат най-високия стандарт 
на живот, а просто защото са откър-
мени с опиати. Навярно марихуаната 
от векове е навлязла в начина им на 
живот, съдейки по забележителните 
сгради, които само силно дрогиран 

архитект може 
да конструира. 
Невероятното 
съчетание 
на жилищни 
постройки 
отпреди 5 века, 
заобиколени 
от множество 
водни кана-
ли, създава 
усещането за 
безкрайност, но 
в същото време 
и за хаотичност, 

тъй като „морските реки” са анормално 
разположени и объркват съзнанието 
на обикновения турист. Разходката по 

каналите с лодка обаче не бива да се 
подминава и започваш да завиждаш 
на тези, чиито жилища са направо във 
водата.

От друга страна, се чудиш какво е да 
живееш като във витрина и всеки ден в 
хола ти да надничат купища любопитни 
туристи и да те щракат с фотоапарати. 
Има си и предимства - правиш плаж и 
пиеш бира, не ти се налага да ходиш до 
коя да е Ривиера.

 Червени фенери – 
чалга и нашенка от 

Сливен 
Да отидеш в Амстердам и да не ви-

диш червените фенери - абсурд. Първо 
подгряваме със секс музей, който се 
намира в цен-
търа на града, 
издигнал в 
култ свобод-
ната любов. В 
него можеш да 
видиш всякак-
ви предмети 
и атрибути, 
стигнали са и 
далеч, залагат 
на анимация и 
дори възприя-
тия, но дотам. 

Въпреки 
вдигнатия шум, че фенерите могат да 
изгаснат, да бъдат закрити, те си светят. 
Има ги.

Червените фенери - име, което 
произлиза от алените перденца пред 
„офисите”, които са дръпнати, когато 
„паякът си имаше жертва”.  

Склонността на гордата холандска 
домакиня да представя всичко в къщата 
си на показ, като не закрива прозор-
ците на къщата си с пердета, тук взема 
един по-необичаен обрат.  Няма да 
видиш  много от случващото се, рядко 
дори ще бъдеш удостоен с подканващ 
поглед „ела тук“ от някой от прозорци-
те с розова светлина и техните, общо 
взето, безстрастни обитатели. 

По главната алея, която  е  разделена 
от поредния воден канал, има голям 
избор, но явно трябва да си прекалил с 

марихуаната, за да се спреш на някоя.  
Всички „катерички” са  поне по 100 кг, а 
изключения в този ден нямаше. Всяка 
има своя артистичен трик - някои нами-
гат горещо, други леко разголват телата 
си (поне за техните килограми ми се 
стори неприятно), а трети - навярно 
„безработни” от повече от 15 минути, 
дори показват горни закръглени части.  
Някои от перденцата вече бяха дръпна-
ти,  започвам да си мисля, че красивите 
вече са ги заели. Едва ли този град беше 
световноизвестен с тези „големи моми-
чета”, имаше нещо гнило в Амстердам. 

Докато се разхождаме по улицата, 
чуваме бг чалга. „Е, не може да бъде“, 
възкликва някой. Музиката ни отвежда 
до „офиса“ на нашенка от Сливен. Не е 
щастлива от факта, че ни вижда, усеща, 
че сред нас надеждна клиентела няма. 
Усмихва ни се само. Без пари - толкова! 

На излизане от квартала попадаме 
на протеста на мръсните памперси. 
Млади момичета, облечени с пампер-
си, изразяват недоволството си срещу 
употребата на синтетичните материали 
за малките деца. Смело и цветно! 

Иначе през  май и юни в  Холандия 
се  наблюдават известните бели нощи, 
до 11 часа навън е светло, времето 

обаче е твърде 
променли-
во, с резки 
температурни 
амплитуди. От 
25 градуса  за 
часове може да 
паднат до 14. 
Оправдавам 
депресията на 
местните хора 
от непрекъс-
нати дъждо-
ве и мъгли, 
оценявам 

какво е да живееш в слънчева държава. 
По кафетата никой холандец не стои с 
гръб към слънцето, всички са накацали 

около  масите като слънчогледи и се 
наслаждават на слънчевите лъчи.

силвия Шатърова
silvia@bg-voice.com

Холандия

Сн.: авторът

Секс музеят в центъра на Амстердам

Протестът на мръсните дупета

Типична гледка в Амстердам - велопаркинг Речни жилища

Пикник по канала

Кофи шоповете - от догодина дрогата ще е 
позволена само за местни жители, а не за чужденци
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