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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
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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

29 юни - 5 юли 2011, брой 20, година I

БЕЗПЛАТНО
ВСЯКА СЕДМИЦА

Българка съди САЩ заради 
отнето гражданство

NO MORE 

AMERICAN

48
страници

”Кучешка” реплика на 
Борисов разбуни 
духовете » на 10

В БРОЯ

Род Благоевич - виновен

Българин на финала на покер 
турнира WSOP

Съдът спря антиимиграционния 
закон в Джорджия

BG бизнеси жертви на 
ураганната буря в Чикаго

Две торнадо оставиха с дни стотици 
хиляди без ток » на 7

Законът му отрежда 300 години зад решетките, 
той най-вероятно ще лежи 10 » на 4-5

Дилян Ковачев е първият нашенец, който 
стигна до финална маса на Световните 
серии по покер WSOP » на 20

Конгреса отново ще пробват да гласуват DREAM Act, който ще 
легализира деца на нелегалните имигранти » на 8

След 23 години като американка властите взимат 
паспорта на Анджела Бонева
“Крият се документите по моя случай!” » на 12-13
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И ето, че дойде време за брой 20. Изключително се 
радвам, че от тази седмица в екипа ни се присъедини 
Симеон Гаспаров. Хората в Чикаго добре познават 
американския кореспондент на вестник „Труд” и него-
вия професионализъм. Мони вече ще пише ексклу-
зивно за нашето издание в САЩ и очаква вашите 
сигнали и мнения на simeon@bg-voice.com. 

В днешния брой Мони разказва историята на 
Анджела Бонева, която живее почти целия си живот 
като американски гражданин докато един ден преди 
7 години, властите не й казват, че е станало грешка 
някъде през 1981 г. и й взимат паспорта. От тогава 
започва бюрократичната драма на Анджела, чийто 
край все още не се вижда. За нейните подозрения, че 
документи по делото й се крият и защо ще съди САЩ, 
може да прочетете на страници 12-13.

За втори път в съда беше и бившият вече губерна-
тор на Илинойс Род Благоевич. Този път политикът 
със сръбски корени беше признат за виновен по 17 
обвинения в корупция. Каква беше неговата реакция 
и какво го очаква сега, може да научите на страници 
4-5.

Аз обаче се питам какво е наказанието за политик, и 
то премиер, който не може да си преценя думите? Ве-
роятно отговорът ще разберем на следващите парла-
ментарни избори (а може би още на президенските и 
местните през ноември т.г.). След като преди 2 години 
в Чикаго Бойко Борисов окачестви част от българите 
като „кофти човешки материал”, сега той пак попадна 
в скандал като оприличи сънародниците си на кучета, 
които трябва да бъдат държани изкъсо. И ако през 
2009 г. Борисов беше само кандидат-депутат на ГЕРБ и 
някои гафове можеше да се подминат, днес той е вече 
премиер и това е недопустимо.  Крайно време е някой 
да сложи каишна на Борисов, или поне намордник.

Поредното непремерено изказване на лидера на 

ГЕРБ предизвика бури от коментари, реакции и мне-
ния. Част от тях ви представяме на страници 10 и 11.

Буря, но не снежна, а ураганна връхлетя Чикаго 
миналата седмица. Оказа се, че две торнадо са пре-
минали през предградията на града. Те са основните 
причини за разрушенията и щетите, които оставиха 
стотици хиляди домове и бизнеси без ток и интернет. 
Николета Кравченко разказва как това се отрази на 
българските бизнеси в Чикаго на страница 7. Добре, 
че BG VOICE излезе навреме в сряда, та много от хора-
та успяха да прочетат нещо интересно докато чакаха 
възстановяването на тока и интернет в офисите си.

И накрая една история, която ни дава повод за 
гордост. Именитият български треньор по щанги Иван 
Абаджиев подготвя американски шампион за олимпи-
адата в Рио през 2016 г. Прави го по т.нар. „български 
метод”. Как неговата система се приема от колегите му 
треньори и състезатилети в САЩ, може да прочетете 
на страница 18.

Много са интересните и полезни теми в следващите 
48 цветни страници на новия BG VOICE. Но ако има 
нещо, за което искате да научите повече или имате 
оплакване, сигнал или идея, не се колебайте да я 
споделите с мен.

Приятно четене,

Ясен Дараков
yasen@bg-voice.com
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Буря, но 
не снежна. 
Словесна

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.
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4

www.BG-vOIce.comBG vOIce

ОТ ВТОРИЯ ПЪТ

Род Благоевич - 
виновен
Законът му отрежда 300 години зад 
решетките, той най-вероятно ще лежи 10

11 жени и 1 мъж 
решиха съдба-
та на бившия 
губернатор на 
щата Илинойс 
Род Благоевич. 

Съдебните заседатели от втория процес 
срещу него го обявиха за виновен по 
обвинения за корупция, включително, 

че се е опитал да изтъргува освободе-
ното от Барак Обама място в Сената 
след президентските избори през 2008 
г. След делото бившият губернатор 
каза, че е „стъписан” от присъдата.

Благоевич беше арестуван през 
декември 2009 г. заради аудиозаписи, в 
които той говори за това как ще изтър-
гува освободеното сенатско място. 

След като Обама стана президент, 
по закон губернаторът на щата трябва 
да номинира нов сенатор на негово 
място до провеждането на следващите 
избори. 

След девет дни дискусии съдебните 
заседатели – 11 жени и един мъж, го 
признаха за виновен по 17 от общо 20 
точки от обвинението, обявиха го за 

Любомира КривуЛева
lubomira@bg-voice.com

’08 ’09 ’10

9 декември 2008: Федерални 
агенти арестуват Благоевич и 
началника на кабинета му по 
обвинения, че се опитали да 
изтъргуват освободеното се-
наторското място на избрания 
за президент Барак Обама.

19 декември 2008: Арестува-
ният свиква първата си прес-
конференция след задържане-
то си. Обявява се за невинен и 
отказва да подаде оставка.

Януари 2009: Долната камара на 
парламента на Илинойс гласува със 
114 на 1 за импийчмънт на Благоевич, 
а от Сената правят анонимен вот за 
свалянето му от длъжност. Патрик 
Куин се заклева като новия губернатор 
на щата.

2 април 2009: На 
Благоевич е повдигнато 
обвинение с още петима 
съучастници, сред които и 
брат му Робърт.

3 юни 2010: Започва 
първият процес 
срещу Благоевич.

16 август 2010: След 14-дневно обсъж-
дане съдебните заседатели постигат 
съгласие за присъда само по обвинението 
в лъжа пред ФБР. По останалите корупци-
онни обвинения не могли да се разберат.

20 април 2011: 
Започва новият 
процес срещу 
ексгубернатора.

25 май 2011: Защитата при-
виква на съдебната скамейка 
настоящия кмет на Чикаго Рам 
Емануел, който свидетелства в 
рамките на 5 минути.

26 май 2011: Лично Род Благо-
евич е призован от защитата. 
От скамейката той казва: „Аз 
бях ваш губернатор. Днес съм 
тук, за да ви кажа истината.” Той 
говори в своя защита в продъл-
жение на 7 дена.

27 юни 2011: След 9 дни 
събеседване съдебните 
заседатели решават, че Бла-
гоевич е виновен по 18 от 20 
корупционни обвинения.

’11

Благоевич сред присъдата: „Стъписан съм” 
Дава пресконференция след признаването му за виновен
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невинен по една от точките и не взеха 
решения по останалите две. 

„В продължени на 7 дни 

слушахме от 
Благоевич само 

„ала-бала”
Не ме интересува това, че e израснал 

в семейството на бедни емигранти. 
В тази страна всички сме имигранти 

освен индианци-
те. Той наистина 
измами хората на 
Илинойс. Закле се 
да им помага, но не 
го направи. Затова 
ще имаме още един 
губернатор в затво-
ра”, категорична бе 
64-годишната Карън 
Войчиежак, която бе 
един от съдебните 
заседатели.

Това е второто 
дело срещу Благое-
вич, който бе свален 
от губернаторския 
пост след импий-
чмънт през 2009 г. 

През август 
миналата година 
той беше признат 
за виновен по 
една от 24-те точки 
на тогавашното 
дело – за лъжливи 
показания пред ФБР. 
По останалите 23 
пункта, сред които 
опит за злоупотреба 
със служебно поло-

жение, изнудване, заговор, фалшифи-
циране на кореспонденция и корупция, 
съдебните заседатели не се споразумя-
ха и така делто приключи без присъда. 
Прокурорите решиха да водят ново 
дело, в което включиха обвиненията от 
първото. 

Според закона за тези 17 обвинения 
Благоевич трябва да получи около 300 
години затвор, но запознати споделиха, 
че съдията най-вероятно ще му даде не 
повече от десетилетие зад решетките. 

Съдът ще обяви присъдата някъде в 
средата на август.

Градоначалникът на Чикаго и доско-
ро близък на Благоевич – Рам Емануел, 
заяви във вторник, че не е отделил 
особено време на делото срещу бив-
шия губернатор освен как евентуална 
присъда би се отразила на семейството 
му. Кметът отбеляза, че има по-важна 
работа в града от това да мисли за 
Благоевич.

Президентът Барак Обама не комен-
тира обвинението. Медиите припомни-
ха обаче, че преди ареста двамата бяха 

много близки. Лично Обама насърчи 
Благоевич да се кандидатира за втори 
път на губернаторския пост.

Ден след като бе намерен за виновен, 
Благоевич, чиито родители са имигран-
ти от Сърбия, заяви пред медиите, че 
ще бъде пример за дъщерите си – 8 и 
14 години, за това „как да се справят с 
тежките времена”.

„Едно от нещата, което ме мотивира 
– мен и Пати, е да покажа на децата ни, 
че колкото и трудности да се изсипят 
на главите ни, трябва да продължим да 
даваме най-доброто от себе си.

Сн.: Чикаго сън

Марибел де Леон

Благоевич дава показания в съда в продължение на 7 дни

Род Благоевич и съпругата му Пати

Думата на 
съдебния 
заседател

Мирибел де Леон е гласувала за 
Род Благоевич като губернатор, но 
това не й попречи да го намери за 
виновен по 17-те обвинения. 45-го-
дишната жена бе един от съдебните 
заседатели във второто делото.  

„Имаше толкова доказателства 
срещу него. Беше много трудно. Не 
ми се искаше да казвам „виновен”. 
Толкова ме беше яд, още повече че 
той правеше толкова добрини за 
хората в щата”, споделя терзанията 
си майката на 3 деца.

Това, което обаче надделява в 
присъдата на Де Леон, са записите, 
предоставени от ФБР. Самата тя 
заяви, че показанията на Благоевич 
не са могли да я убедят в невинност-

та му.
„Отговорите му не бяха състоятел-

ни. Имаше много моменти, в които 
ясно си личеше, че той лъже”, заяви 
съдебната заседателка.
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Одобриха гей браковете в Ню Йорк
Решението в щата променя дебата по темата в национален мащаб

Ню Йорк стана шестият и най-голям 
като население (около 20 милиона 
жители) щат, който разреши еднопо-
ловите бракове.

Късно в петък вечерта контроли-
раният от републиканци 

щатски Сенат гласува с 33 срещу 29 гласа 
закон, който вече получи одобрението на 
доминираната от демократи долна камара.

Решението беше посрещнато с аплодис-
менти и викове „Ю Ес Ей”, а по улиците на Ню 
Йорк се образуваха спонтанни шествия.

 Губернаторът Андрю Куомо веднага под-
писа закона, за да може той бързо да влезе в 
сила. „За останалите щати Ню Йорк винаги е 
бил пример за прогресивност. И днес отново 
дадохме повод за това, защото заехме силна 
позиция не само за хората от Ню Йорк, но 
и за хората от цялата страна" , заяви Куомо 
минути след като подписа закона.

Очаква се първите гей бракове да се склю-
чат след около 30 дни.

Проблемът отново попада във фокуса на 
обществените спорове в 17-18 месеца преди 
изборите за президент на САЩ и обновяване 
състава на Конгреса във Вашингтон.

Защитниците на правата на гей общността 
приветстваха решението, което смятат за 
своя голяма победа в щата, където се смята, че се е 
зародило това движение.

Католическата църква в Ню Йорк обаче изрази 
"силното си разочарование и притеснение", съобщи 

"Ройтерс".
Текстът бе одобрен от едва четирима републикан-

ци, но това бе достатъчно да се преодолее съпротива-
та на останалите.

По този начин Ню Йорк се нарежда до Кънектикът, 

Айова, Масачузетс, Ню Хемпшир, Върмонт и Окръг 
Колумбия на федералната столица Вашингтон, където 
еднополовите бракове са разрешени със закон.

Междувременно американският президент се оказа 

в деликатна позиция само ден преди гласуването на 
закона. Той беше на среща с гей донори в Ню Йорк, 
но отказа да вземе категорична позиция. Според 
позицията на Обама решението за еднополовите 
бракове трябва да е на щатите, а не на федералното 

правителство.
На национално ниво обаче дебатите около 

това решение може да костват много гласове 
на кандидат-президента Обама през 2012 г. 
По време на предишната си кампания той 
каза, че не би подкрепил гей браковете.

Позиция на президента според говорителя 
на Белия дом към днешна дата „еволюира”.

Според Хедър Кронк, директор на гей спи-
сание „Get Equal”: „Това ще бъде много трудно 
за президента, за Белия дом и за неговата 
предизборна кампания – един президент, 
който взима чекове, но не взима ясна пози-
ция в същия този щат, където набира пари за 
кампанията си.”

Приемането на закона в Ню Йорк трансфор-
мира и националния дебат по темата, защото 
щатът е един от най-големите като население. 
По принцип прогресивните закони от Ню 
Йорк бързо се прилагат и в други щати.

В момента въпросът се дебатира и в щата 
Калифорния, където забрана за гей браковете 
беше отменена по-рано от съда, но противни-

ците на идеята ще обжалват.
Прогнозите на анализаторите са, че след около 10 

години в повечето щати еднополовите бракове ще 
бъдат разрешени.
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BG бизнеси жертви на 
ураганната буря в Чикаго

Няма ток. Магазинът не 
работи.” Такъв 
надпис посре-
щаше клиенти-
те на магазин 
„Малинчо" в чи-

кагското предградие Дес Плейнс 
миналата сряда сутрин - часове 
след гръмотевичната буря, която 
остави без ток стотици хиляди. 
„Малинчо” беше един от многото 
бизнеси, които не работеха в сря-
да заради липса на електричество 
и така загубиха оборот и клиенти.

Бурята миналия вторник вечер-
та остави без ток хиляди жилища, 
бизнеси и причини транспортен 
хаос. Летището „О‘ Хеър” отмени 300 
полета и много от пристигащите бяха с 
поне час закъснение. Някои от влако-
вете на „Метра” също спряха. Вятърът 
повали десетки дървета и електрически 
стълбове, което прекъсна много кабели. 
До петък 30 000 бяха все още без ток, 
въпреки че „КомЕд” успя да възстанови 
тока на над 400 000 души. 

Повечето от щетите са били причинени 
от две малки торнадо, които са премина-
ли през Маунт Проспект и Даунърс Гроув.

Най-голямата българска дискотека в 
Чикаго „Енигма” също стана жертва на 
бурята. Ток е нямало от вторник вечер 
до четвъртък сутрин. Здравните служби 
дошли и изхвърлили всичката храна в 
хладилниците на заведението, разказа 
за BG VOICE собственикът Иван Загоров. 
Традиционното ретро парти в сряда  
вечер също е било отменено, защото 
нямало ток. "Общо ми струва около 
4-5 хиляди долара плюс изхвърлената 
храна за около още 2000 долара", твърди 
Загоров.

Застрахователната компания „Арго Ин-
шурънс“, която се намира в предградието 
Роузмонт, също бе останала без ток. На 
сутринта след бурята телефоните не са 
работили, а електричество е нямало до 

5 следобед. „От „КомЕд” казаха, че няма 
гаранция кога ще пускат тока и сега чака-
ме“, каза в сряда Ивайло Евтимов. „Орга-
низирахме се да донесем генератор, ако 
не ни пуснат обратно електричеството.“ 

Светофарите в района също не рабо-
тили, както нямало ток и в останалите 
бизнеси и домове. Според Евтимов 
компанията очаква много застраховател-
ни искове заради бурята. Без интернет и 
компютри единственото развлечение в 
офиса им беше новият брой на BG VOICE, 
който въпреки бурята излезе навреме в 
сряда сутрин.

Магазин “Westbrook Market” в Даунърс 
Гроув продължаваше да работи въпреки 
щетите, нанесени от бурята. Въпреки 
че имаше ток, там предната врата бе 
отнесена от силния вятър. През това 
време е имало клиенти, макар и по-мал-
ко от обикновено заради бурята. „Беше 
хаос, когато вратата изхвърча. Хората 
започнаха да си тръгват от магазина. 
Бяхме сложили колички на мястото на 
вратата, за да предпазват“, разказва за 
BG VOICE мениджърът Джои Кумкоски. 
„Все още вратата не е оправена. Чакаме, 
а междувременно на покрива отгоре се 
вижда стърчащ метал.“

Повечето български бизнеси в постра-

далите предградия оба-
че отказаха да потвър-
дят за щети, нанесени от 
бурята. Според собстве-
ниците „всичко си било 
постарому и не е имало 

проблем“. Но въпреки това не отрекоха, 
че в околните магазини, улици и домове 

не е имало ток и не е било оживено както 
обичайно. „Механата” си работеше нор-
мално. Имахме ток, но нямахме клиенти 
този ден“, каза за BG VOICE собственикът 
на заведението Иван Цветков. Светофа-
рите обаче и останалите сгради в Дес 
Плейнс, където се намира заведението, 
били без ток, сподели Цветков.

Работник на AT&T поправя мрежата в Маунт Проспект, където торнадо удари малко преди 9 РМ в четвъртък

„Енигма” остана празна и без ток от вторник до четвъртък

Сн.: Пол Бюти/ chicago News cooperative

НиКоЛета КравчеНКо
nikoleta@bg-voice.com
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Пробват отново да гласуват 
DReAM Act в Конгреса
Законът ще даде път към гражданство на 
децата на нелегалните имигранти

Високопоставени представители на 
Белия дом и впечатляващ брой от 
потенциални кандидати и поддръжни-
ци на т.нар. DREAM Act се появиха във 
вторник на изслушване в Сената в под-
крепа на законопроекта, който би дал 

път към американско гражданство на стотици хиляди 
ученици и студенти.

Идеята за нормативния акт не е чужда за Вашинг-
тон. Проектът се дискутира 
от около 10 години, а ми-
налия септември Камарата 
на представителите гласува 
проекта, но републиканци-
те успяха да го спрат чрез 
процедура в Сената. 

Министърът на нацио-
налната сигурност Джанет 
Наполитано и на образова-
нието Арни Дънкън гово-
риха в подкрепа на закона 
пред Сената. DREAM Act ще 
осигури начин за легализи-
ране на децата на нелегалните имигранти, които са 
били доведени в САЩ, когато са били много малки. 
Условието е те да завършат колеж или да служат поне 
две години в американската армия. Кандидатите ще 

трябва да имат чисто съдебно минало, а процедурата 
ще отнема 6 години.

„Тези хора не представляват риск за сигурността, 
каза министър Наполитано. Това не е просто правил-
ното решение, това е умното решение.”

Министър Дънкън цитира изчисления, според кои-
то приемането на закона ще донесе допълнителни 1,4 
милиарда приход във федералния бюджет.

Много от децата, които биха спечелили от приема-
нето на този закон, бяха в 
залата по време на изслуш-
ването във вторник. Сред 
тях се открояваше и Хосе 
Антонио Варгас – журна-
лист, носител на наградата 
„Пулицър”, който преди 
дни спомена, че въпреки 
невероятната си кариера е 
нелегален имигрант. Когато 
бил на 12 години, майка му 
го изпратила в САЩ при 
неговата баба. Варгас, който 
е интервюирал много пъти 

представители на Белия дом, Конгреса, политици и 
други обществени фигури,  пое риска да обяви пуб-
лично статута си в опит да подкрепи приемането на 
DREAM Act.

Федерален съдия в Атланта спря в понеделник две от 
най-противоречивите текстове на антиимиграционния 
закон в Джорджия. Веднага след това губернаторът на щата 
Нейтън Дийл обяви, че ще решението ще бъде обжалвано.

Съдът спря предвидените в закона наказания за всеки, 
който вози в автомобила си или дава подслон на нелегални 
имигранти. Според правозащитните организации, които 
дадоха закона на съд, това би поставило под риск хиляди 
американски граждани, които може да не знаят дали чове-
кът до тях има легален статут или не.

Съдът блокира и задължението на полицаите да прове-
ряват имиграционния статут на всеки, който не може да 
покаже лични документи.  
И двата текста трябваше да влезнат в сила на 1 юли, но 
федералният съд ги блокира, докато не приключат всички 
съдебни дела около закона. Останалите 21 провизии в нор-
мативния акт обаче влизат в сила. Сред тях е и изискването 
всички бизнеси в Джорджия да използват федералната 
система E-verify, за да проверяват правото на работа на 
всеки кандидат.

Междувременно шестима младежи бяха арестувани във 
вторник пред сградата на Конгреса в Атланта по време на 
протест срещу суровия закон. Арестуваните са без легален 
статут в страната.

снимка: Архив

Съдът спря 
антиимиграционния 
закон в Джорджия
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”КУчЕшКА” РЕПЛИКА НА 
БОРИСОВ РАЗБУНИ ДУхОВЕТЕ
Две години след като 

тогавашният кандидат-
премиер Бойко Бори-
сов окачестви част от 
българския народ като 
„кофти човешки мате-

риал” по време на посещение в Чикаго, 
сега министър-председателят оприли-
чи нацията на кучета.

„Кучетата ми са страхотни, но са точ-
но като българите – здраво трябва да се 
държат.” Това обобщение направи пре-
миерът Бойко Борисов при визитата си 
в събота в Созопол, където се поклони 
пред мощите на св. Йоан Кръстител.

При разговор с жена с красив 
лабрадор, която искаше да се снима 
с Борисов, той похвали кучето й, а тя 
неговите. 
„Бари, ела тука да те снимаме с Бойко 
Борисов”, подвикна млада жена на 
рижавия си лабрадор и го тикна в 
краката на премиера, цитира разговора 
бургаският сайт „Бесове“. 
„Лабрадор, мноооо хубаво куче”, похва-
ли го министър-председателят, докато 
галеше домашния любимец.

Жената му върна жеста: „И вашите са 
хубави, г-н Борисов.“ 
„Мойте са страхотни, но са точно 
като българите – здраво трябва да се 
държат”, заключи пък Борисов. (В някои 
медии бе тиражирана малко по-раз-
лична реплика: „здраво трябва да се 

държат на каишка“, но това не се чува 
на видеото.)

Черна духовитост и цинизъм е да се 
говори така, недоволства ден по-късно 
лидерът на ДСБ Иван Костов по повод 
сравнението на премиера.

„Ако в България живеят граждани, 
а не кучетата, за които говори Бойко 
Борисов, би трябвало моментално да го 
ометат от мястото, на което се намира, 
коментира депутатът от левицата Антон 

Кутев, цитиран от БГНЕС. Нетърпимо е 
това и не мога да си представя, че това 
може да премине „ей така“ в графата 
„той, симпатягата, е сбъркал нещо“, 
добави той.

Известно е, че кучетата на премиера 
са обгрижвани с много любов, така бих 
могла да тълкувам по обратен начин 
това, което каза премиерът, защити 
обаче Борисов пред БНР председателят 
на Народното събрание Цецка Цачева. 

Премиерът не се оказа фен на кампанията във „Фейсбук” 
„Един ден без Бойко Борисов”. Той заяви пред репортери, че 
не е чувал за инициативата. „Що за глупост е това? Платили 
са на някой да го направи. Искам всеки ден да показвам на 
хората какво прави правителството, кметовете”, сопна се той 
на репортерите.

Борисов обаче се 
ядоса на въпрос на 
bTV дали ще подкрепи 
инициативата и отсече, 
че не е канил медиите: 
“Ако искате, идвайте. 
Не показвайте булевар-
да, метрото, нищо не 
показвайте. По никакъв 

начин не желая да ме 
показвате.”

До редакционното 
приключване на BG 
VOICE над 15 хиляди 
души бяха подкрепили 
инициативата „Ден без 
Бойко Борисов” във 
„Фейсбук”.

"Нека в деня на 

последните парламентарни избори – 5 юли – да не бъде спо-
менавано името на премиера поне за 24 часа. Без значение 
дали той е постигнал нещо значимо, или е направил някой 
гаф, нека в този летен ден да си седим/лежим на сянка, да 
отпиваме от бирата/коктейла си и да не дискутираме поне за 

ден правителството и 
в частност премиера“, 
призовават създатели-
те на радващата се на 
голяма популярност 
група.

"Нека българските 
медии изоставят поне 
за ден стария албански 
модел "Добър вечер, 
Енвер Ходжа!" и се 
съсредоточат върху по-
важни теми от сорта на: 
цената на бирата и ца-
цата, пияните британци 
из морските курорти, 
трансферните саги из 
А група, новите хитове 
на Лейди Гага и Милко 
Калайджиев и не на по-
следно място гръдната 
обиколка на Преслава", 
се чете в посланието на 
инициаторите, които се 
оказаха трима млади 
българи. Пред bTV те 
заявиха, че нямат поли-
тически цели, а просто 
искат премиерът да си 
почине един ден.

Б.Б. (don’t) LIKe „Един ден без Бойко Борисов”

Институциите се отнасят с нужното 
уважение и любов към българските 
граждани, смята тя и добави, че не виж-
да защо трябва да коментира подобна 
фраза, още повече че не била наясно с 
контекста, в който е казана.

„Аз съм убедена, че ние, народните 
представители, дължим избора си на 
българските граждани. Всеки българ-
ски гражданин има моето уважение“, 
добави Цачева.

Ние знаем, че премиерът обича куче-
тата, но и с това свое изказване явно е 
пред дилемата кого да избере – своите 
любимци или българите, каза за БГНЕС 
известната журналистка от БНР Лили 
Маринкова. „Но нека си даде сметка, че 
постът на танцуващия с кучетата никой 
не може да му отнеме. Ние пък, като ос-
танем без своите служби, ще си гледаме 
кученцата, това е нашата перспектива“, 
коментира Маринкова.

От посещението на Борисов в Созо-
пол „Бесове“ са уловили и 

още култови 
фрази на 

премиера
След снимка с чужд турист премиер-

ът му благодари с „Данке шойне!“.
Млада майка с детенце на около 

годинка искаше да го снима в прегръд-
ките на премиера. „Ама това сега ще 
писне. Ще го уплашиме…“, притесни се 
Борисов. Той се огледа и попита обкръ-
жението си: „Има ли кой да хване това 
дете? Дянков, я снимай!“

Момче и момиче се приближиха към 
него с фотоапарат в ръце. „Това гаджето 
ли е? Ако се жените – да ме поканите – 
ще дойда. Да не излъжеш момичето, ей. 
Че с тая снимкааа… Ще те преследвам“, 
пошегува се министър-председателят.

Накрая, преди да подкара правител-
ствения джип, той помаха на всички, а 
те го аплодираха. „Да пипнете мощите, 
че началникът горе да помага“, посъве-
тва той през отворения прозорец.

СЛЕД „КОФТИ чОВЕшКИ МАТЕРИАЛ”

От „Фейсбук”
Когато Бойко Борисов се раждал, взел 
една ножица, срязал си пъпната връв 
и казал:  "Откривам Бойко Борисов."
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Надя: Не е вярно, че 
Коцето се ожени за 
мен заради детето

Щастлива съм, че това е моят мъж, че съм успяла да 
го пленя и той да ме хареса, заяви пред „Нова тв” 
половинката на Коцето – Надя. Въпреки красивите 
колежки и фенки Надя не ревнува засега, но и Коцето 

не й е давал поводи.
Нещата между тях са се развили постепенно. "Мисля, че той на-

прави първата крачка, за да се влюбя в него", разказа Надя и призна, 
че е минало 
много време, 
преди да има 
по-близък 
физически 
контакт меж-
ду тях.

Първата 
среща между 
Коцето и 
родителите на 
Надя минала 
много весело главно защото бащата на Надя имал невероятно чув-
ство за хумор като Коцето.

Относно спекулациите, че Коцето се е оженил за Надя, защото е 
била бременна, Надя заяви за зрителите на "Отчаяни съпруги", че Ко-
цето й е предложил брак 2 месеца и половина преди да забременее, 
а предложението за датата 17 септември дошло от братовчедката 
на Коцето. Надя разказа, че е забременяла по време на екскурзия в 
Тайланд и че и двамата са искали това дете.

Забременях в Тайланд, и двамата го 
искахме

Скандалният актьор Чарли Шийн 
е решил да не изоставя работата 
си. Той преговаря за участие в 
нов телевизионен сериал. Сюже-

тът на филма дори щял да бъде написан 
специално за него, съобщава TMZ.

След като бурно беше изгонен от "Двама 
мъже и половина", Шийн стартира свое 
предаване в интернет, което, изглежда, не 
го задоволява напълно. Той е решил да не 
изоставя завинаги актьорската професия 
и в момента преговаря за участие в нов 
сериал.

Мястото на 
Чарли в хитовия 
"Двама мъже 
и половина" 
зае колегата му 
Аштън Къчър.

Все по-упорито мълвата гласи, че Шийн 
е сключил сделка за поява в нов телеви-
зионен сериал. Клюката носи, че новият 
сериал "се разработва специално около 
Чарли и няма да има пилотен епизод. 
Засега обаче още не е ясно как ще се казва 
сериалът, а сюжетът се пази в тайна.

Стинг 
останал 
гладен  
след 
концерта в 
България

Това твърди в. 
"Труд", според 
който, след 
като взривил 

стадион "Герена" с евър-
грийните си, легендар-
ният певец се завърнал 
в грандхотел София и 
поискал да вечеря. 

Оказало се обаче, че 
готвачите си били тръгнали, без да дочакат звездата, и 
нямало кой да му приготви и едни бъркани яйца. 

Управата на хотела силно се притеснила и викнала 
готвачите да се върнат обратно. Накрая обаче шоуменът 
се задоволил със сандвичи на лоби-бара. Поднесли му 
и българско червено вино, което британецът оценил 
високо.

Чарли Шийн в 
нов сериалПисмо от едно 

куче

КОМЕНТАР

иваН бедров

Преди известен брой го-
дини бившият минис-
тър-председател Симе-
он Сакскобургготски 
предложи на българи-
те да си сменят чипа. 

Реакцията беше бурна и масова - колеги 
се възмущаваха, задаваха му въпроси, 
опозицията веднага се възползва от 
това непремерено изказване.

Няколко години по-късно премиерът 
Сергей Станишев попита публично: 
“Кой нормален човек се интересува от 
досиетата?” Реакцията не беше толкова 
бурна и масова, но все пак я имаше. 
Граждани заведоха дело срещу Стани-

шев, защото се интересуват от досие-
тата, но не се приемат за ненормални. 
Онзи ден настоящият министър-пред-
седател Бойко Борисов каза: “Моите 
кучета са страхотни, но са точно като 
българите - здраво трябва да се държат.” 
Тишина.

Това, че премиерът се държи не-
възпитано и обидно, си е основно 
негов проблем. Това, че следващите го 
журналисти приемат това за нормално, 
вече е и наш проблем. Бойко Борисов 
вече е свикнал никой да не го реплики-
ра, когато изрича откровени глупости. 
Като например съкратените разходи 
от Барак Обама, които според Борисов 
били няколко хиляди милиарда долара. 
Разбира се, че вярното число е стотина 
пъти по-малко, но никой не посмя да 
реагира на самонадеяното изказване 
на премиера. През изминалия уикенд 
треньорът по карате на Бойко Борисов 
се появи по телевизията и няколко 
пъти обясни, че българският премиер 
е бил администратор на националния 
отбор, а не треньор. Години преди това 
чувахме самохвалното твърдение на 

На изборите през 2007 Борисов отиде да гласува с кучето си Борко
Борисов как е тренирал отбора. Тази 
поредица е безкрайна. Фриволният 
изказ и незачитането на фактите вече 
са официална политика. Официална по-
литика е и отказът на журналистите не 
само да задават логичните въпроси към 
премиера, но и изобщо да се съмняват в 
неговите думи. След като го е казал, така 
е. Като онези два и половина милиарда 
долара, които Борисов обеща от тран-
зит на руски газ. Този път вярното число 
беше само 10 пъти по-малко от изрече-
ното. Но пак никой не задава въпроси.

В нормалните общества на полити-
ците не е позволено да лъжат открито. 
Тук това вече е нормално. В нормалните 
общества не е позволено на медиите да 
препредават папагалски всяка глупост, 
без да се опитват дори да се доближат 
до здравия разум. Тук това не само че 
вече е нормално, но и когато Бойко Бо-
рисов се направи на обиден за пореден 
път и обърне гръб на журналистите, 
чуваме пискливия глас на притеснена 
репортерка: “Слушаме ви, слушаме ви, 

господин премиер!” И той се смилява и 
изрича още някоя умност, която никой 
после не поставя под въпрос.

Вероятно повечето хора в подобно 
обкръжение биха се самозабравили. 
Затова Бойко Борисов не е единствено 
виновен, че е такъв. Ако имаше и най-
малък знак за достойна реакция, той 
щеше да се промени. Просто е такъв 
- оценката на околните е важна за него. 
Но когато е обграден от умилителни и 
немислещи погледи, тогава няма как да 
бъде различен. Тогава картината става 
още по-комична и той напълно убедено 
иска от търговците да му се извинят за 
думите си, че затварянето на “Ломско 
шосе” в София щяло да ги доведе до фа-
лит. И нищо чудно някой да му се изви-
ни. А вчера Бойко Борисов информирал 
репортерите, че повече ще говори само 
по темата на деня и няма да отговаря на 
други въпроси. Нищо чудно и някой ко-
лега да му се извини. А на една стена в 
София видях надпис: “Там, където няма 
роби, няма господари.” Без извинение.
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Българка съди САЩ заради 
отнето гражданство
След 23 
години като 
американка 
властите 
взимат 
паспорта на 
Анджела Бонева

СимеоН ГаСпаров
simeon@bg-voice.com

Преди 7 години Андже-
ла Бонева, която от 
3 десетилетия живее 
като американски 
гражданин, попада в 
абсурдна ситуация. 

През 2004 г. тя съвсем неочаквано раз-
бира... че вече не е американка.

Оттогава тя живее без паспорт и 

гражданство заради грешка, зад която 
бюрократичната машина няма реше-
ние. 

Сега Анджела, чийто корен е бъл-
гарски, е решила да съди Съединените 

щати, за да си върне гражданството, с 
което е израснала.

Дядото на Анджела Бонева е ими-
грант от България, който впоследствие 
е станал гражданин на САЩ. Нейният 
баща е роден в щата Индиана през 1929 
г. Той също е американски гражданин. 
Майка му, или бабата на Анджела, отива 
с него в България, когато той е на шест 

годинки. Но нейният дядо остава в 
САЩ. В момента, в който бащата на Бо-
нева пораства и става пълнолетен, той 
започва да прави многократни опити 
да се прибере там, където се е родил 

– в Америка. Но междувремен-
но идва 9 септември, сменя се 
системата и “народната власт” 
отказва да му разреши да напусне 
страната. 

Когато най-накрая през 1956 
г. излиза разрешението му да 
напусне България, комунистите 
идват, арестуват го и изпращат без 
съд и присъда в трудовите лагери на 
Белене и Ловеч. Причината е, че той е 
американски гражданин и като такъв 
е посетил американската легация, 
за да се върне обратно в Америка. В 
трудовите лагери баща й е мъчен, бит 
и изтезаван. Анджела добавя, че “ако 
на другите лагерници са им удряли по 
двадесет камшика за „превъзпитание”, 
за баща ми или „американеца”, както са 
го наричали, те са били двойно повече”. 
По същата причина братът на баща й е 
убит от бой когато е само на 20 години, 
от властите в тогавашна България. 

След дълги години на трудности и ли-
шения баща й си възстановява амери-
канското гражданство и когато Андже-
ла е на 5 годинки през 1981 г., заради 
това, че баща й е роден в САЩ, тя става 
американски гражданин по рождение, 
т.е. американец, който е роден извън 
страната. 

Официалният документ за този вид 
процедура се нарича Consular Report of 
Birth Abroad и тя го има. 

Тогава, 

защо й отнемат 
гражданството? 

Сега властите излизат със станови-
щето, че баща й е трябвало да живее в 

САЩ 10 години, 
преди тя да се роди. Такъв 

бил законът, по който са й го издали. Но 
баща й е живял само 6 години в страна-
та, преди тя да се роди, и не е могъл да 
се върне по независещи от него причи-
ни. През 1981 г. това няма значение и 
властите издават на Анджела граждан-
ство и паспорт.

През 2003 г., когато изтича годността 
на поредния й американски паспорт и 
тя решава да го поднови, разбира, че 
вече не е гражданка на САЩ. Бонева 
веднага наема адвокати да й възстано-
вяват гражданството. Дотук всичко би 
било добре, ако през 2004 г. имигра-
ционните власти на страната, без да я 
предупредят, че й разглеждат случая 
или че имат въпроси по него, отново й 
го отнемат. 

Оттогава до днес Анджела е в една 
безкрайна битка с бюрократичната сис-
тема. Нещо повече, тя даже не един, а 
два пъти дава клетва като американски 
гражданин. Въпреки това към днешна 
дата тя все още няма документ за това.

Анджела с баща си Стефан, съпруга си Георги и сина им Райън

Анджела Бонева според властите в САЩ изглежда 

така – със забрадка и далеч по-млада
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- Г-жо Бонева, преди време вие 
попаднахте в един правен парадокс 
- след като сте получили американ-
ско гражданство преди 30 години, 
изведнъж се оказа, че вече не сте. 
Докъде стигна развитието на вашия 
случай и има ли надежда той изоб-
що да бъде разрешен?

- Ако трябва да си призная, вълне-
нията ми и надеждите не бяха малки. 
Силно вярвах, че ще разгледат моя 
случай и ще оправят грешките. 

След статията в “Чикаго Трибюн”, 
където обстойно беше описан моят 
случай, бях потърсена от офиса на 
конгресменката Джейн Шакоуски 
(демократ от щата Илинойс). Разгова-
рях с нея лично и тя спонсорира два 
законопроекта за неговото решаване, 
но за съжаление до ден днешен няма 
никакъв резултат. След като не получих 
помощ от офиса на г-жа Шакоуски, 
който между другото не е единстве-
ният, към който се обърнах, влязох в 
контакт с офиса на сенатора демократ 
от нашия щат Ричард Дърбин. Изпра-
тих му по факса всичките си документи 
и получих писмо със същия отчайващ 
отговор – че нищо не могат да напра-
вят по въпроса. От офиса на Дърбин 
ми съобщиха също, че ако един ден 
моят случай се разгледа в съда, те 
нямат нищо против да присъстват като 
свидетели. 

Искам да изкажа благодарност освен 
на г-жа Джейн Шакоуски, също и на се-

наторите Ричард Бър (републиканец), 
Кай Хейгън (демократ) и Хауърд Кобъл 
(републиканец), които се обединиха и 
написаха писмо до президента Обама 
за съдействие, въпреки че и тяхното 
писмо остана незабелязано и без 
отговор. Вследствие на всичко това, 
което се случва с мен, аз достигнах до 
извода, че след като конгресмените 
и сенаторите не могат да оправят греш-

ките, допуснати от Държавния депар-
тамент, ще изляза с молба към прези-
дента Обама лично да разгледа моя 
случай, защото смятам, че човек като 
него и с такава позиция е способен и е 
единственият, който може да разреши 
подобен проблем. 

- Според вас сте станали жертва на 
бюрократична грешка, как амери-
канските власти реагираха на вашия 
случай?  

- Който има желание да помогне, 
няма силата и властта, а който има 
властта, няма желанието да го напра-
ви. Благодарна съм на всички хора и 
политици, които ме подкрепяха през 
всичките тези години. 

- Смятате ли, че някой крие доку-
менти по вашия случай и се опитва 
да прикрие фактите?  

- Разбира се, че се укриват доку-
менти. Дори получих доста интересни 
писма от външното министерство на 
САЩ, адресирани до конгресменката 
Шакоуски. След като тя лично разго-
варяла с представителите на админи-
страцията, те признали грешките си 
по моя случай, след което изпратили 
недостоверна информация до нейния 
офис. Нещо повече, изпокрили са 
документите за издаден от тях паспорт, 
който пишат, че никога не са издавали. 
А точно с този паспорт, който твърдят, 
че никога не са издавали, аз влязох с 
него в страната като напълно редовен 
американски гражданин. На базата на 
този паспорт през 1998 г. спонсорирах 
моя съпруг за зелена карта. 

Другата измислена история е, че 
през 1990 г. съм подала молба за 
паспорт и те са ме предупредили, че 
вече не съм американска гражданка. 
През 1993 г. подадох молба да си под-
новя американския паспорт и си взех 
документите без никакъв проблем. 
Когато след 10 години изтече валид-

ността му, подадох за нов такъв през 
2003 г. Оттогава живея в този кошмар. 
Да, но един лош сън има кратък край, 
а моят продължава вече 8-а година. 
И въпреки че през 2004 г. отново ми 
издадоха документ за американско 
гражданство, наречен Consular Report 
of Birth Abroad, след това - за втори път, 
го отмениха! 

- До вчера сте имали права като 

всички американски граждани, а 
днес ви третират като нелегален 
емигрант. Как вие и семейството ви 
се справяте с тази ситуация?

- Не вярвам да ми стигнат страници-
те на един вестник да опиша този ужас, 
в който живеем аз и моето семей-
ство всеки ден. Въпреки всичките си 
проблеми не забравям да бъда добър 
родител и да не стресирам детето си. 

- Ако вашият случай стигне до съд, 
независимо дали ще е междунаро-
ден или американски, смятате ли, 
че ще успеете да си възстановите 
гражданството?

- Със сигурност смятам да прибегна 
до такова решение. Всеки човек има 
права, само трябва да знае как да си ги 
търси. Ако заведа финансово дело, със 
сигурност ще го спечеля, що се отнася 
до гражданското, смятам, че един-
ствено съдът може да вземе крайно 
решение. 

- Получавали ли сте заплахи за 
това, че си търсите правата? 

- Лично аз не, но репортерът от “Чи-
каго Трибюн” получи доста съмнителен 
анонимен имейл от Тексас, в който му 
искаха да им изпрати моя телефон за 
контакт. В този имейл човекът, който му 
го бе изпратил, съобщаваше, че “босът 
му е много сърдит и гневен” заради 
изваждането на бял свят на моя случай. 

- Какво още съдържаше този 
имейл и как реагира колегата от 
“Чикаго Трибюн”?

- В този емайл предлагаха да се 
споразумеем и да ми издадат “зелена 
карта”, но да спрем да “шумим” по този 
случай. Журналистът пък неочаквано 
престана да контактува с мен и когато 
го потърсих, звучеше доста притеснен 
и объркан. 

- Защо не се съгласихте на “пред-
ложението” да вземете зелената 
карта?

- От съображения за сигурност няма 
да споменавам имена, но показах този 
имейл на някои от политиците, с които 
контактувах, и те споделиха, че това е 
доста подозрителен имейл. Искам да 
подчертая, че аз получих американ-
ското си гражданство, когато бях на 5 
годинки. Израснах със съзнанието, че 
съм американка, и смятам че е прека-
лено късно за това предложение. Това 
е бил вариант 81-ва година.

- Промени ли се животът ви от 
това, което ви се случи? 

- Разбира се, че ми промениха живо-
та. Тази травма ще остане завинаги в 
мен. Пропуснах толкова важни събития 
и пътувания. Сватби в семейството ни, 
родени деца, които и до ден днешен не 
мога да видя. Нямам право да работя. И 
това продължава вече 8-а година.

Но животът е една борба. Човек 
никога не трябва да спира да се бори! 
Оказа се, че семейството ми, освен 
че е тормозено в България, сега това 
продължава и в САЩ. 

- Кое ви кара да продължавате да 
търсите правата си, а не вдигнете 
ръце и да кажете "край, дотук съм, 
не мога повече да се боря"?

- Чувствам се безсилна, но ще про-
дължавам да се боря! Искам да дам до-
бър пример на детето си, че в каквато 
и трудна ситуация да се намира, да не 
спира да се бори. В детските приказки 
добрият винаги побеждава. Надявам се 
един ден и аз да победя

consular Report of Birth Abroad – документът, който доказва, че е гражданка на САЩ

Анджела Бонева: 
“Крият се документите по моя случай!”
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Заловиха №2 в списъка на ФБР 
след реклама
Видният бостънски мафиот 
Джеймс Бълджър-Белия бяга  
16 години от властите

Любомира КривуЛева
lubomira@bg-voice.com

Двама мъже, преоблечени 
като полицаи, нахлуват в 
Бостънския музей през 
1990 г. и задигат картини 
на Ян Вермеер, Едгар 
Дега и Рембранд на 

стойност $500 млн. Смята се, че инициа-
тор на най-голямата кражба на картини 
в американската история е видният 
мафиотски бос Джеймс Бълджър-Белия.

16 години по-късно Белия се появи 
в съда в Бостън миналия петък. Той бе 
изправен, за да отговаря за убийството 
на 19 души, сред които бизнесмени 
от Флорида и Оклахома. При едно от 
изслушванията, когато съдът го попита 
дали може да си позволи адвокат, той 
отговори: „Да, при положение че ми 
върнете парите.” При ареста му са наме-
рени близо милион долара. Бълджър, за 
който ФБР обяви $2 млн. награда, може 
да получи смъртната присъда, ако бъде 
признат за виновен. 

Залавянето
Изненадващо Бълджър – един от 

най-издирвани престъпници в листа-
та на ФБР,  бе заловен миналата 
сряда в спокойното предградие на Лос 
Анджелис - Санта Моника, където явно 
е живял инкогнито през последното 
десетилетие. В дома му са намерени 
30 пистолета, които той държал в кухи 
книги, и повече от 800 000 долара, 
зазидани в стените. Арестувана е и 
приятелката на мафиота – 60-годишната 
Катрин Грейг, по обвинение в укриване 
на престъпник. 

81-годишният мафиот бе заловен, 
след като агентите му се обадили, под 
предлог че сейфът му е бил разбит. 
Местоположението му било открито 
след пуснато запитване из козметични 
салони и пластични хирургии за прия-
телката на Бълджър. Ден преди ареста 
ФБР пусна и реклама по телевизията, 
която описва приятелката на Белия с 
акцент върху няколкото й пластични 
операции, зъбна корекция и редовни-
те й посещения в козметични салони. 
Рекламата била завъртяна основно 
в женски канали и предавания като 
„Опра” и „Елън”. Само 36 часа по-късно 
зрителско обаждане отвело властите до 
квартирата на мафиота.

Иначе в Калифорния Белия се подви-

завал като Чарлз Гаско, а приятелката 
му – като съпругата му Керъл. Според 
съседите те рядко излизали от апарта-
мента си в „Принсес Юджиния”. Било им 
казано, че мъжът страдал от болестта 
на Алцхаймер, от сърдечни проблеми и 
емфизем.

Босът и ФБР
За историята Бълджър е познат като 

бившия бос на ирландската банда 
Winter Hill, която се 
занимавала с лихвар-
ство, хазарт и дрога 
в района на Бостън. 
През 1990 г. става ясно, 
че той е информатор 
на ФБР с десетилетия, 
като снасял на феде-
ралните за съперни-
ците от New England 
Mafia. 

Бълджър, който 
получава псевдонима 
си заради светлата си 
платинена коса, се по-
крива, когато научава от 
бивш служител на бюрото, че ще бъде 
арестуван. Пенсионираният агент Джон 
Конъли-младши е обвинен през 2002 
г. за покровителстване на Бълджър. 
Според ФБР Конъли е бил измамник, но 
той не е бил единственият, подкупен от 

Белия. След серия изслушвания в края 
на 90-те години на миналия век облас-
тен съдия разбира, че повече от дузина 
ФБР агенти са сгазили лука.

„Белия не е глупав. Той знаеше, че 
може да го хванат. Смятам, че ще прого-
вори”, заявил Едуард Маккензи-младши 
– бивш дилър на дрога. Досега Бълджър 
е признал, че е подкупил 6 ФБР агенти 
и повече от 20 полицаи, които треперят 
при мисълта, че могат да бъдат зало-
вени.

Неизвестни
Източници от подземния свят смятат, 

че гангстерът е запазил откраднатите 
платна от музея в Бостън с намерението 
да ги използва като разменна монета, в 
случай че го заловят. Има и спекулации, 
че ги е изпратил на военната група ИРА. 

От друга страна, няма никакви дока-
зателства, че Бълджър е участвал в оби-

Белия и приятелката му Тереза в сувенирна снимка 
в затвора „Алкатрас“. Властите смятат, че фотото е 
направено, докато те са се криели от ФБР

Сн. Rex Features 

ра. Запознати със случая обаче смятат, 
че дори и той да няма пръст в кражбата, 
поне знае кой го е направил.

„Мисля, че шансовете той да знае 
нещо са големи. Ако е бил заинтересу-
ван, той би разбрал какво е станало”, 

каза бившия шеф 
на отдела за краж-
би на изкуството 
във ФБР Робърт 
Уитман.

Разследващите 
в Калифорния 
също така смятат, 
че Бълджър може 
да е небезизвест-
ният Geezer Bandit 
– обирджия, който 

по описание приличал изключително 
на Белия и бил отговорен за 17 банкови 
атаки за последните 6 години. Полици-
ята смята, че Бълджър стои зад обири 
в Ориндж Каунти, 
където той най-
вероятно има още 
един апартамент. 
Въпреки че бан-
дитът бе екстра-
диран за Бостън, 
калифорнийската 
полиция ще по-
иска разрешение 
от ФБР, за да го 
разпита. През 2006 
г. от бюрото заяви-
ха, че е възможно Бълджър да е Geezer 
Bandit, но така и не бяха намерени 
достатъчно доказателства в подкрепа 
на това.

Много въпроси се повдигат и за това 

как гангстерът е останал инкогнито тол-
кова много години. За последно преди 
ареста той бил забелязан в Лондон през 
2002 г.

Досие
Джеймс Джоузеф Бълджър-младши е 

роден през 1929 г. в Бостън, Масачузетс, 
в семейството на майка ирландка. Има 
по-малък брат – Уилям Бълджър (76), 
който е бивш председател на масачузет-
ския сенат от Демократическата партия. 
От малък Белия израства на улицата. 
През 1948 г. влиза в Военновъздушните 
сили, но никога не става пилот за при-
мер. От тийнейджър е арестуван мно-
гократно, дори „може да се похвали”, 
че като млад изкарва известно време 
в затвора „Алкатрас”, Сан Франциско. 
Една от забавните негови истории е, че 
печели щатската лотария на Масачузетс 
през 1991 г. Тогава през лятото Бъл-
джър и още трима негови приятели си 
поделят сумата от $14 млн.

И докато Белия е един от най-издир-
ваните мафиотски босове, неговият 
брат – Уилям Бълджър, е успешен 
сенатор и лидер на Демократиче-
ската партия в Масачузетс. До 2003 
г. е бил и президент на University of 
Massachusetts. 

Бълджър е герой на няколко кни-
ги, а режисьорът 
Мартин Скорсезе 
се вдъхновява от 
историята на Белия 
и прави филма си 
„От другата страна” 
(Departed) – носи-
тел на 4 статуетки 
и „Оскар” и титлата 
„Филм на 2006 г.”.

В интервю за 
предаването на Си 
Би Ес „60 минути” 

преди 2 години дясната ръка на Белия 
– Кевин Уикс, отговори на въпроса „Как 
Бълджър убивал хора” така: „Наръгваше 
ги. Пребиваше ги с бухалка. Застрелва-
ше ги. Удушаваше ги. Газеше ги с кола.”

Джеймс Бълджър живеел необезпокоявано в този апартамент в Санта 
Моника, Калифорния

В тв реклама от ФБР акцентирали на външните белези на приятелката на Белия. 
36 часа след първото излъчване мафиотът бил арестуван
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Kакво да направим, ако ни 
откраднат самоличността?

НевеНа ГеорГиева
Експерт по банкови закони и лични финанси

Най-важната стъпка, 
която трябва да 
предприемем, е да 
направим всичко 
възможно, за да се 
предпазим от кражба 

на личните данни.
Не носете чековата си книжка на-

всякъде с вас и не я оставяйте в колата 
си. Плащайте с кредитна карта – дори 
и някой да направи неоторизирани 
транзакции с вашата карта, вие няма 
да сте отговорен, както обсъдихме в 
предишния брой.

Оставете социалноосигурителната 
си карта (social security card) в сейф у 
дома или в банката – рядко е нужно 
да я показвате (когато постъпвате на 
нова работа например). Бъдете много 
внимателни къде и на кого предоставя-
те социалноосигурителния си номер. 
Винаги питайте служителите, които 
изискват номера, дали не е достатъчно 
да им дадете само последните 4 цифри.

Купете си shredder – устройство 
за унищожаване на документи. Най-
евтините са около $15. Непременно 
прекарвайте през тази машинка всички 
хартийки, които съдържат социално-
осигурителния ви номер,  номера на 
шофьорската книжка, моминското име 
на майка ви, датата и мястото ви на 
раждане, както и всякаква информация 
от финансово естество – номера на 

кредитните/дебитните ви карти или на 
банковите ви сметки. Не изхвърляйте в 
коша дори получените по пощата офер-
ти за отваряне на нови кредитни карти 
или за прехвърляне на баланса от една 
кредитна карта на друга.

Ако въпреки всички предпазни мерки 
откриете, че някой е започнал да кеши-
ра чековете ви или да използва вашата 
кредитна/дебитна карта без разреше-
ние, ето какво трябва да направите.

1  Веднага се свържете с банката. 
Както обсъдихме в предишния брой, 
след като заявите, че някой е откраднал 
данните ви, финансовата институция 
поема загубите. 

2  Следващата стъпка е да се свърже-
те с трите кредитни бюра и да поставите 
в досието си т.нар. fraud alert – „сигнал 
за тревога”, който уведомява всички 
кредитори и агенции, че измамник е 
откраднал личните ви данни. Ще трябва 
да подпишете клетвена декларация 
– изпратете я по пощата с обратна 

разписка. 

3  Свържете се с местното поли-
цейско управление, Социално осигу-
рителната администрация и всички 
кредитори, при които имате сметки, и 
ги уведомете за случилото се.
Телефоните на кредитните бюра са:

Equifax – 1-800-525-6285
Experian – 1-888-397-3742
Transunion – 1-800-680-7289

Телефонът на Социалноосигурителната 
администрация (SSA Fraud Line) е 

1-800-269-0271.
Ако обаче откриете, че крадецът се е 
добрал до личните ви данни и е започ-
нал да отваря нови сметки или заеми на 
ваше име, значи, че положението е мно-
го по-сериозно от няколко нелегитимни 
транзакции, направени с кредитната ви 
карта.

Ето стъпките, които трябва да 
следвате, ако откриете, че някой 
е отворил сметка, кредитна кар-
та или заем на ваше име:
 Свържете се с трите кредитни 
бюра и поставете fraud alert в досие-
то си. Поискайте следното изявление 
да се появява всеки път когато някой 
погледне файла ви: „My ID has been 
used to fraudulently apply for credit. 
Call me at this number to verify all 
applications.” – “Моята самоличност 
е използвана при измамна молба за 
заем. Обадете ми се на този номер, 
за да потвърдите всяко искане за 
кредит.”
  Обадете се в полицията, опишете 

случилото се и поискайте копие от 
полицейския доклад. 

  Уведомете Federal Trade 
Commission – Комисията по феде-
рална търговия, която поддържа 
база данни с кражби на идентич-
ността. 

 Телефон: 1-877-382-4357. 
  Адрес: FTC CRC-40 Washington, D.C. 

20580
  Уведомете вашата финансова 

институция, че желаете да затвори 
чековата и спестовната ви сметки, 
както и дебитната ви карта и да ги 
отвори с нови номера. Поискайте 
да поставите парола за банкови 
операции и служителите ще запо-
чнат да ви питат за паролата при 
всяка транзакция.

  Не плащайте и пени по дълговете, 
натрупани от измамника на ваше 
име, независимо от сумата на 
наказателните лихви, която про-
дължава да нараства. Това само би 
накарало финансовата институ-
ция да заяви, че вие всъщност си 
признавате, че сте натрупали тези 
задължения, тъй като правите 
плащания по тях.

  Направете credit freeze – „замразя-
ване” на кредитното си досие, за 
да предотвратите допълнителни 
щети в бъдеще.

В СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ
 Какви са стъпките за credit 

freeze



16

www.BG-vOIce.comBG vOIce

1100 евро за фалшив 
български паспорт

1100 евро струва да се сдобиеш в 
Испания с краден български междуна-
роден паспорт и с шофьорска книжка.

В продължение на няколко месеца 
Марк Витинг от телевизия “Ел Мундо” 
разследвал паспортната мафия в ибе-
рийската страна и установил, че в нея 
участват и редица българи.

От тях журналистът получил напълно 
изрядни на пръв поглед документи на 
името на нищо неподозиращия Иван 
Дончев Пенков.

Документът обаче е незаконен, тъй 
като е за срок от десет години, а меж-
дународните паспорти у нас са само 
5-годишни.

Испанската полиция установила, че 
Иван Пенков наистина съществува. 
Той обявил паспорта си за откраднат 
у нас през 2007 г. Документът освен с 
подправена снимка е и с нов срок на 
валидност.

Марк Витинг успял да убеди живе-
ещ в Мадрид нашенец, че е перуанец. 
Помогнал му мургавият цвят на кожата. 
“Приятелю, тук съм нелегален. Трябват 
ми документи от страна - членка на 
ЕС”, казал Марк Витинг на Митко преди 
няколко месеца.

“Лицето ти е като на българин”, отго-
варя Митко. “Така ли”, пита Витинг. Диа-

логът се чува на видеоклип, публикуван 
в интернет изданието на в. “Ел Мундо”. 

Митко е със замазано лице.
Нашенецът казал на испанеца, че 

трябва да плати 300 евро в аванс. “Ще 
имаш лична карта, международен пас-

порт и шофьорска книжка от България. 
Всичко ще ти струва общо 1400 евро. 
Получаваш всичко до десет дни”, уверил 
Митко.

Документите били изготвени от 
българин и в България, твърди колега-
та от тв “Ел Мундо”. Предсрочно, само 
седмица след уговорката, Марк Витинг 
получил два от документите. Митко му 
заявил, че имало проблем с издаване-
то на българска лична карта. Затова 
журналистът платил само 1100 евро от 
първоначално обсъжданите 1400.

Международният паспорт е пер-
фектно фалшифициран, ако не се брои 
това, че е с десетгодишен срок, заявили 
от испанската полиция. Чужда е само 
снимката на Марк Витинг. След завърш-
ването на разследването той предал 
подправения документ на органите на 
реда.

Витинг получил уверение, че с този 
паспорт ще може спокойно да пътува 
където си иска.

Истинският му притежател Иван 
Пенков нямал никакви проблеми със 
съдебните власти в България, твърдели 
фалшификаторите. Такива са и сведени-
ята на полицията в Мадрид.
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Легендарният треньор откри академия за щангисти в САЩ

Иван Абаджиев знае ня-
кои неща за щангите.

Най-прочутият 
български треньор по 
вдигане на тежести 
доведе малката си 

родина до зашеметяваща победа над 
Съветския съюз на олимпиадата през 
1972 г. През 80-те години силните мъже 
на България доминираха на световните 
състезания, вдигайки тежести три пъти 
колкото тяхното тегло – майсторство, 
нечувано по онова време. Той направи 
шампиони в Турция и Катар и дори 
успя да развие националния отбор по 
бадминтон на страната.

Сега, на 79 години и с посребрена 
коса, легендарният треньор, който 
почти не говори английски, се заема с 
най-голямото предизвикателство - да 
убеди американските атлети, че те могат 
да се справят по-добре. Само трябва да 
усвоят „българския метод“. При 

българския метод
който Абаджиев създава, няма опасност 
от прекаляване с тренировките. Ако 
тялото бъде натоварвано постепенно 
и постоянно, то ще се адаптира към 
всякакво ниво на стрес. Тренировката 
трябва да заема половината от времето, 
в което спортистът е буден, и най-ва-
жното - няма почивни дни. Според 
теорията на Абаджиев контузиите и 
умората е малко вероятно да се появят, 
докато адреналинът циркулира в тяло-
то, стимулирайки производството на 
протеини. Вредните храни (junk food) не 
са проблем.

За разлика от теорията на Абаджиев 
повечето американски треньори вярват, 
че върховите резултати са изцяло про-
фесионално планирана комбинация от 
упражнения за изграждане на издръж-
ливост и здрава сърдечно-съдова сис-
тема. Подготовката включва периоди на 
разтягане и почивка, а здравословната 
и балансирана диета е в основата.

През последните шест месеца Аба-
джиев прекарва почти всяка сутрин и 
всеки следобед, тренирайки състезава-
щи се щангисти в новата си академия в 
Данвил – предградие на Сан Франциско. 
Напуска залата само когато ходи извън 
града, за да чете лекции. Бивш студент 
наема Абаджиев да разпространи пос-
ланието му: „Никога не опитвайте нищо 
по-малко от максимума.“

До момента в академията в Данвил 
тренират четирима американци и един 
мексиканец. Надеждата е, от нея ще 
излязат няколко олимпийски медалисти 
за игрите в Рио де Жанейро през 2016 г.

„Неговият метод отрича всичко, на ко-
ето са ни учили досега’’, казва 48-годиш-
ната треньорка Жаклин Джанет, която 
тича всеки ден, прави коремни преси и 
се занимава с йога, за да може да вдига 
тежести по 5 часа на ден при Абаджиев. 
Тя казва, че не е вярвала в методиката 
му, докато наскоро не счупила рекорда 
във възрастовата си група на аматьор-
ско първенство по вдигане на тежести. 

Джанет все още не одобрява „ужасната 
диета" на Абаджиев, която позволява 
да ядеш сладкиши и да пиеш газирани 
напитки.

Миналия месец Абаджиев изнесе 
90-минутна лекция на среща с треньори 
по силови спортове в Канзас. Той обяс-
ни как българският метод може да бъде 
приложен в колежанския спорт. Но 

идеите му бяха 
посрещнати 

скептично 
Един от треньорите например се съм-

нява, че може да накара състезателите 
си да се подложат на толкова измори-
телна и продължителна тренировъчна 
програма.  (Абаджиев предлага да се 
отнемат мобилните телефони по време 
на тренировка.) Джаред Несланд, тре-
ньор по физическа подготовка в Южния 
университет в Илинойс, също не приема 
методиката.

Иван Абаджиев се опитва да наложи „българския метод” сред щангистите в САЩ

Абаджиев прави 
американски 
шампион за 2016 
с „Българския 
метод” Сн.: WSJ

ХаНа Карп
WSJ
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„Няма как да изстискаш толкова от 
тези деца - те просто няма да издържат 
психически", заяви Несланд.

Но има и други мнения. 
„Накара ме да се замисля. Помислих 

си: "Боже, наистина ли не подготвям 
спортистите си достатъчно", казва Томи 
Лий Барнс, треньор в университета в 
Тенеси. Той добавя, че американските 
треньори клонят към по-лека подготов-
ка, взимайки предвид стреса в живота 
на спортистите - училище и личен 
живот. „Опитваме се да сме сдържани, 
но пък нашите щангисти не са печелили 
злато от 40 години."

Първото състезание по вдигане на 
тежести с участието на България е през 
1946 г. В следващите години страната 
губи постоянно. Тогава се появява Аба-
джиев, изкарал детството си във фабри-
ка за плетене на кошове, който печели 
първия медал в щангите за България 
- сребро от световното първенство в 
Техеран (Иран) през 1957 г. Абаджиев 
казва, че е започнал да експериментира 
със собствените си физически възмож-
ности в свободното време. А след това 
осъзнава: „Вдигаш повече, тренираш 
повече и имаш по-големи резултати."

Абаджиев и последователите му твър-
дят, че българската методика намалява 
риска от контузии, защото щангистите 
се приспособяват към тежести, които 
конкурентите им опитват само на със-
тезание. Според някои треньори в САЩ 
българските щангисти имат по-кратки 
кариери, отколкото състезателите в 
останалите страни. Официални данни за 

това обаче няма. 
През годините правдоподобността на 

методиката на Абаджиев бе оспорвана 
заради постоянните 

допинг скандали
с български щангисти. Случаи на състе-
затели, хванати със забранени веще-
ства, имаше и под негово ръководство, 
и при неговите последователи. Меж-

дународната федерация дори преду-
преди всички свои членки да не наемат 
Абаджиев, защото той е свързан с много 
допинг скандали. Самият треньор обаче 
казва, че единственият препарат, който 
някога се е опитал да даде на щангис-
тите си, е лекарството за астма „Албу-
терол’’, което служи за изчистване на 

дихателните пътища. По времето, когато 
го е давал на щангистите, този препарат 
не е бил забранен.

Абаджиев се оттегля от националния 
отбор през 1989 г., когато комунизмът 
в България пада. Работи като шлосер 
и охранител, за да връзва двата края. 
Става треньор на националните отбори 
на Турция и Катар, дори води подготов-
ката на юношеския тим по бадминтон в 

България. Връща се в щангите за игрите 
в Сидни през 2000 г. Тогава трима бълга-
ри са принудени да върнат медалите си, 
след като са хванати със забраненото 
вещество „Ороцетам’’. Българският съд 
оневинява Абаджиев и състезателите 
му, защото фирмата производител на 
лекарства „Софарма" не е обявила, че 

препарат, използван от щангистите, 
съдържа забранения диуретик. Въпреки 
това международната федерация пре-
поръчва на Абаджиев да не се занимава 
повече с щанги.

Големият треньор живее със съпруга-
та си в София, като се издържа с малка 
пенсия. Миналата година му се обажда 
един от първите му ученици – олимпий-
ският сребърен медалист Алекс Край-
чев. Сребърният медалист има фирма за 
хранителни добавки. Заедно с основния 
производител на щанги "Елейко" те от-
криват първата Олимпийска академия, а 
Крайчев вика Абаджиев за консултант.

Според Крайчев академията в Дан-
вил има две надежди за олимпийски 
медал. Единият е 20-годишният Крис 
Павлов от Монте Виста, Калифорния, 
бивш футболист, който е от българско 
потекло, говори български и служи за 
преводач на Абаджиев. Другото име е 
на 16-годишната иракчанка Сина Абади 
от Конкорд, Калифорния, която спечели 
шампионата по вдигане на тежести за 
девойки, родени през 1995 г.

В същото време Артър Дрекслер - 
президент на Федерацията по вдигане 
на тежести в САЩ, заяви, че централата 
търси златната среда. Много треньори в 
САЩ посещават семинарите на Абаджи-
ев, четат негови статии и дори пътуват 
до България.

"Те търсят начин да постигнат същите 
резултати, но с по-малко тренировки", 
казва Дрекслер.

Според Абаджиев обаче това е невъз-
можно.

Крис Павлов е една от американските надежди за злато от олимпиадата в Рио през 2016

Сн.: WSJ

Сн.: WSJ



Първи 
българин 
стигна до 
финална маса в 
WSOP

Дилян Ковачев (с псев-
доним Botafogo) стана 
първият българин – 
участник във финална 
маса на тазгодишния 
маратон от Световните 

серии по покер (WSOP).  Играчът на 
Team Jinx показа гросмайсторска класа 
в събитие №31 - $3000 Pot Limit Omaha, 
където при страхотна конкуренция 
на 684 опоненти зае деветото място и 
получи награда от $31 360. И тъй като 
през миналата година Дилян бе 10-и в 
същото събитие, удря часът да нанесе в 
най-близко бъдеще и шампионски удар.

След забраната на онлайн покера в 
САЩ повечето прогнози за облика и 
мащабите на WSOP бяха тревожни. За 
щастие в Лас Вегас действителността 
опровергава песимистите. Статистиче-
ски данни показват невиждана досега 
масовост в десетки събития, а когато е 
така, наградните фондове също летят 
нагоре. През тази година във WSOP 
много по-ярко се изявяват и звездите 
в покера, за които тази арена никак не 
е лека. 

Герой в това отношение стана и зна-
менитият френски ас Бертран Гроспе-
лие (ElkY). Той грабна златната гривна в 
събитие №21 - $10 000 Seven Card Stud, 
преборвайки не един и двама могъщи 
съперници със завидно майсторство, 
но  закрилян и от отличен шанс. ElkY 
прибра чудесна награда от $331 639 и 
стана поредният лауреат на най-прес-
тижната комплексна титла в покера – 
Triple Crown. С нея се удостояват само 
играчи, спечелили първи места в тур-
нири на WSOP, EPT (европейския покер 
тур) и WPT (световния покер тур). 

Така Гроспелие последва примера на 
англичанина Джейк Коди, който също в 
този цикъл стигна до заветната „Тройна 
корона” в качеството си на победител в 
събитие №2. 

Другите двама носители на култовата 
титла са Ролан де Улф и Кевин Грифин. 
Рекордьор по възраст в тази уникална 
„коронна компания” е Коди, който е 
само на 22 години. Гроспелие пък е 
най-богатият – с досегашни печалби 
над $8 000 000, като значителна част от 
огромната сума е заработена от ElkY в 
онлайн битки.



идва нова ера в 
бизнеса с камиони

BG ТЕЛЕГРАФ
Делото "Батко" е върнато на 
прокуратурата

След 4 години заседания делото срещу 
бившия шеф на пътния фонд Веселин Геор-
гиев-Батко ще започне пак отначало. Във 
вторник Софийският градски съд го върна на 
прокуратурата за отстраняване на съществени 
процесуални нарушения в досъдебната фаза. 
Злоупотребите в пътния фонд бяха една от 
причините за замразяване на еврофондове за 
инфраструктура през 2008 г. Делото, започна-
ло през март 2009 г., е един от знаковите процеси, наблюдавани от Брюксел, по 
които Европейската комисия прави изводи за напредъка в правосъдието.

Георгиев е обвинен в престъпление по служба за осем деяния, извършени от 
октомври 2006 до ноември 2007 г. 

Делото ще започне отначало най-рано през есента. Това не е първото ново 
начало на процеса. През януари след повече от два месеца забавяне делото пак 
започна отново. 

Приемането ни в Шенген се 
отлага за неопределено време

Лидерите на ЕС отложиха за неопреде-
лен срок влизането в шенгенската зона на 
България и Румъния, стана ясно на послед-
ната среща на министрите на вътрешните 
работи на Европейския съюз във вторник.

Според посланика ни в САЩ Елена 
Поптодорова приемането на страната ни в 
Шенген ще увеличи значително и вероят-
ността да отпаднат визите за САЩ.

Мотивът за липсата на доверие е висо-
кото ниво на организирана престъпност 
и корупция в България и в северната ни 

съседка, което прави границите им с другите страни членки небезопасни.

БСП предлага закон за 
евтаназията

България да разреши прилагането на ев-
таназия по молба на болния или неговите 
близки. Това предлага „със стиснати зъби 
и свито сърце” депутатът от Коалиция за 
България проф. Любен Корнезов, който е 
внесъл проектозакон в парламента.

„По молба на болния или неговите 
близки, когато човек е безнадеждно болен, 
да бъде прекратено по изкуствен начин 
поддържането на живота, като предлагам, ако това се случи, органите на евта-
назирания по право да могат да бъдат трансплантирани - един живот да спаси 
друг живот", посочва депутатът.

Корнезов предлага искането за евтаназия да се разглежда от специална пет-
членна комисия, назначена от министъра на здравеопазването и министъра на 
правосъдието. Предвижда се решенията на комисията да могат да се обжалват 
пред Върховния касационен съд.

България призна 
бунтовническата власт в Бенгази

Българският външен министър 
Николай Младенов и хърватският 
му колега Гордан Яндрокович в съв-
местно изявление признаха либий-
ския Национален преходен съвет в 
Бенгази за легитимен представител 
на либийския народ. България от 
своя страна ще изпрати специален 
пратеник към съвета, предаде Ми-
нистерството на външните работи.

Във вторник Николай Младенов 
посети Бенгази, който е седалището 
на либийските бунтовници. Ми-

нистърът изрази надежда, че либийските архиви ще докажат невинността на 
българските медицински сестри. 

Междувременно в понеделник Международният наказателен съд в Хага изда-
де международни заповеди за ареста на либийския лидер Муамар Кадафи, един 
от синовете му - Сейф ал Ислам, и шефа на разузнаването Абдулах ас Сенуси. И 
тримата са обвинени в престъпления срещу човечеството.

Веселин Георгиев, известен с прякора 
Батко (вдясно)

Сн.: Красимир Юскеселиев



Будилникът на 
Калифорния

Когато главният ревизор 
на Калифорния Джон 
Чанг спря заплатите на 
щатските законодате-
ли миналата седмица, 
започнах да получавам 

въпроси от типа „Как е възможно това“ 
и въздишки в стил „У нас никога не 
може да се случи“.

Затова нека обясня какво става в 
Златния щат. Вече съм писал, че фи-
нансите на Калифорния са невероятно 
объркани заради сложната система, по 
която се гласува бюджетът през послед-
ните 30 години, и заради изобилието от 
правила и правилца за обществените 
харчове, наложени от многобройните 
референдуми. В края на мандата си 
като губернатор Арнолд Шварценегер 
успя да прокара няколко много важни 
реформи (парадоксално, отново чрез 
референдуми). Една от промените бе, 
че бюджетът вече не се приема с квали-
фицирано, а с обикновено мнозинство. 
Тази идея – която впрочем е в разрез 
с вижданията на българския финансов 
министър Симеон Дянков – бе основна 
причина изобщо да се гласува някакъв 
бюджет за следващата финансова го-
дина преди крайния срок 15 юни. Само 
че ревизорът на щата (длъжност, която 
у нас няма точен еквивалент и за която 
можете да прочетете тук: www.sco.
ca.gov) сметнал, че разчетите са грешни 
и депутатите демократи (т.е., мнозин-
ството) са се „объркали“ (със сигурност 
не от математическо невежество) с 
около 1.8 милиарда долара.

Пак според референдум от мина-
лата есен ревизорът Чанг има право 
да запорира заплатите на щатските 
законодатели, докато не бъде приет 
балансиран бюджет. И той направи точ-
но това малко след като губернаторът 
Джери Браун отказа да се подпише под 
сметките на калифорнийския парла-
мент. Законодателното мнозинство, 
ревизорът и губернаторът впрочем 
са съпартийци демократи. Депутатите 
губят по около 400 долара на ден от 
заплатата си (която хич не е гигантска, 
към 95 хил. долара) плюс 142 долара за 
дневни разходи. Някои от тях са богати, 
някои не са, но парите са си пари и 
никой не отказва заплата толкова лесно 
(освен гореспоменатия Шварценегер, 
който взимаше по един долар годишно 
като губернатор, но това е друго).

Докато пиша тази колонка, дойде 
новината, че бюджетът на Калифорния 
е преработен и вероятно ще бъде приет 
скоро. Това накратко са фактите. Както 
отбелязах, най-вече чувам пожелателни 
гласове, че някой ден подобна степен 

на фискална отговорност може да бъде 
постигната и в България. Липсвали били 
само „правилните закони“. Само че това 
е все едно да кажеш, че комунизмът е 
постижим чрез „съветска власт плюс 
електрификация на цялата страна“.

Няма такъв филм, приятели.
Калифорнийските депутати, бюджет-

ният процес и много други дребни 
и недотам дребни проблеми на този 
огромен и богат щат тръгнаха да се 
оправят само когато се случи едно 
нещо: гласоподавателите се ядосаха и 
започнаха да внимават повече. 

Най-важната причина беше икономи-
ческата и финансова криза, която удари 
силно бюджетния сектор (образовани-
ето, обществени медицински услуги, 
всякакви видове помощи) и остави 
доста хора без работа, т.е., направи ги 
зависими от социалното осигуряване. 
Нищо не те отрезвява толкова, колкото 
когато опреш до ефективността на оси-
гурителната система, за да задоволяваш 
основни нужди. Други ключов фактор, 
който помогна за събуждането на елек-
тората, бяха медиите. Отново съм писал 
и преди как  например в. „Лос Анджелис 
Таймс“ разкри колосални злоупотреби 
в обществения сектор – в частност не-
вероятните заплати, които си бяха изпи-
сали кметовете и градските съветници в 
миниатюрното градче Бел. Журналисти 
и блогъри ровят нонстоп в проблемите 
с финансирането на университети, учи-
лища, болници, пишат за разхищенията 
в различни други обществени сектори, 
т.е. отразяват всичко, което е свързано с 
харченето на парите на данъкоплатците 
на местно или щатско ниво.

Това е, тайна няма. Калифорнийските 
гласоподаватели бяха дълбоко заспали 
само преди година-две. Сега те са все 
по-будни и активни, а властта в Сакра-
менто няма как да не реагира на това 
пробуждане. Без първото нямаше да го 
има второто.

Не искам да идеализирам събитията 
в Калифорния, защото в действията на 
Чанг има и доза политическа пресмет-
ливост, но е факт, че изтънелите джо-
бове плюс активни и качествени медии 
създадоха най-добрия будилник, който 
може да съществува в съвременната де-
мокрация. Вие ми кажете какво липсва 
в България от тези компоненти.

Аз лично гледам да внимавам и хич 
не си трая, защото плащам данъци в две 
държави, а значи ми пука двойно.

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

•  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

BG ТеЛеГрАФ
БСП и ДПС внасят вот на недоверие 
за антикризисната политика

БСП и ДПС ще внесат вот на недоверие 
за провала на антикризисната поли-
тика на правителството. Това съобщи 

лидерът на червените Сергей Станишев.  
„Управляващите ги чакат четири вота - два 
вота от опозицията и два от българските 
граждани на предстоящите президентски 
и местни избори“, отбеляза експремиер-
ът.  Според него има основания за вот за 
цялостната политика, какъвто искат от ДПС, 
и такъв ще има. Тактически обаче не искали 
да оставят управляващите на спокойствие 
твърде дълго време. 

Според правилника на парламента, ако се поиска вот на недоверие за цялостна поли-
тика, в следващите шест месеца не може да се внася друг вот. 

„Затова се договорихме първият вот на недоверие, който ще бъде внесен, да бъде за 
провала на антикризисната политика и последиците за българските граждани", аргумен-
тира се лидерът на БСП. 

“Това са наглеци, да искат вот на недоверие, като знаят възможностите си“, коментира 
премиерът Бойко Борисов във вторник. “БСП, ДПС и „Синята коалиция” искат да разбият 
държавата в момент, когато ние правим пътища, пречиствателни станции и усвояваме в 
пъти това, което са им спрели като финансиране, посочи министър-председателят, който 
откри рехабилитирана 12-километрова пътна отсечка между Перник и Брезник. 

Във вторник „Синята коалиция” не се разбраха как точно ще гласуват на предстоящия 
вот, но първоначалната им позиция беше, че няма да гласуват „за”. 

Първанов поиска властта
Президентът Георги Първанов даде заявка за 

участие в политиката и след края на мандата си 
като държавен глава. "Ще имате възможност да 

гласувате за мен и след януари 2012 г.", заяви Първанов 
на среща с хора от Търговище. Бях решил да отида на 
задните редове, но към днешна дата смятам, че трябва да 
остана в активната политика, каза  още той. Гражданска 
структура като АБВ след изборите през есента трябва да е 
катализатор на по-широка коалиция и стимул за развитие 
на нова коалиционна култура, обясни Първанов. За мен 
сега е важно да приключа мандата така, че да запазя авто-

ритета на институцията, допълни той. Първанов сподели, че се надява наследникът му да 
е по-добър от него. Следващият държавен глава трябва да е четящ, много компетентен, 
да е лидер и да има силен експертен екип, обобщи президентът

Прокурори предлагат по-леки 
наказания за пияни шофьори
Шофирането в пияно състояние вече да не 

е престъпление. Това предлагат прокуро-
ри в пакет от предложения за промени в 

Наказателния кодекс. Въпреки зачестилите случаи на 
инциденти с пияни шофьори обвинителите искат да 
се повишат промилите алкохол, заради които още се 
влиза в затвора. В момента всеки, карал кола с над 1,2 
промила алкохол, без да е причинил вреди или ката-
строфа, се наказва с до една година затвор. Прокуро-
рите предлагат затвор само ако промилите са над 1,8, 
а иначе да се налага и отнемане на книжката за дълъг период, минаване на психотестове 
и завишаване на застраховката. Срещу предложенията обаче се обяви вчера правосъд-
ният министър Маргарита Попова, която заяви, че случаите на употреба на алкохол сред 
шофьорите са епидемия. 

Предложенията на обвинителите са част от промените в НК, които работна група в 
Министерството на правосъдието вече събира. 

Рокфелер купи Mall of Sofia
В навечерието на рождения си ден Mall of 

Sofia получи необичаен подарък – нов 
собственик. Търговският център, който на 

9 юни навърши пет години, е пред продажба на 
фонда Europa Capital, част от Rockefeller Group, 
съобщава „Капитал”.

Всъщност подаръкът е за продавачите - GE 
Real Estate и Avestus Capital Partners, които от 

няколко години опитват да излязат от инвестицията. Цената, на която го направиха – 
малко над 100 млн. евро по официални данни, е повече от добра предвид свития пазар 
на имоти. Срещу парите си обаче купувачът получава първокласен актив – най-успешния 
търговски център в София, при това с дългосрочно гарантирана доходност от наемни 
договори.

Сн.: Надежда Чипева, ”Капитал”
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Николета Лозанова в „Гласът на 
България” по bTV
Милен Цветков става част от екипа на „X Factor” във Варна

Пропялата нас-
коро Николета 
Лозанова ще 
участва в новия 

музикален формат на bTV 
„Гласът на България”, но не 
като певица, а като воде-
ща. Информацията беше 
публикувана първо във 
вестник „Уикенд” и засега 
не е потвърдена официал-
но от телевизията.

Междувременно 
кастингите за „Гласът на 
България“ започнаха в 
понеделник. По време на 
прослушванията канди-
дат-талантите трябва да 
покажат всичко на което са 
способни.

Шоуто вероятно ще 
стартира в ефира на bTV 
около 4 юли. TRIO Television 
ще предлага програмата и 
на запис. 

Гласът на кандидатите е 
единственият критерий, 
по който ще бъдат селек-
тирани кандидат-звездите. 
Уникалното в историята на 
музикалните тв формати е 
процедурата на кастинга 
„на сляпо”. Външният вид 
и поведението на кан-
дидатите остават скрити 

за журито в първия етап 
от прослушванията, като 
участниците сами избират 
песните и жанра, в който 
да се изявят, а четиримата 
звездни треньори избират 
своите отбори 

Освен Ивана и Миро, 
от bTV обявихя и другите 
двама треньори. Това са 
поп певицата Мариана По-
пова и рокаджията Кирил 
Маричков. 

Мариана Попова 
представи България на 
конкурса “Евровизия” 2006 
г. и нашумя с таблоиден 
скандал, който я свърз-
ваше в любовни отноше-
ния с президента Георги 
Първанов.

Кирил Маричков е един 
от най-популярните и 
успешни български рок 
музиканти на всички

времена. През 1967 г. 
той основава „Щурците“, 
с които прави над 2600 
концерта в 16 страни.

Междувременно във 
Варна минаха кастингите 
за музикалното риалити 
на Нова ТВ „X-Factor”, което 
тръгва от есента. Милен 
Цветков се присъедини 

към екипа на шоуто в мор-
ската столица. 

Сред регистриралите се 
за кастинта има служители 
на Административния съд 
във Варна, на полицията, 
на фирми за трикотаж, за 
химическо чистене и за 
мебели. 

17-годишен младеж е 

заявил, че обича да смесва 
музиката и на кастинга ще 
представи парче, в което 
звучат ню ейдж с поп-фолк 
и поп с класическа музика, 
а негова съгражданка 
иска да бъде известна 
като Елица Тодорова и да 
е посланик на българската 
музика по света.
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Glee тръгва 
по bTV, 
предаванията 
излизат в 
отпуска

Най-гледаните предавания на bTV излизат 
в лятна ваканция. От 2 юли след късните 
новини ще вървят най-добрите издания на 
„Шоуто на Слави” от последния сезон. Ако 

ги изпуснете на живо, може да ги гледате on demand от 
TRIO Television.

Всяка събота от 18:00 часа (BG) ще бъде припомняно и 
най-доброто от публицистичните предавания „Хрътките” 
и „Код: Криминално”, които иначе вървят по bTV Action.

Предаването „Нека говорят с Росен Петров” излиза във 
ваканция от 3 юли, като последното издание се излъчи 
на 26 юни. 

На негово място в неделните следобеди ще се въртят 
любими хитови филми, а повторенията на епизодите от 
комедийната поредица „Велика България” започват в 
12:30 часа (BG). 

От началото на юли всеки делничен ден зрителите ще 
имат възможност да гледат младежкия блок на bTV. В 
10:00 часа ще тръгва хитовата поредица “Мечтатели”, а от 
11:00 часа – награденият в категория “най-добър сериал” 
за 2010 година – „Клуб „Веселие” (Glee).

Сряда, 22:00 (BG)

“Магнитна буря“
Екшън, фантастика

Сряда, 23:00 (BG)

“Цветовете на копнежа“
Романтична драма

Сряда, 20:00 (BG)

“Господар и командир: 
далечният край на света“
Приключенски с Ръсел Кроу

Сряда, 21:00 (BG)

“Целувки от Гърция“
Романтична комедия

Петък, 22:00 (BG)

“Белязан да умре“
Екшън

Петък, 21:00 (BG)

“Момиче за един сезон“
Романтична комедия

Четвъртък, 22:00 (BG)

„Върхът на Данте“
приключенски екшън с 
Пиърс Броснан

Четвъртък, 14:30 (BG)

„Херкулес“
сериал , сезон 1, епизод 1
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Люба Кулезич и 
Иван Гарелов се 
скараха в ефира 
на ТV7. Причина-

та за поредния конфликт 
между журналисти в 
България, бе присъде-
ната наскоро награда за 
телевизионна журналис-
тика “Свети Влас”. Мистър 
Панорама бе поканен за 
право на отговор, тъй като 
в поредица от предавания, 
водещата на „Насреща 
Люба Кулезич” критикува 
новоучредения приз.

”Невинна ли е авантюра-
та между бизнеса, журна-
листиката и наградите”, 
попита Кулезич Гарелов, 
а журналистът помоли да 

прочете резюмето, което 
си е подготвил.

От написаното стана 
ясно, че именитият журна-
лист е учредител на награ-
дата “Свети Влас” заедно с 
проф. Ивайло Знеполски, 
Любен Дилов, доц. Георги 
Лозанов, Петко Бочаров, 
Георги Тенев, Димитър 
Найденов, Павел Васев, 
Копринка Червенкова, 
Стефан Димитров и Антони 
Георгиев. Сред спонсорите 
пък били не само братя 
Диневи, а и други фирми, 
сред които и фармацевтич-
ната компания на един от 
собствениците на „Труд” и 
„24 часа” – Огнян Донев. 
Фондацията пък случайно 

или не, била регистрирана 
в Бургас. Цялата церемо-
ния се провела в хотела на 
братя Диневи, но по това 
време хотелите навсякъде 
били празни, обясни още 
Гарелов.

Защо сред номинирани-
те липсват разследващи 
журналисти като Диляна 
Гайтанджиева и Васил Ива-
нов, попита Люба Кулезич. 
Гарелов пък обясни, че Ку-
лезич не е влязла сред кан-
дидатите за приза, защото 
според регламентите на 
конкурса оценки се давали 
само на предавания до 1 
март, а нейното стартирало 
след тази дата. Кулезич пък 
обясни, че сама е отказала 

да бъде номинирана за 
подобна награда.

Наградата „Св. Влас“, 
беше присъдена за първи 
път тази година на Диана 
Найденова, заедно с 10 
000 лв. Идеята на приза 
била той да се превърне 
в традиция, а паричната 
премия догодина да бъде 
поне двойно по-голяма.

„Ужасно приятно ми 
беше с вас, толкова 
приятно, че не мога да си 
позволя да остана повече, 
каза Гарелов, след като си 
прочете резюмето, стана, а 
камерата проследи напус-
кането на студиото. „Дано 
още по-приятно да ви ста-
ва”, отвърна му Кулезич.

Кулезич и 
Гарелов се 
„кълват” в 
ефир

Събота, 11:00 (BG)

„Скуби Ду – къде ми е 
мумията“
Анимация

Събота, 13:00 (BG)

„Лятно слънцестоене“
Романтична комедия

Събота, 00:15 (BG)

„Офицер и джентълмен“
романтичен с Ричард 
Гиър

Събота, 00:15 (BG)

„Блус брадърс“
комедия



Диляна Попова

мария тоНева
Сп. „Жената днес”

Сн.: Васил Германов

„...Името ти е псевдоним, мейлът ти е служебен, а теле-
фонът ти е с временна карта, така че си оставаш пълна 
мистерия.” В такива мисли е потънал актьорът Захари 
Бахаров, когато иде реч за Диляна Попова. Тая мистерия 
обаче е филмова и всички загадъчни отговори намираме в 
хитовия LOve.NeT. 

Една от най-новите български ленти ни хвърля във вир-
туална мрежа от интриги, страсти и любови. В него Диляна 
Попова играе фриволната Ники. Животът също й предлага 
интересни роли, при това съвсем истински. При нея красо-
тата е добре употребен дар от Бога, който я нарежда сред 
най-успешните топмодели на България. От „нямото кино” 
на фотосесиите и подиума до кинодебюта й в LOve.NeT, 
за сбъдната й мечта да създава дрехи и цветни житейски 
сезони, за високите токчета и ниските мъже си говорихме 
с Диляна, докато тя опитваше да пребори забележителен 
хълм от доматена салата със сирене.

Филмът&Мрежата
Напразните усилия на любовта тръгват от Шекспир, но в 

днешно време се реализират в интернет. Бурята и цената 
на истината обаче връхлитат извън мрежата - голота на 
телата и разголване на душите. Такъв е сюжетът на LOve.
NeT. За Диляна това е шанс официално да се сприятели със 
Седмата муза, без да я тревожи с голотата си.

„Искаше ми се да експериментирам, затова се явих 
на кастинга. Никога не съм си представяла да снимам в 
киното, да имам роля. Като модел съм свикнала с камерата, 
участвала съм в реклами, но не се е налагало да помня дъл-
ги реплики. 

Във филма имам една 
гола сцена, която не ме 
притесни - много пъти съм 
се снима- ла гола. Повече ме 
затруд- ни минисканда-
лът, в който трябваше 
да съм агресивна, да се 
карам, да викам - като натура 
не съм такава. Не крещя. 
Ако някой ме обиди, по-скоро 
ще се затворя в себе си и 
ще мълча с дни. Моята героиня 
се казва Ники, бих казала, че с 
нея доста си приличаме. 

Единствената разлика 
е, че тя си позволя-

ва да спи за пари 
с разни мъже, с 

които се запозна-
ва в интернет 

сайтовете. Но 
историята 

приключва 
красиво, 
когато се 

влюбва в 
един от тях. 
Така е във 
филма, но аз 
не вярвам 

в подобни връзки. Недоверчива съм и ме е страх да си 
комуникирам с някого и да се сближим, без да го познавам, 
без да го усетя като енергия и излъчване. Макар да съм чу-
вала как доста запознанства в мрежата свършват с любов и 
сватба, за мен това е много странно - размишлява Диляна 
и признава за хладните си отношения с личния компютър. 
Ползвам мрежата единствено за работа, дори и тогава е 
рядко. Техниката не ме влече. Компютърът ми се струва 
далечно и трудно нещо, досадно и неинтересно. Затова пък 
си имам личен „хакер”, приятел още от ученическите ми 
години, който много ми помага в тая област.”

Труд&Творчество 
Техникум по облекло в началото и моден дизайн в Нов 

български университет накрая. Едно интересно модно 
пътешествие, което сбъдва мечтата на Диляна за собстве-
но ателие. То става факт в края на миналото лято и носи 
повелите на широко скроената мода. В буквалния смисъл 
на думата. „Повечето дрехи са в мой стил, малко раздърпа-
ни. За мен е важно да са с широко деколте, да ми е широко 
около врата, материята да е мека и приятна, без никакви 
етикети и други дразнители.” В този рай на ненатрапчива 
естетика главна роля имат тениските. От всички варианти 
най-впечатляваща е скъсаната тениска, с бримки и дупки. 
„Дупките и бримките лично аз ги правя, много ги харесват 

всички”, смее се Диляна. Без да е в конфликт с тенденциите, 
любимите й цветове са безцветните, както нарича бяло-
то, сивото и бежовото. Черното също. В нейното ателие 
настоящ хит са деликатните „пепел от рози” и тебеширено 
синьото. „Такива са дрехите и в моя гардероб. Обичам неу-
тралните, безцветни неща. Не мисля, че някога бих облякла 
нещо жълто.”

Мъже&Високи токчета
Волната момчешка стилистика в облеклото на Диляна 

има своите ексклузивни изключения. Тогава всичко остава 
същото, прежалени са само кецовете. Настъпва часът на 

високите токчета. „Е, понякога трябва да има нещо секси. 
Много харесвам жени с тениска, дънки и високи обувки. 
Много обичам обувки с токчета, но повече от час не мога 
да издържа. Ама това не е проблем. И без това харесвам 
ниски мъже... А моите приятелки много ми се смеят. Казват: 
„Ааааа, този ли? Ама той е много висок за тебе, ти няма 
да му обърнеш внимание.” Всички ниски мъже са мои, 
образно казано. Ама не „ниски-ниски”, уточнява Диляна от 
височината на своята камбанария. „Обикновено те са ни-
ски, пъргави, енергични и доста нервни, когато се наложи. 
Обичам мъжете с момчешко излъчване, не си представям 
мъж с костюм.” 

Love & Peace
Любовта носи своето послание дори върху ръката й. 

Огледално и красиво изписана на латиница в компанията 
на друга красива дума – мир. За нея в любовта винаги има 
място за прошка. Но никога място за трети човек. „Аз съм 
моногамна, но се е случвало да изневерявам. И зная, че 
това е краят на връзката, която съм имала до момента. Не 
си представям да имам паралелни връзки, чувството за 
вина е едно от най-тежките ми самонаказания. Предпочи-
там да съм искрена. За мен сексът е любов. Мога да съм 
сама дълго време, чисто сексуалните нужди не са ми по 
сърце.  Няма нещо, което не бих простила. В любовта нищо 

не е твърде много. 
Би ме обидило, кога-
то някой иска да ме 
промени, да ме вме-
сти в своя си идеал 
за жена. Харесал е 
нещо у мен, обаче 
по-късно започва 
да критикува дори 
начина, по който се 
обличам, прияте-
лите ми, местата, 
където ходя. Накрая 
се питам: абе този 
човек всъщност как-
во харесва у мен? 
Казвам си, че в него-
вите очи вероятно 
съм модел, лесен за 
манипулиране, кого-
то може да промени. 
Явно давам вид на 
такава. Като цяло 
съм мила и добра - 
до момента, в който 
наистина много за-

почват да изискват от мен, а аз твърдо си държа на моето. 
Обидно е някой да иска да те обезличи по този начин.” 

„Сега съм сама, нямам приятел. Забелязвам, че все по-
трудно мога да харесам някого и да му се доверя напълно. 
В началото всеки показва най-добрите си черти, има тър-
пение, правят се компромиси, а после 
нещата се променят. Всичките ми 
връзки са ме променили по опреде-
лен начин и всеки път гледам това да 
е към добро. Да не изисквам повече, 
отколкото давам, да няма излишна 
ревност. Любовта ми се случва все 

Коси и грим Слав
Стил Хубен

Сн.: Васил Германов
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не е твърде много. 
Би ме обидило, кога-
то някой иска да ме 
промени, да ме вме-
сти в своя си идеал 
за жена. Харесал е 
нещо у мен, обаче 
по-късно започва 
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човек всъщност как-
во харесва у мен? 
Казвам си, че в него-
вите очи вероятно 
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нещата се променят. Всичките ми 
връзки са ме променили по опреде-
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е към добро. Да не изисквам повече, 
отколкото давам, да няма излишна 
ревност. Любовта ми се случва все 

по-рядко. Напоследък и разделите ги приемам по-лесно. 
Без много драми, което е добре. Имало е моменти, в които 
съм си мислила, че светът свършва, когато една любов си 
отиде. След време разбираш, че всичко преживяно си е 
струвало, че не е трябвало да се вкопчваш в ситуацията и 
да искаш да я промениш.”

Femme Fatale
Стендал казва, че красотата е обещание за щастие. Дали 

е така? И възможно ли е една красива жена да е възхитена 
от красотата на друга? Диляна дава този отговор. „Обожа-
вам Моника Белучи, най-красивата жена за мен. Споделям 
и нейната философия за красотата. Тя казва, че трябва 
да се научиш да обичаш себе си - защото голяма част от 
красивите жени имат проблем със себе си. С това как ги 
възприемат околните, как те сами се оглеждат в собстве-
ните си очи и дали могат да понесат бремето на красотата. 
И аз имам моменти, в които не харесвам нещо или напра-
во не харесвам нищо у себе си, водя някаква вътрешна 
борба. Не само визуално, говоря за черти от характера ми. 
Имам странен характер. На пръв поглед изглеждам лесно 
достъпна, приятелски настроена. Но дори най-близките ми 
казват, че винаги има една бариера около мен, 
която трудно се преодолява. Често мисля, 
че съм си самодостатъчна и не показвам на 
близ- ките ми колко са важни за мен. Но 
не съм темерут, давам много любов, но по 
мой си начин. Отношенията между хората 

са сложно нещо. И понякога 
изпадам в състояния на 
недоволство от себе си или 
от живота. Гледам обаче 
бързо да се приземявам. 
Всички потъваме в про-
блемите си и се самоза-
бравяме понякога. Да си 
припомним обаче филма 
„Беднякът-милионер” – той 
е добър пример как хората 
може да живеят бедно, но 
с усмивка и очите им да 
греят - заредени от чиста-
та духовност, която носят. 
При нас това го няма. Усе-
щаш по улиците цялата 

лоша енергия и сивота 
на тия затворени в себе 
си хора, готови по-

скоро да те нагрубят, 
отколкото да ти се усмихнат. 

Мисля, че ние духовно сме много ограбени. 
Но няма да е все така. Моите мечти за 
бъдещето са свързани със семейството - 
мечтая си за голямо семейство с поне три 
деца, много обичам децата.”

 - Диляна, покрай участието ти в “Стъклен дом” 
стотици хиляди фенове на сериала се питат дали 
имаш силикон в устните?

- Истината е, че си сложих хиалуронова киселина, 
и то само в горната устна. Май корекцията ми дойде 
в повече. Много приятели ме питаха дали съм си пи-
пала устните, което ми подсказва, че доста си личи. 
Естет човек съм, обичам нещата да стоят красиво, но 
понякога не се получава това, което си представяш. 
Наскоро отново ходих да ми махнат част от мате-
риала. Имах чувството, че са се появили топчета, 
и се бях притеснила. Смешното е, че преди години 
отново си бях сложила хиалурон и тогава никой не 
забеляза. Сега сто човека се изредиха да ме разпит-
ват има ли намеса. Явно в сериала са ме гледали под 
лупа. 

- Как оценяваш играта си в изминалия сезон на 
сериала?

- Първите епизоди въобще не ги гледах. Притес-
нявах се, че няма да се възприема как стоя на екран 
и това щеше да попречи на работата ми. В началото 
събирах мнения от най-близките ми хора и, естест-
вено, получих необходимата подкрепа. Последните 
серии ги изгледах с голям интерес. Точно там най-
много се притеснявах какви ще ги свърша и затова 
положих огромни усилия. С мой приятел режисьор 
по няколко пъти съм репетирала едни и същи сцени 
само и само да постигна необходимия ефект. 

Трябваше от позитивен и усмихнат човек да стана 
лоша и това ми беше най-трудно. 

Не съм актриса и не знам как да преобърна обра-
за.

Много трудно ми беше да си повярвам, че мога 
толкова много да намразя сестра си в сериала, при 
положение че знам колко много обичам моята в жи-
вота. Истината е, че и ние със сестра ми не се разби-
рахме много като малки. Тя е по-голяма с три години 
и много мразеше да ме води със себе си в нейната 
компания. Много се карахме и тя доста ме биеше. 

- А защо няма мъж до теб?
- Защото съм лесбийка (смее се).
- Трябваше да го кажеш много по-рано това, за 

да ми помогнеш със заглавието.
- Без да проявявам чувство за хумор към някои 

неща, няма как да се справя с цялата тази истерия. 
Ако трябва да съм сериозна, опитвам да си намеря 
човек, с когото да се разбирам и да бъда щастлива, 
но не е толкова лесно. На трийсет години може 
би съм станала една идея по-самодостатъчна и 
претенциозна. През последните години съм живяла 
с няколко човека, но не се получиха нещата. Няма 
смисъл да изнасилваш нещата, ако още на чет-
въртия-петия месец видиш, че не сте един за друг. 
Сигурна съм, че ще позная от първия път мъжа, от 
когото ще поискам да имам дете. Засега не ми се 
получаваха нещата.

- Това притеснява ли те?
- В никакъв случай. Повечето от моите приятелки 

също в момента са без сериозни връзки и се чувст-
ваме добре. Понякога си мисля дали проблемът не е 
у мен. С моята професия имам досег с всякакъв тип 
мъже и пак не мога да усетя с душата си, че с един 
точно определен ще мога да се обвържа. Септември 
ставам на 30 години и често се замислям, че искам 
да имам дете. Ако не си намеря човека, ще намеря 
такъв, от когото да имам 
дете. Не съм спряла в 
истинската любов, но 
тя може да се появи и 
на 50. Засега се чувст-
вам добре сама. 

- Не те ли оплетоха 
в любовни отноше-
ния с колегите от 
"Стъклен дом"? 

- Нали не вярваш, 
че са пропуснали да 
ме свържат и с Бойко, 
и с Асен, и с Калин. 
Няма лошо да се пишат 
какви ли не глупости 
- това си е реклама за 
сериала. 

- Говореше се, че в новия сезон изчезваш още в 
първия епизод.

- Чела съм само сценариите за първите два епизо-
да. Там съм и продължавам да върша лоши неща. За 
по-нататък наистина не знам. 

- Видя ли след това гафове, които не сте забеля-
зали по време на снимки?

- Имаше подобни смешни моменти. Обяснявах на 
Калин как отивам да се преоблека и той ми направи 
забележка, че никой не казва преоблека. Стремях 
се да говоря правилен български, но в някои случаи 
това звучи изкуствено. Най-много забележки ми 
правеха за движенията. Режисьорът не се умори да 
ми повтаря, че трябва да тичам като нинджа, а не 
като манекенка, в сцената, когато преследвах сестра 
си. В друга една сцена трябваше да изритам злоб-
но някакви боклуци, но и там движенията ми бяха 
прекалено плахи. Не е никак лесно от днес за утре 
да се научиш да тичаш и риташ по правилния начин. 
Бая усилия ми костваше да се науча, но усилията си 
заслужаваха. 

- Така и не успях да ти намеря профила във 
„Фейсбук”.

- Няма как да ме намериш, защото си изтрих про-
фила. 

- Не е възможно да си направила подобно 
светотатство!

- Направих го и сега се чувствам много по-спо-
койна. Започнаха много да ме притесняват вся-
какви хора. Решението ми беше окончателно след 
сблъсъка ми в мрежата с един травестит. Написа ми 
съобщение от рода: "Извинявам ти се на теб и ти се 
извини от мое име на родителите ти, че ти направих 
некролог." Страшно се шашнах, защото вече имах 
подобен инцидент. Део ми се беше обадил да каже, 
че е видял некролога на Дичо. После Дичо сам беше 
отишъл да си свали некролога. Представям си какъв 
шок е да видиш подобно нещо. Помолих въпрос-
ния човек да спре да ми пише, но той продължи и 
трябваше да взема решителни мерки. Не ми липсва 
„Фейсбук”. И без това се изнервям, ако стоя прекале-
но дълго пред компютъра. („168 часа”)

„Травестит ми 
направи некролог”

Сн.: Васил Германов



4 29 юни - 5 юли 2011

Събота, 20:20 (BG)

Канадска борба

Събота, 16:00 (BG)

„Бурени“
драма, комедия

Събота, 21:00 (BG)

“Един прекрасен ден“
Романтична комедия

Събота, 22:30 (BG)

„Призрачна бленда“
Ужаси

Неделя, 15:00 (BG)

„Почти известни“
Музикална драма

Събота, 15:00 (BG)

„Лепнат за теб“
комедия

Неделя, 21:00 (BG)

„Американско жиголо“
криминален с Ричард 
Гиър

Събота, 20:00 (BG)

“Бевърли хилс чи хуа 
хуа“
комедия

Любов, екзотика и стил в 
новата седмица на „Черешката”
Поредната доза усмивки и 

положителни емоции ще 
донесат новите пет епизо-
да от четвъртата седмица 

от „Черешката на тортата”. Главни 
герои в този мини сериал са Любо 
Киров, бившият вокал на „Те”, певе-
цът и поклонник на Тибет - Дони, 
актрисата Мая Бежанска, войводата 
Краси Каракачанов и красивата 
Юлиана Дончева.

Предаването върви всеки делни-
чен ден от 20 часа (BG) по Нова ТВ, 
а вие може да гледате епизодите на 
запис от TRIO Television в удобно за 
вас време.

Любо ще бъде първият домакин. 
Той приготви на гостите изцяло 
рибно меню и вдигна летвата още 
от първата вечер. Всички му дадоха 

много високи оценки, с което доказа, че освен изключително до-
бър музикант е и страхотен кулинар 
и много гостоприемен. 

Като най-кутцузлийска, но и не 
по-малко шантава може да се 

определи  вечерята при Дони. 
Съпругът на Нети сервира 
първо, второ и десерт, изцяло 
от ориз. Голям беше интересът 

и към тибетския чай, който се 
прави със специално масло, 

мляко и сол. Лидерът на ВМРО 
Краси Каракачанов спечели гос-

тите си с уникалната си колекция 
стари оръжия, друсан войводски 

кебап и много специална ракия.
За Юлиана Дончева остана 

последният ден, в който гвоздей 
беше двойникът на Брус Уилис.
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Пиронкова сгази Винъс 
пред Уилям и Кейт, но 
отпадна от „Уимбълдън”

Валенсия с предложение 
за Бербатов

За втора поредна година българската тенесистка Цветана Пиронко-
ва отстрани ракета номер 2 на САЩ – Винъс Уилямс, от турнира за 
големия шлем „Уимбълдън”. Този път победата се случи пред очите 
на кралската двойка Уилям и Кейт.

За нещастие ракета номер едно на България напусна във вторник 
„Уимбълдън”, след като на четвъртфинала бе победена от осмата в 

световната ранглиста – чехкинята Петра Квитова, с 6:3, 7:6, 6:2.
Миналия сезон 

Цвети победи Винъс 
на чертвърт финал, 
тази година я изпрати у 
дома на осминафинал. 
Българката победи в 
два сета – 6:2, 6:3. С тази 
си победа BG ракетата 
води с 3:1 победи срещу 
бившата номер 1. Аме-
риканската тенесист-
стка, която бе само с 
2 места по-напред в све-
товната ранклиста – на 
31-во място, е петкратна 
шампионка на „Уимбъл-

дън”. Тя последва сестра си Серена към дома, която също отпадна на осминафи-
нал. „Двоен смъртоносен удар за сестрите Уилямс” писа в заглавие британският 
вестник „Дейли мейл” непосредствено след мача на Цвети.

В третия кръг от тазгодишния турнир Пиронкова отстрани фаворитката Вера 
Звонарьова и така й „отмъсти” за миналогодишното отпадане на полуфинала.

Снимки: Ройтерс, ПА

Испанският Валенсия подготвя оферта на стойност 14 милиона 
лири за българския нападател Димитър Бербатов, съобща-
ва британската преса. Българинът има договор за още една 
година с Манчестър Юнайтед, но загуби титулярното си място 
на "Олд Трафорд" във втората половина на миналия сезон и 
английският шампион е готов да го продаде при подходяща 

оферта. 
Сериозен интерес към играча има и от страна на Пари Сент Жермен, но фран-

цузите все още не са отправили конкретно предложение. "Чух за интереса на 
ПСЖ, но искам да подчертая, че никой не е разговарял с мен и това са само слу-
хове. Пари Сент Жермен 
може да има интерес, но 
няма нищо конкретно, така 
че не виждам смисъл да 
коментирам", заяви агентът 
на нападателя Емил Данчев 
за football365.fr. 

"Той има договор с Ман-
честър Юнайтед за още 
една година и се чувства 
щастлив там. Димитър 
може да завърши кариера-
та си в Манчестър. Естест-
вено има риск той да играе 
по-малко, но никога не 
можеш да бъдеш сигурен 
за титулярното си място, 
когато си в някой от големите европейски отбори", допълни Данчев. 

"Готови сме да изслушаме всяка оферта, не затваряме нито една врата, но 
Димитър е играч на Манчестър Юнайтед и така ще остане до друго развитие на 
нещата", каза още Данчев
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Любимият цвят издава характера, какво крие езикът на цветовете?
се с добра интуиция. "Зелените" хора 
не обичат промените и не са избухли-
ви. Често действията им са бавни. 

Червеното е любимо на лидерите. 
Активни и изпълнени с енергия, вие 
сте готови да работите здраво, докато 
постигнете целта си. Амбицията ви 
понякога граничи с желание за власт. 
Любителите на червения цвят са дина-
мични и решителни. Често червеното 
е свързвано с агресия, но "червените" 
хора могат да изразходят заряда си 
просто в активни действия. Обичат да 
привличат внимание към себе си. От-
личават се със силна воля, оптимизъм 
и смелост, която понякога прераства 
в авантюризъм. Те са емоционални и 
темпераментни, можете да разчитате 
на искреността им.

След червеното е почти задължител-
но да следва черно. Черният цвят е 
мистичен, хората, които го предпочи-
тат, са затворени в себе си, не обичат 
да разкриват мислите и чувствата си. 
В същото време те следват принципи-
те си и не отстъпват от тях. Понякога 
са дори консервативни. Черното се 
свързва и с тъгата. Издава неувере-
ност, но не прибързвайте да си вадите 
заключения, защото, човекът, който 
носи черно, може просто да е предпо-
чел да е класически стилен.

Бялото по традиция се свързва с 
невинността. Белият цвят е предпо-
читан от искрени и деликатни натури. 

Те винаги са готови да се притекат на 
помощ. Търсят хармония и съвършен-
ство. Тези хора често са педантични и 
особено взискателни. Бялото е баграта 
на радостта, свързва се и с благополу-
чие. Можете да заложите на него, ако 
отивате на важна среща. Любителите 
му ценят справедливостта и воюват за 
нея.

Синият цвят е цветът на мечтатели-
те. Любим е на хора с богата духовност, 
склонни към размисъл. Той носи спо-
койствие, ето защо е добра идея да бо-
ядисате спалнята си в синьо. Свързва 
се с верността, изразява и скромност. 
Хората, които го предпочитат, играят 
по правилата, не обичат да нарушават 
нормите – правни и морални, често 
почитателите му граничат с консерва-
тизъм. Те са предани и чувствени.

Сивото разкрива предпазливост. 
Вие не обичате да се изявявате и да сте 
център на внимание. Общуването не е 
стихията ви, не си падате по шумните 
компании. Недоверчиви и потайни сте,  
избягвате да вземате важни и отго-
ворни решения. В сивия цвят се таи 
тъга. Ако бизнес партньорите ви обаче 
залагат на сиво, радвайте се, счита се, 
че ще са точни и сериозни.

И сега да сложим розовите очила... 
Розовото е жизнерадостен цвят. 
Според случая то може да означава 
невинност или намерение за флирт. На 
розово залагат нежните, сантиментал-

ни и чувствителни хора. Бъдете внима-
телни с тях, защото се обиждат лесно. 
Те не обичат пререканията и гледат 
да избягват конфликтни ситуации. 
Предпочитат да замълчат, отколкото да 
предизвикат скандал. 

Лилавото е най-загадъчният цвят. 
Любителите му често драматизират 
ситуацията, виждат проблемите по-
големи, отколкото са. Присъщи са им 
силните емоции и резките промени в 
настроението, границата между смях 
и сълзи при тях е съвсем тънка. Често 
"лилавите" хора живеят в свой илюзо-
рен свят. Те са съзерцателни личности, 
но въпреки това са разумни.

Кафявото е обичано от "топлите" 
хора. Типично е за здравомислещите 
и традиционалистите. Земният цвят 
говори за постоянство и честност. Вие 
обичате сигурността – както в отноше-
нията, така и в чисто материален план. 
Харесва ви да си доставяте удоволст-
вия, включително и гастрономически.

Оранжевият цвят е цветът на за-
бавните и интересни хора. Те харесват 
разнообразието, динамиката, опозна-
ването на нови места и хора. Обичат 
ясните отношения, говорят свободно 
за чувствата си и са силно съпричастни 
към чуждите емоции. Те са независими, 
знаят целите си и ги преследват стрем-
главо. Като негативни характеристики 
психолозите посочват честолюбие и 
гордост.

аНЕта стЕфаНова

Нещата, които харес-
ваме, говорят за нас. 
Предпочитаният 
цвят разкрива черти 
от характера ни, но 
какво крие езикът на 

багрите?!
Ако жълтото е вашият цвят, вие сте 

позитивно настроена личност, не се 
предавате лесно, превземате върхове 
и борите изпитания. Амбициозни и 
интелигентни сте, проявявате се добре 
в професионалната сфера. У вас живее 
артистичният дух. Приспособявате се 
лесно към промените. Вие сте кому-
никативни и общуването с непознати 
не ви е проблем. Притежаване жизне-
ност и добро настроение. Внимавате 
в отношенията си с околните, щадите 
чувствата им.

Някои свързват жълтото с ревност 
и завист, но възможно ли е това да е 
вярно за най-слънчевия цвят? 

Зелен – цветът на природата раз-
крива творческата ви същност. Той 
означава жизненост и непоклатима 
вяра. Най-вече в себе си. Свързва се със 
спокойствие, късмет и плодородие. Лю-
бителите на зеленото изливат душата си 
само пред доверени и проверени през 
времето приятели. Обичат да са заоби-
колени с обичани хора, имат нужда не-
прекъснато да общуват с тях. Отличават 

Ето я новата „Мис България”

Новата „Мис България” 
се казва Ваня Пенева. 
Тя получи най-голям 
брой гласове след 
вота на журито и на 
зрителите в първото 

по рода си риалити по ТВ7.
Тя пребори 11 финалистки от цялата 

страна, кандидатки за короната. Лента-
та й връчи миналогодишната призьорка 
Ромина Андонова. Победителката си 
тръгна и с чисто нов автомобил “КИА 
Пиканто”.

Първа нейна подгласничка стана 
20-годишната Деница Стоянова от 
София. На трето място се класира Олга 
Модева на 17 г. от Елин Пелин.

Ваня е на 23 г. и е от града на розите 
– Казанлък. Това не е първата титла от 
конкурси за красота на победителката, 
макар че тя не е професионален модел 
и не е представител на модна агенция. 
През 2007 г. Ваня Пенева става „Царица 
на Долината на розите”. Красавицата 
получи правото да представи страната 
ни на най-престижния международен 
конкурса за красота – „Мис Свят” на 6 
ноември в Лондон. Тя грабна и голямата 
награда – чисто нов автомобил, който 
тази година за първи път ще остане 
притежание на победителката.

Фаворитката на зрителите Ваня 
Иванова, която събра най-голям брой 
зрителски гласове,  получи истински 
диамант като комплимент от проду-
центска къща no frame media, осъщест-

вила конкурса „Мис България – Пътят 
към короната”.

Момичетата бяха оценявани от ос-
емчленно жури в състав Жени Калкан-

джиева, модна агенция „Визаж”, Ирина 
Папазова, модна агенция „Интерсаунд”, 
Емил Кошлуков, продуцент от  no frame 
media, Стойчо Керев, водещ на преда-
ването „Пряка демокрация” по TV7, Лес 
Уелдън, продуцент от New Image, ле-
гендата на българската естрада Орлин 
Горанов, диетоложката на звездите д-р 
Енджи Касабие и Даниела Митева.

Телевизионните зрители станаха 
свидетели на грандиозен 3D шоу 
спектакъл по време на официалната 
церемония по награждаването. Тази 

година форматът 
на гала вечерта не 
бе единственото 
нововъведение в 

конкурса, пред-
ложено от новите 
организатори от 
no frame media.

За първи път 
целият конкурс 
се проведе под 
формата на теле-
визионно риали-
ти. Продуцентите 
заложиха на пълна прозрачност, а 
това позволи на зрителите да просле-
дят цялата подготовка на момичетата 

– от кастингите до финала. Те имаха 
възможност да дадат гласа си за своята 
избраничка.
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за рожденни дни и детски партита

Тел. 708 415 0590 – Иван

Ниски цени

Гарантирано забавление  
за децата

Корабът- 
майка  
на Apple

В сегашната централа на Apple има магазин, който продава тениски, 
химикали, чаши и други рекламни сувенири. Сред тях е и тениска, 
на която пише "Посетих кораба-майка". Бъдещият мегаофис на Apple 
отговаря точно на това описание

Тези думи не са преувеличение: ето как ще изглежда мегаофисът, 
който Стив Джобс предлага да бъде построен в сърцето на Купърти-

но, Калифорния.
 Изпълнителният директор на Apple представи нови планове за "забележителен" 

централен офис на фирмата, който ще е с кръгла форма и в него ще могат да рабо-
тят над 13 000 служители.

Apple планират да се преместят в новия офис до 2015 г. Сградата ще бъде офор-
мена като огромен къс извито стъкло, стига градският съвет на Купъртино да даде 
своето съгласие.

Настоящият офис на компанията побира само около 2600 души, така че на Apple 
им се налага да наемат съседни сгради, в които да могат да работят останалите 
9000 служители.

Новият дом на Apple, чийто дизайн е дело на известния британски архитект Нор-
ман Фостър, ще покрива площ от 607 028 квадратни метра и ще допълва основната 
щабквартира, намираща се на 1 Infinite Loop. „Това е изумителна сграда", обяви в 
обичайния си маниер Джобс по време на 20-минутна презентация пред градския 
съвет на Купъртино.

"Донякъде тя прилича на приземен космически кораб. Няма нито едно право 
парче стъкло в тази постройка. Използвахме опита си в създаването на търговски 
сгради по целия свят - и знаем как да произведем най-големите късове стъкло в 
света за архитектурни цели - и резултатът изглежда зашеметяващо."

Новата сграда ще разполага със столова, която ще побира 3000 служители едно-
временно. 

Част от плановете на Джобс е 80% от площта да бъде превърната в парк, а основ-
ната щабквартира да разполага със своя електроцентрала, както и с аудитория и 
център за научни разработки.
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Google не иска вече да е просто вашата 
търсачка. Компанията иска да я 
прибавите към кръга от приятели 
си. Но не във Facebook, а в тяхната 
нова социална мрежа Google+, която 
стартира във вторник. Без съмнение 

този проект е отговор на нарастващата популярност 
на Фейсебук  и сравненията между тях са неизбежни.

В Google+ потребителите първо виждат с Stream, 
което е подобно на функцията News and Feeds на 
Facebook. Това е мястото за споделяне на  снимки, 
клипове, и линкове.

Вместо списък с приятели   в Google + има Circles – 
това е и най-главната разлика с Facebook.  Основното 
тук не е масовото споделяне с всички приятели, а с 
индивидуално подбрани социални групи.  Чрез Circles 
потребителят може да пренанася определен приятел 
от една група в друга по всяко време, което е при-
дружено с съответните анимации. Писането в група 
е подобно и в двете социални мрежи. Бутонът LIKE 
в Google+ e +1. Натискането на  +1 върху резултати 
от търсене в google или в някой уебсайт , позволява 
споделянето на линка с всички приятели или избрана 
група.

Голям плюс на новата социална мрежа са нейните 
опции за поверителноста на информацията. В нея 
кратко, точно и ясно е обяснено използването  на 
всяка една функция и как да се ограничи това, което 
споделяме. Facebook е чест обект на тези критики.

Видео чат: hangouts
Най-отличаващата се функция на Google + е 

hangouts –възможността за провеждане на конфе-
рентни видео разговори. Чрез нея , например, вместо 
директно да поканите приятел да се присъедини към 
видео разговор ,натискате „start hangout” .Така се озо-
вавате в самостоятелна стая за разговори. В същото 
време системата изпраща  автоматично съобщение 
на приятелите ви. След като те вече знаят, че сте на 
разположение може да се присъединят към вас. 
Интересното е че по време на разговора на екрана се 
появява прозорец само с потребителя, който говори 
в момента . Максималния брой на участниците е 10, а 
желаещите се нареждат на опашката.

Споделяне на снимки
Специалната секция за разглеждане, управление и 

редактиране на снимки не се различава много от тази 
на Facebook. Раздела позволява не само споделяне 
на снимки, но също така и възможността на слагане 
на различни ефекти както и индивидуален избор на 
настройките за поверителност и с споделяне . Google 
също работи над приложение за мобилните телефони.  
Всяка снимка направена с android телефон, например, 
се съхранява автоматично  в компютъра ви. Така , 
когато влезете в профила си от вашия компютър , ще 
видите известие с броя на снимките, които са готови 
за споделяне.

Google+ Sparcs
За да стимулира споделянето , Google+  прибавя  

раздел за намиране на информация според интере-
сите ви. Google + Sparcs  представлява колекция от 
статии, снимки и други материалиq които са групи-
рани по теми и интереси. За всеки потребител са 
различни - според това което той и неговите приятели 
търсят и споделят. Система разчита на информацията 
от други продукти на Google които сте използвали, 
като например търсачката. Също така извлича сведе-
ния и от това което е споделено в Google+. Целта на 
социалната мрежа е да направи търсенето и споделя-
нето на интереси и информация възможно най-лесно 
за потребителите.

Google казва че техния продукт е по –скоро за 
тясно свързани групи, а не за всички видове интернет 
взаимодействия.

„Проблема е че днешните интернет услуги превъ-
щат приятелството в закуска, овитав в целуфан, наре-
чен „приятелство”, пише в блога си  административния 
изпълнител на Google Вик Гундотра.’„Ние искаме на 
внесем нюанси и богатството от  споделянето в реал-
ния живот  в  софтуера”.

Дали обаче потребителите ще натиснат +1 за тази 
идея, предстои да разберем.

Google пусна своя 
социална мрежа, ще 
конкурира Facebook
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•  Самолетни билети до цял свят
•  Самолетни билети до и от България
•  Ваканционни пакети
•  Хотелски резервации
•  Коли под наем
•  Круизи

ОБАДЕТЕ СЕ СЕГА 
ЗА НАЙ–НИСКИ ЦЕНИ

Вашият туристически агент: 
МАРЧЕЛА

Така, както Джон Галиано 
си спомня съдбовната 
февруарска вечер в 
Париж, съсипала карие-
рата му, всичко започва, 
когато непозната на съ-

седна маса в кафенето La Perle запитва 
знаменития дизайнер на Dior: "Защо не 
обличате жени като мен?"

Така, както въпросната жена си спом-
ня събитията, тя не е имала представа 
кой въобще е дългокосият мъж с вид на 
авантюрист и според нея той е изглеж-
дал като бездомник.

Събитията се развиват много бързо. 
Твърди се, че почти час Галиано е из-
ричал антисемитски и расистки обиди, 
а клиентите на кафенето са се опитва-
ли да се правят на глухи. В La Perle се 
събира творческа, бохемска публика, 
но то никога не е било лъскаво заве-
дение: барът е поцинкован, декорът 
е с оранжеви акценти от формика, а 
мъжката тоалетна е просто клекало с 
дупка в пода.

Ако това е шик, то е само защото 
кварталът Маре напоследък е станал 
много моден. Галиано очевидно е бил 
убеден, че може да говори и постъпва 
там както си пожелае.

Още мръсни факти
Но когато полицията го арестува 

същата вечер и световните медии 
поемат темата, започват да изплуват 

още мръсни факти за това, което той е 
говорил и правил в това кафене. Друга 
жена споделя, че Галиано я е наричал 
"шибана мръсна еврейска кучка" в La 
Perle четири месеца по-рано.

После някой продава видео, запи-
сано с мобилен телефон, на британски 
таблоид - и на него Галиано на люби-
мата си очукана маса в La Perle казва 
на няколко жени, които той очевидно е 
смятал за еврейки: "Обичам Хитлер!" и 
"Хора като вас биха били мъртви сега. 
Вашите майки, вашите прадядовци, 
всички те биха били в газовата камера."

Дали причината 
е дълбок 

антисемитизъм 
или просто 

неадекватен 
изблик

За шефовете си в Christian Dior и 
луксозния конгломерат LVMH Галиано 
със същия успех би могъл да скочи в 
отходната яма в тоалетната на La Perle. 
Те директно го уволняват. Когато из-
пълнителният директор на Dior Сидни 
Толедано представи прет-а-порте ко-
лекцията на модната къща - колекцията 
на Галиано - няколко дни по-късно, той 
дори не спомена името на моделиера.

Дизайнерът също така губи правото 
да работи за гамата от дрехи и аксе-
соари с марката Galliano, в която Dior 
притежават 92 процента.

Общественото мнение осъди Галиано 
без право на обжалване. Но тази седми-
ца 50-годишният гибралтарец се изпра-
вя пред официално френско съдилище. 
Антисемитските и расистките обиди във 
Франция се смятат за престъпление, 
наказуемо с до шест месеца затвор и 
глоба от 22 500 евро.

Съдия ще се произнесе по фактите 
по делото, описани от разследващите в 
досие, което според френската система 
на правораздаване е достъпно и за 
обвинението, и за защитата. И от това 
досие става ясно, че историята на Гали-
ано не е просто на омраза, но и на страх 
и безумие, маниакално самоугаждане и 
морално самоунищожение.

Това е трагедия, която всички около 
Галиано са виждали как се случва, но 
никой не е могъл - или не е искал - да 
предотврати.

Пред полицията 
моделиерът 

отрича тотално
Основното събитие в случая не е 

сцената на видеото с неясен източник, 
произходът и датата на която така и не 
са точно установени, а сблъсъкът на 
външните маси на La Perle  вечерта на 
24 февруари.

В досието Галиано отрича да е казал 
на жената на съседната маса - 35-го-
дишна кураторка на изящно изкуство 
в Световния арабски институт в Париж 
на име Жералдин Блок, че тя е "мръс-
на курва" с "мръсно еврейско лице" и 
трябва да умре.

От своя страна ниската красива 
брюнетка твърди, че Галиано я е дърпал 
за косата, подигравал се е на "отвра-
тителните" й вежди и се е присмивал 

на нейните "долнопробни ботуши и 
долнопробни бедра".

А когато придружаващият я мъж 
- 41-годишен рецепционист на име 
Филип Виржити, се е намесил в нейна 
защита, Галиано го е нарекъл "шибано 
азиатско копеле" и "мръсна азиатска 
курва". (Друг клиент, студент по мода 
от Германия, който впоследствие е бил 
разпитан от полицията, казва, че е чул 
Галиано да пита родения във Франция 
Виржити дали си носи документите, 
намеквайки, че той може би е незако-
нен емигрант.)

Дни по-късно, когато полицията 
прави очна ставка на Галиано с обви-
няващите го в полицейското управле-
ние, каквато е нормалната практика 
при френските разследвания, той не 
само твърди, че никога не е изричал 
подобни неща, но и заявява, че никога 
не би могъл да ги изрече.

"Откъде да знам, че е еврейка", твър-
ди се в досието, че Галиано е заявил на 
разпитващия го полицай. "Не й е напи-
сано на челото." (Впрочем според адво-
ката й Блок не е от еврейски произход.) 

Досието на Галиано
Една нощ в Париж съсипа Джон Галиано



29 юни - 5 юли 2011 33

"Очевидно е, че не съм расист, не съм и 
антисемит, нито женомразец", се цитира 
в досието изказването на Галиано.

"Възможно е тази дама и нейният 
приятел да искат да се възползват от 
този шанс и да получат малко пари и 
популярност по безчестен начин." Фа-
ктите показват обратното, тъй като Блок 
иска само символична компенсация от 
1 евро и стойността на съдебните раз-
ходи, а адвокатът й твърди, че животът 
й е бил сериозно разстроен заради 
необходимостта да се крие от папараци 
и от поддръжниците на Галиано.

Пиянските 
спомени на топ 

дизайнера на Dior 
за нощта обяснимо 

са мъгляви
Очевидно е от досието, че спомените 

на дизайнера за тази нощ са доста смът-
ни и е ясно защо. След като Виржити 
заплашва да го удари по главата със 
стол, полицаите пристигат в заведение-
то и Галиано е отведен в полицията.

Там, според полицейския доклад по-
гледът му е стъклен, а речта му е неяс-
на. Когато е отчетено нивото на алкохол 
в кръвта му, то надвишава четирикрат-
но законовия лимит за шофиране.

Когато бива приканен да обясни, 
Галиано се връща към съответния ден: 
"Пих шампанско на обяд, следобеда 
обърнах чашка шампанско, докато 
ходих на шопинг, вечерях в бирария, 
където пих още шампанско, и накрая в 
бара La Perle си взех едно мохито." По-
късно казва, че може би си е поръчал и 
второ мохито.

Всичко това за човек, който обича 
да превръща фитнес фанатизма си в 

голямо шоу, е доказателство, че той си 
е подготвил добра защита. "Не използ-
вам никакви наркотици", официално е 
заявил той на полицията.

Галиано е 
имал бурни 

изблици доста 
години, преди да 

се "укроти"
Перспективите на Галиано и преди са 

ставали жертва на апетитите му. В нача-
лото на кариерата си той си изгражда 
репутация на крайно ексцентричен и 
непредсказуем купонджия, като под-
дръжниците му го финансират, но впо-
следствие го изоставят многократно. В 
началото на 90-те години той буквално 
спи на улицата в Париж, когато Анна 
Уинтур от Vogue го преоткрива и му 
урежда ревю, което наново рестарти-
ра кариерата му.

Бернар Арно - спокойният стратег 
начело на LVMH, решава да заложи на 
Галиано като човек, който да вдъхне 
нов живот в някои от класическите мар-
ки за висша мода на компанията и след 
това през 1997 да стане моден идеолог 
на Dior.

Произведенията на Галиано са 
необуздани, със странни отдавания на 
почит към циганите и садо-мазото - и са 
адски секси. Творчеството му покачва 
репутацията на Dior, което на свой ред 
помага да се увеличат много доходните 
продажби на парфюми и аксесоари. 
Така печалбите на модната къща се 
удвояват и достигат $312 млн. само за 
четири години.

Усилията на Галиано през тези години 
да покаже, че е надежден, дисциплини-
ран и непристрастен към наркотиците 

творец биха били направо болезнена 
гледка. Джоан Бък, бивш главен ре-
дактор на френския Vogue, си спомня 
вечери с Галиано, където той "беше 
мъчително приличен. Толкова добре се 
държеше, че направо ме боляха зъбите".

И без случката 
уволнението му 

от Dior е било 
сигурно

Но дори и тогава корпоративният бос 
на Dior Толедано, стоящ зад пазарните 
успехи на фирмата, рядко говори с 
Галиано. Задачата да посредничи между 
двамата и да преминава от света на 
единия в света на другия пада върху 
близкия приятел на Галиано Стивън 
Робинсън.

Според много от поклонниците на 
Галиано личният му залез започва, 
когато Робинсън внезапно умира през 
2007 г. Поведението му става по-непо-
следователно, а нервните му изблици 
-  абсолютно предсказуеми.

Напрежението между Галиано и 
Толедано е изострено от това, което 
дизайнерът приема като "творческа 
кастрация". С упадъка на глобалната 
икономика шефовете на Галиано ясно 
показват, че той трябва да озапти стила 
си: курвенският шик вече е демоде, на 
негово място идва корпоративна висша 
мода. Дори преди февруарския инци-
дент са вървели масови слухове, че 
дните на Галиано в Dior са преброени. 
Нито Толедано, нито негов говори-
тел коментират тази информация.

Галиано не 
е фашист по 
убеждение

Някои от защитниците на Галиано 
смятат, че неговите изказвания са били 
абсолютно несвързани - без никаква 
конкретна причина освен провокация-
та, тъй като провокацията винаги е била 
негов актив като дизайнер и публична 
личност.

Една от знаменитите му колекции, 
представени за Dior, е хвалебствен 
химн за шика на бездомните, вдъхновил 
пародия във филма "Зулендър", където 
дизайнер стартира модна колекция, 
наречена "Скитници". Други смятат, че 
коментарите му са извратена форма 
на израз на враждебност към шефа му 
Толедано, който изключително много се 
гордее със сефарадските си еврейски 
корени.

И все пак според други това може 
да е просто омраза към самия себе 

си: твърди се, че Галиано е казвал на 
приятели в миналото, че смята, че има 
еврейска кръв. Нито едно от тези твър-
дения обаче не може да бъде потвърде-
но от досието.

"Цялата тази история ме шокира като 
абсолютно неприсъща за него", казва 
Дафни Гинес, британска знаменитост 
и специалист по стил и мода. Тя вижда 
странни аналогии със самоубийството 
миналата година на близкия й приятел, 
дизайнера Алекзандър Маккуин.

В случая на Галиано "той е бил пиян, 
самотен и е търсел най-шокиращото, 
което да каже - и вместо да се обеси, 
просто е казал нещо", коментира тя. 
"Е, естествено може и да си има тайно 
скътана купчинка нацистки униформи у 
дома, но все пак не мисля, че е така." (по 
Newsweek)

ОТъРВА 
РЕШЕТКИТЕ,  
10 000 ЕВРО 
ГЛОБА
Джон Галиано отърва 
решетките. Британският 
моден гуру ще трябва да 
плати 10 000 евро глоба 
като обезщетение на 
хората, които е обидил на 
антисемитска основа.
Френският прокурор Ан 
дьо Фонтет, която води де-
лото срещу Галиано, уточ-
ни, че иска по 5000 евро 
за всеки от двамата ищци, 
които дизайнерът обидил 
в нетрезво състояние. Тя 
обаче няма да пледира за 
осъждане на 50-годишния 
Галиано на затвор.
Процесът в парижки 
съд срещу модния ди-
зайнер по обвинения в 
антисемитски изказвания 
започна миналата сряда. 
Галиано обясни антисе-
митското си поведение 
със загуба на самоконтрол 
под въздействието на 
алкохол, сънотворни и 
валиум.
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КУЛ
ИНАРНИ ПЪТЕШЕСТВИЯ С

Емануел а

Лято с тиквички
Към  рецептите за  традиционните  пържени  тиквички с чесън, 

оцет или кисело   мляко предлагам и  две  по-нетрадиционни.

В  тиган  запържвам  маслото, доба-
вям  равно  количество  от  топеното  
сирене  и  крема  сиренето, прибавям 
сметана и  оставям  да  се  сгъсти,  дока-
то разбърквам  непрекъснато. Поръс-
вам с  черен  пипер.

Предварително намазвам  месото  
със  зехтин, овкусявам с подправките  
и  правя  разрези в  месото, като  мал-
ки  джобчета, в  които  след  изпичане  
на  месото  се  поставя нарязано  на  
кръгчета топено  сирене  и пържени  
тиквички. Пека филето на 425oF.

Накрая поставям сиренето и запи-
чам само  отгоре,  докато се разтопи. 
Поднасям  ястието с  вече  пригот-
вения сос, гарнирам  с  пържени  
тиквички.

ПРОДУКТИ ЗА СОСАтопено  сирене сирене крема течна  сметана  масло черен  пипер

ПРОДУКТИсвинско  филе подправки  на  вкус зехтин 
топено  сирене пържени  тиквички, на-рязани  на  колелца

ПРОДУКТИ1 кг тиквички 3  яйца 3  с.л. кисело  мляко 1  връзка  копър 2  стръка  пресен  чесън 6 с.л. зехтин сол  
брашно

Свинско  филе с френски  сос 
и  пържени  тиквички

Печени  
тиквички

Да ви е сладко,
Емануела

Нарязвам  тиквичките   на  
ленти по  дължина  и  посоля-
вам.

В  намазана  със  зехтин  пра-
воъгълна  тавичка нареждам  
ред  от  нарязаните и  оваляни  
в  брашно тиквички.

Поръсвам  с  нарязания  на  
ситно  копър, чесън  и  зехтин.

Нареждам  втори  ред  тик-
вички.

Запичам  в  предварително  
загрята  фурна  на  375 oF.

Когато  тиквичките  са  добре  
запечени, заливам  с разбитите  
яйца и  киселото  мляко.

Пека, докато  заливката  полу-
чи златистокафяв  цвят  (около  
7-8 мин.).

Подходящо допълнение за  
ястието  е  салата  от  домати 
със сирене  моцарела.

Някои обвързани мъже 
са суперпичове, 
други, без да искат, се 
отплесват в говорене 
за половинките си, 
трети могат да ти 

скъсат нервите с глупостите си. Ето 
няколко вида:

Половинката на 
едно цяло

Или по друг начин казано: Мъжът 
"Ние". "НИЕ няма да излизаме тази ве-
чер, защото НИЕ ще гледаме филм, по-
неже НИЕ сме си взели пуканки, които 
да направим в НАШАТА микровълнова 
фурна." Подобни индивиди обикновено 
са онези твои приятели, за които си се 
обзалагал, че ще си умрат девствени. И 
понеже възможността това да се случи 
е била доста голяма, те не пропускат 
възможност да натъртят, че вече са 
обвързани. И са половинката на едно 
цяло. И че са загубили своето АЗ в стре-
межа си са бъдат НИЕ. Гадна работа.

Идиотски 
влюбеният

Идиотски влюбен е почти 
всеки, загаджосал се току-що 
с някоя мацка, която, освен 
че има убийствено тяло, 
всъщност притежава 
и читав харак-
тер. Такива 
типове обаче 
могат да ти из-
лазят по невите, 
понеже няма да 

ти спестят колко невероятни са новите 
им гаджета, колко страстни са в леглото, 
колко добри готвачки са и как най-на-
края са успели да намерят отдавна изгу-
бените двойници на чифтовете чорапи, 
за които са били сигурни, че пералнята 
ги яде. Дори и това да е бил най-добри-
ят ти приятел, с когото се познавате от 
деца и винаги сте си пазили гърбовете, 
по-добре забрави за него, защото сега 
има да слушаш за нейните очи, нейните 
гърди, нейните крака, нейните манджи 
и нейните цъфнали краища на косата.

Мъжът под чехъл
"Жената реши, че не ни се излиза" - 

това е изречение, което много често 
можеш да чуеш от мъж под чехъл. Той, 
милият, винаги си 
тръгва преди 
най- инте-
ресно- то, 
задър- пан 
за ръ- ката 
от жена 
си. Ако, 
не дай си 
Боже, бъде 
пуснат 

самостоятелно някоя вечер, то без 
съмнение ще бъде бомбардиран от 
есемеси и обаждания през 15 минути в 
стил "Няма ли да се прибираш". И макар 
на нас да ни е жал за тези пичове, на 
тях всъщност си им е ОК. В такива мъже 
се превръщат онези, които са много 
привързани към майките си и са свик-
нали някой да им готви, пере и чисти, 
защото, ако 
останат сами, 
ще потънат 
в мизерия, 
мръсно 
пране и 
ще останат 
гладни.

Унизително 
лигавият

Бягай колкото се може по-надалеч 
от такъв приятел. Той може да бъде 
взривоопасна комбинация от предните 
три типа, вземайки всичко лошо и оста-
вяйки малкото свястно, което има. Този 
мъж пише есемеси нонстоп, говори 
по телефона по време на мача, без да 

се притеснява да проведе следния 
телефонен разговор, и то пред 
всичките си приятели: "И аз те 

обичам, милич-
ко. Пращам 

ти целувки! 
Муц, муц, 
муц (раз-
бирай звук 
от целув-

ка). Да. Да, 
любов моя, 

да, разбрахме се. Добре. Обичам те. 
Целувки! Да, и аз теб, много. Чао, мечо! 
Хи-хи! Добре. Обичам те! Чао! Целувки! 
Да, меченце сладко, ще се видим след 5 
минути. И ти ми липсваш. Чао!"

Пичът
За пич веднага можем да ти дадем 

нагледен пример - Фил от "Последният 

(и поредният) 
ергенски запой". 
Ето, пичът си е 
женен, има си детенце и въпреки това 
в мъжка компания си е железарка и по 
нищо не му личи. В първата част чак 
накрая се разбра, че всъщност е зает. С 
такива мъже винаги е кеф да излизаш, 
да пиеш и да се забавляваш. И това е 
типът, който ще ти направи най-весело-
то ергенско парти.

Играчът
Играчът е подло копеле. Той обик-

новено е обвързан от много отдавна, 
с жена му се имат за даденост, тя е де-
бела, а той сваля всичко женско, което 
види. Да си в неговата компания може 
да е изключително вбесяващо, защото 
обръща всяка тема към чукането, по-
дсвирква на всяка мацка и обикновено 
им подвиква умопомрачителни тъпо-
тии. Този тип може да ти срине дълго 
градения имидж със земята.

Обвързаният мъж
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Кои естествени продукти 
избелват зъбите?
Най-лесният начин да отстраните петната по 

зъбния емайл е да отидете при специалист. 
Но трябва да знаете, че някои от избелва-
щите методи са опасни, тъй като могат да 

повлияят негативно на венците и зъбите.
Ето няколко естествени продукта, които от години се 

използват за избелване на зъбите в домашни условия.
1. Ягоди
Още преди векове хората са знаели, че ягодите из-

белват зъбите. След консумацията на този вкусен плод 
зъбите ви ще заблестят и едновременно с това ще си 
набавите достатъчно витамини и минерали.

2. Портокалови кори
Ако имате петна по зъбите си, трябва ви портокал. 

С вътрешната страна на кората на оранжевия плод 
разтъркайте зъбите си. След това изплакнете устата си 
с хладка вода.

3. Дъвка
Ако обичате да дъвчете дъвки без захар, сигурно 

имате красива усмивка. Редовното дъвчене не само 
премахва хранителните остатъци, но спомага и за 
слюноотделянето, благодарение на което здравината и 
красотата на зъбите се запазват.

4. хрупкави зеленчуци и плодове
Яжте повече моркови, ябълки и целина, за да премах-

нете всички петна от зъбите си. Консумирането на тези 
плодове и зеленчуци води до отделяне на обилно коли-
чество слюнка, която ви осигурява перфектна устна 
хигиена. Ненапразно много майки дават на децата си 
ябълка, която с лекота изчиства зъбите на мъниците.
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Вървим си ние по улицата. Улица като улица - с  дупки 
и кучета. Но не това е важното - ние се държим за 
ръцеее!  
То е ясно, че сексът е прекрасен. И че не искам да се 
запознавам с майка му, нито бих изтърпяла да ми казва 
къде точно да си слагам шампоана в банята... Просто е 
приятно след добър секс да глътнеш въздух - тия стени 
в стаята вече си ги видяла под всякакъв ъгъл, няма с 
какво да те изненадат вече. 
Та така де, една цигара, малко слънце, нещо за хапване, 
че то всичката енергия е заминала в други активности. 
И, да - умилителното хващане за ръце.  
А това, оказва се, обърква мъжете. Според тях про-
явата на физическа близост извън секса е форма на 
влюбване. 

И така де, обратно на улицата: 
- На теб май ти харесва. 
- Да, защо, това лошо ли е? 
- Не, стига да не свикваш. 
Ъ-ъ-ъ-ъ? 
Ама, пич, чакай малко сега... не сме се разбирали така. 
Щото, нали, аз като ти правех ония неща там долу, 
не ти виках да не свикваш, нали? А по всичко личеше, че 
ти беше хубаво, може да питаме съседите - те ще се 
съгласят!  
Но какво се оказва накрая? Креватната история почти 
никога не е само креватна. Излиза, че жените по подраз-
биране вкарват добавена стойност на секса, залитай-
ки в опитите си да материализират забежката за една 
нощ в годежен пръстен. А пък мъжете така гъделичкат 
егото си. То се храни или от това колко пари има, или 
колко му е голям... а в най-лошия случай от това каква 
жена е забил. 
Уж дезертирахме от любовта с идеята, че сексът е 
къде-къде по-ясен (или го има, или го няма); ясно си личи 
дали е добър или лош и не е нужно да полагаш особени 
грижи за него (освен презерватива, разбира се). И някак 
не се изисква голямо мислене - няма значение дали 
лежиш под колите цял ден, дали озеленяваш голф игри-
ща, или разпределяш милиони бюджет - пред леглото 
всички са равни.   
Така си мислехме, а какво се оказва накрая - нова схва-
тка, нова битка, нови уловки, нови игри. Вече и чист секс 
няма. Уж мъжете обясняват как това им е идеално, а на 
практика се оказва, че далеч не е така.

Току се мерне някой приемлив хетеросексуален 
индивид и си викаш, еми, айде сега, не е голяма работа, 
ама какво толкова, примириш се, направиш сделка със 
себе си и се оказва, че той всъщност иска да постои още 
в заведението. Защото не си е допил. И музиката му 
харесва.  
Не че си грозна, просто мъжете вече не правят casual 
sex, ако не са убедени, че ще са твоят връх. Меренето 
на пишки по някое време им стана по-важно от това 
да свършат. А това е лошо. Защото така жените за-
почват да емигрират. Не за повече пари, не за по-добър 
живот, жените вече емигрират, за да правят секс. 
Защото, ако държахме да видим кой е по-велик, щяхме да 
се омъжим. 
Та така. Не искам да си виждам бившите гаджета и 
любовници. Защото как да си застана лице в лице с 
паметника на някогашното ми тъпоумие. Няма какво 
да си кажем. Аз знам колко му е голям. И знам колко голям 
се опитва да му изглежда.  
И освен това ме кара да се замисля, щом съм ги свърши-
ла такива някога, то този, с когото имам уговорка за 
довечера, колко ли е зле всъщност и колко време ще ми 
отнеме, за да разбера това?

Вече и чист 
секс няма

ТОКЧЕТА

НиКоЛета боНева ХовриН

Поне 10 причини да обичаме черешите

Доматите са безценни в борбата с бръчките

Чесънът лекува само когато е сдъвкан

Можем да обичаме черешите поради цели десет причини. Освен че подобряват апетита, укрепват 
съдовете и извеждат вредните вещества, те съдържат и важния за здравето витамин C, провитамини 
А, витамини от група В и Р. Черешите съдържат и жизнено важните калций, желязо, натрий, калий, 
магнезий и фосфор. Те оказват общо 

укрепващо действие на организма и активизират 
обменните процеси, подобряват апетита и подо-
бряват работата на мозъка.

В миналото те са били почитани в Изтока, 
защото се усвояват много добре от организма и са 
наричани „птичи вишни“, тъй като са предпочита-
ни от птиците.

Но това не е всичко! Съдържащите се в тях 
вещества кумарини и оксикумарини са активни и 
помагат за съсирването на кръвта.

Тъмочервените сортове се считат за ефикасно 
средство за лечение на синини и нормализиране 
на кръвното налягане при хипертония, защото 
съдържат антоцианини и каротиноиди, които 
укрепват стените на кръвоносните съдове.

Черешите обогатяват организма с желязо и така 
помагат при анемия.

Те съдържат салицилова киселина, която има 
свойството да обезводнява. Така помагат при 
лечение на артрит, подагра и ревматизъм.

Подобряват перисталтиката и имат ефективно действие при запек. Съдържат много целулоза, която е полезна 
при дисбактериоза на червата.

Освен всичко това те помагат при кашлица, диабет и активизират работата на бъбреците.

Доматите са незаменими помощници в борбата с повехналата, суха и отпусната кожа. Вкусните червени 
зеленчуци са изключително полезни за директна консумация и като добавка към различни домаш-
ни маски за лице. 

Дома- тите възвръщат еластичността на кожата и видимо подмладяват. 
Резултатите от проведено изследване на американски учени показват, че 
доматите са не- заменим антиоксидант, който се грижи за водния баланс 
на кожата и спомага за защитата от вредните слънчеви лъчи.

След слънчево изгаряне покрийте проблемните учас-
тъци с тънки резени домат и оставете да подейства. 
Симп- томите от изгарянето ще се облекчат, а кожата 
бавно ще възвърне доброто си състояния.

До- матите ви помагат да се предпазят от 
дехид- ратиране и действат изключително 
освежа- ващо в летните жеги. Чаша доматен 
сок дори ще ви предпази от рак, твърдят уче-
ните. Смело използвайте доматите в 
козметичните си маски, особено през 
топлите месеци, когато кожата е склонна 
към дехидратиране.

 Включете вкусните зеленчуци в дие- тата си и заменете 
тежката вечеря със салата, така ще се от- ървете веднъж 
завинаги от подутия стомах, ще задействате обмяната на 
веществата и ще си осигурите стройна фигура. Доматите не са 
калорични и не затрудняват храносмилателната дейност, това 
ги прави изключително ефективни при всяка диета.

Лечебната сила на чесъна му е присъща благодарение на веществото алиин. Именно 
той е източник на острия и специфичен вкус на чесъна.

При дъвчене алиинът се превръща в природен антиби- отик, наречен алицин. 
Иначе сам по себе си алиинът не играе никаква роля.

В миналото чесънът се е използвал за храна на робите в Древен Египет, 
защото ги правил по-здрави и издръжливи, а това спес- тявало доста 
средства на собствениците. Бил предлаган 
от древните мъдреци за здра- ве и сили.  
Така собствениците, вместо да купуват 
роби, купували чесън. Фараоните 
пък ги погребвали с глава чесън. Те 
вярвали, че зеленчукът ще им помогне 
по пътя към другия свят.

Твърде късно – едва преди столетие 
учените откриват лечебните му свойства. 
Той би бил чудесен помощ- ник при 
борба с възпаленията, може да повиши 
имунитета, да прекъсне размно-
жаването на болестот- ворните 
организми, но само ако се сдъвче.
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ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ
ВОДОРАВНО: Ас. Ис. Двеста годишнина. Етиопия. Ластик. Ята. Син. Тип. Око. Опака. “Симка”. Свила. Пир. Атила. Моном. “Идат”. Инд. Каталог. Ена. Велосипед. Лаик. Биволар. Цедилка. Цепелин. Лацио. Упреци. Ат. Масло. 
Ерос. Тол. Ура. Апт. Полк. Ви. Анероид. Марс. Давидков (Иван). Потоп. Алем. Лимони. Ама. Нотабил. МОК. Нари. Шив. Бар. Крини. Паралитик. Аматьор. Долина. Злато. Лира. Етан.
ОТВЕСНО: Танк. “Световен виц парад”. Марал. Етапи. Девер. Ана Карима. Оси. Ало. Лопен. Ев. Инат. “Тоска”. Колец. Ариан. Ито (Сей). Апиа (Адолф). Масали. Подлог. Агин (Александър). Потири. Етикет. Пол. Соя. Синап. 
Нар. Домошари. Тиролец. Топ. Бер (Матиас). Килим. Модел. Сом. Ливада. Шапка. Дам. Лапил. Ло. Инс (Пол). Ати (Бартоломео). Лица. Кром. Биле. Сито. Идеалист. Стоматит. Никола Николов. Онорина. Сако. Атака. 
Олимпик. Кан.
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Мъж и жена отишли на опера. Жена-
та по едно време казала сърдито: 

- Гледай, този до нас спи. 
Мъжът казал: 
- И за това ли трябваше да ме будиш?

  
Полицай спира забързан минувач в 3 

часа сутринта: 
- Закъде бързате? 
- Отивам на лекция. 
- Каква лекция, кой чете лекции по 

това време? 
- Жена ми.

  
Урок. Учителката проверява домаш-

ните: 
- Петърчо, къде ти е домашното? 
- Ами вчера бях болен, не можах... 
- Хич не се опитвай да ме лъжеш - 

двойка. Ами ти, Стефчо? 
- Ами баба ми почина... 
- Не се опитвай да ме разчувстваш! 

Две. Иванчо? 
- Ами вчера брат ми се върна от 

затвора, та празнувахме... 
- Хич и не опитвай да ме плашиш с 

брат ти. Три.

  
Питат един: 
- Абе, ти обичаш ли домати ? 
Той отговаря: 
- М-м-м да ги ям да, но иначе не...

  
Питат радио Ереван: 
- Кога ще се пренасели Земята? 
Отговорът е: 
- Когато възложат на Microsoft произ-

водството на презервативи...

  
Баща казва с поучителен тон на сина 

си: 
- Ех, сине, колко пъти съм ти казвал 

да ставаш рано! Днес един ранобуден 
младеж намерил портфейл, пълен с 
пари... 

- Ех, тате, не разбираш ли, че този , 
който го е изгубил, очевидно е станал 
по-рано...

  
Две мутри вървят и си говорят. Еди-

ният пита: 
- Абе, брато, кой ден сме днеска? 
- Ами де да знам, те постоянно ги 

сменят...

  
Трима приятели -  лекар, инженер и 

икономист, спорят чия професия е по-
стара. Лекарят казва: 

- И в Библията пише, че Господ съз-
даде първо човека Адам, а от реброто 

му създаде жената. Следо-
вателно Господ е бил лекар 
- хирург. 

Инженерът казва: 
- Пак в Библията е запи-

сано, че преди да създаде 
животните и хората, от 
хаоса Господ е направил 
Земята, Слънцето и звезди-

те. Значи Господ е бил инженер. 
- А кой създаде хаоса? - обадил се 

икономистът. 

  
В киното мадама казва на стоящия 

до нея непознат младеж: 
- Нахалник! Веднага си махнете ръка-

та от коляното ми! Броя до 5000... 

  
Един човек си ходел по тротоара, 

но изведнъж някакъв с кола изгубил 
контрол и го бутнал леко. 

Отвътре излязъл шофьорът и казал: 
- Много се извинявам, не беше 

нарочно. Но пък да знаете само какъв 
късметлия сте, че ви бутнах днес - по 
професия съм шофьор на камион, ама 
днеска ми е почивният ден.

  
Син попитал баща си полицай. 
- Тате как взимаш 100 лева заплата, 

а пък си имаме и ракия, и луканка, и 
кебапчета, и всичко?

Той му отговорил: 
- Махам с вълшебна пръчица. 
На сутринта синът му казал: 
- Тате, махах цяла вечер, но нищо не 

става. 
А той го попитал: 
- А казва ли вълшебните думички? 
- Абра-кадабра, нали? 
- Не бе, тати, талона и документите за 

проверка.

  
Докторът: 
- Съжалявам, господине, имам една 

много лоша новина. Получих изследва-
нията ви. Остават ви 10... 

ОТГОВОРИ ОТ  
МИНАЛИЯ БРОЙ

Пациентът: 
- Какво?!  Години, месеци, дни?!
- 9, 8, 7, 6...

  
Трима студенти отиват на изпит. 

Първият от тях - голям връзкар, сяда. 
Професорът го пита: 

- През 1945 година над Нагазаки и 
Хирошима американците пускат две 
атомни бомби, има много жертви и? 

- Разрушения. 
- Браво, колега, отличен. 
Сяда вторият - по-малък връзкар. 
- През 1945 година над Нагазаки и 

Хирошима американците пускат две 
атомни бомби и? 

- Има много жертви и разрушения. 
- Браво, колега, отличен. 
Сяда третият - никакъв връзкар. 
- Колега, някога някъде да е падало 

нещо? 
- Да, през 1945 година над Нагазаки 

и Хирошима американците пускат две 
атомни бомби, има много жертви и 
разрушения. 

- Поименно, колега, поименно 
жертвите...

  
- Пиете ли? 
- Не. 
- Пушите ли? 
- Не. 
- Играете ли на карти? 
- Не. 
- Нима нямате нито един порок? 

- Само един. 
- Какъв? 
- Лъжа!

  
- Докторе, мъжът ми толкова се е 

напил - обажда се по телефона жена, - 
че изпи половин литър бензин и тича 
около масата и бръмчи. 

- Нищо му няма - отвръща лекарят - 
като му свърши бензинът, ще спре...

  
Пътнически самолет излита. След 

няколко минути обаче прави обратен 
завой и пак каца на летището. Седи 
един час и отново излита. 

Един от пътниците пита стюардеса-
та: 

- Какво стана? 
- Ами пилотът се притесни от няка-

къв странен шум откъм левия мотор и 
се върна. 

- И какво, за един час сменихте 
мотора ли? 

- Не, за един час намерихме по-смел 
пилот. 

  
Чапаев си води дневник: 

Ден първи: Изгонихме белите от 
гората. 

Ден втори: Дойдоха белите и ни 
изгониха от гората. 

Ден трети: Върнахме се и пак изго-
нихме белите от гората. 

Ден четвърти: Дойде горският и ни 
изгони всичките.

  
Баровска кола минава през някакво 

село и затъва в канавка, пълна с кал. 
Минава тракторист, закача я, измъква 
колата и казва на шофьора: 

- 50 кинта! 
- Ама защо толкова скъпо? 
- Ами да не мислиш, че е лесно да я 

поддържам тая канавка кална в тази 
суша? 

  
Крикор предлага на Гарабед: 
- Гарабед, навит  ли си да правим 

групов секс? 
- С кого? 
- Ами аз, ти и жена ти. 
- Не съм навит. 
- Е, ще минем и без тебе...

  
Две дечица си говорят: 
- Баща ми все ми казваше: "Не ходи 

в парка по тъмно, че какво ли не може 
да видиш..." 

- А ти отиде ли в парка? 
- Да. 
- И какво видя? 
- Баща ми...

  
Секретарка влиза в кабинета на 

шефа си: 
- Шефе, отвън ви чака един човек, 

който твърди, че му дължите 100 000. 
- А как изглежда? 
- Така изглежда, че по-добре да му 

ги върнете...

  
Лекарят казва на болния: 
- Вземете днес тези две таблетки, а 

утре ако се събудите - още две. 

  
- Докторе, треперят ми ръцете. 
- Много пиеш. 
- Ами, много... Половината го раз-

ливам. 

  
Между приятели: 
- Асене, що не дойде вчера в клуба? 

- Жена ми реши, че не ми се ходи. 

  
- Ако имах власт, щях да наредя да 

хвърлят всички бутилки с алкохол в 
морето! 

- Въздържател ли сте? 
- Не, водолаз!

  
- Моля за ръката на вашата дъщеря! 
- Млади човече, пиете ли? 
- Естествено, но нека първо да уре-

дим работата! 

  
Из новинарска емисия: 
- Добър ден, драги зрители, имаме 

една лоша и една добра новина за вас. 
Добрата новина е, че няма да ви кажем 
лошата. А лошата новина е, че не ни 
позволяват да ви кажем добрата!!! 

  
В месарски магазин, след като 

вижда цените, една купувачка казва 
на друга: 

- Чувствам се тук като на погребе-
ние. Дойдох, силно се разстроих и си 
отивам със сълзи на очи.

Виц в снимка
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РАБОТА
chicago + suburbs

Диспечер търси спешно шофьор за 
собствен камион. Добро заплащане 
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 американско 
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. Запла-
щане според опита . 773 964 0956; 773 
236 1773 

Търся шофьори за регионални,steady 
курсове или east coast. Добро запла-
щане 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 рабо-
та  в O”hare Midway. Старт веднага, 
лоялност и коректност. Кандидата 
трябва да е на или над 24 год и с 
приличен английски. 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

Valet Drivers Wanted. Търся приветли-
ви 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 работа 
в Чикаго. Кандидатът трябва да при-
тежава 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. Лоялност, 
коректност. Добри мили – добри $. 
тел 847 378 8917

ST transport търси шофьори и owner 
operators. Добро заплащане. Корект-
ност. 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 ан-
глийски език са предимство. Тел.: 
773 817 9121.

Търся CDL шофьори 7734916214

Търсим Owner operators за OTR; сред-
на цена за януари - $1.84/mile (gross); 
2500 мили на седмица. 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 работа, 
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

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

Looking for a full time limo driver 
with “hard card” for work in cAReY 
limousine company. 312 731 5222 

Sarpino’s pizzeria в Чикаго (1149 
W Diversey Pkwy, IL 60614), търси 
работници за разнасяне на рекламни 
материали, готвачи, шофьори и ме-
ниджър. 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 шофьори 
CDL и Owner Operators. 773 992 9833

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

Компания търси шофьори и owner 
operators. Lease to own program. За-
плащане всяка седмица. 630 863 1539

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

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

Търся шофьори  cDL-40 цента на 
миля. Бонус след 6 месеца. extra 
stop - $50. volvo 2007. Tel: 630 863 
6312

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 облекло. 
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 

MAGIC
Фокуси

за рожденни дни и детски партита

Тел. 708 415 0590 – Иван

Ниски цени

Гарантирано забавление  
за децата
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Транспортна компания 
набира диспечери(ки) с опит. 
За контакти: 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 
американско семейство. 773-
510-0696.

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

Expedite us 48 inc is now hiring 
over the road drivers. Newer 
trucks.Long miles / great pay. 
All miles paid practical. 24 Hour 
dispatch available. For more 
info call 773.904.0409 Ask for 
nick or ben 

Агенция за работа. Предла-
гаме работа за детегледачки, 
болногледачки и домашни 
помощници в американски, 
руски и български семейства. 
TEL:(847)296-4748

Предлагаме работа за  шо-
фьор за теам, или за готови 
teams. 46 цента на миля. 
5,500 мили на седмица ми-
нимум за тим. 708 351 7448

Диспечер търси CDL sшофьо-
ри с опит. Гарантирани 3000 
мили на седмица. Заплащане 
42цента на миля. Volvo ками-
они, нови traileri.  Tel 773-954-
8684

Limousine driver with hard 
card needed for Windy City 
Limos. For more info, please 
call 773 827 7827

Нуждая се от опитен CDL 
шофьор, добро заплащане, 
лека работа, пон. до петък. За 
контакт (773) 808 4707

Авантгард търси серви-
тьорки, бармани и готвачи. 
тел 773 594 9742

New York, New Jersey,  east 
coast

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

FLORIAN LLC плаща 90% от 
заработката всеки петък. 
Предлагаме fuel карти, като 
предоставяме цялата отстъп-
ка на нашите шофьори. 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

Търся CDL-Driver.
Experience.40 c.per mile. 
Tel.630-748-9520 

Казвам се Maria Docheff, 56 
год, US citizen, driver license , 
живея в Astoria, Queens, тър-
ся работа като детегледачка 
(4 години опит в Manhattan и 
предлагам препоръки), грижа 
за възрастен човек (2 години 
опит) и всякаква друга работа 
изискваща владеене на бъл-
гарски, руски и английски, а 
също така почасово изпъл-
нение на поръчки за извърш-
ване на определена работа, 
готвене и др. Тел 347 984 6699

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 сед-
мично. 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 
шофьори на камиони в Des 
Plaines, тел. 617-319-3461 

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

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

Дава се под наем стая за 
шофьори 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 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 разположе-
ние е до 9.30.2011г. Безплатна 
кабелна и интернет. Има 
фитнес и басейн в комплекса. 
Плаща се само ток. $300 на 
месец. Тел.: 312 5933923

Давам складово помещение 
под наем. Вашият багаж е на 
сигурно място при нас. Има 
рампа и док. Възможност за 
товарене на контейнери. 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 апартамент 
2 bdrms, 2 bthrms, Arlington 
Heights rd/Golf rd. Наем 
$1100. Рентата вкл. heat, 
cooking gas, water, pool, 
tennis, fitness. Garage - $100 
допълнително. Близо до I 90, 
IL 53, Woodfield mall. Teл. 847-
312-5630 

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

Давам под наем 2 bdr and 3 
bdr апартаменти в Westmont. 

Наемът започва от $800. 
630 964 6811

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

Давам под наем двуетажна 
къща /Foster & Cicero/ 5 bdrs, 
5 bth, гараж - $1600; бейсмънт 
от същата къща 2 bdr, 1 bth 
- $650. 773 895 5638 Георги, 
773 895 6852 Антон

Дава под наем стая от апарта-
мент 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 апарта-
мент 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 съквар-
тирант/ка за самостоятелна 
стая в 2 Bdrm apt. Central & 
Montrose. Има интернет 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 
обзаведен 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 догова-
ряне. Тел 847-436-8094.

Търся втори съквартирант/ка 
за 2 bdr на Cumberland/ Bryn 
Mawr. Наем $350. Тел: 773 397 
0650

Давам стая под наем или 

цяла къща в Joliet. Тел: 630-
843-1326 Димитър

Напълно обзаведен бейс-
мент в Des Planes със самос-
тоятелна баня и тоалетна 
в близост до магистрали, 
удобен транспорт и мага-
зини. Всички консумативи 
кабелна, интернет вкл. в 
наема. тел 773-968-8222. 
773-787-3121

Услуги
chicago + suburbs

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

DishNetwork, DirecTV. Реше-
ние на всеки проблем. Об-
служване, 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! Кон-
такт: birben666@gmai.com

Компютри-поправка, кон-
султации, уроци-word, exel, 
power point, internet, email; 
Гражданство-подпълване на 
документи и уроци за тест; 
Англииски за начинаещи; 
Driver licence-писмен тест. 
Обадете се/оставете съоб-
щение за повече информа-
ция. Елена и Frances 773-
3660700/847-2171289.

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

Ремонт и поправка на 
електронни устройства. 
Компютри, лаптопи, таблети, 
телефони и др. Отключване 
на iphone. Инсталиране на 
софтуер, премахване на виру-
си 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 

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!

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: .........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................



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 шампанско – само 
за $45 на човек. Обадете се на 
847-288-9398

Безплатен estimate за по-
криви и къщи, повредени от 
градушки. Ние можем да ви 
сменим покрива,  без да пла-
щате нищо. Всички разходи се 
поемат от застрахователната 
ви компания. 224-425-8060

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

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

Home inspector. Казвам се 
Дейвид и приемам апойнт-

мънти 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 систе-
ми – furnaces, AC, humidifiers, 
boilers. Инспекция по закупу-
ване на жилище. Замерване 
на СО. 847 840 6347 – Тодор

Електричарски услуги: инста-
лиране на standby  генера-
тори за вашето спокойствие, 
ако електрическото захранва-
не е прекъснато. 773 988 2324

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

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

Грижа се за деца в просторна 
къща в Bensenville, IL (пър-
вото предградие на запад от 
O’HARE – Irving ParkRd & York/
Elmhurst Rd) Предоставям на 
децата разнообразни занима-
ния през деня, както и домаш-

но приготвени две закуски 
и обяд. Дългогодишен опит. 
Предоставям и препоръки 
при молба от родителите. 773 
931 8516

HEATING AND COOLING. Ре-
монт и инсталация на всички 
видове отопление и климати-
ци. Експресен сервис. Митко. 
773 875 2689

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

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

DRIVING SCHOOL Кормуване. 
Бързо 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 сайто-
ве - достъпни цени! Търсете 
Крис - тел. 773-249-0525

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

Largest Balkan crowd the 
Midwest has ever seen will be 
taking over Chicago on July 
2nd for Edward Maya Concert 
at Congress Theater and July 
3rd for Balkanika 2011 at 

Excalibur Night Club. 

Гледам деца в моят дом в 
Hoffman Estates, заедно с моя-
та вночка, която е на 6 година. 
Имам 30-годишен опит като 
детска учителка. Прекрасни 
условия в близост до плувен 
басейн. За контакт: Mима 847-
987-9524 

Поправка на компютри, от-
страняване на вируси, инста-
лиране на софтуер. Намираме 
се в Arlington heights, IL. За 
контакти:847-305-4196 

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

Международна шофьорска 
книжка. 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.

Поправка на компютри бързо 
и на ниски цени. Премахване 
на вируси, поправка на лапто-
пи, инсталиране на software, 
подмяна на hardware, транс-
фериране на информация. 
Качеството е гарантирано. 
Адрес: 9435 West Irving Park, 
Suite B - C, Schiller Park, IL 
60176. Tel: 847 387 0427

transferi.com - Prepaid Phone 
Cards Online. Instantly receive 
your PIN. For discounts enter 
promo code: VOICE

Timeshore Vacation. Ваканция 
2011-2012г в луксозни ком-
плекси в Америка и Мексико 
за 4-6 души. Кондо със всички 
удобства – плаж, басейн, голф, 
планина и др. $750 на седми-
ца. Тел 773 275 8851

Търся да гледам дете в Mount 
Prospect или около него. Жи-
вея на Busse и Dempster. Тел 
312 399 5045

Търся да гледам дете. Живея в 
Skokie. 773 627 6073

Търся да гледам дете в 
моя приспособен за това 
дом, който се намира на 
cumberland & Lawrence Ave. 
Имам опит, цена по догова-
ряне. Тел 708 856 7009. 

coast to coast

Математика за студенти, ре-
шаване 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 Со-
фия, кв. Лозенец, до Семинари-
ята. 73 кв. м, тухла. 2003 г. Тел 
224 659 6543

Продавам клининг бизнес. 
847 312 6071 Христиана

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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Американска банда 
с Ливанско име пее 
Балкански фолк

Порно звездата 
Саша Грей докара 
Еминем до 
самоубийство

Бившият на Антония 
Петрова фалира?

3000 тона пясък използваха художниците, за да изработят фигурите за Пя-
съчния фестивал в Бургас. Артсъбитието ще бъде официално открито на 
1 юли в морския град. Участват 22-ма творци от Чехия, Полша, Австралия, 
Латвия, Русия, Украйна и България. Темата, с която България се предста-

вя, се нарича “Холивудски герои”.

Наскоро приключилият фестивал в Бруклин, Ню Йорк - Northside 
Festival включваше невероятен концерт на групата „Бейрут”. Въпреки 
името си момчетата не са от Ливан, а от Санта Фе, щата Ню Мексико. 
И въпреки произхода си показват завидни познания и умения що се 

отнася до балкански 
фолк. Оказва 
се, че това най-
вече се дължи на 
филмите и музиката 
на Емир Кустурица, 
които фронт-
менът на групата е 
изгледал като тий-
нейджър. По-късно 
той откри- ва и Горан 
Брегович и пътува 
няколко пъти до 
Европа. В музиката 
им много от вас ще 
открият прилика с Горан Брегович и Кустурица, типичните за Балканския фолк 
тежки и тъжни песни, подходящи за сватба и/ли погребение, както и традицион-
на циганска музика.

Повече инфо за групата може да намерите на: http://www.beirutband.com

Пет 
месеца 
след 
сним-

ките на видеото 
към четвъртия 
официален син-
гъл от мултипла-
тинения седми 
студиен албум на 
Еминем (Eminem) 
– отличеният с 
Грами за „Най-
добър рап албум“ на 2010 г. Recovery, продукцията на известния режисьор 
Джоузеф Кан (Joseph Kahn) най-после видя бял свят, предизвиквайки противо-
речиви реакции сред критиците и предимно положителни – сред феновете на 
детройтския MC.

Главните действащи лица във видеото към Space Bound са самият Еминем, 
изпълняващ ролята на трагично влюбен мъж, и холивудската актриса Саша 
Грей (Sasha Grey), пробила чрез участията си в порно филми, в образа на жена-
та, която го тласка към действия с фатални последици.

Бившият годеник на Антония Петрова Александър е фалирал и затова 
миската го е зарязала, раздуват столични хайлайф клюкари.

Мълвата тръгнала заради факта, че руският бизнесмен закрива голя-
ма част от магазините си за спортни стоки, които има из цяла София.

Друга вероятна причина според клюките е, че най-вероятно той планира да 
напусне България, след като се раздели със скандалната Миска.

„Няма нищо 
вярно в това! 
Александър просто 
преструктурира 
бизнеса си“, ко-
ментира самата 
Антония.

Тя твърди, че след 
раздялата двамата 
са запазили добри 
приятелски отно-
шения и често се 
чували по телефона 
или се засичали на 
светски партита, 
пише blitz.bg

Герои от пясък

Снимка: Ройтерс

Снимка: Ванина Цонева
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www.BG-vOIce.comBG vOIce

Диспечер търси спешно шофьор за собствен камион. Добро запла-
щане и постоянна работа. Може всеки weekend в къщи.  

търсете Митко. Tel: 224-875-1119.

A dispatcher in a trucking company is looking for a driver for his own 
truck. Pays good and has stable dedicated runs. The driver can be home 

every weekend. For more info, please call Mitko at: 224-875-1119.

Елеонора 
продължава 
да издържа 
чехльото
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Брадърката Елеонора Палавейска 
продължава да издържа финан-
сово мъжа си Давид Качанов.

Положението при тях не се е 
променило от миналата година, когато двамата се разделиха, защото пловдив-
чанката замина да работи като танцьорка в нощен клуб в Бургас.

Загрижената брюнетка обаче продължава да изпраща всеки месец издръж-
ка на велинградчанина, който се грижи за малката им дъщеря Анджелина.

Давид имаше намерение да се премести в морския град при половинката си, 
но бързо се отказа, а Елеонора пък забърса възрастен бизнесмен, който явно 
й помага с отглеждането на мъжа и детето й.

Бургас обаче се е сторил тесен за амбициозната танцьорка, защото от някол-
ко месеца тя се е преместила и сега заработва в столицата.

„Приятелят на Елеонора е с нея. Той има бизнес и в двата града“, издаде пред 
bliasak.bg Давид Качанов.

Британският престолонаследник принц Чарлз и съпругата му Ками-
ла Паркър Боулс обмисляли да се разведат, съобщава американ-
ското списание "Глоуб".

Причината са честите спорове между двамата. "Те се карат 
много", съобщава запознат източник пред американското издание, което 
обявява на корицата на новия си брой, че с връзката на Чарлз и Камила е 
свършено.

Двамата сключиха брак на 9 април 2005 г. след 34-годишна извънбрачна 
връзка. Тяхната любовна афера беше една от най-дългите в историята.

Чарлз се ожени за покойната принцеса Даяна през 1981 г, но бракът им 
приключи на 28 август 1996 г. Британският престолонаследник има двама 
сина.

Любимата на Валери Божинов събира очите на унгарците и сърби. 
Изданията на "Плейбой" в Будапеща  Сърбия пуснаха на последните 
си корици родната сексбомба. "Дяволски красивата Николета Лоза-
нова" е унгарското заглавие на фотосесията, в която половинката на 

топфутболиста показва прелести като русалка.
Унгарските редактори толкова харесали снимките от нашенския "Плейбой", 

че побързали да откупят правата за фотосесията. Точната сума обаче не е ясна. 
Автор на запомнящите се снимки е топ фотографката Велислава Каймакано-

ва-Ножарова.

Изглежда, че звездната двойка 
Анджелина Джоли и Брад Пит 
са решили най-накрая да станат 
съпруг и съпруга.

Бляскавото събитие се очаква през сеп-
тември тази година. Холивудският хрони-
кьор Перес Хилтън обяви в "In Touch Weekly", 
че Брад и Анджелина ще се оженят през 
септември в замъка им във Франция.

Изглежда, че двамата са решили да прибе-
гнат към сериозната крачка заради шестте 
си деца, които негласно искат това. Издани-
ето посочва още, че церемонията ще бъде 
интимна и в нея ще участват само най-близ-
ки приятели, съобщават от БГНЕС

Унгарци 
гледат 
голата 
Николета

Чарлз и 
Камила 
пред 
развод
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След провала на дългоочаквания музикален фестивал Elevation чле-
нове на групите Cypress Hill и 30 Seconds To Mars бяха забелязани 
да се забавляват в столично фолк заведение.

Така звездите, вместо да се изявят на сцената на фестивала край 
Разлог се отдадоха на веселие в шумни български кръчми.

Cypress Hill получиха подобаващо посрещане във фолк заведението - с 
отлежало уиски и блондинки с дълбоки деколтета. Към масата на калифор-
нийските хип-хопъри, се присламчи и Шанън Лето от 30 Seconds To Mars, 
който видимо беше объркал заведението. Латино-рап ветераните от Cypress 
Hill се чувстваха добре в тресящия се от балкански ритми клуб и останаха до 
късно през нощта.

Сред най-големите им почитателки се оказа манекенката Цеци Красими-
рова, която се навърташе около масата им. Междувременно стана ясно, че 
днес ще бъде обявено кога и как ще връщат парите на феновете за несъсто-
ялите се лайвове на Elevation.

cypress Hill на чалга в София

Колкото и да отричат връзката си 
Радина Кърджилова (Сиана от 
„Стъклен дом”) и актьорът Деян 
Донков бяха забелязани да се 

целуват нежно на трибуните на фестивала 
Elevation. 

Двамата пристигнали на събитието в 
петък. Деян Донков и Радина Кърджило-
ва често са засичани в столицата да се 
наслаждават на компанията си, но без д а 
демонстрират връзката си.

Съмненията, че между тях има нещо 
повече от обикновено приятелство, се 
засилиха, когато актьорът замина за рож-

дения ден на Радина, който тя отпразнува в 
къмпинг "Смокиня".

Но и там двамата пазеха прилична 
дистанция един от друг и предпочитаха да 
се държат по-скоро като приятели. Явно 
обаче през единствения ден от фестивала 
Elevation Деян и Радина са се отпуснали и 
са се отдали на нежни ласки един.

Преди малко повече от две седмици 
зоркото око на Светския звяр забеляза 
актьорската двойка на премиерата на 
новия български филм "Подслон". Тогава 
гълъбчетата пристигнаха на афтър партито 
хваната за ръка.

Деян и Радина се награбиха
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Все още 
ли пишете сценариите си на 
пишеща машина?

- Нямам друг процесор за 
писане. Не съм човек, който си 
пада по джаджи.

Значи сте успели да избяга-
те от "Туитър" и "Фейсбук"?

- "Туитър" - нямам идея какво 
е "Туитър". Но пък знам какво е 
"Фейсбук", тъй като гледах фил-
ма "Социалната мрежа" и той 
ми хареса. Така че знам какво 
е "Фейсбук". Имам и уебсайт, 
който никога не съм виждал 
и нямам никаква идея как 
работи или какъв е смисълът 
му, но има други хора, които го 
направиха за мен.

Как тогава се адаптирате 
към света на "Айподите" и 
"Айпадите"?

- Имам телефон, имам 
мобилен телефон, но един-
ственото, което мога да правя 
с него е да се обаждам и да 
отговарям на обаждания. Не 
ми служи за нищо друго. 

Виждали ли сте как 
възрастните хора облепят 
много от бутоните на дис-
танционното си за телевизора, 
за да не се бъркат никога? 
Правят го, за да не могат да 
натискат нищо друго - само да 

го включват и 
изключват... Аз съм точно като 
тези хора. Докато има само два 
бутона за употреба, мога да се 
справя.

Като бивш телевизионен 
сценарист, мислите ли за 
състоянието на телевизията 
тези дни, за риалити преда-

ванията, за игрите, сери-
али-

те?
- Никога не съм гледал нито 

едно от тях. Виждам имената 
им във вестниците, но дори не 

знам какво точно 
представляват. Гледам теле-
визия, но не такъв тип. Гледам 
почти изцяло спортни канали.

Последният ви филм 
"Полунощ в Париж" изследва 
носталгията. Вас обзема ли 
Ви носталгия и за какво?

- Ставам носталгичен в мо-
менти на слабост... Спомням си 
за стари неща и размишлявам: 
"Господи, беше велико, когато 

можех да играя 

на ули-
цата, после да се втурна вкъщи, 
да взема душ и да похапна мал-

ко нездравословна храна". 
Тогава не 
съм имал 
въобще 
идеята, че 
е нездраво-
словна, а и 
да имах едва 
ли щеше да 
ме е грижа. 
Животът 
преди беше 
по-простичък.

После оба-
че се спирам 
и си мисля: 
"Наистина ли 
беше толкова 
хубаво преди?" 
Е, не беше. 
Мразех учили-
ще, справях се 
ужасно, имах 

всякакъв вид пробле-
ми. Беше си доста ужасно.

Промени ли се в последно 
време нагласата ви относно 

смъртта?
- Не. Бях про-

тив нея, още кога-
то бях на 5 години 

- тогава за пръв 
път разбрах, че съ-
ществува. Продъл-

жавам да се боря 
с това. По природа 
сме устроени така, 

че да се опитваме да 
избегнем смъртта, 
да се самосъхраня-

ваме, да се грижим за 
себе си, да се борим 
за живота си, така че 

в този смисъл не съм 
по-различен от всеки 
друг човек. Може би се 

различавам в това, че 
принадлежа към онази 
група от хора, които 

мислят за нея по-често. 
Няма обаче какво да 

направим по въпроса и може 
би затова страдаме повече от 
мисълта, тъй като не можем 
да я блокираме толкова лесно. 
Всички сме снабдени с меха-
низъм за отрицание, но моят е 
повреден.

Защо Ви уважават толкова 
много в Европа?

- Мисля, че печеля нещо при 
превода... Правя филм и в цяла 
Европа, в целия свят, хората го 
харесват, защото вероятно не 
виждат грешките ми.

Подкрепяте ли средния 
американски манталитет?

- Да, ние сме доста религи-
озна страна, но за мен това 
си е техен проблем. Аз не се 
причислявам към тази група. 
Не съм прекалено религио-
зен, нито пък скромен. В този 
смисъл съм малко повече 
европеец, но това е някак ти-

пично за Ню 
Йорк. Голяма част от хората 

в този град са различни от тези 
в останалата част на страната. 
Той най-много се доближава 
до европейски град. Когато 
излезете извън него, в страната 
не става по-пуританско и няма 
да срещате наред повдигна-
ти вежди, но не можете да 
изпуснете и инч, в който това е 
начин да се излъже безплодие-
то и смъртта.

Мислите ли, че Америка е 
готова да ви прости за пре-
дишните Ви скандали?

- Какъв беше скандалът? 
Влюбих се в това момиче, 
ожених се за нея (става въпрос 
за брака на Уди Алън със Сун-И 
Превин - осиновената дъщеря 
на Миа Фароу, с която Алън 
също има дългогодишен брак - 
бел.р.) Бяхме женени почти 15 
години.

Нямаше скандал, но хора-
та винаги го определят като 
скандал и донякъде това ми 
харесва, защото, когато си 
отивам искам да мога да кажа, 
че в живота си съм имал един 
наистина сочен скандал.

Липсва ли ви снимането 
на филми в "Сентърл Парк" 
през есента?

- Не, аз обичам Ню Йорк. 
Сигурен съм, че ще се върна и 
ще снимам тук. Единствените 
две причини, които ме държат 
настрана от града са, че в еди-
ния случай чуждестранен град 
е платил и държи да снимам в 
него или в другия случай - не 
мога да си позволя да работя 
тук. 

Следващият ви филм е в 
Италия. Вдъхновен ли е от 
Фелини?

- Не, защо Фелини?... Защо не 
Антониони? Не е вдъхновен от 
когото и да било. Той е просто 
комедия. Не романтична 
комедия, а една стопроцентова 
комедия.

Уди Алън: Нямам идея какво е "Туитър"
Най-новият филм на режисьора и сценарист Уди Алън "Полунощ в 

Париж" откри тазгодишния фестивал в Кан.
В него режисьорът изследва темата за носталгията. Във филма 

главният герой, в ролята Оуен Уилсън, се пренася в доброто старо 
време на Бел епок преди войната и вижда Париж през 1920 г. Спо-
ред Алън героят му би бил нещастен независимо от възрастта и 
времето - златно или не.

В интервю за "Ройтерс" в Ню Йорк 75-годишният Алън споделя 
към какво се стреми, липсва ли му работата и снимането на 
филми в Ню Йорк и какво не харесва в технологиите и модерните 
удоволствия.

сн. Ройтерс
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Летим с прозрачни 
самолети до 40 години

Без икони в новия 
Windows8

След около 4 десетилетия човечеството ще може да се похвали с 
прозрачни самолети, които разкриват гледката към небето. Тази 
концепция за въздушния транспорт бе разкрита през седмицата в 
Лондон от „еърбъс”.

В новия самолет бизнес класата ще е заместена от зони за релак-
сация, задната част ще е предназначена за работа. Ще има отделени 

места за игри като холограмен голф и барове. Технологиите ще се толкова развити, 
че пасажерите ще могат да четат приказки за лека нощ на децата си вкъщи. Най-
интересната част обаче е, че стените на машината ще променят плътността си. По 
време на полет обвивката ще става прозрачна, за да се разкрие гледка към небето, 
а по време на кацане стените ще се затъмняват. От европейската компания запази-
ха в тайна от какъв материал ще бъде направена обвивката на самолета. естестве-
но по отношение на шумо- и газозамърсяването машината ще е екофрендли.

„еърбъс” е най-големият европейски самолетостроител. Компанията е създадена 
от инвестиции на 4 страни – Германия, Франция, Великобритания и Испания.  
„еърбъс” е известен с най-големия самолет в света – А380. Машината, която лети от 
2007 г., може да превозва 850 пътници и вътре е като хотел.

Иконите по десктопа ви, кошчето за бок-
луци и всичко, което означава Windows, 
изчезват. В следващата версия на най-из-
ползваната операционна система предстои 
тотална промяна.

Интерфейсът на напълно преработената 
Windows 8 наподобява този на Windows Phone 7. Както и 
при мобилната ОС, приложенията в Windows 8 са групирани 
тематично в плочки на десктопа.

Windows 8 ще работи на настолни компютри, лаптопи и 
таблети, на процесори х86 и ARM. Интерфейсът на системата 
е пригоден за сензорно управление, но поддържа също 
обикновена клавиатура и мишка.

На новата ОС ще могат да се пускат както стандартни 
Windows приложения, така и програми, написани на HTML5 
и JavaScript. Всички приложения, ориентирани към сензор-
но управление, ще поддържат мишка и клавиатура.

Windows 8 ще бъде по-скромна в изискванията си към 
хардуерните ресурси на компютъра от Windows 7, което ще 
го прави подходящ и за по-старите машини.

Адрес за получаване:
(попълнете данните си на английски)
Име:  ......................................................................................................
Тел:  ........................................................................................................
е-майл  .................................................................................................
Адрес: ...................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Днешна дата: .....................................................................................
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Bulmedia Group
1216 S New Wilke Rd, Ste #410  
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или изпратете данните си на  abonament@bg-voice.com
и направете плащане чрез PayPal – nick@bg-voice.com
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