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Колко пъти чухме от Доналд Тръмп: “I 
have nothing to do with Russia? No collusion.”  
Безброй. И все пак ФБР е било толкова 
разтревожено от действията на президента, 
че след като уволнява Джеймс Коми, те за-
почват контраразузнавателно разследване 
срещу Тръмп дали не работи за интересите 
на Русия.

Само опитайте да вникнете в тази инфор-
мация – ФБР започва контраразузнавателно 
разследване срещу действащия президент 
на Съединените щати дали не работи в 
полза на вражеска държава. Агентите не са 
взели решението да започнат това разслед-
ване лесно, напротив. Но очевидно са имали 
достатъчно подозрения и съмнения, които 
са задвижили немислимата в миналото 
процедура.

Задачата е била да се установи дали 
действията на президента представляват 
заплаха за националната сигурност. Аген-
тите трябвало да разберат дали г-н Тръмп 
е работил за Москва умишлено, или без да 
иска е попаднал под руско влияние.

Разследването е имало и криминален 
аспект, който е известен отдавна в публич-
ното пространство – дали уволнението на 
Коми представлява възпрепятстване на 
правосъдието. Двете разследвания са поети 
от специалния прокурор Робърт Мълър, 
който беше назначен дни след уволне-
нието на Коми. Засега не знаем какво е 
открил Мълър, нито има публично известна 
информация президентът да е действал 
под насоката или в интерес на Москва. Но 
самото съществуване на това разследване е 
огромен скандал.

Ден след това разкритие се появи и друго 
– Доналд Тръмп скрил от членовете на ад-
министрацията си подробности за първите 
си разговори с руския президент Владимир 
Путин, които се състояха през лятото на 
2017 г. в Хамбург по време на срещата на 
върха на Г-20. Това разкри в. „Вашингтон 
пост”, позовавайки се на информирани 
източници. След гореспоменатата среща 
Тръмп взел бележките на преводача, който 
присъствал на срещата, и му казал да не ги 
разпространява сред другите членове на 
администрацията. Това е в ярък контраст с 
установения протокол за такива двустран-
ни срещи – обикновено на тях присъстват 
съветници, има протоколи и записки от 

срещите, които се използват от висши чле-
нове на администрацията, за да се създават 
и изпълняват политики, а също и документи, 
които могат да бъдат изискани от Конгреса, 
ако се наложи да изпълнява функциите си за 
контрол над изпълнителната власт. Но не и 
в този случай.

Човек не може да не си зададе въпроса 
– с какво Владимир Путин държи Доналд 
Тръмп? Наистина този въпрос изглежда 
като от филм. Всъщност има – казва се The 
Manchurian Candidate – с версии от 1962 и 
2004 г., по новелата на Ричард Кондон от 
1959 г. Политическият трилър разказва как 
за президент на САЩ е избран мъж с промит 
мозък, който е скрит агент на Съветския 
съюз. Дензъл Уошингтън, Лив Шрайбър и 
Мерил Стрийп са наистина страхотни във 
версията от 2004-та, гледайте го.

Трудно е за вярване, че към днешна дата 
наистина си задаваме въпроса дали амери-
канският президент има нещо общо с Русия 
– дали там нямат компромат, свързан с него-
вите сделки и финансиране от местни оли-
гарси, които знаем, че са свързани директно 
с Кремъл, или пък нещо от личен характер. 
Каквото и да е, надявам се скоро разследва-
нето на Мълър да даде ясен отговор на този 
въпрос. А фактът, че специалният прокурор 
е дал зелена светлина на бившия адвокат на 
Тръмп Майкъл Коен да свидетелства пред 
Конгреса, означава, че той, изглежда, е към 
края на своето разследване, продължаващо 
вече 20-и месец.

А от грешка на адвокатите на бившия шеф 
на щаба на Тръмп Пол Манафорт (срещу 
когото има осъдителни присъди и още едно 
дело, което тече в момента) разбрахме, че 
докато е бил на този пост, е предал на руски 
агенти вътрешна информация за проучва-
нията на щаба на Тръмп. “I have nothing to 
do with Russia? No collusion.”??? Става все 
по-малко вероятно президентът да казва 
истината. Въпросът е дали е знаел и дали е 
бил част от това.

Успешна седмица,

Ясен 
yasen@bg-voice.com

С какво Путин държи Тръмп?
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ВИРДЖИНИЯ ТЕОДОРОВА
 v.teodorova@bg-voice.com

Български гражданин, 

продавач на вестници в 

Шотландия (Обединено-

то кралство), разпростра-

ни шокиращи кадри от 

охранителна камера, на 

които се вижда как той е станал жертва 

на побой от страна на двама крадци, 

които отправили расистки коментари 

по негов адрес. Инцидентът по думите 

му станал пред магазина за вестници 

на тридесет и девет годишния Илхан 

Ахмедов в Мъсълбърг. 

Двама крадци поискали от Илхан да 

им даде пари в брой и алкохол. После 

те пребили Ахмедов жестоко, като през 

цялото време викали: „Махай се. Това е 

нашата страна!” След побоя Илхан бил 

целият в кръв и с фрактури.

Инцидентът се разиграл още през 

август миналата година, но българи-

нът разпространи кадрите едва сега, 

защото изчаквал случаят да приключи 

в съда. През ноември единият от напа-

дателите – Крейг Дъглас, на 24 години, 

получи 18 месеца затвор за атаката. Но 

съучастникът му Боб Клиланд, на 28 

години, получи едва две години проба-

ция, 200 часа общественополезен труд 

и разпореждане да плати на жертвата 

2,000 лири компенсация.

Ахмедов, който е в Шотландия от 

две години, каза, че се е почувствал 

изоставен от съдебната система, защото 

единият от нападателите не е бил 

осъден на затвор и затова решил да 

публикува и кадрите от охранителната 

камера. От тях се вижда как Дъглас вика 

на Ахмедов и на съпругата му Айсел: 

„Смятате ли, че британците са малцин-

ство, докато вие сте мнозинство? Това 

си е нашата страна. От Полша или от 

Литва пристигате тук и трупате пари.”

„Брекзит“ в действие: пребиха 
българин в Шотландия
Насилниците крещели: Махай се, това е нашата страна

Нападателите току-що са влезли в магазина с крясъци: „Това е нашата страна“

Илхан ги извежда навън, където те го повалят на земята и започват да го бият

Последни юмруци, преди да избягат
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СТАНИМИР ПАВЛОВ 
stamo@bg-voice.com

След близо три месеца 

в плен 13-годишна 

американка успя да 

избяга, а заподозреният 

за нейното отвличане и 

за убийството на роди-

телите й 21-годишен мъж е задържан в 

селски район от северната част на САЩ, 

съобщи местната полиция. Следовате-

лите смятат, че Джейк Томас Патерсън е 

планирал отвличането на Джейми Клос 

и че тя е била единствената му цел, каза 

на пресконференция Крис Фицдже-

ралд, шериф на градчето Барън, Уискон-

син. „Смятаме, че той не е бил в контакт 

със семейството преди 15 октомври“, 

добави шерифът. На тази дата 56-годиш-

ният Джеймс Клос и 46-годишната му 

съпруга Дениз бяха застреляни в дома 

си в Барън, чиято врата е била разбита, 

а дъщеря им Джейми изчезва.

На 10 януари следобед момичето ус-

пяло да избяга от къщата, където било 

държано в плен, в гориста местност 

близо до град Гордън. Джейми Клос 

била мръсна, отслабнала, с разчорлени 

коси и носела твърде големи за нея 

обувки. Тя поискала помощ от жена, 

която разхождала кучето си. Жената 

я разпознала от снимките за издир-

ването й, отпечатани по вестниците и 

излъчвани често и по телевизията, и я 

завела при съседи, които се обадили в 

полицията.

Момичето не било особено разго-

ворливо, но все пак съобщило името на 

предполагаемия си похитител и цвета и 

марката на колата му. То уверило, че не 

познавало Патерсън преди смъртта на 

родителите си.

Мъж и жена, живеещи близо до 

дома на Джейк Патерсън, разказаха, че 

веднага разпознали в разчорленото и 

мръсно момиче 13-годишната Джейми, 

която е била обявена за издирване. 

Именно в техния дом съседката им 

Жана Нътър довела Джейми, след като 

се оказала първият човек, когото отвле-

чената срещнала. „Когато съседката ни 

Жана дойде с Джейми, тя каза: – Ведна-

га вземете оръжията. Може той да ни 

е проследил, каза Кристин Касинскас. 

– Ние се въоръжихме и бяхме готови 

и в очакване, ако се появи този човек.“ 

По-късно, когато полицаите пристигна-

ли и отвели Клос на безопасно място, 

разпоредили на семейство Касинкас и 

децата им да стоят по-далеч от про-

зорците, в случай че заподозреният 

похитител се върне у дома в близката 

до тях къща в Гордън.

„Децата ми и аз слязохме долу, каза 

тя. – Съпругът ми беше помолен да стои 

на пост на една от вратите на горния 

етаж.“ Единадесет минути по-късно 

21-годишният Джейк Томас Патерсън 

е арестуван и по-късно е обвинен 

за умишлено убийство и отвличане. 

Полицията съобщи, че той е обикалял с 

колата си в района, за да търси избяга-

лата Джейми.

Негови бивши съученици описват Па-

терсън като тих и затворен, не е познат 

на никого в гр. Барън. Той е безработен 

и не е криминално проявен. Засега 

остава загадка защо е избрал именно 

Джейми и какви са били намеренията 

му за нея по-нататък. Засега тя ще е под 

лекарски грижи, а след това за нея ще се 

погрижи леля й Дженифър Смит. Тя вече 

публикува във фейсбук съобщение, че 

пред семейството й и Джейми предстои 

дълъг път, в който тя ще има отново 

свой дом и близки хора, които много я 

обичат.Домът, в който Джейми е била държана в плен след 15 октомври

13-годишна американка  
избяга от плен
Тя се отскубнала от похитителя си три месеца след смъртта на нейните родители

Полиция на Уисконсин
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Концесионерите на плаж 

„Смокини-север” по 

южното Българско Чер-

номорие Иван Иванов и 

Иван Тодоров издирват 

човек от София с малко 

име Миро, около чиято каравана се 

оказаха разорани близо 2 дка защитени 

пясъчни дюни. Скандалът в България 

гърми трети ден, но и до този момент 

полицията не е посочила с точност кой 

е виновникът за унищоженото природ-

но богатство. Плажът, който двамата 

бизнесмени стопанисват, е около 20 

дка, представляващи 32% активна 

площ, тъй като останалият пясък – 60%, 

са защитени от закона дюни.

В началото на миналото лято въ-

просният Миро се появил на плажа и 

съобщил, че ще постави караваната 

си насред плажовата ивица – точно 

между дюните. Миро обявил, че е купил 

недвижимия си имот от частен съде-

бен изпълнител, тъй като двама братя 

наследници от Созопол не могли да по-

стигнат споразумение да си го поделят. 

Миро поставил огромната каравана, 

твърдейки, че се намира върху собстве-

на частна земя.

„През цялото време в лятната рези-

денция на този софиянец се изреждаха 

гости с най-различни автомобили. 

Миро все мърмореше, че ще затрие 

дюните, които му пречат за безпрепят-

ствено вл изане и маневриране – между 

главния път и имота му. Той настояваше, 

че дюните са негов имот, независимо 

че се водят изключителна държавна 

собственост, и е наясно, че върху тях 

никога нищо няма да построи”, споде-

лиха пазачи от къмпинг „Смокиня”, ци-

тирани от „Флагман“. Освен това дюните 

му пречели и странично – да наблюдава 

в легнало положение залива с цялата 

му красота.

Концесионерите били в обтегнати 

отношения с въпросния Миро и плану-

вали до началото на сезона да прове-

дат с него разговор относно заканите, 

които достигали до тях. „Караваната му 

е разположена върху територията на 

къмпинга – в този смисъл ние не можем 

да въздействаме на собственика й, 

твърдящ, че земята под нея му принад-

лежи. Проблемът е, че той е заравнил 

дюната, намираща се в обсега на 

нашата концесионна територия, и ние 

сме отговорни за това. През зимата не 

е нужно да имаме пазач на пясъка, не 

съм допускал, че може да се стигне до 

подобно безразсъдно действие”, заяви 

Иван Иванов.

Софиянец зарил защитени 
дюни, за да му се отвори гледка
Издирват Миро, който имал каравана на къмпинг „Смокините“

Караваната на мистичния Миро и заравнените около нея защитени дюни

Случаят се разгласи едва след като всичко вече бе заравнено

Така изглеждаше къмпинг „Смокиня“ с красивите му дюни преди 20 години

България започва да получава 

дивиденти от „Брекзит“, тъй 

като британските семейства 

избират бедната страна с 

евтините услуги и стоки пред досе-

гашните дестинации. Причината е, че 

британската лира все повече поев-

тинява с приближаването на датата 

за напускане на ЕС, а с това спада и 

покупателната способност на бри-

танците. България се оказва идеален 

заместител на зимните швейцарски 

и австрийски курорти и на летните 

гръцки, пише „Файненшъл таймс“.

„Брекзит“ доведе до бум на 
британци в България
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Главната улица Town Hall 

Ave. в града Ню Лексинтън, 

Охайо, ще бъде преимену-

вана на името на Джанюа-

риъс Макгахан – журналист, 

известен с прозвището 

Освободителя на българите. Решението 

е на общинския съвет на града, взето на 

7 януари т.г.

Промяната на името на улицата е по 

инициатива на Генералното консул-

ство на Република България в Чикаго 

от миналия септември и е подкрепена 

от местната американска фондация 

„Макгахан”. Новоименуваната улица 

се намира в самия център на града, 

между старата и настоящата сграда на 

градския съвет, пожарната и местната 

библиотека.

В единия й край е църквата First 

United Methodist Church, където през 

последните години, с нарастване броя 

на участниците, се провежда тради-

ционният обяд и презентация в чест 

на делото на Макгахан. Фестивалът 

съществува от 1978 г.

На 200 м от улицата е и статуята на 

Макгахан в центъра на града, дело на 

скулптора проф. Любомир Далчев.

Джанюариъс Алойшиъс Макгахан 

е американски журналист от XIX век. 

Изпратен е в България като специален 

военен кореспондент на лондонския 

вестник „Дейли нюз“ след Априлското 

въстание (1876 г.) и по време на Руско-

турската война (1877-1878 г.). В репор-

тажите си се показва като 

ярък застъпник на 
българската национална 

кауза

Той е роден на 12 юни 1844 г. във 

фермата „Гълъбов хребет“ близо до 

град Ню Лексингтън.

След потушаването на Априлското 

въстание през 1876 г. извършва нео-

ценима работа в защита на българския 

народ. Като кореспондент на вестник 

„Дейли нюз“ Макгахан посещава въ-

станалите български селища заедно с 

Юджин Скайлър – секретар на деле-

гацията на САЩ и генерален консул в 

Цариград. Установява точния брой на 

избитите българи и на опожарените се-

лища, църкви и манастири. Резултатите 

от това проучване публикува в дописки 

и репортажи за зверствата на турците.

На надгробния камък на Джанюари-

ъс Макгахан пише “Освободителя на 

България”.

Една година по-късно, по време на 

Руско-турската война е специален 

военен кореспондент на вестник „Дей-

ли нюз“ в щаба на действащата руска 

армия на Балканския полуостров. Из-

минава с армията целия път на войната. 

Близо до Цариград, оказвайки помощ 

на свой приятел, се разболява от тиф и 

умира на 9 юни 1878 г. – три дни преди 

да навърши 34 години.

С резолюция на общинския съвет в 

Ню Лексингтън, Охайо, се преименува 

главната улица на името на Джанюари-

ъс Макгахан.

По време на своето посещение в 

Ню Лексингтън миналия четвъртък 

генералният консул Иван Анчев е дого-

ворил с градската управа официалното 

откриване на улицата да се състои по 

време на годишния фестивал в чест на 

Макгахан, който се провежда вече 40 

години в града. През 2019 г. фестива-

лът ще се проведе на 8 юни (събота), 

като Генералното консулство изразява 

надежда за масово присъствие на бъл-

гарски граждани по повод откриването 

на улицата.

В Охайо генералният консул Иван 

Анчев е провел и работни срещи с 

щатски сенатори от районите, в които 

има български общности. Той е пред-

ставил дейността на съботно-неделни 

училища в Синсинати и Кълъмбъс, 

българските черкви на територията на 

Охайо, както и на годишния фестивал, 

посветен на Джанюариъс Макгахан. 

Сенаторите проявиха голям интерес 

към събитието и приеха със задовол-

ство отправената покана да присъстват 

на фестивала.

Двете страни се обединиха около 

мнението, че тези срещи са само на-

чалото на едно дългосрочно сътруд-

ничество, което ще бъде от взаимен 

интерес.

Кръстиха улица в Охайо на 
„освободителя на българите“ 
Джанюариъс Макгахан

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

Главната улица Town Hall Ave. в града Ню Лексинтън, Охайо, вече ще носи името на Джанюариъс Макгахан

Надгробният камък на Джанюариъс Макгахан, на който пише “Освободителят на България”

Ген. консул в Чикаго Иван Анчев (вдясно) и администраторът на Ню Лексинтън, Охайо, Бо Паул с 
прокламацията за смяната на името на улицата

Сн.: Иван Анчев, колаж: Влади Александров-Томси
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Обвиняват депутат от ДПС 
за търговия с влияние

Специализираната прокуратура скоро ще внесе в 

съда дело срещу депутата от ДПС Димитър Авра-

мов и двама негови помагачи. Те са обвинени за 

търговия с влияние.

Аврамов сега е депутат от ДПС, но в първия кабинет на 

Борисов бе народен избраник от ГЕРБ. Полицията го арестува на 17 юли 2012 г. 

Четири години по-късно бе оправдан от Софийския градски съд, прокуратурата 

обжалва. Делото се точи и до днес. Според прокуратурата Аврамов и съучаст-

ниците му поискали 220,000 лева и право на ползване на земеделски земи 

от български бизнесмен, за да упражни влияние при вземане на решение от 

длъжностни лица. Очаквало се така бизнесменът да бъде въведен във владение 

в масив от землището на село Стубел, област Монтана.

Общественици подкрепят 
Каракачанов срещу циганите

Общественици изпратиха писмо до министър-

председателя Бойко Борисов в подкрепа на 

действията на вицепремиера от ВМРО Красимир 

Каракачанов след случая във Войводиново, където роми 

нападнаха и биха военен. Г-н Каракачанов нарече цига-

ните „нагли” и декларира, че ще постави на обсъждане 

в Министерския съвет програма от мерки за справяне с 

циганската престъпност.

Пеевски затваря фабриката на 
„Булгартабак”

Дружеството „Булгартабак холдинг” затваря пред-

приятието за производство на цигари в Благо-

евград. Хиляди служители остават без работа. 

На хората е даден 2-дневен срок да подадат заявления 

за доброволно напускане. От 2,000 души някога към 

момента са останали едва 200 души на работа. Те са били 

уведомени, че фабриката се закрива. През последните 

три месеца дружеството е работило денонощно на максимални обороти, за да 

се изпълни в срок последната поръчка към клиенти. Фабриката в Благоевград 

бе най-голямата от цигарения гигант, какъвто бе „Булгартабак“ в миналото. Спо-

ред разследване на „Капитал“ Делян Пеевски е придобил „Булгартабак“, част от 

който продаде на „Бритиш-Америка табако“, а за себе си остави само фабриките 

в Благоевград и София. Тази в столицата също е вече закрита.

БСП се похвали със старта на 
телевизията си

Българската социалистическа партия 

пусна клип за предстоящия старт на 

Българска свободна телевизия (БСТВ). 

На кадрите се вижда вече изграденият нюзрум, почти изцяло оборудваните те-

левизионните студиа, монтажни и ефирни помещения, както и някои от лицата 

на медията, сред които шефът на новинарския блок – Валерия Касиян, водещият 

Стоил Рошкев и красива брюнетка – вероятната му бъдеща екранна партньор-

ка. Целият екип на БСТВ се състои 50 души – журналисти, водещи, оператори, 

режисьори и др. Предавания в телевизията ще имат и журналистите Алексан-

дър Симов и Велизар Енчев. БСТВ ще тръгне преди конгреса на социалистите, 

насрочен за 26 януари 2019 г. А самото създаване на телевизията бе едно от 

обещанията на Корнелия Нинова, когато бе избрана за лидер на БСП.

Тарикат си вдигнал вила върху 
тръбопровода на Велико Търново

Басейн, барбекю и триметро-

вата масивна ограда, постро-

ени върху главния водопро-

вод на община Велико Търново вече 

са премахнати от собственика им. 

Главният водопровод на старата 

българска столица захранва с вода 

над 120 хиляди жители. Премахва-

нето на незаконните строежи е ус-

тановено от комисия на общината, 

посочи заместник-кметът по строителството проф. Георги Камарашев. Местен 

бизнесмен бе вдигнал незаконно масивни постройки върху главния водопро-

вод и неговия сервитут в землището на великотърновското село Присово. 

Първоначално той заведе съдебни дела срещу заповедите за премахване на 

строежите, но сега ги събори доброволно.

BG ТЕЛЕГРАФ

Димитър Аврамов

Красимир Каракачанов

Делян Пеевски
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АЧО ВЛАДИМИРОВ 
vladimirov@bg-voice.com

Двама български оли-

гарси – Спас Русев и 

Кирил Домусчиев, водят 

преговори с шведска-

та компания MTG за 

покупката на най-голя-

мата българска медийна група – „Нова 

броудкастинг груп”, твърди седмичното 

списание „Капитал”, като се позовава 

на свои източници. „Да, заявил съм 

интерес пред MTG за „Нова” в консор-

циум с голяма чуждестранна компания”, 

е потвърдил Спас Русев пред „Капитал”, 

като не е пожелал засега да разкрие 

кой е партньорът му. Според изданието 

сигурното е, че той не участва в прего-

ворите през БТК, където е най-големият 

акционер. Кирил Домусчиев не е бил 

открит за коментар.

Информацията за водените прегово-

ри идва само четири дни след като MTG 

обяви, че е решила да прекрати спора-

зумението си за продажбата на медията 

на чешкия инвестиционен фонд PPF 

на Петр Келнер. Споразумението беше 

подписано в началото на миналата 

година и включваше продажба на 95% 

от „Нова броудкастинг груп”. Срещу 185 

млн. евро най-богатият чех, който през 

миналата година купи българския биз-

нес на „Теленор”, трябваше да придобие 

седем телевизионни канала и 19 онлайн 

компании с общи приходи за 2017 г. от 

100 млн. евро.

През лятото обаче Комисията за 

защита на конкуренцията (КЗК) със 

спорни аргументи не разреши сделката, 

а съдът проточи първото гледане на 

казуса чак за май тази година, отвъд 

удължената крайна дата по договора за 

покупко-продажба. Именно решението 

на регулатора беше посочено от ком-

панията като причина за спирането на 

преговорите за сделка. „С решението на 

КЗК беше даден ясен сигнал, че купува-

чът на „Нова” трябва да има одобрение-

то на властта. А това означава местен 

играч или в най-лошия случай – местен 

партньор, който да има контрол върху 

съдържанието”, коментира „Капитал”.

През последните работни дни на 

миналата година бяха направени и 

промени в управлението на „Нова 

бБроудкастинг груп”, както и в самата 

програма. Във висшия мениджмънт на 

компанията като прокуристи влязоха 

генералният директор на „Информа-

ция” Вяра Анкова и финансовият шеф 

Николай Андреев, които ще помагат в 

оперативното ръководство на главния 

изпълнителен директор Дидие Щосел. 

Досегашният оперативен директор 

Вики Политова стана съветник на борда 

на директорите. Същевременно пък 

от програмата изпадна критичното 

предаване „Господари на ефира“. Бе 

обявено, че повече няма да се прави 

„Биг брадър“. Запознати коментираха, 

че от ефира се изчиства всичко, в което 

някой би могъл да каже, дори неволно, 

нещо срещу новия собственик.

„Капитал” посочва, че според раз-

лични източници сделката за „Нова” 

може да бъде сключена още преди края 

на март тази година, ако избраният 

кандидат успее да намери сума от над 

100 млн. евро. За Спас Русев евентуална 

покупка на „Нова броудкастинг груп” 

ще бъде втори опит на медийния фронт 

след опита да издава на български 

език популярното мъжко списание GQ 

преди 10 години. Въпреки анонса и 

грандиозното парти, организирано от 

Русев в София за старта на списанието, 

то така и не се появи на българския па-

зар. Живелият дълго време в чужбина 

бизнесмен придоби широка известност 

в България около т.нар. яхтен скан-

дал през 2003 г., когато министри от 

кабинета на Симеон Сакскобургготски 

бяха снимани да играят карти на негова 

яхта в компанията на разследвания за 

контрабанда и пране на пари и застре-

лян по-късно по-късно показно в София 

Иван Тодоров-Доктора. Понастоящем 

Русев е най-големият акционер в БТК и 

мажоритарен собственик на футболния 

клуб „Левски”.

Кирил Домусчиев, чиито основни ин-

тереси са във фармацевтичния и кораб-

ния бизнес, пък е собственик на най-

успешния футболен клуб в България 

през последните години – „Лудогорец”, 

а в същото време държи телевизион-

ните права за българското първенство, 

което се излъчва в каналите на „Нова 

броудкастинг груп”. В края на 2014 г. 

двамата с брат му Георги Домусчиев 

станаха еднолични собственици на 

„Футбол про медиа”, която е посредник 

за правата за излъчване на българското 

футболно първенство. Именно през се-

зон 2014/2015 мачовете от българското 

първенство започнаха да се излъчват 

по каналите на „Нова броудкастинг 

груп”. През 2015 г. се появиха и плате-

ните канали на медийната група, които 

са изцяло със спортно съдържание. В 

началото на 2015 г. фирмата плати 30 

млн. лв. за новия договор за телевизи-

онните права за пет години между 2016 

и 2020 г.

През миналата година Домусчиев, 

който е начело на Конфедерацията на 

работодателите и индустриалците, се 

споменаваше неофициално в медийни-

те среди като потенциален купувач на 

другата частна национална телевизия 

– бТВ. Собственикът й – американската 

„Сентрал Юръпиън мидия ентърпрай-

сис“, също иска да излезе от българския 

пазар, въпреки че не е коментирал 

официално плановете за продажба. За 

бъдещ шеф на бТВ пък се спряга Делян 

Пеевски.

При собственик който и да е от двамата – Домусчиев (вляво) или Русев, Нова телевизия ще е силно 
привързана към Бойко Борисов и ще му се обяснява в любов от сутрин до здрач

„Господари на ефира“ отпадна от програмата на Нова

Яхтата на Спас Русев приюти български политици по времето на Сакскобургготски, а дали го прави и в 
момента – никой не знае

Български олигарси посягат 
към Нова телевизия
Каналът вече се преформатира, за да е в унисон с новия си BG бос
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ТЕОДОРА ПЕНЕВА 
peneva@bg-voice.com

Жена, която над 

десет години е 

във вегетативно 

състояние и в 

кома в клиника, 

роди момченце. 

Инцидентът се случи в болницата „Ха-

сиенда“, недалеч от Финикс, столицата 

на Аризона, на 29 декември. Бебето 

в началото не дишало, но с него вече 

всичко е наред и то се намира под 

постоянния надзор на лекарите.

Случаят бе класифициран от поли-

цията като изнасилване. В момента се 

издирва извършителят. Органите на 

реда започнаха събирането на обра-

зци за ДНК проба от всички мъже сред 

персонала на „Хасиенда“. Тази болница 

е специализирана за неизлечимо болни 

деца, юноши и младежи. Често там се 

возят и пациенти, изпаднали в кома, за 

които няма изгледи скоро – или някога 

– да излязат от нея.

Според служители жената в кома 

е имала постоянна нужда от грижи, 

затова достъпът до нея бил открит и 

там влизали много лекари, сестри и 

санитари и от двата пола. Адвокат Джон 

Майкълс, който представлява интере-

сите на семейството на пострадалата, 

съобщи, че тя се е намирала в крайно 

уязвимо положение. „Очевидно е, че 

нейното семейство е възмутено. Те са 

травмирани и шокирани при мисълта, 

че дъщеря им е била подложена на на-

силие и че тя не се е ползвала с нужната 

сигурност в болница „Хасиенда“, каза 

той. Близките й засега нямат сили да 

направят собствено изявление, но чрез 

адвоката си са предали, че ще приемат 

бебето и то ще има необходимите дом и 

любящо семейство, което ще се грижи 

за него.

Подробности за пациентката и 

нейното име не бяха разпростране-

ни. Известно е само, че е изпаднала в 

кома, след като се удавила, а опитите за 

реанимация не са дали резултат. Тогава 

е била поставена на апарат за изкустве-

но поддържане на жизнените функции. 

Стана ясно, че тя е индианка от племето 

апачи от резервата „Сан Карлос“.

„Аз съм дълбоко потресен и в ужас 

заради начина, по който са се отнася-

ли към един от нашите сънародници, 

каза вождът на племето Тери Рамб-

лер. – Когато вашият любим човек се 

нуждае от всекидневни грижи, когато 

той е най-уязвим и зависим от другите, 

вие се доверявате на медицинските 

работници. За съжаление един от тях не 

е заслужавал това доверие, защото се е 

възползвал зловещо от него.“

В „Хасиенда“ декларираха, че ще 

съдействат всячески на полицията за 

разкриване на случая. Департаментът 

по здравеопазване в Аризона съобщи, 

че са въвели сериозни мерки за безо-

пасност в болницата след случая. Една 

от тях изисква оттук нататък мъжете в 

болницата да влизат при пациентките 

само в присъствието на друга жена.

Веднага след оповестяването на 

случая изпълнителният директор на 

корпорацията собственик на „Хасиенда“ 

Бил Тимънс подаде оставка. Вицепре-

зидентът на корпорацията Гари Орман 

обяви, че ще направи всичко по силите 

си в болницата да има сигурност и безо-

пасност за пациентите.

Жена в кома от 10 г. роди бебе
Случаят е класифициран като изнасилване. Търси се бащата

Китайският сайт ettoday.net твърди, че това е снимката на пострадалата пациентка

Снимка АП/БТА
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Веселин Вълчев
Натуропат  специалист

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

Ако имате проблеми със здравето си, обадете се! 

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

Лечение на хронични 
заболявания с 

алтернативни методи 
US ТЕЛЕГРАФ
Министър на Обама влиза в битка за 

президентска номинация

Бившият министър на градоустройството при 

президента демократ Барак Обама – Джулиан 

Кастро, обяви, че се включва в кандидатпрези-

дентската надпревара за 2020 година и иска да стане 

първият американски президент от латиноамерикан-

ски произход.

В разгара на антиимигрантската кампания на президента Доналд Тръмп Кас-

тро, който е внук на мексиканска имигрантка, се обяви „против построяването 

на стената и за изграждането на общности”. Засега обаче той изглежда като аут-

сайдер сред няколкото известни имена от средите на демократите, които вече 

обявиха участието си в кандидатпрезидентската надпревара: сенаторите Ели-

забет Уорън, Камала Харис и Бърни Сандърс, а може би и милиардера Майкъл 

Блумбърг. Кандидатурата си за първичните избори в Демократическата партия 

обяви и хавайската представителка в Конгреса, 37-годишната Тълси Габард.

Повече сол, захар и мазнини в 
училищните закуски 

Администрацията на Доналд Тръмп започна 

да отменя инициативата от управлението на 

Обама, с която училищните закуски имаха 

специални изисквания, за да са по-здравословни. 

Това означава, че в училищата може да се сервира 

храна, която съдържа повече мазнини, захар и сол.

Усилията на администрацията на Барак Обама заедно с инициативата на 

Мишел Обама “Let’s move” стимулираха младежите да ядат повече зеленчуци, 

храни с ниско съдържание на сол и fat-free шоколадово мляко.

Друг резултат от правилата, вкарани от Обама, беше спадът в продажбите на 

мляко между 2011-а и 2015 г.

Сега обаче администрацията на Тръмп иска да върне на млечната индустрия 

предишната й форма. Министърът на земеделието Сони Пърдю, който преди 

беше консултант на производителите на мляко, анонсира по-освободените 

правила за млекопроизводители, според които шоколадовото мляко може да 

съдържа по-голям процент мазнини.

Ранени при стрелба в м ол

Трима бяха ранени при стрелба в Нюпорт 

сентър мол в Джърси сити, Ню Джърси. Няма 

информация за точния брой на задържаните, 

кой е стрелецът и какви са били мотивите му. Кме-

тът на града твърди, че е била издадена заповед за 

арест на един от ранените. Полицията не изключва да са замесени престъпни 

групировки, които разчистват стари сметки. Според очевидци до стрелбата се е 

стигнало след завързал се спор между двама от посетителите, прераснал бързо 

в побой, след което отекнали изстрели.

Изкуствен интелект ще бди над 
оръжията

Пентагонът ще въвежда изкуствен интелект в оръ-

жейни системи, предназначени по-специално 

за противовъздушна отбрана и противоракетна 

отбрана. Това съобщи помощник държавният секретар за 

обществени поръчки, логистика и технологии Брус Джет. Той 

все пак увери тези, които смятат, че изкуственият интелект 

е опасен, в това, че ще бъдат поставени ограничения върху 

дейностите, които той ще може да прави.

Лишиха откривателя на ДНК от 
почетните му титли

Отнеха почетните титли на американския учен и 

Нобелов лауреат д-р Джеймс Уотсън. Причината – 

неговите забележки и коментари, в които посоч-

ва, че гените са причината да има разлика при тестовете 

на интелигентност при белите и чернокожите. 90-го-

дишният учен е правил подобни коментари и през 2007 

година, но малко по-късно поднесе своите извинения. 

Той получи Нобелова награда през 1962 година заедно с 

колегите си Морис Уилкис и Франсис Крик, с които откри двойната структура 

на ДНК. През 2014 година Нобеловият лауреат продаде златния си медал, след 

като заяви, че е бил отлъчен от научната общност заради коментарите си за 

расата и не му достигат пари, за да продължи изследванията си. Руски милиар-

дер купи тогава медала и му го върна обратно. В момента д-р Уотсън е в дом за 

стари хора, където се възстановява след претърпяна автомобилна катастрофа.

Джулиан Кастро

Д-р Джеймс Уотсън

Брус Джет
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BG VOICE СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ

Българите в САЩ загубиха 

един от доайените на 

общността – в събота, 

на 88 години, след дълго 

боледуване от рак ни 

напусна Пенка Френч. Тя 

беше президент на Българо-македон-

ския национален образователно-култу-

рен център в Питсбърг, а също и един 

от най-големите радетели за съхране-

ние на българските традиции.

Госпожа Френч е свързана с българ-

ския център от много малка. Нейните 

родители, Злате Пенчев Йорданов и 

Диана (Данка) Ганчева, идват в Щатите 

през 20-те години на миналия век. Пър-

воначално живеят в Ню Кясъл, Пенсил-

вания, където на 15 октомври 1930 г. се 

ражда дъщеря им Пенка. Малко след 

това се местят в Уест Хоумстед, Пенсил-

вания, недалеч от Питсбърг. Там бащата 

на Пенка Френч има пекарна. Още тога-

ва в това градче има наша сравнително

голяма общност и 
български център, както и 

поне 30 наши пекарни 

Пенка Френч и семейството й по-

сещават културното средище, което 

тогава е известно под името Българо-

македонска благотворителна органи-

зация „Отец Паисий“. Неин основател е 

македонският имигрант Ламбе Марков. 

Първоначално сбирките се правят в 

апартамента му, но през 1935 г. центъ-

рът се сдобива със собствена сграда 

на Осмо авеню. Основни дейности са 

училищни занятия през уикенда, ве-

черинки с песни и танци и празнуване 

на българските обичаи. Преди години 

Френч споделя пред местно американ-

ско издание, че прекарвала голяма част 

от времето си в центъра, посещавала 

училището и всички събития. Родители-

те й също са много свързани с това мяс-

то, което е напълно разбираемо, защото 

по онова време почти целият социален 

живот на имигрантите се осъществя-

ва чрез подобни етнически клубове. 

Майката на Пенка Френч умеела да пее 

български народни песни и да танцува 

народни танци. Всеки, който се запоз-

наел с нея, бил впечатлен и от ястията, 

които тя готвела, а също и от уменията 

й по ръкоделие и шиене. Всичко това 

тя умело успяла да използва в центъра. 

С харизматичния си характер тя лесно 

успявала да увлече и други членове да 

се учат на тези умения.

Връзката между македонците и бъл-

гарите в района на Питсбърг през 30-те 

и 40-те години на миналия век била сил-

на. В един момент тази сборна общност 

дори се превърнала в най-многочис-

лената в цяла Америка и наброявала 

повече от 500 семейства. Дейността на 

българо-македонския център започна-

ла от два клуба – мъжки и танцов. През 

1941 г. жените в него също решили да 

направят свой клуб и го кръстили „Звез-

да”. През 70-те години на миналия век 

Пенка Френч имала значително роля за 

обединяването на трите клуба.

Завършвайки Дукенския университет 

в Питсбърг, Пенка Френч основала в 

него танцова формация „Тамбурица”. 

В това начинание й помагал брат й 

Николай, а майка им Данка била кръст-

ница на ансамбъла. Съставът изнасял 

концерти в САЩ и Европа. В началото 

на 70-те години на миналия век ансам-

бълът посетил и България.

През 1952 г. Пенка Френч сключила 

брак с Уилям Чарлз Френч, с когото 

имали три деца. Специално за BG VOICE 

най-малката дъщеря на Пенка Френч 

– Дебра, каза, че ще запомни майка 

си с отдадеността й към българските 

традиции. „Това, което беше най-важно 

в нейния живот, беше много просто – 

почитане на наследството от нейните 

родители, а именно българските им 

корени”, сподели в този труден момент 

тя. „С това беше пропито всяко нейно 

действие – от отглеждането на нейните 

деца до работата й в центъра, та чак до 

дейността й на преводач за Държавния 

департамент на САЩ. Тя възпита у всич-

ки нас не само дълбока любов към Бъл-

гария, но и стремеж да изпълним дълга 

си да не забравяме да казваме на други 

хора откъде сме и колко хубава е тази 

малка страна”, каза още Дебра Френч 

Гормън. Тя разказа също, че е посетила 

страната ни, след като завършила гим-

назия, когато родителите й подарили на 

всичките си деца пътуване до Европа. 

„Тогава, през 1979-а, прекарахме по-го-

ляма част от това пътуване в България 

и отидохме до родните места на баба 

ми (Твърдица) и дядо ми (село Гурково). 

Беше невероятно пътуване и винаги ще 

го помня”, спомена с вълнение дъщеря-

та на Пенка Френч. 

През 1956 г. танцовият ансамбъл 

„Отец Паисий” към центъра участва на 

първия фолклорен фестивал в Пи-

тсбърг и оттогава винаги присъства на 

този форум. През 1990 г. по инициатива 

на Пенка Френч формацията зами-

нава за България и изнася концерти 

из цялата страна. Тогава в ансамбъла 

участва и Дебра. Тя си спомня, че за 

това завръщане в Родина та е пътувала 

заедно с майка си, баба си, брат си и 

дори годеника си. 

Още в ранните години на своята 

дейност за българската общност в Пи-

тсбърг Пенка Френч се раздава докрай 

и дава нови и нови идеи за сплотяване-

то й и за съхранението на традициите 

ни. И тя, също като своята майка, успява 

да увлича не само българи да членуват 

в центъра и да даряват средства, но и 

американци, и хора от други национал-

ности. „Това, което привлича хората в 

българската култура, е, че тя е изначало 

много заразителна и хипнотична, много 

ориентирана към семейството”, казва 

Дебра Френч Горман. 

Беше много борбена жена, 
истински лидер 

Така описа Пенка Френч Полина Хри-

стозова, член на борда на директорите 

на центъра в Питсбърг. „Бях изненадана 

от нейната всеотдайност. Увличаше 

много хора в нейната дейност и имаше 

много американци, които помагаха на 

центъра”, каза още тя. 

Пенка Френч е известна сред близ-

ките си като Патриша, Патси или Пат 

Френч, но тя никога не е забравила, 

че е българка. Известно е, че тя не 

се разделяла с гривната, която носи 

като подарък от майка си с картата 

на България, и с камъче, отбелязващо 

мястото на Твърдица. Дълги години тя 

е основна фигура в танцовите фор-

мации в центъра в Питсбърг, а също 

и ковчежник на организацията. През 

80-те години на миналия век центърът 

се оказва в ситуация на длъжник на 

суми, непосилни за изплащане. Тогава 

госпожа Френч заедно с други хора от 

ръководството предлага преструкту-

риране на организацията. Така през 

1995 г. Българо-македонската благот-

ворителна организация „Отец Паисий“ 

става Българо-македонски национален 

образователно-културен център и от 

етнически клуб се превръща в модерна 

организация. Новият център е създаден 

изцяло с нестопанска цел и за негов 

президент е избрана Пенка Френч. Цен-

търът наследява сградата и имущество-

то на предишната организация, която 

също продължава да съществува и 

приключва дейността си чак през 1999 

г. Като президент Пенка Френч спомага 

новата организация да продължи да 

работи, без да изпада в дългове, да се 

възродят много от старите инициати-

Напусна ни Пенка Френч – двигател на 
най-стария български център в Америка
Тя беше и почетен консул за България в Западна Пенсилвания

Пенка Френч пред обновената фасада на центъра в Питсбърг (2005 г.)

Пенка Френч

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com
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ви, да се създаде училище към нея с 

името „Отец Паисий“, в което първият 

учебен звънец бие през 2010 г. Освен 

това госпожа Френч активно оглавява 

дейности по събирането на средства, 

организирането на традиционните ве-

черинки, въвеждането на нови прояви, 

а също и по комуникацията с членовете 

и техните семейства. Тя инициира про-

екти за ремонт на фасадата на сградата 

на центъра и други проекти, а също и 

за обогатяване на прилежащия фонд 

и музей с български носии, бижута, 

книги, музикални инструменти и други 

ценни предмети. Танцовите формации 

в центъра стават три, като освен „Отец 

Паисий“ се сформират „Данка“ – за по-

възрасни хора, и „Червените чорапки“ 

– за деца. 

„Хората я познаваха не само като 

директор на борда, но и като 

огнена стихия, която 
беше способна да помете 

всичко пред себе си

но да стигне целта си, страхотно си-

лен характер”, сподели за Френч Надеж-

да Наумова, член на борда на дирек-

торите, която я познава от 19 години. 

„За себе си съм щастлива, че макар и за 

кратко се познавахме”, каза още Надеж-

да. Подобни бяха и мислите на Пламен 

Кръстев, също член на борда и съосно-

вател на училище „Отец Паисий“, част 

от центъра в Питсбърг. „Много силен, 

борбен, неуморен и трудолюбив човек, 

с много силен характер и всеотдайно 

сърце”, каза той. „Познавам я от 25 

години, много я уважавам като човек, 

помня я още от факултета по българис-

тика в Софийския университет, преди 

да дойда в Америка. Тя правеше много 

за българската култура и за българската 

диаспора в Питсбърг, нейната дейност 

стигаше чак до столицата Вашингтон с 

участие на много фестивали. Цялото й 

семейство, цели четири поколения са 

свързани с това”, допълни още Кръстев.

Освен културен деец Френч е била 

преводач както за Държавния депар-

тамент, така и за фирмите „Уестингхаус 

Илектрик” и „Алкоа”. През 2010 г. тя 

издава антология от 109-страници с 

исторически преглед за българите и 

македонците в долината на стоманата 

в началото на ХХ век. Година по-късно 

българката е обявена от посланика ни 

във Вашингтон Елена Поптодорова за 

почетен консул на България за Запад-

на Пенсилвания – титла, която Френч 

носи до смъртта си. Госпожа Френч е 

членувала и в борда на директорите на 

педиатричен център за деца, болни от 

рак.

Пенка поставя началото 
на инициативата „Супа 

сега!!!“ 

– припомниха ни и Пламен Кръстев, 

и Полина Христозова. Тя включва 

продажба на български и македонски 

супи в центъра с цел набиране на 

средства. Супите, които Френч въвежда 

в менюто, са от рецептите на нейната 

майка. Те трябвало да се приготвят като 

по онова време – с пресни продукти и 

традиционни подправки. Супите и днес 

са популярни сред българите и сред 

американците. Българката ще остане 

в сърцата на много хора и с помощта, 

която е оказвала на творци и танцьо-

ри, давайки им рамо да дойдат със 

стипендии да учат в Америка, а също 

и със съдействието, което е имала при 

осиновяването на деца от България. 

Едно от семействата, на които тя помага 

да осиновят дете, е Ед Марков, внук 

на Ламбе Марков, първооснователя 

на българо-македонската асоциация. 

Той бе неин президент от 1979 до 1995 

г., а след това остава президент на 

остатъчната организация до 1999 г. „Ще 

запомня Патси, както я наричахме гале-

но, като много щедър, много помагащ, 

много динамичен човек, който обича 

българската култура, България и Бълга-

ро-македонския център”, каза Марков. 

„Човек, който работеше с голяма страст 

за запазването на тази институция и 

цялата общност в района”, допълни 

още той. Марков става президент на 

Българо-македонския национален 

образователно-културен център през 

2017 г., след като Пенка Френч вече не е 

на поста от 2010 г. и за кратко той е бил 

оглавяван от друг човек. „Ние не сме 

кръвни роднини, но сме близки като се-

мейство. Считам я за своя втора майка”, 

допълни още Марков.

Вместо цветя за поклонение родни-

ните на Пенка Френч заедно с хората от 

Българо-македонския център център 

молят хората да дават дарения, които 

ще бъдат използвани за създаването на 

мемориална библиотека в нейна чест с 

името „Патриша Йорданов Френч”.

ДАНИЕЛА ВЪЛКАНОВА

Коледните празници отново 

бяха момент на безброй 

благотворителни събития, 

измежду които и благотво-

рителната акция за малкия Борил от гр. 

Хасково. Акцията, именувана „А week 

of Christmas”, се проведе във вид на 

безплатни събития като йога, танци, 

кръжоци и спорт, на които посетители-

те даряваха сума по лична преценка, 

за да се помогне на младото семейство 

в нужда. Борил е едва на 6 месеца и е 

роден с болест на Хиршпрунг. Нужна е 

оперативна намеса, за да се излекува 

детето, но семейството все още чака 

одобрение за операция в Англия. Меж-

дувременно Борил прекарва по-голя-

мата част от живота си в болници.

С тази едноседмична акция бяха 

събрани и изпратени $1,900, които ще 

помогнат безкрайно на семейството 

му. Родителите благодарят на цялата 

българска общност в Чикаго, която взе 

участие по един или друг начин в акци-

ята. Сърдечно благодарим на център 

„Българика” и „Pinko gym”, без които 

акцията не би могла да се осъществи. 

Всички инструктори подкрепиха кауза-

та с отворени сърца. Благодарност и на 

всички медии в Чикаго за отзивчивост-

та. Магазин „Малинчо” и църквата „Св. 

София” отново застанаха зад добрата 

кауза с кутии за дарение. Сърдечно 

благодаря и на Евелина /hairstylist/ и 

Виктория Георгиева – представител 

на Forever Aloe, които дариха своята 

печалба от седмицата по време на 

акцията в полза на Борил.

Скъпи приятели, добросърдечни 

хора, благодарим ви за съпричастност-

та и загрижеността. Бъдете благосло-

вени и нека добрината ви се върне 

многократно.

Бъдете здрави и щастливи през 

новата 2019 година и нека сбъднете и 

най-съкровените си мечти с лекота.

Благотворителна кампания на българите в 
Чикаго събра $1,900 за болно бебе
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От 14 януари, всеки 

ден от понеделник до 

четвъртък в 17:00 часа 

(българско време), 

зрителите на БНТ ще 

имат възможност да 

надникнат в кухнята на Катето Евро, ще 

научат уникални рецепти и малки дома-

кински хитрости, които перфектната къ-

щовница ще разказва. В „Бързо, лесно, 

вкусно: храна за душата“ артистичната 

кулинарка ще споделя и любопитни 

семейни истории. Популярната актриса 

ще е водещ на втория сезон на кулинар-

ния проект на БНТ.

Катерина Евро е едно от любимите 

лица на телевизионното предаване 

„Клуб НЛО”, излъчвано по БНТ, а голяма-

та популярност й носи ролята на Рени в 

култовата комедия „Оркестър без име“. 

Дебюта си в киното актрисата прави 

през 1978 г. във филма „Чуй петела“, а 

още през 1982 г. филмът на Станислав 

Стратиев и режисьора Людмил Кирков 

„Оркестър без име“ я превръща във 

филмова звезда. Повече от 15 заглавия 

има Катерина Евро в своята филмогра-

фия, както и участия в театрални поста-

новки и телевизионни продукции. И в 

живота тя често влиза в различни роли, 

но любима й остава тази на грижовна 

майка и безупречна домакиня.

Катерина Евро ще отвори тефтерчето 

със своите готварски тайни и ще пред-

стави любимите си ястия, които всеки 

може да приготви у дома. Водещата 

споделя, че списъкът на кулинарни 

изкушения, които е приготвила за 

зрителите, включва многобройни пре-

дястия, разядки, супи и основни блюда. 

Главен герой в нейните рецепти е 

месото, което тя обожава и да приготвя, 

и да похапва, но най-голямата слабост 

на Катето Евро в кухнята остават слад-

кишите. През 2016 г. тя издаде своята 

книга „Тетрадка за рецепти и спомени“, 

в чийто предговор споделя: „Аз съм 

Катерина Евро. Тази година ставам на 

60, въпреки че все още се чувствам на 

17. През тези 60 години снимах филми, 

играх в театър, работих в телевизия, 

омъжих се по любов, отгледах син, а 

сега си имам и внучка – Катерина. Ми-

нах и през щастие, и през тъга. Спече-

лих и загубих приятелства. Простих се 

със скъпи за мен хора. Натрупах опит и 

в готварството, благодарение на моята 

майка и баба, и не на последно място на 

моя съпруг, който обичаше да си хапва. 

Сега се осмелих да направя своя кули-

нарна книга, гарнирана със спомени, 

и се надявам да съм полезна на тези, 

които чрез храната искат да зарадват 

семейството и приятелите си.“

Лично и вкусно: Катето Евро ще 
готви и разказва по БНТ
Забавната актриса е новата водеща на „Храна за душата“

Катерина Евро

сн. БНТ
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 „ДИ ИКОНОМИСТ“

На 26 декември един 

силоз в ракетната 

база „Домбаровски” 

в Урал се отвори и 

изпрати ракета в 

руското небе. Само 

че бойната глава на ракетата не се 

върна към земята в ясна и предвидима 

дъга. Вместо това глидер се отдели и 

пое курс, без тяга за задвижване, със 

смайваща скорост към цел в Камчатка 

на хиляди километри разстояние. Те-

стът на „Авангард”, хиперзвуков глидер, 

изстрелван от бустер, е „перфектен 

новогодишен подарък за страната“, 

заяви президентът Владимир Путин. 

Тестът хвърля светлина върху ранните 

етапи на това, което може да се пре-

върне в надпревара за хиперзвукови 

оръжия между САЩ, Русия и Китай, 

които се подготвят за новата ера на 

по-бързи, по-умни и по-пъргави ракети. 

Какво представляват хиперзвуковите 

оръжия и ще променят ли характера на 

войната? За такива се смятат тези, които 

могат да се движат над 5 пъти по-бързо 

от скоростта на звука, или около 1,6 км/

сек. Имат две разновидности. Хиперз-

вуковите крилати ракети са задвижвани 

през целия им полет от ракети или 

изтребители и са просто по-бързи вари-

анти на сегашните крилати ракети, като 

„Томахоук”.

Хиперзвуковите глидери или плъз-

гащи се ракети с бустер са различни. 

Те са изстрелвани в горните пластове 

на атмосферата нормално от борда на 

сегашните балистични ракети, но след 

това от тях се отделят хиперзвукови 

плъзгащи се тела (HGV), които летят по-

ниско, по-бързо и са много по-непред-

видими за врага от старомодните оръ-

жия за многократна употреба. Макар 

че някои, като „Авангард“, са предназ-

начени да носят ядрено оръжие, други 

могат да използват високата си скорост 

и точност, за да унищожат цели само 

с кинетичната енергия на удара. При 

скорост 10 пъти над тази на звука 1 кг от 

каквото и да е има по-голяма кинетична 

енергия от тази, която се получава от 

експлозията на 1 кг тротил. Сегашните 

балистични ракети са много бързи, но 

не толкова маневрени. Сегашните кри-

лати ракети са много маневрени, но не 

толкова бързи. Хиперзвуковите крила-

ти ракети и HGV са новаторски, защото 

съчетават тази скорост и подвижност.

Руският тест на „Авангард“, кой-

то последва изпитанието на друга 

хиперзвукова ракета през март 2018 г., 

вероятно ще пришпори съперниците. 

Китай от години тества прототипи. САЩ 

увеличиха над два пъти бюджета си за 

хиперзукови оръжия през 2018 и 2019 

г., надграждайки предишната си иници-

атива „конвенционален бърз глобален 

удар“, целяща да им позволи да ударят 

където и да е по Земята за по-малко 

от час. САЩ се надяват да въведат на 

въоръжение първите оръжия в начало-

то или средата на 20-те години и да ги 

произвеждат масово. Франция, Индия, 

Австралия и Япония разработват собст-

вени хиперзвукови технологии.

Произведените в големи количества 

хиперзвукови ракети могат да поставят 

сериозно предизвикателство пред ПВО. 

Траекторията на ниска височина на 

HGV, съчетана с неравностите на Земя-

та, им помага да се скрият от радарите. 

Скоростта им оставя на противника 

по-малко време за отговор. А маневре-

ността им прави по-трудно прехваща-

нето им. Отбранителни системи „Пойнт“, 

като американската THAAD, която 

защитава фиксирани места от изстреля-

ни ракети, може да останат ефективни. 

Но непредвидимата траектория на HGV 

в по-голямата част от полета им дава 

възможност да държат под прицел 

огромен район и дори да променят ми-

шената насред курса. Според френски 

представител те „напълно ще променят 

баланса между нападение и отбрана“. 

Ракета, изминаваща 1000 км 10 пъти 

по-бързо от звука, ще съкрати времето 

за отговор на 6 минути, отбелязва из-

следване на RAND. Би могло да се касае 

само за секунди между времето, когато 

целта стане със сигурност известна, 

и момента на удара. Това може да 

принуди нервни лидери да делегират 

контрола на собствените си оръжия 

на военни командири или дори да ги 

изстрелят само при предупреждение за 

атака. И тъй като HGV са далеч по-труд-

ни за откриване, ще трябва да бъдат 

разположени повече сателити на ниска 

височина; те на свой ред ще бъдат слад-

ка цел при война.

Какво представляват 
хиперзвуковите оръжия?
Скоростта им е такава, че държавите трябва да преосмислят 
отбранителните си системи

Предимство: Хиперзвуковите ракети като „Авангард” са новаторски, защото съчетават скоростта на балистичните ракети с подвижността на крилатите
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АНДРЕАС РОС
„Франкфуртер алгемайне цайтунг”

Дори сред най-заклетите 

привърженици на „Бре-

кзит“ в консервативната 

фракция на Тереза Мей 

мнозина вече навярно 

се страхуват от хаоса, 

който ще настъпи, ако страната им 

излезе от ЕС без договор. Едва ли обаче 

този страх ще им вдъхне куража да 

ударят спирачката. Защото измишльо-

тините за някакво „робство”, наложено 

от Европа, продължават силно да им 

въздействат. И трябва да сме наясно, че 

всички онези, които днес подклаждат 

антигерманската иистерия, за да омаят 

британците с обещания за едно уж 

безгранично самоопределение след 

евентуален некоординиран „Брекзит“, 

няма да се спрат и утре независимо от 

надвисналите трудности в снабдява-

нето, от безкрайните опашки тирове 

по границата или пък от опасността в 

Северна Ирландия отново да загърмят 

бомби.

Предупреждението на 
Мей

Ето защо в началото на настоящата 

седмица, когато се очаква драматич-

ното решение за бъдещето на Велико-

британия, министър-председателката 

Мей заговори за една нова заплаха: че 

„Брекзит“ може изобщо да не се състои, 

ако във вторник (както се очаква) до-

лната камара на парламента отхвърли 

споразумението, договорено с парт-

ньорите от ЕС. Предупреждението на 

Тереза Мей изобщо не е безпочвено, 

защото едно стабилно мнозинство 

депутати отхвърля излизането от ЕС без 

договор. Не е ясно обаче какво ще се 

случи след очакваното отхвърляне на 

внесеното от Мей споразумение. Едни 

искат нов референдум, други – отлагане 

на „Брекзит“. В същото време лидерът 

на опозицията Джереми Корбин си 

играе собствена игричка и подготвя 

фракцията си за вот на недоверие към 

Мей, който обаче също е обречен на 

неуспех.

Сделката за „Брекзит“, договорена от 

Тереза Мей, явно ще се провали с гръм 

и трясък на предстоящото гласуване в 

Лондон. И с право! Сега, когато знаят 

горчивата истина, нека британците 

кажат дали още искат да напуснат ЕС.

Проблемите пред тях са и в това, че 

те не виждат добра алтернатива на Мей. 

Лидерът на основната Лейбъристка 

партия Джереми Корбин е марксист, 

който не крие, че иска да въведе социа-

лизъм в Британия по подобие на този 

във Венецуела или Куба. Той се пре-

кланя пред Фидел Кастро и е пламенен 

последовател на Уго Чавес. Митингите 

му минават винаги под червени знаме-

на със сърпове и чукове. Великобрита-

ния никога преди не е имала подобен 

марксист на крачка от властта. Затова и 

Великобритания никога преди това не е 

била изправяна пред подобна дилема – 

хаос, сътворен от Мей, или

марксистки социализъм, 
обещаван от Корбин

От всичко това излиза, че дори 

самите противници на един хаотичен 

„Брекзит“ са в плен на хаоса и по ника-

къв начин не могат конструктивно да 

наложат позицията си в парламента. Ето 

защо приятелите на Великобритания в 

ЕС много ще сбъркат, ако стискат палци 

Мей да се провали, надявайки се, че 

така Обединеното кралство може да 

остане в ЕС.

А и Тереза Мей е права в едно: 

референдумът преди две години и 

половина недвусмислено показа волята 

на избирателите, макар и мнозинството 

да беше минимално. Този референдум 

осигури „чуваемост” на онези граждани, 

които дълго време се чувстваха прене-

брегнати. Да, тогавашният истаблиш-

мънт не се справи със задачата реалис-

тично да обясни на хората какви ще са 

последиците от „Брекзит“, но днес това 

изобщо не дава право на парламен-

таристите да игнорират правилата на 

демократичната игра и да пренебрегнат 

вота отпреди две години и половина. 

Тъкмо обратното. Днес политиците са 

длъжни да намерят най-доброто реше-

ние. И то да го намерят заедно.

Великобритания никога преди не е имала подобна патова ситуация – на власт – хаос, а в опозиция, на крачка 
от властта, пламенен марксист

Тереза Мей поведе страната към бездната. Какво има по-натам – никой не знае „Брекзит“ доведе британската политическа и обществена сцена до психиатрични нива

Пълен хаос във Великобритания
Проблемите пред Лондон изглеждат по-страшни от когато и дабило

Сн. АП/БТА



Избягалата Рахаф получи 
убежище в Канада

Премиерът Жустен Трюдо потвърди, че страната е 

предоставила убежище на 19-годишната саудитка 

Рахаф ал Кунун, избягала от домашно насилие, след 

като агенцията на ООН за бежанците я призна за бежанка, 

нуждаеща се от защита. Ал Кунун пристигна с полет от Тай-

ланд. Този случай допълнително усложнява отношенията между Отава и Рияд, 

след като Канада вече прие неколцина бежанци от Саудитска Арабия. Саудитска 

Арабия вече изгони канадския посланик и отзова своя от Отава.

Отава и Пекин на нож заради 
смъртна присъда

Федералният премиер Жустен Трюдо 

обвини Китай, че произволно е осъдил 

на смърт канадеца Робърт Лойд Шелен-

бърг. В понеделник съдът в град Далян осъди 

Шеленбърг на смърт за трафик на наркотици. 

„Цялото правителство е изключително разтрево-

жено, както следва да са разтревожени и нашите 

приятели и съюзници от международната общ-

ност, че Китай избра да започне произволно да 

налага смъртното наказание. Ние ще продължим 

да защитаваме интересите на всеки канадец, на когото бъде наложено такова 

наказание”, заяви г-н Трюдо.
Робърт Лойд Шеленбърг първоначално бе осъден през ноември на 15 години 

затвор, но прокуратурата пледира, че присъдата е прекалено снизходителна, 
и поиска смъртно наказание. Случаят най-вероятно ще обтегне още повече 
отношенията между Пекин и Отава, след като през декември канадските власти 
арестуваха по искане на САЩ зам.-шефката на „Хуавей“, а Китай в отговор за-
държа двама канадски граждани по подозрение, че застрашават националната 
сигурност.

3-ма загинали и 23-ма ранени след 
удар на автобус в Отава

Двуетажен градски автобус се блъсна в спирка 

в Отава по време на час пик, от което заги-

наха трима, а 23-ма бяха ранени. Кметът на 

града Джим Уотсън уточни, че двама от загиналите 

са пътници от автобуса, а третият е бил на спирката. 

Инцидентът стана следобед на станция Уестбъро в 

западен квартал на Отава. Началникът на полицията Шарл Бордело съобщи, че 

жената шофьор на автобуса е задържана и полицията все още разследва при-

чината за инцидента. В градската болница са приети девет пациенти в критично 

състояние. От разпространените от полицията снимки се вижда, че покривът на 

навеса на спирката се е врязал във втория етаж на автобуса. Той побира 90 път-

ници – седящи и правостоящи. Катастрофата доведе до големи задръствания.

Властите на път да постигнат 
световна забрана на новичок

Федералното правителство в Отава е на път 

да постигне световна забрана на новичок, 

след като Организацията за забрана на 

химическите оръжия (ОЗХО) обяви, че по предло-

жение на Канада ще добави използваното при ата-

ката в Солсбъри миналата година съветско бойно 

отровно вещество към списъка си със забранени 

препарати. Всичките 41 членове на Изпълнител-

ния съвет на организацията са приели единодуш-

но забраната. Решението на ОЗХО представлява класифицирана информация и 

затова не бяха разпространени други подробности.

Канадски диспечери хранят 
останали без пари US колеги

Диспечерите от канадския въздушен 

контрол купиха стотици пици за амери-

канските си колеги през последните дни. 

Така се опитват да им помогнат заради частич-

ното спиране на работата на американското 

правителство, оставило без заплати и тях. Питър 

Дъфи, ръководител на Канадската асоциация за 

контрол на въздушното движение, коментира, че 

инициативата е започнала миналия четвъртък, когато служители в контролния 

център в Едмънтън, Албърта, събрали средства, за да купят пай на диспечерите 

в Анкъридж, Аляска. Около 10,000 диспечери в САЩ работят без заплащане от 

края на декември. Дъфи е пресметнал, че към неделя следобед американците 

са получили 300 пици. Много от американците публикуваха снимки в социални-

те мрежи, за да изразят благодарността си.

ТЕЛЕГРАФ CANADA

Рахаф ал Кунун

Р. Л. Шеленберг
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BG VOICE СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ

Продължение от миналия брой

Много е важно да 

знаем, че изплаща-

нето на дивиденти-

те се прави в про-

центна зависимост 

на броя акции, 

които сме закупили, и то става дори 

когато има временен срив на пазара 

и стойността на акциите са закупени. 

Тоест дори пазарът да върви надолу 

за определен период от време и да ви 

изглежда, че парите ви намаляват – то 

дори тогава вие получавате дивиденти-

те, които ви се полагат, независимо от 

цената на акциите, които сте закупили.

Това е много важно да се знае, защото 

много от хората, които се плашат и про-

дават панически при спад, не са наясно, 

че ликвидирайки активите си – те губят 

и бъдещите си приходи от дивиденти. 

Също така е важно да се отбележи, че 

дивидентите могат да бъдат

инвестирани обратно

в закупуването на нов брой акции 

или да бъдат взети под формата на 

доход от инвеститорите.

Моят професионален съвет е да 

инвестирате парите си обратно в акции 

на фондовете, вместо да ги вземате 

като доход, особено ако все още не 

сте пенсионери. За повечето от нас 

тези сегашни доходи биха били твърде 

малки, за да можем да се издържаме от 

тях, освен ако нямате сума над $500,000, 

инвестирана в пазара. Ако тези на пръв 

поглед малки начални дивиденти се ин-

вестират обратно в нови акции, това би 

ви дало по-голям потенциал за бъдещи 

доходи.

Изплащане на капитални 
печалби

Вторият начин, по който получаваме 

доходи от инвестирането във взаим-

ни фондове чрез 401К, IRA или един 

дългосрочен инвестиционен акаунт, 

е изплащането на капитални печалби 

(capital gains).  

Тези печалби се получават вслед-

ствие на закупуването и продаването 

на печалба на определени компании, 

които са част от фондовете, в които сме 

инвестирали. Представете си, че ако 

сте закупили имот на стойност $100,000 

и след 3 години този същия имот ние 

го продадем на стойност $130,000, то 

ние сме спечелили $30,000 горница на 

началната сума, която сме инвестирали. 

Точно така работи и при фондовете, 

но когато става дума за компаниите, в 

които са инвестирани част от парите.

Нека кажем, че главният мениджър 

на един от нашите фондове е закупил 

100 акции на Apple на цена от $50 на 

акция преди 3 години и сега е решил 

да ликвидира и продаде всичките тези 

акции

обратно на свободния 
пазар

на цена от $100, то ние регистрира-

ме печалба от $5,000 в този фонд. Част 

от тази печалба се полага и на нас като 

вложители във фонда и ние можем 

да я инвестираме обратно или да я 

вземем като доход.

Ако я вземем като доход, ние дъл-

жим данък на сумата, която ще ни бъде 

изплатена като чиста печалба незави-

симо дали е от продажбата на недви-

жим имот или от продажбата на акции 

във фонда, който имаме. Ако обаче 

решим да я инвестираме обратно във 

фонда или закупим друг имот с тези 

същите пари, ние избягваме таксация 

за момента.

Важно е да се отбележи, че при 

евентуален спад на пазара това няма 

да повлияе негативно на нашите 

капитални печалби. Те се изплащат 

всеки три, шест месеца или веднъж 

годишно – в зависимост от политиката 

и динамиката на фонда, в който сме 

инвестирали.

Потенциален растеж

Третият и най-известен сред инвес-

титорите и любителите на инвестира-

нето начин за печалба е процентният 

растеж на определена сума пари, 

вложена еднократно или поетапно в 

определен фонд.  

Например, нека кажем, че сме 

инвестирали еднократно $100,000 на 

средна лихва от 8% за период от 10 

години в определен фонд. След този 

период това биха били точно $221,964. 

Това е този процентен потенциален 

растеж, за който говорим. Той може 

да се променя постоянно спрямо 

агресията и амплитудата на фонда и 

компаниите, заложени в него.

Ако решим да продадем всички ак-

ции, закупени за $100,000 в началото, 

в момента ние ще се озовем с $221,964 

в ръцете си, което е страхотно, но 

нека не забравяме, че след като сме 

продали и ликвидирали активите си, 

то най-вероятно ще трябва да платим 

данъци на печалбата от $121,964 и тя 

ще бъде надбавена на нашия годишен 

доход, освен ако не става въпрос за 

Roth IRA, където би била предпазена 

от данък.

Когато говорим за растежи и спа-

дове в стоковата борса, тази графа е 

източникът, който инвеститорите визи-

рат – процентната възвръщаемост на 

дадена сума. Изплащането на дивиден-

ти и капитални печалби се извършва 

независимо от състоянието на пазара, 

защото тези активи се изплащат в 

зависимост от броя акции, които има-

ме в наличност, докато процентната 

възвръщаемост се следи с промените 

на пазара и се измерва всекидневно.

Надявам се, че днешният урок по ин-

вестиране ще ви помогне да избистри-

те своите цели и знания и да натрупате 

по-големи печалби – сега и в близко и 

далечно бъдеще! Ако не сте сигурни в 

точните печалби, които получавате от 

вашите 401К, IRA или от друг инвес-

тиционен акаунт, ще се радвам да ви 

помогна заедно да разшифроваме 

информацията, която получавате от 

вашата инвестиционна компания.

Това ли е всичко, което трябва да се 

знае за инвестирането?

Това са основните концепти, които 

повечето от хората трябва да знаят за 

това как да започнат да инвестират. Не 

всички инвестиции обаче са идентич-

ни и изглеждат по един и същ начин.

Това е от мен за днес. Ако имате 

въпроси или се интересувате от 

различните аспекти на финансовата 

част от живота, можете да си запази-

те час за консултация на директния 

ми телефон - (224) 522-2413 или на 

електронната ми поща - Coach_Angel@

MyOwnMoneyCoach.com. Въпросите, 

които четете, са зададени от клиенти, 

с които съм работил по време на кон-

султации в моя офис.

И не забравяйте да се усмихвате! :)

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

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

За рисковете и ползите от 
инвестиционните фондове
Въпроси, от които зависят финансовите ни успехи в Америка
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ОСКАР МАЛИНКОВ
 „Капитал“

Задържаният за пране 

на пари, организирана 

престъпност и прочие 

тежки криминални деяния 

Николай Банев е прибавил 

към списъка още две от 

килията си – заговор срещу държавата 

и срещу прокуратурата. Зам. главният 

прокурор Иван Гешев лично направи 

това сензационно разкритие в поне-

делник пред бТВ. В кутия от натурален 

сок в килията бил намерен мобилен 

телефон, с който Банев разговарял с 

неизвестни руски лобисти. Предложил 

им да създаде евразийска партия в 

България (Банев учреди Евразийски 

клуб в България още през 2015 г.), а 

те му обещали защита в Страсбург и 

хибридна кампания в негова подкрепа, 

включително срещу прокуратурата. 

Имена, разбира се, нямаше. „Достатъч-

но е да гледаш само филми и виждаш 

как се случват нещата”, обясни Гешев 

на въпрос как СРС на бившия кмет на 

„Младост” Даниела Иванчева изтекоха в 

сайта „Правен свят”, застъпващ инте-

ресите на главния прокурор Цацаров, 

депутата от ДПС Делян Пеевски и упра-

вляващите от ГЕРБ.

Не е ясно дали прокуратурата и 

медийната група, от която сайтът е 

част, гледат едни и същи филми, но 

със сигурност им спускат едни и същи 

треторазредни сценарии. В новия сезон 

сюжетът прави внезапен обрат и на 

мушката им вместо Сорос и американ-

ска фондация се оказват специално 

избрани руснаци. Прокурорите влизат в 

кантората на адвокат на Цветан Василев 

(депозирал жалба във Вашингтон срещу 

Цацаров и Пеевски по закона „Магнит-

ски”) и „Монитор”, Канал 3, „Телеграф”, 

„24 часа”, „Блиц” и т.н. в хор „разкриват”: 

адвокатът на Василев прал парите на 

олигарха Константин Малофеев (заме-

сен в спорове за собствеността на БТК 

след фалита на КТБ - бел. ред.).

„Влизането в канторите ни беше 

заради Емилиян Гебрев, собственик на 

„Дунарит” (също от орбитата на КТБ, 

което Пеевски не успя да превземе 

въпреки подкрепата на властта - бел. 

ред.). Определението на спецсъда изис-

кваше акционерната книга на „Дунарит” 

и други документи, които представля-

ват кореспонденция между адвокат и 

клиент”, съобщи на свой ред адвокатът 

Лазар Карадалиев в сряда, добавяйки, 

че са подадени и над 20 сигнала за на-

рушения в досъдебното производство 

по делото срещу Цветан Василев.

БЛОГ

 Филмова къща 
„Прокуратура“

Зам. главният прокурор Иван Гешев по време на показния арест на бившия кмет на „Младост” Десислава 
Иванчева през миналата година

Емилиян Гебрев
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процента по-бързо е затоплянето на океаните в сравнение с оценките на Меж-
дуправителствената експертна група към ООН за климата преди пет години, 
твърди списание „Нейчър“.

автомобила е продал немският автомоби-
лен концерн „Фолксваген“ през 2018 година. 
Това е исторически рекордно ниво – с 0.9% 
повече от 2017. Само в САЩ са пласирани 
683,300 машини, което е увеличение с 2.1 
на сто.

място заема в Европейския съюз България по брой на зъболекари на човек от населе-
нието. В страната има 112 стоматолози на 100,000 души. Общият им брой за цялата 
страна е 8,011.

милиона харесвания събра анонимна снимка на обикновено яйце от ко-
кошка на бял фон, публикувана в инстаграм. Фотосът пожъна неочакван 
успех само за 10 дни, като подобри предишното постижение в тази со-
циална мрежа, поставено с новороденото бебе на Кайли Дженър, събрало 
18 милиона одобрения.

в цифри

25

10,830,00040

2



ГЕРГАНА НИКОЛОВА

Той трябва да е млад и 

да е забавен. Спосо-

бен да изразява поли-

тическата си позиция, 

но да не политизира 

церемонията. Да не 

е втръснал на уважаемия зрител, 

но да има повече от две заглавия 

като статист във филмографията си. 

Страхотно би било, ако има и фен 

база, способна да събори миниван 

в опит да се докопа до селфи с него. 

Не на последно място трябва да е 

уважавана фигура в средите. Така 

биха изглеждали критериите на 

Американската филмова академия 

за водещ на наградите „Оскар“, ако 

някой представител на институцията 

можеше да излезе пред публика и 

да изговори честно защо, да му се 

не види, все още не се знае кой ще 

изнесе церемонията на гърба си.

Кевин Харт беше странно решение. 

Без да навлизаме в подробности 

около мнението му за хомосек-

суалистите, което поне по негови 

думи вече не изповядва, актьорът 

тепърва набира популярност, и то 

със заглавия, които Академията така 

и не е признавала. Приятни комедии 

– така можем да определим голяма 

част от филмите в CV-то на Харт. Но в 

„приятни филми“ участват редица ак-

тьори. Та с какво Кевин Харт спечели 

Академията? И то до такава степен, 

че тя демонстрира изключително 

безсилие, след като в продължение 

на месец той игра на „иди ми, дойди 

ми“, докато (поне засега) окончателно 

се оттегли от поста на водещ. В това 

време Академията настоява на инат: 

„Много бихме се радвали да работим 

с него. Кевин Харт трябва да води 

наградите „Оскар“. Отговорът, съвсем 

логично, се крие в рейтинга.

Академията продължава 
да ближе рани

след рекордно ниския брой зри-

тели, включили се да гледат пищната 

церемония миналата година. Изглеж-

да лампичката, светнала над главите 

на мислителите в института, е „роди-

ла“ идеята за привличане на мла-

дата аудитория. С този таргет Харт 

наистина е добър вариант за водещ, 

предвид факта, че по-голямата част 

от феновете му са от възрастовата 

категория до 25 години. Проблемът е, 

че на Академията й отне доста време, 

за да се спре именно на комика, без 

да очаква подобен негативен отзвук 

сред любителите на седмото изку-

ство. И сега трябва да действа бързо, 

за да поправи стореното дотук.

В средите отдавна се шушука, че 

да си водещ на „Оскарите“ е неблаго-

дарна работа – получаваш скромните 

15 000 долара хонорар, а отгоре на 

всичко имаш чувст

намери някой, койт

детектив и да ти пр

1987 година си откр

от магазина. Неслу

наскоро категорич

се върнал като вод

който изстрада инц

– „Лунна светлина“, 

отклони подобни н

но, защото все пак 

които излъчват цер

Дедженеръс, която

върне на позицият

желание да се качи

„Долби тиътър“, въп

дишен успешен опи

вероятно да имаме

„Оскари“ б

на 24 февруари. Н

най-големият проб

нията тази година. 

през 2016 г., когато

се врече във всичк

преосмисли отнош

„белите оскари“. Да

прецизира начина,

имащите право на 

Първоначалната ид

брой да бъде сведе

като се затегнат кри

те трябва да отгова

се, имаше и клауза,

трябваше да се уве

цветнокожите в ред

демията. Реалностт

доста по-различна.

институцията орган

си церемония с рек

от 7902-ма членове

началото на 2016 г.

Повишаването на р

по раса, пол, възра

принадлежност е н

се обаче друго разд

не според цвета на

датата на раждане. 

попълнения в реди

щите“ наградите „О

се разделят на два 

от „Да Холивуд рип

страна, имаме цени

ния век“ на америк

които ясно съзнава

индустрия е бизнес

афинитет към мело

– вече се формира 

ло от младежи, кои

артистичния полет

сълзливите истори

суват значително о

страна на индустри

от колегите си не м

Освен това обичат 

предвид ролята им

отговарят за разно

всякакъв смисъл, щ

до последно към ид

ло трябва да бъде и

главен герой я чер

азиатец – независи

е цялостната стойн

Това е посоката, ко

следва през послед

– след обявяването

ниския рейтинг от 

В опит да привле

„Младите
След като се „излекуваха“ от белия синдром
тийнейджърите

Номинациите за 91-вите „Оскари“ ще бъдат обявени официално на 22 януари

Елън Дедженеръс лобира Харт да остане водещ на церемонията, но самата тя не проявява желание за това

„Зелена книга” бе големият победител на „Глобусите“, очакваме да вземе статуетки и от наградите „Оскар”

Реджина Кинг е фаворит за „най-добра актриса”



вото, че все ще се 

то да наеме частен 

рипомни, че през 

раднал бонбон 

чайно Крис Рок 

но заяви, че не би 

ещ. Джими Кимел, 

цидента La La Land 

също уважително 

намеци (уважител-

работи за ABC, 

ремонията). Елън 

о лобира Харт да се 

а, също не изяви 

и на сцената в 

преки че има 2-го-

ит. И така е твърде 

е

без водещ

Но не това ще е 

блем пред церемо-

Всичко започна 

о Академията 

о свято, че ще 

шението си към 

аде заявка, че ще 

, по който подбира 

вот свои членове. 

дея беше техният 

ен до минимум, 

итериите, на които 

арят. Разбира 

, според която 

еличи броят на 

диците на Ака-

та обаче се оказа 

. Към днешна дата 

низира 91-вата 

кордния брой 

е. За справка – в 

 те са около 5600. 

разнообразието 

ст, национална 

налице. Заформя 

деление – този път 

 кожата, а според 

Така с последните 

иците на „журира-

Оскар“ членовете 

лагера, смятат и 

ортър“. От една 

ителите на „злат-

канското кино, 

ат, че филмовата 

с, но имат силен 

одрамите. От друга 

все по-силно кри-

ито предпочитат 

т на мисълта пред 

ии, не се интере-

от финансовата 

ията и за разлика 

мразят „Нетфликс“. 

супергероите и 

м в Академията – да 

образието във 

ще се придържат 

деята, че наче-

изведен филм с 

нокож, я жена, я 

имо от това каква 

ност на заглавието. 

ято Академията 

дните месеци 

о на рекордно 

2018 г.

ече

повече млада аудитория
която по дефиниция смята награ-

дите за „старомодни“, институцията 

се опита да внедри „популярната 

категория“, за чийто връх пък се 

спрягаше „Черната пантера“. Това 

щеше да е максимално изпълнение 

на сказката „с един удар два заека“ 

– така щяха да бъдат доволни хем по-

възрастните членове и зрители, хем 

тийнейджърите за първи път щяха да 

се ентусиазират на тема „Оскар“. Уви. 

Предложението за нова категория 

беше разглеждано като натиск от 

страна на ABC, която е собственост 

на „Дисни“, Академията най-накрая да 

отличи продукция на мегакорпора-

цията с една от водещите статуетки. 

Имаше и притеснение относно сни-

жаването на репутацията на „Оска-

рите“, предвид факта, че колкото и 

положителен да е от гледна точка на 

разнообразие и боксофис, „Черната 

пантера“ е доста прозрачно и пред-

видимо заглавие. И така Академията 

бе принудена отново да демонстри-

ра безсилие и отложи включването 

на „популярното“ отличие в списъка 

си с награди. Но не се е отказала, 

разбира се. “Въпреки че идеята беше 

пронизана с нож в сърцето, все още 

има интерес към нея”, каза преди 

време президентът на институцията 

Джон Бейли. Предвид рокадите „Роди 

се звезда“ изглеждаше като достойно 

заглавие, което да удовлетвори в 

достатъчно голяма степен и младия, 

и по-възрастния лагер в Академията. 

Мюзикъл, пресъздаващ холивудска 

класика, чиито главни актьори – 

Брадли Купър и Лейди Гага, гаранти-

рат джакпот в боксофиса.

Сега след раздаването на при-

зовете „Златен глобус“, смятани за 

„генерална репетиция“ на оскарите, 

ситуацията не изглежда така сигурна. 

Вместо да се поддаде на натиска за 

политкоректност и баланс меж-

ду поколенията, Асоциацията на 

чуждестранните журналисти гласува 

според разбиранията си за качество 

и ето че днес „Зелена книга“ се из-

качва значително по стълбицата към 

заветната статуетка. Сред останалите 

основни претенденти, прогнозират 

букмейкърите, са „Първият човек“, 

„Рома“ и, разбира се, „Роди се звезда“. 

Подозираме обаче, че с бодра крачка 

към списъка с номинирани ще се от-

правят и ленти от ранга на „Черната 

пантера“ и „Безумно богати азиатци“, 

които 

демонстрират пълна 
липса на дискриминация

както на расова, така и на възрас-

това основа. Сред фаворитите за 

най-добър режисьор пък срещаме 

истинско разнообразие – в топ 4 

на спряганите имена са Спайк Лий, 

Брадли Купър, Деймиан Шазел и 

Алфонсо Куарон. Жените продължа-

ват да не фигурират сред основните 

претенденти, но за сметка на това 

имаме представители на различни 

националности и раси. Шазел има 

немалки шансове за триумф тук. 

Академията показа, че е вдъхновена 

от работата на режисьора още с La 

La Land през 2017 г., когато той стана 

най-младият кинодеец, окичил се с 

приза. Въпреки това очакваме побе-

да по-скоро за Куарон, чиято лента 

„Рома“ несъмнено е сред отличници-

те през отминалата година. Самото 

заглавие вероятно ще падне жертва 

на битката на поколенията в най-ва-

жната категория – тази за най-добър 

филм, но очакваме, че заслугите на 

мексиканския режисьор все пак ще 

бъдат оценени по достойнство тук.

Да разшири аудиторията си и на ге-

ографско равнище е друг приоритет 

за Академията. „Един от акцентите, 

върху които работим, е да направим 

чуждоезичната категория по-видима, 

да й придадем по-голямо значение. 

За мен тя е толкова важна, колкото 

и тази за най-добър филм, защото 

представя най-престижните заглавия 

от целия свят”, обясни Джон Бейли, 

без да навлиза в подробности за на-

чините, по които ще търси въпросна-

та промяна. А търсеният ефект е ясен 

– повече зрители извън територията 

на САЩ да включат телевизорите си 

на церемонията. И след като институ-

цията в миналото бе критикувана, че 

номинира в чуждоезичната си кате-

гория предимно англоезични и/или 

европейски филми, то тази година 

тя включи в разширения си списък с 

номинации за чуждоезични заглавия

цели 4 предложения от 
Азия

Лейди Гага почти сигурно ще 

остане с празни ръце от актьорската 

категория и на „Оскарите“. Изпъл-

нението на Реджина Кинг в „Ако Бил 

Стрийт можеше да говори“ е най-на-

граждаваното през отминалата годи-

на, сочи справка в Rotten Tomatoes. 

В този смисъл Академията надали би 

рискувала да е единствената голяма 

награждаваща институция в САЩ, 

непризнала играта на актрисата. Въ-

преки това певицата, която наистина 

впечатлява с актьорски потенциал в 

„Роди се звезда“, почти сигурно има 

резервирана номинация.

При актьорите вероятно ще доми-

нира Брадли Купър. Рами Малек бе 

отличен от Асоциацията на чуж-

дестранните журналисти. Въпреки 

това „Бохемска рапсодия“ остана в 

историята на „Златен глобус“ като 

най-ниско оценения от критиците 

филм със статуетка. Освен това 

остава неясен въпросът защо Браян 

Сингър фигурира като режисьор и 

продуцент на заглавието дори след 

като бе уволнен от продукцията – 

нещо, на което по-възрастната част 

на гилдията надали ще гледа с добро 

око. Силна заявка дава и Крисчън 

Бейл (макар че Академията няма 

навика да отличава заглавия с коме-

дийни белези). Сред позитивите за 

актьора е фактът, че през последните 

години почти всеки лауреат в тази 

категория е бил кадър на биогра-

фична лента. От тази гледна точка с 

немалък шанс се разписва и Райън 

Гослинг. Участието му в „Първият 

човек“ обаче бе подминато както 

от „Глобусите“, така и от БАФТА през 

последните дни. Предвид гореспоме-

натите симпатии на Академията към 

творчеството на Шазел обаче пред-

полагаме, че Гослинг ще се сдобие 

поне с номинация. Да не забравяме и 

Виго Мортенсен. Той ще брани честта 

пред „Оскарите“ на „Зелена книга“.

Официално номинациите за 

„Оскар“ ще бъдат обявени на 28 януа-

ри. Самата церемония ще се проведе 

на 24 февруари.

Американският филмов 
институт обяви топ 10
Американският филмов инсти-

тут обяви списъка си за най-добри 

филми и сериали на годината. Той 

включва продукции, определени от 

жури от попечители, изследователи 

и кинокритици като значими от кул-

турна и художествена гледна точка. 

Музикалната драма „Роди се звезда“, 

в която главните роли са поверени 

на Лейди Гага и Брадли Купър, е сред 

най-добрите ленти. Топ 10 се допълва 

от хоръра „Нито звук”, екшъна „Черна-

та пантера”, „Мери Попинз се завръ-

ща”, „Фаворитката”, „Ако Бил Стрийт 

можеше да говори”, „Осми клас”, 

„Черен в клана” (BlacKkKlansman), 

„First Reformed” („Първа реформа-

торска“) и „Зелената книга”. В списъка 

с най-добрите сериали пък влизат 

„Атланта”, „Американците”, „Обадете 

се на Сол”, „Това сме ние”, „Прекрас-

ната г-жа Мейзъл”, „Наследници”, 

„Поза”, „Бари”, „Убийството на Джани 

Версаче: Американска криминална 

история” и „Методът Комински”.

е“ оскари
м, престижните киноотличия коткат 

Брадли Купър дава силна заявка за оскарите с „Роди се зведза”

Основен претендент за чуждоезичния „Оскар” е „Рома” на Алфонсо Куарон, но като нищо би могъл да 
влезе и в главната надпревара за най-добър филм

Реми Малек като Фреди Меркюри в „Бохемска рапсодия”
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ХРИСТО ХРИСТОВ

Н якогашният първи 

държавен и пар-

тиен ръководител 

на България Вълко 

Червенков (1900-1980 

г.) лично разпоредил 

да започне създаването на три музея, 

посветени на големия български поет, 

драматург и националреволюционер 

Пейо Крачолов Яворов в родния му 

Чирпан, в Поморие и в София. Това се 

случило преди 65 години – по време-

то, когато ръководството на Съюза на 

българските писатели в лицето на тога-

вашния му председател, поета Христо 

Радевски, смятало, че заслугите на П. К. 

Яворов към литературата и историята 

са… недостатъчно изяснени и направа-

та на музеи е ненавременно. Историята 

разказва преживе племенницата на 

гениалния лирик Ганка Найденова-

Стоилова в спомените си под наслов 

„В часа на синята мъгла“. Историята, за 

която в литературните среди се говори 

под сурдинка, се разиграла през 1954 г., 

в самото навечерие на 40-ата годиш-

нина от трагичната му гибел. Стоилова 

изпратила до ЦК на БКП предложение 

за превръщането на родния дом на 

поета в Чирпан в музей, а на брега край 

Поморие, където като телеграфист е 

написал първите си работи – да бъде 

издигнат паметник.

На заседанието на ЦК срещу пред-

ложението й скочил Христо Радевски, 

който в прав текст обявил, че мястото 

на твореца в родната литература все 

още не е изяснено и обекти от национа-

лен характер

в негова прослава не бива 
да се създават

Въпреки обратната теза, изразена от 

академик Людмил Стоянов (по оно-

ва време директор на Литературния 

институт при БАН), предложението 

било пратено в… коша. Родствени-

цата поискала среща с Червенков и 

в продължение на час му изложила 

схващанията си не само за Яворов, но 

и за целия кръг „Мисъл“. „Червенков 

слушаше внимателно доводите ми, без 

с нито една дума да прояви собствено-

то си становище. В края му казах: „Може 

би напразно Ви занимавам. След мен 

ще влязат Вашите съветници от СБП, 

които ще Ви говорят противното, и 

Вие, естествено, ще повярвате на тях!“ 

Неочаквано за мен той, като си подаде 

ръката за довиждане, каза: „Не… Вие 

Преди 65 години родният дом на Яворов в Чирпан е обявен за музей въпреки съпротивата на тогавашното 
ръководство на Съюза на българските писатели

Писатели възроптали срещу музея 
на Яворов в родния му Чирпан
Лично тогавашният вожд Вълко Червенков се намесил в спора
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сте права и аз ще Ви помогна. Хубаво е, 

че сте толкова смела. Но имате силни 

врагове!“

В крайна сметка на 31 ноември съща-

та година излиза министерски указ за 

създаването на музеите, а пръв уредник 

в Чирпан става младият тогава литера-

турен критик и историк Стоян Стаев.

Историята припомня един от него-

вите наследници в скромната къща на 

Крачолови Тодор Иванов и показва мас-

тилницата, в която едва 13-годишният 

Пейо наливал мастило, направено от 

счукани кестени, за да напише първите 

си поетични изповеди. Обстановката в 

стаичката със зазидани по изричното 

настояване на обичащия здрача Яворов 

прозорци е такава, каквато е била 

подредена в очакване на младото се-

мейство на Пейо и Лора през далечната 

1913 г. Посещението така и не се случи-

ло заради аборта на младата невеста.

След голямото чирпанско земетре-

сение през 1928 г. градът е посетен от 

тогавашния владетел цар Борис Трети, 

който лично се интересува за състоя-

нието на поетовия роден дом и разпо-

режда стените да бъдат възстановени, 

а покривът поправен. 4 години по-рано 

там гостува Гео Милев и в присъстви-

ето на  близките и тогавашния кмет на 

града заявява: „Яворов е гений. Един 

ден тази къща ще стане музей, нищо 

не променяйте по нея.” Сходни думи 

е казал и проф. Асен Златаров, който 

настоявал на тезата си, че Чирпан е 

Меката на българската поезия.

На пръстите на едната ръка се броят 

онези, на които преди превръщането 

на дома в музей е било разрешено 

да преспят в кревата на Яворов: пръв 

през октомври 1924-та е бил Гео Милев; 

пет години по-късно го е използвала 

Елисавета Багряна, а през пролетта на 

1943-та в него преспали художникът 

Васил Стоилов и съпругата му Ганка 

Найденова. На крайчеца му някогашни-

ят уредник, поетът Димитър Данаилов-

Моряка позволил да приседне големи-

ят руски бард Владимир Висоцки, който 

с театър „Таганка“ гостувал в града през 

1975 година. Почти като легенда се 

разказва как

цяла нощ Висоцки свирил 
на китарата

а Моряка рецитирал Яворови стихо-

ве.

При откриването на музея слово и 

стихове четат Дора Габе и Божидар 

Божилов. През десетилетията пред 

бюст-паметника (изработен от чир-

панлийката Мара Георгиева), поставен 

в дворчето през 1934-та, коляно са 

подвивали в поклон чилийската све-

тиня, лауреатът на Нобелова награда 

Пабло Неруда; легендарният турски 

драматург Назъм Хикмет; сръбкинята 

академик Десанка Максимович; вели-

кият американец от арменски произход 

Уилям Сароян, неповторимият руски 

режисьор Юрий Любимов… През 2014 

година музеят получава бронзов медал 

от международната асоциация „Френ-

ски ренесанс“ – той е донесен от проф. 

Оливие  Базан като признание за попу-

ляризиране творчеството на Яворов.

Никой не е в състояние да каже колко 

са преминалите в мълчалива редичка 

през дворчето с персийската черница 

поклонници на поета през отминалите 

вече 65 години. Само през м.г. те са 

били над 10 000, като в бройката не 

влизат участвалите в четенията и други 

посветени на твореца прояви, коменти-

ра Тодор Иванов.

На вълнуващия вече няколко поколе-

ния българи въпрос: имал ли е Яворов 

потомци, изследователят на живота 

му тактично разказва чутото от Ганка 

Найденова-Стоилова малко преди 

кончината й: “Истината е, Тодоре, че не 

тази малка кокетка Дора Конова-Кре-

мен е причината за разбиването на това 

звездно семейство. Истината е, че Лора 

е научила, че Яворов има извънбрачен 

син от една млада плевенчанка Весела 

Монева, по-късно омъжена за швейцар-

ския художник Карл Олзомер. И след 

загубата на своя син в петия месец при 

спонтанен аборт Лора психически е 

била много лабилна.” След което допъл-

ва, че настоял тя да допълни спомените 

й с този факт, ако, разбира се, има 

документи, но чул само: „Аз създадох 

мита за този ангел Мина Тодорова и за 

тази царица на нощта Лора Каравелова. 

Не искам да разбивам този литературен 

мит. Други да го разбиват след мене.”

На 13 януари в Чирпан започнаха 

традиционните Яворови дни, два огъня 

ще лумнат пред бюст-паметника му в 

двора на родната къща и пред мону-

мента, дело на скулптора Иван Блажен, 

в градската градина. Този януари те 

са посветени на 120-ата годишнина от 

създаването на прочувствената му еле-

гия „Арменци“. По този повод ще бъде 

открита изложба графики и скулптура 

на арменски творци с участието на 

вокална формация „Сирун“, а  в експо-

зиционната зала ще бъде премиерата 

на филма „Изкореняване“ на режисьора 

Костадин Бонев.

През 1970 г. е изградена експозиционната галерия към музея, а Димитър Киров прави огромен стенопис на 
фасадата й

Снимка на Лора и Яворов в брошурата, в която са публикувани документите от делото срещу поета

Тодор Иванов показва една от последните придобивки на музея – очилата, които полуслепият след опита за 
самоубийство творец носи до смъртта си

По традиция на 13 януари пред паметника в градския парк лумва огънят на Яворовата поезия
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Те са едни от любимите ни 

ядки и можем да ги хапваме 

по всяко време и в различ-

ни вариации. Фъстъците са 

една от най-полезните храни, която ни 

осигурява добри количества витамини 

А, Е, минерали като магнезий, фос-

фор, цинк, желязо, фолиева киселина 

и други. Антиоксидантите в ядките 

инхибират растежа на свободните 

радикали, като по този начин се нама-

лява и рискът от редица възпаления в 

организма. За да извлечем максимална 

полза от консумацията на фъстъци, е 

важно да ги ядем печени и по възмож-

ност без добавени сол и други вкусове.

Вкусните ядки са богати на витамин 

В3 (ниацин), който подобрява функ-

ционирането на мозъка и повишава 

паметта. Също така съдържат фла-

воноид, наречен ресвератрол, който 

помага за подобряване притока на 

кръв към мозъка. Намаляват и риска 

от диабет. Според някои проучвания 

умерената консумация на фъстъци 

може да намали риска от диабет с 21%. 

Това може да се дължи на наличието 

на манган в ядките – минерал, който 

играе важна роля в метаболизма на 

мазнините и въглехидратите, абсорб-

цията на калций и регулирането на 

кръвната захар. Подобряват паметта и 

също като орехите са наричани „храна 

за мозъка“. Вкусните ядки са богати на 

витамин В3 (ниацин), който подобрява 

функционирането на мозъка и пови-

шава паметта.

Също така съдържат флавоноид, 

наречен ресвератрол, който помага за 

подобряване на притока на кръв към 

мозъка. И това е интересно: Храни, 

които развалят настроението – четете 

на най-полезния здравен сайт zdrave.

to. Забравете за депресията – серото-

нинът е един от ключовите мозъчни 

химикали, участващи в регулирането 

на настроението. Нарушаването на 

секрецията на серотонин от нервните 

клетки в мозъка е причина за появата 

на депресия. Фъстъците съдържат 

аминокиселина, наречена триптофан, 

която подпомага освобождаването 

на серотонин, като по този начин ви 

помага да се борите с лошото настро-

ение.

Проучванията доказват, че консу-

мацията на храни, богати на ниацин, 

като фъстъците, намаляват риска от 

развитие на болестта на Алцхаймер 

със 70%. Четвърт чаша фъстъци може 

да осигури почти една четвърт от 

препоръчителната дневна доза ниа-

цин. Те са добър източник на биотин. 

Биотинът е В-витамин (витамин В7), 

който е жизненоважен за растежа на 

косата и цялостното здраве на скалпа. 

Той се синтезира в организма ни, но 

се съдържа и в редица хранителни 

продукти. Дефицитът на биотин може 

да доведе до загуба на коса. Фъстъци-

те са добър източник на този витамин 

и фолиева киселина, които допринасят 

за здравината на косата. Също така 

ядките съдържат и добри количества 

витамин С и омега 3-мастни киселини, 

които укрепват космените фоликули.

Прекомерната консума-

ция на сладки газирани 

напитки води до зат-

лъстяване и провокира 

заболяване на бъбреците. Това твър-

дят изследователи от университета 

„Джон Хопкинс” в Балтимор. Експер-

тите от 15 години изучават живота на 

3,000 афроамериканци. Оказва се, че 

любителите на сладката сода с 61% 

по-често страдат от бъбречна недос-

татъчност или хронично бъбречно 

заболяване. Данните са сравнени с 

тези на отказващите да употребяват 

тази напитка. Резултатите биха могли 

да се използват за ограничаване 

продажбата на газирани подсладени 

напитки или за увеличаване на цена-

та им. Според учените такива мерки 

ще спрат „епидемията” от затлъстява-

не и ще спасят живота на много хора. 

Експерти от Световната здравна ор-

ганизация твърдят, че прекомерната 

консумация на газирани напитки 

води до смъртта на 184,000 души 

годишно.

ПРОЛЕТИНА НИКОЛОВА 
nikolova@bg-voice.com

Ако ви предложат 

суперхрана, която ще 

ви накара да живеете 

по-дълго, бихте ли 

се заинтересували? 

Естествено, тя намаля-

ва шансовете за инфаркти и инсулти, 

както и за доживотни заболявания като 

диабет тип 2. Помага и за поддържане 

на свалените килограми, кръвното 

налягане и холестерола. Трябва да 

се спомене, че тя е евтина и широко 

достъпна в супермаркета.

Фибрите – това не е най-сексапилно-

то нещо на света, но голямо проучване 

изследва колко фибри трябва да ядем, 

като е установило, че те имат огромни 

ползи за здравето. „Доказателствата 

вече са поразителни и това е промяна 

на играта, така че хората трябва да 

започнат да правят нещо по въпроса”, 

коментира един от изследователите, 

проф. Джон Къмингс. Фибрите е добре 

известно, че спират запека, но ползите 

им за здравето са много по-широки от 

това.

Изследователите, които са от Уни-

верситета в Отаго в Нова Зеландия и 

от Университета в Дънди, посочват, че 

хората трябва да ядат минимум 25 гра-

ма фибри на ден. Ала те наричат това 

„адекватно” количество за подобря-

ване на здравето и казват, че има още 

по-големи ползи при прием на повече 

от 30 грама фибри.

Един банан тежи около 120 грама, но 

това не са чисти фибри. Ако се извади 

всичко останало, включително всички 

естествени захари и вода, остават само 

около 3 грама фибри. Повечето хора 

по света ядат по-малко от 20 грама 

фибри на ден. А във Великобритания 

по-малко от един човек на всеки 10 

възрастни яде 30 г фибри на ден. 

Средно жените консумират около 

17 г, а мъжете – 21 г на ден. Фибрите 

могат да бъдат намерени в плодовете и 

зеленчуците, в някои зърнени закуски, 

хляб и тестени храни, които използват 

пълнозърнес-

то брашно, ва-

рива като боб, 

леща и нахут, 

както и ядки и 

семена.

Илейн Ръш, 

професор 

по хранене в 

Технологичния 

университет 

в Окланд, 

дава пример 

за достига-

нето на 25-30 

грама фибри на ден: овесени ядки – 9 

г фибри, дебела филия кафяв хляб – 2 

грама, чаша варена леща – 4 грама фи-

бри, сварен без премахване на горния 

слой картоф – 2 г фибри, моркови – 3 

грама фибри, ябълка с кората – 4 грама 

фибри, банан – 3 г. Ала тя уточнява: „Не 

е лесно да се увеличат фибрите в дие-

тата.” Проф. Къмингс е съгласен. „Това 

е голяма промяна за хората”, посочва 

той и допълва: „Това е доста сериозно 

предизвикателство.” Препоръчва се за-

мяна на белия хляб, тестените изделия 

и ориза с пълнозърнести техни версии. 

Избор на зърнени закуски с високо съ-

държание на фибри като овесени ядки.

В проучването се посочва, че ако хи-

ляда души преминат от диета с ниско 

съдържание на фибри (по-малко от 15 

грама) към такава с високо съдържа-

ние на фибри (25-29 грама), това ще 

предотврати 13 смъртни случая и шест 

случая на сърдечно заболяване.

Няколко причини да хапвате по-често 
фъстъци

Приятните мехурчета 
по небцето трупат 
килограми

Фибрите, от които 90% от 
хората не ядат достатъчно
Те са животоспасяваща храна. Намираме ги в ядките и в някои плодове

С н. АП/БТА С н. АП/БТА
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ПЕЙО КОЛЕВ
 „Изгубената България“

„Изпращам вам този лик от лице
в подарък от сърце,
приими ликът ми скромен,
той остава за спомен,
човек у мира и в гроба отива,
а ликът му остава за спомен...”

Отлепям последната 

мокра дрипа от гърба 

на снимката с надежда 

да разбера нещо за 

човека отпред. Нищо. 

Все този надпис, вече 

трета снимка. Стои там, запечатан цял 

век. В този момент осъзнавам, че аз съм 

първият, който го чете след цял век. 

Сякаш го чувам. Обръщам снимката – 

мъж с костюм (снимка 2), какъвто по 

нашите ширини не е познат. Стои гордо, 

с цвете на ревера. Обувките му издават 

километри ходене. Къде? Сигурно е 

по-малък от мен, а всъщност отдавна 

го няма. Емигрант... Подарък от сърце, 

което отдавна е пръст, за някого у дома, 

който не съществува.

Купил съм малкото оръфано албумче 

за петдесет стотинки от битака. Петде-

сет стотинки... крайната брутна цена на 

един живот.

Ето го с още двама другари (снимка 

3), този в средата се усмихва, сякаш 

не съществуват никакви трудности и 

пречки, само светло бъдеще. Над него 

грубовато е залепена снимката на 

млада жена – любимата у дома? 1910 г. 

„Титаник“ още не построен, Балканската 

война предстои.

На следващата (снимка 1)

няколко мъже гордо 
позират

демонстрирайки джобните си часов-

ници и модните си жилетки. Усмихна-

тият е в центъра, другите са сериозни, 

двама се държат здраво за ръце. 

Всичките са с вратовръзки, но и тук се 

виждат грубите обувки в ярък контраст 

с облеклото. Като сблъсък на реалнос-

тта с мечтаното. „АМЕРИКА”. Някой е 

написал внимателно върху снимките 

екзотичните имена на обетована земя, 

толкова далечна и така приказна. Колко 

очи с възхита са гледали тези лица, 

прекосили цял океан, за да се върнат на 

село, при домашните. Колко затихнали 

сърца са се разтуптявали при вида на 

пощенския 

плик? На гърба: 

1912 г. Значи 

са изминали 

пет години от 

първата сним-

ка, на която 

собственикът 

на албума е 

с чисто нови 

обувки и кос-

тюм, вероятно 

тези, с които 

е стъпил на 

американския 

бряг. „Титаник“ 

вече е потънал, 

а заедно с него 

и неколцина 

нашенци, точно 

като тези на 

снимките. 

Заминали, с 

надеждата да 

пращат същите 

писма у дома. 

Но не би.

Албумчето 

свършва, по-

следни снимки. 

Ето го пак този 

с усмивката, 

но оптимизмът 

е угаснал в 

погледа му 

(снимка 4), се-

риозен е, някак решителен. Облечен е в 

униформа, пагони с две лентички и два 

войнишки кръста „За храброст”. Година-

та, която е написал отгоре, е 1917-а.

Значи се е върнал

Защо ли? За да воюва или заради оно-

ва момиче? Или не му е провървяло? 

Или пък прочутата българска ностал-

гия... Много българи се завръщат за 

Балканските и Първата световна война, 

но няма точна статистика. Също и много 

гърци.

Последна снимка (5), личи си, че е 

по-нова от останалите, пак се усмихва, 

много възрастен е – носи опълченски 

калпак, двата ордена и още два медала. 

Отгоре пише „1885 – 1940 = 55 г.”. Разле-

пям. Най-сетне някаква информация: 

„23 август 1885 г. – 23 август 1939 г. по 

случай раждането ми аз подарявам на 

дъщеря ми Петранка лика си. Село Две 

могили, Ал. Павлов.”

Но датата от лицевата страна е 1885-

1940, значи на следващата година Алек-

сандър е умрял. 55 години, 50 стотинки. 

Щом албумът е стигнал битака, значи и 

Петранка вече не е между живите.

По дирите на старата българска 
емиграция
Пожълтялото албумче на Александър от Две  могили

Български имигранти в Денвър, Колорадо, 1912 г.
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Фондация „Уилям 

Мередит” обяви 

първия носител на 

създадената наскоро 

награда за преводна 

литературна работа, 

която ще носи името на поета Вален-

тин Кръстев. Наградата за 2019 г. се 

дава на Барбара Голдбърг за книгата 

й „Трансформация”. В нея авторката е 

превела на английски произведения на 

израелски поети, писали за любовта и 

войната, а също е поместила и анализи 

за изкуството да се превеждат худо-

жествени текстове.

Фондацията е създадена през 2007 г. 

в малко градче в щата Кътектикът с цел 

да напомня за делото на този поет, но 

и да организира литературни четения, 

изложби и други събития за млади и 

талантливи творци, а също и да спон-

сорира програми. Тъй като патронът на 

фондацията Уилям Мередит е познавал 

нашия сънародник Валентин Кръстев 

и е бил дълбоко свързан с Родината 

ни, в мисията й е записано, че тя ще 

„насърчава международни програми за 

обмен на творци, особено с Република 

България, където господин Мередит е 

станал гражданин с президентски указ 

за работата си в областта на културата”.

Уилям Мередит е роден през 1914 г. и 

е починал през 2007 г. Започва кари-

ерата си във вестник „Ню Йорк таймс”. 

Служи на фронта във Втората световна 

война, а след завръщането си в Амери-

ка се отдава на поезията и на препо-

давателската работа (бил е лектор в 

университета „Принстън”, университета 

на Хаваи и в Кънектикът колидж). През 

1988 г., преживял инсулт, Мередит е 

отличен с награда „Пулицър” за поезия. 

Бил е също лауреат и консултант по 

поезия към Библиотеката на Конгреса 

в САЩ. 

Валентин Кръстев е роден през 1949 

г. в Пазарджик. Бил е предимно прево-

дач от и на американска литература, 

но има преводи и на руски. Превежда 

на български някои от най-изтъкна-

тите американски автори, сред които 

Роджър Зелазни, Робърт Хайнлайн, 

Дан Симънс, Робин Кук, Йосиф Бродски 

(„По-малко от единица“, Ъруин Шоу 

(есета на „Луси Краун“). Кръстев е ра-

ботил в отдел „Международни връзки“ 

на агенция „София прес“, референт с 

английски език, отговарящ за Унгария, 

Чехословакия, Българската секция на 

Международния ПЕН център, Междуна-

родния съвет за детско-юношески кни-

ги и отдел „Международни връзки“ на 

Съюза на българските писатели. Участва 

в организирането и провеждането на 

международните писателски срещи на 

Съюза на българските писатели. След 

демократичните промени работи и като 

адвокат. Свои стихове е печатал в „Ли-

тературен фронт“, сп. „Пламък“, алманах 

„Поезия“, в. „Пулс“, в. „Народна младеж“, 

а също и в чуждестранни издания. 

Кръстев умира през юни 2016 г. в София 

след прекаран инфаркт.

Кръстев и Мередит се запознали през 

1978 г., когато американецът посетил 

България по повод международна сре-

ща на писателите. Двамата станали при-

ятели, разменяли си визити и осъщест-

вили значителни проекти, свързващи 

българската и американската култура. 

Например Кръстев превежда книгата на 

Мередит „Основания за поезия. Осно-

вание за критика“, а Мередит помага за 

превода на стиховете на 24 български 

поети и публикуването им в Америка в 

сборника „Поети от България” (1986 г.). 

Сборникът е редактиран от Мередит 

и съдържа 73 стихотворения. Прево-

дите са направени от Джон Ъпдайк 

(носител на над 20 престижни награди), 

Ричард Уилбър (носител на „Пулицър“), 

Максайн Кюмин (поетеса лауреат на 

Конгресната библиотека) и самият Уи-

лям Мередит. Книгата може и сега да се 

поръча от Amazon.

com. Освен това 

по инициатива на 

Мередит през 1981 

г. в Библиотеката 

на Конгреса във 

Вашингтон се провежда голям рецитал 

на български поети (Г. Джагаров, Л. 

Левчев, Л. Еленков, В. Голев, Б. Божилов, 

Красин Химирски).

В началото на 90-те години, когато у 

нас започва клеветническа кампания 

срещу Вапцаров, Мередит намира 

за необходимо да изкаже публично 

подкрепата си за нашия поет и поръчва 

златен лик на революционера върху 

медальона, който носел. Известно е, че 

Мередит не се разделил с този меда-

льон до смъртта си и е бил постоянно 

с него, а и също, че се е гордял много 

с международната награда „Никола 

Вапцаров”, която получил през 1980 г.

Освен това Мередит заедно с дълго-

годишния си партньор Ричард Хартайс 

бил чест гост-преподавател в Амери-

канския университет в Благоевград, 

отсядал и в Рилския манастир. През 

1996 г. с указ на президента двамата 

американци получават българско граж-

данство. Те са обявени и за почетни 

граждани. По спомени на свои прия-

тели Мередит често казвал, че иска да 

бъде погребан в Рилския манастир. 

Хартайс успява да изпълни неговото 

желание през 2016 г., като носи част от 

праха на Мередит и тя е разпръсната 

над Светата обител. „Това е сърцето на 

българския духовен живот. Един много 

важен манастир”, споделя тогава Хар-

тайс пред БНТ 2. „Ние донесохме праха 

на Уилям, а свещеникът ги богослови 

и отслужи прекрасна церемония. Още 

едно кралско сърце е тук. Ритуалите са 

много важни, те ни показват колко сме 

свързани като хора”, допълни още той. 

Хартайс е основател и на фондацията 

„Уилям Мередит”.

Покрай Кръстев Мередит и Хартайс 

се запознали с поета Любомир Левчев 

и помогнали негови творби да излязат 

на английски език. През 2013 г. Левчев 

става носител на голямата награда 

за поезия „Уилям Мередит”. Година 

по-рано Кръстев също получава това 

отличие, което тогава се дава за първи 

път. По повод на сегашната награда на 

името на Валентин Кръстев Хартайс 

казва, че българинът е бил „отличен 

домакин” на много посетители, които 

идвали като част от програмата за об-

мен на културния център „Грифис”. Чрез 

нея гостуващи писатели са били Андрю 

Орке и Анитра Торхауг. „Той беше верен 

син и баща и приятел, който може да те 

предизвика с идеалистични проекти, 

представени тук и в чужбина”, пише 

още в описанието на наградата, помес-

тено от изданието PR.com. Наградата ще 

бъде официално връчена на победител-

ката на 6 февруари от посланика ни във 

Вашингтон Тихомир Стойчев. Интерес-

ното е, че в същия ден той ще връчи и 

наградата „Уилям Мередит” за 2018 г., 

която се присъжда на Том Крилин за 

книгата му „Осъществена любов”, пос-

ветена на поезията на Мередит. Книгата 

съдържа рисунки на българския худож-

ник Стоимен Стоилов.

Учредиха US награда на името 
на поета Валентин Кръстев
Роденият в Пазарджик лирик беше известен преводач на американски автори

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Наградата „Валентин Кръстев”, снимки PR.com

Валентин Кръстев (вдясно), Ричард Хартайс и Уилям Мередит (на портрета)

Книгата, отличена с наградата „Валентин Кръстев”
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КАЛИНА ЕВСТАТИЕВА 
evstatieva@bg-voice.com

Google направи още една 

стъпка до една от най-дъл-

госрочните си цели – хората 

да могат да разговарят с ус-

лугите на компанията навсякъде и да 

могат да ги използват за най-различни 

дейности. По време на изложението 

CES 2019 Google демонстрира новата 

функция на гласовия си асистент – 

превод на разговори между хората 

на различни езици в реално време. 

Google Assistant ще има режим „прево-

дач”, който може да се активира само 

с една гласова команда. Потребителят 

просто трябва да каже: „Хей, Google, 

бъди моят испански преводач.” След 

секунда Assistant ще подаде сигнал и 

ще каже, че е готов да превежда.

Потребителят започва да говори 

на своя си език, например български, 

като може да спре 

след 1-2 изречения. 

След това Google 

Assistant ще ги пре-

веде автоматично 

на испански на глас, 

като ще покаже и 

текст на дисплея 

на устройството. 

Системата автома-

тично ще е готова 

да изслуша отгово-

ра на събеседника 

и да го преведе. 

Разбира се, все още 

технологията е в доста начална фаза 

и затова невинаги работи по план. Ос-

новната трудност е спазването на ри-

тъма на разговора. Хората променят 

темпото на отговорите си и времето 

за реакция многократно в процеса на 

разговора. Google Assistant обаче все 

още се нуждае от постоянна ритмич-

ност и затова дава сигнали със звук 

кога е готов за следващото изречение.

Google коментира, че с времето 

това ще се промени и Assistant ще 

може по-лесно да се нагажда в ритъма 

на разговора. Услугата за момента 

ще се предлага само на умни дис-

плеи с Google Assistant. Постепенно 

тя ще стане достъпна и през други 

устройства, включително и смартфо-

ни. Google не дава конкретен срок за 

това, но вероятно компанията първо 

иска да доразвие и усъвършенства 

услугата и да я направи по-масово 

достъпна, когато тя има повече опит.

Аррlе Іnс. плaниpa дa пycнe 

тpи нoви іРhоnе пpeз тaзи 

eceн. Koмпaниятa гoтви 

нoви възмoжнocти зa 

ĸaмepaтa, вĸлючитeлнo тpoйнa зaднa 

ĸaмepa зa нaй-cĸъпия мoдeл и двoйнa 

зa ocтaнaлитe двa. Oчaĸвa ce eдиният 

мoдeл дa бъдe c LСD eĸpaн, ĸaĸтo 

іРhоnе ХR – нaй-eвтинoтo пpeдлoжe-

ниe в гaмaтa. Eднa oт пpичинитe Apple 

дa ocтaви нa пaзapa oщe eднa гoдинa 

тexнoлoгиятa e, чe плaниpaнoтo 

ycтpoйcтвo e зaлoжeнo в плaнoвeтe 

oтдaвнa. Oчaĸвa ce, чe компанията 

щe ce oтĸaжe oт LСD пpeз 2020 г. и 

вcичĸитe й мoдeли щe изпoлзвaт 

ОLЕD. Toзи тип eĸpaни имaт пo-виcoĸ 

ĸoнтpacт oт пo-eвтинитe LСD.Bъпpeĸи 

чe плaниpaнeтo нa мoдeлитe зa 2019 

г. e нa eтaп, в ĸoйтo тpyднo мoгaт дa 

бъдaт пpaвeни гoлeми пpoмeни, нe 

вcичĸo oщe e нaпълнo гoтoвo, ĸaзвaт 

изтoчницитe.

Възможно е още пpeз тaзи гoдинa 

Аррlе да пycнe и іОЅ 13, ĸoятo тpябвa 

дa пpoмeни изцялo нaчинa, пo ĸoйтo 

oпepaциoннaтa 

cиcтeмa из-

глeждa. Гoля-

мaтa пpoмянa 

бe гoтвeнa зa 

пpeдxoднaтa 

вepcия, нo 

ĸoмпaниятa 

peши дa ce 

cъcpeдoтo-

чи въpxy 

yвeличaвaнe 

нa бъpзoдeйcт-

виeтo и из-

чиcтвaнeтo нa 

гpeшĸи.

Февруари ще е важен месец 

за мобилния бизнес на 

Samsung. Компанията по-

твърди, че през този месец 

ще представи юбилейното издание 

на серията Galaxy S и това ще стане на 

20 февруари на специално събитие в 

Сан Франциско. Очаква се и събитие в 

Лондон. Така премиерата ще попадне 

в седмицата преди началото на мобил-

ния конгрес и би трябвало да осигури 

на корейците необходимата публич-

ност. Заедно с това стана ясно, че през 

февруари компанията ще покаже 

напълно функционален смартфон със 

сгъваем дисплей. В серията Galaxy S10 

ще има три варианта, които ще са на 

пазара през март, а по-късно ще бъде 

пуснат и модел с 5G възможности. 

Вече е ясно, че последното устройство 

ще се предлага на ограничен брой 

пазари – там, където ще има рабoтещи 

мрежи от пето поколение. Издание-

то пише, че Samsung е уведомила 

партньорите си, че смартфонът със 

сгъваем дисплей може да бъде пуснат 

на пазара през април, но все още не е 

взето финално решение. Не е избрано 

и неговото име – разглеждат се Fold, 

Galaxy Fold и Galaxy F. Корейците имат 

нужда от хитов продукт, който да 

възстанови продажбите на фона на 

слабото представяне на мобилното им 

подразделение през миналата година.

Много потребители решиха, че мал-

ките подобрения в Galaxy S9 и Note9 

не си струват инвестицията, а между-

временно китайските производители 

увеличиха значително продажбите 

си. Така Samsung ще пусне цели 5 

премиум продукта до средата на годи-

ната и представянето им ще послужи 

като индикатор за потребителските 

нагласи да купуват скъпи телефони. 

Източници посочват, че Samsung 

е изтеглила напред  премиерата на 

Galaxy S10, защото Huawei се кани да 

представи свой смартфон със сгъваем 

дисплей на мобилния конгрес в края 

на февруари.

Водещите произво-

дители на мобил-

ни чипове от Азия 

и САЩ планират 

да наводнят пазара с NPU 

базирани SoC за обработка 

на задачите с изкуствен 

интелект още през тази 

година. Системите на чип 

(SoC), на които стъпват 

съвременните смартфони 

и таблети, все по-често 

интегрират в себе си дискретни 

невронни процесорни блокове (NPU). 

Чипмейкъри като Huawei HiSilicon, 

Qualcomm и MediaTek вграждат в 

своите решения NPU блокове, които 

изпълняват изчисления за нуждите на 

изкуствен интелект, а скоро техните 

възможности ще станат присъщи и 

за масовата мобилна архитектура. 

Обикновено смартфоните разчитат 

на CPU, GPU или DSP, за да обработват  

едновременно задачите на изкустве-

ния интелект (AI) и други функции. Но 

при по-напредналите смартфони NPU 

се пробива път като самостоятелен 

блок за AI изчисления, който издига 

на следващо ниво потребителското 

изживяване.

Тайванската компания MediaTek, 

един от големите доставчици на чипо-

ве за смартфон индустрията, е пионер 

в интегрирането на NPU архитектура 

със своята Helio P серия мобилни SoC. 

Подобно решение привлече много 

производители на Android смартфони 

благодарение на по-високата про-

цесорна скорост и подобрената AI 

функционалност, отбелязва DigiTimes.

com. Компанията планира да пусне в 

големи обеми Helio P90 с отделен NPU 

през настоящата година.

Google вече ще превежда 
и разговори
Приложението Assistant ще се активира само 
с гласова команда

Аррlе гoтви іРhоnе c тpи зaдни 
ĸaмepи пpeз 2019 гoдинa

Премиерата на Samsung Galaxy 
S10 ще е на 20 февруари

Невронни процесори 
превземат смартфоните

Снимка АП/БТА
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ПРЕСЛАВА РАНГЕЛОВА

С п о н и ж а в а н е то  н а 

г р а д у с и те  с е  в д и -

га  н а  б у н т  у с е -

т ът  н и  з а  с е к с и 

то а л е т и .  Н о  к о й 

к а з в а ,  ч е  з и м а -

та  т р я б в а  д а  с е  а с о ц и и р а  с а м о 

с  г р о з н и  к о л е д н и  п у л о в е р и  и 

с к у ч н и  ч е р н и  я к е та ?  С н е г ът  н а -

въ н  т р я б в а  с а м о  д а  н и  м о т и в и р а 

д а  с м е  п о - к р е а т и в н и  в  и з б о р а 

н а  о б л е к л о .

М о д н а та  и н д у с т р и я  п о в е л я в а 

п р е з  то з и  с е з о н  д а  з а л о ж и м  н а 

п л ю ш е н и те  п а л та ,  и л и  т. н а р . 

Te d d y  b e a r  ( б . а .  –  п л ю ш е н о 

м е ч е ) .  Н е  в с ич к и  п р е д с та в и те л -

к и  н а  н е ж н и я  п о л  м о м е н та л н о 

п р е г р ъ щ а т  и д е я та  з а  то з и  т и п 

в р ъ х н и  д р е х и ,  н о  и с т и н а та  е ,  ч е 

о с в е н  м н о го  а к т у а л н и  те  н а и с -

т и н а  то п л я т  п р е з  с т уд е н и те  д н и . 

В ъ п р е к и  ч е  п ъ р в о н ач а л н о  с е 

а с о ц и и р а т  с  п л ю ш е н о  м е ч е ,  те 

н е  и д в а т  с а м о  в  к а ф я в и  н ю а н с и , 

а  с а  п о д хо д я щ и  в ъ в  в с я к а к в и 

га м и .  С р е д  н а й - п р е д п о ч и та н и те 

ц в е то в е  с а  м р ъ с н о б я л о ,  т ъ м -

н о с и н ь о  и  б е ж о в о .  Д ру го  то п л о 

то п  п р е д л о ж е н и е  о т  ф е ш ъ н 

д и к та то р и те  с а  к а п и то н и р а н и те 

ш у ш л я к о в и  я к е та .  Н е к а  б ъ д е м 

ч е с т н и  –  те  с а  н а й - п р е д п о ч и та -

н и  з а  з и м а та  о т  п о в е ч е то  хо р а , 

к о е то  з н ач и ,  ч е  н я к о и  н е в о л н о 

щ е  в л я з а т  в  к р а к  с  м о д а та .  Ч а с т 

о т  с в е то в н о и з в е с т н и те  м а р к и 

п р е д с та в и х а  п о - н е т р а д и ц и о н н и 

м о д е л и  н а  к а п и то н и р а н и  з и м н и 

я к е та ,  н о  с е м п л о  та к о в а  с  п у хе -

н а  к ач у л к а  с ъ щ о  щ е  в и  с в ъ р ш и 

р а б о та .

Д о б р а та  н о в и н а  з а  в с ич к и  л ю -

б и те л к и  н а  л е о п а р д о в и те  щ а м п и 

е ,  ч е  та к и в а  о т н о в о  с а  с р е д  н а й -

а к т у а л н и те  з а  с е з о н а .  Те  м ъ р к а т 

гл а в н о  въ рх у  п а л та та ,  н о  н е  с а 

и з к л ю ч е н и  п р и  ш а л о в е те ,  ш а п -

к и те  и  д р у г и те  а к с е с о а р и .

М о ж е  д а  з а л о ж и те  н а  п л ю ш е н о 

п а л то  с  та к и в а  ш а р к и  и л и  в та л е -

н о  с  к о л а н .

Тр е нч к о т ът  с ъ щ о  е  с р е д 

о с н о в н и те  п р е д п оч и та н и я  о т 

п р е д с та в и те л и те  н а  в и с ш а та 

м о д а ,  щ о  с е  о т н а с я  д о  те н д е н -

ц и и те  з а  та з и  з и м а .  Та к ъ в  т и п 

д р е х и  о б ач е  н е  с а  с р е д  „ н а й -

то п л и те “  п р е д л о ж е н и я ,  о с в е н 

а к о  н е  с а  с  д о б р а  п о д п л а та  и л и 

н е  с л о ж и те  н я к о л к о  к а та  д р е -

х и  о тд о л у.  В о д е щ и те  ц в е то в е 

п р и  т р е нч к о та  з а  то з и  с е з о н  с а 

я р к о ч е р в е н о ,  с в е тл о к а ф я в о  и 

в и ш н е в о .

Леопарди мъркат по палтата през 2019 г.
Карета и плюш са сред водещите акценти при зимните облекла

Плюшените палта, или т. нар. Teddy bear са сред най-
модерните тази зима

Капитонираните якета винаги са на мода

Виктория Бекъм не подминава тенденцията с 
леопардовите шарки

Тренчкотът още е много популярен
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СНЕЖАНА ИВАНОВА

И зминалата 2018 

година спокойно 

може да се нарече 

годината на Адриан 

Андреев. Или поне 

в досегашната му 

все още кратка тенис кариера, защото 

на 12 май той ще навърши едва 18 

г. За 12-те предходни месеца обаче 

младият софиянец постигна толкова, 

колкото малцина успяват за години. 

Вълшебната 2018-а за Адриан започна 

с рекорд при мъжете, мина през първа 

титла от „Големия шлем“ при юноши-

те, сребърен медал от европейско 

първенство и от младежка олимпиада, 

както и бронз от финалния „Мастърс“ 

при юношите до 18 г.

През февруари Андреев

 влезе в историята на 
световния тенис

като стана първият тенисист, роден 

през третото хилядолетие, който 

участва в основна схема на АТР тур-

нир. И въпреки че загуби от два пъти 

по-възрастния от него Денис Истомин 

(Узб), младият талант спечели сърцата 

на зрителите в „Арена Армеец“ и пред 

тв екраните с детската си припряност 

и притеснителност. След по-малко от 

месец му предстои второ участие в 

надпреварата, което със сигурност ще 

е също толкова трудно като дебютното 

заради наличието на много елитни 

състезатели. През април 2018 г., още 

16-годишен, Андреев направи своя 

дебют в мъжкия ни отбор за купа 

„Дейвис“, като взе и двата си мача от 

сблъсъците срещу Албания и Македо-

ния в Пловдив.

Най-големият успех на Адриан е 

купата на двойки от Откритото пър-

венство на САЩ, която той спечели 

заедно със състезаващия се за Велико-

британия руснак Антон Матушевич. 

Макар двамата да се събират след 

покана на Антон към Адриан в инста-

грам, партньорството им се увенча с 

трофей и превърна Андреев в едва 

шестия българин с титла от „Големия 

шлем“. За последно 10 години по-рано 

такъв трофей ни бе донесъл Григор 

Димитров, също от юношеския US 

Open, но на сингъл. Адриан е и

първият BG шампион на 
двойки от Шлема

тъй като Мануела, Катерина и 

Магдалена Малееви, Сесил Каратан-

чева и Димитров са триумфирали на 

сингъл. „Благодаря на моя партньор 

Антон и на моя екип от IMG Tennis, 

Джон Морис и, разбира се, на моята 

майка, която прави толкова много. 

Това е първата ми титла при юношите 

от „Големия шлем“, догодина ще бъде 

на сингъл!”, написа в туитър героят, 

който освен от мениджърската аген-

ция IMG е подкрепян от Head и Nike, с 

чиято екипировка играе. Колкото до 

майка му Марияна Савова, тя е мото-

рът на неговата кариера. „Като беше 

малък, в продължение на един месец 

всекидневно ме умоляваше да го за-

веда на тенис. Беше толкова упорит в 

желанието си, че накрая се съгласих”, 

разказва тя за старта на занимани-

ята му на корта. Савова е посветила 

живота си на кариерата на своя син и 

го съпътства на повечето му турнири, 

а като беше по-малък, живя с него 

в Испания и Франция, докато учи в 

тамошни тенис академии.

Марияна разказва, че Адриан още 

не може да си прости, че в края на 

юли 2018-а не успя за втора поредна 

година да стане европейски шампи-

он. През 2017 г. той взе бронз, а през 

лятото в Клостерс (Швейц) завоюва 

сребърен медал. На финала до 18 г. 

той допусна обрат със 7:6 (1), 6:7 (6), 

3:6 срещу Йонас Форейтек (Чех) и се 

размина с титлата.

В Буенос Айрес, където беше

първият български 
тенисист на младежка 

олимпиада

Адриан стигна до сребро от тур-

нира на двойки в партньорство с 

Ринки Хиджиката от Австралия, като 

преди това контузия в кръста го беше 

отказала в мача за бронза на сингъл. 

Силните резултати през годината 

изстреляха Андреев в световния елит 

и на Мастърса в Ченду (Китай), където 

играха 8-те най-добри юноши в света. 

В мача за третото място там Андреев 

поведе с 6:3, 4:2 на олимпийския мла-

дежки шампион от Буенос Айрес Юго 

Гастон (Фр), след което съперникът му 

се отказа заради травма и българинът 

триумфира след час игра.

В самия край на сезона Адриан 

направи силни изяви в смятаните за 

световни първенства турнири „Еди 

Херн“ и „Ориндж боул“ в САЩ, за да 

завърши 2018-а под номер 4 в светов-

ната ранглиста до 18 г. и да започне 

новата като

втора ракета на света при 
юношите

За неизбежните сравнения с Григор 

той казва скромно, но решително: 

„Има дълъг път да извървя, за да 

стигна до неговото ниво. Надявам се 

някой ден да го достигна.” А относно 

конкуренцията Андреев твърди: „Аз не 

притежавам нещо повече от другите. 

Те имат същите неща като мен. Най-

добър е този, който работи най-здраво 

и е най-целеустремен.” „Ако не обичаш 

тениса и спорта като цяло, няма как 

да се занимаваш с него. Един играч 

започва да тренира на 5-6 години и ка-

риерата му продължава до 35-36 г. Це-

логодишно си по турнири, тренираш 

всеки ден, няма много разнообразие 

и не ти остава много свободно време. 

Няма много интересни неща. Така че 

трябва да обичаш това, което пра-

виш, за да си амбициран през цялото 

време, да побеждаваш и да ставаш 

все по-добър”, сподели преди време 

при едно от малкото си интервюта за 

български медии Адриан Андреев.

Тренира в академии в 
Испания, Франция и САЩ

След като триумфира в различни 

турнири у нас като момче, на 13 г. 

Адриан се мести да тренира и учи в 

испанската тенис академия на Наум 

Гарсия Санчес в Мадрид. Там остава 2 

години, след което преминава в акаде-

мията „Ол ин тенис“ в Париж. Там тре-

ньори на българския талант са големи-

те имена Тиери Асион и Никола Копен. 

Асион е бивш играч от топ 100 и по 

онова време е наставник на френските 

звезди при мъжете Жо-Вилфред Цонга 

и Никола Маю. Копен пък е работил 

с тенисисти като Маркос Багдатис, 

Камила Джорджи, Едоар Роже-Васлен 

и самия Асион. Академията се намира 

в клуб „Пирамидите” в квартал „Сен 

Жермен”, на десетина минути от кор-

товете на „Ролан Гарос”. По това време 

софиянецът минава и под крилото на 

мениджърската агенция „Топ файв“, 

която също е базирана в Париж. Сред 

нейните клиенти са Елина Свитолина и 

Дария Касаткина. От февруари 2018-а 

Адриан вече е част от тенис академи-

ята IMG в Брадънтън, щата Флорида, в 

САЩ, където е в момента за участия в 

два турнира. През миналия сезон след 

престоя си в Ню Йорк той се отправи 

към академията в Ница на Патрик 

Муратоглу, който работеше с Григор 

Димитров през 2012 година.

Годината на Адриан
Младият Андреев крачи уверено по стъпките на Гришо

Едва 16-годишен Адриан игра в основната схема на турнир от ATP тура в София през миналата година

С Антон Матушевич при награждаването като шампиони на двойки на US Open

С майка му и треньора Ивайло Трайков след успешното участие на младежката олимпиада в Буенос Айрес



ВАШАТА ВИЗИТКА ТУК
vizitki@bg-voice.com 

tel: 7084156985
$35 на брой

за 1, 2, 3 месеца
$25 на брой след първите 

3 месеца

ВАШАТА ВИЗИТКА ТУК
vizitki@bg-voice.com 

tel: 7084156985
$35 на брой

за 1, 2, 3 месеца
$25 на брой след първите 

3 месеца



44

BG VOICE СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ



15-17 януари 2019 45

Отговор на кръстословицата от миналия брой

ВОДОРАВНО : ТРЕЗОР. Минор. Емисари. Аретир. Вескова. ИКОЛ. Еторе. Имоти. Кетен. 
До. Атолово. “Окна”. Елатит. Ари. Рало. Арпа. Огин. Ката. Ами. “Аида”. Овал. Право. Арабов 
(Никола). Азога. Екот. Тилит. ЕКА. Ав. Апарат. “Сиси”. Аеро. Аги. Ани. Алод. Воини. ЕЛАН. 
Яна. Авел. Липса. АРЕТА. Новак. Дини. ЛОВИКО. Имане. Ипон. Скица. Ови. “Есени”. А мол. 
“Иде ли”. Об. ТТ. “Тютюн”. Нове. Танк. Аби. Арес. Тава. Арак. Оно (Йоко). Ока. Арон. НБА. 
Исо. Гама. Орис. Аконитин. Скала. Спам. Евора. Атерина. Елда. Иносан. Крим. Тенис. “И ти 
си”. Ура. Арабаконак. “Ако”. Иман. Атина. Ило. Каравела.

ОТВЕСНО : Вратар. РАПАН. Метан. Карат. Еротика. Ананас. Богатири. Езеро. Авери. 
Онети (Хуан Карлос). Алеман. Отел. Тока. Авеню. Омар. Ба (Ибрахим). Бри. “Ора”. Ота-
ва. Итака. ИТА. Рива (Луиджи). Ат. ЛЕКИ. ЮРА. Снеки. Ем. Молар. Сол. Пане. Опанол. Иво. 
Оматид. Дом. “Сара”. Ино (Бернар). “Ането”. Ибис. Линон. Римеса. Осика. Оливин. Лотос. 
К,к. Арк. Нрави. Опис. Ван. “Еди”. Окапи. “Таис”. Киев. Аватар. Неве. Ада. Еналид. Анко. Ика. 
Мате. Азери. Оцет. Борисов (Бойко). Ви. ЕЛО. Око. Авала. Анани. Синагога. Ери. “Ина”. ИЛ. 
Сак. Тива. “Алеко”. Крит. Сума. Родина. Агатово. Асинара. Пилот. Лавина. Ибикон. Нане.

Бабата влезе в банката. 

Пред гишетата нямаше 

опашка. Разочарова се и 

отиде в аптеката да вдигне 

скандал.

- Как се казвате?

- Пе-пе-пе-петър.

- Заеквате ли?

- Не! Баща ми заекваше, а онзи 

писар в родилното е бил идиот...

- Пожела ли си нещо преди да ду-

хнеш?

- Пожелах си.

- Сбъдна ли се?

- Не, взеха ми книжката.

В общината:

- Кажете си ИПФ?

- Моля???

- Име, презиме, фамилия, господи-

не!
- ХУЙ!

- Моля???

- Христо Узунов Йорданов!

мъже.
При тях няма такова нещо като месте-

не от единия крачол в другия...

Не може да отрупаш масата с боб, 
леща, люти чушки, туршия, кисело зеле, 
праз и сушени сливи, а после да очак-
ваш тиха и свята нощ!

Първо правило на мързела:
Ако не можеш да стигнеш нещо лег-

нал, то не ти трябва!

Разговор между олигарси:
- Купих си Ламборджини.
- А аз Жирардели.

Звъни се на вратата. Жената отваря, 
а на прага стои мъжа пиян като талпа. 
Жената го пита:

- Донесе ли заплатата?
Мъжът пада, а на гърба му написано с 

тебешир „НЕ.”

Най-нови  Предишната Следваща 
Колкото пъти се запозная с някой 

адвокат, прокурор, съдия или ченге, 
все повече се убеждавам, че Истината, 
само Истината и цялата Истина... са три 
съвсем различни неща.

- Скъпа, мисля да запиша майка ти на 
курс за водолази.

- А какво стана с парашутизма?
- Еми направи десет скока и нищо...

- Сонче, не е ли крайно време да се 
омъжиш?

- Нещо не мога, все за твоя Иван си 
мисля...

- За мъжа ми?!
- Ами да, представям си, че ми се 

падне същия идиот...

Качих се на кантара и го счупих.
Така и не разбрах дебел ли съм или 

не съм…

- Ти от София ли си или така си мири-
шеш на сажди?

Държавата ни се издържа от събрани-
те данъци, а населението от укритите!

Мъж участва в голф турнир.
По някое време топката му стига до 

едно блато. Отива при нея и вижда една 
жаба, която му проговаря с човешки 
глас:

- Вземи ме със себе си, сложи ме в 
джоба и ще спечелиш тунира.

Мъжът така и направил. По време на 
играта тя му давала ценни съвети и той 
спечелил.

После тя го помолила да вземе стая в 
луксозен хотел, да поръча шампанско и 
хайвер и да я целуне.

Мъжът наел стая, поръчал всичко и 
целунал жабата.

В този момент се чуло гръм и жабата 
се превърнала в 15 годишна блоондин-
ка с разкошна фигура.

„Ето така непълнолетното момиче се 
оказало в стаята на клиента ми” - завър-
шил пледоарията си адвоката.

Виц в снимка

– Имате ли хамелеони?
– Не знам...

Младеж с мацка ще правят любов.
Тя пита:
- А презерватив?
- За какво пък?
- Ами ако имаш СПИН.
- Нямам СПИН, не се притеснявай.
- Хубаво! Че не искам втори път да се 

заразявам.

Принц може да търсите цял живот, 
ама мъж си трябва всеки ден...

Жена удря мъжа си с горещия тиган 
по главата с крясъци:

- Това е за всички изневери!
Мъжът:
- Имаш странен начин за извинение...

Кумата на сватбеното празненство:
- За съжаление, не знам много за мла-

доженеца и затова не мога да поздравя 
булката. Но познавам много добре 
булката и затова не мога да поздравя 
младоженеца...

След с*кс :
- Мила, знаеш ли кой е написал Кама 

Сутра?
- Не, но знам кой не я е чел ...

Шотландците са най-отговорните 

- Здрасти, Мими! Бе, изгубих си клю-
човете, може ли да 

преспя при теб?
- Да, но съм в цикъл.
- А, ето ги, къде били, деeба и ключо-

вете!

По новините съобщават, че България 
е на второ място в света, по количество 
употребяван алкохол.

Семейство гледа новините и жената 
поглежда критично съпруга си, който 
тъкмо си налива ракия.

Той я поглежда навъсено и й казва:
- Какво ме гледаш ма, правя каквото 

мога...

Фитнес инструктор: 
- Браво, момичета, днес изгорихте 

калории колкото за 5 яки секса. 
Дебеланата: 
- Вместо да ни мъчите така, що не ни 

€бете ?

Професорът:
- В нашата поредица от лекции за 

основните етични понятия днес ще се 
занимаем с темата „Лъжа”. Някой от вас 
случайно да е чел книгата ми по този 
въпрос?

Всички студенти вдигат ръка.
- Отлично! Имаме чудесна реакция. 

Книгата още не е излязла.

След двучасов жесток скандал, мъж 
и жена стоят на дивана в хола. Гробна 
тишина. Мъжът се решава да я наруши:

- Може ли да гледам телевизора? 
- Може, но без да го включваш...

Ще платиш с кръв за грехът си! - казал 
Господ на жената. - Може ли на разсро-
чено? - отвърнала тя. И така се появила 
менструацията…

Един от физичните закони на семей-
ния живот:

Ако жената кипне...мъжът се изпаря-
ва!

Не мога да разбера какво правят 
служителите на Фейсбук, когато са на 
работа, за да убият времето?

- Заминавай си при твоята к*рва - 
нека тя да те храни! Шляеш се по мръс-
ници, а да ядеш тука идваш, нещастник!

- Баси, Вие сте много странна серви-
тьорка.

Двама пияници в кръчмата:
- Стига сме си дрънкали глупости, дай 

да поговорим за култура!
Минута мълчание:
- Ти е*ал ли си балерина?

Екскурзия в Йерусалим...
Развежда туристите екскурзовода и 

разказва:
- Ето от това място Исус се е възнесъл 

към небето... А от тук се е възнесла Дева 
Мария. А вижте там онази джамия - спо-
ред мюсюлманите пък пророк Мохамед 
се е възнесъл от там.

Чува се коментар:
- Ей, то цял космодрум при вас бе...

Много от българските жени са краси-
ви и здрави, защото виреят в пеницили-
нова среда - мухльо до мухльо.

В родилното мъж и жена с бебе на 
ръце. Тя: - Мило, решавай! Какво ще 
кажеш за Анелия? 

- Не - клати неодобрително глава 
младият татко. 

- Павлина?

- Абсурд!
- Славея?!
- Ти пък нищо не каза.
Жената мисли, мисли и пак предлага:
-А Вера?
- Хм...Става
И я записали - Авера Филипова...

Блондинка при татуировчика:
-Преди два месеца ми татуирахте 

„Митко”.Сега може ли да го махнете?
-Не!
-Тогава добавете „е простак”.

С приятеля ми търсим някой, 
да свири на хармоника, докато 
правим секс. Моля да не пишат 
разни откачалки. Мерси



РАБОТА 
Предлагам

Chicago + suburbs

CDL DRIVER
Цена US$ , Зипкод 60631
Предлагам работа за pick up/Delivery 
Volvo 2016 Automatic,Постоянна работа 
, средно 3000 на седмица. Заплащане .60 
цента Телефон 757-338-6477 №15750

HAZMAT DRIVER NEEDED
Цена US$ 0.60, Зипкод 60005
Looking for a driver for 2019 Volvo I shift 
with hazmat endorsement and minimum 
experience needed. All miles paid at 0.60c/
mi .Weekly approx 3000 mi.Flexible drivers 
schedule. Mostly mid west and south runs. 
Friendly and experienced dispatch. You will 
not regret to call. Please do at 414 702 4349..
Tiho №15752

* OWNER OPERATORS *
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048
Малка компания търси Owner Operators 
със собствен трейлър! Midwest; 24/7 
Dispatch; Fuel Discounts up to 70 c/gal.; 
Леки товари; Постоянни курсове; Чек 
всеки петък! Коректно отношение! 
8476659273 №15755

OWNER OPER. / DRIVER
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048
ТЪРСИШ НАЙ-ДОБРИЯ ДИСПЕЧ? 
************Тел. 847-665-9273 ************ 
24/7 Диспеч * Регионална работа * Леки 
товари * Fuel Discounts – 70 цента на галон 
8476659273 №15756

CDL CLASS A
Цена US$ , Зипкод 60564
Транспортна компания набира шофьо-
ри Class A на дълги дистанции в 48 щата. 

Изисквания: 14 дни на работа и 2 години 
опит на позицията .Предлагаме $1500 на 
седмица и директ депозит. За повече ин-
формация Васко 6307799945 №15757

OWNER-OPERATORS
Цена US$ , Зипкод
Ние сме малка компания с коректно от-
ношение и дългогодишен опит в транс-
портния бизнес. Dispatch 24/7, постоянни 
товари, локални и дълги курсове.Join the 
winning team. 2242587823 №15758

CDL DRIVER
Цена US$ , Зипкод 60068
CDL Driver добро заплащане,коректно от-
ношение 2244270455 №15732

ШОФЬОР ЗА СУХИ ТОВАРИ
Цена US$ 0.60, Зипкод 60005
Диспечър търси шофьор за сухи товари. 
Има и опция за закупуване на камиона, 
който е автоматик с APU. Обадете се на 
2242539434 №15739

DISPATCHER
Цена US$ , Зипкод 60056
Транспортна компания търси DISPATCHER. 
Говорене на български & English е задъл-
жително. Изисква се общ опит за работа с 
компютър. Други езици са от голям плюс. 
Моля обадете се на 847 668 0373 №15741

SAFETY MANAGER
Цена US$ , Зипкод 60056
ТРАНСПОРТНА ФИРМА НАМИРАЩА СЕ В 
WOOD DALE IL ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ SAFETY 
MANAGER НА ПЪЛЕН РАБОТЕН ДЕН. ЗА ПО-
ВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ 
С НАС НА 630.948.4547 №15702

CDL HAZMAT DRIVERS
Цена US$ 0.65, Зипкод 60056
Търся CDL HAZMAT DRIVERS,0.65 цента на 
миля (пълни и празни) 3000-4000 мили 
на седмица, бонус след 6 месеца ($2000) 
Може и без опит (Обучавам)773-946-3517 
№15705

SAFETY ASSISTANT
Цена US$ , Зипкод 60007
We are looking to hire a motivated and 
hard working safety assistant. Experience 
in the transportation industry is a plus but 
not mandatory, English is a must! For more 
information please e-mail your resume to 
information@cellexconsultinggroup.com or 
contact our offi  ce 224-404-6114. №15710

CDL DRIVER NEEDED
Цена US$ , Зипкод 60181
Търся OTR шофьор за Volvo камион 
без log book Looking for CDL driver for 
Volvo,no electronic log book, over the road 
6309652001 №15711

ОБЩ РАБОТНИК
Цена US$ 10.00, Зипкод 60160
Търся мъж за обща работа без английскик 
на открито в Melrose Park. Работата не е 
тежка, но трябва да може да вдига поне 40 
кг понякога. Заплащането е между 10-12 
долара на час Обадете се на 3125179163 
№15714

ТЪРСЯ ШОФЬОР КЛАС С
Цена US$ , Зипкод 60007
Търся шофьор за малък камион с клас 
“С”. Ако Вашият CDL изтича и не можете 
да го подновите, все още може да изка-
рате клас С. Нужен е шофьорски опит, 
мога да помогна за изкарването на клас С. 
8477499161 №15692

ЧИСТАЧКА ЗА ОФИС
Цена US$ , Зипкод 60007
Търся жена за почистване на офис в Елк 
Грове, сряда и уикенд. За повече инфо: 
847-312-3672 №15701

SAFETY MANAGER
Цена US$ , Зипкод 60056
ТРАНСПОРТНА ФИРМА НАМИРАЩА СЕ В 

WOOD DALE IL ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ SAFETY 
MANAGER НА ПЪЛЕН РАБОТЕН ДЕН. ЗА ПО-
ВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ 
С НАС НА 630.948.4547 №15702

DRY VAN ШОФЬОР
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60007
Търсим шофьор на ТИР за работа от поне-
делник до петък (dry van) Заплащане вся-

ка седмица без никакви удръжки $300 на 
ден 708-953-9035 Вера №15704

CDL HAZMAT DRIVERS
Цена US$ 0.65, Зипкод 60056
TARSIA CDL HAZMAT DRIVERS,0.65 CENTA 
NA MILIA(PALNI,PRAZNI)3000-4000 MILI 
NA SEDMICA,BONUS SLED 6 MESECA 
2000$,DRIVERS BEZ EXPERIENCE NIAMA 
PROBLEM(OBUCHAVAM)773-946-3517 
№15705

HIRING TRUCK DRIVERS
Цена US$ , Зипкод 60010
Trucking company is hiring Truck Drivers for 
OTR New 2019 Volvo and 2020 Kenworth 
trucks available and 2019 Dry vans Min 3 
years experience OTR for more info call 773-
580-4032 №15663

OWNER OPERATORS
Цена US$ , Зипкод 60007
Owner Operators wanted.Are you ready for 
more freight, more miles and more top-
earning opportunities.Please call us for 
more details. 3127097973 №15638

CDL DRIVER W/ HAZMAT
Цена US$ 0.70, Зипкод 60068
Търся шофьор с HazMat за 2017 Volvo с 
I Shift. Ще прави по 3000 miles weekly, 
$0.70 CPM. Плащат се всички мили, stops, 
detentions и Safety Bonus. Cell: 224-659-
1690 №15630

OWNER OPERATORS
Цена US$ , Зипкод 30518
Looking for Owner Operators only.Clean 
driving record. Direct deposit every Friday. 
All 48 states. For details call 4045132422. 
№15605

ДЕТСКИ АНИМАТОР
Цена US$ 0.00, Зипкод 60202
ART splash ME търси да назначи атистичен 
екип от момичета и момчета за почасова 
работа като детски аниматор за рожде-
ни дни и партита. Изисквания - добра 
комуникативност с деца, организиране 
на игри и креативност. С предимство са 
кандидатите с опит и личен автомобил. 
(224)408-0045 - Julia №15584

ПОЧИСТВАНЕ НА ДОМОВЕ
Цена US$ , Зипкод 60008
Почистваща компания търси да назначи 
жени за почистване на домове.Телефон за 
контакти 224-425-2197 №15564

МЕХАНИК НА КАМИОНИ
Цена US$ , Зипкод 60191
ТРАНСПОРТНА КОМПАНИЯ СЪС СОБСТ-
ВЕН СЕРВИЗ В WOOD DALE, IL ТЪРСИ ДА 

ВАШАТА БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА ТУК

Изпратете ни текста на вашата малка обява (до 8 колонореда) и ние ще я 
публикуваме тук. Ако искате вашата обява да се откроява на цветен фон, цената 
е $6 на брой. А ако искате да добавите и снимка - $16 на брой.

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

ВАРИАНТ №2: Изпратете ни този талон с текста (и чек или мъни ордер, ако 
обявата ви е платена) до: Bg Voice Inc, 451 Walnut Ln, Elk grove Village, IL 60007

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

САЩ
ИЛИНОЙС
Addison
Algonquin
Arlington Heights
Bloomingdale
Chicago
Darien
Des Plaines
Downers Grove
Elgin
Elk Grove Village
Glendale Heights

Hanover Park
Hoff man Estates
Morton Grove
Mount Prospect
Niles
Norridge
Palatine
Rosemont
Schaumburg
Schiller Park
Skokie
Westmont
Wheeling

Wood Dale
ATLANTA, GA
ATLANTIC CITY, NJ
BOSTON, MA
DENVER, CO
LAS VEGAS, NV
MYRTLE BEACH, SC
NEW YORK, NY
PHILADELPHIA, PA
PHOENIX, AZ
SAN DIEGO, CA
SТ.PAUL, MN
TAMPA, Fl

WASHINGTON DC 
WIND GAP, PA

КАНАДА
MISSISSAUGA
ETOBICOKE
EAST YORK, DON MILLS & 
NORTH YORK AREA
Български църкви и 
административни сгради 
и здравни кабинети

Ако искате BG VOICE и при вас - пишете ни на 
newsroom@bg-voice.com или се обадете на 708 415 6985

КЪДЕ ДА НИ НАМЕРИТЕ?

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

Ресторант “Балканика” 
търси

• СЕРВИТЬОРИ
• БАРМАНИ

• ПЕРСОНАЛ ЗА КУХНЯТА
Отлично заплащане!

Тел.: 224-600-1550

СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ

CDL-A DRIVERS
Цена US$ , Зипкод 60101
KN Group Inc. търси шофьори предимно в 
Midwest. Заплащането започа от $0/55 на 
миля, всички мили са платени. ГАРАНТИРАНИ 
$275 НА ДЕН. За контакти 630-842-9211 - Mишо 
№14895

OWNER OPERATORS
 Цена US$ 0.00, Зипкод 60007
Собственици на камиони с опит и желание за 
работа - заповядайте при нас! Ние сме екип 
с над 10 годишен опит. Rate confi rmations 
винаги се изпращат на шофьра. Работим на 
12%. Имаме паркинг и ремаркета под наем. 
7739662672 №15479

СЕРВИТЬОРКИ И БАРМАНИ
Цена US$ , Зипкод
Newly opened Balkan style restaurant is looking 
for waitresses and bartenders on full and part-
time. Please call 773-344-6317 №15604

CLEANING SERVICE
Цена US$ , Зипкод 60634
Фирма за почистване на къщи търси да наеме 
на full time жена. работи се 5 дни в седмица-
та.Пон- Пет. За предпочитане е кандидата да 
живее в района на Belmont- Lawrance Ave & 
Naraganset - Central Ave. не е необходима кола 
ако живеете в този район, ние ще ви караме 
от/до работа. Необходим е личен транспорт 
ако живеете по-далеч. Плащаме добре. Необ-
ходими са минимални познания по английски. 
Тел.: 773-802-5501 №15725

РАБОТА В СЕРВИЗ
Цена US$ , Зипкод 60007
Предлагам работа в сервиз за мъж до 55 г. За 
информация пишете на емаил: dvametaltd@
gmail.com или на тел: 224-577-8217 Димитър 
№15731 OFFICE ASSISTANT NEEDED

Цена US$ , Зипкод 60160
Busy tractor trailer repair shop seeking a full-
time offi  ce assistant. Duties include fi ling, 
answering phones, Quick Books, Excel, and other 
projects as assigned. Must be computer literate, 
organized, have attention to detail and speak 
Bulgarian. Please call 708-223-0984, Elena P., or 
Roxanna. №15602

Local CDL 
class A
Цена US$ , Зи-
пкод 60194
CTG Inc is 
looking for 
a CDL class 
A drivers 
to fi ll up a 
local driving 
positions out 
of Naperville 
IL. • $1000 sign on bonus • Make $65,000 - 
$85,000 per year • Be home every night • 45 - 65 
hours a week • No Containers • At least 1 year 
verifi able experience • Clean driving record. For 
more info call: 773-789-7236 №15734
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НАЗНАЧИ МЕХАНИК НА КАМИОНИ И 
ТРЕЙЛЪРИ. ОПИТ НЕ Е НЕОБХОДИМ, НО 
Е ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОР-
МАЦИЯ, МОЛЯ ОБАДЕТЕ СЕ НА 630-948-
4547 х.601 №15545

CDL DRIVERS VOLVO
Цена US$ 0.00, Зипкод 60181
Предлагам работа за CDL class A шофьо-
ри VOLVO без електронен лог, заплаща-
не от $0.60 на миля/Looking for CDL class 
A driver for VOLVO -no log book, over the 
road with $0.60 per mile. CALL 6309652001 
6309652001 №15511

НАЕМАМЕ СЛУЖИТЕЛИ ЗА ПОЧИСТ-
ВАНЕ
Цена US$ , Зипкод 60074
Euroclean Cleaning Company наема жени 
за почистване на къщи и офиси в райо-
на на Palatine. За повече информация 
търсете Петя (773)600-0019 Благодарим! 
7736000019 №15520

TRUCK DRIVER
Цена US$ 0.00, Зипкод 60047
Trucking Company Needs CDL Truck Drivers 
REGIONAL OR OVER THE ROAD Weekends 
home avail 7735804032 №15521

HIRING MECHANICS
Цена US$ 0.00, Зипкод 60101
Repair shop located in Addison,IL Hiring full 
time Mechanics and Diesel Mechanics.We 
repair trucks,trailers and cars.Friendly work 
environment and good pay.If you want to 
be a part of a Great team,please call 224 
623 2446 or 773 732 6604.We also speak 
Bulgarian and Turkish. №15489

CDL CLASS A
Цена US$ 0.00, Зипкод 60008
Търся шофьор за камион Volvo 2016 от 
понеделник до петък Midwest South 
Southwest товари 0.57$ на миля всички 
мили платени 6303637787 №15497

DIESEL MECHANIC
Цена US$ 0.00, Зипкод 60185
Сервиз за камиони и трейлъри в West 
Chicago,IL търси да назначи механици с 
опит.Добро заплащане,платен workers 
comp.За повече информация моля обаде-
те се на 224-659-9435 №15456

PARTS/ACCOUNTING
Цена US$ 0.00, Зипкод 60185
Сервиз за камиони в West Chicago,IL тър-
си да назначи parts/accounting на пълно 
работно време.Изисквания-компютърна 
грамотност и добър английски.За повече 
информация се обадете на 773-600-3992 
№15457

RESTAURANT HIRING
Цена US$ , Зипкод
Hubs Restaurant located at 3727 Dempster 
str, Skokie, IL is looking to fi ll a delivery 
driver position and a cashier position. Please 
come in to fi ll out an application and talk to 
the hiring manager. Call us at 847-677-7695 
№15429

STEADY RUNS
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193
Търся шофьори за steady runs, class A CDL, 
double-triples. Минимум 6 месеца опит, 
добро заплащане, всеки уикенд вкъщи. 
Tel:847-877-4745 №14853

РАБОТА ЗА ШОФЪОР
Цена US$ 0.00, Зипкод 60525
Диспечер с 18 годишен опит  Търси шо-
фьор на камион - 1 единствен свободен 
Локална работа  Dry Van, 24/7 диспеч  За-
плащането е моментално  Възможност за 
$2000 на седмица и бонуси За контакт:   
Светлин @ 708.261.9099  №14289

OFFICE ASSISTANT
Цена US$ , Зипкод 60527
looking for an offi  ce assistant - must live 
nearby. willing to train the right person 
7083722576 №14295

CDL DRIVER/OWNER OP., 
Цена US$ , Зипкод 60527
looking for CDL drivers with min 1 year 
experience for new equipment,or if you want 
to be your own boss - lease to buy option is 
available as well.All attention you deserve as 
a driver or owner operator and best rates in 
town. for details call 7083722576 №14296

COAST TO COAST

AAA
Цена US$ , Зипкод 60005
A trucking company is seeking to contract 
with experienced independent owner 
operators(IOO) in the Chicagoland. We 
contract IOOs with all types of vehicles and 
equipment.We off er expedited, dry and 
refrigerated freight.Great pay. Please call us 
for more details. 3127097973 №15639

OWNER OPERATORS
Цена US$ , Зипкод
Транспортна фирма набира owner 
operators за регионални и OTR курсове. 
Добро и коректно заплащане. Моля оба-
дете се на 312 709 7973 №15649

OWNER OPERATORS CDL
Цена US$ , Зипкод
Транспортна компания набира контракто-
ри с hazmat и tanker endorsements. Бързо 
и добро заплащане. Коректно отношение. 
Лесни за работене ELD’s. Моля обадете се 
на 312 709 7973 за повече информация 
№15650

HOUSEKEEPERS
Цена US$ 10.50, Зипкод 17109
Нужни са housekeepers в Pennsylvania по-
магаме с жилище 3039748716 3039748716 
№15609

EНЕРГИЧНА ПОМОЩНИЦА
Цена US$ 18.00, Зипкод 171110
Необходима е млaда и eнергична помощ-
ница за управлението на few companies 
in Pennsylvania $18 per hour 3039748716 
№15612

TERMINAL DO TERMINAL
Цена US$ , Зипкод 60016
Набираме шофьори за работа от терми-
нал до терминал. Повечето курсове са 
WEST,SOUTH. Предлагаме коретни отно-
шения и възможност за steady курсове. 
7737470875 №15517

РАБОТА 
Търся

Chicago + suburbs

TRUCKING DISPATCHER
Цена US$ 0.00, Зипкод 60001
Диспечер с опит търси работа. Нами-
рам се в България.Fluent in English and 
Russian. : +359-876-511-784 или Viber 
+359876511784 №15754

\ДЕТЕГЛЕДАЧКА
Цена US$ , Зипкод 60056
Гледам деца-почасово и целодневно.Бе-
бета до 1 год.и ученици.Помощ в дома-
кинството.Имам дългогодишен опит.За 
контакт:7735101992 №15708

ГЛЕДА ДЕЦА
Цена US$ , Зипкод 60090
Гледам деца в моя или във вашият дом. 
Имам дългогодишен опит. Живея в 
Wheeling IL. Тел.за котакти 872 484 3052 
№15721

ГЛЕДАМ ДЕЦА
Цена US$ , Зипкод 60171
Гледам деца в моят дом в River Grove.Пред-
лагам домашна вкусна храна,занимания и 
следобеден сън.Информация на телефон 
7739712024 №15697

ДЕТЕГЛЕДАЧКА
Цена US$ , Зипкод 60074
Търся работа като детегледачка. Живея в 
района на Палатайн. За повече информа-
ция 224-324-0655 №15626

ПРАВЯ НОВИ BROKER
Цена US$ 30.00, Зипкод 34652
правя нови broker set up za trucking 
companii 7278355206 №15502

TRUCKING DISPATCHER
Цена US$ , Зипкод 34652
TRUCKING DISPATCHER dry van, reefer. 
fl at bed, car hauler, 3% Nick 7278355206 
№15503

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs

СТАЯ ПОД НАЕМ
Цена US$ 450.00, Зипкод 60018
Стая под наем в Des Plaines, в близост 
до Малинчо за шофьор. $450/на месец 
включва интернет, ток и газ. За контакт: 
773-209-1813 №15744

СТАЯ В ДЕС ПЛЕЙНС
Цена US$ , Зипкод 60016
обзаведена стая под наем за жена в 
къща Des Plaines за контакт: 847 609-3535 
№15751

FOR RENT
Цена US$ 1,350.00
Зипкод 60007, Completely renovated 
2bedroom, 2bathroom apartment available 
for RENT in Buff alo Grove. Heat, water, 
garbage included in the rent. For more 
information call 773 996 8900 №15759

FOR RENT
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60007
2 bdr apartment available for RENT in 
downtown Elk Grove Village. Everything 
brand new - kitchen, bathrooms, windows, 
fl ooring, painting etc. For more information 
call 773 996 8900. №15760

СТАЯ ПОД НАЕМ
Цена US$ 450.00, Зипкод 60018
Стая под наем в Des Plaines, в близост до 
Малинчо. $450/на несец включва интер-
нет, ток и газ. За контакт: 773-209-1813 
№15742

СЪКВАРТИРАНТ/КА
Цена US$ 4.50, Зипкод 60176
Търся съквартирант/ка за двустаен ап. 
на II ет. в Шилер Парк.Наема е $450+ел.
ток.Задължителен депозит от $450 
тел.7737042622 №15707

ЕТАЖ ПОД НАЕМ/АДИСЪН
Цена US$ 650, Зипкод 60101
Уютен приземен етаж от къща с голяма 
стая и самостоятелна баня. На етажа има 
отделен вход и перално помещение. В 
наема се включват консумативи, интер-
нет и едно парко място. Предпочитаме 
жена или двойка. Имаме куче. $700-850. 
+17738292393 №15713

HOFFMAN ESTATES
Цена US$ 600.00, Зипкод 60169
Стая от апартамент в Hoff man 
Estates,всичко включено в наема 
8478046160 №15715

ПОД НАЕМ
Цена US$ 600.00, Зипкод 60016
За жена,обзаведена стая ,самостоятелна 
баня и всички консумативи включени. 
Condomonium -Des Plaines на границата 
със Park Ridge. за контакт: 224 659-0357 
№15717

2 BED FOR RENT

Цена US$ 1,450.00, Зипкод 60007
2 bedroom apartment in downtown Elk 
Grove Village! Brand new everything! Heat, 
cooking gas, water, garbage included in the 
rent. For more information please call 773 
996 8900 №15642

СЪКВАРТИРАНТ/КА
Цена US$ , Зипкод 60176
Търся съквартирант/ка за двустаен в Ши-
лер Парк от 01Март19г.Наема е $ 450+ел.
ток+нет,депозит $450тел. 7737042622 
№15629

СЪКВАРТИРАНТ/КА
Цена US$ , Зипкод 60176
Търся съквартирант/ка за едностаен в 
Шилер Парк Наем $ 425 + ел. ток + депо-
зит, тел: 18473122511 №15631

STAIA V BASEMENT
Цена US$ 370.00, Зипкод 60634
Davam staia pod naem vav visok basement. 
$370 vsichko e vkliucheno. Chicago 
- Belmont/Naragansent 7734252700 
№15588

ДАВАМ ПОД НАЕМ
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656
Давам под наем едностаен апартамент 
(1bdr.) в ADDISON IL. Подовото отопление 
и готварската печка са на газ и са включе-
ни в наема. tel. 347-543-6879 №15565

ДАВАМ ПОД НАЕМ
Цена US$ , Зипкод 60656
Давам под наем едностаен апартамент 
(1bdr.) в ADDISON IL. Подовото отопление 
и готварската печка са на газ и са включе-
ни в наема. tel. 347-543-6879 №15567

APARTMENT FOR RENT
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60007
Renovated 2 bedroom apartment in 
most desirable part of Arlington Heights. 
Everything included in the rent (heat, 
central air, water, garbage). John Hersey 
High School! Available as of December 15th. 
For more information call 773 996 8900 
№15487

STAIA POD NAEM
Цена US$ 480.00, Зипкод 60634
Davam staia pod naem Chicago (Belmont i 
NAragansent). US$ 480 vsichko vkliucheno 
7734252700 №15501

2 BEDROOM FOR RENT
Цена US$ 1,200.00, Зипкод 60195
Давам под наем $1200 - 2 bedroom with 1.5 
bathroom apartment в района на Pavilion. 
Cumberland and Foster Ave. На една спир-
ка от летището с Blue line. Бърза връзка с 
I-90 and I-294. Топлото е включено в цена-
та на наема. 224-595-2552 №15458

ЕТАЖ ОТ КЪЩА
Цена US$ , Зипкод 60641
Дава се етаж от къща под наем в Чикаго 
близо до Belmont и Central. 2 спални, хол, 
кухня, баня/тоалетна. 773-283-8276 след 
обед №15181

STAQ POD NAEM !, 
Цена US$ 440.00, Зипкод 60656
Zdraveite! Tursiq sukvartirant za „Two 

СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ

CDL DRIVER S HZMT
Цена US$ 0.70, Зипкод 60068
Търся CDL diver с Haz Mat. Плащам всички 
мили $0.60 на regular и $0.70 za Haz Mat това-
ри. Възможно е заплащане на ден- $350.00. 
Нов камион- Volvo I shift. Плащат се допълни-
телни стопове, забавания и safety bonus. Чист 
MVR eе плюс. Коректно отношение и добри 
мили. Cell:224-659-1690 №14034

EXPEDITE LOADS
Цена US$ 12.00, Зипкод 61020
Спедиторска компания SR FREIGHT предлага 
работа на собственици на спринтер, ван и ав-
томобили с товарен капацитет до 10,000 паун-
да. Ние предлагаме: - Товари за дълги и къси 
маршрути - Директен депозит всяка седмица 
- 24 / 7 връзка с диспечер - Персонален подход 
и избор на условия за шофиране за всеки - По-
мощ с регистрация и застраховка Ако се инте-
ресувате, обадете се на телефон 630 863 5114 
- Станислав. №14038

FULL TIME IN TRUCKING COMPANY
Цена US$ , Зипкод 60160
VV Logistic Solutions in Melrose Park is now 
looking to fi ll multiple positions within the 
organization. If you have experience in the 
transportation industry, we are looking for 
you. The following departments currently have 
positions available ready to fi ll: - Safety (ELD 
Experience and Knowledge of HOS helpful) 
- Billing Clerk - Fleet Maintenance Clerk - 
Dispatcher Positions - Experienced Diesel 
Mechanics and Shop Assistants - OTR Drivers 
(Clean MVR and 2 Years OTR Experience Needed) 
Please submit your resume/qualifi cation for 
immediate consideration OR CALL 708-223-
0984, Recruiting. №15603

СТАЯ ПОД НАЕМ
Цена US$ 400, Зипкод 60160
Стая под наем от къща в Мелрос парк Nort/25 
ave.Подходяща локация за шофьори на ками-
они .Наемът е$400+газ и ток. /около $30-$40/
Общо ползване на хол и кухня с другите квар-
тиранти.Пералня и сушилня без кодари.Вез 
съжителство с хазаи.Ще бъде свободна от 1ви 
февруари 7733879465 №15632

СТАЯ ПОД НАЕМ
Цена US$ 400, Зипкод 60634
Стая под наем от.напълно обзаведен призе-
мен етаж за един или два месеца.$400 със 
включени всички консумативи+безплатен ин-
тернет и пералня 7733879465 №15722

3 BDR TOWNHOUSE
Цена US$ 1500, Зипкод 60172
Давам под наем 3 bdroom, 3 bathrooms 
townhouse в Roselle, central air, central heat, 2 
parking spots, хубави училища, близо до Ме-
тра и магистрали I290, I355, след основен ре-
монт, Наем: $1,500 на месец. Tel.: 312-493-5471 
оставете съобщение. №15723

Апаетамент 2Bed2Bath
Цена US$ 1,350.00, Зи-
пкод 60008
Давам под наем го-
лям двустаен апарта-
мент (1000 sqft) Адрес 
3275 Kirchoff  Rd, Rolling 
Meadows Zip 6008. 2 
спални, 2 бани, пералня 
и сушилня в апарамен-
та, stainelss steal уреди в 
кухнята, джакузи, фит-
нес басейн. $1350/месец. 
Телефон 22482916898 
№15706



bathroom apartment” na vtoriq etash, 
namirash se v raiona na N East River Rd & 
W Foster Ave, Chicago, IL . Predpochictam 
seriozni, raboteshti hora , Za koito e vajno 
pochivkata i spokoistvieto ! Za Vruska: 
7737045820 №14130

2 СПАЛНИ/2 БАНИ ЛУКС
Цена US$ 1,200.00, Зипкод 60016
Дава се под наем голям апартамент (1300 
кв. фт.) с 2 спални и 2 бани в района на 
Irving park / Harlem - Chicago. Централен 
климатик, луксозни уреди, пералня и су-
шилня. $1200. Cell: 847-312-8312 №14131

2 СПАЛНИ/2 БАНИ ЛУКС
Цена US$ 1,200.00, Зипкод 60016
Дава се под наем голям апартамент (1300 
кв. фт.) с 2 спални и 2 бани в района на 
Irving park / Harlem - Chicago. Централен 
климатик, луксозни уреди, пералня и су-
шилня. $1200. Cell: 847-312-8312 №14132

COAST TO COAST

КЪЩА В ХАРИСБЪР
Цена US$ , Зипкод 17104
Даваме под наем къща в Харисбър 
Пенсилвания 3039748716 3039748716 
№15610

ROOM
Цена US$ 400.00, Зипкод 17104
Даваме под наем room в Харисбър 
Пенсилвания 3039748716 3039748716 
№15611

ИМОТИ 
Търся под наем

SOMEWHERE ELSE

ТЪРСЯ СЪКВАРТИРАНТКА
Цена US$ 675.00, Зипкод 60656
Търся съквартирантка на двустаен апар-
тамент на 8538 W Catherine Ave. В Апар-
тамента има перална и сушилня , също 
така и тераса. Освобождава се на 1ви Яну-
ари. за повече информация позвънете. 
7737667176 №15613

СТАЯ ПОД НАЕМ
Цена US$ 0.00, Зипкод 60173
СТАЯ под наем в таунхаус .SCHAUMBURG- 
mecham /higins-всичко включено -лукс 
спешно. ЗА ровече информация тел.708 
769 3578 №15573

ИМОТИ 
Продавам

Chicago + suburbs

FOR SALE
Цена US$ 324,900.00, Зипкод 60007
Completely remodeled 4bdr 2bth single 
family house in Elk Grove Village available 
for Sale. Everything brand new - roof, siding, 
windows, electrical, plumbing, kitchen, 
bathrooms, fl ooring, painting etc. For 
more information call 773 996 8900 Sylvia 
№15761

HOUSE FOR SALE
Цена US$ 269,900.00, Зипкод 60007
5 bedroom 2 bathroom completely 
renovated single family house for sale 
in Streamwood. Everything brand new. 
For more information call 773 996 8900. 
№15762

ЖИЛИЩЕ С НИСКИ ТАКСИ
Цена US$ 120000, Зипкод 60008
Продава се ремонтиран двустаен апар-
тамент с една баня в Rolling Meadows. 
Жилището е на два етажа. Годишните 
такси са под $400, а месечната вноска за 
асоциацията е $300 и включва отопление 
и вода. Отделно се плаща само ток. Неве-
роятна възможност за всеки новодомец. 
8478452791 №15763

EXTERIOR SERVICE
Цена US$ , Зипкод 60056
Exterior service for houses, siding,roofi ng, 
windows and doors 8478096144 №15724

ИМОТИ ПРОДАВАМ
Цена US$ , Зипкод
OPEN HOUSE: 8650 Chicago ave, Village 
of Lakewood. Sat, Dec 8 · 12pm - 2pm. Тел: 
847-854-8094 Къща след основен ремонт. 
2 спални, баня, хол, кухня, перално. В 
близост огромно езеро и плаж. САМО 
$137,900. Защо да плащате $1200 за наем, 
когато МОЖЕ ДА ЖИВЕЕТЕ В СОБСТ-
ВЕНА КЪЩА САМО ЗА $740 на месец. 
8478548094 №15589

ИМОТИ ПРОДАВАМ
Цена US$ , Зипкод
OPEN HOUSE: 7421 Chippewa dr, Wonder 
Lake. Sat, Dec 8 · 12pm - 1pm. Къща след 
пълен ремонт. 2 спални, 1 баня. В близост 
красиво езеро. САМО $126,900. Отворе-
на за посещение на 9-ти декември (не-
деля) от 12 до 13 часа. Тел: 847-854-8094. 
8478548094 №15590

ИМОТИ ПРОДАВАМ
Цена US$ 127,900, Зипкод
OPEN HOUSE: 7704 S Oak St. Wonder Lake. 
San, Dec 9 · 1pm - 2pm. Къща след ремонт. 
Всичко ново. Красиво място! На минути 
от езерото и плажа, обяд с лодка. САМО 
$127,900. Трябва да видите! ОТВОРЕНА 
ЗА ПОСЕЩЕНИЕ на 9-ти декември (неде-
ля) от 13 до 14 часа. Тел: 847-854-8094. 
8478548094 №15591

ПРОДАВА СЕ КЪЩА
Цена US$ , Зипкод 
Защо да плащате $1000 за наем, когато 
МОЖЕ ДА ЖИВЕЕТЕ В СОБСТВЕНА КЪЩА 
САМО ЗА $740 на месец. Crystal Lake. 
Тих, спокоен квартал. След основен ре-
монт. 2 спални, баня, хол, кухня, перал-
но. В близост огромно езеро и плаж. 
САМО $137,900. OPEN HOUSE Sun, Nov 
18 · 12:00am - 2:00pm. Тел: 847-854-8094 
№15484

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs

FREE PORTRAITSESSION
Цена US$ , Зипкод 60515
We will create the best buisness portrait you 
ever had or you don’t own us anything! Your 
location or our Studio in Downers Grove. To 
schedule appointment please call Paul at 
630-401-2938 or visit www.beitel2043.com 
6304012938 №15745

ГЛЕДАМ ДЕЦА
Цена US$ , Зипкод 60005
Гледам дечица в моя дом .Живея в 
Arlington Heights , IL.Предлагам домашно 
приготвена храна , ежедневни разходки и 
занимания . Имам опит и препоръки . Ако 
имате нужда от някой , който да се грижи 
за детето ви , моля позвънете на тел. 224 
253 9524-Милена . №15738

МАНИКЮР
Цена US$ 15.00, Зипкод 60195
Гел,гел лак ,изграждане,декорация. Кра-
сиво и изгодно. Миглена 224 423 4245 
№15740

ГЛЕДАМ ДЕЦА
Цена US$ , Зипкод 60090
Гледам деца в моя или във вашият дом. 
Имам дългогодишен опит. Живея в 
Wheeling IL. Тел.за контакти 872 484 3052 
№15720

GPS TRACKERS,ELD
Цена US$ , Зипкод 60070
GPS trackers,ELD,Remote start sales,service 
and install.oktracks.com cell:6084660182 
№15696

ПОД НАЕМ ВРЕМЕННО
Цена US$ , Зипкод
ПОД НАЕМ ВРЕМЕННО. Стай и къщи. За 
ден, два, три, седмица, месец. Без дого-
вор. Северозападните квартали. Тел: 847-
854-8094, е-майл: dimitrova07@yahoo.com 
№15693

2 BEDROOM EGV $1150
Цена US$ 1,150.00, Зипкод 60007
Давам апартамент под наем във 902 Ridge 
Square, Elk Grove Village, в комплекс The 
Terrace. 2 bedroom, 1 bathroom , $ 1150. 
Свободен от 1-ви февруари. Телефон (773) 
603-4962 - Евелина №15700

РЕМОНТ НА БЯЛА ТЕХ.,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60008
Ремонт на всички видове Перални, Су-
шилни, Съдомиялни, Хладилници, Фри-
зери, Микровълнови и Готварски Печки. 
Търсете Свилен 847-962-0242 8479620242 
№15674

IFTA CLASS
Цена US$ 0.00, Зипкод 605515
Boston Transportation Dispatch Training 
www.smarttrucking.us IFTA CALCULATION 
CLASS Monday January 28, 6.00 PM - 9.00 
PM OR Tuesday January 29, 6.00 PM - 9.00 
PM TO REGISTER, CALL 331-551-8787 

OR EMAIL VAN53CO@GMAIL.COM www.
smarttrucking.us 3315518787 №15679

DISPATCH TRAINING
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515
Boston Transportation Dispatch Training 
www.smarttrucking.us Dispatch Training - 
starts January 31 TO REGISTER, PLEASE CALL 
331-551-8787 OR EMAIL VAN53CO@GMAIL.
COM 3315518787 №15680

СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
Цена US$ , Зипкод 60016
Извършвам строителни ремонти, работя 
професионално 2248300447 №15656

BOOK KEEPING CLASS
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515
Boston Transportation Dispatch Training 
www.smarttrucking.us Book-Keeping For 
Trucking Companies starts January 14! For 
more information, please call 331-551-8787 
or email van53co@gmail.com №15659

GLEDAM DECA
Цена US$ , Зипкод 60194
Гледам деца в дома си в Hoff man Estate в 
близост до улиците Higgins и Golf. Теле-
фон за връзка 224 659 1156 2244253813 
№15648

ГРИЖА ЗА ДЕЦА
Цена US$ , Зипкод 60007
Грижа се за деца в близост до Meacham Rd 
/ Nerge Rd. (срещу Wal Mart) на границата 
на Шамбург/ Елк Гроув Вилидж. Домашно 
приготвена храна, включващи 2 закуски 
и обяд. Над 18 години опит. За повече ин-
формация: 773-931-8516 №15627

ШИВАШКИ УСЛУГИ
Цена US$ , Зипкод 60016
Извършвам шивашки услуги. Намирам се 
в Дес Плайнс. Биляна Николаева 224-410-
9027 №15607

ЗАСТРАХОВКИ:
Цена US$ , Зипкод 
Всички видове ЗАСТРАХОВКИ: коли, къщи, 
камиони, бизнес, живот, стоматологични. 
Доверете вашата сигурност в сигурни 
ръце. Най-добрите застрахователни ком-
пании в САЩ. 21 г. в бизнеса. Тел: (847) 
854-8094. Е-майл: dimitrova07@yahoo.com 
№15485

ШОФЬОРСКА КНИЖКА
Цена US$ , Зипкод 
Междунадна шофьорска книжка, ID Card. 
Без Social Security номер, без виза, без 
изпит. Статуса няма значение. За турис-
ти, студенти, временно пребиваващи. 
Валидна 10 г. В САЩ, България, Европа и 
други страни. Тел: 847-854-8094. Е-майл: 
dimitrova07@yahoo.com №15486

ГЛЕДАМ ДЕЦА
Цена US$ , Зипкод 60133
Детски център в Шамбург предлага поча-
сова и целодневна грижа за вашето дете.
Нашата цел е възпитание на детето в щаст-
лива и спокойна среда.Индивидуален 
подход към всяко дете.Децата получават 
подготовка за kindergarten,домашна хра-
на и игри навън. Позвънете 8476300821 
№14408

ШОФЬОРСКИ КУРС
Цена US$ 0.00, Зипкод 60640
Шофьорски курс.най-добри цены и от-
лични резултати.бързо и евтино .теле-
фон:(773)807-2422.Илия №14128

НЮ ЙОРК

ТОМБОЛА ЗА ТЕРМАЖ
Цена US$ 0.00, Зипкод 1505
1. Харесайте страницата на Pretty Lab 
https://prettylab.bg в ФБ (ако не сте го 
направили https://www.facebook.com/
prettylab.bg)! 2. Споделете публикацията 
с играта! 3. Коментирайте с „ УЧАСТВАМ“! 
Имената на печелившия ще се определят 
на 31.12.2018г. 0885108502 №15651

SOMEWHERE ELSE

PAINTING SERVICE
Цена US$ , Зипкод V3E 3C8
Commercial interior, exterior painting 
Residential interior, exterior painting Power 
Washing Deck & fence staining Drywall 
repairs Plaster repairs Service: All Metro 
Vancouver For more information visit my 

website: www.toppaintingrepairs.com 
6044409163 №15574

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs

ТЪРСЯ CDL TRAINER
Цена US$ , Зипкод 60056
Търся Учител за CDL Training - Само Съ-
бота/Неделя Плащам на час. 7736560232 
Благодаря №15746

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ ШОФЬОРИ
Цена US$ $$, Зипкод 60056
Имаш камион , и професионална книжка 
. Искаш да изкарваш пари през свобод-
ното време? Ако искаш да тренираш Мен 
, заплащане на час/или по договорка. 
Събота- неделя /когато имаш желание. 
7736560232 №15749

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs

ЛЕГЛО ОТ ИКЕА
Цена US$ 300.00, Зипкод 60077
Продавам запазено легло (черен цвят) от 
Ikea, QUEEN SIZE. Включен е и дюшека. Tел. 
773-865-7400 №15753

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

FOR SALE
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515
Volvo vnl 770 С хартиен log book 
7735400101 №15633

2016 FREIGHTLINER
Цена US$ 71,500.00, Зипкод 60047
2016 FREIGHTLINER CASCADIA FOR SALE - 
ONLY 3 MORE TRUCKS AVAILABLE ENGINE 
- DD15 TRANSMISSION - DT12 395000 
- 420000 MILES EXCELLENT CONDITION 
- ALL 3 ARE CURRENTLY ON THE ROAD 
AND MAKING $$$ FINANCING OPTIONS 
AVAILABLE. FOR MORE INFO, CONTACT ME 
@ 708-655-7884 №15636

ПРОДАВАМ
Цена US$ 0.00, Зипкод 60008
Продавам Volvo VNL 630, 2013г. I shift 640 
000 мили. Много добро състояния, готов 
за работа.За допълнителна информация 
224 595 0257. 2245950257 №15568

ПРОДАВАМ СКИ
Цена US$ , Зипкод 60176
Продавам ски в много добро състоя-
ние. И на добра цена Тел: 630 386 5280 
6303865280 №15581

MINI COOPER 2009
Цена US$ 4,100.00, Зипкод 60089
Prodavam MINI COOPER 2009 , s rachni 
skorosti, 112,000 mili. Cvqt siv, s cheren kojen 
interior v otlichno sastoqnie. 3123511785 
№15548

STOUGHTON 2005
Цена US$ , Зипкод 60515
Stoughton 2005 and Great Dane 2010 53ft 
dry van trailers 7735400101 №15518

BMW 525I, 2004, 98600M
Цена US$ 9,300.00, Зипкод 60005
Please call Tim. 8475930707 №14918

ДРУГИ 

Chicago + suburbs

NEED CDL TRAINER
Цена US$ , Зипкод 60056
Need CDL trainer / saturday- sunday paying 
by Hours/ Mount prospect,IL 7736560232 
Thanks №15747

TRAILER FOR RENT
Цена US$ , Зипкод 60193
Давам trailer под наем Great Dane 2017 
Kosta 224 409 4035 №15730

У-ЩЕ ЗА ИНВЕСТИЦИИ
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656
У-ще за инвестиции в недвижими имо-
ти набира студенти.Легални стратегии,п
репродаване,Fix&Flip,маркетинг и още.
Физически и онлайн уроци всяка седми-
ца.Изискват се мотивация,решителност 
и сериозност.Ние не само препо-
даваме инвестиции,ние създава-
ме инвеститори!За контакти: Вале-
ри(224)404-0404 №15712

СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ

ГЛЕДАМ ДЕЦА В МОЯ ДОМ
Цена US$ , Зипкод 60069, Гледам деца в моя 
дом в Buff alo Grove. Почасово или целоднев-
но. Тел.: 224-595-0685 №15726
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ЛАЗАРИНА БОНЕВА

Озовах се за първи път 

в Киргизия през една 

неделна юнска сутрин. 

Полетът от Истанбул, 

с който пристигнах, бе 

пълен с австрийски и 

канадски туристи, които идваха в стра-

ната, за да катерят дивите й планини. 

На гишетата за паспортен контрол в 

пълно безредие и невъобразима глъчка 

от непознати за ухото ми езици чакаше 

представителна извадка на населе-

нието на бившия Съветски съюз и на 

бившата Османска империя плюс бонус 

от пакистанци, индийци, монголи и 

китайци. Летището „Манас” ми се стори 

твърде малко да поеме потока на тоя 

пъстър народ, който го атакува. По-къс-

но при връщането си установих, че на 

това летище има уникалната професия 

„викач” в залата за заминаващи и трябва 

да го следваш. Посрещачите ме зака-

раха в сградата на немското посолство 

в Бишкек, където бе сборният пункт 

за всички европейци, участващи в 

проекта за обмен на опит между непра-

вителствени организации от Европа и 

Киргизстан. Домакините от посолството 

ни нахраниха и ни оставиха да дрем-

нем на пода в заседателната им зала за 

няколко часа. Около обяд ни разбудиха 

и ни подложиха на инструктаж за сигур-

ност. Връчиха ни срещу подпис лист с 

телефони за спешни случаи и по една 

киргизка сим карта за всеки. Последва 

кратка презентация за страната. От нея 

запомних няколко неща: 

1. Киргизстан има общо три имена 

– официалното: Киргизска република, 

османско: Киргизстан, и съветско: Кир-

гизия, което буквално означава

Земя на четиридесетте 
племена

2. Киргизстан е планинска страна, а 

там, където няма планини, е степта.

3. Една от планинските вериги раз-

деля страната на северна и южна част. 

Единствената връзка между двете части 

е през проход или чрез самолет. През 

Севера минава Пътят на коприната и 

това е обусловило по-доброто иконо-

мическо развитие на Севера за сметка 

на Юга. 

4. Киргизстан граничи с Казахстан, 

Китай, Узбекистан и Таджикистан. 

5. Официалният език в страната е 

киргизкият (тюркски език, който има 

доста общи думи с турския). Руският 

език е признат за държавен език и като 

такъв е равностоен на киргизкия.

6. Населението на страната е около 

5.5 милиона души, от които 70% са 

киргизи, останалите са узбеки, таджики, 

дунгани (мюсюлмани китайци от Алтай), 

руснаци, роми, украинци и немци. 

7. Повечето киргизи са мюсюлмани, 

които до XIII в. са били тангристи и в из-

точната част на страната до китайската 

граница се намира връх Кан Тенгри.

В ранния следобед ни натовариха на 

две бусчета, в които звучеше „Любе”, и 

потеглихме към брега на езерото Исък 

Кул, за да прекараме 6 дни в опоз-

навателна среща с нашите киргизки 

домакини. Разстоянието между столи-

цата Бишкек и езерото е около 322 км 

и маршрутът ни съвпадаше с Пътя на 

коприната до китайската граница. Дви-

жихме се по магистрала през планините 

и на ръба на границата с Казахстан.  

Край пътя виждахме юрти и стада от 

коне, а по склоновете на планините с 

камъни бяха изписани различни имена 

и фрази на руски. Пътувахме почти 

четири часа, за да стигнем до крайбре-

жието на езерото, а гледката към него 

беше като към море – 

необятна синя шир

– вълни и бриз, солена вода, ес-

тествен пясъчен бряг, безброй малки 

заливи и снежни планини в далечината. 

Крайбрежните градчета, през които 

минахме, бяха оживени, имаше магази-

ни и ресторантчета, а къщичките бяха 

кокетни с шарени ламаринени покриви. 

Настаниха ни в курорт на северния 

бряг на езерото Роял, в който по думите 

на киргизите могат да си позволят да 

почиват само чужденци и много богати 

киргизи. Простосмъртните киргизи 

почиват от южната страна, която не е 

така развита инфраструктурно.

„Роял бийч” е затворен комплекс с 

охрана, собствен плаж, хотелче, малки 

луксозни вилички, струващи по 100 

долара на нощ (месечната учителска 

заплата), дискотека, супермаркет и 

ресторант. В ресторанта на комплекса 

за първи път опитах киргизка храна и 

я определям като „странна” смесица 

между руска и китайска кухня – тежки 

салати с майонеза и пържени картофи, 

краставици и марули, полети с кара-

мелени сосове и сусам, жилаво конско 

месо, невъзможни разновидности на 

боршове, кумуз (конско мляко), компот 

(сок от ошав) и курут (киргизки снакс от 

сушена извара). При всяко хранене сер-

вират чай и придружаващите го кифли, 

бухти и сладки.

Исък Кул е планинско езеро с морски 

климат. Според мен температурата 

на водата е под 20 градуса и под 25 

градуса на въздуха през юни и е подхо-

дящо само за моржове и тюлени. Но в 

комплекса си имаше доста плажуващи, 

основно жени, които условно се бяха 

разделили на две групи – рускини по 

монокини в единия край на плажа 

и киргизки с бурки в другия край. 

Модерните киргизки от нашата група 

обособиха трета част, като се къпеха 

и пекоха на слънце с плажни рокли и 

бански отдолу.

Сега мисля, че е време да разкажа 

за Олга Лавринович от „Обществото 

на Корнелиус” – нашия партньор от 

Киргизия, чиято мисия е да помага на 

жени, пострадали от насилие. Опознах 

я на живо в Исък Кул. Тя ми даваше 

допълнителна информация и друга 

гледна точка за всяка история и про-

блем, разказа ми откровено за живота в 

Киргизия през 90-те, за вакуума останал 

след отдръпването на руснаците, за 

кървавата революция през 2010 г., за 

реалното икономическо положение, 

за корупцията, за бушуващия национа-

лизъм и крамолите между различните 

етнически общности, за

пълзящото проникване на 
Турция

чрез религията, за феномена кражба 

на булки и т.н. 

Олга е израснала без баща, с рабо-

теща майка, отгледана е от дядо си и 

баба си. Тя е дете на Съветския съюз, 

има снежнобяла кожа и сини очи като 

на рускиня, но очите й са дръпнати 

като на китайка, а косите й са естест-

вено червени като на жените от Алтай. 

Родила се като плод на любов между 

рускиня и дунган, християнка и мюсюл-

манин. Образована жена на ръководна 

длъжност и обикновен работник. По 

нейни думи родителите й просто са се 

разминали, но тяхната любов не е била 

необичайна в годините на Съветския 

съюз. В днешно време обаче такава 

любов и такива деца със смесен произ-

ход и от различна класова прослойка 

трудно биха могли да се случат, защото 

сега етносът, религията и парите имат 

огромно значение.   

Олга е завършила Университета в 

столицата Бишкек със специалност 

управление на общини и кметства. По-

вечето й роднини отдавна са се пресели 

в Русия, привлечени от програмите на 

руското правителство за заселване на 

руснаци от бившите съветски репу-

блика в региони като Сибир, Чечня, 

Дагестан и Крим. Но Олга никога не е 

кандидатствала по тези програми и не 

желае да напуска Киргизстан, защото 

упорито вярва, че страната я чака едно 

по-добро бъдеще.

Юрти и коне: Киргизстан
Страната е красива, но храната е тежка –  
трудни за смилане салати и конско месо

Националният исторически музей на Киргизстан в гр. Чоп-атлона, на брега на езерото Исък Кул

Традиционна киргизка юрта

 Къщата музей на писателя Чингиз Айтматов
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Първият ну-

дистки ресто-

рант в Париж 

– „О`натюрел”, 

затваря врати след малко 

повече от година от 

създаването си. Идея-

та бе взета от Лондон. 

Обаче само клиентите са 

голи, а сервитьорите (по 

хигиенни съображения) 

имат униформи. Гостите 

на ресторанта първо ми-

нават през съблекалня, 

а след това се озовават 

в зала с около 20 маси. 

Заведението отвори 

врати за любителите на 

непокритите човешки 

форми през есента на 

2017 г. на ул. „Гравел” 

във френската столица. 

Последната възможност 

за посещение на заве-

дението ще бъде на 16 

февруари. „Затваряме по 

икономически причини. 

Благодарим ви, че участ-

вахте в това приключе-

ние. Оставаме само с 

добри спомени. Надява-

ме се да ни подкрепите 

и да бъдете наши гости и 

през януари и февруари”, 

заявиха на сайта на заве-

дението основателите му 

Майк и Стефан Саада.

Други източници 

твърдят, че братята не са 

направили реална пре-

ценка на броя на нуди-

стите в Париж – 90 на сто 

от тях са хомосексуални. 

Градската голота не е 

толкова разпространена 

във Франция, колкото 

броят на хората, които се 

пекат без бански костюм 

по плажове и курорти. Те 

не стъпват в заведения 

от този род.

Затварят единствения 
нудистки ресторант

Николета Лозанова шашна всички, след като се пусна в инстаграм с посинен крак

Японски вестник може да се ползва като 

тор, след като бъде прочетен. Той се 

печати на растителна хартия, която 

се изработва по специална техноло-

гия: рециклирана хартия + семенца трева или 

цветя. Формулата е позната от няколко години, 

но за първи път влиза в масово производство и 

употреба. Вестникът не е някакво малко издание, 

а е сред големите всекидневници – „Майничи 

шимбун“, който излиза в над 4-милионен тираж. 

Начинанието се радва на огромен успех, който 

се дължи донякъде и на лесния (и красив) начин, 

който дава на читателите на всекидневници да се 

превърнат в градинари. Достатъчно е да накъсат 

прочетеното издание, да го заровят в саксии или 

градините си и от време на време да го поливат. 

Резултатът (и удовлетворението) скоро са на 

лице.

Черно-белият филм „Рома” на режисьо-

ра Алфонсо Куарон – автобиографи-

чен поглед към детските му години, е 

големият победител на церемонията 

за наградите „Изборът на критиците”. Продукция-

та спечели четири награди – за най-добър филм, 

най-добър чуждоезичен филм и две индивиду-

ални отличия за Алфонсо Куарон – за най-добър 

режисьор и за операторско майсторство. 

С по три приза бяха отличени лентите „Черната 

пантера” и „Вице”. Ролята на бившия вицепре-

зидент Дик Чейни донесе на Крисчън Бейл две 

индивидуални награди – за най-добър актьор 

и за най-добър актьор в комедия. Третият приз 

за „Вице” е в категорията за грим и прически. 

Супергеройската продукция „Черната пантера” 

спечели наградите за дизайн на продукция, кос-

тюми и визуални ефекти.

Отличието за най-добра актриса беше поде-

лено между Глен Клоуз за „Съпругата” и Лейди 

Гага за „Роди се звезда” само седмица след като 

ветеранката надделя за приза над сочената за 

фаворитка изпълнителка на наградите „Златен 

глобус”. 

В категорията за актьорски състав беше 

отличена историческата комедия „Фаворитката”, 

която водеше по номинации за наградите „Избо-

рът на критиците” с 14 на брой. Филмът донесе 

и награда за най-добра актриса в комедия на 

Оливия Колман.

Елси Фишър грабна приза за най-добър млад 

актьор/актриса за ролята си в „Осми клас”. 

Наградите за най-добър актьор в поддържаща 

роля и най-добра актриса в поддържаща роля 

бяха присъдени съответно на Махершала Али 

за „Зелената книга” и Реджина Кинг за „Ако Бил 

Стрийт можеше да говори”.

Японски вестник става на 
тор след прочитане

Черно-бял филм е 
големият победител на 
„Изборът на критиците”

Алфонсо Куарон
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Лейди Гага разходи огърлица за $5 милиона на наградите „Златен глобус“

Най-голямото куче, живяло на Земята, 

е било с размер на мечка гризли и е 

ловувало като днешните лисици. Ви-

дът епицион хайдени е живял преди 

16 милиона години. Учени установиха, че той е 

свързан с най-ранния вид кучета – хеспероцион 

грегариус. 

И двата вида са ловували като лисиците и 

койотите, показа изследване с компютърен 

томограф. Учените от университета на Единбург 

и университета на Виена създадоха дигитални 

модели на вътрешното ухо на 36 вида хищници, 

включително и изчезнали. За целта сканираха 

фосили и съвременни представители на разреда 

– лисици, вълци, пуми, леопарди. Резултатите 

показаха, че размерът на три костни канала във 

вътрешното ухо – органа, който контролира 

равновесието и слуха, са се променили през 

милионите години с еволюирането на начина на 

ловуване.

По-бързите хищници като гепардите, лъвовете 

и вълците са развили по-големи ушни канали, 

даващи им възможност да държат главата си и 

очите си стабилни при голяма скорост. Именно 

структурата на вътрешното ухо разкрива дали 

предшественикът на животното е бил подобен 

на кучетата или на котките. При първите един 

ъгъл между две части на вътрешното ухо е по-

голям.

Обитатели на региони северно от Сидни в 

Австралия са получили предупреждение да 

внимават за потенциални нападения от прилепи, 

тъй като големите горещини напрягат животните 

и ги подтикват да драскат и хапят. Здравните 

власти съобщават, че хората от Хънтър Вали и 

Ню Ингланд са станали обект на безпрецедентен 

брой нападения от страна на прилепи – седем 

само за две седмици. Установено е, че две от 

животните са носители на потенциално смър-

тоносен за човека вирус. Необичайно топлото 

време с температури, редовно надхвърлящи 40 

градуса Целзий, влошава здравето на прилепите 

и прави ги дезориентирани, в резултат на което 

животните падат от дърветата или се заплитат 

в телеграфни жици. Хората, които се опитват да 

им помогнат, получават „в отплата” ухапвания 

или одрасквания. Фиона Макбърни от местна 

организация за защита на животните призо-

вава хората да се обръщат към служителите й, 

когато попаднат на бедстващи прилепи. „Нашите 

специалисти са имунизирани и обучени да се 

справят в подобни ситуации”, казва тя.

Праисторически кучета са 
живели преди 16 милиона 
години

Големите горещини влудяват 
прилепите След трудна-

та раздяла с 

комика Виктор 

Калев шоуменът 

Слави Трифонов като че 

ли най-накрая си намери 

нов фаворит. 33-годишни-

ят актьор Димитър Иванов 

от Димитровград участва 

в кастинга за нов актьор 

в „Шоуто на Слави” и 

толкова впечатли претен-

циозния Трифонов, че той 

се отнесе доста щедро 

към него. Слави обяви, че 

го изпраща на обучение 

в Америка, финансирано 

лично от него, за да се са-

моусъвършенства. А след 

завръщането му щели 

да договорят участието 

му във вечерното шоу и 

подписване на договор за 

работа. Оказа се, че Дими-

тър е вентролог – умее да 

говори, без да движи уст-

ните си. Кукловодът, който 

се изявява на сцената на 

софийския куклен театър, 

шашна Дългия с артистич-

ните си умения.

Въпреки огромния 

наплив от мераклии за 

звездна слава екипът на 

Слави бе впечатлен само 

от няколко изяви. Журито 

в състав Трифонов, Иво 

Сиромахов, Филип Станев 

и Евгени Димитров-Мае-

строто си харесаха някол-

ко души, но само Димитър 

успя да ги впечатли толко-

ва много. Той се представи 

с етюд с кукла, която бе 

нарекъл Бай Тъньо. 

„Казва се Бай Тъньо. 

Името идва от село Зетьо-

во, Чирпанско”, обясни 

кукловодът. Той изкарал 

курсове по скайп с амери-

кански вентрилоквисти. 

„Имаш всички характе-

ристики да направиш 

уникално шоу”, похвали го 

шоуменът и полюбопит-

ства къде в България има 

подобна школа. Но такава 

се оказа, че няма. Един-

ственият шанс на Димитър 

да овладее тънкостите 

на вентрологията било в 

чужбина. Трифонов при-

зна, че е гледал в интернет 

уникални изпълнения на 

вентролози. Преди 2 годи-

ни видеоклипът с изпъл-

нението на 12-годишната 

Дарси в „Америка търси 

талант” бе събрало само за 

един ден рекордните 120 

милиона гледания. 

„Добре, аз ще те финан-

сирам. Приличам ли ти на 

човек, който се бъзика? 

Провери къде, как и за 

колко време има такива 

курсове. Аз ще те финан-

сирам да отидеш, ще ти 

платя пътя дотам, да жи-

вееш там, ще ти платя да 

се учиш, за да може, като 

се върнеш, да си първият 

българин, който прави 

това уникално нещо. Ще 

ми е кеф да се случи нещо 

подобно в България. Ей за 

това ще го направя. И ако 

ти сега се измъкнеш и си 

тръгнеш, без да направиш 

това, което ти предлагам, 

значи си или страхливец, 

или човек, който не иска 

да приема предизвика-

телства. То е едно и също”, 

поясни Слави. 

Димитър изобщо не се 

колеба. Актьорът веднага 

проверил кои са амери-

канските школи и ден след 

снимките телефонирал 

на сценаристите, за да 

потвърди желанието си 

да отпътува на разноски 

на шоумена. Престоят му 

там щял да струва около 

900 долара за път, 4,000 за 

обучението и 1,200 долара 

за квартира или общо 

около 12,500 лв. Слави 

потвърди, че ще поеме 

всичко. Димитър е завър-

шил специалност „Кукли” 

в НАТФИЗ през 2008 г. Има 

авторски моноспектакъл 

„Разкази от бъчвата”, който 

доскоро играеше в кук-

ления театър, а вече и по 

фестивали в чужбина.

Слави май намери заместник 
на Виктор Калев

Димитър Иванов

Полудял от жега прилеп
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Пловдив издигна светеща кула за 2019 година, в която градът е Европейска столица на културата

Да носите едно 

и също долно 

бельо в продъл-

жение на седми-

ци... Звучи като начинание, 

което потенциално би за-

страшило вашето здраве 

или най-малкото гаранти-

ра неприятни миризми в 

радиус от няколко метра 

около вас. Не така мислят 

обаче създателите на дат-

ската стартираща компа-

ния „Органик бейсикс“. Те 

твърдят, че са изобретили 

долно бельо, което може 

да се носи в продължение 

на няколко седмици, без 

да се вмирише. И още по-

важното – според тях то е 

напълно защитено срещу 

развитие на микроорга-

низми.

27-годишния Мадс 

Фибигер, съосновател 

и изпълнителен дирек-

тор на младата фирма, 

твърди, че причината за 

неприятните аромати са 

именно бактериите, които 

се развиват по бельото, 

ако то не се пере редовно. 

„Органик бейсикс“ обаче 

имат специално покритие, 

съдържащо сребърно 

съединение, което е анти-

бактериално и унищожава 

99.9% от микроорганизми-

те. Така според Фибигер 

едновременно се постигат 

три неща: елиминиране 

на миризмите, по-добра 

хигиена и запазване на 

околната среда поради от-

падналата нужда от често 

пране на дрехата. Всичко 

това обаче си има немалка 

цена – чифт боксерки 

„СилвърТек“ струват $64, 

а женският им еквивалент 

– $54. Въпреки това около 

50 хил. души вече са поръ-

чали над 200 хил. бройки 

от иновативното бельо за 

антифенове на пералните 

и къщните битовизми.

„Самопочистващо” се бельо, което не мирише

По дирите на на-

цисти, опитва-

щи се да налеят 

основите на 

Четвърти райх в Ню Йорк 

през 70-те, ще тръгне 

Ал Пачино в първата си 

главна роля на малкия 

екран. Холивудският ас 

е в процес на преговори 

за присъединяване към 

сериала Hunt. Ако се стиг-

не до споразумение, това 

ще е първото сериозно 

включване на Пачино в те-

левизионното кино. Той е 

печелил „Еми“ за участие-

то си в Angels in America – 

лимитиран сериал от едва 

7 епизода на HBO (2003), и 

телевизионния филм You 

Don’t Know Jack. В Hunt 

звездата ще си партнира 

с младата кино надежда 

Логан Лърман, когото 

по-паметливите любите-

ли на седмото изкуство 

помнят от „Предимствата 

да бъдеш аутсайдер“ и 

филмите под щампата на 

„Пърси Джаксън и бого-

вете на Олимп“. В сериала, 

който ще бъде излъчен в 

платформата на Amazon, 

26-годишният актьор ще 

влезе в ролята на прясно 

прохождащ „ловец на на-

цисти“ под менторството 

на персонажа на Пачино. 

Сериалът ще проследи 

събитията, след като 

баба му е убита, което го 

изпраща именно в групата 

„преследвачи“ на Четвър-

тия райх.

Hunt е продуциран от 

компаниите „Мънкипоу 

прадакшън“ и „Сонар“, а 

сред кинодейците, които 

ще работят по телевизион-

ното заглавие, е носителят 

на „Оскар“ за оригинален 

сценарий Джордан Пийл. 

Припомняме, че той 

привлече вниманието на 

Американската филмова 

академия с режисьорския 

си дебют „Бягай!“, който бе 

сред основните претен-

денти за голямата награда 

на церемонията през 

миналата година.

Ал Пачино преследва нацисти 
в първата си главна тв роля Чалга певицата Емануела и милионер-

ският син Димитър Динев се събраха 

отново. След ожесточени съдебни и 

медийни битки двамата се помириха. 

Звездата и наследникът на братя Диневи заро-

виха противоречията и явно любовта към сина 

им надделя и взе превес в отношенията им. За 

първи път от много време двамата се държаха 

като родители на малкия Мити, който днес стана 

на 4 годинки. Мъникът бил на седмото небе, след 

като могъл да прекара малко време и с двамата 

си родители накуп. Това не се е случвало, откакто 

беше бебе. А Митко и Емануела спретнаха неве-

роятно детско парти по случай рождения ден на 

сина си. Поканиха и техни приятели, а помежду 

им определено е изчезнало напрежението.

В края на всяка година на пазар в северо-

източната част на Индия се предлагат 

ястия с месо от плъх, които конкурират 

пилешкото. Гризачите се варят, след 

което се предлагат в сос с много подправки. 

Изготвените по този начин блюда са много добре 

приети на неделния пазар в селцето Кумариката 

в Асам, най-големия щат в Североизточна Индия. 

Клиентите тук си купуват стотици плъхове, пряс-

но уловени и одрани. Ловът на тези вредители 

предпазва оризовите реколти от набезите им. 

Печеният на скара плъх също е много търсен 

от местните през зимните месеци, когато се 

преустановява полската работа. Килограм месо 

от плъх се продава за около 2.5 евро. На същата 

цена се търгува свинското и пилешкото. Вечер-

но време ловците на плъхове поставят своите 

бамбукови капани в близост до оризовите ниви. 

Някои екземпляри достигат на тегло до 1 кило-

грам, а ловците всеки ден залавят между 10 и 20 

килограма от тези гризачи.

Иди ми–доди ми: 
Емануела пак се събра с 
Динев

Вареният плъх конкурира 
пилешкото месо в Индия
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ЗОРА БОГДАНОВА

Има много съкровища 

в различни кътчета 

на света, които не 

са открити. Някои 

са повече, други 

по-малко известни. 

Но едно е легендарно – съкровището 

на Бийл. За първи път информацията 

за него се появила през 1855 г. в тънка  

брошура, озаглавена „Документи на 

Бийл, съдържащи истински сведения 

за съкровището, заровено през 1819 

г. и 1821 г. около Бъфордс, Вирджиния, 

което никога досега не бе намерено“. 

Оригиналът на ръкописа се съхраня-

ва в библиотеката на американския 

Конгрес. В книжката се разказва за 

Робърт Морис, собственик на хотел в 

малкото градче Линчбърг, Вирджиния, 

където често се отбивал някой си Томас 

Джеферсън Бийл, ловец и златотър-

сач. Веднъж той оставил на стопанина 

желязна кутия, обяснил, че в нея има 

много важни документи, и наредил да я 

отвори, ако през следващите 10 години 

не се появи в хотела му.

След тази среща Бийл буквално се 

изпарил. Морис го чакал не 10, а 23 

години и накрая отворил кутията. В нея

намерил 3 шифровани 
текста

(криптограми) и писмо, което обяс-

нявало, че криптограма № 1 съобщава 

местонахождението на тайник, в който 

се съхранява голямо съкровище, № 2 

описва съдържанието на тайника, а 

№ 3 – имената и адресите на собстве-

ниците и наследниците им. Накрая 

авторът на писмото, вероятно самият 

Бийл, твърдял, че в кутията има ключ 

за дешифриране на криптограмите, с 

чиято помощ Морис лесно може да ги 

превърне в разбираеми текстове. Да, 

ама не! Този ключ липсвал. Хотелиерът 

доста си блъскал главата над шифро-

грамите, накрая се отказал и през 

1863-та – година преди смъртта си, 

ги връчил на своя адвокат и приятел 

Джеймс Уорд.

В началото на 1885 г. Уорд решил да 

зареже опитите за дешифриране на 

тайнствените криптограми, които го 

измъчвали 20 години. Но размислил и 

решил първо да сподели мистерията 

със сънародниците, предполагайки, че 

на някого може да се усмихне щастието 

да я разгадае. В края на 1886 г. в Лин-

чбърг излязла от печат споменатата в 

началото на историята брошура. В нея 

Уорд разказал странна история, чута от  

Робърт Морис. 

През 1817 г. мъж на име Томас Дже-

ферсън Бийл, оглавяващ ловна дру-

жинка, отишъл с приятели в северната 

част на Ню Мексико на лов за бизони. 

Там той и компанията се натъкнали на 

златна жила и тутакси забравили целта 

на воаяжа. Ловците се превърнали в 

златодобивници. Към 1819 г. те вече 

били щастливи собственици на голямо 

количество ценен жълт метал, а така 

също и на сребро. Но какво да правят 

с тях в пустинната местност, където 

шетали бандити?! Речено-сторено: 

напълнили 2 фургона с 1325 кг злато и 

2313 кг сребро, изпратили ги във Вир-

джиния и ги закопали в неизползваем 

рудник край Бъфордс, Вирджиния. 

След като издал брошурата, Уорд 

решил да направи последен опит за де-

шифриране на криптограмите, които са 

странна и на пръв поглед безсмислена 

съвкупност от едноцифрени, двуциф-

рени и трицифрени числа. И уцелил 

десетката. Адвокатът предположил, че

вся ка цифра 
представлява буква

Но преброявайки използваните 

цифри, разбрал, че те са повече от 

тези в азбуката. И се сетил, че ключът е 

конкретна книга. Обаче коя е книга-

та? След много догадки Уорд стигнал 

до извода, че тя е... Декларацията за 

независимостта на САЩ. Уорд сложил 

последователни номера на думите на 

първата й страница. После написал 

първите букви на думите, съответ-

стващи на поредните цифри. И прочел 

текста. Сега специалисти оценяват 

съкровището на около 30 млн. долара.

Авторът на брошурата опитал да 

разкодира и другите две шифрограми с 

Декларацията за независимостта, но... 

ядец! Не успял. По всяка вероятност 

всяка криптограма си има собствен 

ключ за разгадаване. Мераклиите да 

се справят с трудната задача са много. 

Обаче всички удрят на камък. Засега.

Тайният ключ към съкровището
Адвокат разкрил, че в Декларацията за независимостта на САЩ е кодирана шифрограма

Декларацията за независимосттаБрошурата на Уорд

Така изглеждат криптограмите Съкровището на Бийл е оценено на 30 млн. долара






