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Омръзна ми. Ако още веднъж трябва да си 
размразя колата, да я изровя изпод снега или 
да запаля половин час преди да изляза, ще 
емигрирам в България – там сега на много места 
е плюс 10 до плюс 15 градуса по Целзий. А ние 
се надяваме на по Фаренхайт – ще е по-добре от 
това, което ни очаква през тази седмица. Не са 
много местата, на които човек може да се скрие 
– в над 75% от страната температурите ще са под 
точката на замръзване. Суперболът е в Атланта 
– и там се очаква сняг, а ако помните 2014 г., оп-
лакванията от времето са в кръга на шегата – ако 
не се налага да си навън, всъщност е интересно, 
макар и изморително преживяване.

Скоро очаквам адът да замръзне, както казват 
американците. Разследването на специалния 
прокурор Робърт Мълър за руската намеса в 
изборите в САЩ през 2016 г. е към своя край, 
заяви в понеделник изпълняващият длъжността 
главен прокурор и министър на правосъдието 
на САЩ Матю Уитакър.

„Бях подробно информиран за разследването 
и очаквам специалният прокурор Робърт Мълър 
да внесе заключителния доклад”, каза Уитакър 
на пресконференцията, на която представи об-
виненията на САЩ срещу китайската компания 
„Хуавей текнолъджис“.

Не е ясно доколко това ще засегне Белия дом, 
нито какви ще бъдат последиците от заклю-
ченията му. Тръмп постоянно повтаря, че не 
е участвал в никакъв сговор с Русия и нарича 
разследването на Мълър „лов на вещици”. Но в 
края на миналата седмица станахме свидетели 
на много драматичен арест. Близкият приятел и 
съветник на президента Доналд Тръмп Роджър 
Стоун беше арестуван рано сутринта в петък от 
група агенти на ФБР. Срещу него са повдигнати 
седем обвинения – за възпрепятстване на офи-
циално съдебно производство, повдигнати са 
му пет обвинения за неверни твърдения и едно 
за оказване на натиск върху свидетел. Стоун, 
изглежда, е бил връзката на щаба на Тръмп с 
“Уикилийкс”, които разпространиха откраднати-
те от руските спецслужби имейли на демократи-
те и Хилъри Клинтън по време на кампанията от 
2016-а. Самият Стоун е общувал и с руския хакер, 

който е откраднал имейлите.
От обвинителния акт става ясно, че през лято-

то на 2016 г. Стоун е разговарял с високопоста-
вени представители на предизборната кампания 
на американския лидер относно “Уикилийкс” 
и има информация, която може да навреди на 
кампанията на кандидата на Демократическата 
партия Хилъри Клинтън.

Стоун се е свързал с кръга на Тръмп, за да об-
съдят публикуването на документи от страна на 
“Уикилийкс”, наречени “Организация 1”. Според 
обвинителния акт Стоун е бил напътстван от 
висш служител в щаба на Тръмп да научи повече 
детайли за бъдещи публикации в “Уикилийкс”, 
които могат да навредят на опонента им Хилъри 
Клинтън.

Обвинението твърди, че Стоун “многократ-
но е лъжесвидетелствал” за разговорите си 
относно “Уикилийкс”. Също така Роджър Стоун 
се е опитал да убеди свидетел да излъже пред 
разследващите.

Разбира се, обвинението трябва да докаже 
тези твърдения, но от документите, разпечат-
ките на имейли и съобщения изглежда, че това 
няма да е трудно.

Но с толкова много близки съветници и 
приятели на Доналд Тръмп, обвинени в това, че 
са излъгали разследващите по руската намеса, 
изниква един въпрос – а защо лъжат, какво и/
или кого прикриват?

В обвинителния акт срещу Стоун има едно 
много интересно изречение – на високопоста-
вен представител на щаба на Тръмп му е било 
разпоредено да говори със Стоун за имейлите 
на Клинтън и “Уикилийкс”. Кой е този високо-
поставен член на екипа на тогава кандидат-пре-
зидента Тръмп? И кой е бил човекът над него, 
който му е наредил да говори със Стоун? Подо-
зирам, че отговорите на тези въпроси наистина 
може да накарат адът да замръзне. Студ, който 
всички чакаме със затаен дъх.

Успешна седмица,

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Когато и адът замръзне
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BG VOICE СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ

Издирваният от Интер-

пол месеци наред син 

на алкохолния бос 

Миню Стайков, Стайко 

Стайков, е приет в 

„Пирогов“.

Полицията е получила сигнал от 

болницата, че Стайков е постъпил при 

тях с оплаквания за отвличане и побой. 

Според някои информации той бил 

захвърлен край София с множество 

травми. Според адвокатите на семей-

ството той е бил опояван и със следи от 

инжекции по ръцете.

Не е ясно как Стайков е бил издир-

ван досега, след като е бил открит от 

евентуалните си похитители преди 

полицията.

От МВР обясниха, че в неделя вечерта 

такси е откарало Стайков до

адрес в София

където през нощта бил прегледан от 

друг лекар. На следващия ден сутринта 

приятел на младия мъж повикал Спеш-

на помощ, а екипът преценил, че той 

трябва да бъде откаран в болницата. 

Лекарите, отзовали се на повикването, 

разказаха, че Стайков е бил в неадек-

ватно състояние.

Главният секретар на МВР Ивайло 

Иванов обаче обясни, че полицията 

няма данни мъжът да е бил отвлечен, но 

в същото време допълни, че не изключ-

ва тази версия.

Синът на Миню Стайков бе обявен за 

международно издирване в началото 

на октомври миналата година. Искането 

бе подадено от българските разследва-

щи до Интерпол след месец безплодни 

усилия да го открият.

Стайко Стайков се издирва като част 

от организираната престъпна група за 

данъчни престъпления, пране на пари, 

продажба на акцизни стоки без банде-

рол и злоупотреби с евросредства.

Преди това специализираната 

прокуратура повдигна обвинения за 

участие в престъпна група на баща му 

Миню Стайков. Разследването започна 

с акция в предприятието му „Винпром 

Карнобат”. Обвинението към него е 

сходно – продажба на контрабандни 

цигари, данъчни престъпления, пране 

на пари и

укриване на 1 млн. лв.

данъци.

Заедно със Стайков-младши бяха 

арестувани още 9 души, сред които 

и синът на кмета на Карнобат Георги 

Димитров – Иван Димитров. Оттогава 

Миню Стайков е в ареста, като се явява 

на делото си в инвалидна количка и 

твърди, че има тежки заболявания.

След акцията срещу Стайков пар-

ламентът прие по спешност промени 

в НК, с които бе криминализирано 

производството на нелегални цигари. 

Това бе направено по искане на главния 

прокурор Сотир Цацаров, който тогава 

заяви, че законът наказва само държа-

нето и разпространението на нелегал-

ни цигари, но не и производството им.

„Пирогов“ откри издирвания 
син на Миню Стайков
Докато Интерпол го търси, той бил отвлечен и пребит
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Прокуратурата на САЩ 

поиска екстрадиция 

на българин, тър-

гуващ с биткойни. 

Близките и семейство-

то му са убедени, че 

той е невинен.

Става дума за Росен Йосифов, който 

повече от месец е в софийския арест, а 

българският съд потвърди окончател-

но екстрадицията му.

За съдбата му и съмненията разказа 

дъщеря му Виктория Йосифова-Кънева.

“Както всички останали случаи, за 

които чухме през последните години, и 

този път човекът е невинен”, убедена е 

младата жена.

Росен Йосифов е задържан под стра-

жа на 11.12.2018 г. по искане на САЩ 

за екстрадирането му. Обвиненията на 

прокуратурата на САЩ са за участие в 

организирана престъпна група с цел 

измама и пране на пари.

Йосифов е регистрирал търговско 

дружество в България с основна дей-

ност покупко-продажба на виртуални 

валути през 2015 г. Според българското 

законодателство дейността му е нор-

мална, легална и

не изисква лицензиране

На 11 декември 2018 г. в 6.30 ч. 

сутринта на вратата на семейното му 

жилище се звъни и Росен отваря.

“Още преди да му кажат каквото и да 

било, полицаите му слагат белезници 

и започват да се държат с цялото ми 

семейство, все едно са най-страшните 

престъпници. Не позволяват на майка 

ми и сестра ми да излязат от стаята 

дори, не разрешават на никого да се 

обади по телефона, камо ли на адво-

кат”, разказва за ареста Виктория.

След обстоен обиск, продължил по-

вече от 5 часа, изземат всички компю-

три, мобилни устройства и пари (лични 

спестявания на семейството), дори 

кредитни и дебитни карти. След като 

извеждат Йосифов от жилището, също-

то се повтаря и в офиса на фирмата му.

Преди първото дело за мярката за 

неотклонение адвокатите на семей-

ството се запознават с документите, 

изпратени от САЩ. В тях надълго и 

нашироко прокурорът на щата Кентъки 

описва криминалните деяния на 14 

румънски граждани. Оказва се, че 

един от тези 14 румънци е бил клиент 

на фирмата на Йосифов. А според 

американските власти Йосифов е бил 

съучастник на тези румънски граждани 

и им е помагал „да изперат“ средствата 

си, придобити от криминална дейност.

Според обвинителния акт, издаден 

от Министерството на правосъдието на 

САЩ, румънците са измамили аме-

рикански граждани, като са публику-

вали фалшиви обяви за продажба в 

интернет аукциони. С придобитите от 

това пари румънците са си закупили 

биткойни в САЩ. И така един от румън-

ските граждани се появява в офиса на 

фирмата на българина и продава тази 

стока.

Имайки предвид, че фирмата има 

клиенти от цяла Източна Европа, това 

не се струва подозрително нито на соб-

ственика й, нито на служителите.

Виктория е притеснена, че баща й

не знае английски

и не би могъл да се защити в САЩ. 

„Ако му стане лошо, дори не може да 

обясни какво му е”, допълва тя.

След обжалване и дълго чакане на 

24 януари 2019 г. Софийският апела-

тивен съд потвърждава решението на 

предишната инстанция.

“Росен Йосифов продължава да се 

намира в мизерния следствен арест в 

лошо здравословно състояние. И въ-

преки молбите ни да бъде прегледан от 

лекар, понеже се оплаква от затрудне-

но дишане и болки в гърдите, проку-

ратурата отказва да разреши преглед 

от специалист. Единственият преглед, 

който му е направен, е от медицин-

ското лице в следствения арест, който 

му предписва вече трети антибиотик, 

който не дава никакъв резултат”, пише 

още Виктория.

Росен Йосифов е заплашен от 20 го-

дини затвор в САЩ. От прокуратурата в 

България засега отказват коментар.

САЩ искат екстрадиция на 
българин. Близките му: Невинен е!
Росен Йосифов е обвинен в престъпна търговия с биткойни

Последният случай, в който 

САЩ поискаха екстрадиция 

на български гражданин, 

беше този на 29-годишния 

Желяз Андреев. Той бе обвинен от про-

куратурата в Маями, че работейки в кол 

център в София, е нарушил ембаргото 

за търговия между САЩ и Сирия.

В подкрепа на Желяз се организила 

мащабна обществена подкрепа, а на 

нейния фон се проведоха разговори 

между България и САЩ на различни 

нива.

В крайна сметка през октомври САЩ 

официално оттеглиха искането си за 

екстрадиция.

Желяз – последният, заплашен 
от екстрадиция
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Спряха строежи край морето, 
тръгват проверки

Три строежа край морето са 

спрени официално от власти-

те – на плаж „Алепу”, край към-

пинг „Градина” и в боровата горичка 

край къмпинг „Арапя”. Заради бетона 

на крайбрежието започват проверки 

в общините Созопол и Царево.

На „Алепу” проверка на място уста-

нови, че докато укрепва свлачището, 

инвеститорът строи и хотелски комплекс.

Край „Арапя” строителството е спряно от мерки за безопасност – липса на 

ограда. А на къмпинг „Градина” изграждането на ресторант край плажа беше 

доброволно преустановено. Ако се открият сериозни нарушения, ще бъде 

сезирана прокуратурата.

Президентът заговори 
за предсрочни избори

Президентът Румен Радев заговори за предс-

рочни избори и отправи нови критики към 

кабинета на брифинг за втората година 

от мандата си.  Според него България се намира 

в критичен момент, демокрацията ускорено губи 

позиции, а свободата на словото е обект на пре-

следване.

„Успехите, които афишира властта, не променят живота на мнозинството 

българи към по-добро. Мантрата за стабилност стабилно ни закотвя на евро-

пейското дъно“, каза Радев.

Според него въпросът за предсрочните избори вече не бил дали, а кога. 

Радев обясни, че би подкрепил нов политически субект.

За 71% българи политиката работи 
за богатите

71% от българите смятат, че полити-

ческата система в България работи 

за богатите. Това сочат данните от 

национално представително проучване на 

агенция „Афис“.

Запитани дали имущественото неравенство 

в България нараства или намалява, близо 

63%, или почти две трети от българите отговарят, че то се увеличава. Само 7% 

са на обратното мнение. А всеки четвърти (26%) предполага, че социалните 

разлики остават на същото ниво.

Сред хората с до 150 лв. месечно на човек от домакинството нагласата, че 

неравенството расте, обхваща 81%.

Сложна операция на дете с тумор в 
„Пирогов“  

10-годишно момче претърпя из-

ключително сложна операция 

в „Пирогов“. То е имало тумор, 

разположен около аортата и основни 

нейни разклонени Малкият пациент е опе-

риран, благодарение на добрата колабо-

рация между ВМА и „Пирогов” от съвместен екип на двете лечебни заведения.

Близо 3-часовата интервенция преминала при минимална кръвозагуба.

Туморът бе отстранен радикално, като надеждата за окончателно излекуване 

е много голяма, коментираха от медицинския екип.

Йончева се закани на министър 
заради корупция

Депутатката от БСП Елена Йончева обяви, 

че работи върху разследване, с което ще 

покаже факти за корупция, а в близките 

дни ще подаде и данни в прокуратурата. „Ко-

рупцията в България се превърна в норма. Ще 

разкрием конкретно механизмите. Става дума за 

министър и зам.-министър”, обяви Йончева.

През миналата седмица тя бе обвинена в пране 

на пари в особено големи размери. Наложена й бе парична гаранция от 20 хил. 

лева, която депутатката обжалва.Според обвинението сумата от 645 хил. лв. е 

получена във фирма, достъп до средствата на която е имала Йончева. Фирмата 

е създадена от фирма на депутатката и друга офшорна компания.

Румен Радев

Плаж  „Алепу”

Елена Йончева
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Пристрастеност към 

онлайн секс може да 

е тикнало 29-годишен 

американец да убие 

цялото си семейство 

във Флорида, а в 

основата е българка, работела в сайт за 

виртуална любов.

29-годишният Грант Амато беше арес-

туван в понеделник заради убийството 

на родителите и на брат си. Властите в 

окръг Семинол казват, че той откраднал 

от тях 200 хиляди долара, които пратил 

на жена от България, с която се запозна-

ли в сайта camgirls.com.

Грант Амато се яви в съда във Фло-

рида в понеделник следобед, за да 

чуе обвиненията срещу себе си – три 

за предумишлено убийство от първа 

степен. Съдията реши, че ще остане в 

ареста без право на гаранция.

Бащата на Грант – Чад Амато, на 59 

години, майката Маргарет Амато, на 61 

години, и братът Коди, на 31 години, 

били открити мъртви в дома им в Чулу-

та във Флорида във петък. Градчето е 

предградие на Орландо – на около 35 

км североизточно.

Властите се натъкнали на труповете, 

след като колеги на Коди се обадили в 

полицията, че иначе отговорният мъж 

не се явил на работа. 

От уликите властите предположи-

ли, че убиецът е познавал жертвите. 

“Нямаше следи от влизане с взлом, не 

изглеждаше да е имало крадец”, заяви 

шерифският офицер Денис Лема.

Разследващите първо задържали 

Грант в петък и го разпитали във връзка 

с убийствата, но го пуснали. В поне-

делник обаче пак го 

арестували – този път 

с обвинения за трите 

убийства.

Пред разпитващите 

Грант разказал, че ро-

дителите му научили 

за кражбата и му дали 

ултиматум – да изкара 

60 дни програма за 

пристрастени към 

интернет и към секса 

или да напусне дома 

им. Грант бил закратко 

в лечебно заведение 

във Форт Лаудърдейл, 

от което излязъл на 4 

януари. 

При завръщането 

си у дома близките 

му поставили нови 

условия за съжител-

ство и казали, че ще го изгонят, ако не 

ги изпълни. Едно от тях включвало да 

не комуникира с жената в България, но 

Грант казал, че това било несправед-

ливо, защото тя му била приятелка, и 

продължил да общува онлайн с нея. 

Баща му го хванал, че си пише с бъл-

гарката в twitter, и така се стигнало до 

скандал на 24 януари. Семейството на 

Грант било открито мъртво на следва-

щата сутрин. Тримата членове на семей-

ството имали рани като от екзекуция, 

разказват експерти от шерифския офис 

на окръг Семинол.

Приятелката на Коди казала на следо-

вателите, че 

той се опасявал, че Грант 
“ще убие всички”

Пред следователите Грант Амато 

не признал да е извършил тройното 

убийство, но казал, че е единственият, 

който имал мотив и възможност да го 

направи. “В него няма никакви емоции 

и това повдига червен флаг, че нещо не 

е както трябва”, каза след съдебното из-

слушване служебният адвокат на Грант 

Джеф Дауди.

Семейството на Грант е повдигало 

въпроса за психичното му здраве и 

преди са звънели два пъти на спешния 

телефон 911 с опасения, че може да се 

самоубие. През юни пък е бил уволнен 

от болницата AdventHealth в Орландо, 

в която работил, след като шефовете 

му открили, че е откраднал силното 

упоително пропофол – същото, което 

доведе до смъртта на Майкъл Дже-

ксън. “Искам да изследвам психичното 

му здраве като защита”, допълни още 

адвокат Дауди.

Засега  от шерифството не казват дали 

са разговаряли с българката и дали 

срещу нея могат да бъдат повдигнати 

някакви обвинения.

Мъж от Флорида изби семейството си, след като 
открадна $200,000 за виртуален секс с българка

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

Жертвите на Грант: родителите му Чад и Маргарет Амато и брат му Коди

Грант Амато
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Брутално ниските темпе-

ратури в 75 процента от 

САЩ ще принудят мили-

они да си останат вкъщи. 

Метеоролозите описват 

задаващия се полярен 

студ като “исторически”. За последно 

толкова брутален студ в северните 

щати имаше през 1990 г. 

Има предупреждения за силни вет-

рове с температури от -30 по Целзий 

до -50 по Целзий за щатите от Северна 

Дакота чак до Пенсилвания. Над 220 

милиона души в северните и средни-

те щати ще са изложени на рекордно 

ниските температури за повече от 48 

последователни часа. Арктическият 

студ ще направи

условията за движение „от 
опасни до невъзможни” 
В Чикаго зимната буря донесе от 15 

до 20 см сняг в неделя срещу поне-

делник, което направи движението по 

пътищата кошмар. Много от училищата 

в района затвориха, очаква се те да 

не работят и в сряда, когато живакът 

ще спадне до минус 30 по Целзий. 

Най-много сняг натрупа в северните 

предградия на града МакХенри, Гърни, 

Алганкуин и по границата с Уисконсин.  

Най-страшното тепърва 
предстои

Някой щати ще видят най-студения 

въздух от поколение насам, казват от 

Националния метеорологичен център. В 

Чикаго ще е по-студено от връх Еверест, 

Антарктика и Сибир.

“Ако не е наложително да сте навън, не 

излизайте”, съветва Ейми Сийли от Нацио-

налния метеорологичен център.

Полярният арктически студ идва на две 

порции – едната късно вечерта в понедел-

ник, а другата, още по-вледеняваща, във 

вторник след 18 ч. вечерта. От вторник 

вечерта до четвъртък на обяд – приблизи-

телно 42 последователни часа на вледеня-

ващи ветрове и усещане за минус 45 оС. 

Най-опасни и студени ветрове ще 

има във вторник вечерта срещу сряда, 

когато до 7 am централно време в Чикаго, 

южните части на Уисконсин и северните 

на Индиана ветровете ще са от минус 50 

оС. Това са 

най-ниските температури 
от близо 25 г. насам 

„Термометрите ще показват минус 

20о до минус 30о в Чикаго от вторник 

на обяд до петък на обяд”, казва Дейв 

Хенън, старши метеоролог в CNN.

Но абсурдният студ е само едната 

страна на ситуацията. Предупреждения 

за зимна буря има за северните части 

на страната, като в Северна и Южна 

Дакота се очаква да вали лед и сняг. В 

северните средни щати и района на 

Great Lakes това може да направи дви-

жението по пътищата невъзможно. 

Предупреждения и за 
измръзване 

При толкова ниски температури 

незащитената кожа може да замръзне 

за по-малко от 5 до 10 минути. 

Калоян Маринов, който паркира коли 

в центъра на Чикаго от 10 години, казва, 

че добрата екипировка и движението 

са ключови в подобен кучи студ. На 

него му се налага да работи на минус 

В Чикаго ще е по-студено от връх 
Еверест, Антарктика и Сибир
220 млн. души под заплаха от полярен студ, заледени пътища и хиляди 
отменени полети

ГАЛИНА ПЕТРОВА
galina@bg-voice.com

Гари Верстеген от Литър шут, Уисконсин, чисти тротоара при тях, докато снегът не спира, в понеделникВ понеделник сутринта за много жители на Чикаго придвижването беше трудно - пеша, с кола или с обществения транспорт

Ледените парчета в езерото Мичигън видени от „Джон Хенгок Билдинг” в Чикаго

Сн.: АП/БТАСн.: АП/БТА

Сн.: АП/БТА
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Брутално ниските темпе-

ратури, които сковаха 

САЩ и Канада, продъл-

жават и тази седмица 

и докато мнозина се 

надяваха, че преспите 

ще се разтопят, зимната обстановка 

сякаш тепърва започва. Прогнозата за 

североизточните части на Канада е за 

нова порция снеговалеж през целия 

ден в понеделник и още по-минусови 

температури.

В Онтарио, където живеят много 

българи, има предупреждения за 

опасни поледици и зимна буря. От 

Environment-Canada прогнозират до 25 

см снежна покривка в цялата провин-

ция.

Силни ветрове от 50 км в час ще 

спомогнат брутално ниските темпера-

тури от -20°C и -30°C да се усещат още 

по-ниски.

В района на Тъндър Бей най-висо-

ките очаквани температури са -21°C, 

а най-ниските варират от -28°C до 

замръзващите -50°C.

Властите и метеоролозите съветват 

гражданите на Онтарио да проверят 

времето, преди да напуснат домове-

те си, да се облекат подобаващо за 

температурите и да опитат да отложат 

плановете си.

Части от Онтарио ще видят -50°C и 
ветрове от 50 км в час

20оС почти всяка зима. “Общо взето е 

mindset. Опитваш се да си позитивен и 

да си мислиш, че не ти е толкова студе-

но. Това е един от начините да се бориш 

със студа.”

Много други обаче не успяват да 

удържат на вледеняващия студ и напус-

кат работа, когато живакът падне много 

под нулата. “Ние, българите, сме кораво 

племе и държим яко, така че не е 

толкова страшно – просто човек трябва 

да приеме предизвикателството“, казва 

Калоян Маринов.

Повече от 1,400 полета бяха отмене-

ни на международното летище O`Hare 

и на летище Midway. В 12 ч. на обяд в 

понеделник 849 полета на O`hare все 

още бяха отменени без информация 

кога ще излетят. Oт отдела за авиация в 

Чикаго съобщиха, че закъсненията са от 

повече от час и половина.  

Димо Пенев от автосервиз “Ме-

джик ауто” в Дес Плейнс казва, че при 

толкова ниски температури трябва да 

сме три пъти по-внимателни на пътя с 

колата. “При палене на колата, ако не са 

закъснели, хората да си проверят ан-

тифриза, не е лошо да се провери дали 

издържа на такива ниски температури, 

казва Димо Пенев. – Всички течности 

трябва да се проверят и да се припом-

пат гумите, защото от студа спадат.” 

Заради ниските температури Феде-

ралната агенция по безопасност на 

движението въведе извънредно поло-

жение в 22 щата. От агенцията спират 

временно ограниченията за работни 

часове зад волана, или т.нар. hours of 

operations за шофьори, които прена-

сят горива и опасни товари (hazmat) в 

щатите Кънектикът, Илинойс, Индиана, 

Айова, Канзас, Кентъки, Мейн, Маса-

чузетс, Мичиган, Минесота, Мисури, 

Мисисипи, Небраска, Ню Хемпшир, Ню 

Джърси, Ню Йорк, Охайо, Пенсилвания, 

Роуд Айлънд, Тенеси, Вермонт и Уискон-

син. Забраната е в сила от понеделник 

до вторник на обяд.

Специалистите съветват при възмож-

ност да отложите дейностите навън и 

да не излизате неподготвени. Бъдете 

сигурни, че имате достатъчно бензин в 

автомобила и неща от първа необходи-

мост като зарядно за телефон, аптечка, 

храна и вода. Ако аварирате, те ще са ви 

от полза. Специалистите съветват също 

да не експериментирате и да повикате 

пътна помощ незабавно.

Причина за необичания студ е т.нар. Полярен експрес - арктическа маса студен въздух, който се спуска от 
Северния полюс. Още за него гледайте на www.BG-VOICE.com

Графика: Влади Александров-Томси
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С импровизирано ходене 

до къщата на баба, по-

магала за израждане на 

деца, възрастни участ-

нички и малки възпи-

таници от българското 

училище за фолклорни танци и обичаи 

„Игранка” ни припомниха откъде идва 

традицията за празнуване на Деня на 

родилната помощ. Студеното време 

не попречи на жените да извършат об-

редното умиване на ръцете на бабата, 

което се случи в двора навън.

В миналото бабите и жените, които 

асистирали при раждането, не само 

помагали на бебетата да поемат пър-

вия си дъх, но при нужда ги лекували, 

докато пораснат. Майките вярвали в 

закрилническите способности на тези 

някогашни акушерки, които задължи-

телно навестявали пеленачетата до 

40-ия им ден, за да ги

предпазят от зли сили

докато родилката не излиза от дома 

си.

На Бабинден всички майки, които е 

изродила бабата в селото, се събира-

ли рано, пълнели вода от чешмата на 

мегдана, събирали дарове и отивали на 

гости на тази жена, за да й благодарят. 

В групата можело да има и деца – по 

принцип на възраст до три години, но 

се правели изключения и за по-големи 

малчугани. В замяна на получените 

дарове бабата им пожелавала лека 

следваща бременност и здрави деца.

Тази година жените от „Игранка” 

отбелязват Бабинден за четвърти път, 

като за първи път са го направили 

преди 12 години. Във възстановката се 

включиха шест жени и няколко деца, 

най-малкото от които е момиченце на 

три години. Всички бяха облечени в 

красиви народни носии. Традицията 

да не се допускат мъже беше спазена 

и тази година. Мястото на събитието 

беше къщата в Торонто на една от 

участничките. В ролята на бабата влезе 

Катя Тилева, ръководител на училище-

то. „Имам три внучки и съм присъства-

ла на техните раждания, така че може 

да се каже, че съм заслужила баба”, 

каза тя.

Жените бяха донесли дарове за ба-

бата – питка, печена кокошка, баница, 

плодове, както и вълнени чорапи и 

престилка. За

обредното поливане

имаше вода, сапун и кърпи, донесени 

от всяка жена. След като водата беше 

сложена в менче, баба Катя я благосло-

ви. После всяка жена й „поля”, докато тя 

си измиваше ръцете с донесения сапун. 

Накрая жените й подаваха кърпа да се 

избърше. При измиването бабата нари-

чаше жените да имат много деца и те да 

бъдат здрави, като пръскаше вода във 

въздуха с думите: „Колкото капки във 

водата, толкова деца по къщята.” Катя 

поясни, че така са празнували в Чир-

панско. В някои краища на България 

традицията е била, вместо да се пръска 

вода във въздуха, бабата да избърсва 

ръцете си в полите или роклите на 

гостенките. Всичко това се извършва на 

прага или под плодно дърво.

След поливането, също както в ста-

рия обичай, баба Катя покани жените 

и децата в къщата на гощавка. Там тя 

завърза бял и червен конец (като мар-

тенички) на децата. Така те ще бъдат 

здрави през цялата година. След това 

възрастните седнаха на раздумка с 

хумористични истории от дома, весели 

разкази и обсъждане на теми от все-

кидневието. „Едва ли не жените влизат 

в ролята на мъжете на този празник, 

защото по принцип те са тези, които 

се шегуват по този начин”, каза Катя . 

„Затова казват, че бабите и жените се 

веселят, та чак

могат и да се напият

– допълва тя. Катя уточни, че всъщ-

ност има вариант да присъстват мъже, 

но само ако са музиканти. Те участват в 

обичая отвън и не влизат в къщата на 

бабата. „Догодина ще направим Бабин-

ден с гайда и тъпан”, разкрива Катя.

Тази година училище „Игранка“ 

навършва 15 години. То е известно с 

участието си на много от фестивалите в 

Торонто, с българските народни песни 

и танци и с отбелязване на празниците 

ни в традиционен стил. Следващият 

обичай, който танцьорите от „Игранка” 

ще покажат, е подрязване на лозите на 

Трифон Зарезан през февруари.

Обредното „поливане” на ръцете на бабата в Торонто

 Гощавката в къщата на бабата

В Торонто: Бабинден 
по стар обичай 
Включиха се жени и деца от училище и състав „Игранка”

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com
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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
63% не одобряват външната 

политика на Тръмп

Мнозинството от американците не ха-

ресват начина, по който президентът 

Доналд Тръмп ръководи външната по-

литика на САЩ, около половината от тях смятат, 

че позицията на страната в световен мащаб ще 

се влошава.

Това показват данните от ново допитване, кое-

то установява също, че има разделение по въпроса да се сражават ли американ-

ски войници в чуждестранни войни.

Като цяло 35% подкрепят начина, по който президентът ръководи външната 

политика, а 63 на сто не го одобряват. Според данните 76% от републиканците 

одобряват външната политика, едва 8% от демократите казват същото.

Опозиционер – шарже 
д’афер на Венецуела в 
САЩ

Правителството призна съюзник на вене-

цуелския опозиционен лидер Хуан Гуайдо за дипломатически предста-

вител на Венецуела в САЩ.

Съединените щати признаха назначения от временно изпълняващия длъж-

ността президент Хуан Гуайдо, Карлос Алфредо Векио, член на венецуелската 

опозиция, за шарже д’афер на Венецуела в САЩ, се казва в изявление на дър-

жавния секретар Майк Помпео.

Венецуелският президент Николас Мадуро се сблъска с безпрецедентно пре-

дизвикателство срещу оставането си на власт, след като през миналата седмица 

Гуайдо се обяви за временен президент на Венецуела и призова за нови избори.

Вдигнаха US санкциите 
срещу компании на 
Дерипаска

Министерството на финансите на САЩ вдигна 

санкциите, наложени на три компании, свърза-

ни с руския олигарх Олег Дерипаска.

На 20 декември м.г. Министерството на финансите на САЩ съобщи, че е 

уведомило Конгреса за намерението си в рамките на 30 дни да отмени санкци-

ите срещу компаниите „Ен+“, „Русал“ и „Евросибенерго“, защото те са съкратили 

дяловете на Дерипаска и строго са ограничили неговия контрол върху тях.

Министерството подчерта, че всички санкции, въведени срещу Дерипаска, 

остават в сила.

Британски вестник се 
извини на  Мелания Тръмп

Британският вестник „Дейли телеграф” се извини на 

първата дама Мелания Тръмп за публикувани невер-

ни епизоди от нейната биография.

Изданието изрази готовност да компенсира съпругата на 

президента на САЩ за нанесените й репутационни щети.

На 19 януари всекидневникът публикува в свое приложение статия, озаглаве-

на „Загадката Мелания”. В нея били допуснати редица фактологични неточности. 

Една от тях е свързана с твърдението, че бъдещата съпруга на Доналд Тръмп 

била принудена да напусне университета в Любляна, защото не могла да вземе 

нито един изпит.

Умората от фалшиви новини 
„уволнявала“ журналисти

След появилите се тази седмица съобщения, 

че десетки журналисти от либералните 

сайтове „Бъзфийд” и „Хъфпост” ще загу-

бят работата си заради бюджетни ограничения, 

президентът Доналд Тръмп разкритикува двете 

медии.

„Фалшивите новини и лошата журналистика 

предизвикаха голям спад. За съжаление още мно-

го ще последват. Хората искат истината!”, написа Тръмп в туитър.

Тръмп от дълго време отправя нападки срещу критиците си в пресата, често 

използва израза „фалшиви новини” и нарича някои медии „враг на народа”.

„Бъзфийд” неотдавна публикува твърдение, че Тръмп е накарал бившия си 

адвокат Майкъл Коен да излъже Конгреса за предприемачески проект в Русия.

Олег Дерипаска

Хуан Гуайдо

Мелания Тръмп

Доналд Тръмп

Белият Дом
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Без неговия принос 

ракетата „Аполо” можеше 

да не излети и Нийл Арм-

стронг можеше никога да 

не кацне на Луната. Освен 

това той е бил личен при-

ятел на Армстронг. Първо му е препо-

давал и му е бил ментор, за да завърши 

докторантура, а след това е преподавал 

с него в един университет. Ставa дума за 

проф. Виден Табаков (1919-2015), роден 

в белоградчишкото село Стакевци и 

преселил се в Щатите през 50-те години 

на миналия век. Като изключителен 

учен и изследовател в областта на 

авиоинженерството, ракетостроенето 

и космическата техника той заслужава 

място в учебниците редом до първия 

български космонавт Георги Иванов.

Американското признание 
за проф. Табаков

До последните години преди смъртта 

си проф. Табаков преподава в универси-

тета в Синсинати, Охайо. Там той прави 

своите изследвания в създадена от него 

лаборатория, която през 2009 г. е нарече-

на на негово име. През 2014 г. пък НАСА 

го обявява за почетен професор, титла 

рядко давана на хора, идващи от Европа 

и натурализирани в Америка. По повод 

работата му около полета до Луната 

от американската космическа агенция 

му връчват и плакет с американското 

знаме, пътувало над 4,5 млн. км на борда 

на совалката „Чалънджър” през 1984 г. 

Нашият професор има и други отличия 

от Американския институт по аеронав-

тика и астронавтика и от Американската 

асоциация на машинните инженери. 

През 1972 г. е удостоен с приза Герой на 

американската армия по заслуги („U.S. 

Army’s Man of Achievment”).

В наземния екип при 
излитането на „Аполо”

Виден Табаков се оказва в програмата 

„Аполо”, след като Вернер фон Браун го 

извикал да се включи в неговата група от 

ракетни специалисти в Хънтсвил, Алаба-

ма. Двамата се познавали от Берлинския 

университет. Там в края на Втората све-

товна война (1945 г.) Табаков завършил 

докторантура. В изпитната му комисия 

участвал и въпросният германец. Вернер 

фон Браун е ракетиен специалист, създа-

тел на ракетите „Фау 2“, с които Герма-

ния нанася удари срещу обединената 

опозиция. След края на войната Браун 

се предал на американците и работил от 

тази страна на Океана първо в програма 

за балистични оръжия със среден обсег, 

а след това и за програмата „Аполо”, 

по-точно за изработката на ракетите 

носители за кораба „Аполо 11”, наречени 

„Сатурн 5”.

Големият проблем при експедицията 

до Луната била сигурността на астро-

навтите, което включвало осигуряване 

на достатъчно мощност на летателния 

апарат и елиминирате на възможността 

от експлозия на реактивните двигатели. 

Табаков намерил решение с изработка 

на високотемпературни сплави, пред-

назначени за използване в дюзите на „Са-

турн 5“. Те трябвало да издъpжат до 6000 

гpадycа по Фаpенxайт и да отблъскват 

огнената струя от реактивния двигател 

при излитане на ракетата. Откритието 

си Табаков прави в лабораторията в 

Синсинати.

Правителството на САЩ прави поръч-

ка за милиони долари от изолационните 

сплави на българина. Когато обаче 

ракетата стартира, следва взрив и от 

възпламеняването се стопява дори една 

от площадките на космодрума. Воен-

Виден Табаков – учен в американската 
и световната космонавтика
В Родината припомнят за делото му с изложба в различни градове

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com
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ните започват дело във федерален съд 

срещу фирмата, в която работел Табаков. 

Нашенецът е призован за свидетел. При 

едно от идванията му в България след 

2010 г. той разказва, че собствениците 

на компанията се опитват да го подкупят, 

за да лъжесвидетелства. „Предлагаха ми 

заплата, равна на заплатата ми за седем 

години, за да не свидетелствам. Отказах 

и спечелихме делото“, обяснява самият 

Табаков. После сплавите са направени 

правилно и полетът до Луната става факт. 

Събитието е излъчено на живо и гледано 

от 600 милионa зрители. Нашият профе-

сор е включен в наземния екип, помог-

нал за успешното прилуняване. В едно 

от неговите свидетелства той казва, че 

Армстронг не е видял същества от друг 

вид, каквито са някои от твърденията за 

това, че астронавтът докладвал, че на 

лунната повърхност неговият кораб бил 

наблюдаван от извънземни космически 

машини.

Въпреки че работата на нашия съна-

родник е секретна, той е автор на над 400 

научни публикации, а също е бил ментор 

на много именити учени, минали на обу-

чение през лабораторията му в Синси-

нати. Табаков имал и забрана да напуска 

САЩ и се завърнал в Родината чак след 

нейното изтичане. Бил е женен за гер-

манка, от която има две деца. В България 

има брат и още няколко роднини.

Ранната кариера на 
Табаков

Основа за блестящите научни пости-

жения на проф. Табаков е образование-

то му в чужбина – първо в Карловия 

университет в Прага, където завършва 

машинно инженерство, както и в гер-

манския университет в Прага (1942 г.) 

и в берлинската политехника, където 

прави докторска дисертация през 1945 

г., а след това завършва и астронавтика 

през 1946 г. Докато е в Берлин, сътруд-

ничи както на Вернер фон Браун, така 

и на Ханс фон Охайн. Групата на Фон 

Охайн създава първия в света самолет с 

турбореактивен двигател. След края на 

Втората световна война заради сътруд-

ничеството си с Фон Браун Табаков бяга 

в Аржентина. Там е другата му голяма 

заслуга за авиацията. Заедно с германски 

и италиански инженери създава първия 

в Аржентина свръхзвуков самолет. Освен 

това защитава патент за подобряване 

на охлаждането при хладилниците до 

1956 г.

По-новите изследвания на 
Табаков

По време на войната във Виетнам 

изследвания на проф. Табаков удължават 

експлоатацията на двигателите на само-

летите от 140 часа на 800 часа и спасяват 

живота на много пилоти и пътници в 

самолети.

Той е бил също съветник в компаниите 

„General Electric“, „Procter & Gamble“, „Rolls-

Royce“, „Texaco“ и др.

Табаков допринася и за създаването 

на веществото хлоропен, използвано ак-

тивно в авиостроенето по цял свят. Сред 

последните проекти, по които ученият 

работи, е участието в международния 

екип на НАСА за създаване на гранди-

озен прототип на най-големия реакти-

вен самолет в света, който ще може да 

превозва над 1000 пътници.

Българска изложба в чест 
на Табаков

Фондация „Визия за научен и техно-

логичен растеж” и Държавна агенция 

„ Архиви” посвещават на проф. Табаков 

изложбата „Безпределният Космос на 

човешкия ум”. Тя включва 23 пана с доку-

менти и школски фотографии, дипломи 

и документи от студентските му години в 

Чехословакия и Германия, както и негови 

писма, публикации и документи от науч-

ната му дейност в Германия, Аржентина 

и САЩ. Изложбата стана възможна, след 

като през миналата година агенция „Ар-

хиви” получи от Америка личния архив 

на професора. Експозицията обиколи 

София и Видин, а сега ще бъде в Плов-

див, където откриването ще се състои 

на 28 януари в Дома на културата „Борис 

Христов”.
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След като точно преди го-

дина 19-годишният Мар-

тин Димитров стигна до 

сделка с Марк Кубан, 

Алекс Родригес и Лори 

Грейнър за изобрете-

ните от него ограничители за тежести 

на фитнес уреди, друга наша сънарод-

ничка може да се похвали с второто 

българско участие в шоуто „Shark Tank” 

по Ей Би Си. В неделя, 19 януари, беше 

излъчен епизод, в който пред акулите 

застана 36-годишната Искра Ценкова. Тя 

се бори за финансиране на компанията 

си „Angel Shave Club“, базирана в Сан 

Диего.

Бизнесът на Искра 

Предприемаческият дух на българка-

та я подтиква да създаде своя марка за 

жените потребители на самобръсначки 

за поддържане кожата на тялото си. 

Съпругът й Браян Арчамбо купувал този 

продукт за вкъщи и за двамата чрез 

фирма за абонамент. Искра смятала, че 

въпреки хубавия жест и практичната 

мисъл на Браян нейните самобръс-

начки не били предвидени напълно 

за нуждите на нежния пол. Освен това 

не се различавали визуално. Така през 

2016 г. Искра решава да създаде компа-

ния клуб за поръчки на женски само-

бръсначки. „Идеята ми дойде буквално 

докато бях под душа”, смее се Искра. Тя 

помолила Браян да се включи в бизнеса 

и той приел, като двамата веднага се 

уговорили, че ще вложат собствени 

инвестиции и ще започнат продажби от 

дома си. За близо трите години на свое-

то съществуване от март 2016 г. Angel 

Shave Club има повече от 60,000 редов-

ни клиенти. Със записването си те изби-

рат план за доставка (на всеки два или 

четири месеца) на самобръсначка със 

селектиран от тях цвят, както и ножчета, 

също по избор (с три или пет остриета). 

Продуктите пристигат в красива кутия. 

Желаещите имат възможност да поръ-

чат още крем за бръснене със смокиня, 

бадемово масло и алое (във формата на 

суфле), а също и ексфолиант за тяло с 

кафява захар. Разбира се, има опции за 

временно спиране или разсрочване на 

доставките, ако някой реши, че получа-

ва твърде много ножчета за бръснене. 

Искра смята, че „Angel Shave Club“ дава 

на жените самочувствието да имат 

пълен контрол за това как изглеждат, а 

също и увереността, че участват в бит-

ката за равноправие между половете. 

Тя и съпругът й продължават да бъдат в 

основата на бизнеса и да се занимават 

с много от всекидневните операции, но 

също така имат и сериозна помощ от 

партньори като център за изпълнение 

на поръчките в Сан Диего (ръководен 

от жени), маркетингова фирма и главен 

съветник, който дава консултации за 

развитието на компанията.

Пред съдиите на „Shark 
Tank”

Искра и съпругът й се явиха пред 

съдийски панел, включващ Марк Кубан, 

Лори Грейнър, Кевин О’Лиъри, Барбара 

Кохран и Сара Блейкли (основателка 

на бранда „Spanx”). Това е трети опит за 

Искра и Браян да бъдат допуснати за 

участие. 

Снимките за шоуто са били през 

миналия юни. Искра разказва, че 

всичко се случва така, както е описано 

от продуцентите – влизаш при акулите 

и научаваш тяхното решение веднага, 

на място. 

Точно преди да се отворят вратите на 

заседателната зала, Искра и Браян си 

дали кураж с мисълта „Do your best and 

forget the rest” („Направи най-доброто и 

забрави останалото”). Сделката, която 

те предлагат, е инвестиция от 300 000 

долара в замяна на 10% от собстве-

ността на компанията им. Основната им 

теза е, че жените плащат 13% повече 

(т.нар. pink tax) за козметични продукти. 

Почти всички инвеститори казаха, че в 

този бизнес трябва да се вложат много 

повече от исканите 300 000, а също и 

че „Angel Shave Club” прилича много на 

мъжкия клуб за аксесоари за бръсне-

не „Dollar Shave”. Марк Кубан изрази 

също притеснение, че продажбата 

на единица продукт носи само осем 

долара печалба. „Аз разбирам акулите 

от гледната точка на инвеститори, че 

искат да са предпазливи”, каза Искра. 

„Разбирам и защо ни сравняват с наш 

конкурент, но мисля, че хората в този 

панел не видяха кое е различното в 

нашия модел.” Лори обяви „пас” първа, а 

след нея същото направиха и Барбара, 

Марк, Кевин и Сара.

„Изненада ме отговорът на Лори. 

Тя искаше да види повече продукти в 

месечната кутия. Това всъщност е част 

от нашия план и ние ще разширим 

продуктовата си линия”, уточнява Искра 

и оценява участието си като много по-

лезно за бизнеса, а и за нея самата.

С поглед в бъдещето
„Тези хора от „Shark Tank” не са обик-

новените инвеститори, с които говорим 
всеки ден. Те ни дадоха много хубави 
идеи, над които да работим”, подчерта 
Искра. „Ние знаехме за проблемите, 
разисквани по време на записа и сме 
се заели с тях отдавна. Имаме много 
точен маркетингов план, който следва-
ме. Нашият бизнес е нашето дете и ние 
няма да спрем да се грижим за него”, 
казва още тя. Очакванията на Искра са 
след излъчването на „Shark Tank” броят 
на абонатите им да достигне 100 хиляди 
души. Нещото, на което тя много държи 
да се случи, е разширението на парт-
ньорството с различни благотворител-
ни инициативи и организации, подпо-
магащи жените. „През миналата година 
работихме с фондацията на Малала 
Юсуфзай, а през тази година фокусът 
ни е самотни майки с деца или жени, 
станали жертва на домашно насилие”, 
уточнява собственичката на женския 
клуб за бръснене.

Българските корени на 
Искра

Нашата сънародничка е родом от 
Враца. Отгледана е от майка си, която 
била самотен родител. Това я научило 
да бъде много борбена и целеустреме-
на. „В Америка има врати, които можеш 

да отвориш, стига да искаш, а в Бълга-

рия това го нямаше и все още го няма”, 

споделя Искра, която живее в Америка 

вече 11 години. В България е учила 

маркетинг в Свищов.

Преди да стартира своята компания 

в Сан Диего, Искра се е занимавала 

с продажба на различни продукти, 

включително и на вино в качеството си 
на дистрибутор. Със съпруга си Браян е 
имала и друго успешно партньорство в 
тяхна семейна маркетингова фирма.

Българка в „Shark Tank” с 
компанията си за грижа за жените
Искра Ценкова казва, че е научила много от именитите инвеститори в шоуто

Искра Ценкова, снимка от сайта „Angel Shave Club“

 Искра вкъщи подготвя продукти за доставка

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com
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СПАС ЦВЕТКОВ
 „Дневник”

Това, което давам на клиен-

тите си, е свободата да не 

мислят как да организират 

свободното си време. Аз го 

правя вместо тях – от трени-

ровките във фитнес залата 

през хранителния режим до времето, което 

трябва да отделят, за да слушат музика или 

да четат по време на ваканцията си”, казва 

Дойчин Кършовски. Услугата, която предла-

га през онлайн платформата си Want2gofi t, 

e нарекъл Wellness Consierge. „Не, не, няма 

нищо общо с портиер, бърза да обясни той, 

– защото вече сто пъти е чувал следващия 

въпрос. Аз съм уелнес консултант.”

Повече от 15 години Дойчин живее със се-

мейството си в САЩ. Установили се в Синси-

нати през 2003 година, след като спечелили 

зелена карта. „Нямахме никакво намерение 

да заминаваме, разказва той. По това време 

вече бях напуснал работата си на гимназиа-

лен учител по физическо възпитание и бях 

директор на Българската черноморска мре-

жа на неправителствените организации. Бях 

съосновател на клуб „Приятели на морето” 

и работех във фондацията си „Мейдей”. Из-

общо всичко беше тръгнало като по вода.”. И 

така до деня, в който една от сътрудничките 

му влиза в офиса с тесте бланки за участие в 

лотарията „Зелена карта”. Всички изпращат 

формулярите, но година по-късно само

Дойчин е на кръстопът

На прощалното парти, което организира, 

Дойчин получава от приятелите си метла 

– за да има с какво да започне първата си 

работа в Америка. По ирония на съдбата 

подаръкът се оказа пророчески.

„Звучи невероятно, но метлата влезе 

в работа още първата година, след като 

пристигнахме. Започнах работа като шеф на 

чистачите в най-големия музей в Синсинати. 

А бях „шеф”, защото освен английски говорех 

и руски. Останалите чистачи бяха грузинци 

и не говореха добър английски. Така един-

ственият начин да се общува с тях беше на 

развален руски”, спомня си Дойчин.

Една година работил само нощем като 

търговски агент на „Кока-Кола“, след това за 

кратко в строителството и 3 години като тех-

ник. По това време с приятел купили бънджи 

трамплин и започнали страничен бизнес. 

„Няма нищо по-лесно от това да започнеш 

свой бизнес в Щатите, казва той. Системата 

е така създадена, че да те подпомага, а не 

да създава препятствия. А това вдъхновява. 

Възможностите за избор и промяна,

усещането за свобода

тук са невероятни”…

Днес Дойчин печели по 150 долара на 

час с йога и фитнес тренировки в домовете 

на 14 от клиентите си. Други 80 тренира по 

целия свят през онлайн платформата си...

Всички абонати на онлайн платформата 

Want2gofi t имат собствен профил, през 

който може да бъдат следени теглото, 

здравословното им състояние, прогре-

сът в тренировките им и дори травмите. 

„Клиентът попълва въпросник, а на базата 

на отговорите му аз създавам програма, 

която обикновено трае 4-5 седмици, казва 

Дойчин. – С начинаещите се занимавам 

поне 2-3 пъти седмично. Понякога денят ми 

е безкраен, защото през видео сесии работя 

с хора в различни часови пояси из целия 

свят. Чувам се и се виждам с клиентите си от 

България и по света дори докато шофирам.” 

Така стига и до следващата стъпка – Wellness 

Consierge.

„Над 80% от хората, с които работя, нямат 

зали или уреди за тренировка в домовете 

си, обяснява той. А това често се превръща 

в извинение за липсата на движение... Това, 

което в момента предлагам като уелнес 

консултант, е доста повече от комплекс за 

редовни физически тренировки. Най-на-

пред получавам от клиентите си базовата 

информация за това как минава денят им и 

какво биха искали да постигнат. След това 

разработвам индивидуален план, който съ-

държа не само услуги, предоставяни от мен 

директно, но и такива, които се предлагат в 

района, където живее или работи клиентът. 

Например ако на улицата, на която живее, 

има фитнес клуб, в който клиентът не е стъп-

вал, аз установявам контакт с инструкторите 

там, избирам най-подходящия фитнес клас 

или учител за клиентите си и включвам това 

в програмата. Единственото, което остава за 

клиентите ми, е да я следват.”

Повече от 40 години в Съединените 

щати числото 401 е символ на спестовност. 

Причината е проста – с него през 1978 г. е 

обозначен планът за пенсионни отчисления, 

които прави всеки американец в активна 

възраст. „401 Fitness” е и заглавието на 

книгата, която неотдавна издава Дойчин. 

Тя е достъпна в електронен формат и като 

хартиено копие през „Амазон”.

„Идеята на книгата ми беше да обясня как 

можем

да „спестим” фитнес

за годините, в които вече няма да сме така 

активни физически, обяснява той. – Опитах 

се да пренеса в спорта логиката на инвес-

тиционните консултанти. Един от техните 

съвети например се основава на правилото 

– да не инвестираме всичко на едно място, 

защото това носи рискове. „Не слагай всички 

яйца в една кошница“, казваме и в България. 

Така е и с грижата за здравето. Например 

ако сте свикнали само да бягате, за да под-

държате форма, рискувате да загубите тази 

възможност в момента, в който изкълчите 

крака си. За това в книгата си препоръчвам 

на читателите да научават и „да залагат” на 

разнообразни форми за физическа актив-

ност, за да могат дори когато една форма не 

им е възможна, да продължат да са активни 

с друга. Книгата „401 фитнес“ предлага 10 

базови физически активности, които съм 

обобщил във формулата „6 минути на ден 

тренировка с 6 основни движения”.

На въпроса защо все пак семейството му е 

направило избора да живее в Съединените 

щати, Дойчин има бърз и категоричен отго-

вор: „Мотивът ни да останем тук в никакъв 

случай не беше икономически. По-скоро 

бяхме любопитни, искахме да живеем по 

различен начин, да пътуваме и да се среща-

ме с интересни хора.

И все пак имало ли е моменти, в които 

са мислили за пътя назад? „Пътят е само 

напред, дори и това един ден да означава 

България“, казва Дойчин.

Фитнес за пенсиониране и 
свободата на американската мечта
Дойчин Кършовски предлага тренировки и режим чрез своя платформа
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ТЕЛЕГРАФ CANADA
Посланикът на Канада в Китай се 
раздели с поста си

Посланикът на Канада в Китай Джон Макка-

лъм подаде оставката си по искане на 

премиера Жустин Трюдо.

„Поисках Джон Маккалъм да ми връчи оставката 

си от поста посланик на Канада в Китай и я приех”, 

заяви в комюнике Трюдо. Оставката е била подадена 

в петък.

Отношенията между Канада и Китай не спират да 

се влошават след ареста на финансовата директор-

ка на китайската компания Huawei Мън Ванчжоу във Ванкувър на 1 декември.

В сряда Маккалъм заяви, че защитата на китайката има сериозни аргументи, 

с които да се противопостави на искането на Вашингтон Мън да бъде екстради-

рана в САЩ.

Прихванаха руски бомбардировачи 
край Канада

Американски и канадски изтребители 

засякоха руски бомбардировачи до 

въздушното пространство на Канада.

Изтребителите са ескортирали двете руски 

машини, които са летели до северноамери-

канското крайбрежие.

Северноамериканското военновъздушно 

космическо командване (НОРАД) информира, 

че два изтребителя F-22 и два изтребителя CF-18 са засекли два стратегически 

бомбардировача Т-160. Руските пилоти са навлезли в зона, в която патрулират 

канадските военновъздушни сили.

Няма информация за конфликтна ситуация между самолетите.

Отава натрупа дефицит 
от 2,1 млрд. долара

Канадското правителство натрупа дефицит от 

2,1 милиарда долара за първите осем месеца 

на фискалната 2018-2019 година. За същия 

период на миналата година дефицитът е бил 9,5 

милиарда долара.

В месечния си доклад Министерството на финансите посочи, че приходите 

му за периода от април до ноември са се увеличили с 16,7 млрд. долара, или с 

8,6%, благодарение на по-високите данъчни приходи.

Преди време правителството обяви, че очаква дефицит от 18,1 млрд. долара 

за финансовата 2018-2019 година, която ще приключи през март.

Малко жени сред 
канадците, които 
печелят най-много

Сред канадците, които печелят най-много 

пари в страната, едва всеки пети е жена. И дори те получават много по-

малко от мъжете на същите позиции, показва проучване на Статистиче-

ското бюро на Канада.

Това е първото сравнително изследване по темата в страната.

Данните показват, че общо около 35 000 жени и 137 000 мъже са в групата с 

най-високи доходи. Изследването акцентира, че „значителна част от разликата в 

заплащането между мъжете и жените остава необяснима”. Друг от изводите е, че 

жените с много високи доходи са по-млади и по-образовани от мъжете с високи 

доходи.

Канада все още 
мисли дали да 
забрани Huawei и 5G

Канада все още не е взела решение дали да забрани използването на 

китайската технология на Huawei за въвеждането на безжична мрежа 

5G. Министърът на обществената сигурност е категоричен, че ако 

Отава вземе решение за забрана, това няма да доведе до ответна реакция от 

Пекин.

Ралф Гуале заяви, че правителството ще вземе решение, основано на на-

ционалната сигурност и най-доброто за Канада.

Китайският посланик в Канада обаче предупреди Отава да очаква „последи-

ци”, ако забрани на Huawei да участва във внедряването на 5G технологията в 

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

Здравей, Ангеле! При 
получаването на по-
следното извлечение от 
моя пенсионен акаунт 
за периода октомври до 
края на декември 2018-а се 

наблюдава значителен спад на стой-
ността на акаунта ми. Това се отнася 
за всички мои инвестиции, не само за 
моя Traditional IRA, но и за моя 401К чрез 
работодателя ми. В момента съм на 52 
г. и не знам дали трябва да се притес-
нявам за това и какво да правя оттук 
нататък – да ликвидирам ли в кешови 
фондове, или да си продължавам стра-
тегията с фондовете, които имам в 
момента, които са основно големи и 
средни американски компании, малко 
международни компании и около 30% 
ценни книжа?

 Здравейте и от мен, благодаря за ху-

бавия въпрос и за възможността, която 

ми давате да ви напътствам.

На първо време е много важно за 

всички нас да разберем, че стоковият 

пазар има своите спадове и покачвания 

и тези процеси са част от играта. Нито 

един от двата процеса не е по-добър 

от другия (въпреки че повечето от нас 

по пътя на логиката искат постоянен 

растеж, разбираемо е), а това са просто 

фази на играта, които изискват разли-

чен подход и различна емоционална 

нагласа към тях.

През последните 10 години много 

от нас се разглезихме и станахме по-

алчни от това, което е реалистично и 

ето – пазарът ни напомня, че той няма 

винаги и само да върви нагоре. И това е 

изключително добра новина за всички 

нас, хората, които инвестират за пенси-

ониране, и хората, които в момента са в 

пенсиониране.

Много от нас се стряскат, като видят 

стойностите на акаунтите надолу, 

особено когато спадът е 10%+ за кратък 

период от време, както се случи през 

последното тримесечие. Аз пък гледам 

на този период

под друг ъгъл

– каква невероятна възможност да 

закупим по-евтини акции на добре 

разработени и солидни компании под 

формата на взаимни фондове. От тази 

гледна точка последните три месеца на 

2018 година бяха като коледно намале-

ние за всички, които разбират фазите 

на пазара, и тези хора се възползваха 

чудесно от това.

Но дори хората, които не са на “ти” с 

пазара, но влагат постоянно в 401К или 

IRA, също са имали същата възможност, 

защото са закупили нови акции с нови-

те пари, които са инвестирали в този 

период, а като допълнителен инвести-

ционен бонус идва и фактът, че по това 

време на годината също се изплащат 

дивидентите и капиталните печалби, 

които също се реинвестират обратно в 

нови акции.

Това стечение на обстоятелствата бе 

много ползотворно за всички активни 

инвеститори и за много от вас, които 

четете тази статия, ако имате достъп до 

401К или IRA. Дори нагледно да не из-

глежда така в момента заради спада на 

цените на акциите от всички категории, 

то с течение на годините напред тези 

евтини акции, които сме закупили в та-

кива краткосрочни периоди на спад, ще 

ни се отплатят богато, защото са били 

закупени с около 20% под реалната им 

цена.

С това наум бих искал да поговоря за 

момент за

трите различни 
фази

на пенсиониране. Фаза едно се нари-

ча акумулиране, фаза две е запазване и 

фаза три е постепенно изтегляне.

Акумулирането обикновено започва 

в момента, в който отворим първия си 

пенсионен акаунт 401К или IRA и про-

дължава до около 60-годишна възраст.

Това е от мен за днес. Ако има-

те 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.

Продължава в следващия брой

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

Какви са трите фази на 
пенсионното инвестиране?
Въпроси и отговори от изминалата седмица
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Популярният 10 years 

challenge (10-годишно 

предизвикателство), в 

който през Facebook 

се сравняват снимки с 

една декада разстоя-

ние, може спокойно да бъде прилаган 

към българската политика. Ето няколко 

сравнения.  

Снимка на доходите:

2009-а – Взема се една ниска мини-

мална и една ниска средна заплата, 

които не стигат за нищо.

2019-а – Доходите са се качили с око-

ло 20 процента и са повишили ниската 

минимална на малко по-не-чак-толко-

ва-но-общо-взето-пак-толкова ниска 

заплата и пак същата средна. Разходите 

също са се качили с 20 процента понеже 

всичко е поскъпнало с толкова, че даже 

и с повече. Иначе правителството отчи-

та „повишение на заплатите”, въпреки че 

покупателната им стойност е или съща-

та, или по-малка в сравнение с 2009-а. 

Потребителската ти кошница става с все 

по-плитко дънно, а гордо цитираната 

статистика – все по-маниакална.  

Снимка на политическата ситуация:

2009-а – Избираш ГЕРБ, за да не са 

БСП.

2019-а – Избираш БСП, за да не са 

ГЕРБ, а после избираш ГЕРБ, за да не са 

БСП. Години по-късно нещата не се про-

менят – избираш БСП, за да не са ГЕРБ и 

избираш ГЕРБ, за да не са БСП.  

Снимка с ДПС:

2009-а – Излиза скандално видео, в 

което Ахмед Доган казва, че „разпреде-

ля порциите в държавата”; това се оказ-

ва решаващият лост на въздействие, 

който докарва Борисов на власт. Обща-

та народна идея, тогава леко мъглива и 

леко наивна, е, че Борисов ще изолира 

Доган от политиката, понеже... понеже 

е много готин, а най-вероятно и е силен 

физически.

2019-а – Това, че различни порции в 

държавата се разпределят през ДПС, 

вече дори не е нужно да се казва на 

видео. Доган става притежател на ТЕЦ-

Варна, а Борисов благодари на ДПС за 

„подкрепата за самолетите” и „евроат-

лантическата ориентация”.  

Снимка на геополитическата ситуа-

ция:

2009-а – Общо взето мислиш, че Бъл-

гария не върви добре заради корупци-

ята.

2019-а – България не върви, защото 

евроатлантическата адженда прокарва 

неолиберални доктрини, които рушат 

патриотичните устои и българщината и 

постоянни актуализации на плана „Ран-

Ът“ подриват политическия дневен ред, 

превръщайки ни в безгласни роби на 

Запада. Или България не върви, защото 

все още не може да се отлъчи от руската 

си опека и да поеме по правилния 

европейски път, докато носталгията по 

комунизма тлее и пречи на истински 

предприемчивия дух, който едва ли 

някога ще усвоим, понеже социализмът 

продължава да се е вкоренил генетично 

и сме обречени по наследственост.  

Снимка на ЕС:

2009-а – ЕС е хубаво място, защото 

пътуваме навсякъде в Европа с лична 

карта.

2019-а – ЕС трябва да се закрие, защо-

то ни заразява с гейщина, либералщина, 

Кончита Вурст и еврофондове, които 

източват само определени хора, а до 

нас нищо не достига и ние така и така 

нямаме пари да ходим в чужбина, ерго 

все тая, че можем да пътуваме нався-

къде с лична карта. Освен това, ако сме 

в ЕС, у нас ще има бежанци, които ще 

ни разбият държавата отвътре, понеже 

искат да усвоят всичките ни благини и 

висок социален статут и сред нас да не 

останат българи!  

Снимка на Facebook:

2009-а – Котки.

2019-а – Политическо джафкане, пуб-

лични инквизиции, масов инструмент 

за ескалация на истерии, поголовно 

шерване на фалшиви новини и замест-

ване на витиеватото многообразие на 

езика със стотици емотикони, готови да 

изразят всичко онова, което мислиш. 

Или което не мислиш.

БЛОГ

#10challange: 
България – 2009-а 
срещу 2019-а

РАЙКО БАЙЧЕВ
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долара бяха платени за пълна колекция от 248 
скейборда от престижната марка „Supreme”. 
Това стана на търг в Ню Йорк, организиран от 
аукционната къща „Сотбис”. Постигнатата 
продажна цена представлява рекорд при търго-
вете със скейтбордове.

секунди бяха достатъчни на американеца Райън Бейдър, за да нокаутира 
трикратния световен шампион по бойно самбо и настоящ ММА боец – леген-
дарния Фьодор Емеляненко. Двамата влязоха в битка за титлата в тежка 
категория на „Белатор 214“.

% от състоянието си е дарил за благотворителност най-богатият човек в света, 
създателят и изпълнителен директор на Amazon Джеф Безос. Богатството му се 
оценява на 160 милиарда долара, а през годините той и съпругата му са дарили малко 
повече от 145 милиона долара, или 0.906% от състоянието си.

лв. глоба за всеки, който посегне на полицай или пожарникар в 
България, се предлага с промени в Закона за МВР. Според ав-
торите това се налагало, защото сега в закона имало само 
прокламирана особена закрила, но нямало никаква администра-
тивно-наказателна разпоредба.

в цифри

2000

35800 000

1



Самонасочващи се ра-

кети, авиационни уда-

ри, ракетни залпове, 

дронове и все по-нови 

и модерни оръжия са 

част от арсенала на 

всяка мощна армия в света. Но въпре-

ки прогнозите, че е дошъл залезът на 

танковете, бронираните чудовища 

продължават да са в основата на 

всяка военна сила днес.

След ударите на авиацията и ракет-

ните залпове срещу „Ислямска държа-

ва“ тръгваха в настъпление танковите 

и механизираните пехотни части. 

Именно сирийската война доказа, че 

без значение колко големи и важни 

цели са постигнати с помощта на 

бомбардировачи и ракети “Калибър”, 

победа не може да бъде постигната 

без намесата на наземни войски.

„Ейбрамс“ се бие в 
„Пустинна буря“

Гордостта на американската 

оръжейна индустрия M1 “Еймбрамс” 

е създадена през 70-те години и 

влиза на въоръжение в САЩ през 

1980 г. Актуалната версия на танка е 

М1А2SEP, която тежи 63 тона. Амери-

канският танк, за разлика от повечето 

съвременни танкове, се задвижва от 

газотурбинен двигател с мощност 

от 1100 kW. Бронята е композитна, в 

състава има обеднен уран за засилва-

не на здравината.

“Ейбрамс” влиза в бой за първи при 

операция “Пустинна буря”, където 

се оказва несравнимо по-добър от 

остарелите иракски танкове съветско 

производство. Втората Иракска война 

се оказва по-тежка за машината, тъй 

като тя е принудена да се сражава 

срещу бунтовници в градски условия, 

където страда от импровизирани 

взривни устройства и стрелба в слабо 

защитените части. Танкът е въоръжен 

със 120 мм гладкоцевно оръдие и 

12,7 мм картечница, като могат да се 

монтират още две. По пресечен терен 

развива скорост от 48 км/ч. С едно 

зареждане изминава до 450 км по 

шосе.

Русия вади един  
от най-мощните в  

света – Т-90МС

Става дума за най-новия модел на 

танка Т-90МС. Техническите решения 

в него никога не са били използвани 

преди това. Специалистите го опреде-

лят като един от най-мощните в света. 

Под многослойната броня на Т-90МС 

се крият нови цифрови автомати-

зирани системи. Модернизацията е 

засегнала всички съществуващи с от-

читане на особеностите на съвремен-

ните военни конфликти. На танка е 

инсталирана дистанционна картечна 

установка. Т-90СМ е със съвършено 

нова защита на купола и корпуса 

– разглобяеми модули с динами-

чен пълнеж могат да се поставят в 

зависимост от обстановката. Бойните 

възможности на танка значително се 

увеличават от авангардната система 

за управление на огъня. Когато целта 

е захваната, системата за автоматично 

съпровождане вече не позволява да 

излиза от кръстчето на прицела. А 

най-новата функция “ловец–стрелец” 

дава на екипажа пр

скорост дори в бой

танка. В съвременн

всичко решават сек

рът може да забрав

продължи да “ловув

ще го завърши стре

Немският „
унищожава в

Германският “Лео

тежи 62 тона и е въо

120 mm/L-55. Прице

позволява да се пор

противников танк н

докато самият танк

малната си скорост

се задвижва с елект

и само за девет секу

завърти на 360 град

си. Бронята е от пла

волфрам стомана, к

ти и полимери. “Лео

портираният модер

Машината се намир

в още 16 страни, ср

цария, Швеция, Син

Канада и Австрия.

Създаден е през 

става стандарт за то

се очаква от един с

 Полша 
съветск
на въор

Полша връща на 

съветските танкове

Бронирани 
Залезът на т
се отлага
Те продължават да са в основата на всяка в

 „Ейбрамс“

Т-72

“Леопард”



реимущество в 

й против няколко 

ния танков бой 

кундите. Команди-

ви първата цел и да 

ва” – започнатото 

елецът.

„Леопард“ 
врага от 5 км
опард 2A6M“ 

оръжен с оръдие 

елната система 

разява движещ се 

на дистанция 5 км, 

к се носи с макси-

т. 21-тонният купол 

трическа система 

унди може да се 

дуса около оста 

астове закалена с 

керамични елемен-

опард 2“ е най-екс-

рен западен танк. 

ра на въоръжение 

ред които Швей-

нгапур, Полша, 

70-те години и 

ова какво може да 

ъвременен танк.

връща  
ите Т-72  

ръжение

въоръжение 

е Т-72. Няколко 

десетки стари Т-72 от времето на 

Варшавския договор са подготвени за 

модернизация и продажба в Йорда-

ния, по последно разпореждане ще 

останат в страната. След модерни-

зация ще се върнат на въоръжение 

в армията. От държавната агенция 

за военно имущество са потвърди-

ли косвено тази информация. “Ние 

отговаряме на нуждите на въоръ-

жените сили. Планираната сделка с 

една от страните от Северна Африка 

бе прекратена”, заявил експерт. Сега 

в полската армия са на въоръжение 

танкове РТ-91 Twardy полско произ-

водство, а така също и Leopard 2A5 и 

Leopard 2A4, произведени в Герма-

ния.

Експертът в сферата на отбраната 

Войцех Лучак счита, че решението за 

връщане в строя на танковете Т-72 е 

свързано с увеличение на численост-

та на армията. “

С „Черна нощ“ 
Великобритания 

отговаря на „Армата“

 Великобритания е представила 

отговор на руския танк „Армата” – 

прототип на новия танк „Черна нощ” 

е разработен на основата на бойната 

машина Challenger 2. Английските 

експерти наричат руския танк Т-14 

„Армата” „най-модерния боен танк в 

света” и отбелязват, че заради появата 

му западните страни са започнали да 

разработват негов съперник, докато 

модернизират своя остарял парк от 

танкове. Така например във Велико-

британия обновление очакват около 

400 танка Challenger 2, като първите 

образци на тази бойна машина слязо-

ха от производствения конвейер още 

през 1994 г.

В началото на октомври британ-

ският военнопромишлен концерн 

BAE Systems представи прототип на 

„Черна нощ” – евентуална версия на 

обновения Challenger 2. Разработчи-

ците планират да подобрят бойните 

му качества с помощта на система за 

нощно виждане и инсталирането на 

нов защитен комплекс, който ще раз-

познава и ликвидира противотанко-

вите ракети, заплашващи машината. 

Все още обаче не се планира създава-

нето на ново оръжие за танка.

Китай изпитва 
самоуправляващи се 

танкове

Китай изпитва самоуправляващи се 

танкове, които могат да бъда снабде-

ни с изкуствен интелект. Става дума за 

танк „Тип 59“, управляван дистанцион-

но. Китайската преса отбеляза, че за 

първи път китайски безпилотен танк 

е показан на обществен форум. „Тип 

59“ е базиран на съветски модел от 

50-те години на XX век. Той е произ-

веден в големи количества и отдавна 

се използва. Висш китайски военен 

е заявил, че голям брой танкове „Тип 

59“ могат да бъдат превърнати в 

самоуправляващи се, ако бъдат обо-

рудвани с изкуствен интелект. Те ще 

могат да работят с други самоуправ-

ляващи се технологии и интегрирана 

информация от сателити, самолети и 

подводници.

чудовища: 
танковете 

военна сила и днес

 Т-90МС

„Черна нощ“
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На шестия ден „Меси-

ята” си почива с боси 

крака върху канапето 

в президентската 

си резиденция. До 

него се е излегнало 

вярното семейно куче Берета. Господа-

рят, с очила на носа и смартфон в ръка, 

сърфира в социалните мрежи...

Много пъти на ден Жаир Месиас 

Болсонаро общува със света – чрез 

социалните мрежи или с помощта 

на своите трима синове, които също 

са в попрището на политиката. Във 

Facebook те имат 15 милиона почитате-

ли, а в инстаграм – 16 милиона. Именно 

там е публикувана и въпросната сцена 

от диванчето на президентския му дво-

рец през първия уикенд, след като той 

се пренесе в него. В Twitter тя е гледана 

от 6 милиона души.

Журналистът от Ел Паис Афонсо 

Бенитес признава, че е започнал да 

следи и Twitter именно заради Болсона-

ро. „При такова правителство нищо не 

бива да се пропуска”, казва той за DW. 

И предизборната си борба Болсонаро 

водеше в социалните мрежи, които сега 

използва за посланията си вече и като 

президент, аргументира се журналис-

тът.

Като Тръмп, но не съвсем

Всичко това много напомня за по-

ведението на един Доналд Тръмп. Но 

американският президент няма нужда 

да изнася личния си живот в социал-

ните мрежи, защото за това се грижат 

медиите – при това не от вчера. Но 

семейство Болсонаро се вживява в тази 

роля дотолкова, че Бенитес го оприли-

чава на сериала „Семейство Кардашиян” 

– в бразилски вариант: „Често ще чуете, 

че хората били гласували за Болсонаро, 

защото той бил обикновен човек – един 

от тях. Звучи простичко, но всичко е 

много добре премислено – всяка стъп-

ка е предварително пресметната.”

Разбира се, че роля тук играе и лю-

бопитството на хората. „Ние, бразил-

ците, обичаме да надникваме в личния 

живот на хората от елита. Още повече 

когато говорим за политици, тъй като 

много рядко ни се удава възможност 

да надникнем и в техния живот”, казва 

политологът Марко Аурелио Ногейра.

С буйния нрав на Болсонаро той си 

обяснява това, че президентът не прави 

никаква разлика между личния и об-

ществения живот и че показва всичко 

без задръжки. „Той говори всичко, което 

му дойде на ум”, допълва Ногейра.

Какъв прекрасен 
актьорски състав!

А семейството на Болсонаро изглеж-

да перфектното за това риалити шоу: 

там има трима доведени синове, които 

са му верни като рицари, и една кра-

сива млада жена, която е влюбена до 

уши в доста по-възрастния си съпруг и 

президент. И която дори има куража да 

наруши протокола, за да превежда на 

език за глухонеми президентската реч 

при встъпването му в длъжност.

„Какъв прекрасен актьорски със-

тав за една класическа телевизионна 

новела – принцът и неговата принцеса 

с трите им непослушни деца, които 

постоянно трябва да укротяват. Това е 

посланието, излъчвано към общество-

то”, казва Ногейра.

А журналистката Елиане Брум добавя, 

че навсякъде около нас се срещат „бол-

сонаровци” – при съседите, при прияте-

лите или при роднините. „Благодарение 

на интернет сега имаме възможност да 

опознаем и още една такава личност 

– истински и без никакви задръжки”, 

добавя тя.

Болсонаро се инсценира като пред-

ставител на бялата раса и на мъжкия 

пол, напълно безсилен в днешния съ-

временен свят, на когото феминизмът и 

политическата коректност са му отнели 

свободите. „Той твърди, че иска да осво-

боди Бразилия от политически корект-

ното говорене и поведение – това беше 

важно послание, което обяснява защо 

той беше избран. Болсонаро се изживя-

ва като представител на притиснатия в 

ъгъла бразилец, който се съпротивлява 

и иска да се освободи”, допълва карти-

ната Елиане Брум.

Карикатура на 
алфа-мъжкаря

Семейство Болсонаро се представя 

в социалните мрежи като сплотена 

(мъжка) общност, на която етикетът и 

благоприличието са им безразлични 

– като някакъв супергерой от комикс, 

винаги готов за действие. В същото вре-

ме те приемат, вкл. у дома на закуска с 

покривки на петна от кафе и с трохи от 

хляб, високопоставени пратеници от 

цял свят.

Разбираемо е, че Болсонаро разчита 

толкова много на интернет. Той няма 

широка подкрепа нито сред органи-

зираното гражданско общество, нито 

сред традиционните медии, твърди 

политологът Рикардо Исмаел. „Спе-

челването на президентските избори с 

толкова малко пари беше феноменално 

постижение от негова страна. Както 

и доброволната подкрепа, която той 

получи в социалните мрежи, също беше 

нещо изключително”, допълва наблю-

дателят.

Сега Болсонаро пише сценария за 

продължението – сериите за неговия 

президентски мандат. Той е автор и 

на текста, който е малко необичаен и 

на моменти особен: например когато 

разказва как яде хляб само с подсла-

дено кондензирано мляко. Но народът 

харесва такива сцени, защото това е 

оригинално”, казва Исмаел.

Болсонаро – герой в 
собственото си риалити
Президентът на Бразилия и семейството му – на показ в Twitter
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Международен екип учени 

от Испания и Франция 

за пръв път използва 

модифициран агресивен 

вирус за лечение на тежка форма на 

раково заболяване.

За да ликвидират ретинобластом 

(рак на ретината), научните колекти-

ви от университетите в Барселона и 

„Мария Кюри” в Париж прибегнали до 

модифицирания онколитичен адено-

вирус VCN-01. По-рано той намираше 

приложение при терапията на рака на 

костите.

Учените отбелязват, че аденовиру-

сът VCN-01 е бил специално насочен 

за разрушаване на структурите на 

клетките, поразени от рак. След 

въвеждането му при опитни мишки 

било констатирано, че активността на 

агресивния вирус позволява да бъде 

нарушен клетъчният синтез на „завзе-

тите” от болестта клетки.

След известно време той „взривя-

вал” поразените клетъчни участъци. 

При това специалистите констатира-

ли, че аденовирусът VCN-01 действа 

като оръжие с висока точност, като 

поразява само заразените клетки и 

онези, които са разположени в непо-

средствена близост до тях.

По мнението на биолозите из-

ползването на агресивния вирус ще 

помогне да бъде избегнато хирургич-

ното отстраняване на окото при рети-

нобластом. Новият метод ще позволи 

пълното прочистване на ретината от 

раковите образувания.

У чени от университета в 

Кеймбридж установиха 

защо някои хора не пълне-

ят, въпреки че консумират 

големи количества нездравословна 

храна.

Екипът изследвал 14 хиляди души, 

като от тях отделил 1600 с нисък 

индекс на телесната маса. Оказа-

ло се, че „кльощавите хора” са с 

образцово здраве. А 40 процента 

от тях доверили, че консумират 

големи количества нездравословна 

храна, без това да им се отразява на 

килограмите. Оказало се, че хората 

от тази група притежават „ген на 

отслабването”. Той значително 

ускорява процеса на обмяната на 

веществата.

Учените са на мнение, че при 

секвениране на гените, отговорни 

за ускоряване на обмяната на ве-

ществата, ще може в близко бъдеще 

човечеството да се пребори със зат-

лъстяването. Въз основа на новоот-

критите механизми специалистите 

се надяват да създадат лекарство за 

лечение на затлъстяването във все-

ки негов стадий. Новите таблетки 

ще работят по различен принцип и 

ще се различават от традиционните, 

които изгарят мазнините.

Л юлеенето подобря-

ва съня не само на 

бебетата, но и на въз-

растните, и засилва 

паметта.

Учени от универ-

ситета на Женева установиха, че 

хората, които се люлеят настрани, 

заспиват по-бързо и дълбокият им 

сън е по-възстановяващ. Пълноцен-

ната почивка им осигурява по-добра 

памет на следващия ден.

В експеримента са участвали 18 

доброволци. Те са прекарали една 

нощ в нормално легло и една в 

легло, което се люлее настрани. В 

движещото се легло хората заспали 

шест минути по-бързо и по-малко се 

будели през нощта. Те се справили и 

по-добре с теста за памет на следва-

щия ден.

Обяснението на специалистите е, 

че люлеенето на леглото синхронизи-

ра мозъчните вълни, които контроли-

рат съня.

Учените са измерили и „микросъ-

бужданията”, които не се усещат, но 

мозъкът се раздвижва. Те продължа-

ват само 11 секунди, но нарушават 

съня. При хората, заспали с люлеене, 

„микросъбужданията” били с 35 по-

малко на нощ. Това подобрява много 

качеството на съня. Те прекарали и 

27 процента от нощта в дълбок сън в 

сравнение с 22 процента за хората в 

обикновено легло.

„Взривиха” рак на окото с вирус Защо някои не пълнеят 
от вредна храна

За да спите като бебе: Сменете 
леглото с хамак
Люлеейки се, хората заспиват 
по-бързо и сънят им е по-възстановяващ
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Седмицата на прет-а-пор-

те за мъже в Париж при-

ключи с представяне на 

първата колекция мъж-

ко облекло на френския 

моден дизайнер Еди 

Слиман за модна къща „Селин”.

Голяма метална сфера с неонова 

светлина висеше на подиума в стъкле-

ния павилион, инсталиран на площад 

„Конкорд“. След като през септември 

м.г. представи колекция в различни 

нюанси на черното, Слиман, който е 

работил за „Диор” и „Сен Лоран” и е 

смятан за един от най-талантливите 

дизайнери от своето поколение, този 

път е проектирал колекция, в която 

преобладаващите цветове са сивото, 

черното и морскосиньото.

Манекени с издължени фигури но-

сеха обемни сака и тесни вратовръзки, 

както и палта с

принтове на животни

Показани бяха също черни пантало-

ни, които стигат до глезена и са носени 

в комбинация с бели чорапи. Приче-

ските са заимствани от модата през 

60-те години на миналия век.

Донякъде бе изненадващо, че 

манекените не носеха чанти, макар 

че тези аксесоари бяха характерни за 

предишни колекции на модна къща 

„Селин”, която доскоро бе фокусирала 

вниманието си най-вече върху женска-

та мода.

Колекцията на Слиман за „Селин” 

включва също черни кожени якета с 

украса от пайети.

Друго специално дефиле бе посвете-

но на бельото. „Не налагаме стереотипи 

– единствената ни цел е да помогнем 

на жените да се чувстват добре”, заяви 

председателят на асоциацията „Про-

менкор-ленжри франсез” Ален дьо 

Роделек в началото на дефилето, в 

което участваха няколко производи-

тели на бельо. Танцьорки и манекенки 

се редуваха, за да представят „картини” 

под ритмите на рок музика –

черно бельо под бяла 
риза

взета от мъжкия гардероб; цветно 

бельо с бродирани цветя, заимствано 

от модата през 70-те, и лента на главата; 

пурпурночервено бельо под черно яке; 

бяло бельо и златисти ботуши.

След Седмицата на прет-а-порте за 

мъже във френската столица идва ред 

на четиридневната Парижка седмица 

на висшата мода. С интерес се очаква 

представянето на колекциите на „Диор” 

и италианската модна къща „Антонио 

Грималди”, в чието дефиле ще участва 

актрисата Азия Ардженто, обвинила хо-

ливудския продуцент Харви Уайнстийн 

в сексуално насилие.

Панталони до глезена и бели чорапи
Колекция в сиво, синьо и черно в Седмицата на мъжката мода
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Случвало ли ви се е да 

се чувствате отпаднали 

без видима причина? Да 

не може да се съсредо-

точите, да сте на ръба 

на издръжливостта си? 

Отговорът сигурно е положителен. А 

давате ли си сметка какви са косвените 

причини за това състояние и как бихте 

могли да ги избегнете?

Недоизлекувана простуда. Тя е една 

от най-честите причини за умората. По 

време на боледуване имунната система 

работи в режим без прекъсване. Затова 

в никакъв случай не трябва да се пре-

силваме и престараваме. Това срива 

здравето ни. Изходът е да лягаме по-ра-

но. През почивните дни никакво чисте-

не или търчене по магазините. Поглезе-

те се в леглото, изгледайте хубав филм. 

Ако не ви разрешават да отсъствате от 

работа, напомнете на началниците, че 

сте източник на зараза и за тях самите. 

Ако ви е предписан режим на легло, 

след приключването му започнете с 

леки физически упражнения.

Утро без закуска

Още от сутринта изнемогвате от 

глад. Закуска? Няма време. Шоколадче, 

бисквитки между срещите са храната за 

цял ден. Научно е доказано, че когато 

човек е гладен, му се иска сладичко. Ето 

оттук започват и проблемите. Шоко-

ладът е „празни” калории и никаква 

енергия. А особено сутрин тя ни е така 

необходима. Въпреки логиката през 

нощта човек губи сили и ако не ги 

възстанови сутрин, към обяд започва 

да се забавя обмяната на веществата, 

апетитът пропада до вечерта. Тогава 

идва една обилна вечеря. Да кажем, че 

всичко това е вредно, означава нищо 

да не кажем. Колко пъти е повтаряно, 

че хората, които пропускат едно от 

основните три хранения, не получават 

необходимите хранителни вещества.

Затова си вземете в офиса плодове, 

сирене, кисело мляко и пълнозърнест 

хляб. Или ставайте час по-рано, за да 

закусите пълноценно. Утрото е най-

неудачното време да обявим гладна 

стачка.

Хапчетата също водят до умора. 

Мнозина смятат таблетките против 

главоболие за абсолютно безвредни. 

Само че именно лекарствата понякога 

са причина за умората. Специалистите 

твърдят, че много широк кръг медика-

менти могат да предизвикат сънливост 

и умора. Главни врагове на бодростта 

са антидепресантите, болкоуспокоява-

щите и сънотворните препарати. Даже 

и най-малки количества от тях в комби-

нация с алкохол могат да ви превърнат 

в Спящата красавица.

Затова си спомнете какви лекарства 

сте пили напоследък. Ако ви се струва, 

че между таблетките и вашата хронич-

на умора има връзка, консултирайте се 

с лекар. Той може да подбере необхо-

димите ви лекарства, но с минимални 

странични ефекти.

Депресия

Това може да се случи на всеки. 

Истинската неизмислена депресия, от 

която е невъзможно да се отървете 

просто така. Безсъние, загуба на апетит 

и стомашно разстройство са верните й 

спътници. Мировата скръб е съпрово-

дена с чувство на тревожност и нервно 

напрежение. Прекомерно изпотяване 

или лош дъх също могат да са призна-

ци на стресово състояние. Активност 

дори не ви се присънва. Разбира се, 

не е лошо да се обърнете към лекар. 

Особено ако симптомите се повтарят с 

някаква периодичност или се задържат 

в разстояние на две седмици. Напълно 

възможно е да се нуждаете от квали-

фициран психолог. Отнесете се с това 

като към приключение. Ходенето при 

психоаналитик напоследък е модерно.

Недостатъчните физически натовар-

вания също могат да доведат до умора. 

Да, те не носят удоволствие. Особено 

в началото. И освен това упражнени-

ята отнемат маса време. Обаче тъкмо 

те са изход. Организмът се насища с 

кислород, вие се избавяте от стреса 

и започвате да се концентрирате все 

по-добре.

Освен това неотдавнашни изследва-

ния показват, че спортните натури спят 

по-добре и по-дълбоко. А това също 

така спасява от умората.

Не се опитвайте да станете шампи-

они. Започнете с 20-минутна разходка 

преди лягане. Не ползвайте асансьора, 

изкачвайте се пеша по стълбите. Заеме-

те се с танци или източни изкуства. Те 

укрепват не само тялото, но и духа.

Защо сте уморени? Има поне 
пет причини за това
Лекарствата и липсата на физическо натоварване са сред тях
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Мишел Обама изда-

де свои мемоари, 

в които разказва 

за живота си, за 

върховете и паде-

нията, за стра-

ховете и успехите, за детството си в 

Чикаго и за годините като първа дама 

на САЩ. Ето кои са нейните правила за 

щастие и успех.

1. Провалите са 
възможност да се научиш

Мишел Обама казва: „Единственият 

начин да успееш в живота и да научиш 

нещо, е като се провалиш. Не е важен 

провалът, а какво правите след това. 

Отказвате ли се? Предавате ли се? Или 

позволявате на всичко това да ви на-

прави по-силен.“ Бившата първа дама 

на САЩ набляга на това, че в основата 

на щастието е в способността ни да се 

учим от грешките и да ги използваме 

за основа на успеха.

 2. Не гледай на 
предизвикателствата 

като на пречки

„Важно е да разберете, че опитът 

ви и предизвикателствата, пред които 

сте се изправяли и които сте прео-

долявали, е едно от най-големите 

предимства. Видяла съм това с очите 

си”, споделя Мишел Обама. Самата тя е 

била дискриминирана заради цвета на 

кожата си и в училище, и при канди-

датстването в университет. Пречките 

обаче ни учат да търсим различните 

пътища, за да се реализираме.

3. Знай колко струваш и 
не се извинявай за това, 

което си

Мишел Обама неведнъж открито е 

говорила за обидните коментари по 

свой адрес, които е чувала дори от по-

литици на високи постове. Наричали 

са я дори „ядосана черна жена”. Самата 

тя обаче никога не оставя тези комен-

тари да я сломят. Казва, че се старае да 

ги посреща с усмивка, защото добре 

знае коя е и няма да се оправдава за 

това.

4. Научи се да 
превръщаш себе си в 

приоритет
Жените са дъщери и майки, съпруги 

и работещи. А кога остава да поставят 

себе си на първо място? Това е една от 

най-сложните задачи пред всяка мо-

дерна жена. Самата тя е била толкова 

вглъбена в ролята си на съпруга на 

президента, че е нямала време за себе 

си. Една от трудните задачи пред нея е 

била да намери време за себе си.

5. Поставяй си нови цели 
и не спирай да броиш 

победите

Мишел Обама разказва как по пътя 

към щастието й се е налагало да си по-

ставя различни цели. Често обаче си е 

задавала въпроса дали е достатъчно 

добра. За да се справи, си е правила 

мислени списъци и е отбелязвала все-

ки успех, анализирала е победите си и 

начина, по който ги е изпълнила.

6. Планирай живота си 
и контролирай какво се 

случва

„Отгледана съм в семейство от ра-

ботническата класа. Семейство, което 

вярваше в предвидливостта – праве-

хме учения за пожарна безопасност у 

дома и винаги бяхме по-рано на всяко 

събитие. Единият от родителите ми 

беше с увреждане и това ме научи, че 

планирането и предвидливостта са от 

огромно значение”, спомня си Мишел 

Обама. Затова и самата Мишел отчита, 

че щастието й се дължи на доброто 

планиране.

7. Забавлявай се в 
трудните моменти

Самата Мишел Обама никога не се е 

страхувала от различното – дори това 

да стане повод за смях. За Хелоуин 

парти в Белия дом тя дори е била 

облечена като леопард и е раздавала 

бонбони.

Охраната на президента стриктно 

е прегледала всяка снимка на всяко 

устройство, с което е било снимано на 

партито, за да не изглеждат фотоси-

те подигравателно. „Не ми допадна. 

Знам, че дори в трудните моменти, или 

особено тогава, трябва да се смееш. За 

щастието на децата трябва да наме-

риш начини да се забавляваш.”

 
7 правила за щастие и успех
Забавлявай се в трудните моменти, съветва бившата първа дама

Мишел Обама: 
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Едно 18-годишно моми-

че избяга от Саудитска 

Арабия и успя да получи 

бежански статут в Канада 

с помощта на социалните 

мрежи. Историята й трог-

на много хора по света през послед-

ните дни и за пореден път повдигна 

въпроса за ограниченията, на които са 

подложени саудитките.

18-годишната Рахаф Мохамед ал 

Кунун се барикадира в хотелска стая в 

Тайланд и отказа да я напусне, дока-

то не получи бежански статут, като 

организира кампания в своя подкрепя 

в социалните мрежи.

Тя пристигнала на 5 януари в Банкок 

от Кувейт, където била със семейството 

си и където жените могат да напускат 

страната без нужда от позволение на 

роднина мъж. Оттам момичето тряб-

вало да лети за Австралия и нямало 

намерение да остава в Тайланд. На 

летището обаче е задържана.

На следващия ден тайландските 

власти обявиха,

че ще я депортират

защото не е изпълнила изискванията 

за получаване на виза за страната. Спо-

ред тях тя не е имала обратен билет 

или австралийска виза.

Кунун обаче е категорична, че има 

билет за Австралия и австралийска 

виза. По думите й при слизането й от 

самолета я е посрещнал саудитски 

дипломат, който й взел паспорта.

Саудитското посолство в Банкок пък 

коментира, че Саудитска Арабия няма 

пълномощия да задържа Кунун на ле-

тището и тя е била спряна от тайланд-

ските власти за нарушение на закона.

За да не бъде депортирана, Рахаф се 

заключи в стаята си в хотела на лети-

щето и започна да публикува постове 

в социалните мрежи, призоваващи за 

подкрепа. Тя дала достъп до акаунта си 

в туитър и на своя приятелка, ако с нея 

се случи нещо.

„Разказах своята история и публику-

вах снимки в социалните мрежи, което 

разгневи баща ми. В страната си нямам 

възможност нито да работя, нито да 

уча. Искам да съм свободна, искам да 

уча, искам работа по свой избор”, заяви 

тя.

Момичето обаче обясни, че се е 

отказало от исляма и ако се върне в 

Саудитска Арабия, ще бъде убита от 

роднините си.

Пред Human Rights Watch тя разказа, 

че е била бита и

заплашвана с убийство

от свои роднини мъже, които я 

държали затворена в стаята й половин 

година, защото си отрязала косата.

Смяна на религията се разглежда в 

Саудитска Арабия като вероотстъпни-

чество. Съгласно законодателството на 

страната това престъпление се наказва 

със смърт. В родината си Рахаф може 

да бъде обвинена и в тероризъм – за 

нарушение на този закон се смятат 

много различни действия, включител-

но нанасяне на ущърб на имиджа на 

страната, нарушение на обществения 

ред и „призив за атеистично мислене 

във всякаква форма”.

Жена, която не слуша своя настой-

ник мъж, може да бъде арестувана и за 

„непокорност”, разказва Оff news. При 

задържане полицията няма да осво-

боди жената, докато настойникът не 

дойде да я вземе, дори да не й бъдат 

повдигнати обвинения.

Рахаф се обърна към властите на Ка-

нада, САЩ, Австралия и Великобрита-

ния с молба да й предоставят убежище 

и поиска да се срещне с представители 

на ООН.

С молбата й за убежище се зае Вър-

ховният комисар за бежанците на ООН. 

В крайна сметка Канада се съгласи да й 

предостави убежище.

„В Канада винаги недвусмислено сме 

заявявали, че ще отстояваме права-

та на човека и правата на жените по 

целия свят. Когато ООН се обърна към 

нас с молба да предоставим убежи-

ще на Кунун, ние дадохме съгласие”, 

съобщи премиерът на страната Жустен 

Трюдо.

Рахаф – момичето, което 
избяга от Саудитска Арабия
Чрез социалните мрежи тя успя да получи убежище в Канада



29-31 януари 2019 39



40

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

Мъжкият тенис 

остава без една 

от големите си 

звезди. Шотланд-

ският боец на 

корта Анди Мъри 

обяви, че се разделя със спорта едва на 

31 години. Бившият номер едно в света 

сложи точка заради непоносими болки 

в крака, резултат от многото контузии 

в играта. Новината бе посрещната с 

много тъга в спортния свят и със сълзи 

от феновете му.

От самото начало на кариерата си 

Анди бе натоварен с огромни очаква-

ния. Голямата му опора е семейството. 

Бащата Уилям е спортен мениджър, 

а майката Джуди – треньор по тенис. 

Именно тя слага в ръката му първата 

ракета, същото важи и за по-големия му 

брат Джейми. Може би именно баткото 

успява да прокара пътя към върховете 

за Анди. Той стига до лидерството в 

юношеската ранглиста, а през годините 

печели 6 титли от Големия шлем (2 в 

мъжките двойки и 4 в смесените). Анди 

не изостава много. През 2006-а

триумфира с първата 
титла

в Сан Хосе (САЩ) след победа над 

местния любимец Анди Родик, тогава 

трета ракета в света, а на финала и над 

Лейтън Хюит. Същата година, още на 

19 г., Мъри прави един от първите си 

подвизи на корта – на четвъртфинала 

в Синсинати печели срещу тогавашния 

№ 1 Роджър Федерер, смятан по онова 

време за непобедим, припомня „Труд“. 

Още тогава става ясно, че коравият 

шотландец ще е един от най-неудобни-

те съперници на Маестрото от Швей-

цария.

През 2010-а и 2011-а губи на финала 

на Аустрелиън оупън. Дотогава обаче 

вече е натрупал известен брой победи 

над Федерер, Рафаел Надал и Новак 

Джокович, а освен това се настанява 

трайно в челото на ранглистата, което 

кара специалистите да го причислят 

към т. нар. Голяма четворка.

А 2012-а се превръща в преломна за 

кариерата му. Първо е финалът на „Уим-

бълдън“, в който печели откриващия сет 

срещу Федерер пред близо 34 милиона 

британци, гледащи мача по телевизи-

ята – абсолютен рейтингов рекорд на 

Острова. Но Маестрото показва класата 

си и дава суров урок на домогващия се 

към историята – обрат за 3:1, седма тит-

ла в сметката на Роджър и тонове сълзи 

от поредната провалена мечта.

Разочарованието е огромно, но Анди 

няма да позволи този момент да опре-

дели бъдещето. Малко повече от месец 

по-късно

двамата отново се срещат

на същата трева, за да определят 

олимпийския шампион на игрите в Лон-

дон. В тениса тази титла е на заден план 

и по трибуните този път ги няма дамите 

и господата с фраковете и сметаната. 

Федерер обаче няма индивидуален зла-

тен медал и е решен да го направи на 

най-щастливия си корт. Но Мъри пече-

ли с 3:0, за да добави още едно отличие 

към богатата олимпийска реколта на 

домакините.

Следва сезонът на твърди кортове в 

Северна Америка, а Анди отново стига 

до финала, където показва желязна 

психика – печели в пет сета срещу Джо-

кович, за да стане първият британец 

с титла от Големия шлем след Пери. И 

първият шотландец след Харолд Меъни 

през 1896-а, добавят на север от река 

Тайн.

Следва и славната 2013-а и триумфът 

на „Уимбълдън“, а жертвата отново е 

Джокович, който губи безапелационно 

в иначе една от най-силните години в 

кариерата си. Мъри вече е прегърнал 

съдбата си и сякаш нищо на корта не 

може да го събори психически. Рази-

грава важните точки като по учебник, 

техниката му е все по-впечатляваща, 

а с физическата си подготовка може 

да сложи почти всичките си колеги в 

джоба. За шампионския му стил голям 

принос има и легендата Иван Лендъл, 

първият „супертреньор“ в големия 

тенис. Чехът с американски паспорт учи 

Анди да изнервя съперниците с непро-

биваема защита и засилващ се натиск 

по диагоналите в разиграванията.

Но и упадъкът дойде бързо. Първо 

Лендъл се оттегли заради невъзмож-

ността да се ангажира за постоянно, а 

мястото му зае бившата френска тенис 

звезда Амели Моресмо. Опитът да се 

покаже, че

жена може да е треньор 
на мъж

от световния елит се увенча с провал. 

Останалото направиха контузиите. 

Подобно на Надал и Джокович, Мъри 

също плати данък за изнурителния 

стил на игра, който изповядва. Няма как 

всеки ден всяка седмица години наред 

да тичаш по 4-5 часа, за да хванеш всяка 

топка и да отчаеш съперника. Можеш 

да победиш всеки човек, но не и зако-

ните на физиката.

Преди Аустрелиън оупън Анди Мъри 

хвърли новината, като обяви, че се отте-

гля от тениса след турнира. Загубата 

от силния испанец Роберто Баутиста 

Агут още на старта обаче явно промени 

намеренията му. Първо стана ясно, че 

ще се опита да завърши кариерата си 

с мач на „Уимбълдън“, но не е сигурен 

дали здравето ще му позволи да остане 

на корта до юли.

„Може би ще трябва да се подложа 

на операция, ако искам да играя и след 

това“, поправи се Анди на прощаване в 

Мелбърн.

Анди Мъри – боецът си отива
Още на 19 г. шотландецът надви непобедимия тогава Федерер
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След повече от 30 години 

България се завърна в 

топ 10 на световните ски. 

Алберт Попов извърши 

истински подвиг, като 

със 71-ви стартов номер 

стана девети на най-елитния слалом от 

календара на Световната купа в Кицбюел, 

Австрия.

Попов завърши на 1,05 сек. от фран-

цузина Клеман Ноел. Така младият Ноел 

записа втора поредна победа с 29 стотни 

от секундата пред големия фаворит 

Марсел Хиршер (Австрия) и 36 стотни от 

сънародника си Алекси Пинтуро.

След първия манш Алберт бе пети, 

като всички най-добри в дисциплината 

през сезона бяха след него.

„Наистина страхотно класиране. В 

първия манш постигнах пето място и 

направо не можах да повярвам. Опитах 

се да остана концентриран. Второто 

спускане успях да го направя. И влязох 

в топ 10. Много съм доволен. Публиката 

тук е страхотна. Топ 10 – много съм щаст-

лив. Българите можем”, коментира след 

успеха в Кицбюел Алберт Попов.

Подобен успех българските ски не са 

имали повече от 30 години, когато Петър 

Попангелов имаше няколко успеха в 

състезанията по алпийски дисциплини за 

Световната купа.

Самият Попангелов сравни таланта на 

Алберт с трикратния олимпийски меда-

лист Алексис Пинтуро и призна за облог 

с Алберто Томба преди историческото 

класиране на българина на слалома в 

Кицбюел.

„Успя да кара тактически много пра-

вилно. За неговото ниво това е много 

добро постижение. На 21 години вече 

крайно време беше да се развие. Даже 

имахме облог с Томба. Той каза, че ще ста-

не десети, аз – осми, а той стана девети.”

Според Петър Попангелов добрите 

резултати за Алберт Попов идват законо-

мерно с развитието на таланта му. „Доста 

е напреднал. В самата техника доста е 

доближил до топ 20. От една страна, 

това е самочувствие, но по-добре да се 

подценяваш, отколкото да се надценя-

ваш, защото е малко опасно”, каза още 

Попангелов.

Алберт Попов е роден на 8 август 1997 

г. в София. На Световното първенство 

за младежи в Давос (Швейцария) през 

миналата година се класира трети в 

гигантския слалом.

След 30 г.: България се върна в 
топ 10 на световните ски
Българите можем, коментира след успеха си Алберт Попов
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В света на смартфоните стана 

толкова пренаселено, че 

трябва да предложиш нещо 

наистина невиждано, за 

да успееш да се откроиш на фона на 

конкуренцията. Вече видяхме какво 

ли не – четири камери, сензор за пръ-

стови отпечатъци, вграден в дисплея, 

AI интелект и още, и още.

Повечето изненади идват не от 

доскоро водещите играчи на пазара 

Apple и Samsung, а от тези, които са 

си поставили за цел да ги настигнат 

и дори изпреварят. Покрай Huawei и 

Honor, Meizu също успяха да привле-

кат вниманието на всички любопит-

ни.

Meizu Zero е първият в света смарт-

фон, който няма никакви бутони и 

отвори по корпуса. Наместо физи-

чески бутони телефонът използва 

„Странични виртуални бутони“.

Meizu Zero може да няма бутони 

и отвори, но предлага доста големи 

рамки, които убиват донякъде излъч-

ването на иначе модерната му осанка. 

Amoled дисплеят е с Ultra HD резолю-

ция. Процесорът също е впечатляващ 

– Snapdragon 845, а устройството има 

IP68 сертификат за водоустойчивост.

Все още липсва информация кога 

и срещу каква сума ще се продава 

Meizu Zero. Вероятно ще разберем 

повече за любопитната нова слушал-

ка на предстоящия MWC в Барселона 

в края на февруари.

Amazon ще експериментира 

с автоматизирани роботи за 

доставка, които ще разнасят 

пратки по улиците на ня-

колко града в окръг Снохоумиш, щата 

Вашингтон.

Малките електрически камионетки 

ще се казват Scout и ще се движат с 

пешеходна скорост по тротоарите. 

Първоначално автономните „куриери” 

ще се движат само през деня и ще 

бъдат придружавани от служители на 

компанията.

„Разработихме Amazon Scout в раз-

войния център в Сиатъл. Проведохме 

многобройни полеви тестове, за да 

сме сигурни, че превозните средства 

ще могат да заобикалят пешеходци, 

велосипедисти, животни и всичко, 

което може да се изпречи на пътя им”, 

казва вицепрезидентът на Amazon 

Шон Скот.

Компанията публикува и промо-

ционално видео, което демонстрира 

възможностите на новите роботи. 

Капакът им ще се отваря автоматично 

пред клиента, за да 

може той да вземе 

своята пратка.

Засега обаче 

от Amazon не са 

публикували повече 

детайли за начина 

на работа на Scout, 

както и оперативни 

подробности, като 

например какво ще 

стане, ако на адреса 

няма човек, който да 

приеме пратката.

Компанията на Джеф Безос обаче 

не е единствената, която разработва 

подобен продукт. Базираната в Сан 

Франциско Starship Technologies също 

обяви, че пуска на терен 24 роботизи-

рани колички, които ще доставят кафе 

и пица на студентите в George Mason 

University.

По улиците на Сан Франциско 

отдавна се движат подобни машини, 

а компании като Marble и Starship са 

сред пионерите в този сегмент. Но 

някои от жителите на Златния град не 

гледат с добро око на самоходните 

„куриери” и смятат, че могат да бъдат 

сериозна заплаха за сигурността на 

пешеходците и домашните любимци.

През 2017 г. общинският съвет-

ник Норман Лий дори предложи и 

законови промени, които да огра-

ничат употребата на роботите само 

в определени квартали, както и да 

поставят задължително условие те да 

бъдат придружавани от служители на 

компаниите, които ги използват.

Facebook работи по функция, 

която да позволи на потре-

бителите да си изпращат 

съобщения не само в едни и 

същи приложения, но и кръстосано – 

от Messenger в Instagram или WhatsApp 

и обратно.

Всяка от услугите ще продължи 

да работи като самостоятелно при-

ложение. Отделно от това Facebook, 

която притежава и трите приложения, 

разработва нов тип инфраструктура, 

която да създаде нещо като екосисте-

ма между всички нейни апликации.

Криптирането на информацията от 

край до край ще е гарантирано. Засега 

Facebook не казва кога ще се случи 

нововъведението.

Идеята на иновацията е да се 

стимулира ангажираността на потре-

бителите да използват услугите на 

компанията. Очаква се, че подобна 

стъпка би стимулирала и активността 

на рекламодателите.

Смартфон без бутони и 
портове

Amazon пуска куриери 
роботи по улиците

Facebook обединява Messenger, 
Instagram и WhatsApp
Потребителите ще могат да изпращат 
съобщения между приложенията
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Отговор на кръстословицата от миналия брой

Водоравно: Гипс, Естрада, Анемона* Катинар, Бие, Таратор* Истерия, Барк, Обой* Тис, Роля, 
Клей, Пам* Таз, Йена, Бриг, Гето* Гав, Коли, Грак, Гъсок* Габен (Жан), Ветеран, Аврора* Медик, 
Фелин, Врач* Филемон, Тиф, Грош, Кеа* Брак, Длан, Пакт* Вожд, Курс, Флаг, Пунто* Скат, Мил-
тиад, Балтон* Зиамет, Кораб, Харт (Джо)* Апах, Нит, Лори, Бек* Гел, Епек, Рона, Луна* Пер, Амер, 
Сабо, Мебел* Фишек, Ур, Борд, Доза* Гюйс, Дом, арж, Най* Болеро, Бизон, Рола* Рани, Арсен, 
Бездна* Факт, Олук, Уния, Божур* Грес, Амок, Тоти (Франческо)* Октавия, Греж, Бас* Вис, Химн, 
Каравана* Торта, Дебати, ДАК, Тил* Неон, Урод, Фреза, „АВО”* Сайра, Каната, Маринов (Никола)

Отвесно: Хикс, Агами, „Оси”, Епифора, Крона* Пат, Забележка, Леш, Лакът, Рей* Естет, Веде, 
Дама, Регент, Автор* Ирис, Нимб, Тепе, Кюри, Гвиана* Тенис, Корк, Тапа, Йо, Орис* Сая, „Йов”, 
Наум, Хемус, Алея, Дук* БТР, Релеф, Крик, Кер, Брус, Хера* Бонитет, Слон, Диск, Гибон* Кабала, 
Елит, Трио, Лозе, Армада* Диря, Гриф, ФИАТ, Монумент* аек, Бран, Длаб, Раб, Нож, ИФА* Кран, 
Глад, Лобош, Бик* Католик, Враг, Хонорар, Бадем* Набег, Арон, Бара, Дроб, Зараза* Герой, Гваш, 
„Пари”, Жлеб, Сакар* Май, Гърч, Пулт, Лед, Азот* Дот, Песо, Кант, Бубон, Джонатан* Новатор, 
Ектогенеза, Нут, Ниво* Бар, Мока, Атон, Калай, Ари, Алов (Александър)*

на другата сутрин звъни телефо-
нът на единия:

- Митя, мы с тебя вчера в 
пивницу были?

- Да, были.
- А водку пили?
- Ну, да, пили.
- Коняк пили?
- Да, пили.
- Рaкетное гориво?
- Да, рaкетное гори- во 

тоже пили...
- А тъй сегодня в туалет ходил?
- Нет, еще не ходил.
- НЕ ХОДИ МИТЯ, не ходи!!! Я из Токио 

звоню.

Шеф на психиатрия към главната 
сестра: 

- Петрова, за стотен път казвам, стига 

Българин на екскурзия в Амстер-

дам. Вижда витрина, зад която има 

проститутка. Чука няколко пъти на 

стъклото и я пита:

- Колко струва?

- 50 евро.

- Aаа, ми не е скъпо, бе, такива 

здрави стъкла при нас под 200 евро 

не можеш да намериш…

Едно време държахме жената да е 
90-60-90… сега се молим поне брада да 
няма.

Паяк и богомолка правят секс.След 
секса паякът пита:

- И кво, ся ще ме ядеш ли?
- Споко бе, това го правят женските 

само.

И така колеги, не се притеснявайте 
да работите с източници на радиация. 
Това е напълно безопасно. Ето напри-
мер някои офицери от флота седят по 
3-4 години на атомните подводници, а в 
това време жените им раждат съвърше-
но здрави деца.

Малка богомолка пита майка си:
- Мамо, какъв беше татко?
- Амиии, хрупкав...

- Във вашето CV пише, че сте бърз по 
математика.

- Да.
- Добре, колко е 17х32?
- 42 - отговаря на секундата.
- Но това дори не е близко до отго-

вора!
- Не е, ама е бързо, нали?

Попитали Радио Ереван:
- Има ли живот на Марс?
Радио Ереван:
- И там няма...

Айше,качена отзад на мотора,крещи в 
ухото на Хасан:

- Хасанеее,спри туй парно,чи ми сго-
ряха петите бе...

- Какво би правил без мен? - въздиша 
жената.

Мъжът също въздиша:
- Пак същото - само че с друга...

Руски олигарх се хвали:
– Имам страхотна картина на Клай-

дерман…
– Той не е ли пианист?!
– Ааааа, когато кажа – рисува!

До три годишна възраст мислех че се 
казвам Млъкни!!

Две бабки пият кафенце на припек. 
Едната казва на другата:

- Мила, знам, че се познаваме от 100 
г., ама съм стара вече и забравям. Ще ми 
кажеш ли как ти беше името?

Другата бабка продължила бавно да 
си бърка кафето. След 5 минути отгово-
рила:

- Спешно ли ти е?

Обича ме, не ме обича, обича ме, не 
ме обича.

- Листенца на маргаритка ли късаш?
- А не, чистя си фейсбука.

В зоомагазина:
– Имате ли хамелеони?
– Не знам...

Виц в снимка

сте отговаряла на обаждания с „Не ви 
чувам, тука е неква лудница..”

- Опишете живота си.
- Може ли да псувам?
- Не.
- Тогава няма какво да кажа...

На един чукча му се родило дете. 
Отишъл той да го записва в Райсъвета.

Служителката го пита :
- Народност на детето?
- Китайче! - отговаря чукчата.
- Как така китайче бе, човек? - учуди-

ла се служителката.
- Ами аз четох във вестника, че всяко 

трето родено дете по света е китайче, а 
на мен това ми е трето.

- Жена, реших, повече никога няма да 
се карам с теб!

- Ти мен пита ли ме, бе?!

- Госпожице, може ли за минутка?
- Слабак!

- Вече не ме обичаш.
- Това не е вярно. Аз никога не съм те 

обичал.

Когато си женен и правиш секс с раз-
лични партньори, се нарича изневяра.

Когато не си женен, се нарича кас-
тинг!

Стюардесата:
- Кво крещите бе? Успокойте се. 

Просто въздушна яма! Пусни креслото, 
Пуснииии. Край, свърши, всичко е ОК, 
Седни, Дишай...А на теб какво ти е? На-
срал си се? Е случва се, сега панталонки 
ще намерим... Браво Храбреци!... А сега 
ще отида да видя и пасажерите.

На спирката две жени убиват скуката 
с разговор.

- Имаш ли деца?
- Да, имам син.
- А той пуши ли?!
- Не.
- А пие ли алкохол?!
- Не.
- Ееех...малко такива млади останаха 

днес... На колко години е?!
- На две.

Намирам за леко извратено компютъ-
ра, да ме проверя дали съм робот...

Пращам SMS на гаджето: „I love you!”
Тя ми връща: „I love u2!”
Сега стоя и се чудя, Боно какво общо 

има?!

Трима приятели се заприказвали, кой 
помни най-назад в миналото си.

-Аз помня, като казах първата си 
думичка! - рекъл първия.

-Аз помня като ми изби първият зъб - 
наперчил се втория.

-Аз пък помня как една вечер излязох 
с баща си и се прибрах с майка си.

За да намекнеш на гостите, че са се 
заседели, смени паролата на уай фая.

- Пешо, защо ми сложи тази покривка 
на главата?

- Де да знам, като я сложа на папага-
ла, млъква...

6 милиона години еволюция и борба 
да сме на върха на хранителната вери-
га. И накрая „Аз съм веган!”...

Пешо искаше да започне работа в 
Германия като водопроводчик, но не му 
достигаха 3 см.

Жена се обажда на любовницата на 
мъжа си:

– Моят при теб ли е?
– Да, точно е под душа.
– Измисли как да го забавиш час-

два, че твоят ми звъни, че е в някакво 
задръстване и закъснява.

Мъж и свещеник седят един до друг в 
самолет. При тях идва млада стюардеса. 
Мъжът си поръчва уиски с лед.

- И на вас ли? - пита тя свещеника.
- Не! - възкликва той.
- Предпочитам да извърша прелюбо-

деяние, отколкото да вкуся алкохол.

Мъжът смутено подава чашата си 

обратно на стюардесата:

- Извинете, не знаех, че мога да 

избирам!

Бразилското дупе е широко понятие.

- Докторе, често ми мръзнат краката.

- И моите мръзнат, но като легна при 

жена ми, веднага се стоплят. 

Препоръчвам Ви да опитате.

- А жена Ви кога е свободна ?

Бълха си намерила работа. На след-

ващия ден не дошла на работа и шефът 

я пита:

- Какво стана?

- Пуснахте ме в мустаците на Петров. 
Петров пуши, а аз имам астма!

- Добре! Пращаме те в бикините на 
Сашка.

На следващия ден бълхата отново не 
дошла на работа.

- Какво стана? - питал я шефът.
- Сложихте ме в бикините на Сашка. 

Заспах в шортите на Сашка, а се събудих 
по мустаците на Петров. Петров пуши, а 
аз имам астма!

Двама руснаци се събрали да пият и 

- Мамо, страх ме е! В стаята ми има чудовище!
- Ами такава си я доведе от 

дискотеката снощи, сине...



РАБОТА 
Предлагам

Chicago + suburbs

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 2246591690 №15630

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

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 7735804032 
№15663

OWNER OPERATORS
Цена US$ , Зипкод 60193
Малка транспортна компания набира 
контрактори за съвместна работа. Тър-
сете Зори (224)659-2356. 2246592356 
№15665

СЕРИОЗНИ ШОФЬОРИ
Цена US$ , Зипкод 60172
Набирам сериозни шофьори OTR 
за Волво камиони - I-Shift, hooks 
and drop в Chicago, всеки уикенд 
вкъщи. Dry Van/1500$-1800& per 
week-Refers/1700$-2000$ per week 
7738274439 7738274439 №15681

HAIR STYLIST/BARBER
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016
New Look Studio hair salon is looking 

for hair stylist/barber for full time or part 
time.For more informations please call 
(847)375-8833 or (773)351-5249, ask for 
Stella. 7733515249 №15691

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 8477499161 №15692

SAFETY MANAGER
Цена US$ , Зипкод 60056
Tранспортна фирма намираща се в 
Wood Dale , IL търси да назначи Safety 
manager на пълен работен ден. За пове-
че информация моля свържете се с нас 
на 630.948.4547 6309484547 №15702

DRY VAN ШОФЬОР
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60007
Търсим шофьор на ТИР за работа от 
понеделник до петък (dry van) Запла-
щане всяка седмица без никакви уд-
ръжки $300 на ден 708-953-9035 Вера 
7089539035 №15704

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 месе-
ца ($2000) Може и без опит (Обуча-
вам)773-946-3517 7739463517 №15705

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 англий-
скик на открито в Melrose Park. Работата 
не е тежка, но трябва да може да вди-
га поне 40 кг понякога. Заплащането е 
между 10-12 долара на час Обадете се 
на 3125179163 3125179163 №15714

DISPATCHER
Цена US$ , Зипкод 60056
Транспортна компания търси 
DISPATCHER . Говорене на български & 
English е задължително. Изисква се общ 
опит за работа с компютър. Други ези-
ци са от голям плюс. Моля обадете се на 
847 668 0373 8476680373 №15741

CDL DRIVER
Цена US$ , Зипкод 60631
Предлагам работа за pick up/Delivery 
Volvo 2016 Automatic,Постоянна ра-
бота , средно 3000 на седмица. Запла-
щане .60 цента Телефон 757-338-6477 
7573386477 №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 4147024349 №15752

CDL CLASS A
Цена US$ , Зипкод 60564
Транспортна компания набира шо-
фьори 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 информация Васко 6307799945 
63607799945 №15757

DEDICATED RUNS !CDL-A
Цена US$ 0.00, Зипкод 60527
Transportation company is hiring Class 
A CDL drivers for regional dedicated 
runs. Terminal location is in Gary,IN ( 35 
min from Chicago) Available 5-6 days 
dedicated runs.Same place everyday. 
Home daily! Average weekly check 
$1400 Please contact : 773-398-7136 
7733987136 №15785

OWNER OPERATORS
Цена US$ , Зипкод 60193
Малка транспортна компания наби-
ра контрактори за съвместна работа . 
За повече информация търсете Зори 
(224)659-2356. 2246592356 №15791

ЧИСТАЧКИ
Цена US$ , Зипкод 60714
Предлагам работа в удобни за вас дни 
и часови рамки на жени за почистване 
на къщи, апартаменти и други проек-
ти. Необходим е собствен транспорт 
и разбираем английски. 8474476121 
7739710470 №15801

TEAM DRIVERS NEEDED
Цена US$ , Зипкод 60005
Looking for team to drive 2019 Volvo 
860.Negotiable pay rates,as many miles 
as possible, friendly dispatch,weekly 
deposit,and many more...Call for 
details...414 702 4349 4147024349 
№15806

! OWNER OPERATORS !
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048
Малка компания предлага работа за 
Owner Operators със собствен трейлър! 
Midwest; 24/7 Dispatch; Fuel Discounts 
up to 70 c/gal.; Леки товари; Постоянни 
курсове; Чек всеки петък! Коректно от-
ношение! 8476659273 №15813

OWNER OPER. / DRIVER
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048
ИСКАШ НАЙ-ДОБРИЯ ДИСПЕЧ? 
***********Тел. 847-665-9273 ************ 
24/7 Диспеч * Регионална работа * Леки 
товари * Fuel Discounts – 70 цента на га-
лон 8476659273 №15814

ЖЕНИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ
Цена US$ , Зипкод 60008
Почистваща компания търси да назначи 
жени за почистване на домове.Телефон 
за контакти 224-425-2197 2244252197 
№15564

ТЪРСЯ ШОФЬОР
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016

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

Local CDL class A
Цена US$ , Зипкод 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

ПОЧИСТВАНЕ НА ОФИСИ
Цена US$ , Зипкод 60504
Търсим работници за почистване на 
офиси в района на Libertyville, Elmhurst, 
Chicago. Прекрасна възможност за до-
пълнителен доход. Работата е обик-
новено вечер след 5 часа. За повече 
информация звъннете на телефон 630-
633-8080. 6306338080 №15555

TRUCKING SAFETY
Цена US$ , Зипкод 60143
Superior Overnight Service is looking 
to hire on full time experienced SAFETY 
specialist. Bilingual is a must. Good pay, 
paid training, steady income. The perfect 
candidate is the one with at least 1 year 
in a safety department, good social and 
communication skills, and ability to work 
in a team. Please call BOBY at 630-422-
1190 ext 12. 6304221190 №15811

ШОФЬОРИ CDL Class А
Цена US$ , Зипкод 60126
Търсим шофьори с CDL Class A, с пре-
поръчителен Hazmat и/или Tanker 
Endorsement. Заплащат се всички мили 
- пълни/празни. Цена на миля първона-
чално е 60 цента, ако имате опит директ-
но 70 цента. Включени бонуси - бонус 
за рестарт на пътя, бонус за добър DOT 
инспекшън. Платени са екстра стопове-
те - $50, платени детеншъни. Бонус за 
по-кратки курсове. За повече инфор-
мация 773-822-9974 или 224-386-4103 
7738229974 №15770

Шофьори Class A
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007
Транспортна компания набира шофьо-
ри Class A на дълги дистанции в 48 щата. 
Заплащането е за заработена седмица, с 
възмойност да се заработят до $2000.00 
и да станете собственик на камион. За 
повече подробности - тел 847-350-7070. 
2248480266 №15768
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С чист рекорд и опит. Над 80К годишно. 
Каране- по договаряне. Повече от 16 
години в бизнеса. 7734128280 №15823

ДЕТСКИ АНИМАТОР
Цена US$ 0.00, Зипкод 60202
ART splash ME търси да назначи атис-
тичен екип от момичета и момчета за 
почасова работа като детски аниматор 
за рождени дни и партита. Изисква-
ния - добра комуникативност с деца, 
организиране на игри и креативност. 
С предимство са кандидатите с опит и 
личен автомобил. (224)408-0045 - Julia 
2244080045 №15584

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. 
4045132422 №15605

COAST TO COAST

OWNER OPERATORS
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 курсо-
ве. Добро и коректно заплащане. Моля 
обадете се на 312 709 7973 3127097973 
№15649

OWNER OPERATORS CDL
Цена US$ , Зипкод
Транспортна компания набира контрак-
тори с hazmat и tanker endorsements. 
Бързо и добро заплащане. Коректно от-
ношение. Лесни за работене ELD’s. Моля 
обадете се на 312 709 7973 за повече ин-
формация №15650

HOUSEKEEPERS $10 PA
Цена US$ 10.00, Зипкод 171110
We need next independent contractors in 
Harrisburg , Pennsylvania Housekeepers/
housemen 3039748716 №15815

РАБОТА ЗА МОТИВИРАНИ
Цена US$ 8,000.00, Зипкод 60016
Предлагам работа за амбициозни и 
трудолюбиви хора. Любомир Мицов 
2244235654 №15560

HOUSEKEEPERS ЗА PA
Цена US$ 10.50, Зипкод 17109
Нужни са housekeepers в Pennsylvania 
помагаме с жилище 3039748716 
3039748716 №15609

ПОМОЩНИЧКА ЗА ПЕНСИЛВАНИЯ
Цена US$ 18.00, Зипкод 171110
Необходима е млaда и eнергична по-
мощница за управлението на few 
companies in Pennsylvania $18 per hour 
3039748716 №15612

РАБОТА 
Търся

Chicago + suburbs

ДЕТЕГЛЕДАЧКА
Цена US$ , Зипкод 60074
Търся работа като детегледачка. Жи-
вея в района на Палатайн. За повече 
информация 224-324-0655 2243240655 
№15626

ГЛЕДАМ ДЕЦА
Цена US$ , Зипкод 60171
Гледам деца в моят дом в River 

Grove.Предлагам домашна вкусна 
храна,занимания и следобеден сън.
Информация на телефон 7739712024 
7739712024 №15697

ГЛЕДАМ 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 
8724843052 №15721

ТЪРСЯ РАБОТА В ОФИС
Цена US$ 0.00, Зипкод 60564
Търся работа в строителството, авто-
сервиз или офис. Отворен за всякакви 
възможности. Досегашен опит над 10г. 
като Sales Manager в международни 
компании в България.Отскоро в САЩ,с 
документи. 5716999103 5716999103 
№15783

ГРИЖИ ЗА ДЕЦА
Цена US$ , Зипкод 60005
Търся да гледам дете в моя дом,почасово 
или целодневно. Живея в Arlington 
Heights,IL.Предлагам домашно пригот-
вена храна,ежедневни разходки и зани-
мания .При нужда и интерес моля поз-
вънете на тел.224 253 9524. 2242539524 
№15787

ДИСПЕЧЕР ОТ БЪЛГАРИЯ
Цена US$ , Зипкод 60001
Диспечер от България 00359888141155 
00359888141155 №15797

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 №15822

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs

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

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

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 7739968900 №15642

2 BED ШАМБУРГ
Цена US$ 1,300.00, Зипкод 60173
Давам под наем апартамент в 
Schaumburg с две спални, две бани, 
закрит паркинг, с изглед към езерото 
на комплекса. Отоплението, газта и во-
дата са включени в наема. Цена $1300 
на месец. За контакти: 6308578397 
6308578397 №15684

СТАЯ ЗА МЪЖ
Цена US$ , Зипкод 60018
Давам под наем oбзавeдeна cтaя за 
мъж . Всички кoнcyмaтиви ca вkлючени 
(вода, електричество, internet, gas) Des 
Plaines, близo дo Balkanika и Mexaнaтa. 
Цeнa $420. За OTR шофьори цeнa $350. 
Oт February 1. Oбaдeтe ce на тeлeфон 
847-208-1538 8472081538 №15689

СТАЯ В LOMBARD
Цена US$ 500.00, Зипкод 60148
Давам стая под наем в къща в Ломбард, 
IL. Ползване на кухня и хол 6309151352 
6309151352 №15690

ПОД НАЕМ ВРЕМЕННО
Цена US$ , Зипкод 

ПОД НАЕМ ВРЕМЕННО. Стай и къщи. За 
ден, два, три, седмица, месец. Без до-
говор. Северозападните квартали. Тел: 
847-854-8094, е-майл: dimitrova07@
yahoo.com 8478548094 №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 - Еве-
лина 7736034962 №15700

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 7737042622 №15707

EТАЖ 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 помеще-
ние. В наема се включват консумативи, 
интернет и едно парко място. Предпо-
читаме жена или двойка. Имаме куче. 
$700-850. +17738292393 №15713

СТАЯ DES PLAINES
Цена US$ 600.00, Зипкод 60016
За жена,обзаведена стая ,самостоятел-
на баня и всички консумативи включе-
ни. Condomonium -Des Plaines на гра-
ницата със Park Ridge. за контакт: 224 
659-0357 2246590357 №15717

СТАЯ DES PLAINES
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 7732091813 №15744

СТАЯ В ДЕС ПЛЕЙНС
Цена US$ , Зипкод 60016
обзаведена стая под наем за жена в 
къща Des Plaines за контакт: 847 609-
3535 8476096565 №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 7739968900 №15759

2 BED ELK GROVE
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. 
7739968900 №15760

1 BED MT.PROSPECT
Цена US$ , Зипкод 60005
Под наем: едностаен сутерен Mt 
Prospect. Ток, отопление, вода, перал-
ня +, кабелна TV, интернет – включени. 
Shopping plaza; Mt Prospect център; 
Metra rара. Tel. 847-942-8242, 847-259-
2991 8479428242 №15766

2 BED ARL.HEIGHTS
Цена US$ 1,400.00, Зипкод 60005

Renovated 2 bedroom 2 bathroom 
apartment in most desirable part of 
Arlington Heights. Everything included 
in the rent (heat, cooking gas, water, 
garbage), new carpet, new paint, 
new vanities, Prospect High School, 
close to downtown and stores. For 
more information call 847-644-8952. 
8476448952 №15777

СТАЯ ARLINGTON HEIGHTS
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005
Обзаведена стая с отделна баня в 
Arlington Heights, IL. Фитнес, басейн , 
Интернет и отопление са включени в на-
ема. Преддпочитам шофьор на камион. 
За подробна інформация позвьнете на 
тел. 773-672-9954 7736729954 №15793

APARTMENT’S FOR RENT
Цена US$ 1,350.00, Зипкод 60656
Two(2)and One(1) bedroom available at 
Des Plaines,ill .Completely remodeled 
with New kitchen,bathroom,new ss 
apliances,Right next to all shoping malls 
at Elmhurst rd & Golf rd,only 10 min to 
I-90.$950.00 on one (1) bedrms,$1,350.00 
on two(2) bedrms.Petar-630-539-4849 
6305394849 №15802

СЪКВАРТИРАНТ ТЪРСЯ
Цена US$ 500.00, Зипкод 60634
С ЪКВАРТИРАНТ/С ЪКВАРТИРАНТКА 
ТЪРСЯ за самостоятелна стая с ползва-
не на хол и голяма кухня в Schiller Park. 
Garden apartment. За подробности - 224 
304 6338 - Кольо. 2243046338 №15812

FOR RENT
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60007
Renovated 2 bdr apartment FOR RENT 
in Arlington Height. Rent includes HEAT, 
CENTRAL AIR, COOKING GAS, WATER, 
GARBAGE. Highly desirable John Hersey 
High School. For more info call 773 996 
8900 Sylvia 7739968900 №15557

СТАЯ ROSEMONT
Цена US$ 550.00, Зипкод 60018
Давам стая под наем, напълно обзаве-
дена, на 3-ти етаж в Rosemont. Цената 
включва ток, кабелна, вода, интернет, 
паркинг. За предпочитане truckdriver 
или жена.За повече информация 
звъннете на 3125492927. 3125492927 
№15816

СТАЯ ПОД НАЕМ
Цена US$ 400.00, Зипкод 60056
Давам стая под наем във Mount Prospect. 
Тока и водата са включени. Квартирата е 
във близост до градски транспорт. 847-
845-1370 8478451370 №15818

ТАУН ХАУС ПОД НАЕМ
Цена US$ 0.00, Зипкод 60025
Давам таунхаус под наем с 2 
стай,1баня,гараж в Prospect Heights 
Цена $1200.Cell 847-942-8851 
8479428851 №15819

СТАЯ ПОД НАЕМ
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176
Давам стая под наем от 1 февруари в 2 
BED апартамент в Schiller Park, IL. Ото-
пление и вода са включени в цената. 
За повече инфо: 224-304-6338 Николай 
2243046338 №15821

СТАЯ ПОД НАЕМ
Цена US$ 370.00, Зипкод 60634

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

ПОМОЩНИК ЗА РАБОТИЛНИЦА
Цена US$ , Зипкод 60007
Предлагам работа в работилница за 
мъж до 55 г. За информация пишете на 
емаил: dvametaltd@gmail.com или на 
тел: 224-577-8217 Димитър 2245778217 
№15731

СТАЯ ПОД НАЕМ
Цена US$ 400, Зипкод 60160
Стая под наем от къща в Мелроус парк 
Nort/25 ave.Подходяща локация за шо-
фьори на камиони .Наемът е$400+газ и 
ток. /около $30-$40/Общо ползване на 
хол и кухня с другите квартиранти.Пе-
ралня и сушилня без кодари.Вез съжи-
телство с хазаи.Ще бъде свободна от 1ви 
февруари 7733879465 №15632

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 Метра и магистрали I290, I355, 
след основен ремонт, Наем: $1,500 на 
месец. Tel.: 312-493-5471 оставете съоб-
щение. 3124935471 №15723

СТАЯ ПОД НАЕМ
Цена US$ 400, Зипкод 60634
Стая под наем от.напълно обзаве-
ден приземен етаж за един или два 
месеца.$400 със включени всички 
консумативи+безплатен интернет и пе-
ралня 7733879465 №15722

ПАРКО МЯСТО MELROSE PARK
Цена US$ 50, Зипкод 60160
Давам под наем парково място за една 
кола $50.Намира се близо Nort/25 ave 
Melrose park 7733879465 №15670



Давам стая под наем във високо мазе. 
$370 с всичко включено. Chicago - 
Belmont/Naragansent 7734252700 
№15588

COAST TO COAST

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

СТАЯ В ХАРИСБЪРГ, PA
Цена US$ 400.00, Зипкод 17104
Даваме под наем room в Харисбър 
Пенсилвания 3039748716 3039748716 
№15611

ИМОТИ 
Търся под наем

SOMEWHERE ELSE

СТАЯ В TOWNHOUSE
Цена US$ 0.00, Зипкод 60173
СТАЯ под наем в таунхаус 
.SCHAUMBURG- mecham /higins-всичко 
включено -лукс спешно. ЗА ровече ин-
формация тел.708 769 3578 7087693578 
№15573

ИМОТИ 
Продавам

Chicago + suburbs

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

4 BED 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 7739968900 №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. 
7739968900 №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 ото-
пление и вода. Отделно се плаща само 
ток. Невероятна възможност за всеки 
новодомец. 8478452791 №15763

KЪЩА LAKEWOOD
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 ЖИВЕ-
ЕТЕ В СОБСТВЕНА КЪЩА САМО ЗА $740 
на месец. 8478548094 №15589

КЪЩА WONDER LAKE
Цена US$ , Зипкод
OPEN HOUSE: 7421 Chippewa dr, Wonder 
Lake. Sat, Dec 8 · 12pm - 1pm. Къща след 
пълен ремонт. 2 спални, 1 баня. В бли-
зост красиво езеро. САМО $126,900. 
Отворена за посещение на 9-ти декем-
ври (неделя) от 12 до 13 часа. Тел: 847-
854-8094. 8478548094 №15590

КЪЩА СЛЕД РЕМОНТ
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 види-

те! ОТВОРЕНА ЗА ПОСЕЩЕНИЕ на 9-ти 
декември (неделя) от 13 до 14 часа. Тел: 
847-854-8094. 8478548094 №15591

SOMEWHERE ELSE

ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ
Цена US$ 0.00, Зипкод
Екоимоти предлага за продажба 3-ста-
ен апартамент в кв. Лозенец на бул. 
Свети Наум, с площ 85кв.м. Състои се 
от отделна кухня, просторен хол, две 
спални, баня с тоалетна. Цена: 170 000 
Euro. Тел. за контакт: +359897463810-Ге-
оргиева 0893669881 №15776

ИМОТИ 
Купувам

SOMEWHERE ELSE

КУПУВАМ ИМОТИ В BG
Цена US$ , Зипкод
Екоимоти търси да закупи за свои кли-
енти апартаменти и магазини в София. 
0893669881 0893669881 №15771

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs

ГРИЖА ЗА ДЕЦА
Цена US$ , Зипкод 60007
Грижа се за деца в близост до Meacham 
Rd / Nerge Rd. (срещу Wal Mart) на гра-
ницата на Шамбург/ Елк Гроув Вилидж. 
Домашно приготвена храна, включ-
ващи 2 закуски и обяд. Над 18 години 
опит. За повече информация: 773-931-
8516 7739318516 №15627

СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
Цена US$ , Зипкод 60016
Извършвам строителни ремонти, 
работя професионално 2248300447 
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 
3315518787 №15659

МАНИКЮР
Цена US$ 20.00, Зипкод 60195
Гел,гел лак ,изграждане и ръчно ри-
сувани декорации. Красиво и изгод-
но.Обадете се да запазите своя час 
на телефон 224 423 4245 Миглена 
2244234245 №15666

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

ВИК УСЛУГИ
Цена US$ , Зипкод 60707
Предлагам ВиК услуги. Ново строител-
ство или ремонт на ВиК иснталации. 
Смяна на бойлер, монтаж на перални и 
миялни машини, ремонт на мивки, душ 
или вана, монтаж и ремонт на тоалетна 
чиния и казанче, ремонт на всякакъв 
вид течове. Обадете се на 224-558-
7530. 2245587530 №15688

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

ГЛЕДАМ ДЕЦА
Цена US$ , Зипкод 60005
Гледам дечица в моя дом .Живея в 
Arlington Heights , IL.Предлагам до-
машно 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 
. 2242539524 №15738

МАНИКЮР

Цена US$ 15.00, Зипкод 60195
Гел,гел лак ,изграждане,декорация. 
Красиво и изгодно. Миглена 224 423 
4245 2244234245 №15740

FREE PORTRAIT SESSION
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

HOME DAYCARE
Цена US$ , Зипкод 60707
DCFS licensed Home Daycare has 
opening for international group of kids 
6 weeks -12 years old.The provider is 
with Master degree in Education. Former 
English teacher in Bulgaria.Speaks 
English, Bulgarian, Turkish and Rossian 
fl uently. 7087763357 №15782

IFTA CLASS
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515
Boston Transportation Solutions and 
Dispatch Center 331-551-8787 Monday 
January 28, 6.00 PM - 9.00 PM Tuesday 
January 29, 6.00 PM - 9.00 PM IFTA Class 
- it is a 3 hour workshop where you will 
learn how to compute and fi le IFTA, KY, 
NY, NM yourself. 3315518787 №15799

ЗДРАВОСЛОВНА ХРАНА
Цена US$ 0.00, Зипкод 60093
Предлагам здравословно хране-
не за вашето семейство 7736663565 
7736663565 №15807

РЕМОНТИ
Цена US$ , Зипкод 60089
Извършвам строителни ремоти 
боядисване,ремонт на бани,подови 
настилки,инсталиране на кухни и дру-
ги 2247701643 №15808

TAКСИ УСЛУГИ
Цена US$ , Зипкод 60176
BG-TAXI - (773)-510-0087 - 24часова так-
симетрова услуга от и до O’Hare. Ако 
запаметите този номер нищо не губите, 
само може да спечелите. Благодарим! 
7735100087 №15559

HEATING&COOLING
Цена US$ , Зипкод 60025
Всички видове отопление.Големи от-
стъпки при инсталация на нов фур-
нис.Митко.773-875-2689 17738752689 
№15561

ИЗКУПУВАМ СТАРИ КОЛИ
Цена US$ , Зипкод 60018
Изкупувам стари или счупени коли. С 
title или без. 3128239386 3128239386 
№15817

МАНИКЮР
Цена US$ 20.00, Зипкод 60195
ГЕЛ,ГЕЛ ЛАК, ДЕКОРАЦИИ. КРАСИВО 
И ИЗГОДНО. Миглена 224 423 4245 
2244234245 №15824

ШИВАШКИ УСЛУГИ
Цена US$ , Зипкод 60016
Извършвам шивашки услуги. Намирам 
се в Дес Плайнс. Биляна Николаева 
224-410-9027 2244109027 №15607

НЮ ЙОРК

TOMБОЛА 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 публикаци-
ята с играта! 3. Коментирайте с „ УЧАСТ-
ВАМ“! Имената на печелившия ще се 
определят на 31.12.2018г. 0885108502 
№15651

SOMEWHERE ELSE

PAINTING
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

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs

VOLVO VNL 770
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515
Volvo vnl 770 С хартиен log book 
7735400101 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 
7086557884 №15636

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

VОLVO VNL 630
Цена US$ 0.00, Зипкод 60008
Продавам Volvo VNL 630, 2013г. I shift 
640 000 мили. Много добро състояния, 
готов за работа.За допълнителна ин-
формация 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

КУПУВАМ

ЧИКАГО

ТОЧКИ ОТ PILOT
Цена US$ , Зипкод 60630
Кеш за точки от Pilot. При интерес из-
пратете съобщение на 773-837-3656. 
7738373656 №15825

ДРУГИ 

Chicago + suburbs

У-ЩЕ ЗА ИНВЕСТИЦИИ
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656
У-ще за инвестиции в недвижими 
имоти набира студенти.Легални ст
ратегии,препродаване,Fix&Flip,мар
кетинг и още.Физически и онлайн 
уроци всяка седмица.Изискват се 
мотивация,решителност и сериоз-
ност. Ние не само преподаваме ин-
вестиции, ние създаваме инвестито-
ри! За контакти:Валери(224)404-0404 
2244040404 №15712

TRAILER FOR RENT
Цена US$ , Зипкод 60193
Давам trailer под наем Great Dane 2017 
Kosta 224 409 4035 2244094035 №15730
Need CDL trainer, Цена US$ , Зи-
пкод 60056, Need CDL trainer / 
saturday- sunday paying by Hours/ 
Mount prospect,IL 7736560232 Thanks 
7736560232 №15747

ЕРУСАЛИМ - ЕКСКУРЗИЯ
Цена US$ 550.00, Зипкод 60074
ЕРУСАЛИМ ЕКСКУРЗИЯ. 07. 04 – 14. 
04. 2019. ТРЪГВА СЕ ОТ ВАРНА. ЦЕНА 
НА БИЛЕТА ОТ 300-400лв. ВСЕКИ 
СИ ГО ЗАКУПУВА САМ. МОЖЕ И ДЕ-
РЕКТЕН ПОЛЕТ ОТ ЧИКАГО ДО ЕРУ-
САЛИМ. ЦЕНА НА ЕКСКУРЗИЯТА Е 
550ДОЛАРА ВСИЧКО Е ВКЛЮЧЕНО. 
ХОТЕЛ,ЗАКУСКА,АВТОБУС,МУЗЕИ. ЗОРА 
АВРАМОВА 0894 61 70 69 8474630199 
№15765

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 целодневно. Тел.: 224-595-
0685 2245950685 №15726
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Този доста луксозен и 

просторен имот в Бевър-

ли хилс е вилата на Шер. 

Звездата обаче изглежда 

не прекарва достатъчно 

време там или пък спеш-

но се нуждае от финансова инжекция, 

защото реши да пусне за продажба име-

нието. Цената, която тя иска за своята 

вила, е $2 075 000.

Имайки предвид, че тя купи имота 

само преди пет години, при това тогава 

даде със $70 000 повече, явно наистина 

иска спешно да се отърве от него. А 

на кого не му се иска да поживее там... 

И понеже едва ли всеки има излишни 

два милиона, може да се задоволим с 

виртуална разходка из вилата.

Вилата, която Шер продава за $2 млн.
Звездата продава луксозния имот 5 г. след като го купи

Мезонет от 400 квадратни 

метра се оказа тесен за 

Дженифър Лопес и Алекс 

Родригес и те решиха да 

го продадат.

Явно решението им имотът в Ню 

Йорк да е първият им общ дом не е 

било достатъчно добре обмислено. 

Няма и една година, откакто го купиха 

за 15.3 милиона долара, и вече го 

продават, защото им е тесен. Все пак 

двамата вървят в комплект с четири 

деца – две на Джей Ло и две на Алекс.

Може да не са се порадвали дос-

татъчно дълго на мезонета, но пък 

искат да са на сериозна печалба от 

него, защото сега го продават за цели 

17.5 милиона долара. Бившият им дом 

разполага с три спални и четири бани. 

Заповядайте на разходка и ако може да 

си го позволите – ваш е!

Мезонет от 400 кв. м се оказа тесен за Джей Ло
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Супергеройската 

продукция „Чер-

ната пантера” 

спечели воде-

щата награда за най-до-

бър актьорски състав на 

американската Гилдия на 

филмовите актьори.

Топ отличието на 

гилдията се равнява по 

значимост на наградата 

за най-добър филм на ос-

таналите професионални 

организации.

Голямата награда на 

Гилдията на филмовите 

актьори не означава 

непременно триумф 

и в топ категорията на 

„Оскар”-ите. Членовете на 

актьорската гилдия обаче 

съставляват най-голямата 

група сред имащите право 

на глас представители 

на Академията за кине-

матографично изкуство 

и наука, която определя 

носителите на водещите 

награди в света на киното, 

и изборът й често е инди-

кация за оскаров успех.

Само един филм през 

последните 23 години - 

миналогодишният победи-

тел „Формата на водата”, 

е печелил водещия приз 

на „Оскар”-ите, без преди 

това актьорският му със-

тав да е бил номиниран за 

наградите на гилдията.

Американският 

съюз на гейове-

те и лесбийките 

срещу клеветата 

(GLAAD) за пръв път ще 

почете видеоигри на 30-

ата годишна церемония за 

наградите си.

От съюза оповести-

ха 151 номинации в 27 

категории за онова, което 

според него е свързано 

с правдиво отразяване 

на проблемите на тази 

общност в киното, телеви-

зията, музиката и медиите. 

От съюза поясниха, че до-

бавянето на категория ви-

деоигри отчасти се дължи 

на приноса на общността 

на геймърите за одобрява-

нето на дейността му.

Номинации получиха 

видеоигрите „Assassin’s 

Creed Odyssey”, „The Elder 

Scrolls Online: Summerset”, 

„Guild Wars 2: Path of 

Fire”, „Pillars of Eternity 

II: Deadfi re” и „The Sims 

Mobile”.

„Черната пантера” с топ 
приза на филмовите актьори

Гей организация реши да 
награди видеогра

Няколко дни след като принц Филип 

катастрофира, съпругата му Елизабет 

Втора е забелязана да кара един от 

джиповете си без колан.

Папараци са уловили кралицата малко по-

надолу от мястото, където принц Филип се 

преобърна с колата си.

Междувременно два дни след като претър-

пя инцидента, съпругът на Елизабет Втора бе 

сниман в „Ленд Роувър“, отново на шофьорското 

място и без колан. Той се е намирал близо до 

кралската резиденция в Сандрингам.

Инцидентът с колата на принц Филип стана 

през миналата седмица. Тогава той се удари в 

друга кола, в която е имало две жени и бебе, след 

което се преобърна, но остана невредим.

От Бъкингамския дворец обявиха, че от поли-

цията са разговаряли с принц Филип да бъде по-

внимателен на пътя предвид и напредналата му 

възраст. Не е ясно дали и кралицата е получила 

критика за карането без предпазен колан.

Британската актриса и носителка на 

„Оскар” Кейт Уинслет се завръща към 

телевизията. 43-годишната Уинслет ще 

играе детектив в лимитиран сериал на 

HBO, озаглавен „Mare of Easttown”. Поредицата 

проследява как животът на главната героиня се 

срива, докато разследва местно убийство.

Освен че ще играе централната роля, Кейт 

Уинслет ще бъде и изпълнителен продуцент на 

лимитирания сериал. Създателят на поредицата 

Брад Ингълсби ще напише сценария за всичките 

епизоди.

Проектът отбелязва голямото завръщане на 

Кейт Уинслет към телевизията. Актрисата не е 

играла главна роля на малкия екран, откакто се 

превъплъти в образа на Милдред Пиърс в еднои-

менния сериал на HBO, излъчен премиерно през 

2011 г.

Кралица Елизабет спипана 
да кара без колан

Кейт Уинслет  се завръща 
към телевизията

Американската 

поп певица и 

продуцент Пинк 

ще се сдобие 

със звезда на холивудска-

та Алея на славата. Цере-

монията ще се проведе на 

5 февруари.

Звездата на Пинк е 2656-

ата по ред.

„Вълнуваме се да удос-

тоим със звезда една от 

най-популярните лич-

ности в развлекателната 

дейност – Пинк”, опове-

стиха организаторите. „Тя 

е уникална изпълнителка, 

която едновременно 

развеселява и озадачава 

публиката. Тя завладява 

аудиторията със своя глас 

и с изпълнените с динами-

ка свои песни.”

Алиша Бет Мур, както е 

истинското име на изпъл-

нителката на хита „Get the 

party started”, става извест-

на през 2000 г. с дебютния 

си албум „Can’t Take me 

Home”. Година по-късно 

издава втория си албум 

„Missundeztood”, от който 

са продадени 13 милиона 

копия. Следват албумите 

„I am Not Dead” (2006) и 

„Beautiful Trauma” (2017).

Пинк ще получи звезда на 
Алеята на славата
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Култова сцена 

от епизод на 

„Офисът” – се-

риал, излъчен 

преди десетина години, 

помогна на механик от 

щата Аризона да спаси 

живота на жена, изпадна-

ла в безсъзнание.

21-годишният Крос 

Скот открил жената в без-

помощно състояние, за-

ключена в автомобила й. 

Той разбил стъклото и се 

притекъл на помощ. Ко-

гато се добрал до нея, тя 

не дишала. В този момент 

Крос си спомнил епизод 

от сериала „Офисът”, в 

който актьорът Стив Карел 

оказва спешна помощ и 

прави изкуствено дишане 

под ритъма на хита на „Би 

Джийс” „Stayin’ Alive”.

Песента притежава иде-

алното темпо за компре-

сии на гръдния кош. Една 

минута след намесата на 

механика безжизнената 

жена започнала да диша. 

Била закарана в болница и 

по-късно била изписана.

По ирония на съдба-

та Крос Скот има едно 

и също фамилно име с 

екранния герой Майкъл 

Скот, превъплътен в 

„Офисът” от актьора Стив 

Карел.

Охранителите на 

Тадж Махал се 

въоръжиха с 

прашки и започ-

наха да гонят стадата май-

муни от известния индийски 

мавзолей от бял мрамор.

Акцията е била пред-

приета, след като бяха 

регистрирани нападения 

над туристи. Орди майму-

ни бродят из комплекса 

Тадж Махал, разположен в 

гр. Агра в северната част 

на страната. Управата е 

затруднена и все по-трудно 

се справя със ситуацията, 

като съветва туристите да 

избягват приматите и най-

вече да не ги хранят.

Охранителите на мавзо-

лея вече могат да прогон-

ват маймуните с топчета, 

изстреляни с прашки, като 

трябва да внимават да не 

наранят сериозно живот-

ните. Напоследък бяха 

регистрирани няколко на-

падения, а няколко туристи 

пострадаха сериозно от 

агресивните действия на 

маймуните.

Американец спаси жена по 
сцена от филм

Охранители с прашки гонят 
маймуните в Индия

Израелският супермодел Бар Рафаели 

беше избрана за водеща на конкурса 

„Евровизия 2019” в Тел Авив.

33-годишната манекенка ще излезе 

на сцената заедно с трима други израелски во-

дещи на песенния конкурс, който ще се проведе 

от 14 до 18 май. Агенцията припомня, че Рафаели 

се сдоби със световна слава, когато се появи на 

корицата на броя с бански костюми на списание-

то „Спортс илюстрейтид” през 2007 година.

Русокосата красавица попадна под светлините 

на прожекторите и по повод дългогодишната 

й връзка с холивудската звезда Леонардо ди 

Каприо. През 2015 година Рафаели се омъжи за 

бизнесмена Ади Езра, от когото има две деца.

Роботи сервират в кафенето „Енджой 

Будапест”, като се справят блестящо със 

задачите си – поднасят храна и питиета, 

шегуват се с клиентите и танцуват с 

децата им.

Заведението е собственост на унгарска IT 

компания, като екипът му е съставен от роботи, 

чиято цел е да приобщят клиентите към послед-

ните постижения на технологиите и изкуствения 

интелект.

Роботите сервитьори следват програмирани 

писти, за да доставят поръчките на клиентите, 

които са предупредени да не застават на пътя им. 

Други машини служат за забавление, като робота 

Пепър например, програмиран да беседва и да 

танцува с посетителите.

Манекенка ще води 
„Евровизия 2019”

Роботи сервират храна и 
питиета в кафене

Ресторантът 

на Джон Бон 

Джоуви предлага 

безплатна храна 

за служители на феде-

ралното правителство на 

САЩ. Това бе съобщено на 

официалната страница на 

заведението във фейсбук.

Почти 800 000 чинов-

ници мизерстваха без 

заплати близо месец. 

Причина за това е раз-

делението между пози-

циите на Доналд Тръмп 

и демократите относно 

строежа на ограда по гра-

ницата с Мексико. Много 

от тях са принудени да 

разпродават имуществото 

си и своите бижута, за да 

имат пари за основните 

разходи.

За да помогне на 

служителите, фондацията 

на известния изпълнител 

обяви, че всеки държавен 

служител, който няма 

възможност да плати 

обяда си, може да дойде 

в ресторанта и да хапне 

на спокойствие, без да се 

притеснява за парите.

„В съответствие с на-

шата мисия федералните 

работници могат да се 

присъединят към нас за 

вкусна храна и да научат 

повече за допълнителна 

подкрепа и ресурсите, с 

които разполагаме“, гласи 

съобщението.

Ресторантът на  Джон Бон 
Джоуви без пари за чиновници
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Стивън Болдуин иска да стане дядо. 

Известният актьор коментира предсто-

ящата сватба между дъщеря му Хейли и 

Джъстин Бийбър.

Ние сме много развълнувани и се молим това 

да стане скоро. Той вече е изградил своя карие-

ра, време е да направи нещо повече за себе си, 

важно е за неговото израстване, коментира той.

„Налага се да свършим и да координираме 

доста неща за сватбата. Представете си две 

семейства на едно място. Не съм сигурен къде 

ще отседнат всички, но ще бъде приятно да сме 

заедно“, каза още Болдуин за венчавката.

На въпрос дали одобрява зетя си Стивън Бол-

дуин отговори, че с него си приличат по доста 

неща. „Ние мислим по един и същи начин... За 

мен най-страхотното нещо у Джъстин е неговото 

голямо сърце. Той наистина обича хората и иска 

да бъде благословен“, изтъква той.

Тоалетите на Катрин Деньов от Ив Сен 

Лоран бяха продадени за 900 625 евро 

на търг на „Кристис” в Париж.

Актрисата, която беше лична прия-

телка с Ив Сен Лоран, предложи на търг почти 

всички негови тоалети, които притежаваше, след 

като продаде къщата си в Нормандия, където ги 

съхраняваше.

В елегантните салони на „Кристис” на авеню 

„Матиньон” бяха предложени за наддаване 129 

лота. 90 от тях бяха продадени над началната 

цена.

Копринен ансамбъл от руската колекция 

1977/1978 достигна 52 500 евро – 10 пъти повече 

от първоначалната оценка. Къса рокля с ресни, 

бродирана с перли, която Деньов носи, когато 

се запознава с Алфред Хичкок през 1969 г., беше 

продадена за 42 500 евро.

„Седмицата, през която тоалетите бяха изло-

жени, и самият търг надхвърлиха очакванията 

ми. „Кристис” отдаде почит на таланта на Ив Сен 

Лоран, като представи изискано тоалетите” – 

каза актрисата.

Стивън Болдуин иска да 
стане дядо

Продадоха тоалети на 
Катрин Деньов за €900 000

Световноизвест-

ният шедьовър 

„Слънчогледите” 

на Винсент ван 

Гог няма да бъде изнасян 

повече в чужбина от Холан-

дия заради „крехкостта” на 

произведението.

Международен експер-

тен екип изследва 130-го-

дишното произведение и 

установи, че състоянието 

му е „стабилно, но много 

крехко”, съобщи музеят 

„Ван Гог” в Амстердам.

„Основата и слоевете 

маслена боя са стабилни, 

но много чувствителни на 

вибрации и изменения във 

влажността и температу-

рата на въздуха. Ето защо е 

важно произведението да 

бъде премествано въз-

можно най-малко”, поясни 

директорът на музея Аксел 

Рухер.

Експертите от Холандия, 

Белгия, Италия и Полша са 

изследвали не само какво е 

състоянието на „Слънчогле-

дите”, но и боите и мате-

риалите, които Ван Гог е 

използвал, когато е рисувал 

произведението.

След изследването 

картината е реставрирана 

леко.

„Слънчогледите” на Ван Гог 
завинаги в Амстердам

Тленните останки 

на Матю Флин-

дърс – първия 

европейски 

мореплавател, обиколил 

Австралия – бяха открити 

при разкопки край една от 

най-оживените лондонски 

гари заради строежа на 

линия за високоскоростен 

влак.

Археолозите, които 

провеждали разкопки в 

гробището „Сейнт Джейм-

сис”, където са погребани 

около 40 000 души, откри-

ли оловен нагръдник с 

името на мореплавателя.

Въпреки че се знае, че 

Флиндърс е погребан на 

23 юли 1814 г. в лондон-

ското гробище, мястото 

на неговия гроб не беше 

известно, тъй като над-

гробната плоча е премах-

ната при разширяване на 

гара „Юстън” след 1840 г. 

Смяташе се, че тленните 

му останки са изгубени.

„Имаме късмет, че капи-

тан Флиндърс е погребан 

с оловен нагръдник, който 

не ръждясва. Сега можем 

да проучим дали неговият 

скелет има увреждания 

от живота в морето”, каза 

ръководителката на раз-

копките Хелън Уас.

Подпийнал 

пътник 

оцеля, след 

като скочи и 

се вози върху връзката 

между два вагона на 

влак, движещ се със 

скорост до 200 км/ч.

33-годишният герма-

нец се опитал да скочи 

на влака за Хамбург, 

който тръгнал без 

него, когато слязъл 

да изпуши цигара на 

малка гара. Той крещял 

от ужас, когато влакът 

ускорявал до 200 км/ч. 

Пътниците го чули и 

натиснали аварийната 

спирачка.

На централната гара 

в град Есен мъжът бил 

предаден на полицията. 

Тя е образувала след-

ствие срещу него за 

опасно поведение в же-

лезопътния транспорт.

Откриха останките на известен 
мореплавател

Мъж се повози между два 
вагона с 200 км/ч
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Един от актьорите, 

взели участие в 

номинираната 

за 10 награди 

“Оскар” лента “Рома”, 

може да не присъства на 

церемонията по награж-

даването. Причината е, че 

САЩ три пъти му отказват 

виза заради затегнатите 

имиграционни закони.

Хорхе Антонио Гереро 

не успя да вземе участие в 

нито едно промоционално 

събитие за филма извън 

територията на Мексико. 

Гереро играе ролята на 

Фермин във филма.

Първият отказ получа-

ва преди премиерата на 

“Рома” на кинофестивала 

във Венеция през минала-

та година, а другите два, 

след като лентата вече е 

фаворит за награди.

По думите му един от 

пътите, в които канди-

датсвал за документа от 

американското посолство 

в Мексико сити, заявили, 

че се притесняват, че той 

ще замине за Щатите, за да 

си търси работа.

Актьорът ще опита отно-

во да получи виза преди 

церемонията по връчване-

то на наградите “Оскар” на 

24 февруари.

Актьор от „Рома“ може да 
пропусне „Оскарите“ заради виза

Предприемчив 

крадец залепил 

със суперлепи-

ло ръцете на 

асистентка по продажбите 

за щанда в магазин за дрехи, 

преди да избяга със съдър-

жанието на сейфа.

Кримката се разиграла 

в южния германски град 

Инголщат.

Крадецът, въоръжен с 

пистолет, извършил престъ-

плението, преди магазинът 

да отвори за деня. Обирджи-

ята успял да измами прода-

вачката да отвори вратата, 

убеждавайки я, че колежка-

та й вече е пристигнала.

След това мъжът  при-

нудил асистентката по 

продажби да отвори сейфа 

и отнесъл съдържанието му, 

възлизащо на около 2000 

евро.

В полицейския доклад се 

посочва още, че въпреки 

„изключително ограниче-

ните си възможности” 52-го-

дишната жена успяла да 

позвъни на роднина, който 

на свой ред се свързал със 

спешните служби.

Полицията из-

дирва крадлив 

Дядо Коледа, 

който задигнал 

скъп мерцедес, дегизиран 

като Веселия старец.

Според полицей-

ските власти в едно от 

предградията на Сидни 

24-годишна жена остави-

ла скъпия си мерцедес 

в подземен паркинг. Но 

като се върнала на другия 

ден, возилото липсвало. 

Полицията издирила 

записите от охранител-

ните видеокамери и се 

натъкнала на автокраде-

ца, дегизиран като Дядо 

Коледа и с фалшива бяла 

брада.

„Крадливият старец” е 

пуснат за издирване, като 

видеото беше разпрос-

транено в социалните 

мрежи.

Крадец залепи 
продавачка за щанда

Полицията издирва крадлив 
Дядо Коледа

Американският певец Крис Браун е 

завел дело за клевета срещу жената, 

която по-рано през седмицата го обви-

ни в изнасилване.

29-годишният Браун е депозирал жалбата си в 

прокуратурата в Париж. В съдебните документи 

певецът изтъква, че е станал обект на „клеветни-

чески обвинения”.

Крис Браун беше освободен в сряда, без да 

му бъдат повдигнати обвинения, след като в 

понеделник беше задържан по подозрение в 

изнасилване.

Браун, неговият бодигард и негов приятел 

бяха арестувани, след като 24-годишна жена се 

оплака, че е била изнасилена в апартамент на 

певеца в хотел „Мандарин Ориентал” в нощта на 

15 януари. Жената твърди, че е срещнала мъжете 

в нощно заведение в Париж.

Андреа посрещна 32-рия си рожден ден 

на топло. Певицата е на почивка на 

остров Пукет, Тайланд, като най-ве-

роятно я придружава половинката й 

Кубрат Пулев.

„Научих се да се радвам на нещата, които ми 

се случват, и с времето разбрах, че само ме учат 

как да бъда по-добра версия на себе си! Научих 

се да не се съмнявам в интуицията си, тя е тази, 

която ме движеше! И всяка моя мечта всъщност е 

това, което ме доближава до съдбата ми! Всичко 

е вече написано, само трябва да четем знаците!“, 

написа попфолк изпълнителката.

Андреа качи няколко кадъра от хотела, в който 

е отседнала, с които разпали фантазията на мно-

го нейни фенове от мъжки пол. На тях тя носи 

секси бельо и е във вана, пълна с цветя, а до нея 

има торта с нейните инициали.

„Честит рожден ден, моя кралице!“, поздрави я 

приятелката й Николета Лозанова. Много от по-

следователите й в социалните мрежи последваха 

примера й и отбелязаха колко добре изглежда.

Крис Браун съди жената, 
обвинила го в изнасилване

Андреа замина за ЧРД в 
Тайланд
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През нощта на 17 юли 

1918 година, когато е 

извършена екзекуци-

ята на семейство Ро-

манови (50-годишния 

цар Николай Втори, 

съпругата му Александра, дъщерите им 

Олга, Татяна, Мария и Анастасия, както 

и на престолонаследника Алексей), кур-

шумите отскачат от телата на момичета-

та. Това кара наказателната команда да 

промени дадените указания за стрелба 

право в сърцето. 70 години по-късно 

аутопсията на скелетите показва, че по 

дъщерите е стреляно повторно от упор 

и от непосредствена близост. Първите 

изстрели отначало не са ги досегнали, 

защото под дрехите им са били скрити 

перли, бижута и други ценности. От 

корсетите на жените са били извадени 

общо осем килограма диаманти, както е 

записано в тайния доклад на команди-

ра на екзекуторите Яков Юровски. Дали 

Романови са се надявали да могат да се 

откупят? Или са искали да спасят поне 

някаква част от богатството си?

Богатство за 45 милиарда

Половин година след Октомврийска-

та революция настъпва краят не само 

на царя и неговото семейство, но и на 

управлението на Романови след повече 

от 300 години власт. Династията успява 

да обедини Русия и да я превърне в 

империя, която се простира на цели 

два континента. През 1894 г., когато 

Александър Трети, бащата на Николай 

Втори, умира от бъбречно заболяване, 

26-годишният принц поема управле-

нието на една от европейските велики 

сили.

Русия е значително по-голяма от съ-

седните страни, в началото на Първата 

световна война златните й резерви са 

най-големите в света. Макар и богата, 

държавата обаче е силно изостанала в 

развитието си. Целият околен свят се 

променя – техниката, икономиката, на-

чинът на водене на война, формите на 

управление. Само че Николай Втори е 

твърдо решен да не нагажда държавата 

си в съответствие с модерното време, а 

по примера на баща си да продължи да 

следва принципите на абсолютизма.

Богатството на руския царски двор е 

легендарно – Николай дори е смятан за 

най-богатия човек на времето си. Соб-

ственост на царското семейство са 70 

процента от земята, което означава, че 

Николай е могъл да нарече своя една 

десета част от земната територия. Спо-

ред изчисления на икономисти всички 

притежавани от царското семейство 

земи, злато, бижута, дворци и произве-

дения на изкуството възлизат общо на 

над 45 милиарда долара.

Самият цар не бил претенциозен – 

носил костюмите си, докато се разпар-

цаливят. Но докато народът гладувал и 

вдигал отчаяни бунтове, елитът живеел 

повече от луксозно – разговаряйки на 

френски, английски или немски и на 

драго сърце харчейки парите си в го-

лемите европейски столици. Царските 

деца имали годишна пенсия от 280 000 

рубли, а племенничките и племенни-

ците получавали при навършването на 

пълнолетие по един милион – толкова, 

колкото била и зестрата на княгините. 

60-те членове на царското семейство не 

можели да бъдат изправени на съд, спо-

ровете били решавани от самия цар – 

по правило максимално снизходително. 

Така се стигнало дотам, че роднините 

започнали да се възползват от позиция-

та си в двора, за да трупат още повече

богатства чрез корупция

Министрите на Николай записват 

в своите дневници отчаянието си от 

царящата корупция и шуробаджа-

нащина. Така например един велик 

княз прибрал в джоба си милиони, 

като попречил на установяването на 

монопол върху алкохолните напитки. 

Военният министър Сухомлинов пише 

в спомените си следното: „Безотговор-

ното влияние на великите князе е като 

раково заболяване, поразяващо целия 

организъм на държавата.”

Огромни средства се отделяли за 

сигурността на царя. Убийството на 

Александър Втори през 1881 г. силно 

се запечатало в паметта на Николай, 

внушавайки му убеждението, че либе-

ралните реформи водят до анархия и 

терор. Той живеел в постоянен страх от 

атентат. Когато пътувал из огромната си 

империя, два еднакви влака пътували 

един след друг и никога не се знаело 

в кой от тях пътува царят. Самият влак 

приличал на замък на колела: в седемте 

вагона наред с кабинета на Николай 

имало две спални, баня, детска стая, 

трапезария, както и хол с пиано.

Макар да живеел откъснато от ру-

ската действителност, Николай Втори 

се чувствал тясно свързан с народа си. 

Според принципите на абсолютизма 

избраният от Бога цар и неговият народ 

образуват единство. Няма никаква 

нужда от изразяващи народната воля 

институции като парламентите, меж-

дувременно вече въведени от другите 

монархии в Европа. Колкото повече 

след гражданската революция от 1905 г. 

расте намесата на Думата в случващото 

се в страната, толкова повече Николай 

Втори съзира спасението в простия 

селски народ, който

се кланя на иконите

и се кръсти при преминаването на 

царския влак. Пътуващият проповедник 

Григорий Распутин успява да заеме ви-

сокопоставено място в двора включи-

телно защото е смятан за представител 

на този обикновен народ.

От Октомврийската революция 

насам светът се пита каква е съдбата на 

невероятното богатство на царя. Дали 

е изнесено в чужбина? Или и до днес се 

намира на дъното на езерото Байкал? 

Три дни преди екзекуцията на Романо-

ви болшевиките одържавяват цялата 

собственост на царското семейство. И 

само три години по-късно от огромните 

златни резерви на страната не остава 

почти нищо.

Къде са несметните богатства 
на Николай II?
Според икономисти те възлизат на около $ 45 милиарда






