
„Магурата” във Вегас без 
лиценз за алкохол
Заведението пред затваряне, твърди бившият 
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Българин играе 
бащата на Майкъл 
Фасбендър в новия 
X-Men » на 24-25

Жегата вдига цените  
на телешкото и 
зеленчуците » на 18-19
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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

13-19 юли 2011, брой 22, година I

БЕЗПЛАТНО
ВСЯКА СЕДМИЦА

48
страници

В БРОЯ

Дъщерята на откривателя на 
Брауновия газ, който превръща водата в 
гориво, се бори 13 години с американска и 
родна бюрокрация » на 16-17

Теглили по 150 000 на седмица през 
последните 5 години » на 5

Наследничка на милиони $$$ 
търси съдействие от BG VOICE

61 души арестувани за АТМ 
измами в България, САЩ и ЕС

Бербатов 
включен 
в групата за 
турнето 
в САЩ » на 38

Руснак поема българската епархия 
към ОСА » на 10

ТОПЛИНЕН УДАР
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След серия от екстремни снежни бури и навод-
нения като потоп сега непосилна жега е обгърнала 
страната. Капризите на времето тази година ни идват 
малко в повече. Но освен всекидневната досада от 
климатичните условия те ни бъркат и директно в 
джоба.

Когато бях в Мисисипи за наводненията, един 
икономист ми каза, че това ще се отрази на цените на 
хляба, царевицата и соята до средата на лятото. И това 
вече е факт. Дори и в България.

Сега заради жегите се очаква да скочи цената на 
телешкото и други продукти от селското стопанство. 
Защо - обясняваме на страници 8 и 9.

Завишението в цените идва отгоре на и без това 
поскъпналите храни по магазините от последната 
година. Единственият вариант човек да се отърве 
от тази ценова жега, изглежда, е да вади по 150 000 
евро от банкоматите всяка седмица. Това се отдава на 
една група хора, част от които бяха заловени мина-
лата седмица в съвместна операция на Европол и 
американските служби. За мащабната операция може 
да прочетете на страница 5, а още около 15 души про-
дължават да се издирват в различни държави.

Дано издирването на службите да е по-успешно от 
това на Деси Браун. Българката е дъщеря на изобре-
тателя на Брауновия газ, който дава възможност да 
се произведе гориво от... вода. От години жената се 
опитва да се справи с българската и с американската 
бюрокрация и сега търси помощ от BG VOICЕ. Деси 
Браун се опитва да получи полагащите й се по наслед-
ство патенти на изобретенията на баща й, които носят 
милиони долари годишна печалба. Симеон Гаспаров 
разказва всичко за битката на жената с бюрократична-
та машина на страници 16-17.

От този брой ще намирате и повече спортни теми 
в BG VOICE. Александър Михов се присъедини към 

нашия екип като спортен редактор и в този брой 
ви припомня за един от най-хубавите моменти в 
спортната ни история – американското лято преди 
17 години. Защо сега нямаме такъв отбор, отговорът 
е точно в едно изречение и може да го разберете на 
страница 39.

Но най-любимата ми част от новата ни спортна 
страница е рубриката ”Футболни съпруги”. В нея тази 
седмица едва сме събрали 120 сантиметра крак... 
вижте сами на страница 38.

И ако това не ви опияни за уикенда, не очаквайте да 
ви се случи и в българския ресторант „Магурата” в Лас 
Вегас. От месеци заведението няма лиценз за продаж-
бата на алкохол. За съдбата на поредния BG ресторант 
пред затваряне разказвам на страница 12.

И тази седмица сме събрали много интересни и 
полезни теми в нашите 48 цветни страници. А ако още 
не сте сред нашите рекламодатели – сега е моментът. 
Лятната ни промоция дава 100% безплатен бонус 
върху поръчаните от вас реклами (плащаш 1, получа-
ваш 2 месеца и т.н.). Подробностите за офертата - на 
страница 7.

А аз очаквам вашите теми и идеи, предложения и 
сигнали на нашите мейли и телефони.

Прохладен уикенд и приятно четене

Ясен Дараков
yasen@bg-voice.com
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Ценова жега

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
НОВО  сервиз Stanico
901 nicholas Blvd Unit D
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
Morton Grove
НОВО магазин 
Produce World
8800 Waukegan 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
НОВО магазин 
Joe Caputo & sons
2070 N Rand Rd
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
НОВО магазин Krystyna Deli
9500 W 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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„Дебелият българин” 
Наско-Мечката закри 
News of The World

Божидар Божков
bojkov@bg-voice.com

Наско – „наперен мо-
шеник от България с 
прякор Мечката” (как-
то го описват 
във вестника), 
е един от глав-

ните герои във финалния брой на 
британския таблоид News of The 
World. Изданието спря да излиза 
в неделя, след като се доказа, че 
обичайна практика при разслед-
ванията му е била да подслушва 
жертви на престъпления. Още по 
темата на стр. 19.

Българинът се е занимавал с 
трафик на жени. Той и хората му 
подлъгвали млади момичета от 
бедни райони в България с работа като 
чистачки в чужбина. Но веднъж прис-
тигнали на Острова, момичетата узна-
вали, че заниманието им оттук нататък 
ще е да обслужват до 20 клиенти на ден. 
Паспортите или личните им карти били 
прибирани от Наско още на летището 
в София, а с тях се отнасяли като със 
затворници.

Назован с истинско име Атанос (веро-

ятно редакторска грешка), българинът 
има вид на добре охранен представител 
на ромската общност. Материалът за 
него е озаглавен „Г-н Свиня”. 

Мечката е бил подлъган от редактора 
в отдел „разследвания” Мажер Махмуд 
да му продаде няколко от плячките си. 
разследването на таблоида е станало в 
навечерието на съвместна операция на 
британската полиция и разузнаването, 
извадила на светло заплашителните раз-
мери на трафика на жени във Велико-
британия. Чуждестранните секс робини 
на Острова са около 11 800, като всяка 
година пристигат допълнително още по 

около 1400. Повечето от тях заработват 
по 1000 лири на ден.

„Доставката на момичета не е никакъв 
проблем. След като си платите, те са 
ваши”, обяснява Наско пред журналиста, 
който се е представил за пазач на пуб-
личен дом в Лондон. „Мечката описваше 
стоката си, все едно продава добитък, 
пише Махмуд. – Цената е от 900 лири 
за по-обикновена до 4500 за младо 

красиво момиче. След като 
ми дадете парите, получавате 
документите на момичето, а 
ние го товарим на самолета 
за Лондон. Какво ще правите с 
него после си е ваш проблем.” 
Вестникът пише, че „злодеят 
Наско” е бил съвсем наясно, че младите 
българки ще бъдат принуждавани да се 
трудят в бордеите до изтощение.

Преди да се добере до „Г-н Прасе”, 
Махмуд е трябвало да се срещне с 
неговия довереник Христо във фоайето 
на хотел „Шератон” в София. Христо 
водел със себе си две „мостри” – Ани 

и Мелиса, която била оценена на 1500 
евро. „Той се хвалеше как постоянно 
обикаля, за да е сигурен, че момичетата 
му работят усилено. Каза на видимо 
нервната Мелиса да седне на коляното 
му и ми описа по какъв начин я избрал 
за „износ” във Великобритания. Облиза 
я по гърдите и отсече: Много е добра”, 
разказва Махмуд.

След като прикритият журналист бил 

одобрен за 
купувач, на 

следващия 
ден вече имал 

уговорена среща, 
пак в „Шератон”, 

с „Господин Свиня”. 
Наско се появил със скъп мерцедес, 
собствен шофьор и окичен в злато. Той 
предложил на Махмуд пакет от 15 мо-
мичета, сред които и „апетитната Анита”, 
която била едва на 16 години. Оценена 
на 4500 лири, Анита била примамена 
от бандата на Мечката от селото й, след 
като обяснили на родителите й, че ще 

работи като чистачка. 
Наско се похвалил, че 
Анита е вече „обработе-
на” и готова за износ във 
Великобритания, Испа-
ния, Белгия, Германия 
или Италия. Току-що бил 
изпратил три момичета в 
Испания, също на по 16 
години. В крайна сметка 
Махмуд се договорил с 
българина за покупката 
на четири момичета на 
цена 8100 паунда. „Г-н 

Свиня” ме предупреди да ги транспор-
тирам до Острова поотделно, за да 
се избегне подозрението. „След като 
си стиснахме ръцете, Наско ми каза 
развълнувано: Нашите империи могат 
да просперират. Не и ако му попречим. 
Доказателствата ни са на разположение 
на властите”, заключава Мажер Махмуд 
в последното си разследване за News of 
The World.

Трафикантът на млади момичета от България се 
представял за шеф на всички проститутки в София 
и предлагал момичета между 900 и 4500 паунда ”Г

-н
 С

ви
ня

” в
 ц

ел
ия

 м
у б

ля
съ

к

Христо уговаря 
плащането

Анита е оценена от Мечката на  
4500 паунда

Мостра: Мелиса е доведена на първата 
срещу между Махмуд и Христо

Готовата за Великобритания Анита 
(16 г.) струва 4500 паунда
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61 души арестувани за АТМ измами в България, САЩ и ЕС
Теглили по 150 000 на седмица през последните 5 години

Европейските и амери-
канските власти разбиха 
престъпна група, която 
се занимава с банкови 
измами.

61 души, предимно 
българи, бяха арестувани в операцията 
на Европол в България, САЩ, Полша, 
Италия и Испания на 6 юли. 47 бяха 
задържаните у нас по време на опера-
цията „Шок” на 6 юли, за която BG VOICE 
писа.  Властите щракнаха белезниците и 
на двама в Америка.

Според Европол българинът, който е 
мозъкът на групата, източила повече от 
15 хиляди банкови карти, е сред аресту-
ваните. Испанската полиция твърди, че 
бандата работи от поне 9 години.

разследването има данни, че част 
от парите на групата са били влагани 
в строителство и в търговия с коли у 
нас. Холдингът на Димитър Славчев-
Нощния, Евгени Симеонов-Батко, 
Димитър Кутрев-Миташки и Михаил 
Стоянов-Мишо Хакера е имал 5 фирми 
с разнообразна дейност, включително и 
автокъща в София.

Информацията е събирана предим-
но чрез следене на комуникацията и 
подслушване на заподозрените лица. 
Това обясни наблюдаващият разслед-
ването прокурор от град Трани Еторио 
Кардинали. разследването започва през 
юни 2008 г. с изземването на техниче-
ските материали в малкия град в Южна 
Италия. 

Прокурор Кардинали разказа, че 
благодарение на видеокамера разслед-
ващите установили лек 

автомобил 
под наем, на 

който закачат 
подслушвателно 
устройство. Впоследствие започ-

нало и подслушване на телефони. От 

спецразузнавателните средства се 
разбрало, че групата има много клетки 
в страната и извън нея. В хода на раз-

следването се установило, че ръководи-
телите на клетките в Италия, Испания и 
т.н. говорят всеки ден със София. Тогава 
италианската прокуратура поискала 
от българското обвинение съдействие. 
Прокурор Кардинали разказа още, че 
българската полиция под ръководство-
то на прокурора от ВКП Камен Михов 
успява да установи кои са лицата от 
подслушаните разговори, за да се стиг-
не и до разплитане на групата “Нощния”.

Седмично бандата точела по 150 
хиляди евро, твърди прокурор Карди-

нали. Крадците са успели да източат над 
70 милиона долара от сметки само на 
граждани на Европейския съюз, твърди 

Европол. Според тях това е една от най-
големите престъпни групи, дейставала 
през последнаите 5 години. Бандата 
имала връзки с други престъпници 
в Съединените щати, Кения и Южна 
Африка. 

Схемата за скимиране е сравнително 
проста. Измамниците поставят мини-
атюрни камери и т.нар. скимиращи 
устройства на банкоматите. Така те 
успяват да запишат номерата на картите 
и ПИН номерата. След това прехвърлят 
информацията върху празни карти с 
магнитна лента (gift карти, ключове за 
хотелски стаи и др.) и с тях изпразват 
сметките на нищо неподозиращите 
жертви.

„В рамките на ЕС дейността на тези 
престъпници е много по-трудна заради 
въвеждането на EMV технологията 
(вграден чип и ПИН). Крадците обаче 
успяват да използват карти, издадени от 
ЕС, но в държави, които не са членки на 
съюза, като Африка и САЩ, които не са 
въвели този  стандарт за картите”, обяс-
няват разследващите от Европол.

В операцията, наречена „Нощен 
клонинг”, са участвали 200 полицаи в 
5 държави. В резултат на следствените 
разпити са развити нови следи и се 
очакват нови арести в три държави.

Европейският съюз е най-голямата 
жертва на този род измами. През 2009 
г. откраднатите чрез скимиране пари 
в рамките на съюза са повече от 1,5 
милиарда евро ($2,10 млрд.).

Операция "Шок"
Групи Нощния

Димитър
Славчев-
Нощния

Евгени
Симеонов-

Батко

Димитър
Кутрев-

Миташки

изпълняват заповедите на ръководителите и участват в организацията 
на по-долните нива

организират групите за пътувания в чужбина, снабдяват ги с технически 
средства и получават от тях записаната информация

монтират технически средства на банкомати и записват лентите и кодо-
вете на банкови карти

организатори на престъпната група

Станислав Казддата

Първо
оперативно
ниво

Второ
оперативно
ниво
Трето
оперативно
ниво
Четвърто
оперативно
ниво

Михаил
Стоянов
Хакера

Антон Казльов-
Каздата?
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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”

•  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

Американският щит – и над България

Американският противо-
ракетен щит ще обхване 
цялата територия на 
Европа, включително 
всички части на Бълга-
рия. Уверения 

за това даде заместник дър-
жавният секретар по кон-
трола върху въоръженията и 
международната сигурност 
на САЩ Елън Таушър. Тя се 
срещна във вторник във Ва-
шингтон с група депутати от 
Европейския парламент, сред 
които Ивайло Калфин.

Заместничката на Хилари 
Клинтън потвърди, че новата 
концепция на САЩ предвиж-
да покриването на цялата 
територия на Европа, включи-
телно частите от българската 
територия, които не попадаха 
под защитата му в по-ранния 
й вариант. Таушър съобщи, 
че разговорите на Вашингтон 
с партньорите им в Източна Европа 
са в напреднал етап и в момента се 
уточнява къде ще бъдат разположени 
радарните установки.

реформата в НАТО, както и разоръ-
жаването, бяха дискутирани по  време 
на разговора със заместник държавния 
секретар на САЩ Таушър.

Ходът на събитията в Северна 
Африка точно следва случилото се в 

Източна Европа преди повече от 20 
години. Всичко тръгна от стремежа на 
хората за повече свобода и ще завърши 
с установяването на демократични пра-
вителства в тези държави. Това прогно-

зира бившият държавен секретар на 
САЩ Колин Пауъл пред евродепутатите.

В отговор на паралела между Араб-
ската пролет и прехода в Източна 
Европа, направен от Пауъл, Ивайло 
Калфин подчерта различията между 
цитираните събития: "В Източна Европа 
опозицията изповядваше европейските 
демократически ценности. ЕС изигра 
много силна роля в регулирането на 

промените. Докато в Северна Афри-
ка има дефицит на партии, които да 
представляват хората. Те тепърва ще 
се създават". Според него е все още 
твърде рано да се каже със сигурност 

как ще се развият процесите, 
започнали от гражданските 
протести тази пролет.

Евродепутатите размениха 
мнения с Колин Пауъл за 
течащата в момента реформа 
в НАТО, както и за приори-
тетите в отношенията между 
ЕС и САЩ. Бившият главно-
командващ Генералния щаб 
на американската армия 
обоснова разбирането на 
администрацията на САЩ, из-
разено неотдавна от бившия 
държавен секретар по отбра-
ната робърт Гейтс, че Европа 
трябва да играе по-активна 
роля в операциите на НАТО, 
за да се гарантира нейната 
стабилност и в бъдеще.

Евродепутатите са във Вашингтон за 
годишното заседание на Трансатланти-
ческата политическа мрежа. Първата 
сесия от трансатлантическата седмица, 
която е мястото за сверяването на 
часовниците между законодателите на 
САЩ и ЕС, започва утре. Днес прате-
ниците на Европейския парламент ще 
имат срещи в Световната банка и в 
Международния валутен фонд.

Бивш държавен секретар на САЩ направи паралел между Арабската пролет и 
прехода в Източна Европа

Убиха брата на 
президента на 
Афганистан

Ахмед Уали Карзай, малкият 
брат на президента на 
Афганистан Хамид Карзай, 
е бил застрелян в град 

Кандахар в южната част на страната, 
където са разположени и българ-
ските военни.

„Можем да потвърдим, че той се 
превърна в мъченик”, заяви говори-
телят на местното правителство в 
Кандахар Залмай Аюби.

Семеен приятел, пожелал да ос-
тане анонимен, е съобщил, че Уали 
Карзай е бил убит от свой бодигард, 
докато е посрещал гости у дома.

Името му беше свързано с нарко-
бизнеса в южната част на Афганис-
тан, но помагаше на американските 
дипломати в преговорите им с 
различните племена.
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Жегата вдига цените на месото и 
зеленчуците

Екстремното време про-
дължава. От Ню Йорк 
през Тенеси и Арканзас до 
Тексас и Джорджия, 2/3 от 
страната е облята от непо-
носима жега с температу-

ри, на много места надвишаващи 100oF 
(37.8oC). Усещането за непоносимост 
се допълва от влажността на въздуха, 
което вдига градусите до 105-114o  
F(40-45 o C).

Само за последната седмица темпе-
ратурните рекорди в различни градове 
са били достигнати или задминати 
повече от 670 пъти. 90 милиона души в 
цялата страна страдат от непоносимите 

Ясен дараков
yasen@bg-voice.com

температури.
Жежкото време тази година започна 

още в края на май - три седмици преди 
официалния старт на лятото, и продъл-
жава до днес. В Оклахома сити сряда 
беше 15-ият ден поред, когато темпера-
турата в града не е падала под 100oF. 

Държавната метеорологична служба 
издаде предупреждения за жегата (heat 
warning) в поне 25 щата тази седмица. 
Това става, когато температурите не па-
дат под 75oF (24o C) дори и през нощта. 
В сряда към 5 АМ в Атланта температу-
рата беше 80oF.

Високите температури водят със 
себе си сериозни рискове за здравето, 
особено за бременните и по-възрастни-
те хора. Ако температурите са над 100 
градуса, не излизайте навън. Лекарите 
съветват да стоите в климатизирани 
помещения. Ако все пак ви се налага да 
сте на открито, търсете сянката и задъл-
жително пийте по литър вода на всеки 
час (това са две малки бутилки вода).

Жегата стопира или забавя много от 
проектите в страната – строителство, 
улични подобрения и подрязване на 
дървета. Най-големите жертви засега са 

Топлинна вълна удря САЩ

В понеделник Анрде Ривера се разхлажда във Форт Уорт, Тексас

Температурите в Лорънс, Канзас, минаха предишни рекорди

сн: Макс Фолкнър/ The Fort Worth Star-Telegram/АП

сн: Орлин Уагнър/АП
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БъРЗА БУРЯ ОСТАВИ НАД 
870 000 БЕЗ ТОК В ЧИКАГО
Бърза буря, която синоптиците наричат 
„дирейко” (от испански за директен), в поне-
делник сутринта остави повече от 870 хиля-
ди души без ток и интернет в Чикаголанд. 
Стихията започна и свърши за минути, но 
ураганните ветрове със скорост от 75 мили 
в час създадоха сериозни затруднения на 
двете летища и влаковете на „Метра”. 
В понеделник вечер, когато температурата 
беше непоносимите 86o F, придружени с 
влага, повече от половин милион клиенти 
на „КомЕд” все още нямаха ток. Във вторник 
вечерта по-малко от 235 хиляди бяха без 
електричество. Според компанията ще отне-
ме още няколко дни, преди всички да имат 
отново ток.
72-годишен мъж умря когато бурята повали 
дърво върху колата му в Дъглас парк. Меж-
дувременно 6-годишно момиче с фрактура 
на черепа и счупени ребра се възстановява, 
след като дърво от съседския двор падна 
върху него по време на стихията.

животновъдите и земеделците в южни-
те щати, където такава суша не е вижда-
на от 50-те години на миналия век.

В някои части на Тексас такава 
екстремна жега не е имало от 1917 г. 
Заради сушата целият щат е обявен за 
бедстващ район, като загубите в земе-
делието се изчисляват за над 3 милиар-
да долара.

Собствениците на кравеферми преж-
девременно продават добитъка си, 
защото няма прясна трева, с която да 
изхранват животните. „Може да очаква-
ме по-малко производство на телешко 
и по-високи цени съвсем скоро, което 
ще е отгоре на и без това изключително 
скъпите храни в магазините”, коментира 
икономистът Дейвид Андерсън, който 
е специалист по въпросите на земеде-

лието.
Фермери в Канзас загубиха 4300 пуй-

ки заради жегата. Усилията им да раз-
хладят птиците с огромни вентилатори 
и водни пръскачки се оказали неуспеш-
ни. Температурата в Уичита, където се 
намира фермата им, била 106o F. 

В Северна Каролина 50 хиляди пиле-
та умряха, след като токът във фермата 
спрял за 45 минути и оставил помеще-
нието без вентилация.

Въпреки че част от североизточните 
щати ще почувстват леко разхлаждане в 
следващите дни, ефектът ще е време-
нен. За много от другите щати обаче 
понижаване на температурите не се 
очаква поне до началото на август, ко-
ментира метеорологът Алекс Сусновски 
от accuweather.com.

Майк Кокс от Шермън, Илинойс, се опитва да разхлади коня си на Illinois State Fairgrounds в Спригнфийлд

сн: Сет Перман/АП
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Руснак поема българската епархия към ОСА

Архимандрит Алексан-
дър Галицин е новият 
епискот на българската 
епархия към Амери-
канската православна 
църква (ОСА). Той беше 

избран на петия събор на организа-
цията миналия уикенд във Форт Уейн, 
Индиана. Предстои името 
му да бъде утвърдено и от 
Светия синод на ОСА.

Към българската епар-
хия на ОСА спадат 19 ено-
рии и един манастир спо-
ред техния уебсайт. Сред 
тях е и спорната църква 
„Иван рилски” в Чикаго, за 
която от 6 години се водят 
съдебни дела. Именно си-
туацията около този храм е 
един от основните въпро-
си пред новия епископ. Той 
ще има и сложната задача 
да установи и нормални 
отношения с Българската 
православна църква (БПЦ).

В интервю за BG VOICE 
през април архиепископ 
Дон Фройд, който тогава отговаряше 
за българската епархия в ОСА, каза, че 
заради упорството на митрополит Йо-
сиф е „невъзможно” да се работи с БПЦ. 
Йосиф отговаря за БПЦ в САЩ и Канада. 
В основата на спора е каноничен ли е 
свещеникът в „Иван рилски” Валентин 
Ноцков. „Отец Ноцков никога не е бил 

отписан по реда от БПЦ, но те отказват 
да го направят въпреки нашите молби. 
Ние сме молили за това многократно”, 
каза Дон Фройд. ”Ще се опитаме да раз-
решим проблема с разговори с БПЦ, но 
засега срещаме тяхното мълчание.”

Българският православен диоцез 
в САЩ е формиран е през 1965 г. под 

опеката на руската православна църква 
извън русия. През 1976 г. бишоп Кирил 
Йончев присъединява нашата епархия 
към ОСА. Длъжността епископ остана 
свободна след смъртта на Кирил през 
2007 г. Това ще са първите избори за 
бишоп за българския диоцез към ОСА.

Църквата търси нов епискот от 

миналата година. Кандидатите са били 
22-ма, от които само шестима са били 
одобрени за последващи интервюта и 
само двама стигнаха до представяне 
пред събора миналия уикенд. Другият 
кандидат за поста беше гъркът отец 
Пол Гасиос.

Архимандрит Александър Галицин 
получава бакалавър-
ска степен по англий-
ски език от Калифор-
нийския университет 
в Бъркли. Завършва 
православния инсти-
тут „Св. Владимир” 
в Ню Йорк. Седем 
години е докторант в 
Оксфордския универ-
ситет в Англия, където 
работи под научното 
ръководство на митро-
полит Калист (Уеър). 
През това време той 
прекарва две години 
в Гърция, едната от 
които в атонския ма-
настир „Симонопетра”. 
През 1980 г. след защи-

тата на доктората се завръща в Амери-
ка. През 1982 г. е ръкоположен за дякон 
и две години по-късно и за свещеник.  
През 1986 г. приема монашество. Служи 
в мисия на ПЦА в Северна Калифорния. 
От 1989 г. досега  преподава в богослов-
ския департамент на университета в 
Милуоки.

Съдбата на „Св. Иван Рилски” в Чикаго е една 
от най-трудните задачи пред новоизбрания 
архимандрит Александър Галицин

ЦъРКВА ОТ ТОРОНТО 
ИСКА ДА СЕ ВъРНЕ 
КъМ БПЦ
След четири десетилетия извън юрис-
дикцията на Българската православна 
църква (БПЦ) храмът „Св. Георги” в 
Торонто със свещеник Николай Георгиев 
отново иска да се върне в лоното на на-
шата епархия. Официално това ще стане 
тази седмица по време на 36-ия събор 
на епархията на БПЦ за САЩ, Канада и 
Австралия от 12 до 17 юли в Бостън.
Още няколко енории от  Канада искат да 
се присъединят към диоцеза на БПЦ тук.
Делегати от 27-те български църковни 
общини, от двата манастира и от двете 
църковни мисии на териториите на 
САЩ, Канада и Австралия ще участват в 
събора. Темата тази година е духовното 
оцеляване и процъфтяване в условията 
на глобалната финансова криза. 
Сред участниците ще са и ентусиастите 
от Орландо, които основаха наскоро 
своя българска църква „Св. Георги”, коя-
то все още няма свещеник и храм.
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„Магурата” във 
Вегас без лиценз 
за алкохол
Заведението пред затваряне, 
твърди бившият собственик

Ясен дараков
yasen@bg-voice.com

Легендарният български 
ресторант „Магурата” в 
Лас Вегас е пред серио-
зен проблем. От близо 
два месеца заведението 
няма лиценз да продава 

алкохол, разказаха наши сънародници 
в Града на греха. Основният приход и 
печалба на всяко едно заведение идват 
от продажбата на коктейли, а не от хра-
на, обясняват ресторантьори. Ето защо 
сред хората във Вегас се говори, че 

един от първите BG ресторанти в САЩ 
може би ще затвори врати скоро.

„Едва ли ще затворим. Бизнесът 
върви добре. Успяхме да разработим 
пицарията, която е част от заведението, 
и да компенсираме загубите”, коменти-
ра за BG VOICE собственикът Красимир 
Николов. 

Той обясни, 
че са подали 
документи за 
нов лиценз за 
алкохол, след 
като продажба-
та на заведе-
нието е била 
финализирана 
и те не можели 
да работят с 
разрешително-
то на предиш-
ния собственик 
румен Стефа-
нов. Той обаче 
ни разказа, че първия път, когато нови-

те шефове пуснали молба за лиценз, тя 
била отхвърлена.

Лас Вегас е 
известен като 
един от градо-
вете където е 
много трудно 
да извадиш 
лиценз за 
продажбата на 
алкохол. 

Заради бю-
рократичните 
проблеми мно-
го от клиентите 
вече не ходят 
в заведение-
то, защото не 

могат да изпият и една бира в лятната 

жега. „Очаквам всеки момент да ми 
звъннат и да ми кажат, че са го затво-
рили”, казва основателят на „Магурата” 
румен. Но е категоричен, че няма на-
мерение да се връща отново в ресто-
рантьорския бизнес. „14 години в една 
кухня ми стигат”, отсича той. 

През последните 3-4 години „Магу-
рата” постоянно сменя собственици. 
Последният, Красимир Николов, взе 
заведението преди около година. Той го 
върти заедно със съпругата си. Двамата 
са от русе, където имат успешен цех за 
сладкарски услуги „Златните рибки”. 
Това провокира и слуховете, че ако 
заведението не успее да изкара лиценз, 
„Магурата” ще се превърне в сладкар-
ница. 

„Въпреки че нямаме лиценз, има мно-

Без лиценз: Айрянът може още дълго да се окаже една от 
напитките, които могат да сервират в "Магурата"



„Турското” в Атланта 
става българско

Пицарията с италианско 
име в Атланта “Il Forno”, 
по-известна като 
„Турското”, скоро ще се 
превърне в „Българ-
ското”. Собственикът 

на заведението предвижда ново меню 
с български специалитети, тв канали и 
музика.

Само до дни в заведението вече ще 
можете да хапнете таратор, шопска 
салата, плата с български мезета и 
типични родни омлети и скара, полети 
с „Каменица” или айрян. “Il Forno” е лю-
бимо място за нашата общност в града 
през уикендите през последните ня-
колко месеца. Тогава там звучи основно 
българска музика, а запалянковците 
могат да гледат по-интересните мачове 
от световните терени.

Съвсем скоро обаче ще могат да 
видят и срещите от българското пър-
венство, както и новини, BG предава-

ния или пък новите родни сериали, 
защото там ще бъде инсталирана и TRIO 
Television. Така на огромните телеви-
зори ще бъдат добавени и нови 14 
български канала – от bTV и Нова, до 
Планета и Диемите. Нов телевизор ще 
бъде сложен и на терасата на заведе-
нието. разбира се, ресторантчето е и 
едно от местата в Атланта, където всяка 
седмица може да намерите новия брой 
на BG VOICE. 

След като преди 2 години в Атланта 
затвори врати българският ресторант 
„родопи”, а малко по-късно и магазин 
„Балкан”, градът остана без място, 
където общността може да се събира 
за кафе, вечеря или среща с приятели. 
Сега собственикът на “Il Forno” очевид-
но е видял пазарната ниша и е оценил 
увеличаващата се българска клиентела 
през последните месеци и е решил да 
направи по-голям избора на ястия и 
забавление за нашата колония в града.

го клиенти, които идват при нас, докато 
са на почивка във Вегас, както и студен-
ти на летни бригади”, казва Красимир. 
Той се надява, че съвсем скоро отново 
ще могат да продават алкохол.

Ако това не се случи, „Магурата” може 
да последва съдбата на много от бъл-
гарските ресторанти, които затвориха 
врати през последните няколко години. 
Без BG заведения останаха Ню Йорк, 
Атланта, Тампа, Финикс. В Чикаго ресто-
рантите „Избата” и „България” също са 
пусти.

В темата на брой 4 на BG VOICЕ разго-
варяхме с бивши и настоящи собстве-
ници на нашенски заведения в САЩ. Те 
посочват най-вече кризата и характера 
на българския имигрант като най-чести-
те причини да се откажат от бизнеса.

Клиентите пък ги контрират, като 
обвиняват ресторантьорите в постоян-
но покачване на цените и намаляване 
на порциите. Някои от тях дори твърдят, 
че в заведенията им се сервира евтин 
алкохол, но налят в маркови бутилки.

През годините тези заведения не 
бяха просто ресторанти. Те бяха място 
за среща на приятели и поддържаха 
българския дух. Там се провеждаха 
избори, консулски дни, събираха се 
дарения. С все по-голямото вливане на 
българите в американското всекидне-
вие обаче нуждата от такива места явно 
е на изчезване. ресторантите с мотиви 
на механа в Банско отстъпват място на 
барове и дискотеки с модерен дизайн, 
където българите могат да се смесят с 
източноевропейци и да се забавляват.
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Кунева си избра 
икономист за вице

За вицепрезидент в двойка с Меглена 
Кунева ще се кандидатира икономис-
тът Любомир Христов, обяви самата 
кандидатка за „Дондуков” 2, цитирана 
от агенция "Фокус".

Христов е сред членовете на иници-
ативния комитет, който я издигна за държавен гла-
ва на 6 юни тази година. Меглена Кунева го описа 
като икономист, граждански активен и експерт със 
значими постижения.

В момента Любомир Хри-
стов е председател на Инсти-
тута на дипломираните финан-
сови консултанти. Той вече се 
обяви против инициативата 
на финансовия министър Си-
меон Дянков за въвеждане на 
фискален борд с аргумента, че 
това е "решение на проблем, 
който България няма". Според 
него подобен ход може дори 
да има обратни последици 
- риск от дестабилизиране и 
нарушаване на доверието в страната и политиката, 
провеждана от бъдещи правителства. Христов 
многократно призовава за истинска и ефективна 
реформа на публичния сектор, както и за премах-
ване на административните пречки пред частния 
сектор.

"Вицепрезидентът, който аз предлагам, е ико-
номист. Икономическият фокус има много голямо 
значение за успеха на следващия мандат", каза 

Кунева.
През 2008 г. Христов е член на новосъздадената 

към Европейската комисия "Експертна група по 
финансово образование". Преди това две години е 
изпълнителен директор на Централния депозитар. 
През 2001-2006 г. е ръководил проекти в амери-
кански компании. От 1995 до 2000 г. е бил съветник 
на изпълнителния директор на Световната банка, 
представляващ България.

"Приех тази покана като ангажимент и задълже-
ние -  приятно задълже-
ние", обяви при пред-
ставянето си Христов. 
"Аз съм тук, за да греба 
с нея, защото е време 
лодката в България да 
поеме верния курс", 
допълни той.

Преди дни бившият 
еврокомисар очер-
та профила на своя 
подгласник като "много 
сериозен, много дълбок, 

значим".
"Аз казах, че искам силно присъствие на необ-

вързани хора около мен", обясни тогава Кунева.
"На мен са ми искрено интересни въпросите, 

свързани с безопасността, със сигурността, с 
тероризма, но не смятам да бъда допълвана в това 
отношение, това не е мое допълнение. Вицепре-
зидентът трябва да има значение за нацията, а не 
значение за мен", каза кандидатът за президент.

Алексей Петров двойка 
с Душана Здравкова

Алексей Петров 
и бившата съ-
дийка и един от 
основателите на 

ГЕрБ - Душана Здравкова, 
са първата кандидатпре-
зидентска двойка за избо-
рите на 23 октомври. Това 
стана ясно от официално съобщение на група граждан-
ски сдружения и от Инициативен комитет "Единение и 
екипност", които номинират двамата за поста.

По-късно Алексей Петров обясни, че тя всъщност няма 
да му е вицепрезидент, а двамата са издигнати за канди-
дат-президенти и тепърва единият ще остане първи, а 
другият втори в тандема.

При останалите политически сили, с изключение на 
"Атака" и Синята коалиция, които номинираха за канди-
дат-президенти Волен Сидеров и румен Христов, не са 
ясни никакви имена за кандидатпрезидентската двойка.

На 2 юни в открито писмо Душана Здравкова обяви, че 
напуска поста си на съдия във Варна заради "демагогия-
та, лицемерието и арогантността на властта, които вече 
са прехвърлили мярката на търпимост". 

Освен основател на ГЕрБ Здравкова беше и евродепу-
тат на партията през 2007-2009 г.

Алексей Петров Душана Здравкова
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Наследничка на милиони $$$ 
търси съдействие от BG VOICE
Дъщерята на откривателя на Брауновия газ, който превръща водата в 
гориво, се бори 13 години с американска и родна бюрокрация

симеон Гаспаров
simeon@bg-voice.com

През 1998 г. в Австра-
лия на 76-годишна 
възраст най-неочак-
вано умира един от 
най-коментираните 
световни учени - проф. 

Юл Браун. Откритието, чрез което проф. 
Браун революционизира съвременната 

енергетиката и горива и с което влиза 
завинаги в историята, е т.нар. Браунов 

газ (или “Brawn’s Gas”). 
Чрез Брауновия газ и Брауновия ге-

нератор проф. Юл Браун още през 1972 

г. доказва не само теоретично, но и на 
практика, че кола, камион или каквото 
и да било превозно средство може да 
се движи с... вода вместо бензин. 

Съдбата на проф. Браун е не по малко 
необикновена и драматична от негови-
те открития. Защото освен австралиец 
по паспорт Юл Браун всъщност е бълга-
рин по рождение. 

Сега неговата дъщеря Деси Браун 
твърди, че Съединените щати не искат 
да й дадат правата върху патента на 
откритието на нейния баща, което 
носи милиони долари годишен доход. 
59-годишната жена търси съдействие 
от BG VOICE в битката й с американската 
и българската бюрокрация. 

Юл Браун е роден във Варна през 
1922 г. с името Илия Вълков. Подгонен 
от “народната власт”, през 1952 г. той 

бяга от страната, оставяйки бременната 
си съпруга, която месец след заминава-

нето му ражда него-
вата единствената и 
законна наследничка 
- Деси Браун.

Докато Илия се 
бори за оцеляване в 
далечната Австралия, 
завършва повторно 
инженерство и си 
стъпва на краката. 
Въпреки че работи 
неуморно, погъл-
нат от работата си, 
изследванията си, а 
после и пътуванията 
си по света, където 
представя невероят-
ното си откритие, той 
никога не забравя 
семейството си, 
останало в България. 
От съображения за 
тяхната сигурност, а и 
заради това, че срещу 

него са правени 3 опита за убийство, 
той дълги години не успява да ги вземе 
при себе си на запад, нито пък да се 

прибере в България. 
През1978 г. Юл Браун 

патентова откритието си 
“Браунов газ” и “Браунов 
генератор” в патентното 
ведомство във Вашингтон, 
САЩ. Патентът е направен 
за 50 години и означа-
ва, че всичко, което се 
произвежда с Браунов газ 
до 2028 г., трябва да има 
разрешение за употребата 
му.

Приживе Юл Браун е 
работил с много компании от Китай, 
Канада, Корея. В САЩ даже е работил 
с НАСА. От 1990 до 1996 г., докато е на 

работа в Енсино, Калифор-
ния, подава документи 
за американско граждан-
ство. Искал е да се откаже 
от австралийското подан-
ство и да вземе американ-
ско. Въз основа на своите 
открития Браун е имал 
също и акции в някои от 
най-известните компании, 
сред които е Китайската 
военнопромишлена кор-
порация NORINCO.

И точно, когато нещата 
се нареждат така, че най-накрая, след 
толкова много години и неволи баща 
и дъщеря ще се срещнат, той умира. 

- Г-жо Браун, на колко се оценява 
откритието на баща ви?

- Засега на милиони долари го оценяват, 
след някоя друга година, може и на ми-
лиарди. Неговото откритие има широко-
мащабно приложение. Аз на моя уебсайт 
www.yullbrown-bg.com продавам схемата 
на неговия генератор и даже доста бълга-
ри се отопляват чрез него. 

- Обърнахте ли се към институциите 
в България, да ви помогнат да получите 
от САЩ патента на баща ви?

- Обърнах се, но нищо не могат да 
направят. Препращаха ме в БАН, те пък 
се изказват отрицателно за откритието 
на баща ми. Просто нямам думи. Писала 
съм и до премиера Борисов, до прези-
дента Първанов и до всички възможни 
инстанции. На мен българската страна 5 години след смъртта на баща ми не ми 
даваше удостоверение за наследници. Австралийците ми го извадиха за 20 дни. 
Българите не можели да докажат, че Юл Браун и Илия Вълков са едно и също 
лице. Как можаха австралийските власти да го докажат, а нашите не? Нещо 
повече, докато от Австралия издават документ, че Юл Браун и Илия Вълков са 
един и същ човек, от Външното министерство ми пращат писмо, че не могат да 
докажат това и че няма да ми издадат документ за наследници. Чак, когато ги 
заплаших със съд в Страсбург, кметът на Варна ми издаде документ. Просто тези 
5 години ме забавиха много и загубих много. 

- Има ли причина да ви забавят толкова дълго време?
- Мисля, че е заради факта, че баща ми имаше още валидни патенти в Бълга-

рия, за които аз не знаех. Още през 1974 г. той подава молба за патенти у нас. Те 
го патентоват през 1980 г., без да му кажат. Изглежда са взели нещо, щом не ми 
даваха толкова дълго време документ за наследници. 

- Съмнявате ли се в някого?
- Съмнявам се в българското посолство в Канбера, Австралия, и в българско-

то правителство. Когато се продаваше къщата на баща ми, една стотинка не ви-
дях. В посолството в Канбера е двигателят на колата на баща ми, който работи с 
вода, но най-важните части са изчезнали от него. Как стана това?

- Не подадохте ли сигнал във Външно министерство, за да споделите 
тези съмнения?

- Моля ви, за тези изобщо не ми говорете. Толкова много пъти съм ходила при 
тях. Знаете ли, че веднъж докато чаках за среща във Външно, един млад мъж 
се разплака в коридора, като му казаха, че Канада не издавала смъртни актове. 
Ставаше въпрос за смъртта на баща му. Че коя държава не издава смъртни акто-
ве? Питам го богат ли беше баща ти? Ами богат, имал нещо дъскорезница и т.н., 
обяснява. Казах му, в такъв случай не чакай наследство. Аз ако наредя писмата 
ми до Външно, ще вървя по тях от София до къщата ми в Малко Търново.

Деси Браун: “САЩ държат 
патента на баща ми за милиони”
Деси Браун е автор на книгата “Загадките на водата” 
и дъщеря на откривателя на Брауновия газ Юл Браун.

Приложение на Браун газ дизел в камионите

Юл Браун

Браун на корицата на списание 
Extraordinary Technology



Тогава започва и ходенето по мъките на 
неговата наследничка Деси Браун. 

Първо, защото чак пет години след 
смъртта на баща й българските власти й 
издават удостоверение за наследници. 

И второ, защото САЩ 
отказват да прегова-
рят директно с нея, за 
да й издадат офици-
ален документ за па-
тент като наследник. 
Казват й, че трябва да 
си наеме адвокат, кой-
то да я представлява 
и те да преговарят с 
него. „А как да наема 
адвокат в САЩ, който 
да ме представлява, 
с пенсия от 140 лв. 
месечно? Като знаем 
какви са им хонора-
рите, не мога дори 
да си позволя да си 
мечтая”, казва Деси 
Браун.

Тя не е била никога 
в САЩ, нито е изли-
зала от България. 
Деси до последно не 
се вижда очи в очи с 
баща си. Поддържа 
връзката с него чрез 
телефон или пис-
ма. Единствената й 

надежда да намери решение с полу-
чаването на патента на баща й бе да се 
обърне за помощ към нашия вестник 
BG VOICE, да разкажем историята й на 
българската общност в САЩ и да се оп-

Юл Браун е създателят на Браунов 
газ - гориво от вода. Истинското му 
име е Илия Георгиев Вълков. Той е 
роден на 16 април 1922 г. във Варна. 
През 1941 г. служи в 
Българския воен-
номорски флот на 
остров Самотра-
ки – Гърция. След 
завръщането си в 
България записва 
инженерство в 
София. Навлизането 
на руските войски в 
България и установя-
ването на “Народна 
власт” са фатални за 
неговото семейство. 
Отнемат работил-
ниците, магазините, 
целия инвентар, 
машините, разграб-
ват имуществото и всички ценни 
предмети на семейството. Оставят 
им само къщата. След 9 септември 
Илия изпада в немилост. Изпращат го 
в Белене, където прекарал 2 години и 
половина. 

След излизането му от лагера 
решава да напусне страната. В края 
на август 1952 г. бяга на запад с лодка 
през Турция. Един месец след емиг-
рирането му от България се ражда 
единствената му дъщеря – Деси. 
Още с навлизането в турски води е 
арестуван и пратен в турски затвор. 
Подлаган е ежедневно на жестоки и 
зверски мъчения – изтръгвали нокти-
те от ръцете и краката му, горели тя-
лото му. През 1957 г. е бил освободен 

със съдействието на американския 
майор Браун. От Турция заминава 
за Австралия с кораб. Наблъскан е в 
трюм с по 500 мъже. Известно време 

прекарвал железница 
през пустинята при 
непоносими горещини. 
Негов братовчед, избя-
гал по-рано, го урежда 
на работа като техник 
в компанията „Аустре-
лиън консолидейшън 
индъстрийз“, където 
проектира и констру-
ира уреди за лабора-
торни изследвания. В 
Австралия учи отново 
инженерство, за да има 
легитимна диплома. 

По това време 
сменя името си с Юл на 
любимия си автор от 

детските години – Жул Верн, и Браун 
- на американския офицер, който 
го е освободил от турския затвор. 
В Австралия се занимава с научна 
дейност. Открива Брауновия газ, 
кръстен на неговото име, и Брауновия 
генератор. Обикаля света да промо-
тира откритието си.

 От 1990 до 1996 г. работи в Кали-
форния и подава документи за амери-
канско гражданство. Тук са патентова-
ни и неговите открития. 

Юл Браун умира ненадейно през 
1998 г. в Австралия, без да е успял да 
се прибере в България. От 1998 годи-
на Деси Браун води битка с американ-
ската и българската бюрокрация да 
добие правата на патента на баща си.

Кой е Юл Браун
„ - И какво те ще горят вместо въглища?

 - Вода, отвърна Хардинг.
 - Вода! – извика Пенкрофт - вода като гориво за двигателите!”

Из „Мистериозният остров” на Жул Верн

Брауновият газ най-общо казано е 
вода в плазмено състояние, използва-
на за гориво. Това е откритие, създа-
дено на принципа да се разшири сил-
но водата с импулсния ток на Тесла. 
Частиците на водата не се разделят, а 
се разширяват в 
подходящо съот-
ношение, така че 
да могат да горят 
и да отделят енер-
гия, без да предиз-
викват експлозия. 
Приложенията на 
Брауновия газ са 
уникални. Кола, 
използвала него-
вата система, се 
движи с вода - с 3.78 литра вода и две 
батерии изминава 1600 км. 

Важното е да се знае, че бензин в 
това откритие не се използва.

Употребата на Брауновия газ 
се подкрепя от National Hydrogen 
Association (най-голямата и престижна 
група от този вид), American Hydrogen 
Association вече го е тествала на 
камиони, изминали 50 милиона пътни 
мили, а пък в документите на NASA 

се казва, че Брауновият газ намалява 
разхода на гориво и намалява вред-
ните емисии.

Днес откритието на Юл Браун се 
ползва от доста компании, като едни 
от най-известните от тях са - Water 

Torch Collective, 
американски произ-
водител на малки и 
големи генератори, 
B.E.S.T. Korea, голям 
корейски произво-
дител, Brown Gas, 
американски про-
изводител, Arizona 
Hydrogen, американ-
ски производител 
на мини генератори, 

Oxy-Hydrogen Taiwan, тайвански 
производител, OWELD International, 
италиански производител, HTA INC., 
американски производител, Greengas 
Singapore и много други. Включително 
и Rokura от румъния. 

Нито една от тях, не е платила и 
цент на законната наследничка на 
човека, открил и въвел в употреба 
Брауновия газ, Деси Браун.

Какво е Брауновият газ? итаме с общи усилия 
да й помогнем.

За BG VOICE Патри-
ша Йънг, технически 
специалист от Па-
тентното ведомство 
на САЩ, обясни, че 
подобен документ 
може да се вземе по 
два начина. 

Единият е да се 
изпрати писмено 
запитване с името на 
откривателя, при-
близителната дата 
или годините, в които 
патентът е направен, 
и сферата, в която 

патентованото откритие 
е направено. Също така 
трябва да се направи 
предварително запла-
щане от $ 40.00 на час за 
всеки откривател. От Па-
тентния отдел могат да 
претърсят информация 
от 20 години за 1 час. Ако 
документът бъде открит, 
ще бъде изпратен на по-
дателя. Ако искате копие 
от документа, цената е 
$3.00 на копие. 

Другият вариант е в 
гугъл да се потърси ин-
формация за Advanced 
Patent Search.

Паметникът на Юл Браун в гробището „Рокууд” в Сидни, Австралия

Първото писмо на Юл Браун към 
дъщеря му Деси

Първите генератори



За совите и 
сводниците

Уилбърт ридо е изкарал 
44 години в затвора, 
половината с висяща 
смъртна присъда. След 
като влиза зад решетки-
те заради убийство по 

време на банков обир, става журналист, 
и то известен. Не, не завършва няка-
къв пандизчийски журфак, нито пък 
печели конкурс за красота (нали чухте 
как най-прясната „Мис България“ заяви 
ентусиазирано, че иска да работи в 
тИлИвизията, ама „първо във вестник“, 
за да се научела?!) Просто започва да се 
ограмотява и създава списание в един 
от най-страшните затвори в САЩ, из-
вестния „Ангола“ в щата Луизиана (ако 
сте гледали филма „Ходещ мъртвец“ с 
Шон Пен – това е мястото). 

ридо тръгва да се рови из неща, за 
които уж всички знаят, но на нико-
го не му стиска да говори открито. 
Публикува разтърсващи материали 
в списанието, наречено The Angolite 
за сексуалното робство в затворите 
(като разпитва насилници и жертви), 
несправедливо осъдени смъртници, 
хора, забравени зад решетките след 
изтърпяване на наказанието, и т.н. 
Създава документални филми, ут-
върждава се като водещ борец срещу 
цензурата. Печели наградата „Джор-
дж Полк“ (втора по авторитет след 
„Пулицър“) през 1979 г. заедно с друг 
журналист зад решетките, осъдения 
за убийство Били Синклер.

Уилбърт ридо излиза на свобода 
през 2005 г. като сравнително извес-
тен активист и автор. Можете да по-
гледнете сайта му www.wilbertrideau.
com.

Припомних си за тази история, 
защото чух в понеделник по радиото 
прясно интервю с него. Както винаги, 
ридо звучеше мъдро и примирено. 
Каза, че американските затвори от-
давна са излезли от контрол, защото 
са се превърнали в ужасно изгоден 
бизнес, който няма нищо общо с пра-
вото, а само с парите и политиката. 
Той говори още за предразсъдъците, 
които властват в САЩ, и за малките 
неща в живота, за които трябва да сме 
благодарни, ама често забравяме.

Обаче, ако човек се разрови, ще 
установи, че не всичко е толкова без-
облачно в тази иначе вдъхновяваща 
история за преобразяването на един 
бивш престъпник. Синклер, верни-
ят съратник на ридо от едно време, 
сега е най-яростният му критик. 
Той поддържа нарочен сайт, чиято 
единствена цел е да громи, както го 
нарича, „мита за Уилбърт ридо“ (www.

wilbertrideau-realstory.com). Едно от 
главните обвинения на Синклер е, 
че ридо е използвал значителното си 
влияние като де факто обществена 
фигура още в началото на 80-те го-
дини, за да издейства губернаторски 
помилвания за приятели и протежета. 
Както се казваше в „Туйн пийкс“, май 
совите не са това, което са.

Всъщност не знам каква е исти-
ната, но в понеделник интервюто с 
ридо мина по общественото радио 
(National Public Radio, www.npr.org) 
веднага след сегмент, посветен на 
журналистическо-криминалната 
история около News of the World. Как 
да тълкувам факта, че в последния 
брой на този низвергнат таблоид 
излезе стряскащо разследване, в 
което основната роля е запазена за 
мазните пръстчета на българския 
сводник Наско Мечката? Помолих моя 
позната в Англия да ми вземе един 
вестник, защото, макар и да не мога 
все още да кажа какво ще излезе от 
този продължаващ скандал, знам, че 
моментът има определено истори-
ческо значение. А и това за гадния 
бизнес на дебелия Наско си беше 
журналистически удар, макар и с нея-
сен контекст. Покрай такива като мен 
най-тиражният британски таблоид би 
всички рекорди по продажби, преди 
да умре. Иначе се оформи консенсус, 
че тази предизвестена кончина бе 
само стратегически ход на лисицата 
Мърдок, а не признак на разкаяние и 
сигнал за промяна на методите.

Нека ви припомня една друга случ-
ка, този път съвсем на родна почва. 
Говоря за скритата камера, с която 
„опосумите“ Иван и Андрей устро-
иха засада на вече покойната Васа 
Ганчева. Спорът дали те са я убили, е 
малоумен, разбира се. Но проблемът 
не е в това дали те са доказали нещо с 
шпионската си методика ала News of 
the World, а в това дали имат общест-
веното доверие да бъдат обвинители.

Флагманската телевизия на Мърдок 
„Фокс нюз“ в САЩ обича лицемерно 
да повтаря „We report, you decide“ 
(Ние съобщаваме, вие решавате), но 
в безпристрастността й вярват само 
хора с определени възгледи. Всички 
останали сме любители орнитолози 
и отчаяно се мъчим да разберем кои 
сови какво са.

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

БЛОГ



13-19 юли 2011 19

Още лоши новини за Хищника
Комисията по конкуренцията ще се произнесе
по сделката на Мърдок за BSkyB

Компанията на 
рупърт Мърдок 
News Corporation се 
съгласи в понеделник 
сделката за бри-
танската сателитна 

телевизионна компания BSkyB да 
премине през пълната процедура и 
по нея да се произнесе Комисията за 
защита на конкуренцията.

"ройтерс" коментира, че с това 
решение компанията на Мърдок се 
опитва да избегне набиращия сили 
политически скандал във Велико-
британия, който тя предизвика с 
практиката на журналисти на News of 
the World да подслушват телефони.

Таблоидът бе закрит в неделя, в 
деня, когато лично рупърт Мърдок 
пристигна в Лондон в опит да спаси 
сделката за 61% от BSkyB, които все 
още компанията му не притежава. 
Вчера News Corporation обяви, че 
оттегля направените преди време 
искания, целящи да се избегне раз-
глеждане на сделката от комисията 
за конкуренцията, и тя ще премине 
през пълната процедура.

Придобиването на британската 
телевизионна компания е от стра-
тегическо значение за медийната 
империя на Мърдок, но скандалът 
с таблоида го постави под въпрос. 
Вчера министърът на олимпийските 
игри, медиите и спорта Джеръми 
Хънт поиска медийният регулатор 
Ofcom и Службата за честна търго-
вия да направят оценка на възмож-
ностите на компанията на рупърт 
Мърдок да купи BSkyB в светлината 
на скандала на Острова.

Според "Гардиън" действията на 
Хънт (виж в графиката каква е него-
вата роля за сделката) са първият 
сигнал, че правителството в Лондон 
обмисля как да спре продажбата на 
BSkyB и да прехвърли сделката на 
комисията по конкуренцията.

В понеделник продължиха 
разкритията относно скандалните 
практики на таблоида да се добира 
до любопитна информация. Залове-
ни от полицията електронни писма 
разкриват, че вестникът е плащал 
по около 1000 лири на служител от 
охраната на кралското семейство, 
за да получава информация за 
високопоставените особи и техните 
приятели. Писмата са били открити 
от компанията, майка на таблоида, 
News International още през 2007 г., 
но едва през юни т.г. са предадени на 
полицията.

разкритията поставят под съмне-
ние вече и сигурността на кралското 
семейство, коментира Би Би Си.

Джеймс Мърдок, председател на 
News International, обяви, че до не-
отдавна не е имал представа докъде 
са стигали злоупотребите в News of 
the World.

В понеделник вечерта "Гардиън" 
съобщи, че бившият премиер Гордън 
Браун също е бил обект на хакерски 
атаки на журналисти от News Corp., 
които са се опитвали да намерят дос-
тъп до гласовата му поща, банкова 
сметка и медицинско досие на него и 
близките му. (в. "Дневник")

Аферата 
News of the World -
основните играчи

Джеймс Мърдок

Лес Хинтън

Рупърт Мърдок

Ребека Брукс

Дейвид Камерън

Анди Коулсън

Джеръми Хънт

Джеръми Хънт е министър 
на културата, олимпийските 

игри, медиите и спорта. Негова 
е последната дума дали на News 
Corporation може да се позвили 

да купи 61% от сателитната теле-
визионна компания BSkyB, след 
като министърът на търговията 
Винс Кейбъл беше отстранен от 
процеса на вземане на решение 

през миналата година. Кейбъл 
загуби правото да се произнесе 

по сделката, след като беше 
записан да обявява война на 

рупърт Мърдок. Миналата семи-
ца Хънт отхвърли опасенията, 

че евентуална покупка на BSkyB 
oт News Corporation ще даде на 

Мърдок прекалено много власт и 
влияние. Вчера обаче той поиска 

съвета на независими органи 
дали да продължи сделката.

Вторият син на рупърт Мърдок и потенциален наследник на 
империята News Corporation. Той беше назначен като заместник 
изпълнителен директор на компанията през март и е отговорен 
за бизнеса във Великобриания. Джеймс, който обяви затваряне-

то на News of the World в четвъртък миналата седмица, защити 
изпълнителния директор на британската News International 

ребека Брукс. Той изрази задоволство, че Брукс не е знаела нищо 
за подслушванията, които са се осъществявали, когато тя е бил 

редактор на изданието.

Изпълнителен директор на Dow Jones от 2007 г., след като News 
Corporation купува издателя на Wall Street Journal за $5.6 млрд. 
Преди това оглавява News International в продължение на 12 
години по времето, когато журналисти на News of the World са 
извършвали част от скандалните подслушвания на телефони, а 
главни редактори са били ребека Брукс и Анди Коулсън. Хинтън, 
на 67 г., е на път да се окаже най-вероятният жертвен агнец на 
скандала заради изявлението му пред британска парламен-
тарна комисия преди четири години, че подслушванията са 
правени само от един репортер, Клайв Гудман, докато вътрешно 
разследване в News of the World, извършвано по същото време, 
е показвало обратното. Въпросът сега е дали Хинтън е видял 
доклада, преди да даде показанията. развръзката около него 
предстои следващите дни.

Председател и изпълнителен директор на News Corporation, 
най-големия медиен концерн в света с активи от $60 млрд. 
и годишни приходи в размер на $33 млрд. към 31 март 2011 
г. Бизнес империята му обхваща американската кабелна тв 
компания Fox, в. Wall Street Journal, както и някои от най-про-
даваните британски вестници - Sun и Times, както и закрития 
неделен таблоид News of the World. роденият в Австралия 
Мърдок е определен от „Форбс“ за 13-ия най-влиятелен 
човек в света през 2010 г. С богатство над $6 млрд. той е 117-
ият най-богат човек в света. През 1985 г. става американски 
гражданин, за да може да купува медийни компании в САЩ.

Изпълнителен директор на News International, британското поделение на News Corporation и бивш 
главен редактор на News of the World. 43-годишната Брукс работи в империята на Мърдок от 23 
години. Постъпва на работа като секретарка в News of the World. През 2000 г. е назначена за негов 
главен редактор, което я прави най-младия главен редактор на британски национален вестник. Тогава 
са извършени част от разкритите скандални подслушвания. През 2003 г. става първата жена, главен 
редактор на Sun, който управлява 6 години, преди да оглави News International. Смятана е за един от 
най-доверените мениджъри на Мърдок. Има добри връзки с политическия елит на Острова. Заедно с 
втория си съпруг, бивш треньор по конна езда, е чест гост в къщата на премиера Камерън в Оксфорд-
шър. Брукс се ползва с пълната подкрепа на Мърдок по време на скандала, въпреки че нарастват 
призивите към нея, дори от страна на семейния им приятел Камерън, да се оттегли. В неделя вечерта 
при пристигането си в Лондон Мърдок обяви, че Брукс му е основен приоритет. Остава загадка защо 
той толкова държи на нея.

Премиерът беше свързан със 
скандала, след като назначи 
като началник на пресофиса 
си Анди Коулсън, редактор 
в News of the World, когато 
се предполага, че е имало 
най-много подслушвания. Ка-
мерън заяви, че ако обвине-
нията се окажат истина, това е 
наистина „ужасен акт“.

Анди Коулсън е бивш главен редак-
тор на News of the World (2003-2007 
г.) Той подава оставка, когато един 
от репортерите и частен детектив 
са обвинени, че са подслушвали те-
лефоните на членове на кралското 
семейство. Самият Коулсън настоя-
ваше, че не е знаел нищо. След като 
напуска News of the World, става ръ-
ководител на пресофиса на Дейвид 
Камерън. Оттегля се от поста през 
януари т.г., след като отново се поя-
виха обвинения, че журналисти от 
таблоида са правили редица опити 
да хакнат телефоните на политици 
и знаменитости. В петък Коулсън и 
един от репортерите Клайв Гудман 
бяха арестувани за разпит и осво-
бодени под гаранция.

син и
наследник
на бизнес

имерпията

вестницте на медийния
магнат подкрепиха

консерваторите през
изборите 2010 г.

наследник на Брукс като главен редактор

бивш говорител на Камерънблизки
приятели

дългогодишен

служител на

Мърдок



20

www.BG-VOICE.comBG VOICE

15 - 21 юни 2011 31

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.

Уилям и Кейт събраха 
Холивуд за вечеря
Том Ханкс, Барбара Стрейзънд, Никол Кидман и още 
звезди уважиха двойката в центъра на LA

След като омаяха жите-
лите на Канада, Уилям и 
Кейт направиха същото 
и в Лос Анджелис – 
града, привикнал на 
звезди. 

Херцогът и херцогинята на Кейм-
бридж събраха каймака на Холивуд 
на бляскава вечеря в „Беласко Тиътър” 
в центъра на Лос Анджелис. Галата в 
събота вечерта, бе дадена в чест на 
Британската академия за филмово и те-
левизионно изкуство (БАФТА). Гостите, 
сред които и десетки млади британски 
актьори и актриси, започнаха да прис-
тигат след 5:30 рМ. Фенове от цялата 
страна започнаха да се събират 2 часа 
преди това. Имаше привърженици 
на Уилям и Кейт от Великобритания и 
Австралия. Малко преди да започнат 
да пристигат знаменитостите, мишка 
пресече пътя им. Гризачът успя да 
подгрее публиката със смях. В същото 

време активисти 
на PETA се разхож-
даха из тълпата и 
агитираха срещу из-
ползването на меча 
кожа за шапките на 
кралските гардове 
в Англия и Канада.

За херцога и 
херцогинята на 
Кеймбридж посе-
щението в щата 
Калифорния е пър-
вата им официална 
визита в САЩ, а за 
Кейт и първото й 
посещение в стра-
ната.

Гостите
Между 18 и 19 ч. по червения килим 

минаха британците Найджъл Литгоу – 
познат от риалити шоуто „Мислят си, 
че могат да танцуват”, който е предсе-
дател на американския клон на БАФТА, 
актьорите Стивън Фрай, Ед Уестуик, 
водещият на CNN Пиърс Морган и 
известният готвач Гордън рамзи. Ис-
терични викове и приветствия се раз-
несоха пред театъра, когато от тъмна 
лимузина излязоха Барбара Стрейзънд 
и съпругът й Джеймс Бролин. Два-
мата бяха единствените гости, които 
отказаха да бъдат снимани от медиите. 
Веднага след тях пристигнаха актриси-
те Елизабет Бенкс, Блейк Лавли, Мария 
Бело, британската тв водеща Кат 
Дили, актьорите Джак Блек и Джейсън 
Бейтман. В 19:20 ч. публиката отново 
пропищя, като този път по килимчето 
минаха Том Ханкс и съпругата му рита 
Уилсън. Двамата бяха от малкото холи-
вудски знаменитости, които обърнаха 
подобаващо внимание на крещящите 
фенове. Веднага след тях да уважат 
събитието дойдоха Ана Курникова, 

Дженифър Лопес, 
Дженифър Гарнър и 
Никол Кидман, като 
и четирите не бяха 
придружени от по-
ловинките си, както 
се очакваше по-рано. 
Джей Ло беше с май-
ка си Гуадалупе. 

С половин час 
по-рано от предви-
деното – в 20 ч., с 
полицейски кордон 
и няколко SUV коли 
пред театъра прис-
тигна и британската 
кралска двойка. 
Двамата поздравиха 
сдържано събралите 
се фенове. 

Един от най-чаканите моменти бе 
този, в който Кейт 
Мидълтън ще покаже 
поредната си рокля. 
Дукесата на Кеймбри-
дж бе облечена в бяла 
копринена рокля на 
Алекзандър МакКуин 
и носеше диамантени 
обеци, подарени й 
от кралица Елизабет 
II. Бляскавите обувки 
бяха на Джими Чу. 
Като цяло цветът на 
вечерта за останалите 
дами бе черно, зеле-
но и сребристо.

Поло
По рано през деня Уилям и Кейт 

посетиха поло клуба в Санта Барбара, 
където принцът изигра благотворите-
лен мач. Неговият отбор победи с 5:3, а 
наградата бе връчена от Кейт Мидъл-
тън. На събитието присъстваха 450 
гости, които платиха от $400 до $4000 

за място сред публиката. Тези, които 
искаха да играят с престолонаследни-
ка, трябваше да изкарат по 100 хиляди 
долара.

Британската кралска двойка прис-
тигна в САЩ в петък следобед, веднага 
след канадското си турне. Уилям и 
Кейт са отседнали в резиденцията на 
британското консулство в Бевърли 
хилс, където бе организирано парти в 
чест на пристигането им. На коктейла 
можеха да се забележат Дейвид Бекъм, 
без Виктория, която стана майка преди 
дни, актьорът Стивън Фрай, губернато-
рът на Калифорния Джери Браун и кме-

тът на Лос Анджелис 
Антонио Виярайгоса. 

В неделя Уилям и 
Кейт посетиха Inner-
City Arts – неправи-
телствена организа-
ция, която подпомага 
деца в неравностой-
но положение. Малко 
след това двамата 
присъстваха на парти, 
организирано от аме-
риканския клон на 
фондацията The Tusk, 
която се занимава с 
защита на дивия свят 

в Африка, с поддръжка на общностите 
и образователни програми на Черния 
континент. Уилям е патрон на бри-
танския клон на фондацията. Веднага 
след това кралската двойка се отправи 
към летище LAX, откъдето отпътуваха 
за Великобритания. Така приключи 
11-дневната обиколка на Уилям и Кейт 
в Канада и САЩ.

Сн: АП

Сн: Любомира Кривулева

Лос Анджелис

люБомира 
кривулева



BG ТЕЛЕГрАФ

ТЕСТ

Време ли е за нова работа като 
шофьор на камион?

		Би ли искал твоят син или дъщеря да 
работят за сегашната ти компания?

		Може ли да си спомниш кога за последно 
твоят шеф те попита за твоето 
мнение или предложения?

		Признава ли твоят шеф твоите добри 
постижения на работа?

		Оценява ли твоят шеф твоите качества 
и личните жертви, които правиш 
заради работата?

Получаваш 25 точки за всеки отговор, на 
който си сложил отметка.

ТОЧКИ 
 100 точки – Стой където си.
 75 точки – Не е зле.
 50 точки –  Време е да се огледаш за нова 

възможност.
 25 точки –  Защо не си търсиш нова 

работа?
 0 точки – Какво чакаш още?

Ако работата ти не ти харесва, но 
стоиш там, защото смяташ, че всички 

транспортни компании са еднакви, време е 
за промяна. Има нещо по-добро за теб...

ИДВА НОВА ЕРА В 
БИЗНЕСА С КАМИОНИ.

Всички на вот срещу Цветанов
Третият вот на недоверие към кабинета "Бо-

рисов" ще бъде на тема сигурност - ресора на 
вътрешния министър Цветан Цветанов. В сряда 

парламентарните сили започват консултации, а очак-
ванията са ДПС и БСП да внесат искането в средата на 
следващата седмица.

Социалистите искаха вотът да е цялостната поли-
тика на правителството, но предпочетоха темата да 
е обединяваща за опозицията. Така, след като лиде-
рите на "Синята коалиция" заявиха, че ще подкрепят 
вот срещу Цветанов, беше избрана темата вътрешна 
сигурност.

Лидерите на десните партии - Иван Костов (ДСБ) и Мартин Димитров (СДС), 
припомниха, че още през февруари са свалили доверието си към министъра на 
вътрешните работи, затова сега не приемат обвинения за съглашателство с БСП 
и ДПС.

От рЗС най-вероятно ще подкрепят вота. Единствено на "Атака" предстои 
обсъждане.

 

Галеви изчезнаха след 
произнасянето на присъдите

Двамата бизнесмени Пламен Галев 
и Ангел Христов изчезнаха след 
произнасяне на присъдите им 

от Софийския апелативен съд в сряда, 
съобщава днес "24 часа". Делото им беше 
изнесено извън Кюстендилския съдебен 
район.

Известните като Братя Галеви бяха осъ-
дени съответно на 7 и на 5 години затвор с 

обвинение, че са участвали с петима свои приближени в банда за рекет.
Няколко дни по-късно двамата не се появиха в съда по дело за обида. Няма-

ше ги и на адреса им в с. ресилово, не отговаряха и на телефоните си.
Местните хора в Дупница не вярват, че двамата ще лежат в затвора. Според 

тях присъдата ще бъде отменена на по-горна инстанция.
Американският посланик Джеймс Уорлик похвали във „Фейсбук” и „Туитър” 

куража на съдиите.

Тръба засмука 13-годишно 
германче 
13-годишно дете се удави в басейн 

в Златни пясъци. Малката Сара от 
град ритцел е плувала под водата, 

когато се натъкнала на тръбата респира-
тор, която отвежда водата към филтъра за 
пречистване. Според експерти най-веро-
ятно детето не е могло да се освободи от 
тягата. Баща й, с когото тя била на басейна, 
бил отскочил някъде за момент. След като 
разбрал за инцидента, веднага се гмурнал 
да спасява момичето. То било закарано в местна болница, но вечерта починало. 
Причините за инцидента се изясняват. От началото на лятото това е първият 
смъртен случай в басейн. 

Арабин видял наши в затвор в 
Сирия, Външно проверява

Българи са задържани в Централ-
ния затвор на Дамаск, обяви йор-
данският журналист раад Кауар, 

който бе арестуван за 40 дни покрай 
протестите в Сирия.

"Министерството на външните работи 
ще изпрати нота с официално запитване 
до сирийските власти, въпреки, че към 
момента няма информация за български 
граждани, които да са задържани или 
изчезнали." Това заяви говорителят на 
Външно Весела Чернева, цитирана от "24 

часа" вчера.
раад Кауар твърди в интервю за интернет изданието на арабския сателитен 

канал "Ал Джазира", че в затвора в Дамаск е бил заедно с българи, кипърци, 
саудитци и йорданци.

Ситуацията в Сирия продължава да е напрегната, а антиправителствените 
протести не стихват. Сирийският президент Башар ал Асад е загубил легитим-
ността си и не е незаменим, заяви американският държавен секретар Хилари 
Клинтън, след като посолствата на САЩ и Франция в Дамаск бяха нападнати.

Раад Кауар
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ID;
Copy of current utility bill, bank 

statement or insurance statement
 TRANSUNION
Съдържанието на писмото е същото 

като това, което ще 
изпратите 
на Equifax. 
Една от 
разликите 
е в адреса, 
на който ще 
изпратите 
писмото:

TransUnion
Fraud Victim 

Assistance 
Department

P.O. Box 6790
Fullerton, CA 

92834
Другата раз-

лика е, че накрая 
трябва да при-
ложите копие на 
щатската си лична 
карта или шофьор-
ската си книжка:

Enclosure:
Copy of state-issued 

identification card or 
driver's license.

Ако желаете да 
вдигнете забраната 

за достъп до кредитно-
то ви досие за кратко 
време, за да може опре-
делена от вас компания 
да получи достъп, ето 
информацията, която 
трябва да предоставите на 
кредитните бюра:
 EQUIFAX
Посочвате настоящата 

дата, своето име, адреса си, 
датата на раждане и социал-
но-осигурителния си номер. Също така 
оторизирате това кредитно бюро да 
вземе съответната такса от кредитната 
ви карта, като посочвате името на кар-
тата, вида, номера, датата на валидност 

и кода за потвърждение. Предоставяте 
и 10-цифрения си ПИН, периода, за 
който искате кредитното ви 
досие да се 

раз-
мрази, и компанията, 

на която разрешавате да получи 
информация.

Адресът е:
Equifax Security Freeze
*Temporary lift request*
P.O. Box 105788

Atlanta, Georgia 30348
Напишете на плика 

ОБрАБОТЕТЕ ВЕДНАГА - 
PROCESS IMMEDIATELY. 
 EXPERIAN
Най-бързият начин 

да размразите кре-
дитния си доклад с 
Experian е онлайн на 
адрес:

https://www.
experian.com/
consumer/cac/
InvalidateSession.
do?code=THAW
 

TRANSUNION
Когато зам-

разите кредит-
ното си досие, 
Transunion 
ви изпраща 
по пощата 
стандартен 
формуляр, 
който да 
попълните, 
заедно с 
обратно 
адресиран 
плик, в 
случай че 
по-късно 
желаете 
да раз-
мра-
зите 
до-
клада 
си за 
крат-

ко време. Използ-
вайте този формуляр.

разбира се, не забравяйте да си 
направите копие на всяко писмо, което 
изпращате на кредитните бюра. Ако не 
получите отговор до 2 седмици, обаде-
те им се да проверите какво става:

1-888-298-0045 – Equifax
1-888-397-3742 – Experian
1-888-909-8872 - TransUnion

Kак да замразим достъпа до кредитната си история

невена ГеорГиева
Експерт по банкови закони и лични финанси

Както обещах в предишния брой, ето 
и примерно съдържание на писмата, 
които да изпратите на кредитните бюра 
с молба за замразяване на кредитното 
ви досие.
 EQUIFAX

С това писмо уведомявате Equifax, че 
желаете да замразите кредитното си 
досие. Посочвате настоящата дата, сво-
ето име, адреса си, датата на раждане 
и социално-осигурителния си номер. 
Също така оторизирате това кредитно 
бюро да вземе съответната такса от 
кредитната ви карта, като посочвате 
името на картата, вида, номера, датата 
на валидност и кода за потвърждение. 
Не забравяйте да изпратите и копие на 
последната ви сметка за ток, вода или 
газ.
 EXPERIAN
Адресът за изпращане на писмото е:
Experian Security Freeze
P.O. Box 9554
Allen, TX 75013
Предоставяте същите данни, както 

и на Equifax, но Experian изисква да 
добавите и предишните си адреси, ако 
не сте живели на настоящия си адрес 
поне две години:

Previous addresses and dates if at 
current address for less than two years:  
……………………………………………

Освен копие от последната ви сметка 
за ток, газ или вода е нужно да изпрати-
те и копие на шофьорската си книжка 
или щатска/военна лична карта:

Enclosures:
Copy of driver's license/ state or military 

Equifax Security Freeze

P.O. Box 105788

Atlanta, GA 30348

Date: ..............
................

..........

Dear Equifax,

I would like to place a security freeze on my credit file. 

My name is: ..............
................

................
................

................
................

................
................

.

My current address is: ..............
................

................
................

................
................

.............

My date of birth is: ..............
................

................
................

................
................

................
....

My social security number is: ..............
................

................
................

................
..............

Please charge the $................
......fee to the following credit card:

Name on card: ..............
................

................
................

................
................

................
.............

Type: ..............
................

..........(Visa, MasterCard, Discover, AMEX)

Number: ..............
................

..........

Expiration date: ..............
................

..........

Card Verification Code: ..............
....... (Visa/MasterCard/Discover - последните 

3 цифри на гърба на картата; AMEX – 4-те цифри отпред, над номера на 

картата)

Yours truly,

................
................

........ (подпис)

Enclosure:

Copy of current utility bill

(продължение от предния брой)
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След 20 години в БНТ Радинела 
Бусерска отива в частна тв

След 20 години 
вярна служба на 
БНТ красивата Ра-
динела Бусерска 

става водеща в централна-
та новинарска емисия на 
новия тв канал „България 
он-ер“ (Bulgaria On Air), 
който тръгва от август на 
мястото на МСАТ, собстве-
ност на групировката ТИМ.

До красивата, по клю-
карска информация близо 
50-годишна, дама ще седне 
един от най-известните 
мъже в електронните 
медии, с когото все още 
водят преговори. Носят се 
слухове, че в „По света и у 
нас“ от сутрешния блок се 
„качва“ Аделина Радева – 
печен журналист и мъжко 
момиче.

Програмен директор на 
„България он-ер“ е Николи-
на Димитрова, която няко-
га беше сред отличниците 
на Ефир 2. Нери Терзиева 
е специален консултант. 
Авторски предавания ще 
имат Милена Милотинова 
и Таня Кръстева. Студиа-

та са срещу летището, в 
административната сграда 
на Bulgaria аir, а техниката е 
последна дума в жанра.

„Да, така е, напускам 
БНТ. Не взех лесно това 
решение, но мисля, че си 
струва. Приемам отиването 
ми в новата телевизия като 
предизвикателство. Там 
ще правя това, което и в 
БНТ – ще водя централните 
новини. Но новото място 
ме спечели това, че ме 
посрещнаха изключително 
топло. Аз им казах, че ис-
кам да съм част от техния 
колектив, а те ме посрещ-
наха като звезда. С което 
не съм съгласна”, заяви 
пред „Монитор” Радинела 
Бусерска.

„Аз съм работила 20 
години с едни прекрасни 
професионалисти. Ако про-
дължат както досега, смя-
там, че нищо не ги заплаш-
ва. Винаги ще ми е мило за 
тези хора и ще ги обичам”, 
допълни новинарката.

Както е известно, 
финансовото положение 

на най-старата българска 
телевизия е отчайващо. 
Милионите, отпускани на 
БНТ1 от държавния бю-
джет, са похарчени далеч 
преди края на годината, 
съобщава blitz.bg.

„Бяха дадени 6 мили-
она лева за нов нюзрум, 
а заплатите са едни от 
най-ниските в електрон-
ните медии: водещите на 

новините взимат между 
800 и 1200 лева, редакто-
рите – още по-малко. В те-
левизия СКАТ заплатите са 
по-високи и по-сигурни от 
нашите“, коментираха пред 
Bulgaria News служители на 
телевизията-майка.

По информация на blitz.
bg в новата медия Ра-
динела ще прибира три 
хилядарки.

Популярното лице от новините отива в новия канал 
на ТИМ Bulgaria On Air
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Нови епизоди  
на „Страх“ с BG 
звезди

Нова тв ще пусне 
през лятото 
отново епизо-
ди на шоуто 

„Страх”, което спря преди 
време заради инцидент, 
при който пострада дете, 
имитирало номерата в 
екстремното риалити. 
„Страх” може да гледате 
всяка събота вечер по 
Нова тв или на запис от 
TRIO Television.

В новите епизоди участ-
ват много от известните 
лица в България, сред 
които Милен Цветков, 
актьорите от „Забранена 
любов” Ники Илиев и Саня 
Борисова, Митьо Крика, 
Димитър Рачков, Мария 
Игнатова, Биг Ша, Аксиния 
от „Стар академи” и Цветан 
Христов от „Биг брадър 

4”. Всички те ще преминат 
през изпитания, сред кои-
то „Червив пир”, „Въздушна 
мрежа”, „Почивай в мир”, 
„Мухоловка”, „Воден ка-
пан”, „Недовършен омлет”, 
„Стълба на небето”, „Фреш 
страх”, „Лабиринт”...

Във всеки епизод три 
жени и трима мъже пре-
минават през различни 
екстремни изпитания, 
които имат една цел - да ги 
предизвикат да се изпра-
вят срещу най-големите си 
страхове и да ги докарат 
до ръба на физически и 
психически възможното. 
Според правилата всеки 
участник би могъл да 
напусне играта във всеки 
един етап, а третият кръг е 
определящ за победителя.

Шоуто е снимано в 

уникални условия, обяс-
нява режисьорът Кирил 
Киров. „Страх” е правен в 
Сибир, но е бил пригоден 
за тамошните условия, а 
у нас се реализира при 
температури, близки до 
тези в Сибир, но пригоден 
за минимум 25 градуса над 
нулата. 100-членният екип 
на продукцията е бил на 
над 20 различни локации 
в цяла България – освен 
София, Белово, Сапарева 
баня, гара Елин Пелин, 
Кремиковци, язовир „Сту-
дена”...

От 5 вида тарантули, 4 
вида гигантски хлебарки, 
скорпиони, птицеяди, 
червеи, щурци, мухи и 
змии е съставено „менюто”, 
което става достояние на 
участниците.

Сряда, 22:00 (BG)

“Отвъд Лох Нес““
Ужаси, 2008, Канада

Четвъртък, 20:00 (BG)

“Диджеят“
Криминален, с Ъшър, 
2005

Сряда, 21:00 (BG)

“Соул клуб““
Романтична комедия

От понеделник до петък, 
16:30 (BG)
„18 колела на справ 
едливостта“
сериал, екшън, драма 
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И Тупарев ще 
прави сериал
bTV стартират BG поредица 
с нюйоркски привкус

Доскорошният 
повелител 
на риалити 
форматите Нико 

Тупарев упорито работи 
върху нов BG сериал, 
който най-вероятно ще 
се казва „Отплата“. Това 
коментират хора, вещи 
в медийните клюки. 
Сценарист на „Отплата” 
е Иво Милев. Паметливи 
припомнят,че той бе про-
дуцент на първия сезон на 
„Стъклен дом”. За момента 
единственото, което не се 
знае, е дали сериалът на 
Тупарев ще е копродук-
ция с някоя от големите 
телевизии и коя точно 
ще е тя. Дали ще е БНТ, 
както стори това Димитър 
Митовски с „Под Прикри-
тие”, или ще е bTV. Тя пък 
бере дивидентите от друг 
продукт на Митовски - 
„Стъклен дом”. „Не мога 
да коментирам нищо. Аз 
работя по няколко проек-
та, има сред тях и сериали. 
Но за повече информация 
се обърнете към телеви-
зията, която и да е тя. Нека 
информацията излезе 
оттам”, лаконичен бе Нико 
Тупарев пред репортер 
на „Монитор”. „Отплата” 
по жанр се предвижда да 
бъде трилър. В сюжета се 
преплитат историите за 
драмата с пияния Максим 
Стависки, но по средата 
нещата отиват към патила-
та на граф Монте Кристо. 
В момента се обсъждат 
вариантите за актьорите, 

които да са лицата на Ту-
паревия продукт. Знае се, 
че сред имената, спрягани 
за главна мъжка роля, е 
секссимволът на родния 
театър Владо  Карама-
зов. Другото име, което 
е възможно да се види 
в продукцията, е Мария 
Каварджикова.

Междувременно от 
bTV съобщиха, че през 
септември пускат новия 
български сериал с ню-
йоркски привкус – „Седем 
часа разлика”. Сюжетът 
проследява историята на 
две семейства, а в главна-
та роля е актрисата Ваня 
Цветкова, която от години 
живее в Лас Вегас.

Героите ще са свър-
зани от тайни истории, 
които ще се разнищват 
пред зрителя. Междувре-
менно станаха ясни две 
нови имена, включени 
в актьорския състав 
на поредицата. Това са 
мимът Ники Сотиров и 
киноактрисата Евелина 
Борисова.

Събота, 20:00 (BG)

„Всемогъщият Еван“
Комедия, със Стив Карел

Събота, 12:00 (BG)

„Приключения в  
Ню Йорк“
комедия 

Събота, 13:50 (BG)

„Тя е пич“
Комедия, с Вини Джоунс

Събота, 22:30 (BG)

„Седем години в Тибет“
Приключенски, драма, с 
Брад Пит

Събота, 13:00 (BG)

„Барабанистът“
Комедия, музикален

Петък, 22:00 (BG)

“Зад решетките“
Екшън, със Силвестър 
Сталоун

Четвъртък, 22:00 (BG)

“Брокери“
Криминален, с Вин Дизел

Събота, 16:00 (BG)

„Годината на Яо“
Биографичен, Яо Минг, 
Шакил О'Нийл



Може ли стихче за 
Георги Димитров, 
казано от 5-годишно 
хлапе, да преобърне 
живота му така, че 
той да премине от 

лагер за имигранти в Австрия до обичан 
актьор в Народния театър на Виена, да му 
дадат австрийско гражданство за почетни 
заслуги, да се ожени за богато момиче от 
Лихтенщайн, после да захвърли всичко 
и да тръгне от строителен работник и 
сервитьор в Лондон, за да изкачи отново 
стълбицата на успеха. Най-актуалните ка-
дри, на които може да се види някогашни-
ят малък рецитатор, са от последния филм 

X-Men First Class, чиято премиера бе през 
юни. В края на филма сред участниците е 
изписано името Georg Nikoloff. Става дума 
за 40-годишния българин Георги Николов, 

който играе бащата на проф. Магнето 
(Майкъл Фасбендър).

Актьорът е от Ямбол. раснал е в семей-
ство на лекар и литераторка, а от 5-годи-
шен мечтае да стане актьор. Тогава, през 
1975 г., рецитира стихотворение за вожда 
пред активисти в кварталния съвет на 
ОФ. Като излиза на сцената, малчуганът 
вижда вперените очи на всички в него. 
От този ден заживява с мечтата да стане 
актьор. Баща му Димитър не одобрява 
това, но майка му Димка го разбира. След 
математическата гимназия в Ямбол Георги 
записва информатика в СУ. Но учи един 
семестър и напуска България през 1990 г.

"С родителите ми се разделих на мал-
ката гаричка в Ямбол. От прозореца на 
влака казах, че няма да се върна, докато 
не сбъдна мечтата си за актьор. Майка ми 
плачеше, а баща ми каза: 

"Абе като ти намръзне зад-
никът и се нагладуваш, пак 
ще се върнеш."

 
Гладувах и ми мръзна задникът, но 

продължих напред към мечтата си", казва 
днес Георги Николов.

От Ямбол 20-годишният момък отива 
на гости у вуйчо си във Франкфурт. Като 
се връща след седмица, вместо в София 
решава да слезе в Залцбург.

На гарата е пълно с полиция с кучета, 
които пазят никой мераклия емигрант 
да не напусне влака. Георги изиграва 
първата си актьорска роля. Примъква се 
към слизаща английска група и започва 
да говори на английски, все едно е един 
от тях. Зад него нашенец му крещи на 
български, но той се обръща и отговаря 
на английски. Задушава го яд, мъка и срам, 
че загърбва майчиния си език, но в случая 
това го спасява. Полицай грабва другия 
българин и му казва: Остави англичанина, 
той не те разбира." Николов хваща влака с 

англичаните за Виена.
Декември е, беглецът спи по пейки и 

под мостове, до топлите отдушници на 
метрото. Но се уморява да се крие и отива 
в полицията. Настанен е в емигрантски 
лагер в Баден-Баден. След 3 месеца ги 
местят в друг из Алпите. Георги има 300 
марки и подкупва пазача и шофьора. Те му 
отварят вратата и той слиза. Пак е във Вие-
на. Сръбкиня се смилява и го наема да мие 
чинии в кръчма срещу храна. След 3 сед-
мици вече изкарва по 5 шилинга на ден. 
Спазарява се с двама българи в пансион 
да им плаща, за да спи на пода в кухнята. 
Изкарва 2 месеца. Учи усилено немски и 
става детегледач. За срещата с родителите 
взема назаем костюм. работи година при 
добро заплащане, но си помага и с втора 
работа като сервитьор.

След 5 години във Виена говори при-
личен немски, има спестен някой шилинг. 
Има и мечта. През 1995 г. кандидатства в 
университета за актьорско майсторство и 
режисура "Макс райнхард семинар". Там 
от 1000 кандидати на година приемат 7. В 
страните, в които се говори на немски, той 
и университетът "Ернст Буш" в Берлин са 
най-престижните театрални училища.

Изпитите продължават седмица. Бълга-
ринът е забелязан от австрийската звезда 
Клаус Мария Брандауер, който е в журито. 
Уважаваният професор е играл Джеймс 
Бонд, както и главната роля в "Мефисто" 
на Ищван Сабо, така че думата му се чува 
високо. Георги е приет, макар и след хи-
ляди уроци по немски акцентът му да се 

усеща. В университета две учителки всеки 
ден по два часа се занимават с произно-
шението му. 

"Сгрешах ли, ме удряха с 
пръчката по ръцете."

Денем учи, нощем работи в барове.
Още първата година в театралното 

училище среща Ингеборг от Лихтенщайн, 
която пък вече завършва моден дизайн. 
Любов от пръв поглед и се женят. След 4 
години в "Макс райнхард семинар" идва и 
разпродажбата на актьорите. На оглед за 
млади таланти са директорите на всички 
големи театри. Георги играе в пиеса на 
Шилер. Директорът на Volks Theatre (На-
родния театър) във Виена Еми Вернер го 
харесва. Кани го да играе в пиеса на На-
родния театър. Тя преминава при пълен 
успех и предлагат на Николов тригоди-
шен договор към Volks Theatre. Там подава 
документи за австрийско гражданство.

Връчват му паспорта за изключителни 
заслуги към Австрия. Причината е една 
- актьор е в Народния театър. Георги 
Николов става Georg Nikoloff. За 3 години 
играе в 18 пиеси, сред които "Много шум 
за нищо" на Шекспир, "Физици" на Дюрен-
мат, "Вишнева градина" на Чехов...

Снима и за австрийската телевизия. В 
сериала "Комисарят рекс" играе гангстера 

Българин играе бащата на Майкъл Фасбендър в новия X-Men
Георги Николов спи по пейки и под 
мостове, но постига мечтата си

николай москов

Георги Николов

Под името Georg Nikoloff българинът е в актьорския екип на филма King of London В нашумелия филм X-Men First Class Георги Николов играе Леншер, бащата на проф. Магнето (Майкъл Фасбендър)



Андрей. Дават му роли на руски мафиоти, 
защото перфектно владее езика. "Чер-
веният рицар", "Бели череши", сериалът 
Babylon са някои от лентите с него в 
Австрия.

Като изтича договорът в театъра, му 
предлагат нов за 5 години. Малко преди 
това една вечер Георги вижда в ресторан-
та на театъра стари актьори пред чиния 
със салам и бира да си говорят битовиз-
ми. Огледах се в себе си и си казах: "И аз 
ли ще съм такъв след години? Не искам!”

Затова и отбива поканата за нов дого-
вор: "Много ви благодаря, но ще замина 
за Лондон, казва той на срещата с дирек-
тора Еми Вернер.

"Вие да не сте ненормален, давам ви 5 
години в Народния театър, как може да 
откажете! Един милион отвън чакат за 
тази работа", фучи шефката.

"Така е, но аз искам да следвам меч-
тите си", обяснява Георги. Тя го чака да 
размисли една седмица, но той вече е с 
билета до Лондон в джоба. Първата му 
мисия на Острова е да се яви на кастинг 
- роман Полански търси главен герой за 
филма си "Пианистът". Не успява да се 
пребори за ролята, но Лондон му харесва. 
разделил се е с Ингеборг и се втурва сам в 
авантюрата. "Имахме прекрасни 6 години, 
но после интересите ни поеха различни 
пътища. Тя не искаше да чуе нищо повече 
за театър, кино и роли, а те бяха моят 
живот."

Лондон 2003 г. е висока летва и трудно 
начало.

От актьор в най-престиж-
ния австрийски театър 
Георги Николов трябва да 
се препитава като строител 
и сервитьор. 

 
Вечер учи английски, защото "като няма 

комуникация, няма и прогрес".
Изпраща CV-то си на филмови агенти. 

Като го вижда, първият възкликва: "Смя-
там, че ще правя пари с теб. Мога да те 
използвам за роли и с други езици." Освен 
български и немски Георги знае перфект-
но руски, справя се и със сърбохърват-
ския, ходи на уроци по английски. Дават 
му все по-добри и по-платени роли. "Сега 
съм по пътя към значими роли, за каквито 
съм мечтал. Вече отказвам слабите", казва 
актьорът.

Би Би Си го кани в най-успешните 
сериали. В Casualty ("Произшествие"). е в 
ролята на Марко. После играе Балетски в 
тв поредицата Spooks ("Фантоми"), снима 
и в "Дезертьор". Участва и в документални 
филми на BBC, ITV, Chanal 4.

Договор с ITV му пречи да е сред геро-
ите във War Horse на Стивън Спилбърг 
Николов е поканен да играе, но снимките 
са в Америка и планът се проваля.

Сценарият се повтаря и с последната 
серия на X-Men, чиято премиера бе през 
юни. "Туентит сенчъри Фокс" го гласи за 

руски генерал на кораб. На кастинга е 
одобрен, но след дни му съобщават, че 
снимките ще са в Америка. Това стопи-
ра ролята на Георги. Но той е харесан и 
режисьорът Матю Вон го вика да изиграе 
бащата на проф. Магнето.

Сцените на Georg Nikoloff в X-Men First 
Class се снимат в лондонското студио Pine 
Wood. Там българинът се среща с Джеймс 
Макавой, който играе проф. Чарлз Хави-
ер. Шотландецът отива при българина и 
като стар приятел го разпитва как е, какво 
прави и пр. "Добре съм, аз те зная, защото 
си звезда, но мен не ме познаваш", казва 

Николов. 
Познаваме се, 
сигурен съм, 
бяхме заедно 
на парти", 
отговаря Ма-
кавой. Два-
мата стават 
приятели.

С Майкъл 
Фасбендър, 
който играе 
проф. Магне-
то, ползват 
обща гри-
мьорна. Било 
им весело, 
тъй като са на 
една възраст, 
а Георги иг-
рае неговия 
баща.

Българинът 
е доволен как 
е започнал 
2011 г. Той 
жъне успех 
на Холанд-
ския театра-
лен фестивал, 
където играе 
Гаев във 
"Вишнева 
градина" с 
театъра на 
Брайтън. 
"Трупата нае 
небостъргач 
с тераси на 
различни 

равнища и интерпретирахме Чехов 
толкова модерно, че събрахме най-много 
публика и се върнахме с добра печалба" 
казва Георги Николов.

Предстоят му роли в нови филми, но по 
договор не може да говори за тях. Не е 
изключено да го видим скоро в лента на 
Холивуд.

Признава, че си е "изкривил" българ-
ския, но за 20 години се е връщал само 3 
пъти за броени дни. Не познава днешното 
българско кино. Възхитен е от Христо Шо-
пов в "Страстите Христови". С радост би 
приел да играе в България. (в. „24 часа”)

Българин играе бащата на Майкъл Фасбендър в новия X-Men

В нашумелия филм X-Men First Class Георги Николов играе Леншер, бащата на проф. Магнето (Майкъл Фасбендър)

В ролята на Червения рицар в австрийския филм Parsival
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Неделя, 15:20 (BG)

„Бумеранг“
Комедия, с Еди Мърфи

Неделя, 20:00 (BG)

„Призракът и мракът“
приключенска драма, с 
М. Дъглас и В. Килмър

Неделя, 15:00 (BG)

„Моли – едно американ-
ско момиче“
Драма, 2006

Неделя, 13:00 (BG)

„Сватбеният певец“
комедия с Адам Сандлър

Неделя, 16:50 (BG)

„Надежда за обич“
Драма, със Сандра Бълок

Неделя, 11:00 (BG)
„НепознатиТе:  
Животът в Ъглен“
документален филм за 
артиста Георги Черкелов

Неделя, 22:00 (BG)

„Смело сърце“
Драма, исторически, с 
Мел Гибсън

Неделя, 22:00 (BG)
„Забраненото кралство““
Приключенски, екшън, 
с Джеки Чан и Джет Ли, 
2008

След като Nova 
пуснаха „Череш-
ката на тортата” 
и „Страх” през 

лятото, а bTV подготвят 
премиерата на „Гласът 
на България” като пър-
вата си високобюджетна 
праймтайм продукция, от 
БНТ също се включиха в 
необичайната за сезона 
надпревара за зрители. От 
медията обявиха, че на 17 
юли ще пуснат втори сезон 
на риалити играта „Без 
багаж”. Предаването ще се 
излъчва в странно време – 
всяка неделя от 14.30 часа. 

Според пресинформацията 
„водещи на отделните епи-
зоди ще бъдат различни 
интересни личности, които 
ще представят на зрители-
те пред екрана любимите 
си дестинации от цял свят. 
Нито един човек от екипа 
не знае къде отива. Един-
ственото, което е известно, 
е къде каца самолетът. 

Сцените са абсолютно 
реални – такива, каквито са 
се случили без репетиции, 
заучени реплики и дубли.“  

В първия епизод от 
поредицата за Перу 
зрителите ще пътуват по 
река Амазонка до градчето 
Икитос, място, до което не 
може да се стигне освен по 
въздух и вода. Екипът ще 

обиколи пазар, на който 
се продават невероятни 
неща: зъби на ягуар, листа 
от кока, яйца от костенурки 
и какво ли още не.

„Без багаж” предлага и 
интерактивно включване 
на зрителя в ставащото 
на екрана чрез въпроси 
свързани с пътешествия, 
география и история.

И БНТ пуска 
лятно риалити
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Преподавателят от 
Dance Academy Лъче-
зар Тодоров грабна 
купата на победителя 
в танцувалното шоу 
„Денсинг старс” във 

Виетнам. Партньорка на нашето момче 
бе Ту Мин - една от най-известните 
местни певици. 

Лъчо скромно приписа голяма част от 
победата на партньорката си. Колегите 
му от Dance Academy обаче отбелязаха, 
че неговите хореографии и талант са 
осигурявали на дуета най-високите 
съдийски оценки през деветте седмици 
на състезанието. 

Вторият сезон на виетнамския „Ден-
синг старс” е бил събитието на годината 
не само за тв бранша, но въобще в 
живота на азиатската страна. Единстве-
ното, с което Лъчезар имал проблеми, 
били някои ястия от местната традици-
онна кухня. Но след като опитал гъстата 
и с много месо или риба супа нуудъл, 
открил своята любима гозба. 

Звездите от шоуто били разпозна-
вани и канени навсякъде. След побе-
дата нашето момче побърза да стегне 
багажа за родината, където директно се 
завърна към работата си в академията.
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Никотинът убива 6 
милиона тази година

Русия ограничава 
достъпа до алкохола

Близо 6 милиона души по 
света ще бъдат задуше-
ни до смърт от никотина 
до края на тази годи-
на. Числата са от нов 
доклад на Световната 

здравна организация. От тях 5 мили-
она ще бъдат заклети пушачи, а около 
1 милион ще са жертвите непушачи, 
които са изложени на тютюнев дим.

До 2030 г. жертвите на тютюневата 
епидемия могат да достигнат 8 мили-
она души годишно.

В България близо 40% от всички 

българи, или почти всеки трети наш 
сънародник, са заклети пушачи, сочат 
данни от националната статистика.

Двайсет и осем на сто от българите, 
които палят повече от една цигара 
на ден, са на възраст между 15 и 24 
години, показват още от данните на 
НСИ. Заклетите пушачи между 25 и 64 
години са 60% от пристрастените към 
никотина. Едва 12% от българите над 
65 години пушат всекидневно.

Близо половината от мъжете у нас и 
над 70% от жените въобще не употре-
бяват тютюн.

В русия бяха приети 
поредните ограничи-
телни мерки в търгови-
ята и производството 
на спиртни напитки, 
съобщава кореспонден-

тът на БНр в Москва Васко Михайлов. 
Според логиката в новото законо-
дателство 
значително 
трябва да 
се ограничи 
достъпът до 
алкохола.

В опит 
да намалят 
случаите на 
злоупотреба с 
алкохол депу-
татите в дър-
жавната Дума 
приравниха 
особено популярната тук бира към 
твърдите напитки, чиято продажба е 
забранена от 23.00 до 8.00 сутринта.

След година бирата ще изчезне и от 
многобройните улични павилиони и 
ще се продава само в магазините и в 
заведенията. За пръв път се въвежда и 
наказателна отговорност за търговци-

те, които продават спиртни напитки на 
непълнолетни.

Новият закон още по-строго ще пре-
следва и нелегалните производители. 
Само през миналата година в страната 
са били изпити 700 милиона литра 
водка менте.

Старт на поредната антиалкохолна 
кампании 
в русия 
даде точно 
преди го-
дина лично 
президентът 
Дмитрий 
Медведев. 
Той опреде-
ли алкохо-
лизма като 
национално 
бедствие 
и постави 

задачата за 10 години употребата на 
спиртни напитки да намалее наполо-
вина.

Според статистиката над 30% от 
руското население имат проблеми 
с алкохола, който се смята и за една 
от основните причини за високата 
смъртност сред мъжете.

Според статистиката над 30% от руското население имат 
проблеми с алкохола, който се смята и за една от основните 
причини за високата смъртност сред мъжете
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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 

Сваляш филми? 
Намаляват ти 
интернета
Ако теглите нелегално филми и музика от интернет, 

това скоро ще ви върне във времето на dial-up 
връзките.

Музикалните и кинокомпаниите се договориха 
с най-големите интернет провайдери в САЩ за създаване 
на съвместна програма Copyright Alerts, която има за цел 
да ограничи интернет пиратството. Една от мерките, които 

тя предвижда, е 
намаляване на ско-
ростта за достъп до 
мрежата, в случай 
че абонатът игно-
рира предупреж-
дението и продъл-
жава незаконно да 
сваля защитени от 
авторско право ма-
териали. Предлагат 
се и други мерки по 

усмотрение на провайдъра.
Неофициално споразумението бе наречено "Шест удара". 

То предвижда на уличения в пиратство да бъдат изпратени 
до 6 предупреждения. Колкото повече предупреждения 
натрупа нарушителят, толкова по-строго ще бъде приложе-
ното спрямо него наказание.

Сред компаниите, подписали споразумението, са големи 
доставчици на интернет услуги като AT&T, Comcast, Time 
Warner Cable, Verizon и Cablevision. Те ще започнат да въ-
веждат програмата още тази година.

HTC пусна 
телефон с 
Facebook бутон

HTC Status e първият смартфон 
с физически Facebook бутон 
на клавиатурата. Телефонът 
вече е пуснат на предварител-

на продажба, а официалната му премие-
ра ще е на 17 
юли.

Когато 
натиснете 
бутона, 
може да 
напише-
те статус 
или да 
споделите 
снимка или 
линк, който 
разглеждате 
в момента.

Цената 
на телефона 
е $49,99 от 
BestBuy, когато 
сключите 2-го-
дишен договор с 
AT&T.

Моделът дебютира преди две седми-
ци във Великобритания и Испания под 
името ChaCha.

Netflix вдигат 
цените

Социалните мрежи в сряда сутринта прег-
ряха от недоволни потребители, които 
се оплакваха от новия ценови модел на 
Netflix, популярната компания, която 

предлага DVD под наем и видео стрийминг.
Месечната цената от $9.99 на месец, която 

даваше неограничени дискове под наем, както и 
филми чрез онлайн стрийминг, се вдига двойно. 
Сега компанията разделя това на две различни 
услуги, всяка от които ще се продава по $7.99. Ще 
има и комбиниран план, но за $15.99.

Nextflix ще предлага и план за DVD по пощата 
за $11.99, с който клиентите ще могат да поръчват 
по два диска едновременно. За $7.99 ще могат да 
взимат само по един.

Промяната влиза в сила веднага за новите кли-
енти на Netflix. Сегашните абонати имат време до 
1 септември да си изберат план.

Компанията има 24 милиона абонати в САЩ.
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Известен актьор си 
извоюва решение на 
британския Върховен 
съд, предотвратявай-
ки изтичането до ме-
диите на сведения за 

взаимоотношенията му с проститутка - 
с надеждата те да не стигнат и до ушите 
на съпругата му. Впрочем не с коя да 
е проститутка, а с Хелън Ууд - същата, 
която разкри пред таблоидите подроб-
ности за забавленията си с Уейн руни.

Въпросът в случая не е дали богатите 
и известните трябва да могат да опазят 
части от личния си живот от чуждо вни-
мание. По-скоро въпросът е, че сексът 
с проститутка - поне в по-сериозен 
мащаб - не означава почти нищо.

Да, той, естествено, е долнопробен, 
експлоативен, унизителен и рисков в 
здравословен план, но що се отнася до 
вредата за сериозните взаимоотноше-
ния, вероятно извънбрачната връзка е 
много по-лоша от това съпругът ви да 
спи с проститутка. 

Връзката 
означава, че той 

обича някой друг 
повече от вас

Тя означава, че мъжът е интимен с 
друга жена - и под интимен не се раз-
бира само секс. Двамата могат да четат 
заедно в леглото, да си споделят стихо-
ве, да се смеят и да разговарят. Хората 
във връзка споделят спомени, твърди 
британската журналистка Лиз Джоунс.

Говоря от личен горчив опит. Това, 
което ме нарани най-много, не беше 
случайните авантюри на съпруга ми, а 
емоционалната му връзка с друга жена. 
Той я беше снимал в откраднат миг на 
балкона по време на почивка. Изпра-
щал й беше есемеси. Беше се обличал 
елегантно за нея - носейки същия спе-
циален пуловер от Жил Сандер, който 
аз му бях купувала. Бяха ходили заедно 
по ресторанти. Мъжете просто не пра-
вят такива неща за проститутките.

Жените трябва 
да умеят да 

разграничават 
секса от любовта

Естествено, че бих предпочела моят 
съпруг или приятел да не спи с курви, 
да не плаща за танци в скута му или да 
не гледа порно в интернет. (Поставям 
всички тези прегрешения в една и съща 
долна категория.) Но твърдо съм убеде-
на, че ако един мъж използва сексин-
дустрията - без значение дали за нещо 
дребно или голямо, това не е непремен-
но причина да сложите край на брака 
или дълготрайните си отношения.

Не твърдя, че говоря от името на 
всички жени - но от моя гледна точка 
определено сексът с проститутка или 
порното не са достатъчно сериозно 
прегрешение, за да разруши един брак, 
или да съсипе кариера, или да отдели 
един баща от децата му. Вероятно сега 
ще кажа нещо, което ще вбеси феми-
нистките по цял свят - и ще направи за 
посмешище всички лъскави списания, 
казващи ни как да получим мултиорга-
зъм. То отваря вратата към всички тези 
изглеждащи почти перфектни отноше-
ния и щастливи двойки.

Не вярвам, че 
жените са като 

героите от "Сексът 
и градът" 

Ние не крещим и не се гърчим, не 
преследваме секса така охотно и упо-
рито, както го правят мъжете. Той не е 
в мислите ни във всеки миг. Истината 
е, че всъщност не харесваме чак пък 
толкова секса. И определено не искаме 
секс толкова често, колкото мъжете.

Това е простичък и очевиден факт. И 
жените, определено и неопровержимо, 
не искат особено много секс, след като 
вече имат деца - или поне така са ми 
споделяли приятелки, които вече са 
майки. Особено пък след като коремът 
им придобие форма, приличаща на 
студена овесена каша.

Сексът е просто 
примамката, с 
която улавяме 

мъжа на въдицата
Единствената причина, поради която 

правим секс, е за да се сдобием с мъж, 
да задържим един мъж, да откраднем 
спермата му и да се ласкаем, че сме 

привлекателни. След като вече имаме 
мъж, децата му, името му върху лист 
хартия, младостта и дома му, вече не 
искаме да се отдаваме на този нелеп 
губещ време хоризонтален танц.

Десетилетията на феминизъм и на ми-
лионите неискрени текстове в списания 
като "Cosmopolitan" са ни подвели. Ние 
не сме равни на мъжете, когато става 
дума за либидо. Ние порастваме. Имаме 
други приоритети. Сексът преминава 
на заден план, слизайки на дъното на 
почти безкрайния списък с неща, които 
трябва да се свършат в рамките на деня.

Би било лесно да напиша, че това, 
което жените желаят и от което изпит-
ват удоволствие, е връзката - любовта, 
другарството и близостта. Но не мисля, 
че дори това изчерпва нещата. Ние 
искаме любов и близост само до из-
вестна степен. Повечето от приятелките 
ми смятат мъжете в живота си само за 
дразнител, на който трябва да висиш на 
главата, да го командваш и да го местиш 
от едно място на друго, докато минаваш 
с прахосмукачката под гигантските му 
крака.

Нищо чудно, че толкова много мъже 
стоят до късно в офиса. Когато става 
дума за секс, мъжете са различни. За 
мъжете, дори за грозните, дори за 
Новите мъже - тези, които идват с нас 
в киното да гледат "Черният лебед", се-
ксът е толкова жизненоважен, колкото 
е и дишането. Когато се промъквах на 
горния етаж, за да изненадам тогаваш-
ния ми съпруг в неговия офис - и да го 
уловя как гледа порно, след което да го 
нахокам, той обясняваше тази си страст 
по следния начин: 

"Сексът за мъжете 
е като отиването 

до тоалетната. 
Трябва да го 

правим"
Да, звучи направо отблъскващо - и не 

особено романтично. Но си е истина. 
И докато жените се оттеглят от секса 
(а статистиката разкрива, че го правим 
бързо, след като навлезем в сериозна 
връзка), мъжете по необходимост се 
налага да го търсят някъде другаде.

Спомням си как влязох в кабинета 
на моята по-възрастна шефка в деня, 
когато бях открила, че съпругът ми има 

извънбрачна връзка. Вместо да направи 
това, което всичките ми приятелки сто-
риха - предсказуемите, инстинктивни 
викове "Какво гадно копеле! разкарай 
го веднага!" - тя реагира прагматично. 
"Сериозно ли е? Той обича ли я? Ако не 
я обича, наистина би трябвало да му 
простиш - и да не обръщаш внимание, 
ако се случи отново." Иска ми се да я 
бях послушала.

Омъжих се, 
смятайки, че това 

приключва нещата 
Всичко щеше да е перфектно: това 

беше истинска любов. Никога не бих си 
представила, че ще изневеря на мъж 
дори и с неблагоразумен SMS, мисъл 
или фантазия. Смятах мъжете, които 
правят това, за противни, слаби, нело-
ялни, мръсници и болни. Истината е, че 
те просто са си мъже.

Съпругът ми открито ми призна - 
всъщност писа за това в своя роман 
- че е спал с проститутка, преди да се 
запознаем. За мен неговата искреност 
беше ободрителна - и трябва да кажа, 
че смятах неговата силна сексуалност 
за нещо възбуждащо, поне в началото. 
Впоследствие, след 12-часов ден в офи-
са, тя започна да ми изглежда дразне-
ща; това беше поредното домакинско 
задължение, което да бъде отметнато 
наред с изпразването на съдомиялната. 
Вероятно не съм единствената жена, ко-
ято се е чувствала по този начин, нали?

Ако мъжът ви не 
спи често с вас, 

значи просто спи с 
друга

След около година брак знаех, че не 
правим достатъчно секс, но всякак-
ви неща (работата, неепилираните 
крака, шопингът, току-що изгладените 
чаршафи, които не исках да мачкаме) 
ни пречеха да го правим по-често. 
Спомням си как отидох на някакво 
служебно мероприятие сама, точно 
след като съпругът ми беше заминал 
на тримесечно пътешествие в Индия. 
Споделих на един приятел мъж: "Не 
сме правили секс от девет месеца. 
Нормално ли е това за човек под 30?" 
(Съпругът ми беше на 27 години, аз 

Изневяра ли е 
сексът 
с проститутка?
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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 сериал

бях 14 години по-възрастна. Дори не 
мога да понеса да правя тази сметка.) 
"Не е нормално," констатира той като 
очевиден факт. "Очевидно той го пра-
ви с някоя друга."

Когато по-късно научих, че този ми 
приятел е бил прав, връзката, която 
най-накрая сложи края на нашия брак, 
от шест или седем кратки изневери с 
други жени беше тази, която предве-
щаваше да премине в любов. Открих 
нежни съобщения в мобилния теле-
фон на съпруга ми и в електронната 
му поща. Той й пишеше по абсолютно 
същия начин, по който беше писал на 
мен преди, с много целувки и с малки 
букви. Преравяйки портфейла му 
(обезумях, след като заподозрях, че 
той изпитва нежни чувства към тази), 
попаднах на нейна паспортна снимка. 
Той беше скътал нейната снимка, вмес-
то да скъта моята.

Вманиачих се по нея. Отидох до 
работното й място в Манхатън, надя-
вайки се да я срещна лице в лице (за 
щастие тя беше заминала на почивка). 
Следвах я във Facebook. Няколко годи-
ни по-късно, след развода ми, казах на 
бившия ми съпруг, че тя се е омъжила 
и има дете. "Наистина ли?" каза той из-
ненадан. "Ти очевидно си по-обсебена 
от мисълта за нея, отколкото аз когато 
и да е съм бил." Мисля си, гледайки 
назад, че ако не бяха налице призна-
ците за любов, аз щях да му простя, 
че търси другаде нещо, което аз бях 
твърде уморена или твърде скромна, 
или твърде заета, за да му осигуря. 
Ако беше просто секс - дори секс с 
проститутка, дори всъщност особено 
ако сексът беше с проститутка - би ми 
било много по-лесно да му простя, от-
колкото, когато беше истинска връзка.

Може би пък 
е време да 

станем малко по-
опростителни към 

прегрешенията?
Всяка жена, с която разговарях, ми 

каза, че поставя децата си на 
първо място, гарантирано 
преди своя съпруг. Само една 
ми каза, че се е опитала да 
бъде толкова мила с мъжа си, 
колкото е с приятелките си. 
Какво тогава да прави един 
мъж? Може би, нека просто 
приемем, че е възможно: те не 
искат друга връзка, не искат да 
се влюбват, защото не искат да 
ни изгубят, не искат да изгубят 
децата си, или дома си. (Пък и 
вероятно не искат още една 
връзка, където са следени на 
всяка крачка от живота си, 
нали?)

Да, познавам и жени, които 
дори не искат мъжете им да 
фантазират в мислите си за 
някоя друга освен тях. Това е 
абсурдно. Това е лъжа; пер-
фектната домашна фантазия, 
която не съществува, освен в 
книгите и филмите.

Да вземем взаимоотноше-
нията на родителите ми - брак, 
който трая почти 60 години. 
Баща ми, прекрасният, перфек-
тен, строен, трудолюбив баща, 
обичаше майка ми толкова 
силно, че на старини, когато 

не можеше вече да кара кола, отиваше 
пеша до магазина, за да напазарува, а 
майка ми, твърде трудноподвижна, за 
да отиде с него, заставаше на прозоре-
ца, чакайки с нетърпение да го забеле-
жи, докато завива зад ъгъла, където той 
весело й махваше с ръка.

Като 19-годишна някак бях научи-
ла, че баща ми по време на бизнес 
пътуване до Лондон беше отишъл да 
гледа "Дълбокото гърло" с участието 

на Линда Лъвлейс. Бях възмутена - и му 
рекох да се маха в Ковънтри. Но майка 
ми, която беше от различно поколение, 
не коментира нищо. Много години по-
късно, когато се оплаквах на майка ми 
от кръшканията на съпруга ми, съветът 
й беше: "Бъди търпелива и разбираща."

Мисля си, че сега сме станали твърде 
коравосърдечни - прекалено неопро-
щаващи, за да сме щастливи. (по Daily 
Mail)
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Шницел по  виенски
ПРОДУКТИ4 телешки шницела (около 500 г), 2 яйца, 2 с. л. брашно, 100 г галета, лимонов сок, черен пипер смлян, на вкус, олио за пържене за украса: лимон, клонки магда-ноз, домати и краве масло 

за гарнитура: пържени картофи

КУЛ
ИНАРНИ ПЪТЕШЕСТВИЯ С

Емануел а

Рецепти от Централна Европа

Да ви е сладко,
Емануела

Пътуването ми в столиците на Централна Европа ме вдъхнови за рецептите, които представям в днешния брой.
Спокойната елегантност на Будапеща ми представи типичния унгарски гулаш, а аристократизмът на Виена не може-

ше да бъде пълен без класическия виенски шницел.

Приготвяне
1. Запържете в мазнината до златис-

то ситно нарязания лук, а след това 
брашното.

2. Сипете червения пипер, разбър-
кайте, прибавете нарязаното на кубчета 
месо, майорана, червения пипер и сол 
на вкус.

3. разредете с вода.
4. Когато месото омекне, сложете 

картофите - на кубчета, изчистените 
чушки - на колелца.

5. 10 минути по-кьсно прибавете и 
нарязаните на дребно домати.

6. Долейте вода - да покрие всичко.
7. Варете ястието, докато месото и 

зеленчуците станат готови.

рецепта класика, класа – 
колкото едно ястие е по-прос-
то като продукти и пригото-
вление, толкова е по-трудно 
да се приготви. Виенският 
шницел е такъв – емблемати-
чен, вкусен и задължително 
красиво поднесен

* Телешките щницели (от 
шол) се начукват с дървен 
чук, докато се изтънят. С 
остър нож се правят нарези, 
така че да се получи решетка. 
* Натриват се с лимонов сок и 
черен пипер на вкус. 
* Панират се в брашно, разби-
ти яйца, галета. 
* Пържат се в сгорещено олио 
до златисто от двете страни. 
* При поднасянето се поста-
вят върху изпържени карто-
фки, украсяват се с парченца 
лимон и стрък магданоз. 
Доматът, среден по размер, 
се срязва през половината, 
вътрешността се изважда с 
помощта на лъжичка и вътре 
в домата се слага парченце 
краве масло. 
Идея: По този начин може да 
бъде приготвен шницел от 
свинско или пилешко месо.

Унгарски гулаш
Продукти   750 г  телешко месо 1000 г картофи 100 мл  олио 50 г  лук кромид стар 250 г  зелени чушки 250 г  домати 10 г  брашно  4 ч. л.  червен пипер 1/2 ч. л.  майоран 125 мл  вино бяло
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„Мъжът не е вибратор!" Това заглавие съвсем 
ме развесели. А жената не е надуваема кукла... 
Иска да е принцеса. И принцесите искат първо, 
най-напред и преди всичко да им намерят вто-
рата пантофка. Което обикновено не става на 
първа среща.

Някои мъже не са вибратори, да. Други стават 
само за това - или си мислят, че стават. Съвсем 
вярно си е и за жените - едни са надуваеми кукли, 
други не.

Но това му е хубавото на секса за една нощ 
- че правилата са ясни и определени за учас-
тниците. Това си е просто секс за една нощ. Не 
споделяте заедно съня си, сутрешното гушкане 
и кафето си. Не си подавате пастата за зъби, 
пръскайки се с вода в банята. Най-много някой 
да измърмори нещо за обаждане... някой ден, 
защо не, може би...

Малко сте гузни от споделеното за няколко 
часа - единият задължително повече от другия, 
но какво пък? Ние сме зрели хора, няма да си 
досаждаме. Макар че досадници винаги се нами-
рат. Пази, боже, от такъв "мед".

Тези таксономични единици съм ги класифици-
рала като "лепки". Самотни души, търсещи при-
лепчивост и претендиращи за някакви митични 
свои права само защото са прекарали един-два-
три часа в къде по-успешно, къде не физическо 
упражнение с една жена. От такива като тях 
аз лично гледам да бягам надалеч. И дано не ми 
кимне, ако се засечем в някое заведение... Ще ме е 
яд на мен си как съм могла да бъда с такъв ...айде 
ще се въздържа от определения.

Така постъпва една уравновесена и с добро 
самочувствие жена. Тоест аз.

И в това няма никакъв страх от обвързване - 
или страх да не бъда зарязана. Последното още 
не ми се е случвало. Просто когато една жена не 
те покани да останеш - или си тръгне посред 
нощ, значи нещо не се е случило както трябва - 
или има уважителна причина.

Ето някои от причините например: тръгваш 
си, за да направиш сутринта закуска на дете-
то, защото искаш да се преоблечеш преди рабо-
та или поради човешката суета да изглеждаш 
супер за следващата среща вечерта.

Но ако някой/някоя те отрязва след последна-
та пролята капка пот - е, значи всичко просто 
си е било дотам. И душата, цветята, свещите 
и прочее аксесоари за филмови декори в стил 80-
те остават за следващ път. Все повече се чудя 
дали тези клишета не са някой дърт хитроумен 
пиарски трик на гастрономите и ресторан-
тьорите. Такова продуктово позициониране 
има в тия филми.

Когато нещо е to be continued, то просто си 
става, нали? В крайна сметка така започва вся-
ка една история - от една нощ. Едни си тръгват, 
за да не ги видиш никога повече, други...

Хайде, догони ме... Бягай, обичам те.

... А жената не 
е надуваема 
кукла

ТОКЧЕТА

миранда

Според нея съществуват 3 цикъла на хранене. 
Между 4 ч. и 12 ч. – Това е периодът на изчистване на организма. В този времеви диапазон могат да се 

ядат само плодове и фрешове. Специфичното е, че плодовете не бива да се смесват и трябва да се ядат през два 
часа. Примерно в 10 ч. ядете диня, в 12 ч. банани. 

Между 12 ч. и 20 ч. e периодът на разнообразие, в който може да се ядат продуктите според това какъв 
ден е белтъчен, бобов и т.н. Не се фиксира точно количество храна, единственото условие е да не се прекалява. 

Между 20 ч. и 4 ч., не трябва да се храните. Тогава организмът усвоява храната и е време за почивка. Ако 
обаче примирате от глад, все пак не бива да стоите гладни, може да хапнете плод или да изпиете чаша билков 
чай. 

Трябва да имаме предвид, че през всички тези дни закуската е винаги плодове или фреш. Все пак е добре 
да се консултираме и с лекар, защото не всеки стомах би издържал това. Жалко е, че няма повече професионал-
ни диетолози, при които да можем без проблем да се отбием при започването на диета и да се консултираме 
– всеки организъм е различен и определено трябва да се внимава с диетите, за да не си докараме някоя болест 
като язва, анемия, анорексия и какво ли още не. 

90-дневната диета се базира основно на това, че всеки ден се приема различна група хранителни проду-
кти. 

Първи ден – белтъчен. Храненията са през 4 часа, в диапазона 
между 12 ч. и 20 ч. Закуските до 12 ч. винаги са от плодове или фре-
шове. 

През този ден може да се храним с всякакви белтъчни продукти: 
мляко, извара, сирене, кашкавал, всякакъв вид месо, риба и морски 
деликатеси, яйца. От зеленчуците малки количества белтъчини съ-
държат: спанак, зеле, домати, ряпа, цвекло, карфиол, соя. 

Втори ден – бобов. Хране-
нията са през 2-3 часа с бобови 
храни. 

Примерни: боб, ориз, леща, картофи, фасул, грах, соя, царевица. 
Отново сутрешният цикъл е плодове – примерно по 2 банана, 2 ябълки, 2 

портокала. 
Варивата може да са на обяд и на вечеря, като към ястието от варива е 

позволено филийка хляб и неограничено количество салата (домати, крас-
тавици, марули). 

Принципно няма ограничение в количеството, но трябва да се знае, че е 
добре да се приемат по-малки порции храна, ако искаме да имаме добър резултат. 

Трети ден – въглехидратен – храненията са през 2-3 часа в периода от 
12 ч. до 20 ч. Тук спадат макарони, спагети, кускус, юфка, овесени ядки, бул-
гур, пица, шоколад, сладолед, торти и т.н. Отново въглехидратните продукти 
може да са съчетани със зеленчуци. С една дума, това е денят, в който да си 
угаждаме – да излезем с приятелки на парче торта и мелба и да побъбрим. 

Четвърти ден – плодов. Храненията са през 2-3 часа в периода 12 ч. – 20 
ч. Отново, както и при закуските, в едно хранене не трябва да се смесват 
плодовете. Може да се похапват всякакви видове плодове + ядки, които 
може да са печени, но не и осолявани. Този ден е най-тежък за издържане, 
затова е добре да си набавим добро количество ядки, които засищат. 

Този хранителен режим се повтаря отново и отново като на всеки 30-и ден се прави разтоварване на органи-
зма тип Лунна диета – 24 часа се приемат само течности: вода, билкови 
чайове и прясно изцедени сокове. Диетата не бива да продължава по-
вече от 90 дни. След това 3-6 месеца можете да си дадете почивка, след 
което отново да я повторите. Както и сами може да се уверите, този вид 
диета спокойно може да се съчетае с почивката ни на море, с работния 
ни делник, дори с празничното меню за рожден ден. 

А когато този вид хранителен режим е съчетан с физически упраж-
нения, баскетбол или друг спорт, с по-малко напрежение и повече 
позитивни мисли и моменти, резултатите неизбежно ще са налице. Неу-
сетно ще стопим излишните мазнини и ще се почувстваме по-жизнени и 
по-ентусиазирани за живот.

Когато чуем диета, веднага в мислите ни изниква една ужасна и некомфортна дума – глад. 
Ограничения, лишения, страдания... и всичко това в името на няколко килограма по-мал-

ко. Струва ли си? В повечето случай – НЕ! 
Но когато става дума за 90-дневната диета, можем да я третираме просто като разумен 

начин на хранене, при който хора са отслабвали дори с над 20 килограма. 
Тази диета се базира на определен режим на хранене, но в никакъв случай не трябва да се 

плашим, че е строг. 

90-дневна диета –  
дни без глад
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ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ
ВОДОрАВНО: риба. Атоли. Абат. Коралов (Емил). Цирей. Перикъл. Сирак. Осек. Тунис. По. Аав (Евалд). Локум. Сопот. Кел. Винер (Норберт). Лале. Куцар. Терен. Лев. Гуцал. Памет. Чародей. Телец. Осил. рарен. Ма. рим. Не-
пер. Попов (Александър). Чал. рубин. “Нора”. Тенис. Шумен. Нал. Варес (Йоханес). Манол. Материк. Докер. Арат. рощин. Па. Шоп. Йотов (Йото). Тонер. Мил. Никел. Вада. Марат (Жан). Мерак. КАТ. Тумор. Пиколо. Сатирик. 
радомир. 
ОТВЕСНО: Нике. Акула. Ичера. Омара. Боровец. роман. Тапир. Парис. Лагос. Ливер. Лати. Акел. “рудин”. Сарай. Тур. Балъков (Краси). Целер (Карл). “ритон”. Ми. Тол. Китай. Пушек. Тимок. Лов. Тунел. ребус. рокер. Сумер. 
Тарим. Довер. Цицин (Николай). репер. Немощ. Лапа. Ирис. Налеп. Накит. Кид (Томас). Парасол. Менон (Кришна). Ненов (Иван). Ко. Бек. Палец. Понор. “На Ком”. Май. Полет. Морал. Педали. Ботев (Христо). Кавал. Таратор.
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- Обвиняеми, шестима свидетели 
пред съда потвърдиха, че точно вие 
сте извършили обира! - казва съдията. 

- Господин съдия, ако знаете на мен 
какви ми ги наприказваха за вас шей-
сет души, ама аз не им вярвам!

		
Човек вървял през пустинята без 

капка вода. Накрая видял един оазис и 
един змей до водата. Човекът събрал 
смелост и сили и започнал да се бие 
със змея. По някое време змеят го 
попитал: 

- Какво искаш ти, бе? 
- Да пия! - отвърнал човекът. 
- Ами пий бе, що се биеш?!

		
Две кокошки разговарят: 
- Ти какви яйца снасяш? 
- От 20 стотинки. А ти? 
- Аз пък от 25. 
- А бе, скъпа, за 5 стотинки ще си 

скъсаш задника.

		
Пиян се вози в тролея. Контрольорът 

се провиква: 
- Билетчета и карти! 
Пияният добавя: 
- И две бири, моля!

		
Две женски мишки си говорят: 
- С какъв красавец се запознах... С 

лъскава кафява козина, с хубави щрък-
нали уши... И имаше крила на гърба си. 

- Значи е бил прилеп! 
- Прилеп ли? А разправяше, че е 

летец!

		
Иванчо пита майка си: 
- Мамо, какво прави щъркелът, като 

донесе бебето? 
- Обръща се и заспива...

		
Пациент идва в съзнание след тежка 

автомобилна катастрофа. Вижда няка-
къв човек с бяла престилка до него и 
пита: 

- Докторе, в болницата ли съм? 
Докторът: 
- Ами, отчасти...

		
Наскоро омъжилата се дъщеря отива 

на гости при родителите си и се опла-
ква на баща си: 

- Имам голям проблем! Мъжът ми 
постоянно ми изневерява! Какво да 
правя? 

- Не знам, питай майка си. Тя има 
голям опит в такива ситуации.

		
Собствениците на къща 

отиват на работа и поста-
вят на вратата табела: "Вни-
мание, зло куче!" 

Когато вечерта се връ-
щат, виждат, че къщата им 
е обрана, а на вратата виси 

друга табела: "Защо клевети-
те доброто куче?"

		
- Връщам се от командировка. В гар-

дероба - нищо. В хладилника - нищо. 
- А жена ти? 
- Не бе, не съм женен. Обрали са ме!

		
Мъж подава на касиерка в банката 

торба и бележка, на която пише: "Това е 

обир! Поставете всички пари в торбата 
и без да привличате внимание, ми я 
подайте!" 

В отговор получава бележка от ка-
сиерката: "Оправете си вратовръзката, 
снимат ви!"

		
- Дай моля те назаем 100 лева. 
- В момента нямам толкова у себе си. 
- А вкъщи? 
- Вкъщи всички са добре, благодаря.

		
Една мутра имал среща със шефа на 

една фирма. Понеже шефа го нямало, 
секретарката помолила мутрата да 
си остави GSM-a. Мутрата се ядосал и 
казал: 

- Че аз 1000 лева дадох за телефонче-
то, а сега да взема да го оставя!!!

		
Катастрофира камион с яйца. Прис-

тига полицаят, разбира каква е работа-
та и звъни в Бърза помощ... 

- Ало, Бърза помощ ли е? 
- Да, какъв е инцидентът? 
- Ами тука един е катастрофирал и си 

строшил яйцата... 

ОТГОВОРИ ОТ  
МИНАЛИЯ БРОЙ

- Да, а органът как е? 
- Ъъъъ, органът е на телефона.

		
Върви си един човек през пустинята 

и гледа - насред нея бункер. Влиза 
вътре, а там над едни чертежи седят и 
се взират Хитлер и д-р Менгеле. 

- Абе, хора, вие не сте ли мъртви? - 
попитал човекът. 

- Както виждаш, не сме - отговорили 
му. 

- И какво правите? 
- разработваме оръжие, което ще 

убие 1 милион евреи и 10 жирафа. 
- А защо 10 жирафа? 
Хитлер побутнал Менгеле и му 

казал: 
- Докторе, казах ли ти че никой няма 

да пита за евреите?

		
Младо и красиво момиче махало с 

ръка на идваща таксиметрова кола. 
След като колата спряла, момичето 
попитало шофьора:

- Господине, свободен ли сте?
- Съжалявам много, госпожице, но 

не съм свободен - женен съм!

		
Млад мъж търсел квартира. Уведо-

мили го, че една жена дава стая под 
наем за 40 лева месечно.

- Четиридесет лева! - замислил се 
мъжът. - Ами ако не ползвам жената?

		
Изнасилена дама се оплакала в по-

лицията. След няколко дни я извикали 
да разпознае човека сред неколцина 
заподозрени.

- Така няма да мога! - оправдала се 
дамата.

- А как? - озадачил се шефът на 
участъка.

- Ами, като се съблекат от кръста 
надолу! - пояснила тя.

		
В планински хотел в Швейцария е 

окачена табела: 
"Туристите, които предприемат 

рискови изкачвания на върховете, 
плащат сметките си предварително."

		
Тъща пита зетя: 
- И какво?! Казал си, че съм тъпа, а 

сега викаш "съжалявам"... 
- Ами съжалявам, че си тъпа.

		
- Докторе, сънувах ужасен кошмар. 

Към мен върви тъща ми и води кроко-
дил. Тези жълти очи, тази сбръчкана 

зелена кожа, тези ужасни зъби... 
- Наистина е много страшно! 
- Да ви опиша и крокодила... 

		
Много тежко е на човек да скрива 

радостните си чувства, когато изпраща 
тъщата на гарата... 

		
Две змии си говорят: 
- Ние отровни ли сме? 
- Защо питаш? 
- Защото си прехапах езика.

		
Компания митничари се събрали да 

празнуват, седнали на масата и всеки 
почнал да вади цигари - все "Марлбо-
ро", "Лъки", "Парламент" и само един 
извадил "БТ". При което другите го 
погледнали като треснати: 

- Ти откъде имаш пари за цигари, 
бе!?

		
Стоят две мутри на една маса и 

единият пита: 
- Абе, Картоф, дядо Коледа женен ли 

е бе, пич? 
- Абе, Вафла, поркай си бе, пич, за 

к'во ти е т'ва? 
След 5 минути тоя пак пита: 
- Абе, Картоф, кажи бе, пич, женен ли 

е тоя тип? 
Оня се изнервил и пита: 
- За к'во ти е да знаеш? 
И Вафлата замислено казва: 
- Тогава тая Мери Кристмас каква му 

се пада?

		
Сутрин преди тръгване за работа 

разговор в едно американско семей-
ство. 

- Скъпа, запали колата - казва 
съпругът . 

След половин час тя се провиква: 
- Съкровище, хайде по-бързо, вече 

и гаражът гори! 

		
Двама се карат, а около тях минава 

студент по филология с тълковен 
речник по български. Единият спира 
спора и заговаря минаващия студент: 

- Извинявай, би ли проверил в реч-
ника дали бялото е цвят? 

- Да! Цвят е! 
- А сега провери дали черното е 

цвят? - продължил същият. 
- Да. - отговорил след проверката 

студента. 
- Е, какво стана бе, мой човек - обър-

нал се мъжът към опонента си, - видя 
ли, че съм ти продал цветен телеви-
зор!

		
Гадателка предсказва бъдещето на 

мъж: 
- Виждам пред вас блестяща кари-

ера... длъжност на високо... бързо се 
изкачвате по стълбата... виждам ви в 
красива униформа... сред фойервер-
ки... 

- Да, да... това ми е ясно, аз съм 
пожарникар.

		На един чукча му 
подарили „Камаз”. След два месеца 
отиват при него и го питат харесва ли 
му. 

Онзи казва: 
- Много е гот, гледам си залеза на 

топло, имам си и клаксон, само че има 
един сериозен проблем. 

- Какъв бе, чукча? - питат го с изне-
нада. 

- Абе, много бавно го теглят тия 
кучета!

Виц в снимка



38

www.BG-VOICE.comBG VOICE

Въпреки множеството спеку-
лации за трансфер в кой 
ли не европейски отбор, 
Димитър Бербатов замина 

с отбора си „Манчестър Юнайтед” 
за турнето им в САЩ. В Америка 
шампионите на Англия ще изиграят 
няколко контроли, първата от които 
е срещу местния „Ню Ингланд рево-
люшън” в Бостън.

В състава на "Юнайтед" е и новата 
придобивка Ашли Йънг, но другите 
летни попълнения - Давид де Хеа 
и Фил Джоунс, ще се присъединят 
по-късно към съотборниците си. 
Двамата получиха допълнителна по-
чивка от Фъргюсън заради участие-
то им на европейското първенство 
за младежи.

Димитър Бербатов ще остане на 
"Олд Трафорд" и през новия сезон, 
коментира междувременно вестник 
"Дейли мейл", позовавайки се на 
мениджъра сър Алекс Фъргюсън. 
Българинът е преодолял голямото 
си разочарование - факта, че не 
участва във финала за Шампионска-
та лига, и е пълен с енергия за новия 
сезон.

"Дейли мейл" припомня думите на 
наставника от пресконференцията 
след финала на "Уембли" и уверено 
твърди, че Фъргюсън не смята да се 
разделя с 30-годишния реализатор.
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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.

Бербатов включен в групата за 
турнето в САЩ

От днешния  брой вестник BG VOICE започва нова рубрика - „Футболни 
съпруги”, която ще ви покаже нежната част от футболния терен, а имен-
но половинките на някой от настоящите и бивши футболни звезди.

Като за начало имаме удоволствието да хвърлим едно око към 
спалнята на бившия френски национал и световен шампион Кристиан 
Карембьо. Там с безкрайно дългите си крака ни чака чешката манекен-
ка Адриана Склераникова. Остава само да гадаем какво се случва под 
завивките и дали този французин от каледонски произход успява да 
задоволи и най-малките капризи на съпругата си.

13 Юли, Gillette Stadium, 
Бостън
„Ню Ингланд революшън”
20 Юли, CenturyLink Field 
Сиатъл
„Сиатъл Сау1ндърс” 
23 Юли, Soldier Field, Чикаго 
„Чикаго Файър”
27 Юли, Red Bull Arena,   
Ню Джърси
„MLS Stars” 
30 Юли, FedEx Field  Вашингтон
„Барселона”

ТУРНЕТО НА  
„МАН ЮНАЙТЕД” В САЩ

Футболни съпруги
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По това време преди 
точно 17 години 
американските ста-
диони бяха българ-
ски. Тогава нашият 
национален отбор 

по футбол започна участието си на 
световните финали по футбол в САЩ. 

Класиране, за което още 
дълго ще се говори, спомняйки 
си гола на Емил Костадинов 
в последната минута на мача 
срещу Франция и лудия късмет, 
който ни съпътстваше по време 
на първенството. Именно тези 
емоционални моменти вдъхнови-
ха покойния вече доайен на бъл-
гарската журналистика Николай 
Колев-Мичмана да изрече онези 
велики думи за националността 
на Господ, които несъмнено ще 
останат завинаги във фолклора на 
футболна България. Хубаво е да си 
спомним тези прекрасни моменти 
как типично по български отборът 
беше жестоко критикуван след фиа-
ското срещу Нигерия на старта. След 
тази загуба се надявахме поне на 
победа, която никога досега не бяхме 
постигали. Кой ли българин наистина 
е вярвал, че след три седмици ще сме 
в подножието на купата?!

„Клуб десет 
малки негърчета”

Всичко започна от Далас. В мач, 
игран при нетърпими жеги, наши-
те бяха сгазени от африканските 
терминатори, които очевидно се 
бяха приспособили по-добре към 
атмосферните условия. Пред близо 
45 хиляди зрители нашите така и не 
успяха да намерят себе си през целия 
мач и трябваше да стегнат ку-
фарите за Чикаго в минорно 
настроение. 

Първа 
победа

Стадион „Солджър Фийлд” 
във Ветровития град очак-
ваше балканското дерби. 
Отборите на България 
и Гърция все още няма-
ха победа на световни 
първенства в досегашните 
си участия и това беше 
идеална възможност за 
двата отбора да прена-

пишат историята. Пред хиляди наши 
сънародници и трибагреници по три-
буните Стоичков и компания поставиха 
комшиите на колене. Камата на два 
пъти прободе гръцкия вратар, още две 
попадения добавиха Лечков и Бори-
миров. Това докара няколко хиляди 
българи по трибуните и още няколко 
милиона пред телевизорите до екстаз. 
Вратата към безспирните празненства 
беше широко отворена. 

Аржентина? Не, 
България!

След само няколко дни почивка на-
шите трябваше да се изправят в битка 
за челните места в групата със светов-
ния колос Аржентина. Да, Аржентина 
на Марадона! 

Само че дон 
Диего нещо беше объркал заръките 
на личния си диетолог и беше хванат 
в употреба на забранени вещества, 
което му струваше участие в срещата.

Мачът почва... Пас по конец на 
Костадинов и кинжално пробождане 
на барселонското острие, резултатът 
е открит. 

Последната минута на мача тече... 
Балъков центрира от корнер и Си-
раков, сякаш от втория етаж, с глава 
слага точка на спора. Аржентина - 
България 0:2!

Господ наистина се оказа българин.
България беше на 1/ 8 финал.

Счупената врата 
на Мексико

Пред 70 хиляди фенове на „ацтеките” 
момче-

тата на Ди-
митър Пенев 
показаха на света кой е 
модерен в момента. Мач, който доказа 
гения на стратега от Мировяне, решил 
да пусне голмайстора на А група Ивай-
ло Йорданов в ролята на стопер на 
мястото на наказания Трифон Иванов. 
Незабравим момент остава смяната на 
мексиканската врата след бомбения 
гол на Ицо Стоичков, както и неверо-
ятните рефлекси на Крал Боби при 
изпълнението на дузпите. България 
достигна нови висоти в историята си. 

Айнц, цу цвайн, цу 
драйн, дрън!

Четвъртфиналът между 
България и Германия е мач 
от най-висока класа, отекнал 
шумно в историята и незаг-
лъхнал и до днес. Един раз-
каз, започнал с прозрението 
на Христо Стоичков "Айн, 
цу цвайн, цу драйн, дрън!" 
и завършил с българския 
триумф и германските 
сълзи. Националният ни 
тим изхвърля по фантас-
тичен начин действащия 
световен първенец, като 
сензация от подобен 
мащаб не се е случвала 
може би от 1966 г., когато 

КНДр шамаросва звездния 
състав на Италия и го елиминира от 
надпреварата. 

Губейки с 0:1, нашите намират сили 
да обърнат мача и с голове на Сто-
ичков и Лечков пращат германците 
вкъщи. 

Приказката продължаваше, бълга-
рите по всички краища 
на света 
ликуваха. 
Почти 
няма хора 
в България, 
които да са 
си вкъщи. 
Всички са 
навън и 
празнуват, 
клаксоните 
се надуват 
докрай, кои 
на автомоби-

ли, кои на 
мотори или 
камиони. 
А пък тези, 
които не при-
тежават превозно средство, се нами-
рат върху покривите на останалите, 
развявайки българските знамена 
и правейки празненството на един 
народ още по-колоритно. 

Дългата ръка на 
ФИФА

След успеха срещу Германия це-

лият свят коментира 
България. И най-вече за това дали ще 
има сили да препъне италианците и 
да стигне до финала. Със сигурност 
не това липсваше на нашите, по-ско-
ро силен човек във ФИФА, който да 
лобира за националните интереси. 
От икономическа гледна точка един 
финал Бразилия-Италия би бил много 
по-печеливш от примерно Швеция-
България. Така стигаме и до назначе-
нието на главния арбитър на двубоя - 
французина Жоел Киню, име, което ще 
остане в съзнанието на българите още 
дълги години. Именно Киню не дава 
стопроцентова дузпа за нашите след 
опит за игра на хандбал на Костакурта. 
По този начин е ясно, че ако не може 
по футболен начин, устремът на наши-
те ще бъде спрян другояче. 

А сега накъде?
Всички ние с носталгия си спомняме 

за тези велики моменти отпреди 17 
години, а много от по-младите дори 
не знаят за тези постижения. Също 
така си задаваме въпроса кога отново 
ще може да изпитаме същите емоции, 
които събраха заедно цесекари и лев-
скари, бесепари и седесари, зетьове и 
тъщи.

Моментната реалност обаче не ни 
вдъхва много оптимизъм. Поглед вър-
ху развитието на българския футбол 
показва ясно, че в момента той не само 
че се намира в криза, но по показатели 
сме по-зле дори и от 50-те години на 
миналия век. 

Причините за това са много 
ясни и кон-

кретни, 
в съ-
щото 
време 
и ком-

плексни. Както 
казва Бончо Генчев за героите от САЩ 
’94: „Нашето поколение бе продукт на 
социалистическата система в спорта. 
Ако не възстановим спортните учили-
ща и школи, футбол няма да имаме”. 
Диагнозата е повече от категорична 
и докато не се намери правителство, 
което да се заеме с текущите проблеми 
на родния футбол, ще продължаваме 
да се радваме на равенства с отбори 
като Черна Гора, Кипър и Уелс.

Едно американско 
лято преди 17 години
И защо сега България няма силен 
национален отбор
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Ню ЙоркЧикаго

Лас Вегас

Знаете неща, които са интересни? Пишете добре?

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

BG VOICE 
търси кореспонденти  

и сътрудници за 
градовете
• Чикаго • Ню Йорк 

• Тампа/Орландо • Лас Вегас

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

РАБОТА
Chicago + suburbs

Диспечер търси спешно ШО-
ФьОР  за собствен камион. Добро 
заплащане и постоянна работа. 
Може всеки weekend в къщи. Тър-
сете 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

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

Предлагам работа ХАУСКИПъР  3 
дни седмично по 8 часа в амери-
канско семейство. 773-510-0696
Looking for a BABYSITTER  for new 
born baby. Woman 55 years old or 
older, who speaks Russian. Tel 224 
522 5005
CDL Drivers. Търся ШОФьОРИ . За-
плащане според опита . 773 964 
0956; 773 236 1773 
Търся ШОФьОРИ  за регионални, 
steady курсове или east coast. До-
бро заплащане 224 805 0746

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

Диспечер спешно търси ШОФьОР 
за собствен камион. Добро запла-
щане и постоянна работа. Дими-
тър. Тел: 224-875-1119
Trucking company се нуждае от 
ЧОВЕК ЗА РАБОТА В ОФИС . 
Accounting/ safety. Elk Grove 
Village. 773 744 5725

Предлагаме работа за ШОФьОР 
за теам, или за готови teams. 46 
цента на миля. 5,500 мили на сед-
мица минимум за тим. 708 351 
7448

Hiring PEOPLE FOR CLEANING . 
Hoffman Estates – call 240 354 
9082
„Транспортна компания набира 
CDL ШОФьРИ  с опит и без опит. 
За повече информация моля поз-
вънете на: 773 312 8908, 847 682 
6559 Весела”

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

Търся ШОФьОРИ CDL-40 цен-
та на миля. Бонус след 6 месеца. 
Extra stop - $50. Volvo 2007. Tel: 
630 863 6312

VALET DRIVERS WANTED. Търся 
приветливи и усмихнати момиче-
та и момчета за Valet Drivers, Ка-
лин, 312-927-6310 
Търся ШОФьОР  за тим, CDL-A, 
Hazmat - Doubles, опит със ско-
рости, 23 цента на миля. Тел. 773-
733-1588. 
Търся ШОФьОР  на лимузина за ра-
бота в Чикаго. Кандидатът трябва 
да притежава Limousine Chauffeur 
License, да знае добре английски, 
да има приличен driving record, 
поне малко опит и да желае да 
работи поне 6 дни в седмицата. 
За повече информация: 773-827-
7827 
Набираме OWNER OPERATORS . 
Лоялност, коректност. Добри мили 
– добри $. тел 847 378 8917
ST transport търси ШОФьО-
РИ  и OWNER OPERATORS . До-
бро заплащане. Коректност. Тел 
800.893.0124
Търся ШОФьОР  с CDL и 1 Year 
Experience. 48 States. 40c per mile. 
Tel. 248-792-1975
Търся CDL ШОФьОРИ  7734916214
Търсим OWNER OPERATORS  за 
OTR; средна цена за януари - $1.84/
mile (gross); 2500 мили на седми-
ца. 773 751 8986
Диспечер търси ШОФьОР  за 
steady run. Basic English. 708 655 
2564
Търся ШОФьОР  на такси. Много 
добри условия 847 532 9999
Търся CDL ШОФьОР . Локална ра-
бота, контейнери. 630 440 0422
Търся CDL - А ШОФьОР  за pick up 
& delivery or drop & hook за over 
the road. Добри мили. Добро за-
плащане. 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 из-
важдане на CDL. 40 цента на миля, 
около 5000 на месец. 708 515 
8017

Авантгард търси СЕРВИТьОРКИ, 
бармани и готвачи. тел 773 594 
9742

Търся TEAM DRIVERS  за steady в 
Fedex Ground; 4500 мили на сед-
мица. Всеки ден връщане в Чикаго 
с престой. От понеделник до пе-
тък. 630 915 3738
Owner Operator търси ШОФьО-
РИ  /тим - doubles Fedex ground/; 1 
год. опит; 21 до 23 цента за миля. 
За контакт Алекс 614 530 3045
Sarpino’s pizzeria в Чикаго (1149 
W Diversey Pkwy, IL 60614), ТъР-
СИ РАБОТНИЦИ  за разнасяне на 
рекламни материали, ГОТВАЧИ , 
ШОФьОРИ  и МЕНИДЖъР . До-
бри условия и заплащане.  773 525 
5050
Набираме OWNER OPERATORS  от 
PA, VA, WV, MD, NJ, CT,NY. Hazmat 
required. Good miles. Sat & Sun - 
home. 630 325 2400
Eurotrans Express набира ШОФьО-
РИ  CDL и OWNER OPERATORS . 
773 992 9833
Need PEOPLE TO CLEAN OFFICES . 
Leave message in English/Russian. 
847.817.2002 
Компания търси ШОФьОРИ  и 
OWNER OPERATORS . Lease to own 
program. Заплащане всяка седми-
ца. 630 863 1539
Търся ШОФьОР  CDL за стеди курс, 
4 дни в седмицата. $920 на седми-
ца. 773 732 1196
Енергична българка над средна 
възраст търси работа като ДЕ-
ТЕГЛЕДАЧКА  или да се грижи за 
ВъЗРАСТЕН ЧОВЕК . Има опит в 
отглеждане на малки деца. Препо-
ръки до поискване. 718  541-9701
Набираме КОНТРАКТОРИ  и 
DRIVERS-TEAMS  (дo 20 000 мили - 
0.44 цента, над 20 000 - 0,48 цента) 
за Risinger без Hazmat. Tel.: 815-
793-2969 
Teл. 773-563-2803 EUROFASHION 
clothing alteration & restoration - 
корекция и реставрация на облек-
ло. Търси ДИЗАЙНЕР/КРОЯЧ(КА) 
за Palatine. eurofashion.reni@gmail.
com
Limo DRIVER  wanted. Chauffeur 
license a must. Full or part time. 312 
988 7070
Транспортна компания търси CDL 
ШОФьОРИ  и OWNER OPERATORS . 
Всички мили платени. Tel. 847-571-
0945; 847-879-1070 
Транспортна компания набира 

ДИСПЕЧЕРИ(КИ)  с опит. За кон-
такти: 847-258-5526 8ам-5рм
Предлагам работа за жена с ан-
глийски и кола. КОМПАНИЯ НА 
ВъЗРАСТНА ДАМА  7дни/24 часа, 
120$ ден. 773-510-0696. 
Предлагам работа ХАУСКИПъР  3 
дни седмично по 8 часа в амери-
канско семейство. 773-510-0696.
Meliz inc набира CDL DRIVERS  pick 
up delivery 1 година опит, чист ре-
кърд, 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. Предлага-
ме работа за ДЕТЕГЛЕДАЧКИ , 
БОЛНОГЛЕДАЧКИ  и ДОМАШНИ 
ПОМОЩНИЦИ  в американски, 
руски и български семейства. 
TEL:(847)296-4748
Диспечер търси CDL ШОФьОРИ 
с опит. Гарантирани 3000 мили на 
седмица. Заплащане 42цента на 
миля. Volvo камиони, 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 ШО-
ФьОР , добро заплащане, лека 
работа, пон. до петък. За контакт 
(773) 808 4707

Търсиме ГОТВАЧИ/КИ с опит и 
помощник-кухня. Добро запла-
щане. Тел 847 668 7858

Търся работа като БАРМАН  в Чи-
каго, Ню Йорк.С много добър опит 
в Европа и американски круизни 
компании. Владея много добре 
английски,имам много добри по-
знания и състезания в барман-
ството. Тел: 804 869 5643

Търся ЧОВЕК С ОПИТ за 
construction – interior remodeling. 
Английски не е задължите-
лен. Добро заплащане. Не-
обходим е собствен превоз.  
Тел:  847 337 0103

New York, New Jersey,   
East coast

Фирма набира БОЯДЖИИ  и ПО-



13-19 юли 2011 41

МОЩНИЦИ  – (718) 938-3600 Ва-
льо 
FLORIAN LLC плаща 90% от зара-
ботката всеки петък. Предлагаме 
fuel карти, като предоставяме ця-
лата отстъпка на нашите ШОФьО-
РИ . 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, търся работя като 
ДЕТЕГЛЕДАЧКА  (4 години опит 
в Manhattan и предлагам препо-
ръки), грижа за възрастен човек 
(2 години опит) и всякаква друга 
работа изискваща владеене на 
български, руски и английски, а 
също така почасово изпълнение 
на поръчки за извършване на оп-
ределена 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 седмично. Flexible 
dispatch; Sign up bonus. 407 923 
4867

Под наем
Chicago + suburbs

Стая под наем в КъЩА  в Schiller 
Park. Tel. 847-414-5213
Дава се СТАЯ  под наем за шофьо-
ри на камиони в Des Plaines, тел. 
617-319-3461 

Давам 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 АПАР-
ТАМЕНТ  в къща с отделен вход. 
GRAND/HARLEM $800 от 1 юни. Тел 
773 895 8146 
Дава се под наем СТАЯ  за шофьо-
ри на камиони в Des Plaines - тел: 
617319  
Обзаведен етаж от КъЩА  в Buffalo 
Grove.1 спалня, кухня, баня, всич-
ко 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 спо-
коен комплекс в Schaumburg. На 
разположение 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 си-
гурно място при нас. Има рампа 
и док. Възможност за товарене на 
контейнери. 312 730 2085 – Мар-
тин
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 до-
пълнително. Близо до I 90, IL 53, 
Woodfield mall. Teл. 847-312-5630
Давам ОФИС  под наем. 2 поме-
щения 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. На-
емът започва от $800. 630 964 
6811
СТАЯ  под наем в напълно обза-
ведена къща в Niles - $499, и под 
наем 1 bdr apt. in Niles за $695. 
Удобно място, голям двор и без-
платна пералня и сушилня. Под 
наем 2 cars garage -$150. 312 593 
3110 Алекс
Давам под наем двуетажна КъЩА 
/Foster & Cicero/ 5 bdrs, 5 bth, га-
раж - $1600; бейсмънт от същата 
къща 2 bdr, 1 bth - $650. 773 895 
5638 Георги, 773 895 6852 Антон
Дава под наем СТАЯ  от апартамент 
в Des Plaines. Наем $400. 847 648 
8988
Под наем ОФИСИ  и СКЛАДО-
ВО 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 СъКВАРТИ-
РАНТ/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 об-
заведен едностаен на Cunberland 
& Belmont. 773 206 7308
Давам cамостоятелна СТАЯ  от 
къща под наем в Chicago близо до 
Belmont & Central. 1-773-283-8276
СТАЯ  под наем в Algonquin, IL. 
Тих спокоен район. $385 на месец. 
Къща под наем в  Algonquin, IL, 
цена по договаряне. Тел 847-436-
8094.
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 БЕЙСМЕНТ 
в Des Planes със самостоятел-
на баня и тоалетна в близост до 
магистрали, удобен транспорт и 
магазини. Всички консумативи 
кабелна, интернет вкл. в наема. 
тел 773-968-8222. 773-787-3121
ПОД НАЕМ  самостоятелен апар-
тамент на Халкадики, Гърция. 2 
спални и кухня, огромна тераса, на 
150м от морето.Цена $60 нощувка-
та.За повече информация  и сним-
ки: 708-351-7448.

Услуги
Chicago + suburbs

ГЛЕДАМ ДЕЦА  във вкъщи заедно с 
моето. Flexible hours! Schaumburg 
IL 630 456 5608

DishNetwork, DirecTV. решение на 
всеки проблем. ОБСЛУЖВАНЕ, 
РЕМОНТ. Тел. (773) 510-0592 
За партито във вашият дом; ГО-
ТВЕНЕ, СЕРВИРАНЕ  и ЧИСТЕНЕ 
773 318 5568 
ТъРСЯ МОМИЧЕ  за брак с цел до-
кументи, 27 годишен съм. Плащам 
много добре! Контакт: 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 съобщение за повече 
информация. Елена и Frances 773-
3660700/847-2171289.

КОМПЮТРИ-ПОПРАВКА , КОН-
СУЛТАЦИИ , уроци-word, exel, 
power point, internet, email; Граж-
данство-подпълване на докумен-
ти и уроци за тест; Англииски за 
начинаещи; Driver licence-писмен 
тест. Обадете се/оставете съоб-
щение за повече информация. 
Елена и Frances 773-3660700/847-
2171289.
ИЗЧУКВАМ  и БОЯДИСВАМ  ка-
тастрофирали коли без застрахов-
ка. Цени като в България. 30 годи-
ни опит в занаята. Пламен 773 383 
2846
РЕМОНТ  и ПОПРАВКА  на елек-
тронни устройства. Компютри, 
лаптопи, таблети, телефони и др. 
Отключване на iphone. Инстали-
ране на софтуер, премахване на 
вируси и др. Тел: 773 253 5986
Chicago’s Ultimate PARTY 
PLANNERS . Girls Night Out, Guys 
night out, Bachelorette Parties and 
more! Limos, Party busses, Hotels 
and Penthouses! At Home Pole 
Lessons, Belly Dance Lessons, At 
Home Spa Services.When you book 
with VIP Bachelorette, we choose 
any three of the hottest nightclubs 
in Chicago and receive, no cover, 
express entry, drinks and champagne 
for only $23.00 a person. 847-288-
9398.
ВЕЧЕРЯ  в хубав ресторант в 
downtown Chicago и след това без-
платен вход за два нощни клуба с 
безплатен коктейл и шампанско – 
само за $45 на човек. Обадете се 
на 847-288-9398
БЕЗПЛАТЕН  estimate за покриви и 
къщи, повредени от градушки. Ние 
можем да ви сменим покрива,  без 
да плащате нищо. Всички разходи 
се поемат от застрахователната ви 
компания. 224-425-8060
Поправка, ремонт, продажба и рен-
та на ЕЛЕКТРОКАРИ , МОТОКАРИ 
и всякакъв вид складова техника - 
(847) 415-7364 
УРОЦИ  по пиано, пеене, ear 
training и солфеж във вашия дом. 
Повече от 20 години професиона-
лен опит. Всякакви възрасти. От 

beginners to advanced levels. 847-
322-7258 
HOME INSPECTOR . Казвам се 
Дейвид и приемам апойнтмън-
ти 7 дена в седмицата. Безплатна 
консултация по телефона.  The 
inspection is 2 ½ hours - $175. /
www.MasterHomeInspectorco.com  
708-334-7644 
Heating & Cooling – РЕМОНТ , СЕР-
ВИЗ , инсталиране на отоплителнии 
охладителни системи – furnaces, 
AC, humidifiers, boilers. Инспекция 
по закупуване на жилище. Замер-
ване на СО. 847 840 6347 – Тодор
ЕЛЕКТРИЧАРСКИ УСЛУГИ : инста-
лиране на standby генератори за 
вашето спокойствие, ако електри-
ческото захранване е прекъснато. 
773 988 2324
КЕШ  преди банкрут от кредитни 
карти дотолкова, колкото е кре-
дитната линия на картата. За пове-
че информация потърсете Филип: 
847 852 6724
24 часа towing – толвачка. ПъТНА 
ПОМОЩ . 773 563 1200 Пламен
ГРИЖА СЕ ЗА ДЕЦА  в простор-
на къща в Bensenville, IL (първото 
предградие на запад от O’HARE – 
Irving ParkRd & York/Elmhurst Rd) 
Предоставям на децата разноо-
бразни занимания през деня, както 
и домашно приготвени две закуски 
и обяд. Дългогодишен опит. Пре-
доставям и препоръки при молба 
от родителите. 773 931 8516
HEATING AND COOLING. РЕМОНТ  и 
инсталация на всички видове ото-
пление и климатици. Експресен 
сервис. Митко. 773 875 2689
УЧИТЕЛКА С ОПИТ  и сертификат 
за Илинойс може да се грижи за 
детето ви в дома си в Палатайн. 
708 2533 3383
Търся да ГЛЕДАМ ДЕЦА  в дома ми. 
$4/час с включена храна в цената. 
Имам опит и живея близо до Най-
лс, Дес Плейнс и Моунт Проспект. 
Пон. – пет. 847 922 3951
DRIVING SCHOOL  Кормуване. Бър-
зо и евтино. Тел. 773-807-2422
ПРИГОТВЯНЕ  на домашни хляб, 
баници, торти, сладкиши и др. на 
конкурентни цени. 773 318 5568 
Живка
Изработване на УЕБ САЙТОВЕ , оп-
тимизиране за търсачките на вече 
съществуващи сайтове - 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 моята 
вночка, която е на 6 година. Имам 
30-годишен опит като детска учи-

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



телка. Прекрасни условия в бли-
зост до плувен басейн. За контакт: 
Mима 847-987-9524 
ПОПРАВКА НА КОМПЮТРИ , от-
страняване на вируси, инстали-
ране на софтуер. Намираме се в 
Arlington heights, IL. За контак-
ти:847-305-4196 
Международна ШОФьОРСКА 
КНИЖКА . ID Card. Без Social 
Security номер, без виза, без из-
пит. За туристи, студенти, времен-
но пребиваващи. Валидна в САЩ, 
България, Европа и др. страни за 
10 год. Tел. (847) 854-8094.

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. 

ПОПРАВКА НА КОМПЮТРИ бър-
зо и на ниски цени. Премахване на 
вируси, поправка на лаптопи, ин-
сталиране на software, подмяна на 
hardware, трансфериране на инфор-
мация. 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 КОМПЛЕКСИ 
в Америка и Мексико за 4-6 души. 
Кондо със всички удобства – плаж, 
басейн, голф, планина и др. $750 на 
седмица. Тел 773 275 8851
Търся да ГЛЕДАМ ДЕТЕ в Mount 
Prospect или около него. Живея на 
Busse и Dempster. Тел 312 399 5045

Търся да ГЛЕДАМ ДЕТЕ. Живея в 
Skokie. 773 627 6073
Търся да ГЛЕДАМ ДЕЦА в къщи 
заедно с моите.Schaumburg Il. 630-
400-0625
Heating & Cooling- Инсталиране, 
ремонт, гаранционен и извънга-
ранционен СЕРВИЗ на furnaces,A/C, 
boilers, waterhaters - домашни и 
промишлени. Инсталиране, сервиз 
и ремонт на домашни и промишле-
ни хладилници. Компютърна диаг-
ностика. 847-922-1677- КАМЕН
Буккийпинг - СЧЕТОВОДНИ УСЛУ-
ГИ на достапни цени.773-742-6626

Coast to coast

МАТЕМАТИКА за студенти, реша-
ване на задачи по имейл. Уроци 
по Skype. Skype ID: zadachite.com.  
email: ave_maria_tania@yahoo.com. 

Tел за контакт +359 52 738090

ПРОДАВАМ

Продавам АПАРТАМЕНТ в София, 1 
ет, кухня, стая, хол, баня с тоалетна, 
парно, тел., в близост до Централна 
гара, трамвай, автобус, училище. За 
контакти 1 917 238 2454 или оставете 
съобщение.
Продава се АПАРТАМЕНТ в София, 
кв. Лозенец, до Семинарията. 73 кв. 
м, тухла. 2003 г. Тел 224 659 6543
Продавам клининг БИЗНЕС. 847 312 
6071 Христиана

Новопостроена КъЩА във Ва-
рна. 141кв. м. на 2 етажа. 90 000 
евро. От собственик. Тел: 917 254 
0983 и +359 889 820 311

MAGIC
Фокуси

за рожденни дни и детски партита
Ниски цени

Гарантирано забавление  
за децата

Live rabbit & balloons
Тел. 708 415 0590 – Иван

Торти, баници и питки по поръчка за вашия празник. 
Високо качество, ниски цени. 773 875 7333 Мария

рЪЦе на прироДата

летни Курсове по 
рисуване за ДеЦа

вЪзраст: 4-6 г., 7-9 г., 10-12 г.

• Ще получат основни позна-
ния по рисуване Цвят, Форма, 

Колаж...
• Ще развият добра концентра-
ция и умение да се изразяват
• Материалите са осигурени

преподавател: 
анелия Чалъкова 

(224) 875 2033
aneliya.chalakova@yahoo.com  

Glenview, IL

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

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

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

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

day home, 5 days a week, Monday through Friday!

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

ВАшАТА ВИЗИТКА 
ТУК

vizitki@bg-voice.com 

tel: 708 415 6985
25 долара на брой

за 1, 2, 3 месеца
$15 на брой след първите  

3 месеца
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Отвлякоха 
„Мис България 2009” 
Антония Петрова
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Дейвид и Виктория 
Бекъм станаха 
родители на 
момиченце

Перничанката издърпана от ресторант, 
докато вечеря с Румънеца

Носителката на титлата "Мис 
България 2009" Антония 
Петрова е била отвлечена 
във вторник вечерта, обя-

виха от СДВр. В рамките на 3 часа пер-
ничанката е била лишена от свобо-
дата си, след като бившият й приятел 
Александър Бередин я похитил. 
Петрова вечеряла с рапъра румъне-
ца в ресторант в столичния квартал 
"Бояна". Около 20.00 ч. в заведението 
нахлул руснакът Александър Бередин. 
Пред очите на смаяните клиенти той 
издърпал миската, натоварил я на 
белия си джип "Мерцедес" и изчезнал. 
За инцидента разбрали и родителите 
на Антония. Те алармирали полицията 
и униформените заградили няколко 
ключови булеварда в София. Колата 
на Бередин е спряна на кръстовището 
на "Александър Стамболийски" и "Ма-

рия 
Луи- за". 
Петрова е била 
заедно с руснака - увита в одеяло и с 
охлузвания по тялото. 
46-годишният Бередин е арестуван 
за 24 часа. При задържането си той 
разказал, че Антония Петрова се 
качила доброволно в джипа, тъй като 
"обичала да се вози". 
Александър Бередин е бивш интимен 
приятел на миската. Двамата дори 
бяха сгодени, но в края на 2010 годи-
на се разделиха.

През май 2011 г., когато името му присъства-
ше кажи-речи всекидневно във водещите 
заглавия на англоезичните медии във 
връзка със скандала между него, Чък Лори 

и CBS, Чарли Шийн направи своя дебют в рап парче, 
партнирайки на Snoop Dogg при записите на сингъла 
Winning. 

Точно два месеца по-късно Чарли Шийн вече има 
официален заместник в хитовия сериал "Двама мъже и 
половина" в лицето на Аштън Къчър и отново атакува 
YouTube - този път с почти първостепенна роля в но-
вото видео на рап дуото Chain Swangaz от Маями.

Зад това име стоят продуцентът Джак Сплаш – един 
от хората, работили по последния студиен албум 
на Cee Lo Green – The Lady Killer, съавтор на парчето 
Teenage Love Affair на Алиша Кийс и на включеното в 
саундтрака на Sex and the City: The Movie - All Dressed 
in Love, както и бившият порно актьор и диджей 
от MTV Саймън рекс  по-известен с артистичния си 
псевдоним Dirt Nasty и превъплъщението си в Джордж 
Лоугън в Scary Movie 3 и 4.

Цялото действие във видеото към Steak & Mash 
Potatoes, заснето преди около една година, когато по-
следният сезон на "Двама мъже и половина" се излъчи  
в ефира на CBS и все още бе най-гледаното комедийно 
шоу в Америка, се развива в заведение за бързо хра-
нене, където Splash и Dirt Nasty работят.

Чарли Шийн е техен шеф и се появява в началото 
и в края на видеото: най-напред, за да ги наругае за 
това как си вършат работата, а в края, за да изгледа 
видеозаписа на охранителната камера и да разбере 
"какво правят мишките, когато котката я няма". Парти-
то включва две клиентки на заведението, които не са 
влезли, за да се нахранят...

Дейвид и Виктория Бекъм  вече са горди родители на момиченце. Бебе-
то, което получи името Харпър Севън и тежи 3,4 килограма, се роди в 
7:55 часа на 10 юли в болница в Лос Анджелис. 

Щастливата новина дойде лично от английската футболна звезда, 
който публикува съобщение в своята официална Facebook страница. 

"Виктория се справя изключително добре, а момчетата са просто възхитени, че 
имат сестричка", пише в социалната мрежа, Дейвид Бекъм.

Дейвид и Виктория се радват на още три деца – 12-годишния Бруклин, 8-го-
дишния ромео и 6-годишния Круз, като звездната двойка отдавна не крие жела-
нието си да се сдобие и с отроче от женски пол.

След края на рекордното тур-
не на Take That на Острова 
и Стария континент роби 
Уилямс ще се завърне към 

соловата си кариера и ще предприеме 
самостоятелна обиколка, обяви бри-
танската поп звезда, отговаряйки на 
въпросите на феновете си в своя блог.

Бъдещето на реформиралата се 
през 2010 година бой банда, чийто 
шести студиен албум стана най-прода-
ваният дългосвирещ запис във Вели-
кобритания за 2010 година и в чиято 
подкрепа е настоящото Progress Tour, е 
под въпрос, тъй като към момента не 
са заявени каквито и да било планове 

за него.
Самият роби Уилямс признава, че 

не е сигурен накъде е тръгнал, но 
преди всичко смята да реализира 
самостоятелно турне. 

"Никога досега не съм се чувствал 
до такава степен в играта и смятам, 
че дължа това до голяма степен на 
онези, които ме възприемат с неодо-
брение. реакциите им ме вдъхновя-
ват и ме карат да се усмихвам. Когато 
билетите за следващото ми турне 
бъдат пуснати в продажба, ще мога да 
изпитам на гърба си що е то "залезът 
на славата", коментира роби Уилямс, 
който е обявен за най-продавания 
британски солов артист в Обедине-
ното кралство в историята и държи 
рекорда за най-много номинации за 

наградите Brit – общо 17.
37-годишният 

изпъл-

нител стана обект на шумна критика 
поради речника, който използва, ко-
гато е на сцената (Can’t believe you’re 
fucking here. Let me introduce myself, 
my name is Robbie fucking Williams). 
роби Уилямс има самостоятелен сег-
мент при всеки концерт от Progress 
Tour, по време на който изпълнява 
някои от най-големите си хитове като 
Angels, Rock DJ, Let Me Entertain You 
и др.

Турнето, обявено за най-посеща-
ваната британска концертна серия 
в историята, е към края си – този 
уикенд на стадион Уембли се състо-
яха последните изяви на Take That 
на Острова, а от 12 до 29 юли Гари 
Барлоус, роби Уилямс и компания ще 
реализират седем разпродадени гига 

в Италия, Дания, Холандия 
и Германия.

Роби Уилямс: 
След края на Progress 
Tour продължавам соло
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Константин разширява бизнеса си, а новината за новите му начинания 
дойде от самия него. Без да изоставя пеенето, той се захвана и с дру-
га дейност - стана съсобственик на успешна верига заведения

"От известно време се занимавам и с друг бизнес. То не може да 
се каже друг бизнес, то е част от моя бизнес. Станах един от собствениците на 
една голяма верига. Те са три заведения в България, които са изключително 
успешни, и аз съм един от собствениците" - каза Константин при Карбовски и 
обясни: "Преди работата ми беше да ходя да вземам от собствениците пари, а 
сега работата ми до голяма степен е да давам" допълни изпълнителят, цитиран 
от signal.bg. Неговата близка колежка и приятелка Преслава отсега се точила 
за високи хонорари, които Коцето може да й плаща за участие в неговото 
заведение. 

Константин не е първият фолк изпълнител, който влиза в подобен бизнес. 
Камелия, Азис, ДесиСлава, радо Шишарката също имат опит в тази посока. Нас-
коро Коцето бе с любимата си Надя на почивка в рим, като грижите за малката 
им дъщеря Мариана оставиха на бабите.

Коцето вече собственик на заведение

Слави чист от дрогата

След броени дни стар-
тира новият проект, 
в който певицата ще 
бъде жури - "Гласът на 

България". Затова Ивана е взела 
драстични мерки да се втали и 
явно успява. 
Изпълнителката драстично про-
менила режима си на хранене 
от пролетта. Преди хапвала 2 
пъти на ден, най-често вечерта. 
Нямала време за обяд и закуска. 
Сега закусва в 11, после обядва в 
14, има междинно хапване в 18 и 
накрая вечеря - най-късно в 21 ч. 
"Два пъти седмично намирам 
време и за малко спорт. В пълен 
комфорт съм със себе си. За 
няколко месеца съм свалила 12 
килограма", казва певицата пред 
"Всеки ден".

Адреналинките Алекс и Ваня май са нещо повече от приятелки. 
Кръшните танцьорки от шоуто „Господари на ефира" споделят твър-
де нежни чувства, установи „Всеки ден".

Повод за слуховете, че между двойката се е зародила любов, да-
доха самите те на сватбата на шефовете си Кремена и Маги Халваджиян. Двете 
се появиха хванати за ръце и не се пуснаха до края на събитието. Само от 
време на време се пускаха, за да се прегърнат. Те не се отлепиха една от друга 
дори когато пиеха шампанско.

"Приятелките не се държат така. Стискаха си ръцете още по-силно, докато 
гледаха видеото," обсъждаха столичани, настанили се под дърветата, когато 
на двете плазми край басейна се излъчиха клипчета с най-романтичните 
моменти от съжителството на Кремена и Маги.

Слави Трифонов е съвършено чист. 
Той не е употребявал наркотици 
никога през живота си, гласи 
медицинска експертиза, пише в. 

“Всеки ден”.
Трифонов обаче имал проблеми с т.нар. 

анаболи за покачване на мускулната маса. 
Именно те вероятно са отключили тежките 
му здравословни проблеми. От тях имунна-
та му система била пред тотален срив. 

”Организмът на Слави е силно изчерпан. 
Това означава, че е повредена имунната му 
система, а реагират и всичките му останали 
органи и мозъчни структури. Тоест органи-
змът му вече се е превърнал в развалина и 
трябва да се вземат мерки за възстановява-
нето му, докато не е станало късно”, твърди 
един от лекуващите го лекари д-р Бончо 
Бончев, изтъкнат невролог и психотерапевт 

в ИСУЛ.
Колеги на медика му споделяли, че преди 

време Дългия наистина е вземал анаболи и 
използвал най-различни хранителни добав-
ки, които невинаги съдържали това, което 
пише в анотацията им. Твърде възможно 
било именно те да са причина за влошеното 
му здраве. 

Преди три месеца стана ясно, че Дългия 
често посещавал инфекциозното отделение 
на Военна болница рано сутрин или късно 
вечер, когато нямало вероятност да бъде 
засечен от недискретни пациенти. 

Там той се подлагал на сеанси в специал-
ни барокамери. Шоуменът лежал в стъклена 
камера, в която лекарите му подавали 100 
процента кислород. Процедурата била 
ужасно скъпа и само няколко минути в 
камерата стрували 500 лв. БЛИЦ

Адреналинките 
лесбийки?

Ивана 
стопи 12 кг 
с редовно 
хранене



Малкият син на президента 
Георги Първанов позира 
по време на лов с 
пушка за 50 000 лв., 

съобщи "България Днес". Вест-
никът публикува и снимки 
на Ивайло Първанов със 
скъпото оръжие. На 
тях той е със суичър и 
шапка с емблемите 
на специализира-
ния отряд за борба 
с тероризма към 
служба "Полиция". 
По закон само служи-
тели на МВр имат право да носят 
дрехи, свързани с вътрешното 
министерство. "България 
Днес" цитира член от НК, спо-
ред който носенето на униформа или служебни знаци без право се наказва с 1 
година затвор или поправителен труд и обществено порицание.

Пушката, с която Ивайло е сниман, е марка Blaser. Тя се смята за любима на 
държавния глава. От нея президентът имал 2 такива, но значително по-евтини. 
Ивайло позира в гората пред черен джип кубче. Такива ползва НСО, когато при-
дружава Първанов при ловните му подвизи. Сега става ясно, че варди и децата 
на президента, които участват в гонките с баща си, разкрива "България Днес".

Снимка с пушка може да си направи всеки на ловните изложения, които 
всяка година се организират у нас, казаха вчера от прессекретариата на пре-
зидентството. Младият Първанов имал снимки до танк, катюша, Миг-21, което 
не означавало, че ги притежава. Що се отнася до дрехите с рекламен характер, 
спецслужбите ги раздавали по различни поводи и свои празници.

77-годишната 
Величка 
Желязкова, 
най-възраст-

ната кандидат-студентка в 
Пловдивския университет, 
се яви на изпит по био-
логия. Жената се готвила 
два месеца за конкурса по 
учебниците за 9 и 10 клас. 
Купила ги втора употреба.

“В началото на изпита 
първо се обърках. Мислех, 
че ще пиша тема, а се оказа 
тест, но бързо влязох в час 
и започнах да задрасквам 
правилните отговори”, разказа Желязкова. Тя е завършила през 1973 г. иконо-
мика, работила е като шеф на пощите на студентските общежития в Пловдив. 
Като се пенсионира, започва да се занимава с китайска медицина. Оттам 
пламнала любовта й към биологията. Величка излезе от изпита последна от 
204-те кандидати за специалността и сега чака да види дали ще бъде приета.

1744 младежи писаха тема на изпита по литература в Софийския универ-
ситет. Изтеглената - “Пътища на прозрението в разказите на Йордан Йовков”, 
предизвика бурни овации. Втората бе за сравнение между два цитата на Хр. 
Ботев и Атанас Далчев. Кандидатите писаха до последно, казаха квестори. Ня-
мало хванати с пищови. Или са много добри, или имат супертехника, шегуваха 
се преподавателите. А младежите се радваха, че не са били в Благоевград, 
където се падна есе “Ако животните можеха да говорят”.

77
Кандидат-
студентка на 
в Пловдив

Синът на Първанов 
ловува с пушка за  
50 000 лв.
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Моята украинска 
позната го нарича 
американската 
ябълкова бира. 
Тези, които се 
шегуват какво 

детско питие е сайдерът, след чаша-две 
откриват, че със своите 8% алкохол той 
е доста по-силен от средностатистиче-
ската бира в САЩ. Междувременно, ако 
попитате в по-добрите барове зад оке-
ана дали предлагат сайдер, барманите 
с професионална обида ще отговорят, 
че даже имат два вида, разказва в. 
„Капитал”.

Доскоро мнозинството американци 
го познаваха най-много от учебниците 
по история. Днес сайдерът е една от 
най-бързо растящите ниши на пазара в 
САЩ. В началото на 90-те години на ХХ 
век са били продавани едва 1.15 млн. 
литра годишно, през 2010 г. количества-
та обаче са скочили до 10 млн. литра. 
Ако се вярва на прогнозите в бранша, 
до края на десетилетието потребление-
то на сайдер трябва да стигне 150 млн. 
литра. Годишният му растеж с 12% бие 
средния за бирения пазар в САЩ.

Произвеждан от ферментирал ябъл-
ков сок, сайдерът понякога е горчив, 
но с комплексен вкус и напомнящ на 
плодово вино. Друг път е сладък и лек и 
се пие като лимонада с малко твърд ал-
кохол вътре. Съдържанието на алкохол 
може да е от 2 до 8%. Като наследство 
от Сухия режим, когато само чистият 
ябълков сок е бил разрешен, днес 
напитката за възрастни е наричана hard 
cider (твърд сайдер).

Едни опитват сайдера, защото им 
обещава по-ненатрапчив вкус от бира-
та, други харесват (само)заблудата, че 
не е истински алкохол, трети искат да 
опитат онова, от което 

Известните мъже на 
колониална Америка са 
били непрекъснато  
пияни.

Най-неочакваната страна на успе-
ха се крие във факта, че напитката 
всъщност е добре забравена. В ранните 
щати сайдерът се консумирал в съ-
щите огромни количества, в каквито 
днешните американци пият кока-кола. 
Някои изследователи дори твърдят, че 
ябълковите семки са първото нещо, 
което европейските заселници посяват 
на новия континент, и голяма част от 
реколта им отива за производството на 
напитката. Сайдерът всъщност е много 
старо питие и дори Юлий Цезар е бил 
сред почитателите му. В Англия през 
XVI и XVII век той се пие наравно с би-
рата и така попада на новия континент.

В Америка заселниците нямат нито 
технологията, нито възможностите 
да произвеждат добра бира и вино. 
Водата също не е особено чиста. Така 
сравнително лесното производство и 
изобилието от ябълки в Нова Англия 
превръщат сайдера в масовата семейна 
напитка. Лекият алкохолен привкус не 
се смята за вреден, даже напротив – 
предпочитан е, за да убива микробите. 
В повечето американски градове често 
има общински преси за сайдер, нещо 
подобно на българските селски казани 
за варене на ракия. През XVIII век всеки 
жител на щата Вермонт – мъже, жени 
и деца, изпива по 150 литра на годи-
на. Един от бащите на американската 
нация - Джон Адамс, дори закусва с 
половин литър сайдер.

Затова необичайното изчезване на 
напитката от масовото потребление от 
средата на XIX век днес е тема на поне 
стотина исторически изследвания. 
След масовото пристигане на герман-
ски заселници след 1840 г. в Щатите 
най-после започва да се произвежда 
в масови количества бира с приемлив 
вкус и на поносима цена. С аргумента, 
че американците са постоянно пияни 
от сайдера, 

Движението за трезвеност го превръ-
ща в основна цел на атаките си. Накрая 
заради 

Растящата урбанизация, 
неблагоприятна за про-
изводството, изискващо 
близост до овощните 
градини, традицията на 
сайдера умира почти 
напълно в САЩ.

Парадоксално, но това, което слага 
край на потреблението преди век, в 
днешно време го прави неочаквано 

популярен. Успехът на микробирарии-
те от 80-те години насам, рекламиращи 
се с бутиковото си висококачествено 
производство, окуражава малцината 
все още пазещи семейните рецепти за 
сайдер също да се пробват. В сравне-
ние с бирените гиганти най-известните 

производители продължават да са 
сравнително малки алтернативни биз-
неси. Имиджът им помага да брандират 
продуктите си и като натурални, тради-
ционни и чисто американски.

Междувременно все повече ентуси-
асти се опитват да произвеждат сайдер 
у дома. За разлика от бирата и виното, 
изискващи специални умения и извест-
ни инвестиции в оборудване, процесът 
е сравнително лесен и евтин. Пресите 
за ябълки струват от 200-500 долара, а 
за ферментацията може да се използ-
ват както специални дървени бурета, 
така и обикновени пластмасови бидо-
ни. Десетки страници в интернет, като 

например тази на Cornell University, 
дават указания. Така сайдерът може 
и да не си върне някогашната масова 
популярност, но заради страстта на до-
машните производители със сигурност 
има шанс да се превърне в ракията на 
Америка.

ванЯ ефтимова

Мъже в Калифорния собственоръчно приготвят сайдер

Ау, 
сайдер
Кока-колата 
на колониална 
Америка се 
завръща



Адрес за получаване:
(попълнете данните си на английски)
Име:  ......................................................................................................
Тел:  ........................................................................................................
е-майл  .................................................................................................
Адрес: ...................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Днешна дата: .....................................................................................

 за 6 месеца (26 издания)  $69 
 за 1 година (52 издания)  $129 

Изпратете талона с чек или мъни ордер на: 
Bulmedia Group
1216 S New Wilke Rd, Ste #410  
Arlington Heights, IL 60005
тел.: 708 415 6985
или изпратете данните си на  abonament@bg-voice.com
и направете плащане чрез PayPal – nick@bg-voice.com

АбонирАй се зА 
Bg Voice

PROTECT YOUR WORLD

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

Meglena Barashka
a047701@allstate.com

Sasha Dimova 
sdimova@allstate.com 
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