
ЧЕРЕН ПЕТЪК

Вальо Йорданов прибира $400 
млн. от наследството на Дюпон

  Съдът отхвърли претенциите на племенниците на покойния милионер 
убиец
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ме един български 
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Ясен Дараков,
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В БРОЯ

BG VOICE забранен в „Св. Иван Рилски”, 
свещеникът трупа опит в борбата с врага 
още при комунизма » на 12-13

» на 10-11

Министър „Не съм аз”

Infi niti  пуска свой AMG пакет » на 44

847.296.4646

» на 22

НОВИНАРСКИЯТ

ЛИДЕР

Велко Йотов тренира 7000 
деца в Атланта » на 32Епични обороти, 

епична глупост » на 18

Как Ноцков се справя с 
„вражеските” елементи
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Зигмунд Фройд обяснява повечето неща в поведени-
ето на човек със случки от неговото детство. Той търси 
как тези събития подсъзнателно влияят на решенията 
и постъпките ни като възрастни. В моята професия съм 
се научил, че някои методи на действие обикновено се 
коренят в опит, който съответният човек е придобил 
някъде в миналото си. Ето защо, когато BG VOICE се 
оказа забранен в сградата на „Св. Иван Рилски” (виж още 
на www.BG-VOICE.com), се запитах какви са хората, за 
които информационното затъмнение е изпитан метод. 
Отговорът, естествено, може да бъде намерен в съвсем 
близкото ни минало и методите на комунистическия 
режим и всесилната Държавна сигурност. Затова не бях 
учуден, когато сред множеството документи, с които в 
BG VOICE разполагаме, открихме един, в който комунис-
тическото Външно министерство нарежда на посол-
ството ни във Вашингтон да извади пари за адвокат на 
свещеник Валентин Ноцков, защото срещу него били 
настръхнали представители на „вражеската емиграция”. 
Така комунистическият режим наричаше хората, които 
бяха избягали от него. 

Показваме тази история не за да се заяждаме на 
дребно, а защото е важна част от голямата новина в 
момента – съдбата на „Св. Иван Рилски”. Единият от 
доводите на Ноцков и хората, които искат тя да бъде 
приобщена към лоното на Американската православна 
църква (OCA), е, че БПЦ била пълна с агенти на бивши-
те комунистически служби. Е, оказва се, че близък до 
тогавашната власт е бил и самият Ноцков, когото един 
зам.-министър определя като „лоялен и привързан към 
социалистическа България” човек. Всичко по темата 
може да прочетете на страници 12-13.

Освен със защита на своите верни слуги, друго от 
нещата, с които диктаторските режими са известни, 
е присъждането на всякакви титли на своите лидери. 
Така например в Румъния Николае Чаушеску бе обявен 
за гения на Карпатите, в Северна Корея Ким Ир Сен е 
получил всички възможни награди, давани в държавата 

, а последно парламентът го обяви за вечен президент, 
нищо че е мъртъв от години. В България демократично 
избраният премиер Бойко Борисов задмина голмай-
стора на Английската висша лига Димитър Бербатов 
в класацията за футболист на годината. В началото си 
мислех, че е шега във Facebook, която много хора си 
постват. Но се оказа, че си е самата истина. Но защо 
не Бойко да стане футболист на годината? Вероятно 
играе по-добре от повечето футболисти в А групата ни, 
а преди време го спрягаха за близък до фолк певицата 
Ивана, което е важен атрибут за всеки уважаващ себе си 
BG играч. Още за поредната награда за премиера вожд 
може да прочетете на страница 5.

Един от хората в отбора на Борисов е и земеделският 
министър Мирослав Найденов. Той поне за сега не се е 
увлякъл по поп-фолк певици и титли, но също ги върши 
най-разнообразни. Как под неговия зорък поглед изчез-
наха няколко язовира в България и още от неговите 
приключения ви разказваме на страница 22.

Българските футболисти обръщат повече внима-
ние на шоубизнеса, отколкото на играта по терените. 
Мнението на е бившия ни национал Велко Йотов, който 
стана четвърти на Мондиала в САЩ през 1994 г. Сега той 
живее в Атланта и в неговата школа тренират над 7000 
деца. Още за футболиста и неговия живот сега може да 
прочетете на страница 32.

Надявам се да сте прекарали чудесен дълъг уикенд 
след Деня на благодарността и се готвите за предсто-
ящите коледно-новогодишни празници. BG VOICE ви 
кани да посрещнете новата 2012 с нас на големи парти-
та в Чикаго и Ню Йорк.

Приятно четене,

Ясен Дараков
yasen@bg-voice.com

ОТ РЕДАКТОРА

Соцлидери от 
днешно време

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 
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
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
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
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
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
НОВО  Artesa Dental
143 N Milwaukee Ave
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

MYRTLE BEACH, SC
НОВО пицария Мама Миа
1155 Robert Grissom parkway

NEW YORK, NY
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

SТ.PAUL, MN
НОВО училище „Св Кирил и 
Методий“
1111 Summit Ave.

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
Божидар Божков 
Невена Георгиева | Христофор Караджов | Симеон 
Гаспаров | Ваня Ефтимова | Велина Лазарова | Николета 
Кравченко
Дизайн: Стефан Бабуков | Живко Тодоров
За реклама: (708) 415 6985, marketing@bg-voice.com
За събития, сигнали и новини: newsroom@bg-voice.com

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

АБОНИРАЙ СЕ ЗА BG VOICE - НА СТР. 55
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Убиха председателя на 
българската общност в Гърция

Председателят на бъл-

гарската общност в 

Гърция Росен Христов 

е намерен мъртъв. 

Полицаи открили 

трупа му увит в одеяло 

късно в понеделник вечерта в дома на 

негова приятелка в атинското предгра-

дие Хайдари, съобщава пресофисът на 

Главната дирекция на гръцката поли-

ция.

Тялото му е било в напреднал стадий 

на разлагане. Според съдебния лекар 

Христов е убит преди четири дни. При 

проведената аутопсия са били открити 

рани от остър предмет по главата и кра-

ка на жертвата. 

Полицейското управление на област 

Атика определи случая като убийство и 

заведе предварително следствие срещу 

неизвестен извършител. Полицейски 

източници заявиха, че работят по 

версия убийство по лични причини. Те  

издирват жената, с която Росен Христов 

АНАСТАСИЯ БАЛЕЗДРОВА
grreporter.info

Специално за BG VOICE

е съжителствал, но не 

смятат, че тя е извър-

шителят на убийството. 

Предположенията им 

са, че тя е имала друг 

приятел, който е извър-

шил престъплението. 

Полицаите са открили 

жилището в пълна без-

редица. Затова смятат, 

че жената и нейният 

приятел са ограбили 

жертвата си, преди да 

напуснат къщата.   

Росен Христов е ро-

дом от Варна. По про-

фесия е цирков артист. 

В Гърция емигрира 

преди 10 години, а от 7 

е председател на дру-

жеството „Българска общност – Атина”. 

Той е основател и на първото българско 

училище в Атина.

Неговите близки и приятели започна-

ха да го издирват веднага след неговото 

изчезване. В събота неговата дъщеря 

Даниела Христова бе публикувала на 

страницата на дружеството в социал-

ната медия Facebook следното съоб-

Още една 
родилка 
почина по 
време на 
раждане

Черната серия с родилки 

в България продължава. 

31-годишната Даниела 

Димитрова почина в 

понеделник в столичната Първа АГ 

болница „Света София” по време на 

планирано секцио. Според управата 

на здравното заведение лекарският 

екип е действал адекватно и става 

въпрос за инцидент. Това е третият 

подобен случай за месец. 

Даниела трябвало да роди чрез 

секцио заради т.нар. предлежаща 

плацента - позицията й не позволя-

вала раждане по естествен път. За-

ради усложнение постъпва в „Света 

София” ден по-рано. За последно я 

вижда съпругът й преди операцията 

в понеделник по обед. Бебето на 

Даниела е добре.

Здравното министерство назначи 

две проверки по случая. Спешен 

одит започва и здравната каса на 

всички клиники за родилна помощ 

в София.

щение: „Здравейте, аз съм дъщерята на 

Росен Христов. От два дни не можем да 

се свържем с него и сме много притес-

нени. Ако някой го е виждал или има 

някаква информация за него, моля да 

ми пише. Ще бъдем много признателни.”  

В неделя българите в Атина ще поче-

тат паметта на Росен Христов в офиса 

на българското дружество в града.
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Премиерът на България пое по стъпките 
на големите диктатори, които получават 
призове за всичко

Тазгодишното издание 

на класацията „Футбо-

лист на годината” ще 

се помни дълго време. 

Защото от годините на 

комунизма Източна Ев-

ропа не е гледала подобен спектакъл, 

където актуалният вожд да получава 

призове за заслуги във всички обла-

сти на живота. В миналото първенец 

по подобни награди бе румънският 

диктатор Николае Чаушеску, който бе 

“геният на Карпатите”, а трудовете му 

в най-различни направления трудно 

можеха да се поберат в цяла библи-

отека. Българският премиер Бойко 

Борисов засега е по-скромен – него 

ще го правят футболист на годината. 

Но също като Чаушеску навремето 

Борисов няма нищо против това и 

дори вече обяви, че наградата ще му 

е напълно по мярка, защото си я бил 

заслужил.

Крайното подреждане за класа-

цията уж се определя от феновете 

на спорта в страната. Но в анкетата, 

в която своя вот до 29 ноември на 

обед бяха дали 6432 души, убедителен 

водач бе не друг, а именно премиерът. 

Официално той не рита за определен 

отбор. Но от Българския футболен съюз 

(БФС), които се бяха постарали

да му се подмажат 

най-разнообразно
го вписаха сред номинираните канди-

дати като картотекиран в БФС играч на 

третодивизионния “Витоша-Бистрица”. 

Оказа се, че в България няма друг по-

добър футболист от играча в никому 

неизвестния бистришки клуб Борисов. 

За него вече са гласували 2593 души. С 

едва 1613 на втора позиция го следва 

звездата на “Манчестър Юнайтед” и 

бивш капитан на националния ни отбор 

Димитър Бербатов (разлика от общо 

15%). При това положение отсега е ясно 

кой и с колко голямо мнозинство ще 

грабне наградата. В понеделник Бори-

сов нахлу в студиото на bTV, без никой 

да го е канил там, и изненада водещите 

Виктор Николаев и Анна Цолова. Преди 

още да са му задали въпрос, премиерът 

обясни, че напълно заслужава да е 

футболист на годината и ще си вземе 

статуетката, защото “вкарах осем гола 

в един мач, никой не може да вкарва 

като мен”. После Борисов обясни, че 

“зърнарите” (селскостопанските ра-

ботници – бел. авт.) и железничарите, 

дето организирали стачки в България, 

допускали много голяма грешка. Но 

виж –

изборът му за 

ритнитопковец
не се явявала такава.

Челната тройка на най-добрите фут-

болисти завършва засега с вратаря на 

холандския “Твенте” и представител-

ната ни гарнитура Николай Михайлов 

със съвсем скромния принос от 377 

гласа.

Още по-интригуващ казус се получи 

с появата в класацията на футболист 

на петодивизионния отбор “Шипка-

Драгор” - Васил Лукаев. 23-годишният 

аматьор от Пазарджик доскоро стоеше 

на четвърто място в подреждането, 

преди първоначално да бъде отстра-

нен заради съмнения за фалшиви 

гласове в негова полза, а по-късно пак 

беше върнат в подреждането, след 

като организаторите не успяха да от-

крият нередности във вота. Така, Васил 

Лукаев се завърна на престижната 

пета позиция с 280 гласа пред втория 

капитан на “Левски” - Владо Гаджев, с 

219. Но какво се случва в класацията 

след първото място са някакви под-

робности. Разни футболисти влизат-

излизат, обвиняват ги във фалшифи-

кации – голяма работа. Важното е, че 

Шефа печели.

Бойко изпревари и Бербатов 
за футболист на годината

Футболист номер едно (вляво) си комуникира с доктор хонорис кауза (вдясно)
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Българите ще се стопят с два 
милиона за 50 години
Ромите са се увеличили двойно за последните шест десетилетия, отчете БАН

За 60 години ромското 

население в България се е 

увеличило почти двойно 

- от 2,6 на сто до 4,09 на 

сто. Това показват данни 

за демографското състоя-

ние в страната, представени от БАН и 

цитирани от БТА. Според статистиката 

по етнически признак 

от 1946 г. до 2011 

г. числеността при 

българите и турците 

спрямо общия брой на 

хората в страната се 

запазва и е съответно 

84 и 8-9%. Населението 

на България намаля-

ва с високи темпо-

ве, демографската 

прогноза, че към 2050 

г. българите ще са 5,5 

милиона. Данните са от 

книгата „Населението 

на България в началото 

на XXI век - състояние 

и тенденции”, издадена от академично 

издателство „Проф. Марин Дринов”.

В периода 1887-1905 г. населението 

на България е 4,036,000 души. След 

близо сто години то достигна близо 9 

милиона. Статистиката сочи, че през 

2010 г. българите са 7,5 милиона, а пре-

брояването от тази година регистри-

ра 7,364,000 граждани на страната. 

Основната причина за намаляване на 

населението е отрицателният естествен 

прираст. Раждаемостта в България се 

движи между 9-10 на 1000, а смъртност-

та е между 14-4,6 на хиляда, коменти-

ра чл. кор. Атанас Атанасов, един от 

авторите на книгата. България, както и 

преобладаващата част от европейските 

страни, има остаряващо население. 

След 10-15 години една пета от насе-

лението на страната ще бъде над 65 

години. Младите хора под трудоспособ-

на възраст (под 14 години) през 2001 г. 

са 1,286,000, през 2010 г. – 1,095,000, а 

през 2060 г. се очаква да намалеят до 

660,000. Населението в трудоспособна 

възраст от 4,6 милиона през 2001 г. се 

очаква да намалее почти двойно през 

2060 г. - на 2,7 милиона души. Броят 

на хората над 65-годишна възраст от 

1,9 милиона се очаква да нарасне на 

2,046,000 души.

Друга неблагоприятна последица е, 

че фертилният контингент (жени между 

15 и 49 години в детеродна възраст) 

от 1,9 милиона през 2001 г. се очаква 

да намалее до 976,000 през 2060 г. 

Прогнозни данни на Демографския 

институт във Виена за 2030 г. показват, 

че населението в Западна Европа (Вели-

кобритания, Франция, Испания, Белгия, 

Холандия и Дания) ще се увеличи с 

10-12 процента. За Средна Европа да-

нните са различни - в Германия, Полша 

и Унгария населението ще намалее, а 

в Италия, Швейцария, Австрия и Чехия 

ще се увеличи. В Югоизточна Евро-

па - в Гърция и в Македония, ще има 

увеличение на населението, а Румъния 

и Сърбия ще бъдат с 4-6 процента по-

малко. Според данните населението на 

България през 2030 г. ще намалее с 11%. 

Средната продължителност на живота в 

България е към 70 г. при мъжете и 77 г. 

при жените, в другите европейски дър-

жави е над 70 г. (мъже) и 84 г. (жени)

Конституционният съд върна агентите на ДС в посолствата

Николай Младенов

Конституционният съд (КС) в 

България отмени миналата 

седмица като противореча-

щи на конституцията про-

мените в Закона за дипломатическата 

служба, според които агентите на би-

вшите комунистически служби нямат 

право да заемат определени висши 

постове в системата на Министерство-

то на външните работи, включително 

и да бъдат назначавани за посланици, 

противоречат на основния закон. 

Основният аргумент е, че негативната 

обществено-политическа и ценностна 

оценка за дейността на тайните служби 

на тоталитарната държава не може да 

бъде основание за ограничаване на 

конституционните права на българ-

ски граждани. Срещу това мнение 

се обявяват трима конституционни 

съдии, които мотивирано защитават 

обратната теза. КС отменя като про-

тивоконституционен и текста, според 

който министърът на външните работи 

определя външната политика на стра-

ната. КС посочва, че външната полити-

ка се определя от правителството, от 

Народното събрание и 

президента.

Решението за отмяна 

на ограниченията за 

сътрудниците и служи-

тели на бившата ДС не 

е изненада, защото в 

досегашната си практи-

ка КС е отхвърлял раз-

лични законодателни 

опити за ограничаване 

на лица с агентурно 

минало да заемат пуб-

лични позиции.

Така на практика се 

връща досегашното 

положение – назначението на хора, 

свързани с ДС, ще зависи от полити-

ческата воля на правителството и на 

президента.

Съдия докладчик по делото в КС 

е Пламен Киров, бивш съветник на 

президента Георги Първанов. Трима 

от съдиите са с особе-

но мнение - Владислав 

Славов, Благовест Пунев и 

Румен Ненков. Останалите 

деветима съдии обаче 

смятат, че т.нар. лустрация 

е противоконституционна. 

Съдът остави без уважение 

искането за обявяване на 

целия Закон за изменение 

и допълнение на Закона за 

дипломатическата служба 

за противоконституцио-

нен.

Външният министър Ни-

колай Младенов, който бе 

вносител на промените, обаче ги защи-

ти с аргумента, че те не представляват 

лустрация, тъй като не се ограничава 

ничие право на труд, само достъпа 

до определени позиции. Той комен-

тира, че решението на КС няма да се 

отрази на заявената воля да не бъдат 

изпращани агенти на ДС за посланици. 

Бъдещите дипломати в чужбина ще 

преминават през проверка дали са ра-

ботили за бившите служби. Избраният 

за президент Росен Плевнелиев също 

каза, че едно от първите неща, които 

ще направи като държавен глава, е да 

подпише указите за отзоваването на 

посланиците с агентурно минало.

В рамките на проверката си на 

посланиците, генералните консули и 

заместник-ръководителите на ди-

пломатическите мисии Комисията по 

досиетата обяви имената на над 190 

дипломати. При проверката на главни-

те секретари, генералните директори, 

началниците на отдели в МВнР бяха 

осветени връзките с ДС на още 75 слу-

жители на Външното министерство.
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Почина дъщерята на Сталин

Светлана Алилуева - единствената 

дъщеря на Йозеф Сталин, почина 

на 85 години в Уисконсин. Лана 

Питърс, с каквото име живееше в САЩ, 

издъхна след усложнения от рак на 

дебелото черво. Алилуева предизвиква 

голям скандал през 1967 г., когато бяга 

от СССР. Тя се заминала на посещение в 

Индия където отишла в американско-

то посолство и поискала политическо 

убежище. В Ню Делхи дъщерята на 

вожда е трябвало да погребе останки-

те на индийски комунист, с когото се 

запознава в Москва и изживява любовна 

авантюра. Съветските власти забраняват 

женитбата, а малко по-късно индиецът 

умира при странни обстоятелства. Кому-

нистите й разрешават да отнесе праха 

в родината му. По това време тя вече е 

загубила много от привилегиите, които 

е имала от детството си, защото баща й 

умира през 1953 г.

Алилуева оставя двете си деца в Москва. Сина си Йосиф ражда на 19 г. от 

брак със студента Григори Морозов. През 1947-а следва развод, а през 1949-а - 

брак с Юрий Жданов, син на Андрей Жданов, най-близкия съратник на Сталин. 

Тяхната дъщеря Екатерина сега е на 61 г.

Вече в САЩ Светлана се омъжва за архитект Уилям Питърс и сменя името си 

на Лана Питърс. Връща се в СССР само веднъж - през 1984 г. Книгата й “Двайсет 

писма до един приятел”, издадена в началото на 70-те и разказваща за живота 

й по времето на Сталин, става бестселър, с който печели $2,5 млн. В нея тя 

определя баща си като студен и параноичен човек. В последните години от 

живота си Алилуева преживявала от пожертвования на приятели.

Лекарят на Джексън осъден на 
4 години затвор

Максималната присъда 

от четири години 

лишаване от сво-

бода получи във вторник д-р 

Конрад Мъри за непредумиш-

леното убийство на Краля на 

попа Майкъл Джексън. През 

ноември Мъри бе обвинен в 

непредумишлено убийство 

на изпълнителя. Родителите 

на Джексън и неговите братя 

и сестри присъстваха при 

произнасянето на присъдата 

във Върховния съд в Лос Анджелис. Техен представител заяви, че не търсят от-

мъщение, но д-р Мъри трябва да получи справедлива присъда, която да служи 

като предупреждение за останалите медици. 

Кралят на попа почина от свръхдоза от приспивателното пропофол през 

юни 2009 г. Присъдата идва след като на 7 ноември съдебните заседатели обя-

виха д-р Конрад Мъри за виновен след 9 часа разискване, преди да достигнат 

до единодушното си решение.

При добро поведение лекарят няма да лежи повече от 2 години.

Финансова турболенция за 
Американ еърлайнс

Компанията, която 

притежава авиогиган-

та Американ еър-

лайнс – AMR, обяви банкрут. 

В понеделник тя попълни 

зловещия Раздел №11 от 

американския данъчен закон. 

Целта на банкрута е гигантът 

да може да започне прегово-

ри с кредиторите си за пре-

структуриране на дълговете 

и да стартира процедури по 

намаляване на разходите си. 

Само за миналата година компанията е имала 600 милиона долара по-големи 

разходи за персонал от конкурентите си в бранша. 

От AMR заявиха, че очакват Американ еърлайнс да продължи да работи 

нормално по време на процедурата по обявяване в банкрут. Ще бъдат уваже-

ни всички притежатели на билети. Америкън беше най-голямата авиокомпа-

ния в света, но след поредица сливания на конкуренти от последните месеци 

се придвижи на трето място по размер.

Д-р Конрад Мъри
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Световният шампион 

по борба Валентин 

Йорданов най-вероятно 

ще успее да се пребо-

ри за наследството на 

ексцентричния амери-

кански милионер Джон Дюпон, което се 

изчислява на рекордните 400 милиона 

долара. През юни в BG VOICE писахме 

за иска на племенник и племенница на 

Дюпон, които оспориха завещанието 

му.

 Вальо Йорданов, който е президен-

тът на Българската федерация по борба, 

и жена му Здравка са посочени от 

Дюпон за негови наследници в нота-

риално заверено завещание. Според 

пикантната мълва Валентин е бил люби-

мец на подозирания за хомосексуални 

предпочитания Джон Дюпон. 

Според волята на покойника Вален-

тин Йорданов и жена му получават 80% 

от имотите на Дюпон, който почина на 

9 декември миналата година. Делът на 

този етап не е официално изчислен, но 

може да стигне до фантастичната сума 

от 400 милиона долара.

Жалбата на роднините на американ-

ския богаташ беше отхвърлена от съ-

дията Джоузеф Кронин  в Пенсилвания, 

според в. „Delco Times”. Племенниците 

на Дюпон – Бевърли О. Дюпон Гогел и 

Уилям Х. Дюпон, още на 8 юни подадоха 

петиция, в която твърдяха, че Вален-

тин Йорданов Димитров, съпругата му 

Здравка Монева Атанасова-Димитрова, 

както и техни роднини са повлияли 

прекалено много на богатия им чичо и 

са го притиснали да промени завеща-

нието си само няколко месеца преди 

неговата смърт.

Съдията Кронин обаче прецени, че 

роднините нямат основание да оспор-

ват последната воля на Дюпон, актуали-

зирана официално през септември 2010 

г. Бевърли Дюпон Гогел и Уилям Дюпон 

дори не са били споменавани в пре-

дишните две завещания на богаташа, 

поради което нямат правото на съдебен 

иск, смята съдията Кронин. Освен това 

оспорващите волята на покойния се 

смятат за недостатъчно близки негови 

роднини, за да имат пряк интерес към 

имотите му.

Адвокатът на племенниците Крисчън 

Ласън обаче възнамерява да оспорва 

решението, като ще стигне до върхов-

ния съд на щата Делауер. Той ще поиска 

да бъдат разследвани предишните 

завещания за фалшифициране, като 

очаква процесът да продължи да се 

точи с години.

Именно Ласън обяви, че недвижи-

мото имущество на Дюпон се оценява 

между 450 милиона и 500 милиона 

долара, въпреки че няма официални 

данни по въпроса. Ако тези изчисления 

са верни, излиза, че седемкратният 

световен шампион по свободна борба 

и съпругата му ще наследят между 360 

и 400 милиона в щатска валута. Според 

юристи въпреки пречките на фамилия-

та българинът в крайна сметка ще успее 

да вземе наследството, което законно 

му е присъдено от Дюпон.

„Делото не е приключило. Апелатив-

ният съд няма да остави нещата така, 

защото тогава ще се стигне до опасен 

прецедент. Ще постигнем своята цел”, 

убеден е обаче адвокатът на наследни-

ците на Дюпон. Адвокат Тарас Вочук, 

който защитава правата на Валентин 

Йорданов и Здравка Димитрова, а и 

също така е упоменат в завещанието, 

отказа коментар.

Ексцентричният мултимилионер 

Джон Дюпон беше един от многоброй-

ните наследници на могъщата еднои-

менна империя. Макар да е страстен 

орнитолог и колекционер филателист, 

истински пристрастен е към борбата. 

През 1986 г. основава собствена школа 

в съседния на имението си универси-

тет „Виланова“. Името й е „Фокскечър”. 

Богаташът наема едни от най-добрите 

специалисти в света, като сам себе си 

Вальо Йорданов 
прибира $400 млн. 
от наследството  
на Дюпон
Съдът отхвърли претенциите 
на племенниците на покойния 
милионер убиец

Мултимилионерът Джон Дюпон (вляво) разговаря с Валентин Йорданов и съпругата му Здравка през 1995 г.

Валентин Йорданов и Дейвид Шулц



обявява за главен треньор, въпреки че 

няма особени познания по спорта.

Дюпон се появява за първи път у нас 

през 1991 г. на световното във Варна. 

Пред журналисти споделя, че е 

влюбен в стила 

на Валентин 

Йорданов 
и го чувства като свой син. След 

олимпиадата в Атланта, където Йор-

данов, след седем световни и седем 

европейски титли увенчава бляскавата 

си кариера и със златен медал, Дюпон 

привлича българина в клуба си, където 

е събрал именити състезатели от цял 

свят.

Още тогава плъзва пикантната клюка, 

че българинът е любовник на амери-

канеца. Вальо Йорданов е настанен в 

дома на Дюпон, освен това милионе-

рът му купува „Ферари”, с което да се 

разхожда из Америка. Дали това е така 

остава тайна между двамата мъже. За 

да парира слуховете обаче, Валентин 

Йорданов прибира и жена си Здравка в 

Америка.

Мултимилионерът придружава Вальо 

на всички първенства, облечен с анцуг 

с надпис „България” и дори седи в ъгъла 

на тепиха по време на схватките му. По 

онова време е и един от най-щедрите 

благодетели на българската федерация, 

като няколко пъти й прави дарения от 

по 100 000 долара.

През 1997 г. Джон Дюпон е осъден за 

убийството на олимпийския шампион 

от Лос Анджелис `84 Дейв Шулц, извър-

шено на 26 януари 1996 г. Поразително-

то е, че Шулц, приеман като най-добрия 

приятел на милионера, е 

застрелян с три 

изстрела с пушка 
непосредствено след партито, ор-

ганизирано от Дюпон по повод 36-ия 

рожден ден на Валентин Йорданов. 

Точно тогава Вальо и жена му изпраща-

ли свои приятели – гости от България, 

на летището.

След стрелбата Дюпон се заключва 

в имението си, като се барикадира за 

два дни, докато преговаря с полицията 

по телефона. Полицията не употребява 

сила, за да го задържи, но е арестуван, 

когато излиза навън, за да оправи 

отоплението. По време на процеса един 

от привлечените от защитата експерти 

психиатри описва Дюпон като страдащ 

от параноична шизофрения, като Джон 

е вярвал, че Шулц е част от междунаро-

ден заговор, чиято цел е да го убият.

Според американски таблоиди Дей-

вид е застрелян заради ревност. Шулц, 

който също имал интимни отношения 

с Дюпон, се подразнил от факта, че 

милионерът има нов любимец – бъл-

гарина Йорданов. Скандалът между 

двамата мъже завършил с убийството 

на Дейвид.

Съдебните заседатели го обвиняват 

на 25 февруари 1997 г. в убийство „трета 

степен”, но приемат, че обвиняемият е 

душевно болен. Съдия Патриша Джен-

кинс му присъжда от 13 до 30 години 

лишаване от свобода, които да излежи 

в затвора Mercer в Пенсилвания, където 

почина. След драмата Джон Дюпон 

остава коректен към Вальо, като чрез 

своя адвокат предлага на Йорданов 

доживотна издръжка. Последното му 

дарение към федерацията по борба пък 

бе от 2006 г. – 100 000 лева

Джон Дюпон остави 80% от имуществото си на любимеца си Валентин Йорданов
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BG VOICE забранен в „Св. Иван 
Рилски”, свещеникът трупа 
опит в борбата с врага още 
при комунизма

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

Попът в Чикаго бит 
и уволнен” – това е 
заглавие от излизащия 
през 80-те години на 
миналия век вестник 
„Свободна и незави-

сима България”. Попът, за когото става 
дума в статията, е Валентин Ноцков. 
Сигурно и този вестник щеше да се 
окаже нежелан в църквата под опеката 
на Ноцков. Миналата седмица възпъл-
ничка черонокоса жена забрани на наш 
служител да остави BG VOICE в клуба 
към „Свети Иван Рилски” в Чикаго. Тя не 
се представи, но беше разпозната като 
дъщерята на свещеника – Силвия. Спо-
ред нея това било решение на църков-
ното настоятелство. 

Авторите на въпросната статия от 
1984 г. твърдят, че Ноцков „разбива еми-
грацията, която купи със свои собстве-
ни средства черковното здание. Някои 
от похватите са чисто милиционерски”. 
Църквата, за която става дума, е ста-

рата „Св. София”. През 1982 г. Валентин 
Ноцков е изпратен за свещеник там. 
Само година по-късно той се оказва 
в центъра на шумен скандал, който 
разделя хората в града на две и води 
до съдебно дело. Когато решението 
излиза след 10 години съдебни раз-
правии, Ноцков се оказва извън „Св. 
София”. Всичко започва от едно доста 
пикантно обвинение, че жененият 
свещеник се опитал да прелъсти 
германка, омъжена за български 
емигрант. Когато нейният съпруг 
разбрал, той отишъл и ударил 

два юмрука 
и един стол в 

главата на Ноцков 
според разказ, описан в документ на 
църковния диоцез от 2-3 февруари 
1984 г., с който BG VOICE разполага. 
След любовния скандал част от хората 
поискали Ноцков да бъде отстранен 
като свещеник, но той получава силна 
подкрепа от епископ Йосиф. След 
спорно събрание на членовете на „Св. 
София” трима души начело с тогаваш-
ния й президент Крис Ковачев са били 
освободени и те завеждат дело. Нещо 
подобно на ситуацията сега с църк-
вата „Св. Иван Рилски”. Разликата е, че 
тогава българската държава в лицето 
на външното министерство и Държавна 
сигурност взимат случая присърце.

 От Външно 
инструктират посол-
ството ни във Вашингтон техен 
човек да пътува до Чикаго, където да 
се срещне с Ноцков и да му осигурят 
пълна подкрепа и пари за адвокат. 
Обяснението в писмото е, че кампания-
та срещу свещеника се води от лидери-
те на „вражеската емиграция” в града. 
С този термин Държавна сигурност и 
комунистическата власт са наричали 
политическите емигранти, избягали от 
режима преди 1989 г. у нас. В инструк-
ция до посланика ни във Вашингтон 
зам.-министърът на външните работи 
Любомир Попов праща следните указа-
ния: „Свещеник Ноцков е положителен 
човек, 

лоялен 
и привързан към 
социалистическа 

България 
...Моля представител на посолството 

да се срещне със свещеника и да пого-
вори с него за линията на поведение, 
която трябва да се следва... Посолство-
то трябва да оказва близка помощ на 
свещеник Ноцков...” (АМВнР ф. 10, оп. 14, 

главата на Ноцков 
според разказ, описан в документ на 

 От Външно 
инструктират посол-
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рата „Св. София”. През 1982 г. Валентин 
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Как Ноцков се справя с 
„вражеските” елементи



а. е. 651, л. 46). Цитатът и случката са по-
подробно описани в книгата на Георги 
Иванов за историята на църковните 
общини в САЩ, която излезе от печат 
преди месец.

От всички тези документи е видна 
загрижеността на комунистическата 
власт и старанието й да защити интере-
сите на свещеник Ноцков и чрез него 
вероятно своите собствени. През 1978 
г. комунистическата партия създава 
свой план за работа с емигрантите по 
света и най-вече с тези в САЩ и Канада 
и ролята на българските църкви. 

На пленум на БКП през 1981 г. външ-
ният министър и по-късно президент 
Петър Младенов (онзи, който искаше 
да праща танковете срещу протести-
ращите след промените) казва, че в 
Чикаго трябва да се изпрати „по-под-
ходящ човек” от тогавашния свещеник 
в града отец Дамян. Няколко месеца 
по-късно във Ветровития град пристига 
Валентин Ноцков. Година след това той 
става причина за скандала и съдебното 
дело около „Св. София”, което по-късно 
води до неговото отстраняване.

Валентин Ноцков обаче успява 
да намери ново поприще за изява – 
църквата „Св. Иван Рилски”, където през 
2004-2005 г. успява да се окаже отново 
в центъра на скандал и ново съдебно 
дело, чието разглеждане по същество 
започна едва преди няколко месеца.

BG VOICE е единствената българска 
медия в Чикаго, която отразява хода 

на делото. Ние нееднократно сме 
изпращали репортери и дори съдебен 
художник в залата, за да разкажем 
онова, което се случва там. Явно стара-
нието ни не се е харесало на сегашно-
то ръководство на „Св. Иван Рилски” и 
от миналата седмица нашето издание 
не се разпространява там. Това е тре-
тият такъв случай на забранен вестник 
там. Единият от тях, „Балканско ехо”, 
все още излиза и неговият гла-
вен редактор Стоян Динев 
се обади да ни разкаже 
за това. 

Борбата 
с „враже-
ските” 
еле-

мен-
ти, информа-

ционното затъмнение, 
забраната на вестници, 
преследването и 
дискредитиране-
то на журналисти 
са добре познати 
похвати от комунис-
тическото ни минало 
и службите на Държав- на 
сигурност. Всички знаем как завърши-
ха те.
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Миряните в Чикаго все още не са сигурни дали Ноцков е каноничен свещеник и валидни ли са отслужените 
от него кръщенета, бракове и причастия
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Еврозоната пред разпад?
Федералният резерв е готов да предпази САЩ от 
европейската криза

Разводите са често бър-

котия и почти винаги 

болезнени. Сега си 

представете развод, 

който включва 17 парт-

ньори, и ще разберете 

какво ще се случи, ако еврозоната се 

разпадне. Редица икономисти пред-

ричат да се случи тъкмо това. А някои 

от тях дори назоваха конкретни дати. 

Повече от 50 на 50 е шансът общата 

европейска валута да не доживее Ко-

леда или най-малкото да е започнала 

да се разпада. Това прогнозира бив-

шият шеф на Европейската банка за 

възстановяване и развитие Жак Ата-

ли. Според него единственият начин 

това да се избегне, е да се приложи 

план от три стъпки. Първата е да се 

позволи на Европейската централна 

банка да купува облигации на “болни-

те” страни. Втората е да се постигне 

споразумение между европейските 

държави за контрол на собствените 

им бюджети. 

Т.е. да се изгуби 

суверенитет, но 

в полза на оста-

налите страни 

членки, а не 

на пазарите. И 

накрая - да се 

реформират 

европейските 

договори.

Идеята на 

Атали не е 

нова. И други 

експерти вече 

са изказвали 

мнение, че ев-

рото ще се раз-

падне на границата между 2011 и 2012 г. 

Рейтингите на всички евро-

пейски страни са запла-

шени от задълбочаването 

на дълговата криза, обяви 

във вторник рейтинговата 

агенция “Мудис”. Неотдавна 

тя предупреди конкретно 

Франция, че може да загър-

би най-високата си оценка 

ААА. Със сегашното си изя-

вление “Мудис” подчертава, 

че нито една държава, дори 

и смятаните за най-ста-

билни като Нидерландия, 

Австрия, Финландия и дори 

Германия, не са застра-

ховани срещу сваляне на 

оценката.

В същото време Органи-

зацията за икономическо 

сътрудничество и развитие 

посочи, че кризата е на 

път да потопи развитите 

икономики в пропастта 

на рецесията и дори на 

депресията. Проблемите с 

дълговете са в центъра и на домакин-

стваната от Обама в Белия дом среща с 

президента на ЕС Херман ван Ромпой, 

шефа на Еврокомисията Жозе Барозу и 

дипломат № 1 на съюза Катрин Аштън. 

Европейската 

централна банка 

очаква именно 

САЩ да помогнат 

за оправяне на 

кризата. По вре-

ме на тази среща 

Обама е обявил 

пред гостите си, 

че САЩ имат же-

лание да помог-

нат на Европа да 

избегне иконо-

мически нокдаун, 

съобщиха меди-

ите. Конгресът 

обаче едва ли ще 

одобри каквато и 

да било финансова помощ за чужбина 

в момент на рецесия в самата Амери-

ка, така че е възможно Федералният 

резерв, който е независим от Конгреса, 

да бъде резервният вариант. Според 

финансови анализатори тъкмо Феде-

ралният резерв на САЩ е спасителния 

план “Б” за Европа.

Попитайте България какво се случва, 

когато една национална валута рухне - 

под това заглавие електронното изда-

ние ИЮ Обзървър публикува статия по повод 

на кризата в Гърция. В материала се посочва, 

че преди 15 години България преживява срив 

като този, който в момента Гърция се опитва 

да предотврати, и така се стига до валутния 

борд, при който националната валута се фик-

сира към германската марка.

Дянков вижда страната ни в нов 
евроклуб

В рамките на следващите шест 

месеца има шанс еврозоната да 

не съществува. Възможно е да се 

създаде нов фискален съюз, съставен 

около Германия. Това прогнозира пред 

bTV във вторник финансовият министър 

Симеон Дянков. Той коментира, че в 

последния месец се е зародила идеята 

за нов фискален съюз, съставен около 

Германия. Той ще включва 6 държави от 

еврозоната - Германия, Франция, Фин-

ландия, Холандия, Люксембург и Австрия 

плюс България и Швеция. „Всички тези държави спазват твърда финансова дис-

циплина и имат ниски дългове и бюджетен дефицит. Ако се създаде такъв съюз, 

България ще е сред осемте страни в него. Това показва, че ние сме стабилни. 

При нас няма да има икономически и социални трусове. България е готова и ще 

бъде една от членките на този фискален съюз”, категоричен бе Дянков.

Технологичен 
гигант от САЩ 
ще инвестира 
в България

Фирма от сектора на инфор-

мационните технологии 

в САЩ ще инвестира в 

България до края на годината, 

съобщи пред БТА изпълнителният 

директор на Българската агенция 

за инвестиции Борислав Стефанов. 

Той не съобщи името й, но посо-

чи, че компанията е от топ 100 на 

класацията на „Форчън”. Стефанов 

допълни, че инвеститорът иска да 

направи у нас център за „споделени” 

услуги, който да не работи с външни 

клиенти, а да обслужва определени 

дейности за самата фирма и те да 

се консолидират на едно място. До 

няколко месеца се очаква фирмата 

да започне дейност. Тя е предпочела 

страната сред 5-6 държави от Източ-

на Европа. Последният избор е бил 

между България и Полша.

„Макар и не в смисъла на закона, 

вложението на американската ком-

пания ще бъде за инвеститор от клас 

„А”, коментира Борислав Стефанов. 

Причината е, че това, което законът 

определя като инвестиции, са само 

дълготрайните материални активи.
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Те твърдят, че са умерени, 
но всъщност разиграват 
„позволена лъжа”, за да прокарват 
убежденията си

Само допреди половин 

година Facebook-ре-

волюциите в Арабския 

свят вдъхваха надежда 

за радикална промяна и 

прогрес. Но днес, когато 

в повечето от тези страни вече протеко-

ха или в момента се провеждат демо-

кратични избори, резултатите им могат 

единствено да озадачат страничния 

наблюдател. Навсякъде гордо печелят 

ислямистки партии, чиито виждания 

за прогрес и свобода се различават 

кардинално от посланията и стремежи-

те на младежите, благодарение на чиито 

протести бяха изгонени диктаторите и 

бяха постигнати дълго чаканите свобо-

да и плурализъм.

В зависимост от нивото на еманци-

пация на обществото в съответната 

държава тези ислямистки партии си 

пробиват път с различни послания. В 

Тунис, където жените притежаваха пра-

ва почти колкото във всяка европейска 

държава, ислямистката партия „Ан 

нахда” спечели изборите с обещания 

за демокрация и прогрес. „Ние искаме 

да представим модел на обществото, в 

което

ислямът не е 

синоним на 

тероризъм
фанатизъм, екстремизъм или непри-

язън към демокрацията”, заяви лидерът 

на партията Рашед Ганучи, който вече е 

и новият премиер на страната. Макар 

така благи и галещи ухото, думите на 

БОЖИДАР БОЖКОВ
bojkov@bg-voice.com

Ганучи не са нищо повече от словесна 

еквилибристика. В миналото той бе 

лидер на консервативната и нетърпяща 

прогреса ислямска опозиция в Тунис, 

поради което доскорошният диктатор 

Бен Али го бе прогонил от страната. 

Ганучи твърди, че по време на емигра-

цията си във Франция се е променил и е 

възприел умерени възгледи за исляма. 

Но хората, които познават тази религия, 

знаят за една нейна особеност. Тя се на-

рича „такийя” и представлява лицемер-

на традиция, при която вярващият може 

да скрие истинските си убеждения, 

когато е под заплаха. В най-общ превод 

от арабски „такийя” означава „преда-

ност”. Но мюсюлманите разбират думата 

като позволение, дадено от Аллах, да 

лъжат колкото си искат, за да прокарат 

правата вяра.

Използването на лъжа при христи-

яните е забранено от едната от десет-

те Божии заповеди. Но при исляма 

традицията „такийя” произлиза 

от два аята в Корана, които 

разрешават на мюсюлманите 

да лъжат. Класическият текст 

за измама е сура 16, аят 106: 

„Който отрече Аллах, след като 

е повярвал, освен който е бил 

принуден, но сърцето му е спо-

койно с вярата.” В сура 3, аят 

28 пък пише: „Вярващите да не 

взимат неверници за ближни 

вместо повярвалите. А който 

направи това, той няма нищо 

общо с Аллах, освен ако не се 

страхува от тях.”

Именно “такийя” е това, което рази-

грава в момента Ганучи в Тунис. Там поч-

ти няма да видите забрадени жени. Те 

са еманципирани и свободни. Работят 

в почти всички сфери на обществото. 

Законите ги бранят, а освен това им 

дават равни права с мъжете при развод. 

Многоженството е забранено. В Тунис 

има заведения, специализирани за 

шоупрограми на травестити. И понеже 

законите насърчават наемането на 

местна работна ръка пред чужденци,

тези травестити са 

тунизийци
Проституцията в страната е легализи-

рана. И всичко това съществува в тази 

държава не от вчера, а от дълги десети-

летия – Кодексът за личния статут – най-

революционния закон за равни права 

на жените и мъжете, е още от 1956 г., по 

време на управлението на първия туни-

зийски президент Хабиб Бургиба. Няма 

как да излезеш пред такова общество с 

мракобесни послания от Средновекови-

ето. Единственият шанс да го залъжеш е 

да му разиграеш „такийя”.

Впрочем светският елит на Тунис едва 

ли е гласувал за „Ан нахда”. Резултатите 

вече показаха, че партията е набрала 

бюлетини благодарение на избирате-

лите в бедните села и в берберските 

региони, където Ганучи най-вероятно 

е бил доста по-откровен в посланията 

си и надали е говорил за прогрес и 

демокрация.

Нещо подобно се разигра и в Мароко. 

Там почти нямаше протести, а рехавите 

опити на младежите да излязат на ули-

цата бяха осуетени от бързата реакция 

на краля Мохамед VI. Управлявал дълги 

години като едноличен господар, тази 

година той прокара бързи промени 

в конституцията на страната, с които 

прехвърли много от пълномощията си 

на министър-председателя. Така бе да-

дена зелена улица за повече демокра-

ция и съответно за предсрочни избори. 

На тях обаче дефилира ислямистката 

Партия за справедливост и развитие 

(ПСР). Мароко е

с една идея 

по-малко 

еманципирано
общество от това в Тунис, но и там же-

ните разполагат със значително повече 

права от посестримите си в останалия 

арабски и мюсюлмански свят. Ето защо 

лидерът на ПСР Абделила Бенкиране 

също разигра една „такийя”, описвайки 

себе си и формацията си като първи 

защитници на демокрацията. Хората в 

Мароко обаче помнят негови изказва-

ния от миналото, когато Бенкиране бе 

далеч по-откровен в средновековните 

си съждения за мястото на жените в 

обществото и за светския начин на 

живот. Точно заради това САЩ приеха 

изчакващо поведение спрямо него и 

партията му, която вече се готви да със-

тави правителство, след като спечели 

най-много места в парламента. „Смятам 

да изчакаме и да видим как действа 

всъщност тази партия и нещата, които 

казва в общественото пространство, 

също както и нейния начин на управле-

ние”, заяви говорителят на Държавния 

департамент Марк Тонер.

Нещо по-различно са вече изборите в 

Египет. Те започнаха този понеделник и 

се очаква да продължат дълго. Окон-

чателните резултати ще излязат чак 

през март. Но още отсега е ясно кой ще 

ги спечели – ислямистите от партията 

„Мюсюлмански братя”. Египет съвсем не 

е толкова секуларирана държава като 

Тунис и Мароко. Свободно облечените 

жени там са в малцинство, и то основ-

но в големите градове. Населението е 

консервативно, а в голямата си част и 

неграмотно. Затова лидерът на „братята” 

Мухамад Мурси въобще и не се прикри-

ва. Още от първите дни на революцията 

в страната във всичките си изявления 

той обобщава, че на жените ще бъде 

забранено да се разхождат из градо-

вете, ако не са закрили лицата си, че в 

юридическата система ще се въведе 

ислямското право шариат и че изобщо 

Египет трябва да 

живее по нормите 

на Корана 
Засега Мурси все пак се налага да 

е леко предпазлив и също отчасти да 

разиграва „такийя”, но не пред избира-

телите, а за пред военните, които още 

управляват страната. Те заявиха, че 

Египет ще е светска държава и че няма 

да допуснат крайни ислямисти на власт. 

Това принуди Мурси да създаде нова 

Партия на свободата и справедливост-

та, от името на която участва в сегаш-

ния вот. Преименувани или не, с лъжи 

или с директни послания ислямистите 

уверено завземат властта навсякъде, 

където уж е дошла свобода. Докъде ще 

ги доведе „такийята”, която разиграват, 

тепърва предстои да видим.

В Мароко ислямистите спечелиха от раз, но твърдят, че ще са кротки и благи

Мухамад Мурси, лидер на „Мюсюлмански братя”

Тунизийки протестират срещу ислямистите от “Ан нахда”, след като се разбра, че печелят изборите

Ислямистите превземат 
арабския свят по мирен път
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Свещеник и тийнейджър заподозрени 
за серия Craigslist убийства в Охайо

Самоопределил се като 

свещеник мъж с дълго 

криминално досие и 

16-годишно момче са в 

ареста по подозрения от 

серия убийства на мъже, 

които отговорили на фалшива обява за 

работа в сайта Craigslist.

Срещу тийнейджъра Брогън Рафърти 

вече са повдиг-

нати няколко 

обвинения за 

убийство, опит и 

съучастничество 

в убийство. Поли-

цаите закопчаха 

52-годишния Рич 

Бийзли заради 

стари дела за 

наркотици и 

проституция. 

Детективите 

междувременно 

събират още 

доказателства, 

за да повдигнат 

и срещу него 

обвинения за 

поредицата убий-

ства, започнали с невинно обаждане по 

обява за работа в сайта Craigslist. 

Според разследващите в текста на 

фалшивата обява се казвало, че се 

наемат фермери за работа на полето, и 

се приканвали кандидатите да вземат 

вещите си, защото щели да живеят там. 

Така мъжете били примамвани в пусти 

райони където престъпниците ги уби-

вали и заравяли. Полицията е открила 

засега три трупа, а четвърти мъж е 

успял да избяга.

Във вторник съдът трябваше да реши 

дали 16-годишният Брогън Рафърти 

ще бъде обвинен като възрастен или 

тийнейджър. Решението може да озна-

чава разликата между живот и смърт, 

ако Рафърти бъде признат за виновен. 

Лицата под 18 години не подлежат на 

смъртно наказание, каквото има в щата 

Охайо. Решението на съда се отложи, 

защото родителите на Рафърти не бяха 

призовани по надлежния ред.

Бащата на момчето заяви, че синът 

му е бил под влияние и контролиран 

от Рич Бийзли, който от 10 години е 

бил негов ментор. В интервю за АВС 

нюз Майкъл Рафърти заяви, че синът 

му казал, че не е стрелял по никого, но 

е изкопал част от гробовете, мислейки 

ги за водни ями. „Смятам, че той не е 

осъзнавал в какво е бил въвлечен, до-

като не е станало твърде късно, и е се е 

страхувал за своя живот и за живота на 

хора, които обича”, заяви бащата.

Междувременно няколко църкви, 

за които Рич Бийзли твърди, че е бил 

свещеник, отрекоха думите му. Той е 

прекарал 15 от последните 30 години в 

затвора по различни обвинения, пре-

димно за наркотици, кражба с взлом и 

промотиране на проституция. Бащата 

на Брогън заяви, че чувства огромна 

вина, защото той запознал сина си с 

Бийзли.

В писмо от затвора до баща си Брогън 

пише, че се страхува, че ще остане зад 

решетките, докато всички, които обича, 

починат. „Те са повече заети с това да 

ме обесят, отколкото да ми помогнат”, 

пише още Брогън.

Как да се предпазим?
Craigslist е добро място да намерите добра сделка, когато търсите нещо или 

бърз начин да продадете кола или друга вещ, а също и да си намерите работа. 

Но за да избегнете риска, следвайте тези няколко съвета:

 Винаги провеждайте срещите на 

публични места – кафета, ресторанти 

и др.

 Не се срещайте на усамотени 

места и не канете хора у дома си

 Бъдете особено внимателни 

когато купувате или продавате скъпи 

вещи

 Кажете на роднина или приятел 

къде отивате

 Вземете мобилния си телефон и 

приятел.

Брогън Рафърти (вдясно) бил под влиянието на своя ментор Рич Бийзли, смята 
бащата на тийнейджъра
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ра 

(спря-

мо $365 

през 2010 

г.). Амери- канците са 

уморени да пестят и да не харчат, 

коментират анализатори. След успеш-

ния уикенд по магазините пазарите 

отбелязаха значителен растеж в поне-

делник. 

Разпродажбите продължиха и в 

първия работен ден след Деня на 

благодарността, известен като Cyber 

Monday. Там продажбите скочиха с 33% 

спрямо миналата година според доклад 

на IBM. Средният клиент е похарчил 

онлайн 198.26 долара тази година, а 

над 10% са пазарували от мобилния си 

телефон или таблет, 

което е три пъти 

повече от 2010-а. 

Много от търговци-

те предлагат стоки с 

отстъпки до края на 

тази седмица.

Междувременно 

ФБР затвори 150 уеб-

сайта, които продава-

ха фалшиви маркови 

стоки – от тениски и 

чанти до DVD-та, бижу-

та и голф аксесоари.

Някои от анализато-

рите обаче предупреж-

дават да не се избързва 

с радостните заключения за обрат 

в икономиката. „Възможността на 

търговците да запазят тенденцията е 

ключова”, казва Шериф Митас от кон-

султантската фирма А.Т. Кърни Ню Йорк. 

„Търговците трябва да накарат хората 

да се върнат обратно в магазините и 

онлайн след този уикенд.” До Коледа 

има 5 седмици и ако клиентите не про-

дължат да пазаруват в същите темпове, 

може да се повтори ситуацията от 2008 

г., когато на Черния петък бяха достиг-

нати рекордни обороти, но си седяха 

по домовете до края на празничния 

сезон и това го превърна в най-слабия 

за всички времена.

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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Цяла седмица БДЖ стачкува

България, която 

и без това не се 

слави с качествено 

обслужване в железни-

ците, сега остана съвсем 

без тях. Работниците в 

БДЖ започнаха стачка, 

след като министърът 

на транспорта Ивайло 

Московски се закани да 

съкрати почти 2000 души 

от персонала на компани-

ята, както и половината 

от движещите се влако-

ве. Ако плановете му се 

осъществят, страната се 

очертава да заприлича на Албания – само с две основни жп линии от столицата 

до двата големи града. Московски обаче твърди, че в противен случай БДЖ ще 

фалира и ще бъде напълно закрита. Тъй като липсва независим одит, трудно 

може да се провери дали данните на министъра са верни.

С променлив успех стачката продължава само през светлата част от деноно-

щието. Ръководството на БДЖ се кани да заведе дела срещу всички, отказали 

да се явят на работа. Синдикатите се заканиха да разширят стачните действия и 

през нощта.

Епични обороти, 
епична глупост
Черният петък донесе 
рекордни обороти, но и 
грозни сцени в моловете

Милиони амери-

канци атакуваха 

моловете в петъка 

след Деня на 

благодарността, за 

да се възползват 

от големите отстъпки, които магазините 

предлагаха. Американците похарчиха 

рекордните 52 милиарда долара в чер-

ния петък, което е със 7 млрд. повече от 

миналата година. С епичните обороти 

обаче станахме свидетели и на епична 

глупост. Десетки бяха арестувани и 

много други пострадаха при различни 

инциденти от Източното до Западното 

крайбрежие.

В Кънектикът полицията повали с 

тейзър мъж, който пререди двайсетина 

души на опашка. В Аризона възрастен 

мъж беше повален на земята и аресту-

ван, след като охра-

ната го заподозря, 

че краде видеоигра. 

Дядото обясни, че се 

опитвал да предпази 

внука си от мелето. 

В няколко магазина 

из цялата страна се чуха изстрели. А в 

Калифорния 20 души пострадаха, след 

като жена ги напръска със спрей за 

самоотбрана. 61-годишен мъж получи 

сърдечен удар и по-късно почина в 

болница в Западна Вирджиния, след 

като мнозина от купувачите в местен 

„Таргет” не му обърнали внимание, а 

някои направо минали през тялото му.

Рекордните 226 милиона души 

посетиха магазините този Черен петък, 

което е повече от 212-те милиона м.г. 

Средният клиент е похарчил 398 дола-

$398
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Ако сте сред 56-те 

процента от живеещи-

те в Америка, които 

изплащат баланса по 

кредитните си карти 

всеки месец, не е лошо 

да се замислите дали да не се възполз-

вате от офертите на кредитните карти 

за бонуси, пари в брой, мили или точки.  

Тези карти се наричат reward credit 

cards – банките ви предлагат награди 

с цел да ви подтикнат да използвате 

тяхната кредитна карта възможно най-

често. Разбира се, най-добрите reward 

кредитни карти са резервирани за хора 

с кредитни точки от 740 и нагоре.

Какви са плюсовете и минусите на 

картите, които ви предлагат възнаграж-

дения, за да ги употребявате редовно?

Плюсове

1) Първоначален бонус: Някои карти 

имат оферти за кеш бонуси, ако отвори-

те картата или изхарчите определена 

сума – обикновено от $500 до $3000 – в 

първите три месеца. Например Chase 

Freedom и Citi Divident World MasterCard 

НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА
Експерт по банкови закони и лични финанси

предлагат съответно $100 и $200  като 

предварителен бонус. 

2) Нисък първоначален лихвен 
процент: Тази оферта е атрактивна за 

хора, които планират да изплащат само 

минималната вноска всеки месец, а не 

целия баланс по картата. Например Citi 

Platinum Select предлага 0% лихва за 21 

месеца, а Chase Freedom -  0% за една 

година.

3) Безплатни самолетни билети: 

Офертата на Chase Sapphire е 25,000 

точки (или $250), ако изхарчите $3000 

в първите три месеца от отварянето на 

картата. Обикновено няма ограничения 

за коя авиолиния може да използвате 

натрупаните точки, а и ви е разрешено 

да пътувате по всяко време на годината. 

4) Награди за зареждане на бензин: 

Някои от кредитните карти, издавани 

от банки, плащат 3% бонус, изчислен 

върху сумите, които харчите за бензин. 

Ако редовно купувате само един вид 

бензин, може би е добра идея да отво-

рите кредитна карта със съответната 

компания. Например BP Visa плаща 5% 

награда, изчислена върху сумите, които 

харчите в бензиностанциите BP, и 10% 

бонус за първите 60 дни от отварянето 

на картата. Лихвеният процент обаче 

е 19,24%, така че ако не изплащате 

баланса си всеки месец, тази карта ще 

ви струва много повече, отколкото ще 

ви носи в награди.

5) Сезонни бонуси: Някои карти като 

Chase Freedom и Discover More пред-

лагат 5% награда върху сумите, които 

харчите в определени категории, меня-

щи се на всеки три месеца. Обикновено 

тези категории са 

съвместими със сезо-

ните, през които хората 

харчат най-много за дадена 

услуга или продукт (ваканции, мага-

зини за дрехи, хранителни магазини и 

т.н.). Не забравяйте обаче, че трябва да 

се записвате в промоционалната про-

грама на всеки три месеца, иначе няма 

да получите 5% бонус.

Минуси

1) Годишна такса: Повечето банки 

предлагат кредитни карти с по-малки 

награди, които нямат годишна такса, 

и кредитни карти със значително по-

големи бонуси, които обаче ви налагат 

годишна такса. Например Capital One 

Venture няма годишна такса и плаща 

1,25 мили на всеки изхарчен долар, 

докато Capital One Venture Rewards ви 

налага $59 годишна такса (след като 

изтече първата година от отварянето 

на картата), но ви дава 2 мили на всеки 

похарчен долар и 25,000 мили бонус, 

ако изразходвате $1000 в първите три 

месеца от отварянето на картата.

2) Нива на харчене: Ако не харчите 

много, бъдете внимателни, когато по-

давате молба за определени кредитни 

карти, които изискват да изразходвате 

определени суми, преди да ви дадат 

рекламираните награди. Например 

Discover 

More, която 

плаща 5% в сезон-

ни категории, предлага 

до 1% бонус върху други 

покупки. „До 1%” е ключовият израз – 

ако не похарчите поне $3000 на година, 

наградите ви ще са 0,25%. 

3) Скрити „капаци”: Внимателно 

прочетете рекламираните награди, 

защото често картите налагат „капак” 

на бонусите, които може да полу-

чите. Например Citi Dividdent World 

MasterCard има $300 годишен максимум 

на възнагражденията, които плаща за 

определени категории.

4) Срок на годност: Проверете срока 

на годност на наградите, които вече 

сте получили, особено що се отнася до 

точките за самолетни билети, тъй като 

обикновено отнема много време да 

натрупате достатъчно бонус за закупу-

ване на двупосочен билет. Може да се 

окаже, че срокът на годност на точките 

ви е изтекъл, преди да сте събрали 

достатъчно награди за закупуване на 

презокеански полет. 

5) Глоба за пропуснато плащане: 

Някои карти отнемат спечелените ви 

награди за дадения месец, ако пропус-

нете да платите дължимия  минимум 

през същия този месец. Discover More  

отнема всичките ви спечелени бонуси, 

ако пропуснете две последователни 

месечни плащания.

Плюсове и минуси на 
кредитните карти, предлагащи 
награди
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Шуменски поп предлага 
молитви във Facebook

Молитви във Facebook предлага енорийският 

свещеник от храм „Свети Три Светители” в 

Шумен Васил Василев. Той е пуснал там цял 

поменик от ритуали, за чието извършване има умения и 

позволения от църквата, съобщава в. “Труд”.

Най-обичайните са освещаване на дом и автомобил, 

водосвети за здраве, опела при погребения и панихиди 

в годишнини, маслосвет за болни. Отецът извършва 

Киприанови молитви при направени магии, изповядва 

тежко болни и дава последно причастие за умиращи 

християни. Ако се наложи, 34-годишният дядо поп може 

да влезе и в ролята на психотерапевт и психоанали-

тик и да проведе душеполезни разговори с отчаяни и 

обезверени, обяснява сам той уменията си в социалната 

мрежа.

Продадоха резиденция на 
Живков за 800,000 лева

Бившата резиденция на 

Тодор Живков край Сливен 

беше продадена за 800,000 

лева, пише “Стандарт”. Хотел „Шато 

Алпия”, както се наричаше тя, стана 

собственост на столичани. На това 

място Живков всъщност е спал 

само веднъж. След края на комуни-

зма резиденцията се стопанисваше 

от туристическото дружество в 

Сливен, което я превърна в хотел. 

Навремето тя е била строена с 

„доброволен” труд на голяма част 

на жителите на Сливен, които сега 

са над 50-годишни. Намира се в подножието на Стара планина и парк „Сините 

камъни“ и се счита за уникален в архитектурно отношение обект. Все още не е 

ясно дали при новите собственици някогашната резиденция ще остане хотел.

13-годишно момче още си  
няма ЕГН

Момче, което в началото на 

ноември навърши 13 години, 

едва сега може да получи 

ЕГН. Причината е, че България не е ис-

кала да го припознае за свой поданик, 

тъй като е с почти неизвестни роди-

тели и с неясен произход. Майка му, 

която е украинка, го е изоставила още 

при раждане. Баща му така и не е ясно 

кой е, защото майката е имала без-

разборни сексуални контакти. Детето е отраснало в Свиленград и Медвен. От 

родилното той попада в дом за деца от 0 до 3 години, а после се намира лекар, 

който му поставя диагноза хидроцефалия. Така Самий е скрит от света в дом за 

деца с умствена изостаналост в село Медвен. По този начин преживява цели 12 

години, съобщи радио „Дарик“. Сега Самий си намерил приемна майка, която 

обаче не може да го осинови, защото момчето не се води никъде в никакви 

документи. Жената се е заела да му извади ЕГН и да го направи гражданин на 

България 13 години след раждането му.

Владо Кузов стана студент по 
дизайн

Бившият депутат от “Атака” Вла-

димир Кузов, който бе осъден за 

педофилия, е станал студент по 

дизайн в Нов български университет, 

твърди в. „Всеки ден”. Рядко се появявал 

на лекции, но пък си взимал изпитите 

с отлични оценки.  45-годишният днес 

бивш политик остана безработен, след 

като го отстраниха от парламента. Из-

вестно време той работел като застра-

ховател. Пробва се и в телевизията, но 

без успех. Кузов твърди, че е завел дело 

срещу България в Международния съд по правата на човека в Страсбург срещу 

присъдата си за педофилия.

Самий

Отец Васил
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Още в зората на упра-

влението си българ-

ският земеделски 

министър Мирослав 

Найденов даде заявка, 

че около него ще е 

весело. Започна с големи закани срещу 

собствениците на ловни стопанства, 

прехвърли се на производителите 

на месни продукти, напоследък се е 

законтрил върху няколко язовира, дето 

се оказа, че малко ги има, но повече 

ги няма. Всяка тема Найденов така я 

разчепква, че уж там нещата никак 

не са били наред до неговата поява в 

политиката, извършва някаква грамад-

на по обем и нечувана до този момент 

БОЖИДАР БОЖКОВ
bojkov@bg-voice.com

дейност и в крайна сметка почти нищо 

не се случва. На медиите очевидно това 

им харесва, радват му се и ей така ман-

датът взел, че почти се изтърколил.

Характерно за Найденов е, че не той 

създава събитието, а обикновено то го 

застига леко неподготвен. Но пък за ня-

колко дни министърът го яхва и изглеж-

да, сякаш командва парада. Човекът ги 

умее тези работи. В средата на ноември 

например той зяпна от удивление, кога-

то Сметната палата оповести, че

липсват данни за 

осем язовира
в страната, които са държавна собстве-

ност. Документите за тях са изчезнали и 

на практика те не съществуват. Поради 

което палатата отказа да завери отче-

тите на земеделското министерство 

за 2010 г. Към днешна дата в България 

вече никой не помни, че новината зава-

ри Найденов изключително удивен. Той 

първоначално си беше глътнал езика, 

защото и сам не можеше да повярва, че 

това е възможно. Но сега вече Найде-

нов бълва изявления на килограм. Най-

занимателното от тях е, че за липсата на 

язовирите знаел много отдавна и даже 

точно той сигнализирал когото трябва 

за аферата.

„Изчезналите” водоеми са „Ахелой”, 

„Бели Лом”, „Дяково”, „Жребчево”, „По-

рой”, „Съединение”, „Сопот” и „Тракиец”. 

Години наред държавата е наливала 

в тях милиони за поддръжка, но сега 

тези пари няма как да се отчетат. Даже 

е трудно да се каже и какво е числото. 

Покрай документите за собствеността 

са изчезнали и тези за финансовите 

разходи. Разбра се, че документацията 

е изчезнала като че ли в месеците след 

встъпването на правителството на Бой-

ко Борисов в длъжност. Тогава кабине-

тът по предложение на Найденов реши 

да закрие Изпълнителната агенция по 

хидромелиорации, която отговаряше 

за язовирите. Тя бе разтурена през май 

2010. По принцип документацията е 

трябвало да бъде прехвърлена в един 

от министерските отдели, носещ името 

на агенцията, но неясно защо това не се 

е случило. В нормалния свят, ако минис-

тър затаи данни за престъпление, които 

после станат достояние на обществе-

ността, той първо поема отговорност 

и подава оставка, а после поема и към 

сградата на съда. Не и Найденов. След 

два дни мълчание, в 

които националните 

средства за информа-

ция не го безпокояха, 

той се появи пред 

прожекторите с де-

журното обяснение: 

Не аз, а тези преди 

мен от БСП са винов-

ни. Тъй като дори 

групата на пропра-

вителствените медии 

(която на практика 

обхваща почти всич-

ки всекидневници и 

национални телевизии у нас) лекичко 

се смути от тези думи, Найденов набър-

зо смени тезата. Сега тя гласи следното: 

“Още след като е поех министерството 

през 2009 г., открих „липсата” на язови-

рите и сезирах прокуратурата.” Но не 

става ясно

защо е мълчал
толкова дълго време. Версията му 

обаче се разколебава от стенограмите 

на Народното събрание. Пред Парла-

ментарната комисия по земеделие на 

19 май 2010 г. той дава обяснения за 

закриването на споменатата агенция 

и не споменава и дума за „изчезнали” 

язовири въпреки подчертано крими-

налния казус. Особено озадачаващ е и 

фактът, че след идването на власт ГЕРБ 

оглуши страната да разказва какви 

разнообразни престъпления са извър-

шили компанията Доган – Станишев - 

Сакскобургготски, но не чухме и дума за 

язовирите. Любопитно е и поведението 

на главния прокурор Борис Велчев. Той 

сведе ситуацията до абсурд с обяснени-

ето, че хората му не можели да открият 

сигнала, с който били сезирани да 

разследват изчезването на водоемите. 

Велчев поиска от Найденов да уточни 

кога е подал сигнала.

Всъщност се очаква никой нищо и на 

никого да не уточни. Вместо оставка и 

обяснения Найденов така яхна събити-

ето, че миналия четвъртък дори устрои 

заснемане с GPS на язовир “Съедине-

ние” край Търговище. Така, вместо да 

се готви за оставка и съд, министърът 

поде PR акция от изчезналите докумен-

ти. Останалото ще го свършат българ-

ските медии – ще приложат всичко, 

на което са способни, за да заглушат 

скандала. Така ще дадат възможност на 

Найденов презглава да се насочи към 

следващ проблем, който да разреши.

Така той постъпи още в първите дни 

на мандата си. Излезе и Бойко оповести, 

че в концесиите на ловните стопанства 

у нас, раздавани от тройната коалиция, 

има нещо гнило. “Ние ще ги ревизираме 

и ще прекратим договорите”, закани 

се тогава Найденов. Той действително 

изготви ревизия, бе написан доклад, 

дори свика и пресконференция в БТА, 

където да изнесе данните. Журнали-

стите обаче напразно го чакаха да се 

появи. Този доклад не е видял бял свят 

и до момента, а ловните стопанства 

продължават да се управляват от прия-

телите на всяка власт: петролния магнат 

Валентин Златев, собственика на “Лев-

ски” Тодор Батков и компания. Преди 

година и нещо Найденов пък се закани 

на производителите на салами – влага-

ли някакви неясни неща вътре, даже не 

ставало ясно това месо ли е, пластма-

са ли е. И обеща набързо да изготви 

правила. Бе създаден стандартът “Стара 

планина”, който трябваше да извърши 

революция в саламения сектор. Днес от 

този стандарт няма ни вест, ни кост. Кое-

то съвсем не смути министъра – тези 

дни той обеща да сътвори стандарти и в 

лютеницата.

Министър „Не съм аз”
В България изчезнаха язовири, погуби се цял стандарт 
за месо, но Мирослав Найденов е цял и невредим

Старата църква на село Жребчево се вижда понякога във водите на едноименния язовир, изграден 
отгоре й. Оказва се, че в министерството на земеделието това съоръжение не се води като собственост 
на никого

Два дни след избухването на скандала Найденов вече е в кондиция и пред 
БНТ гордо обяснява, че отдавна знаел за изчезналите документи



Торта ,,Милка” - името й идва от 

прословутия швейцарски шоколад и 

това е, защото в крема на тортата има 

бял шоколад и млечно-мусов шоколад 

,,Милка”. Кремът е лек и в същото време 

доста богат на шоколадов вкус. Блато-

вете са ванилови с добавени орехови 

ядки. 

Това е най-вкусната торта, която 

някога съм яла. И ви го казвам съвсем 

отговорно. 

Разбира се, това е според моя вкус и 

предпочитания, 

но за тези от вас, 

за които вкусна-

та торта е такава 

с мноооого крем 

и малко блатове, 

просто ще е грях, 

ако не опитате. 

Изключително 

пищен вкус, 

силна креместа 

консистенция, 

нюанс на леш-

Изкушението на швейцарския шоколад

СТАНИСЛАВА СОТИРОВА

ници и неустоимото внушение на пре-

красния шоколад „Милка”, това е едно 

истинско приключение за небцето ви. 

Да са живи и здрави „Милка“ и мар-

мотите и все такъв вкусен шоколад да 

ни дават.  Можете да я намерите всеки 

ден прясно приготвена само в CITY 

FRESH MARKET.



Пазар до дупка

Здравето на американска-

та икономика се мери от 

покупателната способ-

ност на нацията. От 15 

години в САЩ с интерес 

наблюдавам как се сменят 

сезоните в търговската мрежа: след 

края на лятото идва Хелоуин (30 

октомври) с тиквите и костюмите (по 

този случай за месец се отварят дори 

временни магазини), после Денят 

на благодарността (тикви и пуйки в 

изобилие за последния четвъртък на 

ноември), след това Коледа (когато 

медиите подканят всички към мани-

акално пазаруване). Идва ред на Св. 

Валентин (мразя го почти колкото 

нашия също така измислен, макар и 

не толкова комерсиален Осми март), 

после Великден (шоколадови зайци 

и градинска украса). За да не остават 

твърде големи пролуки в пазарския 

календар, има два допълнителни 

празника, които налагат купуването 

на подаръци: Майчин ден и Бащин ден 

(съответно в средата на май и края 

на юни). Злите езици твърдят, че те са 

били измислени от корпорацията за 

поздравителни картички и аксесоари 

„Холмарк“. Не знам дали това е вярно, 

но свръхкомерсиализацията на праз-

ниците е неоспорим факт, който, както 

феномена на моловете, отдавна не е 

само американски патент, уви.
Всяка година пиша нещо укоризне-

но за т.нар. Черен петък (веднага след 
Деня на благодарността), когато ма-
сите се хвърлят на шопинг терапия с 
потресаващо усърдие. Магазините от-
варят в 4 часа сутринта, понякога даже 
още късно предната вечер, и различни 
стоки се пускат в ограничени количе-
ства, но на страхотни разпродажби. 
И този път не се размина без някоя 
драматична история между щандове-
те, след като купувачка в магазин на 
„Уолмарт“ в Лос Анджелис използва 
сълзотворен спрей в битка за намале-
на видеоконзола „Ексбокс“. Слава Богу, 
поне нямаше премазани до смърт, 
както през 2008 г. Не си мислете, че 
смятам българите за имунизирани в 
подобни ситуации – още помня един 
бой насред София през 1992 г. за 
дрехи втора употреба, докарани от 
някаква германска благотворителна 
фондация. Но в САЩ нещата са изпи-
пани с притеснителна методичност и 
колективната лудост на тълпите се е 
превърнала във важен инструмент на 
икономическото развитие.

Ноемврийският Черен петък се из-
ползва като индикатор за успеха или 
провала на най-активния пазарски 
сезон, който е много важен за иконо-

мика, където ¾ от брутния вътрешен 
продукт се формират от покупателна-
та способност на консуматорите. Тази 
година магазините отбелязаха ръст 
в продажбите от около 6 процента. 
Умни наблюдатели отбелязаха, че на 
американците им е омръзнало да бъ-
дат пестеливи, и трябва да се радваме 
от този факт.

След Черния петък дойде ред на 
Кибернетичния понеделник (Cyber 
Monday), посветен на разпродажбите 
онлайн. Търговията през интернет се 
е увеличила с почти една четвърт до 
200 милиарда долара спрямо 2010 
г. (Друг повод за радост?) Когато на-
правих първата си покупка онлайн от 
„Амазон“ през далечната 1998 г., писах 
материал за интернет търговията в 
САЩ. Тогава ставаше въпрос за оборот 
от някакви си 5-6 милиарда долара 
годишно. Междувременно федерални-
те власти обявиха, че са разбили 150 
сайта, които продавали подправени 
стоки - с празнични намаления. Всеки 
печели както може.

Консуматорското общество може да 
бъде иронизирано до дупка, разби-
ра се, но американците си имат и 
други интересни залитания. Какво да 
кажем за увлечението им по колежан-
ски спортове, които често поставят 
образователната функция на универ-
ситетите в позицията на страничен 
продукт. Щатският университет на 
Охайо (Ohio State) току-що назначи 
треньор на отбора си по американски 
футбол срещу рекордните 4.4 мили-
она долара годишно. Това е три пъти 
повече, отколкото взима президентът 
на университета. Само че никой не се 
сеща за името му, докато треньорът 
Ърбан Майер, идващ от моята алма 
матер, Университета на Флорида, 
е популярен, успешен и чаровно 
арогантен. Нещо като колежанска 
версия на треньора на „Реал Мадрид“ 
Жозе Моуриньо. Ако успее да направи 
„Охайо Стейт“ шампиони, вложените в 
него пари ще се върнат многократно, 
защото малко фенове ще се замислят, 
преди да хвърлят 50-60 долара за офи-
циална фланелка или да изпратят да-
рение (съвсем удобно, през този сайт: 
www.giveto.osu.edu/igive/onlinegiving). 
Четиримата Нобелови лауреати или 
11 носители на наградата „Пулицър“, 
които преподават в университета, 
могат само да си мечтаят за подобно 
влияние.

Авторът е колумнист на „24 часа”, 
където подържа седмична рубрика 
„Пръски отвъд океана”. Рубриката му 
сега се публикува паралелно и в  BG 
VOICE, приема читателски мнения на 
ckaradjo@csulb.edu

ХРИСТОФОР КАРАДЖОВ
Лос Анджелис

БЛОГ
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КАЗАНА ДУМА

“ Д я н к о в 

е добър човек. 

Външно изглежда же-

лезен, но е със сантимен-

тална душа.”
Шефът на Националния исто-

рически музей проф. Божидар 

Димитров описва някои осо-

бености в душевността на 

финансовия министър

“Волен чисти Капка по 
Капка”

заглавие на в. “Стандарт” 
обобщава актуалните съби-
тия в партия “Атака”

“Аз не съм 

президентски 

багаж.”

В последното си интервю 

починалата миналата седмица 

Даниел Митеран обяснява, че 

не е била просто спътница на 

покойния френски президент 

Франсоа Митеран

“Поповете, които са долу, сред наро-

да, имат право да се женят. Калугери-

те, които са в манастира, нямат право. 

Защо?”
Бойко Борисов задава екзистенциални въ-

проси

“Тя, освен да се кълчи 
по дискотеките и да пре-
дизвиква еднократно 
мъжко внимание, друга-
де не би могла да прог-
ресира.”

Една манекенка - Бориса 
Тютюнджиева, описва как 
друга - колежката й Катрин 
Вачева, си забърсва мъже
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Тазгодишни-

те риалити 

надпревари 

на таланти 

не стигат. 

Още в края 

на годината, а сетне и в 

началото на следваща-

та търсенето на нови 

звезди продължава. На 4 

декември TV7 стартират 

Star Machine – поред-

ното състезание, което 

обещава слава на своите 

участници. Този път ще 

се търси следващата 

актьорска надежда на 

нацията. Водещи са Иво 

Аръков и Лидия Инджова, 

а наградата е финансира-

не на обучение в престиж-

ната Филмова академия 

в Ню Йорк. Стойността на 

приза надхвърля 100 000 

долара.

Журито на шоуто се 

състои от четирима души 

– двама мъже и две жени. 

Сред тях са театралният 

и киноактьор, водещ на 

„Господари на ефира“ Ва-

лентин Танев и звездата 

от филма Love.net Диана 

Добрева. Кастингите, 

проведени в „Модерен 

театър“, са привлекли над 

500 души.

Най-успешното шоу на 

2010 г. “България търси 

талант” се завръща 

с втори сезон по 

bTV през пролетта 

на 2012 г. Водещи 

отново ще бъдат 

Александра Раева 

и Мария Игнатова. 

Предварителните 

кастинги започват 

на 10 декември в 

Плевен. Както е 

известно, в шоуто 

се търсят хора на 

всякакви възрасти 

и с всякакви уме-

ния - професиона-

листи и аматьори, 

изпълнители в 

традиционни 

изкуства и нетрадиционни 

начинания, забележителни, 

уникални, интересни или с 

необичайни дарби.

Търсенето на всевъз-

можни таланти в ефира 

продължава и по държав-

ната телевизия.   БНТ1 обя-

виха, че през пролетта ще 

търсят следващата звезда 

от малкия екран. Награда-

та е участие в сериал по 

канала. Сред продуцентите 

на проекта са журналистът 

Георги Тошев и напусна-

лата репортерка от bTV 

Ростислава Генчева. Преди 

години Тошев бе един от 

главните редактори в Music 

Idol. Работното заглавие 

на проекта е “Кастинг”, а 

продължителността му ще 

е 12-15 седмици. Очаква се 

стартът да е през март.

Горе-долу по същото 

време „Нова телевизия“ 

ще зарадва зрителите и 

с поредния сезон на „VIP 

брадър“. Засега от медията 

не оповестяват повече 

данни около шоуто, но 

подготовката му вече тече и 

скоро се очаква да започ-

нат разговорите с извест-

ни личности, които ще 

бъдат поканени в Къщата. В 

„Нова“ отчаяно се опитват 

да изтръгнат рейтинг от 

конкурента bTV и досе-

гашният опит е показал, че 

това може да се случи само 

в моментите когато се из-

лъчва „VIP брадър“. Всички 

тези риалити формати, как-

то винаги, за ваше удобство 

ще могат да се гледат и on 

demand от TRIO Television.

България търси още нови 
музикални и кинозвезди

Четвъртък, 01.12
bTV, 21.00 (BG)

“Домашен арест”
сериал, България, 2011
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„Високи токчета” 
ще тракат всеки 
ден по bTV

Иво 
Андреев 
пак става 
синоптик,  
но по „Нова“Ново седмично лайфстайл токшоу – „Висо-

ки токчета”, стартира в ефира на bTV от 3 

декември. То е насочено към съвременната, 

отговорна, независима и грижовна жена, 

която държи да бъде информирана и цени стойност-

ните неща в живота: семейството, здравето, бизне-

са, изкуството, спорта. Предаването ще се излъчва 

всяка събота от 17:00 часа (BG) или на запис от TRIO 

Television.

Водещи на предаването ще са четири изключително 

различни една от друга жени - „независимата” Юлияна 

Дончева, 

„интелек-

туалката” 

Людмила 

Филипова, 

„консерва-

тивната” Ива 

Дойчинова 

и „нетипич-

ната” Гери 

Гочева. Това 

са четири 

приятелки с ярки характери, които ще покажат как 

въпреки различните си разбирания могат и да спорят 

градивно и да се подкрепят в зависимост от разисква-

ната тема. Освен всичко друго те са красиви, умни, по-

пулярни и всяка има своята телевизионна и обществе-

на биография. На „Високи токчета”, а и не само, те имат 

собствено мнение за актуалните теми, които вълнуват 

съвременните жени, и знаят как да го отстояват. 
Личен и обществен живот, семейство и кариера, 

душевност и външен вид, 
социална отговорност 
и благотворителност: 
водещите имат множество 
интереси и предпочита-
ния, които ще се проявят 
в дискусии, разговори с 
интересни гости и репорта-
жи от актуални събития.

Предаването има едно 
от най-модерните студиа в 
ефира. Продуцент на „Ви-
соки токчета” е bTV Studios, 
новата марка, която пред-
ставя всички продукции на 
MediaPro Entertainment за 
bTV Media Group.

Иво Андреев, чиято звезда изгря от прогнози-

те за времето по bTV, се завръща на малкия 

екран, но в ефира на „Нова тв“. Появата му 

там стана възможна, след като цяла плеяда 

водещи напуснаха и се насочиха към ТВ7. Андреев ще 

се изявява всеки делничен ден от 19:00 и от 22:00 ч. (BG) 

или в удобно за вас време от TRIO Television.

Иво се появява за първи път на малкия екран в “Час 

по всичко” по БНТ в далечната 1990 г. Стана достатъчно 

известен в България обаче като част от екипа на bTV. Той 

напусна медията през 2009, за да води играта “Всичко по 

10”. Тя обаче не се задържа дълго на екрана и бе свалена 

заради нисък рейтинг.

Четвъртък 01.12, 
петък, 02.12, вторник 06.12, 
сряда 07.12
bTV, 20.00 (BG)
“Листопад”
сериал, Турция, 2009

Четвъртък, 01.12
Нова тв, 21.00 (BG)

“Етажна собственост”
сериал, България, 2011

Четвъртък, 01.12
Нова тв, 20.00 (BG)

“Фермер търси жена”
риалити шоу

Четвъртък, 01.12
БНТ1, 22.05 (BG)
Футбол: “Васлуй” (Румъ-
ния) – “Лацио” (Италия)
среща от турнира за 
“Лига Европа”

Четвъртък, 01.12
БНТ world, 21.00

“Под едно небе”
драма, България, 2003
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bTV избра 
„Комиците” за 
новогодишно 
шоу

bTV първи въведоха практиката в новогодишната 

нощ да се излъчва специален и по-разширен ва-

риант на вече съществуващо шоу. Досега честта 

да завършат телевизионната година се е падала 

на почти всички забавни продукции, като най-често със 

задачата се е заемало “Шоуто на Слави”. В края на 2011 

bTV решиха да разсмеят зрителите си със специално 

издание на „Комиците“ на 31 декември. От медията обяс-

ниха, че това се очертава като най-успешната продукция 

на канала. Ето защо в праймтайма на Нова година то 

получава цели два часа и половина в ефира на най-гле-

даната телевизия в България. Предаването ще се излъчи 

от 20:00 до 22:30 часа (BG) или в удобно за вас време от 

TRIO Television.

„Домашен арест” 
дебютира силно срещу 
„Етажна собственост”

С рейтинг от 

почти 19 пунк-

та и 56% дял 

bTV отчетоха 

един от най-силните си 

дебюти за годината с 

новия ситком “Домашен 

арест”. Първите два епи-

зода на сериала, който 

бе изправен срещу дру-

га българска комедия – “Етажна собственост”, постигна 

трикратно по-голяма аудитория спрямо заглавието на 

„Нова“. Делът на комедията с Антон Радичев е под 16%.

Това е петият сериал, който bTV излъчва тази година. 

Не малка роля за зрителския интерес към “Домашен 

арест” има и участието на доказани комедийни звезди 

от по-старото поколение като Татяна Лолова. “Домашен 

арест” е програмиран за четвъртък, 1 декември, от 21.00 

(BG) или на запис от TRIO Television.

Петък, 02.12
БНТ1, 22.00 (BG)

“Паста”
сериал, Южна Корея, 
2010

Петък, 02.12
БНТ1, 19.00 (BG)
Теглене на жребия за Ев-
ропейското първенство 
по футбол
Пряко предаване от Киев

Неделя, 04.12
bTV, 20.00 (BG)

“Седем часа разлика”
сериал, България, 2011

Събота, 03.12
bTV, 20.00 (BG)
“Хари Потър и Ордена на 
феникса”
приключенски, фентъзи, 
САЩ, 2007

Неделя, 04.12
Нова тв, 23.00 (BG)

“Фанфан лалето”
приключенски, Франция, 
2003

Неделя, 04.12
БНТ world, 21.45 (BG)

“Надиграй ме”
Танцово шоу



Изгубени в България?
Американците, взели участие в едноименния документален сериал, не 
само се намериха в страната, но тя вече им липсва

ЕКИП НА BG VOICE

Четирима чуж-

денци, които 

хем познават, 

хем и не 

познават тол-

кова добре 

българския бит, но любопитни 

да научат повече за него; 

забавно говорещи български, 

но решени да го учат; чужди 

на българските традиции, 

но достатъчно авантюрис-

тични, за да опитат всичко; 

и най-важното – позитивни 

и добронамерени, каквито 

обикновено са чужденците в 

България. И каквито невинаги 

са българите в страната. Това 

са американците Кори, Анна, 

Кей и Джен – главните дейст-

ващи лица в риалити формата 

“Изгубени в България” по 

Нова телевизия. Това лято те 

пропътуваха 19,000 киломе-

тра из цялата стра-

на, докато снимаха 

епизодите. Анна 

и Кори спаха под 

звездите, караха 

„Лада” и доиха 

крави, телета и 

овце. Ядоха компот 

и вариха ракия, 

ловиха риба и се 

трудиха на полето. 

Живяха като роми 

във Филиповци. 

Жениха се като 

помаци в Рибново. Бяха 

посветени в тайните на 

Бялото братство. Танцуваха 

паневритмия и кючек. Някои 

от преживяванията им вече 

бяха видени от всички. Други 

тепърва предстои да бъдат 

излъчени. Кей ги режисира, а 

Джен им бе продуцент.

И четиримата попадат в 

България покрай Корпуса на 

мира, където са доброволци. 

Без да знаят и дума българ-

ски, без да са наясно какво 

точно ги чака в тази далечна 

държава, те се наемат да жи-

веят и работят в нея, водени 

от все по-рядко срещаната 

в наше време филантропия. 

Днес, след като имат зад гър-

ба си по няколко години стаж 

в България, признават, че тя 

ще им липсва.

“Ние, американците, обик-

новено не разбираме 

от нищо, но опитваме 

от всичко. Наричаме 

го experience. Бъл-

гарите разбирате от 

всичко, но

не обичате 

да експе-

рименти-

рате.
Наричате го традиция.” Това 

казва пред BG VOICE Анна, 

която от два месеца е вече 

у дома си в Калифорния. С 

типичната си позитивност 

трудно се съгласява да каже 

кое не й е харесало в Бълга-

рия. Все пак признава, че това 

е мръсотията. “Направи ми 

впечатление, че на много мес-

та е доста мръсно. Повечето 

българи също ми го казваха: 

Тук е мръсно. Но никой не 

поемаше отговорност да 

почисти или да се погрижи 

нещата да се променят. У вас 

хората си общуват много и 

ми беше странно, че търпяха 

това положение. Ние тук в 

Америка малко общуваме 

помежду си, но видим ли по-

добна мръсотия, сигурна съм, 

че всеки ще поеме отговор-

ност да я почисти”, споделя 

Анна. За Джен пък е странно, 

че българите се примиряват 

с всичко. “Когато избухнаха 

протестите в Катуница, си 

казах: А, ето, че хората вече 

са взели нещата в свои ръце. 

Но протестите бързо утихнаха 

и всичко приключи”. Всички 

обаче са останали възхите-

ни от гостоприемството на 

българите. “Хората винаги са 

готови да ти помогнат. Ако си 

поискаш четири 

краставици, те 

ще ти дадат пет”, 

разказва Кори, 

който все още 

пази домашна 

ракия, подарена 

му в България. 

Сега те дори не 

си дават сметка 

колко големи 

звезди са станали 

в България 

покрай участието 

си в поредицата. 

Въпреки че следи епизодите 

в интернет, Анна 

няма представа 

дали зрителите ха-

ресват предаване-

то. Все пак се надя-

ва поне малко да е 

заразила с доброто 

си настроение и 

българите, които я 

гледат. Всъщност е 

постигнала много 

повече. Форумите в 

интернет са пълни 

с позитивни мне-

ния за нея и колегите й. Дори 

и тези, където по принцип 

коментарите са обикновено 

негативни. Хората са трогнати 

от това, че няколко амери-

канци са успели да изучат 

трудния български език, и то 

на завидно ниво.

Анна е живяла дълго време 

в селата край Враца, където е 

преподавала английски. Джен 

пък е била учителка в Обзор. 

Кори е правил същото в село 

Полско Косово, Русенско. Изу-

чаването на езика на съответ-

ната държава е задължителна 

част от работата на добровол-

ците в Корпуса на мира. Но 

Джен признава, че си е нало-

жила специален режим, за да 

се справи с българския. “По 

програма имахме тримесечно 

обучение по езика. След това 

всеки от нас трябваше да си 

намери инди

сред обикнов

край които ж

съм мързели

нищо няма да

начин. Затова

ник

телев

ник

инте
Ще съм пос

сред хората. Т

Системата на 

работи, защот

гарски най-до

Нещо повече 

на него. Дори

ят ми сън на б

истински кош

Събудих се ця

пот и не разби

и на кой свят 

Помня, че сън

някаква сград

лището, къдет

преподавам. 

А до мен един

от колегите м

даваше съвет

за моето бъ-

деще и аз му 

отговарях на 

чист българ-

ски”. Джен е 

един истин-

ски полиглот. 

Първоначалн

тя е живяла в 

Канада, къдет

да научи френ

лите две имен

й – Тин Хон, и

и поне един а

“Да, владея ки

Кори Олсън – участник в “Изгубени в България”. Той е на 26 години от Далас, 
Тексас. Получава бакалавърската си степен по музика в един от най-старите 
и уважавани колежи на запад от Мисисипи – Centenary College of Louisiana. 
Бил е музикален директор на North Highlands United Methodist Church в Шри-
фпорт, Луизиана. 

Анна О’Нийл - участник в “Изгубени в България”. Тя е на 24 години от Мерил-
енд. Завършва Американския университет във Вашингтон със степен бака-
лавър по международни отношения и комуникации. Владее добре испански 
и български език. 

Кей Ханахан – режисьор, 27-годишна, от Минесота. Получава бакалавър-
ската си степен по изкуства в Concordia University в Монреал, Канада. Ра-
боти като доброволка в Еквадор, Гватемала и България. Владее перфектно 
испански език. Интересува се от антропология, политика и изкуства. Автор 
на един самостоятелен филм и множество визуални импресии за живота в 
България.

Джен Тин Хон – продуцент, на 26 години, от Ню Йорк. Завършва универси-
тета Джорждтаун във Вашингтон със степен бакалавър по международни 
отношения и разрешаване на конфликти. Започва кариерата си в ABC като 
кореспондент от Белия дом за “Добро утро, Америка”. Работи като асистент 
на продуцента на нюйоркския отдел Law and Justice и се занимава с разслед-
ваща журналистика. Като продуцент в ABC News в Ню Йорк работи с имена 
като Чарлз Гибсън и Лиса Старк. Повече от година и половина е продуцент на 
World News Tonight в ABC News в Ню Йорк.
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видуален учител 

вените хора, 

ивеем. Аз обаче 

ва и знаех, че 

а науча по този 

а реших –

каква 

визия, 

какъв 

ернет.
стоянно навън, 

Така се справих.” 

Джен очевидно 

то тя владее бъл-

обре от всички. 

– тя вече мисли 

и сънува. “Първи-

български беше 

шмар за мен. 

ялата плувнала в 

ирах какво става 

се намирам. 

нувах как съм в 

да, вероятно учи-

то 

н 

и 

ти 

но 

то е била длъжна 

нски. Остана-

на от името 

здават, че знае 

азиатски език. 

итайски, но вече 

ми е по-трудно да го говоря. 

Когато се чувам с майка ми 

по телефона, тя ми говори на 

китайски, а аз й отговарям на 

английски. А иначе съм учила 

и испански. Така стоят нещата 

при мен.” 

Анна също е овладяла 

българския покрай хората, с 

които се е срещала. “Посто-

янно ходех в кафенетата при 

младите хора и така бързо се 

оправих с езика ви. В някои 

от селата се говореше повече 

на турски, та понаучих и него. 

Ама аз много обичам да уча 

езици по принцип.” 

Най-забавният й 

момент обаче не е 

свързан със сън, а 

със самодиви. “В едно 

от селата възрастните 

хора ни разказваха 

истории за самодиви. 

Когато ги попитахме 

какво е самодива, те 

ни обясниха, че това 

е обратното на русал-

ка. И аз си представих 

самодивите с глави 

на риби и крака на 

хора”. Анна не е без работа, не 

че си няма занимание. “Тази 

събота сестра ми ще се омъж-

ва и покрай това събитие съм 

страшно много ангажирана да 

помагам.” 

У дома си в Шрифпорт, 

Луизиана, е и Кори. Също все 

още без работа, но пък често 

си прави шопска салата. Само 

дето му е трудно да намира 

сирене. Джен обаче остава в 

България и никак, ама никак 

не й се иска да я напуска. 

Засега е решила и лятото да 

изкара там, а може би през 

август ще се върне в САЩ, за 

да учи.

й-странното им 
еживяване
ело Рибново е в Родопите и се намира до гр. Гоце 

Делчев. Известно е с помашкото си население, 

с традиционната рокля за сватби и най-вече с 

к изглежда булката. Тя е облечена в многоцвет-

я, а за сметка на това лицето и е изцяло бяло, 

но с различни разноцветни лъскави пайети, или 

а”, както ги наричат местните. А булката нари-

ина”. За трансформацията на една американка 

вска булка е необходима цяла кутийка крем 

” и стотина разноцветни пайети. Преживяването 

е любопитно и уникално, но тя категорично не 

а го повтори. Свикнала с мисълта, че в сватбения 

булката трябва да се чувства най-красива, като 

”, Анна е абсолютно убедена, че никой мъж няма 

еса в този вид – „като клоун”. Или като зомби, 

е оценката на Кори, който пък е много щастлив 

а, че за него няма такъв костюм. Може ли да се 

е Рибново е в България, след като нищо оттам не 

терно за страната? Пребиваването на америка-

селото предизвиква у тях толкова противоречи-

ции и впечатления, че за пръв път продуцентката 

он сяда на горещия стол пред камерите, за да 

ира.

Кей
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Бум на южнокорейски сериали 
по BG телевизии

След като в българските торент тракери, нашумели 

с нелегалното си съдържание от филми, се появи 

засилен интерес към южнокорейски сериали, бе 

логично и националните телевизии да отговорят 

на тази мода. Първа бе bTV, която излъчи сезон от “Ирис” – 

най-гледаната лента в Южна Корея. Последва я “Диема” с 

“Хиляди пъти любов”. Сега модата продължава и по БНТ1. 

От миналата седмица всеки петък в ефира на обществе-

ния канал се завъртя “Паста”. Малко неочаквано заглавие 

за филм, в който всъщност се говори за юфка и макарони, но 

точно думата “паста” е популярна в Италия за подобни тестени храни и пре-

водачите са предпочели да оставят оригиналното наименование на филма, 

вместо да го заместят с подходящата българска дума. От “Паста” зрителят 

няма да отслабне, защото пред очите му постоянно е интериорът на един 

ресторант и хора, консумиращи най-разнообразни ястия в него. И, разбира 

се, главните герои – шеф-готвач и неговите подчинени, една от които е може 

би любовта на живота му. В 20 епизода южнокорейският развлекателен сери-

ал ще ни разкрие една рецепта за любов и страст между млади и атрактивни 

готвачи в елитен италиански ресторант. Гледайте “Паста” в петък от 22.00 (BG) 

или on demand от TRIO Television.

 

ни храни и пре

 

-

 

) 

Неделя, 04.12
БНТ1, 20.45 (BG)

“Под прикритие”
сериал, България, 2010

Неделя, 03.12
БНТ1, 18.55 (BG)

“Възходът на парите”
документален сериал, 
Великобритания, 2009

Понеделник, 05.12
bTV, 20.00 (BG)

“Стъклен дом”
сериал, България, 2010

Вторник, 06.12
bTV Action, 21.30 (BG)
Футбол: “Челси” – “Ва-
ленсия”
Среща от Шампионската 
лига

Вторник 06.12, сряда, 07.12
Нова тв, 20.00 (BG)

“X фактор”
музикално шоу

Сряда, 07.12
bTV Action, 21.30 (BG)
Футбол: “Базел” – “Ман-
честър Юнайтед”
Среща от Шампионската 
лига

Сряда, 07.12
Нова тв, 21.00 (BG)

“Изгубени в България”
документално риалити

Сряда, 07.12
bTV, 21.00

“Столичани в повече”
сериал, България, 2011
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Facebook добавя реклами в тикера

Смартфон на четири 
колела! Fun-Vii от 
„Тойота“

Целта е потребителите все по-трудно да разпознават кое идва от фирми, кое от приятелите

Facebook се готви да 

добави платени от ре-

кламодателите новини 

във формата Sponsored 

Stories в тикера – десния 

панел на титулната стра-

ница, където обикновено се появя-

ват всички действия на приятелите, 

съобщи Huffingtonpost. Тикерът стана 

едно от нещата, които шефовете на 

социалната мрежа обновиха през сеп-

тември. Когато курсорът се прокара 

през което и да е съобщение там, се 

появява разгърната версия на текста, 

който може да се изкоментира и дори 

“хареса”. Очаква се в най-скоро време 

потребителите да забележат в тикера 

и реклами, които ще са именно във 

формата Sponsored Stories – визуал-

но отделени текстове, в които ще се 

споменава една или друга търговска 

марка.

Самият инструмент Sponsored 

Stories, включен във Facebook още 

през януари, тази година, позволява 

визуално да се показват до седем вида 

активности на потребителите – когато 

са се абонирали за дадена страница, 

когато са публикували в нея, харесали 

са даден пост, използвали са приложе-

ние или игра или пък са 

споделили с приятелите 

си някое рекламно пос-

лание. Форматът е вече 

достъпен за рекламода-

телите в почти всички 

държави, където е достъ-

пен и самият Facebook.

Представителят на 

Facebook Ендрю Нойес 

е потвърдил плановете 

да се включват вече и 

реклами в тикера. „Не-

отдавна ние внесохме 

някои изменения във 

Facebook, които ще поз-

волят да привлечем активно потреби-

телите в показващото се съдържание 

– както платено, така и обичайното, 

което те вече познават”, заявява той. 

Така хората ще виждат хем рекла-

ми, хем Sponsored Stories, наред с 

обичайните неща, които са свикнали 

да се появяват в тикера. Стремежът е 

рекламите все повече да се вписват в 

обичайния изглед на Facebook, за да не 

са толкова натрапчиви, но пък по този 

начин активно да въвличат с послания-

та си потребителите. В същото време 

рекламодателите се надяват, че по 

този начин ще могат да прилъжат хора 

с по-малко опит в социалната мрежа, 

които не знаейки, че това е реклама, 

ще прочетат посланието и дори ще 

разгледат страницата, към която то 

отвежда. Подобна практика вече стана 

нещо нормално и в останалите социал-

ни мрежи, като Twitter например.

Президентът на японската авто-

мобилна компания Toyota Акио 

Тойода представи в понеделник 

футуристичен нов автомобил, при-

личащ на огромен смартфон. Колата показва 

опитите на концерна да поеме технологично-

то лидерство на автомобилното изложение в 

Токио, което започва по-късно тази седмица, 

съобщи Huffingtonpost. На салона Toyota ще 

покаже също така електрически автомобил, 

който трябва да бъде пуснат на пазара идната 

година, и нова версия на пълнохибридиния 

автомобил Prius.

Тойода обаче избра да насочи вниманието към високотехнологичния експе-

риментален модел Fun-Vii (Fun-Vehicle interactive internet), който президентът на 

компанията определи като „смартфон на четири колела”. Возилото има за цел да 

покаже нови технологии, които изграждат солидна връзка между обществото, 

колите и хората.

Возилото работи като персонален компютър и дава възможност на водача да 

се свързва с търговски представители и други лица чрез докосване на сензорния 

панел на вратата.

Екстериорът на 

интерактивния 

Fun-Vii може да 

бъде използван 

като дисплей, 

благодарение на 

който водачът ще 

променя цвета 

на колата или 

пък ще изписва 

най-различни съобщения. С подобна „екстра” разполага и интериорът, който 

може да се нагажда според настроението на пътниците. Fun-Vii предлага място 

за трима, като се отличава със следните размери - дължина 4,020 мм, широчина 

1,745 мм, височина   1,415 мм и междуосие 2,750 мм.

След като започна 

да лети в ръцете 

на самолетни 

екипажи, iPad 

се готви да превземе и 

Световния океан. Таблетът 

ще стане част от обзавеж-

дането на каютите на Splendour of the Seas – круизен лайнер на компанията 

Royal Caribbean. Всяка каюта на кораба, който побира 1804 пътници, ще получи 

по едно такова мобилно устройство. Това ще се случи до средата на февруари 

2012 г. Таблетът се предоставя изключително за удобството на пътниците. Върху 

неговия екран те ще получават актуална информация за забавната програма на 

лайнера. Ще имат достъп до менютата, ще могат да поръчват румсървис, ще гле-

дат филми и ще сърфират в мрежата. Върху своя iPad те ще могат да преглеждат 

полезна информация за пристанищата, където акостира Splendour of the Seas. 

Пътниците ще могат свободно да разнасят устройствата, но само в рамките на 

кораба. От Royal Caribbean планират да оборудват още пет кораба с iPad. Това 

трябва да се случи през следващите две години, съобщава CNN.

iPad става част от оборудването 
на круизен лайнер
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Бившият национал става 
четвърти в света на Мондиала 
в САЩ през 1994 г., а после приема 
Америка и за свой дом

Когато Лео Меси бил 

малък, си мечтаел да 

бъде като един бъл-

гарски футболист. Така 

поне разказват медиите 

в България. Десетки 

други малки момчета в Америка обаче 

със сигурност мечтаят да бъдат точно 

като този наш футболист. Това е бивши-

ят национал и играч на „Левски” Велко 

Йотов, който сега живее в Атланта.

„Когато бях малко момче, мечтаех 

да играя в аржентинския 

шампионат, и по-конкретно 

в „Нюълс Олд Бойс”, заяви 

наскоро Лионел Меси пред 

ESPN Brasil. Винаги седях до 

късно, за да гледам мачовете 

им по телевизията, когато 

бях малко момче”, припомня 

си Меси.

По това време една от 

звездите на „Нюълс Олд 

Бойс”, от които се вдъхно-

вява Лео Меси, е станалият 

4-ти в света от САЩ ‘94 Велко 

Йотов.

Юношата на „Левски” играе 

за аржентинския тим в пери-

ода 1995 - 1999 г., след като 

е взет от „Еспаньол” и в 106 

мача забива 35 гола, така че вероятно и 

Йотов е един от нападателите, на които 

малкият Лео е искал да подражава, 

докато с другите юноши гони топките 

край терена.

С лека усмивка и не малка доза за-

служена гордост Велко Йотов чете тази 

информация в интернет. Но е много по-

щастлив от успехите на десетките деца 

в неговата школа, за които той сега е 

не просто идол, а треньор и приятел. 

„Започнахме школата през 2005 г. с 

трима бивши съотборници от „Атланта 

Силвърбакс”. Първата година имахме 3 

отбора с общо 35 деца. Сега в момента 

има 7 хиляди деца”, разказва ми Велко 

в един от малкото моменти, когато 

почива. Почти по равно са момчетата и 

момичетата в United Football Academy 

USA, а някои от тях започват трени-

ровки още на 4-5 години, което според 

Велко показва, че 

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

европейският 

футбол става 

много по-

популярен в САЩ. 
„Повечето родители започват да 

разбират, че самата игра е по-инте-

ресна от традиционните им спортове 

тук – бейзбола и американския футбол. 

Нашата игра развива цялото тяло и 

самото мислене на едно дете”, казва 

Велко. Възпитаниците му тренират на 

16 игрища в 4 бази в района на Атланта. 

Според Йотов американчетата нямат 

традиция в този спорт, но футболът 

прогресира страхотно много. Затова 

допринасят много емитрантските деца, 

които учат тук. „В юношеския отбор на 

Америка има 17-годишно българче. Той 

е изпуснат за нашата държава, но има 

много такива таланти като него, които 

ще помогнат на САЩ. Не бих се учудил, 

ако до 10 години американците станат 

сериозен фактор в световния футбол.” 

Това вече си личи и от успехите на жен-

ския им отбор по футбол.

Велко Йотов идва в САЩ малко след 

като през 1999 г. изтича договорът му с 

аржентинския „Нюълс Олд Бойс”. И до-

сега той остава единственият българин 

играл в първа дивизия на аржентинско-

то първенство. „Когато през 94-та бяхме 

тук на Световното, нито съм си мислил, 

нито съм имал амбицията да живея в 

Америка. Просто така се стекоха обсто-

ятелствата. Но винаги съм приемал пре-

дизвикателствата и никога не ме е било 

страх да опитам нещо ново.”

Йотов започва да играе в „Чарлстън 

Батери”, Южна Каролина, а две годи-

ни по-късно се прехвърля в „Атланта 

Силвърбакс”. Футбулната му биография 

започва като юноша на „Левски”. Напа-

дателят играе в първия състав на сини-

те от 1988-а до 1993-та, като в 113 мача 

бележи 29 попадения, след което е 

купен от „Ботев Пловдив” и светкавично 

трансфериран в „Еспаньол”. Става 4-ти в 

света с България на Мондиал 1994, а за 

националния тим има 7 срещи и 1 гол. 

Когато приключва с активната си 

кариера, със съпругата му Ани реша-

ват да останат в САЩ заради децата. 

18-годишната Стефани, Николай – на 16, 

и най-малкият – Аксел – на 7, активно 

следват примера на баща си. Стефани е 

студентка с пълна футболна стипендия, 

Ники и Аксел също тренират усилено. С 

техния натоварен график е и Ани. „Ако 

използвам футболната терминология, 

Ани е футболният 

мениджър в 

семейството”,
казва Велко. Двамата са заедно от 21 

години, а от 19 са женени. Тя е от злат-

ните момичета на Нешка Робева и евро-

пейска шампионка по художествена 

гимнастика от първенството 

в Атина ’87. Сега вместо на 

греда Ани балансира между 

работа, натоварения график 

с много пътувания на Велко 

и тренировките и училището 

на трите им деца. Не обича 

да дава интервюта. Но за BG 

VOICE каза как се е появил 

малкият Аксел. „Обеща ми, 

че ще купи къща в Испания и 

затова се съгласих на трето 

дете.” Испания е и най-люби-

мата им държава, но съдбата 

решава друго.

От САЩ почти не пропуска 

мачовете от българското 

първенство и националите. 

Страда за липсата на успехи 

на сегашните си 

колеги, но има 

и обяснение за 

това. „Не можеш 

да изградиш 

отбор от 5-6 

добри играчи, 

които играят в 

световни клубо-

ве, а другите са 

в българското 

първенство. 

А и постоян-

ната смяна на 

треньора си 

оказва влияние. 

Българите сме 

нетърпеливи”, 

смята Велко. На 

световното в 

САЩ през 1994 

г. разказва, че въпреки критиките след 

първата загуба от Нигерия на никой 

в отбора не му пукало от медийните 

критики за играта им. „Сигурен съм, че 

след първия мач, не е имало българин, 

който да е мислил, че може да играем 

на полуфинал. На нас не ни пукаше, че 

паднахме от Нигерия, а продължихме 

да преследваме целта си. България 

дотогава не беше печелила официален 

мач на световно първенство и това 

беше цел номер 1. В момента, в който 

ние спечелихме мача с Гърция, главите 

на всички ни се изчистиха, че сме 

изпълнили главната цел, и започнахме 

да играем с настроение. А когато един 

отбор играе с настроение, резултатите 

идват.” И то какви резултати – България 

стана световна футболна сила, след 

като се класира на четвърто място 

(след спорен мач с Италия, в който 

съдията французин определено взе 

страната на противника). 

Велко се надява скоро да види подо-

бен български успех, но не е оптимист. 

„В момента няма млади футболисти, 

които да са водещи, и сега играят в А 

група. Липсва тази подкрепа отдолу, 

новото поколение, което да идва. А и те 

мислят по-малко 

за футбол, повече 

за изявите им в 

шоубизнеса”,
казва Велко, който също не пропуска 

BG парти или концерт в Атланта. Но 

по времето, когато той градил карие-

ра, било друго. „Имаше много строги 

правила, нямаше прошка – сгрешиш ли 

и си аут. Имаше напъване, структура, 

дисциплина, имаше организация и 

всеки си изпълняваше задължения-

та”, спомня си Йотов. Това, което сега 

липсва на българския футбол, са добри 

детски школи. 

Като тази, която 

Велко ръководи 

в Атланта. „Дос-

тавя ми страхот-

но удоволствие 

да взема едно 

дете, което не 

знае от коя 

страна се рита 

топката, и след 

година-две да 

го видя, че може 

да прави с нея 

каквото си иска, 

да го видя, че се 

развива – това 

е невероятно 

удоволствие за 

мен”, казва Велко 

Йотов и зами-

нава за поредния турнир със своите 

възпитаници.

Велко Йотов тренира 7000 деца 
в Атланта

Велко Йотов с част от децата в неговата школа в Атланта

Само на Хелуин Велко и Ани Йотова разменят ролите. „Тя е футболният мениджър 
в семейството”, казва той за съпругата си

Велко в „Нюълс Олд Бойс” – единственият българин, играл 
в първа дивизия на аржентинското първенство
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Вашият хороскоп за декември 2
Единствено за читателите на BG VOICE професионалният астролог Велина Лазарова пред-

лага пълен и точен месечен хороскоп.
Ако вие искате да получите детайлен, личен хороскоп, пишете на Велина на 

skywisdom2011@gmail.com или на (773) 655 8553.

Велина Лазарова
професионален астролог

 Тълкуване на рождена карта
 Прогноза за определен период 

от време
 Бизнес прогнози
 Съвместимост между партньори

ВЕЗНИ
От 23 ноември 

Слънцето навлиза в 
знака Стрелец и ще 
зареди с енергията 
си сектора от вашия 
хороскоп, който 
включва:

 дела, свър-
зани с роднини 
(братя,сестри)

 обучения и тренинги, свързани с 
работата ви или друг проект

 отношения с комшии или хората 
около вас в непосредственото ви обкръ-
жение

 социални контакти и кратки пътува-
ния.

В началото на декември ще възникне 
ситуация, свързана с дълбоки емоции в 
сферата на вашия дом, фамилия, корени. 
Тя ще бъде от финансов характер и ще 
предизвика размисъл относно вашата фи-
нансова осигуреност в бъдеще. Планетата 
на комуникациите Меркурий е все още в 
своята ретроградна фаза и допълнително 
ще забавя инициативите ви, свързани с 
легални или финансови документи или 
с тяхното придвижване. Бъдете пред-
пазливи в приемането на съвети около 
7 декември и проверявайте внимателно 
подадената ви информация.

Пълнолунието на 10 декември, което 
е и лунно затъмнение, ще предизвика 
радикална промяна във вашите вярвания 
и планове за бъдещето. Ще трябва окон-
чателно да вземете решение, свързано 
с пътуване (задгранично),обучение или 
някакви легални документи. Особено ще 
бъдат засегнати родените в последната 
декада на зодията.

Новолунието на 24 декември ще бъде 
подкрепено от планетата на бенефитите 
Юпитер. То ще акцентира отново върху 
дома ви, фамилните въпроси и вашата 
вътрешна стабилност. Необходимата 
промяна в тази област ще осигури вашия 
бъдещ растеж и развитие.

СКОРПИОН
За вас, Скорпио-

ни, декември ще е 
месец на растеж и 
развитие. Слънцето 
от 23 ноември до 
23 декември ще 
пребивава в знака 
на Стрелеца и ще 
донесе нови въз-
можности в сектора 

от вашия хороскоп, който включва:
 финансови дела и инвестиции
 възможност за повишаване на дохо-

дите ви
 стойностни идеи за нови източници 

на доходи
 повишаване или започване на нов 

бизнес или нова работа.
Очаквайте промяна и трансформация 

още в началото на месеца. Нещо, което 
ще кажете, някой, с когото контактувате 
(от всекидневието, брат/сестра или ро-
мантична връзка), или известие, което ще 
получите, води до дълбоки и интензивни 
емоции. Ако запазите спокойствие и са-
моконтрол над ситуацията, ще избегнете 
острия конфликт на 2-3 декември. На 5 
декември вече ще бъдете в състояние 
да уточните различията и да постигнете 
баланс в отношенията. Пълнолунието 
на 10 декември ще напомни отново за 
неразрешени финансови проблеми или 
общи ресурси. Ситуацията не може да 
се разреши напълно сега, но временно 
с някои приспособления от ваша страна 
ще овладеете проблема. Необходимо 
е търпение - особено с ретроградния 
Меркурий в тези дни, прибързването ще 
ви навреди и ще усложни проблема.

Новолунието на 24 декември от знака 
на Козирога изисква от вас концентра-
ция върху възникналите идеи и вашите 
непосредствени контакти. Подгответе се 
за нов старт и подновете връзките си с 
хора, които са ви помагали в миналото. 
Сключвайте новите договори и споразу-
мения след 14 декември, при директното 
движение на планетата Меркурий във 
финансовия сектор от вашият хороскоп.

КОЗИРОГ
Този месец – от 23 ноември до 23 де-

кември, Слънцето ще пребивава в знака 
Стрелец и ще обитава 12-ия сектор от 
вашия хороскоп, който свързваме със:

 най-скритите дълбини на душата ви, 
мислите, подсъзнанието

 лимити на външна изява, скрити 
размисли и тревоги

 здравни проблеми

 анализ на 
допуснати грешки в 
миналото.

В началото на ме-
сеца ще бъдете из-
пълнени с надежди, 
мечти и амбиция да 
достигнете целите 
си. Но ретроградни-

ят Меркурий в сферата на вашите открити 
врагове, тайни и секрети ви пречи да 
придвижите напред проектите си. Очер-
тава се и финансова дилема, свързана с 
дом, деца или фамилна ситуация, която 
ще внесе допълнително напрежение и 
тревоги. Не се предавайте, а релакси-
райте на 5 декември и се освободете от 
натрупаните тревоги и стрес. Пълнолу-
нието на 10 декември ще ви притисне 
и подтикне към промени, свързани със 
здравето ви и рутината в работата. След 
14 декември Меркурий тръгва директно 
и вашите идеи и планове се избистрят. 
Доверете се на интуицията си. 

Новолунието на 24 декември във 
вашият знак поставя ново начало по 
пътя на вашата независимост. Очаквайте 
промени във вашия дом и ситуацията 
в семейството ви. Приемането им само 
ще ускори времето на тази вътрешна и 
външна трансформация и ще доведе до 
ново начало, контрол над живота ви и 
нови творчески импулси.

ВОДОЛЕЙ
За вас, Водолеи, 

Слънцето от знака 
Стрелец зарежда с 
енергия сектора от 
вашата карта, който 
включва следните 
активности:

 всички групови 
проекти, сдружения 
и приятелски кръг

 вашите дългосрочни планове за 
бъдещето

 приходи от собствен бизнес
 дела, свързани със социални ак-

тивности, дарения и други обществени 
проекти.

Още в началото на месеца ще ви се 
иска да прекарате в уединение под вли-
янието на съвпада на Плутон - планетата 
на трансформацията, и Венера - планета-
та на любовта и социалните връзки. Ако 
смело се изправите срещу вътрешните 
си страхове или желания и достигнете до 
дълбоките причини, които ви нараняват 
или ви причиняват страдание, ще си 
осигурите бъдещ растеж. Не участвайте 
в конфликт, който не е ваш, и не влагайте 
усилия да сложите в ред неща, които ка-
саят други хора. В противен случай ще си 
навлечете гнева на „другата страна”, като 
прекъснете връзки, важни за вас. За щас-
тие под влияние на приятелския аспект 
между Венера и Марс равновесието на 5 
декември е лесно постижимо.

Пълнолунието на 10 декември от знака 
на Близнаци ще предложи варианти за 
развлечение и приятно прекарване на 
времето. Единствено въпросът с парите 
може да бъде конфликтна точка между 
вас и партньора.

Новолунието на 24 декември ще ви за-
вари в настроение, което ви връща назад 
във времето. Ще обмисляте ситуация, 
свързана с определен контрол, ситуация, 
която не ви носи удовлетворение в рабо-
тата и ежедневието ви.

Намерете ново вдъхновение и нова 
цел, които биха осмислили бъдещите ви 
усилия и стремежи. Разчитайте предимно 
на собствените си сили, кураж и силен 
дух!

РИБИ

От 23 ноември до 

23 декември Слън-

цето ще пребивава 

в знака на Стреле-

ца и ще активира 

областта от вашия 

хороскоп, която 

акцентира върху:

 вашия профе-

сионален статус, 

кариера, бизнес инициативи

 дела, свързани с родител

 активности, свързани с официални 

органи и легални, юридически дела

 заслужени награди, повишаване на 

статус, популярност.

Още в първите дни на декември 

влагате много усилия и емоции в дълго 

очакван проект, мечта или нещо, което се 

опитвате да достигнете от дълго вре-

ме. Нетърпението ви и ретроградният 

Меркурий в знака на Стрелеца работят 

срещу вас. Ще има отлагания, забавяния 

и пропуски по пътя към целта. По-добре 

изчакайте дните след 14 декември, когато 

бариерите по пътя ще бъдат отстранени. 

Пълнолунието на 10 декември разклаща 

устоите на вашата емоционална сигур-

ност, като носи нестабилност в дома или 

друга фамилна ситуация. Може да се 

наложи да се въздържите от мнение, за да 

удовлетворите нечие друго желание.

Новолунието на 24 декември ще ви 

даде възможност да възстановите прова-

лените си планове и да поемете контрол 

над събитията. Ситуацията засягаща дома 

и семейството, отново ще бъде баланси-

рана и ще можете да се организирате за 

посрещането на празниците.

СТРЕЛЕЦ 
Честит РОЖДЕН ден на всички, родени под знака на Стрелеца! Мисията на всички, 

родени със Слънце в Стрелец, е да окуражават и вдъхновяват другите по пътя на 
житейските предизвикателства. Със своята оптимистична природа и философ-
ски възгледи Стрелецът никога не спира своето развитие - при него жаждата за 
познание е безгранична. Помествам малък откъс от „Алегория“ - за мисията на знака 
Стрелец. „А беше сутрин, когато Бог стоеше пред своите дванадесет деца и във всяко 
от тях посяваше семето на човешкия живот. Едно по едно всички деца пристъпваха 
напред, за да получат своя определен подарък.

Стрелец, искам от теб да накараш хората да се смеят, защото поради неразбира-
нето на Моята Идея те се огорчават. Чрез смеха трябва да дадеш на човека надежда, 
та чрез надеждата да обърне очите си към Мен. Ти ще 
докоснеш много животи, ма- кар и за миг, и ще узнаеш тре-
вогите на всеки живот, който докосваш. На теб, Стрелец, аз 
давам дара на Безграничното Изобилие, за да можеш да го 
разпростреш така, така че да достигне до всеки мрачен 
ъгъл и да го освети.“

Този месец Слънцето ще пребивава в знака на 
Стрелеца от 23 ноември до 23 декември. Вашата персонал-
ност и външна изява ще ви донесат много успехи и нови 
възможности този месец. Още в началото на декември 
съвпадът на Плутон с Венера в сферата на вашите ресурси ще изисква дисциплина 
и концентрация, за да въведете в ред и установите източниците на вашите прихо-
ди. В тази сфера ще е необходима реорганизация с оглед на по-добро качество, 
пестене на време и енергия. Проявете сдържаност в дните около 2-3 декември и 
контролирайте агресията в поведението. Пълнолунието на 10 декември в знака на 
Близнаците акцентира вниманието върху близките партньорства и връзки. Опитайте 
се да видите и разберете и другата гледна точка. Само така ще можете да изгладите 
разногласията и да постигнете компромис... След 13 декември планетата на комуни-
кациите Меркурий минава в директно движение и лесно ще придвижите проектите 
си. Новолунието на 24 декември ще даде път на новите възможности в материалната 
сфера. По този начин ще засилите вашия контрол върху финансите си и ще постиг-
нете по-добра организация на работа.
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Арести заради пиратско теглене на филма Love.net
Докато в България полицията приятелски се 
отнася с торент сайтовете, в САЩ закриха 
130 домейна с пиратско съдържание

Антимафиотите в Бълга-

рия извършиха първите 

арести срещу хора, кои-

то са качили нелегално 

в торент сайтове филми 

като българския „Лов на 

дребни хищници” и американската про-

дукция, снимана в страната - „Конан Вар-

варина”. Съвсем скоро отделът за борба 

с организираната престъпност обеща 

да разобличи официално и „пиратите”, 

пуснали нелегално в мрежата филма 

Love.net, съобщиха от МВР. Продукцията 

се появи в интернет само преди броени 

дни и се предлага за легално гледане 

срещу едва 2.40 лева. Но тарикати са 

успели да разчетат кода, с който е качен 

файлът, и са го копирали. Така филмът се 

появи в няколко торент тракера, където 

всичко се предлага съвсем безплатно. 

Продуцентите на филма изпратиха апел 

до всички българи, който бе разпрос-

транен от големите ежедневници, къде-

то обясняват криминалния характер на 

тегленето на продукцията им и гледане-

то й без пари. В България отношението 

на МВР към торент сайтовете е по-скоро 

приятелско, защото основните тракери 

“Замунда” и “Арена”, които иначе не са 

достъпни за повечето държави извън 

страната ни, продължават всекидневно 

да бълват десетки заглавия без пари.

В същото време федералните власти 

в САЩ предприеха най-мащабната си 

кампания по затваряне на интернет 

домейни като част от операция по 

борба със страници, които предлагат 

контрабандни стоки или пиратско 

съдържание. Федералната служба за 

имиграционен и митнически контрол 

(Immigration and Customs Enforcement - 

ICE) затвори над 130 интернет домейна 

с цел да запазят търговските интереси 

на американските компании, съобщи 

интернет сайтът TorrentFreak. Тези 

действия могат да бъдат обжалвани, 

защото все още новият закон в САЩ за 

борба с пиратството чака одобрението 

на Конгреса.

Затварянето на домейните се случи 

само дни преди т.нар. киберпонеделник 

– първия работен ден след празниците 

за Деня на благодарността. Тогава точно 

преди година федералните власти за-

твориха други 82 домейна, включително 

търсачката за споделяне на торенти 

Torrent-Finder. Операцията от 2010 г. 

беше определена от ICE като киберпо-

неделник. Времето е избрана нарочно 

да следва Деня на благодарността, 

когато американците се възползват от 

големите намаления (особено онлайн) 

покрай Черния петък. 

Този път службите са насочили внима-

нието си към интернет страници, които 

директно таксуват своите посетители за 

услугите, които предлагат. Също така по-

вечето домейни са свързани с предлага-

нето на контрабандни и фалшиви стоки, 

като само един е свързан с продажбата 

на пиратско музикално съдържание. 

При действията, предприети миналата 

година, бяха затворени сайтове, които 

предлагат на потребителите да свалят 

безплатно музика и филми. Няколко ме-

сеца след това под прицела на властите 

попаднаха и такива, които предлагат 

стрийминг услуги. В списъка за тази 

година такива сайтове обаче за момента 

не фигурират.

Класираха най-лошите филми за 2011 г.

Sucker Punch на режисьора Зак Снайдър е най-лошият филм на годината, 

гласи допитване на филмовия сайт Fandango.com.

Sucker Punch бе пуснат по екраните през март. Той разказва историята на 

момиче, което е изпратено от втория си баща в санаториум за душевно болни. 

Героинята се опитва да избяга с помощта на собствените си фантазии, пише 

БГНЕС. В измислени светове тя трябва да се сражава с роботи, зомбита, самураи 

и дракони. В лентата участват Емили Браунинг, Джен Мълоун, Оскар Айзък и 

Джон Хем. Филмът е спечелил 90 млн. при бюджет от 82 милиона. В класацията 

на недолюбваните от феновете филми се нареждат и Bucky Larson: Born to Be a 

Star, както Cowboys and Aliens. Shark Night 3D и Mars Needs Mom влизат в топ 5, а 

Red Riding Hood, Green Lantern и Conan the Barbarian са в топ 10.



Колко е 
идеалното 
време за секс
Перфектният интимен контакт 
трае между 7 и 13 минути

Оказва се, че онези многочасови страстни нощи, за които мечтаят 

жените, а мъжете се опитват да им осигурят, нямат нищо общо 

с реалността. Според екип от американски лекари най-добрият 

секс продължава от 7 до 13 минути. Учените са на мнение, че 

’’дори само 3 минути са достатъчни за получаване на удовлетво-

рение’’ от интимния контакт. В проведената анкета са участвали 

няколко хиляди души, за да определят колко е за тях идеалната продължителност 

на сексуалния акт. Резултатите, публикувани в изданието The Journal of Sexual 

Medicine, сочат като най-чест отговор този в диапазона между 7 и 13 минути.

Сексът, който продължава от 3 до 7 минути, бил назован като ’’адекватен’’, този 

под 3 минути - като ’’твърде бърз’’, а актът над 13 минути - за ’’прекалено дълъг’’. С 

това изследване щатските експерти развенчават мита, че добрият секс задължи-

телно трябва да е и дълъг. ’’Във фантазиите моделът за мъжката сексуалност са 

големи пениси, твърда като камък ерекция и полова активност, която продължава 

през цялата нощ. Ние виждаме това в киното, четем го в книгите. Ето защо все още 

много мъже и жени вярват в тази утопия. В нашето проучване обаче ние получи-

хме резултати на реалния, а не на въображаемия модел на сексуалността’’, обоб-

щава д-р Ерик Корти, който е един от медиците, провели научния експеримент. 

Според лекарите познаването на този реален модел ще е от полза за лечението 

на хора със сексуални затруднения, а в по-широкия смисъл той ще допринесе за 

намаляване на случаите, в които възникват полови дисфункции.

Здраве за секс

Ако искате да разгорещите страстите, първо раздвижете тялото. Със 

спорт! Физическата активност е особено важна за добрия сексуален 

живот. Спортът повишава отделянето на ендорфин, което ни кара да 

се чувстваме по-щастливи и здрави, а това автоматично повдига и 

либидото ни. Да не говорим, че жените се чувстват секси, когато са убедени, че 

изглеждат добре и нямат излишни мазнинки по тялото. 

Правилното хранене също е важно. Не е тайна, че има храни, които са 

природни афродизиаци, а и няма да намерите полуфабрикат или junk food, 

които да повишат сексуалното ви желание. Освен това запушените артерии ще 

намалят потока на кръв към гениталиите, а доброто кръвоснабдяване там е от 

голямо значение.

Излишни килограми водят до промяна в баланса между естроген и тестос-

терон, което допълнително може да намали желанието ви за интимни ласки. 

Хапвайте повече плодове 

и зеленчуци и по-малко 

пържено. Преборете се със 

стреса – той е основният 

враг на здравето. Колкото 

и да спортувате, колкото и 

здравословно да се стараете 

да се храните, ако сте на-

прегнати и се чувствате като 

кълбо от нерви, нищо добро 

няма да се получи.

Сексът над 13 минути се смята за прекалено дълъг
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Мъж и жена. Влюбе-

ни. Задушевна об-

становка. Свещи, 

хайвер и шампан-

ско. Погледите се 

срещат, устните 

им се приближават. Учестено дишане! 

Изведнъж жената се сепва за миг и с 

насълзени очи се обръща към люби-

мия: „Скъпи, толкова... лош дъх имаш!” 

Случвало ли ви се е? Дори и да не е 

точно по този неудобен начин, голяма 

част от хората са се гърчили от притес-

нение заради това. Според статистика 

близо 1/3 от населението на земята 

страда от лош дъх в устата. Това никак 

не е незначителна подробност и затова 

е хубаво да се замислите.

Причината?
Проблемът може да бъде предизви-

кан от редица неща. Лошата хигиена, ха-

рактерна за доста от мъжете, е една от 

съществуващите причини. Друг повод 

за неприятната миризма могат да бъдат 

заболявания на стомашно-чревния 

тракт или коремната кухина. Бонбоните 

и дъвките също могат да създадат про-

блеми, защото много от тях съдържат 

захар, с която бактериите се хранят. Ако 

трескавото миене на зъбите на всеки 

час, дъвченето на цели пакетчета дъвки 

и жабуренето с освежители за уста не 

помага, вероятно проблемът идва от 

липсата на витамини и минерали. В тези 

случаи е нужно да лекувате целия си 

организъм, за да възвърнете баланса на 

полезните вещества в него. 

Дотук добре, но 

какво да правим?
Лошият дъх може да бъде преборен с 

препарати. Да, без доктори, без лекар-

ства, без страшни машини, от които да 

сънувате кошмари с дни! Или с треви – 

също без доктори. Ето няколко идеи за 

справяне с проблема:

Магданозът най-добре неутрализи-

ра неприятния дъх в устата, включител-

но и миризмата от цигарения дим. Ако 

не успеете да намерите магданоз, рабо-

та ще свършат и кориандърът, ментата, 

пелинът, евкалиптът, розмаринът или 

кардамонът. За да се постигне по-добър 

ефект, тези треви трябва по-дълго да се 

дъвчат или да се запарват като чай. Из-

броените растения не само отстраняват 

неприятната миризма – те влияят добре 

и върху храносмилането.

Разбира се, може да се приложи и 

друга терапия, като например с кисело 

мляко. Последните изследвания 

показват, че всекидневната му 

употреба понижава нивото на 

водородния сулфид в уста-

та. Именно това вещество е 

основната причина за появата 

на неприятен дъх. Редовното 

консумиране на 

кисело мляко 

препятства 

образуването 

на вредни 

бактерии
които предизвикват заболявания на 

венците и поява на петна върху зъбния 

емайл.

Плодове и зеленчуци, богати на 
целулоза – към тая категория спадат 

ябълките, морковите и целината. Те 

помагат за обилното слюноотделя-

не, което овлажнява устната кухина 

и отстранява най-дребните частици 

останала храна. Много често именно 

тези частици са причина за неприятния 

дъх в устата.

Дъвката, както вече отбелязахме, не 

може да ви спаси от неприятния дъх в 

устата, но може да го прикрие. Тя също 

предизвиква обилно слюноотделяне, 

почистващо устната кухина. Избирайте 

си дъвка без захар - задължително.

Храни с високо съдържание на 
витамин С: малините, къпините, боро-

винките, цитрусовите плодове и дините 

съдържат витамин С в големи количе-

ства и изграждат в устата среда, небла-

гоприятна за развитието на бактерии.

Редовната консумация на витамин С 

е важна и за здравето на венците. Но 

обърнете внимание, че витамин С тряб-

ва да се приема от натурални продукти, 

тъй като отделните добавки могат да 

предизвикат хранителен дисбаланс.

Как да преборим лошия дъх?
Начините са много, но е задължително да избягвате 
захар – тя храни бактериите, създаващи проблема
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ШАРЕНА ТУРШИЯ. НАШЕНСКО МЕЗЕ ЗА 

КОЛЕДНИТЕ И НОВОГОДИШНИТЕ 

ПРАЗНИЦИ

КУЛ
ИНАРНИ ПЪТЕШЕСТВИЯ С

Емануел а

Приготвяне
Всички продукти се нарязват и смесват. Посипват се със солта и захарта. Добавят се дафиновите 

листа, бахарът и черният пипер. Заливат се с олиото и оцета. 

Разбърква се много добре и се оставя да престои 2 часа. 

Пълни се в буркани и се стерилизира 15 минути. 

От посочените продукти се получават 20 буркана от 800 мл.
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Три модни 
предложения 
за топли 
зимни 
аксесоари

Комбинация 1: Кожата с дълъг косъм е актуална този сезон и присъства като 

елемент в различни аксесоари. Зимните пухкави ботуши в черно с гумен клино-

виден ток и обкантване около шафта идеално ще предпазят краката ни и ще ни 

осигурят стабилна походка. С тях перфектно си пасва обемиста чанта тип торба 

с пухкава сива кожа и сваляща се дълга дръжка, която стои като елемент от ди-

зайна. Интересен вид й придават капсите и преплетената къса дръжка. Комби-

нацията се завършва с черна  топла зимна ушанка с „рошава” подплата, отново в 

нежно сиво (виж снимка 1).

Комбинация 2: Стабилни боти в рокерски стил с пухкав маншет в изтъркано 

кафяво. Набиранията в горната част на стъпалото, ципът и катарамите подчер-

тават леко момчешкия стил. През рамо намятаме удобна кафява велурена чанта 

с пухкави декорации и страничен джоб. Допълваме романтичния вид на лошо 

момиче с топла зимна плетена шапка в светлобежово, като оставяме косата си 

да се подава свободно от нея (виж снимка 2).

Комбинация 3: Изцяло момичешки зимни боти от велур с гумен клиновиден 

ток и рошав маншет от изкуствена кожа с дълъг косъм. В ръката обемна чанта 

в кафяво с двойна дръжка с небрежни набори и сваляща се дълга презрамка. 

За да сме завършени кокетки, над ботите се подават плетени вълнени чорапи 

със закачливи връзки в кафяво (виж снимка 3)
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ВОДОРАВНО: Ватикана. Атаман. Попово. Ило. Цип. Марадона. Ет. Цица. Ерида. Салони. Арикара. Онегин. Теле. Море. Инар (Густав). Манов (Емил). Топола. Чам. Каватина. “То”. “Пари”. Отокар. Тирана. Иван 

Асен. Иконом. Рива. Нане. Апер. Пират. Неново. Куб. Пирамида. ОН. Лото. Аретир. Парола. Ана Мария. Осинин (Димитър). Манш. Ров. Парад. Бином. Кел. Ранина. Ака. Бацил. Кемане. Ок.

ОТВЕСНО: Марица. Окапи. Акула. Ока. Пилор. Марин. Боровец. Мим. Цонев (Коста). Ракел. Тос (Регина). Ли (Софус). Мане (Едуар). Кино. Полип. Тапа. Игита (Хосе). Анани. “Анар”. “Нора”. Иново. Опера. 

Ирак. Лапа. Анапа. Имена. “Ана не”. Одер. Ротов (Константин). Роман. Дим. Фаворит. Литак. Вираж. На. Тоник. “Манон”. Подем. БАН. “Га”. Адата. Акари. Атами. Ми. Арена. Асири. Ирана. Кале. Ало. Трева. 

Ориноко. Ноти. Евро (Катерина). Натан (Жак). Яшмак.



Двама селяни ходили до града и на 

пазара гледат надпис „Хамелеони - 3лв.”

Взели те един и се прибрали на село. 

Сложили го върху жълт плат и хоп - 

станал жълт! После върху червен плат 

- веднага почервенял! След това върху 

зелен плат - веднага станал зелен.

...Накрая го сложили върху едно ро-

допско одеяло с разноцветни шарки. 

Тогава той бавно вдигнал поглед към 

тях и рекъл:

- Аааа, що си не е..те майката, а?!

Младоженка пише писмо до рубри-

ката „Съвети” в местния вестник:

„Моля, помогнете ми със съвет. Мъ-

жът ми е сексуален маниак и постоян-

но ме кара да правя секс с него - когато 

чистя, когато готвя, дори като пера и 

подреждам масата. Кажете ми какво да 

правя?

P.S. Извинете за накъсания почерк.”

- Знаеш ли, съседката ми се ожени за 

американец?

- Е, как е?

- Ами той я убеждава да правят само 

безопасен секс, и почти я е убедил.

- И как е?

- Ами засега е успял да я убеди да 

спят в отделни стаи. Сега остава само 

да я убеди, че това е секс.

- След сватбата всяка сутрин събуж-

дах мъжа си с целувка.

- А след това?

- После само след две седмици, той 

си купи будилник.

Разговор между приятели:

- Поздравления - ти си се оженил?

- Да ожених се!

- А защо се ожени?

- Защото вече не ми харесваше да се 

храня в заводската столова.

- А сега?

- Сега ми харесва...

Отчаяна жена вдигнала телефона и с 

облекчение чула приятелски глас.

- О, майко - изхлипала тя. - Имах ужа-

сен ден. Сутринта си изкълчих глезена 

и не можах да отида на пазар. Перал-

нята се повреди, бебето не ще да яде, 

къщата е с главата надолу, а довечера 

ще ни идват гости.

- Не се тревожи, ще дойда след поло-

вин час. Ще напазарувам, ще почистя 

и ще сготвя вечерята. Ще нахраня 

бебето и ще повикам техник да попра-

ви пералнята. Ще направя всичко. Ще 

се обадя и в службата на Джордж и 

ще му кажа да се прибере вкъщи и да 

помогне.

- На Джордж ли? Кой 

Джордж?

- Джордж - твоят съ-

пруг. Това не е ли триста и 

четиринайсет, четирийсет и 

шест, двайсет и осем?

- Не, тук е триста и чети-

ринайсет, четирийсет и шест, 

двайсет и девет.

- Ооо!

- Това значи ли, че няма да дойдете?!

Младоженци се настанили във ва-

шингтонския хотел „Уотъргейт”. Булката 

се безпокояла, че стаята все още може 

да се подслушва, затова поискала мъ-

жът й внимателно да я претърси. Той 

погледнал зад завесите, под леглото, в 

гардероба и накрая под килима. И там 

открил загадъчен диск с четири винта. 

С помощта на швейцарското си ножче 

отвъртял винтовете и изхвърлил диска 

през прозореца.

На другата сутрин, преди да заминат, 

управителят на хотела ги попитал:

- Хареса ли ви стаята? А обслужва-

нето? Как прекарахте в хотел „Уотър-

гейт”?

- Защо ни задавате толкова много 

въпроси? - учудил се младоженецът.

- Защото от стаята под вас се оплака-

ха, че полилеят паднал отгоре им.

- Още нещо, господине? - пита кел-

нерът от румсървиз, след като сервира 

вечеря за двама.

- Не, благодаря. Това е всичко.

Келнерът се обръща да си тръгне, но 

забелязва красиво дантелено бельо на 

леглото.

- Нещо за жена ви, господине?

- Да. Чудесна идея. Донесете ми 

пощенска картичка.

Американски турист гостувал в 
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скъп лондонски хотел. 

Една сутрин той вдигнал 

слушалката и поискал 

румсървиз.

- Искам три препържени 

яйца, твърди като камък, 

филийка, изгорена на 

въглен, и чаша черно кафе 

с вкус на кал.

- Съжалявам, господине, не сервира-

ме такава закуска - отговорили му от 

румсървиза.

- Тогава защо вчера ми сервирахте?

- Как се нарича жена, която прави 

секс за пари? 

- Проститутка. 

- А жена, която прави секс за много 

пари? 

- Модел.

Кенгуру постоянно бягало от клет-

ката си в зоопарка. Тъй като знаели, 

че скача много нависоко, пазачите 

издигнали нова триметрова ограда, 

но на другата сутрин кенгуруто пак 

избягало. Затова поставили шест-

метрова ограда, но животното отново 

избягало.

Ламата наблюдавала всичко това от 

съседната клетка и попитала:

- Според теб до каква височина ще 

стигнат?

- Няма значение - отговорило кенгу-

руто. - Стига само някой да се сети да 

заключи вратата през нощта!

Камилче попитало баща си:

- Татко, защо имаме гърбици?

- Виж, сине - отговорил бащата, - 

нашите гърбици съдържат мазнина, 

необходима за дните, през които сме в 

пустинята.

- Аха - казало камилчето. - А защо 

имаме дълги мигли?

- За да пазят очите ни от пясъчните 

бури, които бушуват в пустинята.

- Ясно. Татко, а защо имаме големи 

крака с меки възглавнички?

- Защото пясъкът в пустинята е мно-

го мек и иначе ще потъваме.

- Благодаря, татко. Тогава какво 

правим в лондонския зоопарк?

Мъж се настанява в западнал хотел.

- Стаята е осемнайсет долара на 

вечер - казва управителят. - Ако сам 

си оправите леглото, ще струва само 

осем долара.

- Сам ще си го оправя.

- Добре, ще ви донеса чук и пирони.

Директорът на обеднял зоопарк 

имал нужда от главна атракция за 

лятото и убедил един посетител да 

облече костюм на горила. Измамата 

имала успех, тъй като човекът ентуси-

азирано играел ролята си, поглъщал 

цели кофи банани, заплашително 

обикалял из клетката и драматично 

се биел по гърдите. Един ден обаче 

прекалил и паднал в клетката на 

лъва.

- Помощ! Помощ! - завикал той.

Лъвът надал могъщ рев, нахвърлил 

му се, поставил лапа върху гърдите 

му и изръмжал:

- Млъкни, иначе и двамата ще си 

изгубим работата!

Каква е разликата между зоопарко-

вете в северните и южните щати? 

- В южните щати пред клетките 

наред с описанията на животните има 

кулинарни рецепти.

Две стари моми на средна възраст 

- Кей и Матилда - отишли в зоопарка. 

Когато стигнали до клетката на гори-

лата, маймуната изведнъж дръпнала 

Матилда в бърлогата си и я изнаси-

лила.

След няколко седмици двете жени 

се срещнали на улицата. Кей попитала 

Матилда как я кара след случая.

- Ами, ти как мислиш? - изсумтяла 

Матилда. - Той нито се обади, нито ми 

писа...

Съпруга се обажда в службата на 

мъжа си.

- Извинявай, скъпа, но в момента 

съм много зает - казва той. - Нямам 

време за приказки.

- О, няма да те бавя. Просто имам 

една добра и една лоша новина.

- Виж, наистина съм зает - повтаря 

съпругът. - Кажи ми само хубавата.

- Добре - съгласява се тя. - Въздуш-

ната възглавница на колата работи.

Виц в снимка

Двама плуват в реката. Единия 

казва:

- А! Влезе ми риба в задника!

Другия отвръща:

- Не е риба. Плувай, плувай...

Майкрософт обмислял да пус-
не нова руска версия на Windows.

При нея вместо надпис „Откри-то е ново устройство, да инстали-рам ли драйвери”, ще излиза над-пис „Открито е ново устройство. Трябва да го полеем!”

Краят на работния ден в голяма търговска банка. Чистачката плахо чука 

на вратата на директора:

- Господин директор, искам да ви помоля, ако е възможно, да ми оставите 

ключа от трезора.

- Лельо Иванке, ти нещо не си добре! Как така ще ти оставя ключа от трезо-

ра?! Та там са най-ценните ми документи.

- Ами, добре. Щом не може - не може. Обаче да знаете, че вече ми писна да 

отключвам с кламер, за да измия пода вътре.

Колаж от Facebook
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В младенческа възраст 

мъжете сме склонни на 

какви ли не авантюри. 

Дори понякога твърде 

безразсъдни. Част от 

това време обикновено 

са и татуировките. Актуални за момен-

та, дори модни някак си, в друга част от 

живота ни те вече са не само излишни 

и демоде, но дори и грозни. И тук не 

говорим за смешните моряшки от рода 

на “Пешо и Станка” и до имената леп-

нато сърце – обичаен сюжет за мъжете 

по Черноморието, а за разните му там 

дракони или китайски йероглифи. Но 

също за татуирани малки именца или 

рисунчици, напомнящи ни за някоя лю-

бов. Знаете как е – като се влюби човек, 

е готов на всичко за любимата, дори и 

да си я изографиса по тялото. След две-

три години, когато обикновено любовта 

си отива, ни се иска някак, ако може, да 

си отиде и татуировката.

Ето как се е справил с този проблем 

човек, който в дълъг период от живота 

си също е бил обладан от любов, но 

не към някоя жена, а към расистката 

идея. Браян Уиднър от Нешвил е бил 

основател на скинхед бандата “Винл-

ендърс”, разказва германският вестник 

“Билд”. Което от само себе си означава, 

че е бил доволно нашарен с различ-

ни отличителни татуировки, които да 

показват кой е и за какво се бори. Но 

през 2006 г. взел, че се влюбил вече и 

в човек - в красивата си съидейничка 

Джули, после им се родило и дете. Все-

кидневните проблеми по отглеждането 

им ги оттласнали от идеологията им. От 

миналото обаче

не можеш просто 

така да се откажеш 
- захвърляш го и край. Всичко по 

тялото, в това число и по лицето, на 

Браян напомняло за скинхед бандата: 

окървавени ръце, свастики, черепи, 

кости, надписи: HATE (омраза) по ръце-

те… Уиднър дори не можел да започне 

работа, защото навсякъде гледали на 

него като на чудовище.

Младото семейство обходило надлъж 

и нашир интернет пространството в 

търсене на ефективен способ за пълно 

премахване на татосите по лицето. 

Но такава услуга твърде рядко е била 

искана и малко лекари имали опит в 

извършването на подобни операции. А 

най-големият проблем бил и в това, че 

двамата просто не можели финансово 

да си позволят скъпа хирургическа на-

меса – нямали нито пари, нито здравни 

застраховки.

Браян бил готов дори да полее 

лицето си с киселина, а после да се 

остави на пластичните хирурзи да му 

го моделират, но вече без рисунките по 

него, когато жена му се сетила за най-

върлия си враг. Дерил Дженкинсън бил 

активист на антифашистката организа-

ция “Филаделфия”. Въпреки отколеш-

ната им идейна вражда той изслушал 

младата Джули и решил да й помогне, 

без значение какви са били тя и мъжът 

й по-рано. Посъветвал ги да се обър-

нат към Южния център за юридическа 

защита SPLC. Той напътства и помага на 

много хора, които искат да се оттлас-

нат от организациите, проповядващи 

насилие и расова нетърпимост. Все пак 

в центъра имат опит и невинаги гледат 

с доверие на всеки, поискал от тях 

помощ. Понякога това са чисто и просто

агенти на скинхед 

и фашистки групи

които искат да 

подринат устоите 

на SPLC. Все пак 

от центъра взели 

присърце молбата 

на нашия герой и 

го свързали със 

спонсор, готов да 

финансира хирур-

гическа операция 

за премахване 

на татуировките. 

Поставили обаче условие – Браян да за-

почне работа или да стане колежанин. 

Което било лесно за него – самият той 

искал същото.

Доктор Брюс Шек, шеф на отделе-

нието по пластична хирургия в ме-

дицинския център на университета 

“Вандербилт” в Нешвил, се захванал 

с тази сложна операция. Всъщност 

манипулациите щели да са няколко, и 

то с лазер. Предупредил пациента си, 

че премахването на рисунките е адски 

болезнено, много повече от самото им 

поставяне по тялото.

Браян Уиднър изтърпял общо 25 се-

анса за 16 месеца. Операцията му била 

филмирана от кинокомпания. Снимали 

всичко – от ежедневието му до отчаяни-

те му викове, когато лазерът изгарял 

живи клетки по кожата на лицето му. Но 

Браян изтърпял – ако това е разплата-

та за греховете му, той бил готов да я 

приеме. Надявал се и че, когато изгледа 

филма, някой неориентиран пубертет 

няма да тръгне по неговите стъпки и 

няма да окепази тялото си с татуиров-

ки, за които след години ужасно ще 

съжалява.

Сбогом на татуировките
Преди да си ги поставите, помислете дали и 
след години ще са ви нужни. Един американец 
успя да ги премахне, но на скъпа цена

Метаморфозата на Браян
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Бившата Мис Италия Джорджия Палмас е сред най-популярните личности в 
страната. Тя е позната от различни телевизионни програми и най-вече от шоуто 
„Striscia La Notizia” - италианските „Господари на ефира”, където се подвизава като 
адреналинка. През 2000 г. Джорджия остава на второ място в конкурса „Мис Свят” 
за сметка на индийката Чопра. Година по-късно печели титлата Кралица на красо-
тата в Европа. 

Иначе Джорджия е била в леглото на един от най-големите плейбои във футбола 
- Кристиан Виери. Вместо него обаче екзотичната красавица предпочита не дотам 
популярния Давиде Бомбардини, който в момента се подвизава в тима от Серия Б 
„Албинолефе”. Иначе е минал през отборите на Рома, Палермо и Болоня.

Явно известността не е гаранция за доминация на женския фронт.

Футболни съпруги

Пълната програма в 
групата на България 
за Мондиал 2014

България стартира в 

Световните квалифика-

ции за Мондиал 2014 с 

домакинство на Италия 

на 7 септември 2012 г. 

и завършва също с до-

макински мач - срещу Чехия на 15 ок-

томври 2013-а. Програмата за група В 

беше изработена сравнително бързо 

вчера в Прага от представителите 

на шестте федерации, чиито отбори 

са в групата - Италия, Дания, Чехия, 

България, Армения и Малта.

Както е известно, на Световното 

първенство в Бразилия след три 

години Европа получи 13 места. 

53-те нации на Стария континент са 

разпределени в девет квалифика-

ционни групи, от които само победи-

телите получават право на участие на 

финалите.

От деветте отбора, заели 2-ро 

място в групите, от баражите отпада 

този с най-слаби показатели. Остана-

лите осем отбора се разпределят с 

жребий в четири плейофни двойки, 

като победителите също добиват пра-

во на участие на Световното първен-

ство. Датите за тези баражи са 15 и 19 

ноември 2013 г.

„Лудогорец” с уникален обрат 
на „Армията”

ЦСКА и „Лудогорец” изиграха 

спиращ дъха мач пред 9000 

зрители на стадион „Бъл-

гарска армия”, в който червените 

водеха с 2:0 до 86-ата минута след 

попадения на Жуниор Мораеш, но 

с невероятни попадения на Кишада 

и Иван Стоянов гостите стигнаха до 

заслужено равенство (2:2).

Точката бе достатъчна на тима от 

Разград да запази първото си място 

след края на есенния полусезон, тъй като е с по-добра голова разлика от 

днешния си опонент. На три точки зад двата тима пък са „Черноморец” и „Лев-

ски”, което предвещава вълнуваща втора част на първенството през пролетта.

Сърбия би Бразилия и помогна 
на България

Европейските шампиони от 

Сърбия доказаха, че са сила 

от световна класа, която не 

се церемони с никого. „Плавите”, 

които правят ужасяващо слабо 

представяне на Световната купа 

в Япония, наказаха световните 

шампиони от Бразилия с 3:1 (27:25, 

20:25, 25:20, 25:22) в мач от 8-ия 

кръг, който се игра в „Хамамацу 

Арена” пред 3000 зрители.

Така Сърбия записа едва втората 

си победа за Световната купа, но нанесе трето поражение на „Селесао”, което 

го изхвърли от призовата тройка за сметка на Италия. Така Сърбия, която е 

без шанс за спечелване на олимпийска квота от Световната купа, индиректно 

помогна на България и остави 3 отбора от Европа (Полша, Русия, Италия) на 

първите 3 места в класирането, които дават право на олимпийска квота.

Новак Джокович е в София!

Световният номер 1 в мъж-

кия тенис Новак Джокович 

е пристигнал тази вечер в 

София. 24-годишният сърбин е в Бъл-

гария не заради професионалните 

си занимания, а за участието си в 

екшъна „Непобедимите” 2, който се 

снима у нас вече почти два месеца, 

съобщава „Дарик”. Оказа се, че Джо-

кович има малка роля във филма, 

който събра в страната ни звезди 

като Силвестър Сталоун, Арнолд 

Шварценегер, Брус Уилис. Сърбинът 

ще е в столицата ни за кратко.

2012 година:

7 септември:

България - 

Италия

Малта - Армения

8 септември:

Дания - Чехия

11 септември:

Италия - Малта

България - 

Армения

12 октомври:

Армения - Италия
Чехия - Малта
България - Дания
16 октомври:
Италия - Дания
Чехия - България

2013 година
22 март:
България - Малта
Чехия - Дания

26 март:
Малта - Италия
Армения - Чехия

Дания - България

7 юни:
Армения - Малта

8 юни:
Чехия - Италия

11 юни:
Дания - Армения

6 септември:
Италия - 
България
Чехия - Армения
Малта - Дания

10 септември:
Италия - Чехия
Армения - Дания
Малта - България

11 октомври:
Дания - Италия
Малта - Чехия
Армения - 
България

15 октомври:
Италия - Армения
България - Чехия
Дания - Малта

Пълна програма в група В на зона 
Европа от Световните квалификации:
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ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
georgi@bg-voice.com

Infi niti влиза в голямата игра 

и ще мери мускули с мом-

четата от BMW и Mercedes. 

По подобие на M Power и 

AMG дивизиите японският 

автопроизводител прави своя 

собствена спортна модификация IPL. 

Дебютът идва с чисто новия Infi niti 

G37 IPL Convertible. 

Погледнете стилните и прекрасно 

изваяни линии на този купе-кабрио-

лет. А как бихте се почувствали, ако го 

видите в гаден цвят? Няма как! G 37 IPL 

Convertible се предлага единствено в 

2 цвята – лунно бяло и малбек черно 

(идва от вид френско грозде). Инте-

риорът пък от своя страна предлага 

подобен избор – Монако червен и 

каменно сив. Явно дизайнерите на 

Infi niti държат да запазят възможно 

най-стилното излъчване на колата и 

да се избегнат цигании с визията.

При тази претенциозност сигурно оч-

аквате огромен списък с екстри и джун-

джурии, от които не е сигурно дали има 

нужда. Тук Infi niti ни удря един обратен 

шамар – не се предлагат никакви други 

опции. Но кабриото е натъпкано с всич-

ки възможни екстри.

Зад сложното наименование G37 IPL 

Convertible всъщност се крие освеже-

Закриват Maybach

ната спортна 

версия на 

кабриолета на 

Infi niti. В бъде-

ще ще виждате 

съкращението 

IPL на все 

повече коли, 

а то озна-

чава Infi niti 

Performance 

Line – така се 

обозначават 

по-динамичните машини. Крайно 

време беше японския премиум произ-

водител да въведе спортно означение. 

Така ще различаваме „резачките” от 

нормалните Infi niti-та.

Със своя вълшебен 3,7-литров V6 

мотор и 348 коня кабриото няма да е 

затруднено да се движи в най-бързата 

лента на широките магистрали. Нищо 

че повече отива да карате със спуснат 

покрив по някои извит и тесен път и 

да си изреждате всички 7 скорости на 

автоматичната трансмисия. Вземете 

спестяванията на жената и детето си и 

съберат ли се $50, 000, бегом към ди-

лършипа. Ако си го поръчате днес, ще 

си го карате още в началото на 2012.

Infi niti  пуска свой AMG пакет

Германският автопроизводител Daimler 

ще свали от поточната линия суперлук-

созния модел Maybach, като по този 

начин ще прекрати почти десетилетие 

загуби от кола, която се продава за над 350 хил. 

долара. Това ще стане през 2013 г.

Луксозната марка автомобили страда от ниски 

продажби. През 2010 г. в САЩ са продадени едва 

63 нови модела. Шикозният близнак на Mercedes 

не успя да се доближи до трите хиляди единици 

на Rolls Royce, който е техният пряк конкурент. 

Моделната гама на Maybach предлага 5 модела, 

които са почти еднакви.

През 2013 мястото на Maybach ще заеме 

следващото поколение S класа, наречена S 600 

Pullman.



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

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

Trucking company is looking for drivers for local and regional 
steady runs. Five days a week, every day home or every other 

day, depends on the route, weekends home. Business for 
owner operators also, local and dedicated freight!

ВАШАТА ВИЗИТКА ТУК
vizitki@bg-voice.com 

tel: 708 415 6985
$25 на брой

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

3 месеца
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РАБОТА

Chicago + suburbs

ТЪРСЯ ШОФЬОР със CDL за Fed-ex Ground. 
Steady курс, single driver. Всеки ден в къщи! Те-
лефон: 708.691.6643 

CDL DRIVER wanted for LOCAL work with 
containers, home every night, good pay, if 
interested call 708 516 9862 

M & A Truck & Trailer Expert Services Corporation 
в Bensenville търси да назначи МЕХАНИЦИ С 
ОПИТ за truck и trailer. Nick 312- 404- 8177 

CDL DRIVER needed to work in midwest, working 
5 days, good miles, good pay, if interested call 708 
516 9862 

M & A Truck & Trailer Expert Services Corporation 
в Bensenville търси да назначи опитен SHOP 
MANAGER. Технически познания и английски 
са задължителни. Management experience е 
плюс. Nick 312- 404- 8177 

Trucking conpany NEEDED TRUCK DRIVERS 
class a 1 year expiriance requariad good pay for 
more info 630-779 - 9945 

Малка, стабилна фирма, набира ограничен 
брой, ОУНЕР ОПЕРАТОРИ на драй вен. Теле-
фон : 224.659.3189 

Предлагам РАБОТА ЗА ШОФЬОРИ - CDL-A - 
добро заплащане, бенефити, коректност! тел. 
847-433-9077 

Baymont Inn & Suites Hotel looking to HIRE 
НOUSE KEEPERS. 2801 W Touhy,Elk Grove Tel: 
847 803 9400

25 year old Bulgarian is LOOKING FOR JOB in 
Chicago (Rogers Park) area, has valid IL driving 
license. 7 years experience in restaurants in 
USA(Supervising/managing, serving, bussing). 
Also some carpentry experience. Call  Tsvetan 207-
749-2466 or email @ onyx1905@yahoo.com 

Търся CDL- ШОФЬОР pick-up and delivery . 
Тел:630 863 8924 

Търся ШОФЬОРИ за stedi курсове.Понеделник 
– петък. 3 курса седмично -$840. 5 курса сед-
мично- $1100. За контакти, тел: 773-398-7136

Търся ДЕТЕГЛЕДАЧКА за сряда,четвъртак и 
петък в района на Morton Grove.За контакти 
224-616-1936 

ЗАМЕСТВАМ ЖЕНИ НА LIVE-IN, може почасо-
во 773 742 6626

Търся ШОФЬОР НА ЛИМУЗУНА с hard 
card,обадете се 773-799-4462 

Auto transport company NEEDS CDL DRIVERS 
to haul cars.Good pay. Please call 773-888-6088 or 
847-962-9552. 

Tpанспортна компаня ТЪРCИ ШОФЪОРИ И 
OWNER OPERATORS. Добри мили, 24h диcпеч. 
Добро заплащане и коректноcт. За повече ин-

формация : 847 879 1070

ТЪРСЯ РАБОТА В ЧИКАГО, като шофьор, стро-
ителнилни обекти. В момента съм в България, 
ако има българи, които са готови да ми подадат 
ръка, ще бъда задължен много. Надявам се все 
пак да получа съдействие от някой човечен 
българин. Телефон : 359 889 01 41 70

ТЪРСЯ ШОФЬОР CDL-A. Hook and Drop или 
delivery. 40 цента на миля 3000 мили на седми-
ца. Тел 773. 816. 3368. 

Транспортна компания ТЪРСИ ШОФЬОРИ за 
team или single. Dedicated runs and steadys for 
FedEx and UPS, Hook & drop. Електронни логбу-
ци. Заплащане според опита – до 44 цента. Тел 
773 491 6214.

Търся РАБОТА НА ЛИВИНГ в понеделник и 
вторник. E-MAIL: mail7@dir.bg Телефон:773 691 
1445

ТЪРСЯ TRUCK DRIVER. Добри мили, постоянна 
работа. Заплащане според опита. Тел 773 543 
5267

Auto transport company NEEDS CDL DRIVERS 
to haul cars.Good pay. Please call 773-888-6088 or 
847-962-9552. 

Търся РАБОТА КАТО ДЕТЕГЛЕДАЧКА, на 55 
години съм, говоря български, македонски, 
сръбски и английски. Имам опит с малки деца, 
семейства с 2-3 деца, подготвям домашна храна 
и  hauskiping. Анна 312-505-9934

Банкетна зала AVALON търси СЕРВИТЬОРКИ 
part time. Тел 847 439 5740

J’s Tailoring търси да наеме ПРОФЕСИОНАЛЕН 
ШИВАЧ на PART TIME. J’s Tailoring is looking for 
professional part time seamstress! Call Yolanta at 
630.833.5633

Набираме CDL ШОФЬОРИ Team & Single с 
Double & Hazmat. Hook & Drop. Опитът не е за-
дължителен. За контакти : 773 627 3087 ; 773 964 
0956

Търсим ГЛАВЕН ГОТВАЧ/КИ с опит. Добро за-
плащане. Тел 847 668 7858

ТЪРСЯ ШОФЬОР за работа в TAXI 7. Не се изис-
ква никакъв сертификат. Шофьорска книжка е 
достатъчно. Компанията е само с черни Lincoln 
Town Cars и повечето от бизнесът й е в Шамбург, 
но обслужва и всички други събърби. Тел 773-
827-7827 

ТЪРСЯ ШОФЬОР ЗА ЛОКАЛЕН STEDY КУРС ЗА 
FEDEX GROUND. ДОБРО ЗАПЛАЩАНЕ. 312-203-
2474 

Предлагам РАБОТА ЗА СТРОИТЕЛНИ РАБОТ-
НИЦИ с опит. Изисквания: Driver licenses, basic 
tools

Предишен опит в България е предимство. 224-
595-7923

ТЪРСЯ TRUCK DRIVER, който в или около 
Аtlanta Ga, 38 цента на миля, 2007 volvo 780, 
минимум 2 години опит и чист draiving record, 
3000miles/week. Тel 404 405 7318 Валери

Търсим ТАКСИ, ЛИМО ШОФЬОРИ - предпочи-
таме жени. Тел 847 962 1095

Транспортна компания търси OWNER 
OPERATORS .Предлагаме: 7/24 DISPATCH 
SERVISE; Мили – по ваше желание; супер запла-
щане. Говорим английски, български, руски, 
сръбски и румънски. COME JOIN US! (847)258-
5526 и (847)258-5525

Търся CDL -C КЛАС ШОФЬОР за автовоз за 3 
коли. 8476828462

ТЪРСЯ CDL-DRIVER. 40 цента на миля. Бонус 
след първият месец. 630-748-9520

OWNER OPERATORS WANTED. Los Angeles, 
CA to PA, WI, MD, NJ; Chicago, IL to AZ, CA, WA, 
OR; Seattle, WA to OH, MD, PA, MS; Chicago, IL to 
Denver, CO; Denver, CO to MIDWEST. 24/7 dispatch 
FUEL SURCHARGE. 773-744-5725; 847-553-4222

CDL-A DRIVERS, TEAM work, FedEx Ground. 4 
days - 1000$/week. (224) 241-2288 

TEACHERS NEEDED. A Preschool serving toddlers 
to age 6 in Portage Park Area, Chicago is looking 
for energetic, fun-loving, enthusiastic, caring 
and self-driven teachers to join our teaching 
team. Candidates must have a minimum of 12 
ECE credits.Work experience with two year old 
children is a MUST. If you are interested, please 
fax your resume to 773.685.8814 or call us at 
773.685.8812

ТЪРСЯ DRIVERS за team. Трябва да имат 
Hazmat, Double-Triple, минимум опит от 2 годи-
ни. За повече информация звънете на тел. 847-
962-6661. 

ТЪРСЯ ШОФЬОР за stedy курс от понеделник 
до петък. 773 799 77 83

TRUCK DRIVER, solo or for team. Will teach you. 
More info @773-732-9709, Georgui

Company is looking for EXPERIENCED DRIVERS 
and owner operators for a long haul. Mostly West 
Coast. 708 717 6837

Търся/Купувам caregiver РАБОТА-НОЩНА 
СМЯНА или come and go. Тел. 773-562-8887 

Търся LIMO DRIVER с „hard card”за седан в busy 
компания. Part time & full time. 773 349 6674

Търсим ШОФЬОРИ CDL 42 с на миля. Тел: 773 
701 8053

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

CDL Drivers. Търся ШОФЬОРИ. Заплащане спо-
ред опита . 773 964 0956; 773 236 1773 

Hiring PEOPLE FOR CLEANING. Hoff man Estates 
– call 240 354 9082

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

Търся ШОФЬОР за лимузина с hard card. За по-
вече инфо 773 875 2090

VALET DRIVERS WANTED. Търся приветливи и 
усмихнати момичета и момчета за Valet Drivers, 
Калин, 312-927-6310 

Търся ШОФЬОРИ за регионални, steady кур-
сове или east coast. Добро 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 заплащане и постоянна работа. 
Димитър. Тел: 224-875-1119

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

Търся ШОФЬОР на лимузина за работа в Чика-
го. Кандидатът трябва да притежава Limousine 
Chauff eur 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, ко-
ректност. Добри мили – добри $. тел 847 378 
8917

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 
седмица. 773 751 8986

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

Търся ШОФЬОР на такси. Много добри условия 
847 532 9999

Търся CDL ШОФЬОР. Локална работа, контей-
нери. 630 440 0422

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

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

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

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

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

Need PEOPLE TO CLEAN OFFICES. Leave mes-
sage in English/Russian. 847.817.2002 

Компания търси ШОФЬОРИ и OWNER 
OPERATORS. Lease to own program. Заплащане 
всяка седмица. 630 863 1539

Търся ШОФЬОР CDL за стеди курс, 4 дни в сед-
мицата. $920 на седмица. 773 732 1196

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

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

Limo DRIVER wanted. Chauff eur license a must. 
Full or part time. 312 988 7070

New York, New Jersey, 
East coast

TRUCK DRIVERS Wanted. CDL A with 
Hazmat,clean record,1 year experience Bulgarian, 
Russian, Polish speaking offi  ce staff . 847-980-3779 

Wanted experianced CDL DRIVERS & owner 
operators. Long miles - great pay - 24/7 dispatch. 
Call today 224-500 6597

Фирма набира БОЯДЖИИ и ПОМОЩНИЦИ – 
(718) 938-3600 Вальо 

FLORIAN LLC плаща 90% от заработката всеки 
петък. Предлагаме fuel карти, като предоста-
вяме цялата отстъпка на нашите ШОФЬОРИ. 
За контакт 727 510 4295 John или 727 656 2027 

ВАШАТА БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА ТУК

Изпратете ни текста на вашата малка обява (до 8 колонореда) и ние ще я 
публикуваме тук. Ако искате вашата обява да се откроява на цветен фон, цената 
е $5 на брой. А ако искате да добавите и снимка - $15 на брой.

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

ВАРИАНТ №2: Изпратете ни този талон с текста (и чек или мъни ордер, ако 
обявата ви е платена) до: BG VOICE, 1409 W Willow Ln, Mt. Prospect, IL 60056.

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

Търся добър CDL class A шо-
фьор за локална работа. Мини-
мум 2 години опит, желателно е и  
HazMat категория. Много добри 
доходи и коректно отношение. 
За контакт търсете Петър на тел: 
847.630.0458 след 16:00 . 

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

Transportation company is looking 
for an EXPERIENCED DISPATCHER! 
847 312 6284 and 847 312 7461 

HELP WANTED EVENINGS & 
WEEKENDS DELI & CASHEIR 
DEPARTMENTS PLEASE CALL ROSIE 
AT EUROFRESH MARKET PALATINE
847 202 0333

Kлуб Avantgarde BG набира пер-
сонал: Бармани,Сервитьорки и 
Готвачи!!! Телефон :773.594.9742

HANDYMEN AND MILLING MA-
CHINE OPERATOR 
NEEDED - TEL:773-385-9833, 8:00 
AM - 6:00 PM. 

Транспортна компаня търси 
шофьори и Owner Operators. До-
бри мили, добро заплащане. Ло-
ялност и коректност. Fuel карти 
с намаление на горивото, 24 ч. 
диспеч. За повече информация: 
847-879-1070 Търся шофьори – 40 цента на 

миля. VOLVO 2007. Отлични мили. 
Тел 630 863 6312

Търсим WEB DEVELOPER / 
designer with PHP, AJAX, Java, 
Linux administration skills. За кон-
такт  job@montway.com 

Нека дадем надежда, нека дарим частица живот!
Нашата сънародничка Даниела Вълко-

ва търси подходящ донор на костен мо-
зък, за да пребори коварната болест лев-
кемия. Вероятността да се намери донор 
е по-голяма сред хората от същата гео-
графска ширина. Помогнете, като се запи-
шете в Националния списък за донори на 
костен мозък, ако сте на възраст между 
18 и 60 години.

Посетете http://www.marrow.org/join/ 
Присъединяването е лесно, безболезнено 
и безплатно. Даряването е доброволно, 

безвредно и по всяко време може да се отпишете от списъка за 
донори. Тази болест може да бъде победена, ако всеки вярва в 
това. Да направим добро!
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Петър

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

Atlanta

US Atlantic Express: Truck DRIVERS CDL-A 
needed; Georgia- California. Tel: 678-891-9909; 
678-701-5670

Orlando, Florida

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

Под наем

Chicago + suburbs

СТАЯ под наем в къща в Park Ridge за шофьор 
или жена от 12/01/11. Наем $425. Тел: 708 407 
4466

Напълно ОБЗАВЕДЕН BEIZMENT в Des Planes 
със самостоятелна баня и тоалетна в близост до 
магистрали , удобен транспорт и магазини. Тел 
773-968-8222.  773-787-3121 

СТАЯ под наем за шофьори в Des Plaines - 350$ 
близо до Elmurst rd/I-90 от 15-ти декември или 
по-рано. Тел: 6173193461 

Под наем ОБЗАВЕДЕНА СТАЯ със самос-
тоятелна тоалетна за момиче в Des Plaines. 
Тел:2247660278 Калинка

Давам СТАЯ ПОД НАЕМ в Schaumburg и Shiller 
Park.Георги  708 415 0590

Ние сме двама в 2BR aп. близо до станция 
Cumberland на Синята линия. Търсим ТРЕТИ 
СЪКВАРТИРАНТ - мъж. Наем - $305 месечно, 
включва всичко. Моля оставете съобщение и 
НЕПРЕМЕННО ВАШИЯ ТЕЛЕФОН, за да мога да 
ви се обадя. Home phone: 1-773-714-9962

Наемател ТЪРСИ СЪКВАРТИРАНТ в 2 бедрум 
етаж от къща в Des Plaines ,IL 44 N 6 Avenue. Те-
лефон : 847.693.0790

Напълно ОБЗАВЕДЕН BEIZMENT В DES 
PLANES със самостоятелна баня и тоалетна в 
близост до магистрали , удобен транспорт и ма-
газини. Тел 773-968-8222.773-787-3121 

Наема след 5ти ноември малък 1BDR АПАР-
ТАМЕНТ за младо семейство без деца в райо-
ните около Des Plaines, Arlington Hts, Elk Grove, 
Mount Prospect. Тел 773 290 9212

Давам ПОД НАЕМ ОБЗАВЕДЕНА СТАЯ на етаж 
от къща в Бенсенвил , има 3 стаи с 2 бани, хол и 
напълно обзаведена кухня, порч. За предпочи-
тане са truck driver. Tel. 224 356 0665

ПОД НАЕМ ГАРАЖ 80$ и паркинг място 40$ в 
Schiller Park. tel: 847-414-5213 

СТАЯ ПОД НАЕМ в къща в Schiller Park от 1ви 
ноември. 847-414-5213

ТЪРСЯ СТУДИО или малък едностаен апарта-
мент близо до синята линия. Тел 312 731 7176 
и 312.399.5045

СТАЯ ПОД НАЕМ за шофьори в Des Plaines, 
350$, от 1ви ноември. Тел:6173193461 

Давам СТАИ ПОД НАЕМ в Schaumburg и  Shiller 
Park. Тел: 708 415 0590

Давам под наем ПРОСТОРНА СТАЯ в 

Schaumburg. Тел: 708 415 0590

ПОД НАЕМ. $950. 1BR 1 BA в Arlington Heights 
със собствена пералня и сушилня, на 4 етаж, 
асансиор и тераса. В наема е включено 
отопление,вода,паркинг и басейн. Available 1 
Октомври. Мария 847.312.5423

Давам под наем ОБЗАВЕДЕНИ СТАИ във къща: 
$370 и $320. За предпочитане „truck driver”, къ-
щата е в района на Bensenville. Tel. 224 356 0665

Семейство с 2 деца ДАВА СТАЯ под наем в Des 
Plaines. Наем $350. Тел: 224 659 2336

ТЪРСЯ СЪКВАРТИРАНТКА (за предпочитане 
жена на live-in). Оставете съобщение на теле-
фон 773 658 3001

ТЪРСЯ СТАЯ в двустаен апартамент с полз-
ване на кухня и хол, близо до Синята линия. 
Тел. 312.731.7176

ТЪРСЯ СЪКВАРТИРАНТ от 09.01.2011. Тел 773 
543 4226

Спешно ТЪРСЯ СЪКВАРТИРАНТ за дву-
стаен апартамент на Cumberland/ Foster Av. 
773.877.9968

Под наем TOWNHOUSE 3 BDR, 2.5 bth, 2 car 
garage, близо до Pavilion - W Catherine Ave. 
Chicago. Наем $1550. 773-715-3468. 

ROOM for rent.$350.00 per month. More info at 
773 732 9709. Gueorgui

Давам под наем 1BDR/1BTH АПАРТАМЕНТ в 
Hoffman Estates, IL. Golf Rd /Higgins Rd. $700 на 
месец. Добър кредит – без депозит. 847. 298. 
1812

ДАВАМ ОБЗАВЕДЕНИ СТАИ под наем. Обаж-
дайте се на тел 847 903 7325

Давам под наем 2BDR АПАРТАМЕНТ в 
willowbrook от 1ви септември. 630 915 1216

Давам САМОСТОЯТЕЛНА КЪЩА под наем, 
4brd., 2bth, full basement, 2 car garage. Norridge 
в близост до шопинг плаца и мол. $1600. Тел: 
847 590 8919

Давам под наем GARDEN STUDIO 
Montrose&Central. Tel.773 8121243. 

For rent. $995. Large 2 BEDROOMS / 2 
BATHROOMS condo in Palatine. With big closets 
and fireplace. next to i-53 and Rand Rd. Rent 
includes: heat,water, cooking gas,parking for 
2cars, pool, 847 312 5630 

ТЪРСЯ СЪКВАРТИРАНТ/КА, самостоятелна 
стая в 2bdr/1bd, наем $350 плюс 1/2 от смет-
ката за тока. 1709 Mansard Ln, Mt Prospect, IL. 
224.676.8455

СТАЯ ПОД НАЕМ в къща в Schiller Park. Tel. 847-
414-5213

Дава се СТАЯ под наем за шофьори на камиони 
в Des Plaines, тел. 617-319-3461 

Дава се под наем СТАЯ за шофьори на камиони 
в Des Plaines - тел: 617319 

Обзаведен етаж от КЪЩА в Buffalo Grove.1 
спалня, кухня, баня, всичко включено + интер-
нет 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

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

Atlanta

Търся СЪКВАРТИРАНТ/КА ЗА СТАЯ в апарта-
мент на Lenox в Buckhead. Стаята е със самос-
тоятелна баня, в непосредствена близост до 

МАРТА. Тел.: 404-707-1504 и 404-453-2187

Давам ПОД НАЕМ СТАЯ в апартамент близо до 
метрото. Телефон : 404.453.9291

Услуги

Chicago + suburbs

ПОПРАВКА НА КОМПЮТРИ, отстраняване на 
вируси, инсталиране на софтуер.Намираме се 
в Arlington heights, IL. Тел.847-305-4196 

Тридесет годишен МЪЖ, ТЪРСИ ЖЕНА, 
американски гражданин, с ЦЕЛ БРАК. E-mail: 
boywalker@hotmail.com

Търся да ГЛЕДАМ ДЕТЕ/ДЕЦА в Elmhurst, Il и 
района. Имам опит с бебета, както и препоръ-
ки. За контакт: 630-248-6855 

Скоро пристигнала от България ПРОФЕСИО-
НАЛНА ФРИЗЬОРКА работи на добри цени, 
включително събота и неделя. тел. 773-689-
8474 Катя. 

Мога да се ГРИЖА ЗА ВАШЕТО ДЕТЕ заедно 
с моето в домът ми в Mount Prospect.Искате 
ли детето Ви да бъде в сигурни ръце? Обадете 
се:773-510-8418

ГЛЕДАМ ДЕТЕ вкъщи заедно с моето почасово 
и целодневно. Живея в просторен townhouse в 
Villa Park IL с голямо патио. Наоколо има много 
места за разходки както и playground. Телефон 
за връзка: 224-622-2466.

IFTA PREPARATION; REGISTRATIONS; Help 
with DOT and IRP audits; Highway Taxes; Help 
with log books; CSA 2010 education and a lot 
more for the trucking industry! The best rates!!! 
Tелефон : 312.391.8385 

Търся да ГЛЕДАМ ДЕТЕ в моя дом на 
Cumberland & Lawrence или come and go. В по-
неделник и вторник може на Live in. Телефон : 
773.691.1445 

IFTA taxes, СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ, регистра-
ция на фирми, payroll. Бързи и качествени услу-
ги. Тел: 847-549-9395

VISA CREDIT CARD. Получаване на кредит кар-
та веднага. Единствено условие: social security 
номер. Ако Вие нямате кредит история, тази 
карта е за Вас! Тел: 847-436-8094. 

Мога да ГЛЕДАМ ВАШЕТО ДЕТЕ заедно с мое-
то дете. За справка: 708 843-1206, 773-886-4822.

Подготвям всякаква пълна ДОКУМЕНТАЦИЯ 
ЗА ТРАНСПОРТНИ КОМПАНИИ. Отварям 
корпорации. Тел. 708 415 0590

ПОДГОТОВКА ЗА CDL ПЕРМИТ на български. 
Георги  708 415 0590

ГЛЕДАМ ДЕЦА при домашни условия, почасо-

во или целодневно,  през седмицата или уикен-
да. Schaumburg, IL, tel.847-995-0132

Мъж на 25 ТЪРСИ ЖЕНА, американски граж-
данин, с цел брак. Е-mail: vnvnv8546@gmail.com 
Телефон:  708.439.7821

X-RAY; Ultrasound; Мамограм на достъпни 
цени за хора без  insurance. За повече инфор-
мация се обадете на тел:773-495-7478. 

ТЪРСЯ РАБОТА да се грижа за възрастен чо-
век, на 55 години съм, говоря български, ма-
кедонски, сръбски и английски, подготвям до-
машна храна и  hauskiping. Анна 312-505-9934

ЧИСТЯ КЪЩИ и офиси-773-318-5568

ПОЧИСТВАНЕ на къщи-773-318-5568 

Сdl ’А’ 100% guarantee, ВG DRIVING SCHOOL, 
български инструктор и изпитващ на същата 
плаца, 100% гаранция 5-10 дни, тел: 954 821 
5740 

Жена на средна възраст ТЪРСИ РАБОТА ЗА 
ГЛЕДАНЕ НА МАЛКИ ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ 
ХОРА, говоря български и испански. Около Des 
Plaines. Тел: 312 493 4848 

ПРАВЯ ТОРТИ ПО ПОРЪЧКА - за РД и други 
празници! Изработка на погачи и сладки, от-
лично качество на добри цени! 937-286-2689 , 
Chicago, Schiller Park 

МЪЖ на 32 години ТЪРСИ ЖЕНА до 35 gго-
дини с американски паспорт с цел брак. 
Email: iggrcrd@gmail.com”

ИМИГРАЦИЯ И НОТАРИУС. Попълване на 
петиции. Удължаване на визи, документи за 
гражданство, имигрантски услуги, разводи и 
други. Пълномощни и нотариални услуги. ТЕЛ 
224-622-2159. Email dancheto1961@yahoo.com

ЛОГОПЕДИЧНИ ЗАНИМАНИЯ за деца с би-
лингвистични проблеми,заекване,аутизъм,си
ндром на Даун, Х-чуплива хромозома, ДЦП и 
др.Mount Prospect 773 899 16 21. 

РЕФИНАНСИРАЙТЕ СЕГА. Супер ниски лихви. 
Специални програми за хора с нисък кредит 
скор, нисък доход и др. Безплатно одобрение в 
рамките на 24 часа. Финансиране до 10 бизнес 
дни. Тел 312.731.3893

Мога да ГЛЕДАМ ДЕЦА в моят дом в Rosemont. 
Бивша учителка с 25 год практика. 847.660.3603

ELECTRICAL CONSTRUCTION. Commercial & 
Residential. 312.451.6248

MAGIC FOR CHILDREN’S BIRTHDAY parties/
Live bunny rabbit/balloons.  Тel. 70 8415 0590 
Ivan

ГЛЕДАМ ДЕТЕ ВКЪЩИ заедно с моето по-
часово и целодневно. Живея в просторен 
townhouse в Villa Park IL с голямо патио.На-
около има много места за разходки както и 
playground. Телефон за връзка: 224-622-2466.

CDL ПОДГОТОВКА в Ilinois на български. Тel. 
708 415 0590. Георги

Изготвям ПЕРМИТИ ЗА ШОФЬОРСКИ ФИР-
МИ и отварям корпорации. Иван - 708 415 
0590.

Българско семейство в Schaumburg търси ДЕ-
ТЕГЛЕДАЧКА на Live-in или come-and-go. За 

Давам под наем обзаведена 
стая със самостоятелна баня в 
Arlington Heights. Всичко е вклю-
чено в цената. Тел: 773 672 9954.  

CDL българско училище. Българ-
ски собственик и инструктори. 5 
- 10 дни, 100% гаранция. Българ-
ски и руски.www.bgcdlasmb.com; 
www.bgcdl.info. Тел за инфо:954 
821 5740

Предлагам шивашки услуги в 
Шилер парк - подгъви, поправки 
и др. Тел.: 224-659-8556 - Краси-
мира 

Търся жена между 30 -40 год, 
u.s.citizen, с цел брак god.
georgiev464@abv.bg
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BG VOICE www.BG-VOICE.com

контакти (847) 420 3110

Мъж на 57 години търси СЕРИОЗНА И ОТГО-
ВОРНА ЖЕНА до 65 години с американски 
паспорт. Тел 720 394 8503

ГРИЖА ЗА ДЕЦА в Arlington Heights. Почасо-
во или целодневно. Тел 708 415 7911

ИЗВЪРШВАМ ШИВАШКИ УСЛУГИ – булчен-
ски, абитурентски и всякакъв вид облекла. Тел 
773 517 3559

LIVE MUSIC & SOUND FOR PARTIES. ПРОФЕ-
СИОНАЛНИ МУЗИКАНТИ ЗА СВАТБЕНИ ЦЕ-
РЕМОНИИ, рождени дни и партита. Музика 
по ваш избор. CD, Ipod и DJ партита. (847)212-
3623 - Георги

РЕМОНТ И ПОДРЪЖКА НА КОМПЮТРИ! 
Ускоряване на работата на компютъра! Въз-
становяване и прехвърляне на информация. 
Ниски цени!!! Arlington Heights и района. 773-
742-5642

Предлагаме ДИСПЕЧЕРСКИ УСЛУГИ за 
ОWNER OPERATORS на AВТОВОЗИ, DRYVAN, 
REEFER, FLATBED, STEPDECK., RGN, LOWBOY, 
DOUBLE DROP. ЦЕНА ПО СПОРАЗУМЕНИЕ TEL. 
630-376-6340. ГОВОРИМ БЪЛГАРСКИ

Тридесет годишна жена търси, мъж, аме-
рикански гражданин, с ЦЕЛ БРАК. E-mail: 
mnumberem@gmail.com 

ГЛЕДАМ ДЕЦА вкъщи почасово и целоднев-
но в Bloomingdale 224-325-2299

Мъж, търси жена, американски гражданин, с 
ЦЕЛ БРАК. E-mail: diken75@yahoo.com

Салон в Arlington HEIGHTS ПРЕДЛАГА УСЛУ-
ГИ за българи. Подстригване $15, боядисване 
или кичури $45. Търсим фризьорка. 708 415 
7911

ГЛЕДАМ ДЕЦА вкъщи почасово и целоднев-
но заедно с моето дете в Mount Prospect 224 
616 7466.

Мога да се ГРИЖА ЗА ВАШИТЕ ДЕЦА в моят 
апартамент. Аз съм на 34 години. Живея в Mt 
Prospect (Elmhurst / Golf ). Предоставям на де-
цата домашно приготвена храна и интерестни 
занимания. 224 625 0070

Помощ за НАМАЛЯНЕ НА ПРОПЕРТИ ТАК-
СИТЕ. Цена на услугата $150. 773-742-6626 

ТЪРСЯ ЖЕНА за гледане на дете, момичен-
це на 1 годинка. Mon to Fri ,7:00am-3:00pm. 
В моят дом в Wheeling ,IL 60090. Cell 224 628 
2778 

Всякакъв вид БОНДОВЕ. Звънете в агенциата 
на 773-742-6626 

РАЗГОВОРИ ДО БЪЛГАРИЯ И ДО ЦЯЛ СВЯТ. 
Отлично качество, изгодни цени. 11 години 
опит в бизнеса. Тел.: 866-232-1183. Говорим 
български. 

МЕЖДУНАРОДНА ШОФЬОРСКА КНИЖКА. 
ID Card. Без Social Security номер, без виза, без 
изпит. За туристи, студенти, временно преби-
ваващи. Валидна в САЩ, България, Европа и 
др. страни за 10 год. Tел (847) 854- 8094.

VISA CREDIT CARD. Получаване на кредит 
карта веднага. Единствено условие: social 
security номер. Ако Вие нямате кредит исто-
рия, тази карта е за Вас! Тел: 847-436-8094.

ГЛЕДАМ ПОЧАСОВО И ЦЕЛОДНЕВНО 
ДЕЦА- включително бебета, в просторна 

къща с двор в Mount Prospect. Предлагам 
домашно приготвена храна съобразно пред-
почитанията на родителите и възрастта на де-
тето. Имам дългогодишен опит и препоръки. 
Телфон за връзка: 773-899-1621, Гери и Вени. 

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

DishNetwork, DirecTV. Решение на всеки про-
блем. ОБСЛУЖВАНЕ, РЕМОНТ. Тел. (773) 
510-0592 

За партито във вашият дом; ГОТВЕНЕ, СЕР-
ВИРАНЕ и ЧИСТЕНЕ 773 318 5568 

КОМПЮТРИ-ПОПРАВКА, КОНСУЛТАЦИИ, 
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.

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

РЕМОНТ и ПОПРАВКА на електронни ус-
тройства. Компютри, лаптопи, таблети, теле-
фони и др. Отключване на iphone. Инстали-
ране на софтуер, премахване на вируси и др. 
Тел: 773 253 5986

Chicago’s Ultimate PARTY PLANNERS. Girls 
Night Out, Guys night out, Bachelorette Parties 
and more! Limos, Party busses, Hotels and 
Penthouses! At Home Pole Lessons, Belly Dance 
Lessons, At Home Spa Services.When you book 
with VIP Bachelorette, we choose any three of 
the hottest nightclubs in Chicago and receive, 
no cover, express entry, drinks and champagne 
for only $23.00 a person. 847-288-9398.

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

БЕЗПЛАТЕН estimate за покриви и къщи, по-
вредени от градушки. Ние можем да ви сме-
ним покрива, без да плащате нищо. Всички 
разходи се поемат от застрахователната ви 
компания. 224-425-8060

Heating & Cooling – РЕМОНТ, СЕРВИЗ, инста-
лиране на отоплителнии охладителни систе-
ми – furnaces, AC, humidifiers, boilers. Инспек-
ция по закупуване на жилище. Замерване на 
СО. 847 840 6347 – Тодор

ЕЛЕКТРИЧАРСКИ УСЛУГИ: инсталиране на 
standby генератори за вашето спокойствие, 
ако електрическото захранване е прекъсна-
то. 773 988 2324

КЕШ преди банкрут от кредитни карти дотол-
кова, колкото е кредитната линия на картата. 
За повече информация потърсете Филип: 847 
852 6724

24 часа towing – толвачка. ПЪТНА ПОМОЩ. 
773 563 1200 Пламен

ГРИЖА СЕ ЗА ДЕЦА в просторна къща в 
Bensenville, IL (първото предградие на запад 
от O’HARE – Irving ParkRd & York/Elmhurst Rd) 
Предоставям на децата разнообразни зани-
мания през деня, както и домашно пригот-
вени две закуски и обяд. Дългогодишен опит. 

Предоставям и препоръки при молба от ро-
дителите. 773 931 8516

HEATING AND COOLING. РЕМОНТ и инстала-
ция на всички видове отопление и климати-
ци. Експресен сервис. Митко. 773 875 2689

УЧИТЕЛКА С ОПИТ и сертификат за Илинойс 
може да се грижи за детето ви в дома си в Па-
латайн. 708 2533 3383

Търся да ГЛЕДАМ ДЕЦА в дома ми. $4/час с 
включена храна в цената. Имам опит и живея 
близо до Найлс, Дес Плейнс и Моунт Про-
спект. Пон. – пет. 847 922 3951

DRIVING SCHOOL Кормуване. Бързо и евти-
но. Тел. 773-807-2422

ПРИГОТВЯНЕ на домашни хляб, баници, тор-
ти, сладкиши и др. на конкурентни цени. 773 
318 5568 Живка

Изработване на УЕБ САЙТОВЕ, оптимизи-
ране за търсачките на вече съществуващи 
сайтове - достъпни цени! Търсете Крис - тел. 
773-249-0525

ГЛЕДАМ ДЕЦА в моят дом в Hoffman Estates, 
заедно с моята вночка, която е на 6 година. 
Имам 30-годишен опит като детска учителка. 
Прекрасни условия в близост до плувен ба-
сейн. За контакт: Mима 847-987-9524 

New York

Ако ТЪРСИТЕ АПАРТАМЕНТ или вашата 
къща мечта в BERGEN COUNTY, NJ – Аз съм 
насреща Ви. Lisenced re salesperson – Мария 
Розенборгова 201 446 8374

CDL БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ. Български соб-
ственик и инструктори.  5- 10 дни 100% гаран-
ция Български и руски. www.bgcdlasmb.com; 
www.bgcdl.info. Тел за инфо:954 821 5740

Coast to coast

Консултации чрез КАРТИ ТАРО - отношения, 
работа, вътрешни противоречия, развитие 
на виртуални и реални връзки. Онлайн в 
удобно за вас време - Skype: The_magic_
of_Tarot, Facebook: Таро онлайн. Телефон : 
35989.843.6694

ДИСКАУНТ КАРТИ ЗА ГОЛЕМИ ОТСТЪПКИ 
при изпълняване на рецепти. БЕЗПЛАТНА. Те-
лефон : 773.742.6626 

ИЗКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И 
ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ В: общ. Левски 
и общ.Белене – област Плевен; общ.Бяла – 
област Русе; общ.Полски Тръмбеш и общ.
Свищов – област Велико Търново; Безплат-
но съдействие при изготвяне на документи, 
осигурен транспорт в цялата страна; ВИСОКИ 
ЦЕНИ !!! ПЛАЩАНЕ ВЕДНАГА !!! За контакти 
Пламен Лесев тел.0889503413, 0879353667, 
0899514164 

Мiliana Сholakov - COLDWELL BANKER  
Sarasota e чудесно организиран малък град 
по средата на Западният бряг на Флорида, 
близо до Тампа, Орландо и Маями с чудесни 
плажове и висок стандарт. Aко се интересу-
вате от повече информация или планирате 
преместване в този район на Флорида и 
олоността, моля свържете се с мен. Емаил: 
miliana.cholakov@floridamoves.com, www. 
floridamoves.com/miliana.cholakov Телефон: 
941.302.8004

ПРОДАВАМ

Спешно ПРОДАВАМ HONDA ODISSEY - mini 
van 1995 в много добро състояние. Телефон: 
773 396 1390 Васка

ПРОДАВАМ 2005 VOLVO VNL 670;   D12 465 
hp ; 13 speed, ratio 3.55; new brakes;  644 000 
miles. $31 000 Cell: 630 748 9520

ПРОДАВАМ изгодно почти нови ПЕРАЛ-
НЯ И СУШИЛНЯ-coin operated Kenmore 
commercial automatik, tel. 847-433-9077 

ПРОДАВАМ ’99 FREIGHTLINER Century 
$9000. Телефон : 773.592.5032

Продавам FREIGHTLINER COLUMBIA 2004, 
цена:$ 12 000. Телефон : 702.205.4232

Продавам FREIGHTLINER CENTURY 1999, 
Цена $9500. Тел 773 592 5032

HUNDAY SONATA -2007stick sift,37000 miles 
гаранция -8000$ Тел: 224 210 0161

Безплатно - TWIN MATTRES КОМПЛЕКТ. 
Съвсем запазен, няма дървеници. Телефон: 
718.784.9769 

Продавам изгодно нови 4-тири КОЖЕНИ 
БАР СТОЛА. Тел: (847) 854 - 8094. 

ПРОДАВАМ ДИСКОВЕ. За информация: 
www.yullbrown-bg.com. Телефон : +359 05 
909 8954

ПРОДАВАМ НОВОПОСТРОЕН 3 СТАЕН 
апартамент в град Сандански, 83 кв. м., под-
земен гараж и в близост до центъра на града. 
Тел: 773.732.5718, за България +359 899 127 
541

ПРОДАВАМ SAAB 96ГОД., в добро състоя-
ние, черен цвят на 113 хиляди мили. За кон-
такт по всяко време: 773 396 2544

ПРОДАВАМ ТРЕЙЛЪР WALBASH - 2007 dry 
van, много добро състояние $14000. Тел 708 
407 4466

КУПУВАМ КНИГИ на БГ-класика, трилъри, 
фантастика, езотерика, философски, книги на 
издателство Бард, Ирис, Хермес, Обсидиан и 
др. Ако имате прочетени книги и искате да ги 
продадете, на мен вие позвънете. Тел-773 964 
2928 

ПРОДАВАМ VW GOLF 2000 YEAR-2000 куб., 
бензин, с четири врати, лети джанти, подгря-
ване на седалките и страничните огледала, 
CD-player. Шибидах, зелен металик, сменени 
наскоро   задни амортисьори, предни нови 
накладки. Cell-7739642928

ПРОДАВАМ FORD TAURUS 96 година, зелен, 
в много добро състояние. 120 000 мили, по-
вечето части са сменени с нови. $ 1800. За 
контакти: Марин Маринов 773 817 0216.

Продавам АПАРТАМЕНТ в София, 1 ет, кух-
ня, стая, хол, баня с тоалетна, парно, тел., в 
близост до Централна гара, трамвай, автобус, 
училище. За контакти 1 917 238 2454 или ос-
тавете съобщение.

Продава се АПАРТАМЕНТ в София, кв. Лозе-
нец, до Семинарията. 73 кв. м, тухла. 2003 г. 
Тел 224 659 6543

Продавам клининг БИЗНЕС. 312 286 9697 
Лъчо

НОВОПОСТРОЕНА КЪЩА във Варна. 
141кв. м. на 2 етажа. 90 000 евро. От соб-
ственик. Тел: 917 254 0983 и +359 889 
820 311
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Македонски министър 
играе бос на мафията

„Роки” се 
завръща като 
мюзикъл

Търси се гадже за 
щерката на Стоичков

Полицията откри 
мошеник... на 
погребението му

Целувката на дявола

Ендрю Патерсън

Кери (в средата) с близнаците

християни трябва 

да се пазят. Отчето 

е извършил повече 

от 70 000 изгон-

вания на дявола в 

качеството си на 

главен екзорсист 

на Ватикана. 85-го-

дишният свещеник 

гони демони и зли 

сили вече четвърт 

век. Той е бил нает 

на работа от по-

койния папа Йоан 

Павел II и продъл-

жава дейността си 

и при папа Бенедикт XVI.

Въпреки че мнозина считат похватите му за зловещи, на конференция през 

уикенда той изненада дори и най-близките си, като разкри, че най-омразните му 

творения на Дявола са йогата и Хари Потър, коментира „Дейли Мейл”. „Практи-

куването на йога носи злини, както и четенето на „Хари Потър”. Тези занимания 

може да ви се струват невинни, но и двете са свързани с магия, водеща към 

злото”, настоява колоритният отец. „Йогата е творение на Дявола. Мислите, че 

го правите, за да размърдате ума и тялото си, но то води към индуизма. Всички 

тези ориенталски религии са базирани на лъжливи убеждения за прераждане-

то”, подчерта още Аморт.

Британската полиция откри 

измамник, когото издирва 

от 1987 г. по подозрение 

в сговор с цел мошени-

чество, пише в. „Уестър Телеграф”. 

Избягал навремето от Острова и 

сменил името си, мъжът починал в 

Индия, но тленните останки били 

прехвърлени в родния му Уелс, 

където той искал да бъде погребан. 

Ендрю Патерсън е бил заподозрян, 

че е измамил клиент за 17 000 

паунда, немалка за времето си сума. 

След като било обявено издирване-

то му, той напуснал Уелс и се озовал 

в Индия, където сменил името си и 

станал Марк Етууд. Там създал ком-

пания, предоставяща на клиентите 

възможност за съвместна аренда в 

курорти в Индия, Индонезия, Гърция 

и Тайланд. Освен това той успял три 

пъти да се ожени и да направи 6 

деца.

Семейството му подготвило погре-

бението, но полицията била извес-

тена, след което помолила близките 

да отложат траурната церемония, 

за да извърши опознаването на 

покойника. След всички извършени 

процедури и проверки на пръстови 

отпечатъци бе установено, че 58-го-

дишният покойник е именно Ендрю 

Патерсън. Семейството получи 

разрешение да го погребе.

Продуцентите на игра-

лен филм си избраха 

за ролята на бос на 

мафията не друг, а 

министър в правителството 

на Македония. Министър на 

икономиката Валон Сарачини, 

който иначе е от албански про-

изход, се превъплътил в героя 

си твърде успешно, информира 

БГНЕС. Лентата, която е озагла-

вена „Един объркан слон”, е на 

гръцкия режисьор Менелаос 

Карамаргиолис. В нея Сарачини 

играе албански престъпен бос, 

който търгува с деца и човешки 

органи. Филмът се очаква да се 

появи на големия екран през 

следващата година.

Валон Сарачини бе назначен за министър на икономиката в правителството 

на Никола Груевски преди три месеца. Той е член на Демократическия съюз за 

интеграция на Али Ахмети. ДСИ е коалиционен партньор на партията на Груев-

ски ВМРО-ДПМНЕ.

Голямата дъщеря на Христо 

Стоичков, Михаела, все още е 

без мъж до себе си. Симпатич-

ната блондинка неотдавна се 

раздели с испанския пилот Дани Клос, 

с когото ги свързваше тригодишна 

изпепеляваща любов. „Дани е уникален 

човек и приятел. Нищо лошо не мога 

да кажа за него. Той просто е човекът, с 

когото изживях една прекрасна любов-

на история, която винаги ще помня. 3 

години бяхме заедно. Не сме се карали. 

Нямало е други хора между нас”, казва 

Михаела пред „България Днес”.

„Единственото нещо, което се случи, 

беше разстоянието между нас, дис-

танцията. Той беше отдаден на своята 

работа, а аз на моята. И така не се 

видяхме цели 3 месеца. Нямаше смисъл 

да продължаваме заедно”, допълва 

23-годишната дъщеря на Камата. На 

какви условия трябва да отговаря 

новият й приятел? Той трябва да е умен, 

истински, амбициозен, да я обича, да й 

е приятел, да може да разчита на него.

Близнаците на Марая Кери се появиха в новия й 

клип с Джон Леджънд към кавъра на песента When 

Christmas Comes, която първоначално беше вклю-

чена в албума й от 2010 г. Merry Christmas II You. 

Звездите заснели промото в Калифорния по-рано този месец, 

а сега Марая Кери разкрива, че шестмесечните й близнаци 

Морокан и Монро (които галено наричат Рок енд Роу) участват 

в новогодишния клип. „Бебетата стоят страхотно във видеото - 

радва се певицата. Беше много мило, защото, когато записвах 

песента When Christmas Comes, бях бременна, а сега близна-

ците са тук. Тогава написах един ред от песента, в който се 

казва: „Ще се смеем заедно, докато децата играят.”

В Германия ще поставят 

мюзикъл, основан на фил-

мовия хит от миналия век 

„Роки”, като продуценти ще 

бъдат братята боксьори Владимир 

и Виталий Кличко, както и актьорът, 

който изигра ролята на Роки - Сил-

вестър Сталоун. Двамата украинци 

признават, че са големи фенове на 

оригиналния филм „Роки”, с който 

Сталоун влезе в голямото кино. През 

1976-а Слай не само изигра главната 

роля, но и написа сценария, а фил-

мът взе три оскара. При бюджет едва 

1 млн. долара печалбите от него дос-

тигнаха колосалните за онова време 

225 млн. долара. Впоследствие бяха 

заснети цели 5 продължения. Преми-

ерата на мюзикъла „Роки” се очаква 

през ноември 2012 г. в Хамбург.

Марая Кери засне бебетата 
си в клип

Отец Габриеле Аморт от 

Ватикана обяви, че Хари 

Потър е творение на Дяво-

ла, от което благочестивите 

Хари Потър и йогата били 
творения на Лукавия

Валон Сарачини
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Кралица Елизабет отбеляза 
диамантен юбилей

Кати Пери създаде 
ухание на българска роза

Американка продава 
мъжа си в интернет

Фермерите в България си създадоха еротичен календар за 2012 г., но 

на него ще има само снимки на момичета, не и на собственици на 

стопанства. Все пак фотосите са правени на характерни места - от 

кравеферма в Добруджа и птицеферма в Севлиевско, до оранжерии 

за зеленчуци в Южна България и гроздови масиви в Пазарджишко. Някои от 

известните модели в календара са Даниела Чакова (българската Лара Крофт), 

Рая Пакова - мис Club Playhouse 2011, Кристина Диманова - известен еротичен 

модел, приятелка на Симеон Лютаков от сериала „7 часа разлика”, Жана Йовчева 

(балет „Сатен“) , Катя Стефанова - известно рекламно лице на редица топ марки в 

България и др.

В календара са включени сюжети от различни сектори на селското стопанство 

- животновъдство, овощарство, лозарство, птицевъдство, зърнопроизводство, 

като има и кадър за запалените ловджии, каквито са немалка част от българските 

фермери. Последния кадър в календара - този за месец декември, показва месе-

не на хляб в автентична българска къща на село, което символизира резултата на 

фермерския труд през годината и надеждата за ново начало през следващата. Месене на хляб

Жителка на Юта е поместила в 

интернет обява, че продава 

собствения си мъж, съобщиха 

американските медии. Текстът 

гласи: „Продава се мъж, 22-годишен, на име 

Кайл Брадли. Лесен за експлоатация: доста-

тъчно е да се храни и пои на всеки 3-5 часа.” 

Според признанието пред медиите на Елис 

тя е написала това съобщение, вбесена от 

факта, че собственият й съпруг не й обръщал 

никакво внимание, а прекарвал по цели дни, седнал пред компютъра и играей-

ки видеоигри. Съпругата му определила и допълнителното условие, че евенту-

алните купувачи задължително трябва да имат интернет, иначе щели да лишат 

Кайл от „удоволствието” да се занимава с любимата си... „работа”.

Жената е съгласна и на размяна на съпрузите. Необичайното съобщение 

изненадващо имало твърде голям отклик сред интернет потребителите, а 

мнозина поискали допълнителни сведения за „стоката”, като дори пожелали да 

видят нейна снимка. Елис вече отказала едно предложение за размяна - тя да 

даде мъжа си, а да получи кутия с шоколадови бонбони.

Близки до 

актрисата 

Анджелина 

Джоли източ-

ници съобщиха, че тя 

често яде само един 

вид храна дни наред - 

супа. „Тя се пристрасти 

към супата, като набля-

га най-вече на леките 

супи. Нейната всеки-

дневна диета варира. 

Понякога се храни 

само с ядки и пие зелен чай. В други дни яде червено месо и пие червено вино, 

а след това отново се връща към чая в комбинация с малки порции протеини”, 

съобщи близък до звездата източник пред американското сп. „Ин Тъч”. Той раз-

кри още, че у дома Джоли се държи по-странно от всякога. „Тя се опитва да го 

прикрие, но има налудничава страна, която далеч не може да се определи само 

като странна. Например, когато децата й се наранят, тя прибира превръзките в 

голям буркан. Анджелина смята, че това е забавно и артистично, но за другите 

е просто странно. Или пък се заключва в приземния етаж всеки ден, за да трени-

ра с часове. През това време никой не бива да я безпокои”, разказва източникът.

Изложбата „Кралицата: 60 години, 60 

фотографии” ще бъде открита през 

февруари 2012 г. в Уиндзорския 

замък и е посветена на диамантения 

юбилей на британската кралица Елизабет II, 

съобщи РИА „Новости”. Фотографиите могат да 

се видят от 4 февруари до януари 2013 г. Елиза-

бет II е държавен глава на Обединено кралство 

Великобритания и Северна Ирландия и на още 

15 страни от Британската общност (включител-

но Канада, Австралия и Нова Зеландия) от 1952 

г. В изложбата ще бъдат включени произведе-

ния на най-видните фотографи на британските 

медии от последните 60 години. На снимките 

кралицата е представена както на официални 

приеми, така и по време на непринудени семейни срещи.

Изложени са снимки от 1961 г. на Елизабет II с президента Джон Ф. Кенеди и 

първата дама Жаклин Кенеди. Също кадър от 1982 г. как кралицата язди заедно с 

президента Роналд Рейгън в парка на Уиндзорския замък. По данни на Visit Britain 

английската кралица е пътувала най-много от всички монарси. От 1952 г. тя е била 

на 250 официални посещения в 131 държави. На изложбата ще могат да се видят 

фотографии, направени в Мексико през 1975 г., на Соломоновите острови и остров 

Тувалу, в Индия и в Канада през 2010 г. Не липсват и кадри на британската кралица 

с любимите й коне и кучета.

Кати Пери представи втория си парфюм, 

Meow, този път вдъхновен от българ-

ската роза. Докато първият аромат, Purr 

(от английски „мъркам”), се характери-

зираше с изящни флорални нотки, Meow („мяу”) 

е много по-младежки, закачлив и сладникав, 

обясни звездата пред сп. Women`s Wear Daily. 

„Изборът на този аромат вероятно е повлиян от 

турнето ми, което беше цял един свят от сладки 

изкушения, ментови бонбони и шоколадови ме-

чета”, споделя Пери. Парфюмът е в розов флакон 

във формата на котка и съдържа нотки от ябълка, 

зелен бамбук и български рози. Той ще се продава в САЩ на сайта nordstrom.

com на цена от 35 евро за малкия флакон и 51 евро за големия.

Анджелина Джоли 
е пристрастена към 
супата

Български фермери си направиха
еротичен календар



Глория отсече: 
Не пея чалга

С „Д-р Хаус” от екрана 
изчезва и Хю Лори

Примата на поп-фолка Глория оплю 

чалгаджийките и заяви, че не счита 

себе си за такава. Русенката 

бичува облеклото, държа-

нието и текстовете на свои колеж-

ки, без обаче да назовава имена. 

„Някои правят ужасни текстове. Не 

знам защо толкова евтино искат да 

представят нещата. Сексът продава, 

но в друг аспект. Когато всичко е 

дозирано, е много по-лицеприят-

но. Аз например не мисля, че съм 

чалга изпълнител. Не се срамувам 

от моите текстове, доста прецизно 

си подбирам нещата, правя това, 

което чувствам със сърцето си”, обяви Глория в предаването на Вили Сечкова „В 

джаза”, което бе излъчено миналата събота по bTV.

„Радвам се, че има хора, които ме обичат и подкрепят през всичките тези 

17 години, откакто съм на сцената. Обичам много това, което правя, следвам 

своята пътечка. Не ме интересуват мнения, подхвърляния, не си губя енергията 

напразно”, добави звездата на „Пайнер”. Тя потвърди, че все още е със сръбския 

си приятел, чиято самоличност обаче засега не е известна. „Не съм сигурна 

дали това ще е човекът, с когото ще продължа напред, дали това е моята сродна 

душа, защото нещата са в самото начало. Все пак сме от една година година 

заедно, но нещата си вървят съвсем нормално. Сърбин е, да, с много специфи-

чен нрав и характер. Няма нищо общо с музиката. Пазя личния си живот много 

ревностно”, категорична е Глория.

Хю Лори е готов да се откаже от ак-

тьорските изяви в телевизията след 

края на хитовия сериал „Д-р Хаус”, 

пише в. „Дейли Рекърд”. Вместо това 

британският актьор възнамерява да се посве-

ти на писането на сценарии или продуцентска 

дейност. Лори се радва на голяма популяр-

ност сред зрителите в ролята на д-р Грегъри 

Хаус в култовата американска поредица, 

която вече е в осмия си сезон. Шоуто напра-

ви британеца един от най-скъпоплатените 

телевизионни актьори в САЩ. Той получава 

по 250 000 долара на епизод. Но въпреки 

успеха на малкия екран иска да се посвети на 

изяви зад камерата. „Мисля, че се разглезих 

в Америка. Едва ли след края на „Д-р Хаус” ще 

получа възможност за участие в подобен хит 

- разсъждава трезво Лори. Поради тази причина искам да се посветя на нещо 

различно - писане на сценарии, режисура, продуцентска дейност. Имах голям 

късмет с ролята в сериала, но не вярвам, че шансът ще ме споходи отново.”

Тито оставил рубини 
и камъни от Луната

Наследството на бившия 

диктатор на несъществува-

щата вече държава Юго-

славия Йосип Броз-Тито ще 

бъде поделено между наследниците 

му на 23 декември, когато ще се състои 

заседание на Основния съд в Белград, 

предадоха местните агенции. Съпругата 

Йованка, синът Мишо и внуците Златица, 

Светлана и Едуард ще трябва да си поде-

лят имуществото на човека, управлявал 

еднолично от 1945 до смъртта си през 

май 1980 г. Близките признаха, че вече 

са получили списъците с наследството. В 

него освен бижута, медали, скъпоценни 

часовници, коли и мебели има рубини и 

камъни от Луната. В списъка се намирал 

и орден „Суворов”, който се оценява на 

няколко милиона долара.
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Синът на Катето Евро вдига сватба
Синът на Екатерина Евро – Сашо Кадиев, 

окончателно е паднал в плен на любо-

вта. Той е луд по гаджето си Таня и дори 

й е предложил брак. Двамата вече са 

определили и дата на сватбата - в началото на 

следващата година. Катето Евро се изказа много-

кратно ласкаво за бъдещата си снаха и даде ясно 

да се разбере, че много харесва салса танцьорката, 

която доскоро живееше в Лондон. Тримата вече 

ходят по морета и планини. Сашо не се отделя от 

красивата пловдивчанка. Неведнъж актьорът от 

„Стъклен дом” е признавал, че през ден изминава 

пътя от столицата до тепетата само и само да види 

Таня.  И докато двамата се готвят за големия си 

ден, Катето Евро вече обсъжда най-подходящите 

кумове за сина си.

За втори път Александър Кадиев е на крачка 

от брака. Дълги години той делеше сърцето си 

с колежката си Илияна Коджабашева. След като 

двамата се разделиха, тя влезе в Народния театър, 

пише в. „Стандарт”. Съдбата срещна Сашо и Таня 

малко след това в Пловдив, докато Кадиев бил там 

за участие в поредния спектакъл „Горката Фран-

ция” в лятно кино.

Американското крило на втородивизионния 

испански „Мелия“ - Ридж Маккийт, отпразнува 

победата на своя тим в 11-ия кръг на Лига Оро 

по необичаен начин. Директно на терена, по 

екип, той изведе приятелката си Саманта и 

както подобава, падна на колене, за да й пред-

ложи брак. Под бурните аплодисменти на цялата зала, като в 

американски романтичен филм, под звуците на нежна песен на 

Бионсе Ридж Маккийт получи съдбовното „Да”. Съотборниците 

на Маккийт бяха също толкова щастливи като него и се скупчи-

ха доволно, за да го поздравят.

Саманта, която е от мексикански произход, била на гости на 

своя любим и той използвал възможността, за да я накара да 

остане не само за месец-два, а завинаги до него.

Някои жени просто нямат 

възраст! Супермоделът 

Синди Крауфорд отдавна не 

крачи по модния подиум, 

но изглежда все така добре. Бившата 

манекенка бе засечена от папараци на 

плажа в Мексико, където бе на почивка 

със съпруга си и двете си деца. 

Без грим и прическа, 45-годишната 

манекенката изглежда все така при-

влекателна, както преди 20 години. 

А на стройната фигура и свежа кожа 

могат да завидят дори и най-известните 

днешни топ модели, както се вижда от 

снимката, разпространена от булевард-

ните вестници в САЩ.

Искат секс от българска 
гимнастичка срещу 10 крави

Българската гимнастичка Мая Пауновска е получила 

шокиращо предложение от африканското племе 

масаи. По време на сафари местните поискали 

Мая за секс, като отплатата щяла да бъде 10 крави. 

Предложението било отправено към приятеля й Димитър, 

който никак не бил очарован от него. „Традиция сред маса-

ите е да си купуват жените. Обичайната цена за съпруга е 12 

крави. Така и не разбрах защо за мен дават по-малко. Може 

би защото бях руса, което за масаите беше изключително 

странно”, разкрива Пауновска пред „България днес”. В Афри-

ка тя срещнала много доброволци от цял свят, посланици 

на различни каузи под егидата на ЮНЕСКО. Мая дори се е 

замислила дали да не замине отново, за да популяризира 

художествената гимнастика сред африканчетата.

Синди 
Крауфорд - 
секси 
и на 

Баскетболист предлага брак на терена
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Тайнствените 
подводни 
пирамиди
Учените все още нямат обяснение 
кога и как са се появили тези 
образувания

Йонагуни е най-запад-

ния населен остров 

на Япония и добива 

своята известност 

през 1987 г., когато во-

долази откриват край 

бреговете му на дълбочина от 25 метра 

загадъчни подводни каменни структу-

ри. И до днес учени водят дебати относ-

но произхода им, но никой не знае със 

сигурност откъде и как са се появили 

под океана. Природен феномен или 

дело на човека са тези пирамиди?

Според някои специалисти подвод-

ният монумент е създаден изкуствено 

преди много години от неизвестна 

цивилизация, изчезнала от лицето на 

земята. Ако тази версия се потвърди, 

паметникът Йонагуни ще промени 

радикално историята на човечество-

то. Откритите по каменните блокове 

следи от обработка и рязане доказват 

донякъде тази теория, но остава въ-

просът откога датират. Според Масаки 

Кимура - морски геолог, проучвал 

загадъчните пирамиди около Япония в 

продължение на 15 години, това място 

е на повече от 5000 години, но е било 

наводнено преди 2000 години по време 

на земетресение.  

Други учени, сред които и профе-

сорът по геология от университета в 

Токио Теруаки Иши, твърдят, че те са на 

много повече и тяхното потапяне под 

водата е настъпило в края на послед-

ната ледникова епоха - преди около 10 

хиляди години. В този случай излиза, че 

пирамидите на Йонагуни са по-стари и 

от египетските. Недалеч от тях е била 

открита издялана от камък човешка 

глава, на която са гравирани множество 

непознати йероглифи.

На противоположно мнение е 

Робърт Шоч - професор по математика 

в Бостънския университет. Той вярва, 

че паметникът Йонагуни е формиран 

естествено и е дело на тектонична 

активност, след което е модифициран 

от хората.

Все пак подводните пирамиди 

изглеждат прекалено добре оформе-

ни, за да са дело на природата. По тях 

се виждат улеи, които няма как да са 

издълбани от водата. Цели трасета са 

прокарани в скалите и това не може да 

е природно творение. В част от камъни-

те има и изображения на йероглифи и 

надписи, които все още не са разчетени.

Спорове се водят и в днешни дни 

и няма окончателно становище по 

датировката и произхода на пирамиди-

те. Въпреки това монументът не е бил 

признат от японското правителство 

като обект на културно наследство и 

не е под защита. Районът е популярно 

сред водолазите място за гмуркане 

през зимните месеци поради голяма-

та популация на акули-чук и така той 

остава достъпен за всеки желаещ да се 

потопи в тихоокеанските дълбини и да 

се докосне до загадъчните структури.



ВАРИАНТ №1: От вашият компютър. Отидете на www.BG-VOICE.com, 
в горният ляв ъгъл ще намерите бутон „Получавай BG VOICE у дома“, 
кликнете върху него и попълнете формата.

ВАРИАНТ №2: Изпратете ни този талон с текста  и чек или мъни 
ордер до: Bulmedia Group, 1216 S New Wilke Rd, Ste #410, Arlington 
Heights, IL 60005
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