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

И излезе Той и рече – Борислав Михай-
лов да подаде оставка, иначе държавата 
спирала парите за БФС. 3 часа той се дър-
паше, но никой не се противи на воля-
та на премиера-слънце. Междувременно 
ГДБОП, полиция и жандармерия нахлуха 
в Националната футболна база да търсят 
корумпирани съдии. Но това било плани-
рано отдавна. След като Михайлов подаде 
оставка, Борисов заяви, че оставката на Пе-
руката била работа на БФС, а той не искал 
да се меси.

Расисткият скандал на стадиона обико-
ли целия свят и колкото и да не ни се иска – 
това не е проблем на 50-ина запалянковци.  
Управляваща партия ходи на шествия с не-
онацистки организации като „Кръв и чест”. 
Коалиционните партньори се надцакват на 
темата гей – явно, за да си патрЕот, не може 
да си и гей. Техните евродепутати редовно 
обиждат представителите на един опреде-
лен етнос, а вицепремиерът го обижда от 
трибуната на Народното събрание. Вице-
премиери си правят шегаджийски сним-
ки в „Бухенвалд” и това е някак си ОК. Ра-
сизмът, ксенофобията и въобще омразата 
към различните са официална държавна 
политика и думите на Борисов, че e “една 
от най-толерантните държави в света”, са 
пълен булшет. Екскюз май френч, както 
казват американците.

И още от последните дни - екипът на bTV 
не беше допуснат до пресконференцията 
преди мача с Англия. На БФС не им харес-
вало как ги отразяват.

Трудовият договор на дългогодишния 
журналист и заместник-шеф на спортната 
редакция в БНТ Камен Алипиев е прекра-
тен от медията на 10 септември, докато е 
бил в болничен. Мотивът – няма висше об-
разование, каквото сега се изисква за тази 
позиция. Алипиев беше един от протести-
ращите срещу Емил Кошлуков, когато още 
беше само програмен директор на БНТ1.

Шефът на БНР обаче още не е подал ос-
тавка, въпреки че СЕМ му я поиска, а зара-
ди неговите опити да отстрани журналист-
ката Силвия Велкова сигналът на програма 
“Хоризонт” спря за няколко часа. А нацио-
налното радио е част от системата за на-

ционалната сигурност и по закон не може 
да преустановява излъчване.

Пак в понеделник ден стана ясно, че 
освободеният от затвора австралийски 
гражданин Пол Фриймън е пуснат от об-
щежитието в Бусманци, където държава-
та го държеше незаконно, според съда в 
продължение на десетина дни. Но пък МВР 
без обяснение му взе паспорта. Съдът вече 
няколко пъти повтори, че Фриймън е сво-
боден гражданин и няма право да бъде 
задържан или пътуването му възпрепят-
ствано от българските институции.

Едно е ясно от всичко това – виждаме 
тотален разпад на държавността във вся-
ка нейна форма - на работещи институции, 
спазване на решенията на съда и другите 
органи, някакви обществени норми, отно-
шения в обществото. 

Най-отгоре имаме премиер, който соб-
ственоръчно решава някакви ситуации 
във всяка сфера на обществения и поли-
тическия живот, независимо дали това му 
влиза в правомощията или не. Ако пък не 
става само от изказване – под ръка са про-
куратурата и МВР, които бързо “убеждават” 
какво трябва да се случи. Медиите са пре-
взети или недопускани да задават въпро-
си, а в редките случаи, когато някой е из-
обличен като проводник на управленската 
цензура, няма кой да му потърси сметката. 
За капак МВР отказва да изпълнява реше-
нията на съда. 

И изглежда, че не само на мен ми се стру-
ва, че това всъщност не са проблеми на 
bTV, Кедъра, БНР, Пол Фриймън, БФС. Тези 
случаи показват, че това може да се случи 
на всеки един гражданин, фирма или ин-
ституция и няма съд, СЕМ, друга отговор-
на институция или полиция, която да ви за-
щити правата. Държавата е приключила. 
Наистина няма такава държава. И не – Сла-
ви не е решението на проблема. Но мета-
форичното заглавие на тази негова песен 
идеално пасва на ситуацията.

Приятен уикенд,

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Разпадът на 
държавността 
се потвърди
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„Отвратително“, „Опозо-
рени“, „София, срам“, 
„Загубеняци“... Това 
бяха само част от за-
главията в британски-

те медии часове след позорен мач на 
българския национален отбор по фут-
бол срещу Англия на стадион „Васил 
Левски“ в понеделник вечерта.

Той завърши 6:0 за англичаните, но 
не това предизвика възмущението, кое-
то се отприщи сред спортисти и фенове 
на Острова. Причината бяха расистките 
скандирания на българските фенове, за-
ради които мачът бе прекъсван на два 
пъти. Двубоят бе доигран, но след него 
треньорът на англичаните Гарет Саут-
гейт заяви, че играчите му не са били си-
гурни дали ще излязат за вторите 45 ми-
нути. Част от футболистите разказаха, че 
са чули нацистки поздрав и маймунски 
скандирания от трибуните.

Заглавието на „Дейли мейл“ във втор-
ник бе

„Англия – 6, Расизмът - 0“
„Дейли телеграф“ пък похвали ан-

глийските футболисти за твърдостта им, 

както и българския вратар Ивелин По-
пов, който се опита да накара феновете 
да спрат.

BBC цитира председателя на англий-
ската футболна асоциация Грег Кларк, 
който заяви, че случилото се видимо е 
разстроило играчите на Англия. Той из-
разява надежда, че УЕФА ще извърши 
пълно и цялостно разследване на слу-
чая. Няколко часа по-късно Асоциация-
та официално сезира УЕФА за скандала.

„София, срам“: Позор и 
расизъм на мач с Англия
�  Борислав Михайлов подаде оставка, антимафиоти влязоха в БФС, последваха арести



Шефът на Българския футболен съюз 
Борислав Михайлов не дочака края на 
мача и си тръгна от стадиона. В понедел-
ник вечерта същото направи и спортни-
ят министър Красен Кралев.

На следващия ден скандалът от ста-
диона се пренесе в Министерски съвет. 
След заседание там бе обявено, че пре-
миерът Бойко Борисов иска оставката 
на Борислав Михайлов.

„След последните прояви, и имайки 
предвид цялостното състояние на бъл-
гарския футбол, и инцидентите, преми-
ерът ми разпореди от днес нататък да 
преустановим всякакви отношения с 
Българския футболен съюз, включител-
но финансови, до подаване на оставката 
на председателя на БФС Борислав Ми-
хайлов”, каза след срещата спортният 
министър Красен Кралев.

Борислав Михайлов първо обяви, че 
няма да подаде оставка, и обеща да ко-
ментира скандала в петък след редов-
ното заседание на ръководството на 
футболния съюз. Няколко часа по-късно 
обаче със съобщение на сайта на БФС бе 
обявено, че

той се оттегля от поста
и оставката му ще бъде разгледана от 
съюза. Малко по-късно в имотите на 
БФС влезе ГДБОП.

По-късно бе съобщено, че петима са 
задържани и отведени на разпит – ше-
фът на съдийската комисия към БФС 
Йордан Сталев и още четирима от съ-
юза.

Мачът и скандалът около него бяха 
коментирани и от говорител на бри-
танския министър-председател Борис 
Джонсън.

„Расизмът, който видяхме и чухме ми-
налата вечер, беше отвратителен и няма 
място във футбола или където и да било 
другаде”, каза той. Говорителят на бри-
танския премиер призова европейска-
та футболна асоциация УЕФА да наложи 
тежки наказания.

„Необходимо е УЕФА да се изправи 
пред фактите - няма адекватни мерки 

срещу петното по футбола. Расизмът и 
дискриминацията трябва да бъдат про-
гонени от футбола веднъж и завинаги”, 
призова говорителят на Борис Джон-
сън.

Той съобщи, че британското прави-
телство ще пише днес на УЕФА, за да по-
иска бързо разследване на инцидентите 
на мача в София.
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Борисов: Заради няколко олигофрена 
преекспонираха нещата

„Страшно преекспонираха неща-
та. Няколко олигофрени действител-
но имаше, които даваха хитлеристки 
знаци, фланелката с „no respect” и т.н. 
Публиката си беше прекрасна. Ние не 
коментираме изстъпленията на ан-
глийските хулигани из София и не да-
ваме оценка на Великобритания, че 
това е цветът на английската нация, 
така че да бъдат малко по-смирени в 
изказванията си, когато става въпрос 
за България.”.

Така премиерът Бойко Борисов ко-
ментира вълната от възмущение, коя-
то се надигна след мача на стадион 
„Васил Левски“. Той напомни, че Бъл-
гария е най-толерантната държава и 
че реакцията към хората, причинили 
това, е мигновена.

„Не искам по никакъв начин прави-
телството в лицето на спортното ми-
нистерство да бъде ангажирано с този 
председател на футболния съюз”, ка-
тегоричен бе премиерът, който при-
помни, че са дадени огромни суми за 
осветление, настилки и ремонти на 

стадионите ни.
От думите на премиера стана още 

ясно, че трябва да бъдат разгледани 
и сигналите срещу БФС, затова и в мо-
мента там е назначена ревизия, която 
да покаже дали има злоупотреби.

„Байерн” преби „Тотнъм” със 7 на 0 
насред Лондон. По-тежка загуба за фи-
налиста на Шампионска лига надали е 
имало. Това не е страшно. Страшното 
е другото, което се допуска вследствие 
на това”, каза още Борисов.

„Съжалявам България 
за идиотите 
по стадионите“

Съжалявам, че България е 
представена от такива иди-
оти по стадионите. Както и 
да е - 6:0 и се прибираме у 
дома, поне си свършихме ра-
ботата”

Английският национал Рахим 
Стърлинг в Twitter

Не е лесно да излезеш да 
играеш в такава ситуация, 
която не трябва да се случ-
ва през 2019 г. Горд съм, че 
я превъзмогнахме и взехме 
трите точки, но това трябва 
да спре”

Нападателят на националния от-
бор на Англия Маркъс Рашфорд

„Неприемливи сцени тази ве-
чер. Няма място за това във 
футбола и в обществото. Горд 
съм от това как момчетата 
реагираха и го превъзмогна-
ха. Подкрепа за пътуващите 
(с отбора бел. ред.) фенове, 
винаги ще се държим заедно”

Футболистът на „Челси” Мейсън 
Маунт

„Абсолютно отвратен съм, че 
станах свидетел на поведе-
нието на част от зрителите 
тази вечер, но съм горд с все-
ки един от нашите играчи”

Играчът на „Ливърпул” Джордан 
Хендерсън
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Б
лизо 40 на сто от български-
те пътища са в незадоволи-
телно или лошо състояние. 
Това става ясно от Доклада за 
състоянието на безопасност-

та на движението по пътищата в Репу-
блика България, пуснат в правителстве-
ния Портал за обществени обсъждания. 
В документа, който е огромен по обем, 
се прави опит за обобщение на цялата 
картина на безопасността на движение-
то с посочване на конкретни параметри, 
свързани със загинали, ранени, с пове-
дението и подготовката на водачите и 
останалите участници в движението, 
със състоянието на автопарка, контрол-
ната дейност на пътя.

Докладът е изготвен от създадената 
наскоро Държавна агенция „Безопас-
ност на движението по пътищата”, която 
е към управлявания от Борисов Минис-
терски съвет. Пътищата продължават 
да са една от темите, за чието развитие 
министър-председателят смята, че е на-
правил много.

В документа е отделено основно мяс-
то точно на състоянието на пътищата в 

контекста на безопасността на движе-
нието, пише „Сега“. Там е направен пъ-
лен разрез на състоянието на републи-
канските пътища. Изрично е посочено, 
че републиканската пътна мрежа е с 
обща дължина над 19 500 км и че „по-го-

лямата част от мрежата остава

изградена преди 
повече от 20 години

Това изисквало влагането на значи-
телни финансови ресурси за извърш-

ване на основен ремонт в допълнение 
към необходимия ресурс за текущо път-
но поддържане.

Според посочените в документа дан-
ни 25 на сто от пътищата в България 
имат лошо състояние на настилките, а 
други 13.3 на сто са в незадоволително. 
Изрично е посочено, че тези близо 40 
на сто от пътищата представляват риск 
и от гледна точка на пътната безопас-
ност. Настилката на 22 на сто от пътища-
та е в задоволително състояние, добри 
са настилките на 27 на сто от тях, а от-
лично - на едва 12 на сто.

В 52% от пътищата е незадоволително 
състоянието на банкетите. Незадоволи-
телни са и 56 на сто от отводнителните 
окопи, както и цели 66% от хоризонтал-
ната маркировка по българските пъти-
ща.

От документа става ясно и че трето-
класните пътища формират 61.3 на сто 
от общата дължина на републиканската 
пътна мрежа, следвани от второкласни-
те пътища с 20.3 на сто, първокласните 
пътища с 14.7 на сто и автомагистралите 
с едва 3.7 на сто.

40% от пътищата в България - 
в много лошо състояние
�  По-голямата част от пътната мрежа е изградена преди повече от 20 години
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О
свободеният предсроч-
но за убийството на бъл-
гарски студент Джок 
Полфрийман ще бъде ос-
вободен от Дома за вре-

менно настаняване на чужденци в Бус-
манци. Той обаче няма да има паспорт и 
ще трябва да се подписва всяка седми-
ца в районно управление в София.

Това съобщи шефът на Дирекция 
„Миграция” Николай Николов.

Процедурата по освобождаването 
беше задвижена вчера с иск от адвоката 
на Полфрийман Калин Ангелов. Австра-
лийският гражданин е в Бусманци от 19 
септември, когато беше предсрочно ос-
вободен от състав на Апелативния съд. 
Той бе настанен там поради липса на до-
кументи.

От думите на шефа на дирекция „Миг-
рация” стана известно, че е отменена 
временно заповедта Полфрийман да 
бъде незабавно експулсиран от Бълга-
рия, която в комбинация със забраната 
за напускане на страната от 2011 г., съз-
даваше правен вакуум. Той уточни, че в 
момента текат съдебни процедури пред 
различни съдилища и когато забраната 
за напускане на страната отпадне, ще се 
задейства заповедта за експулсиране.

Николай Николов не уточни за какви 
съдебни процедури става дума.

По-рано адвокатът Калин Ангелов съ-
общи в профила си в социалната мрежа 
Фейсбук, че паспортът на Полфрийман

е конфискуван от 
българските власти

Николов обясни, че документът няма 
да е на разположение на австралиеца 
до окончателното произнасяне на съда.

В понеделник председателят на ВКС 
Лозан Панов призова Полфрийман да 
бъде освободен.

„България прекрачи границата, от-
въд която законността и правото стават 
жертва на конюнктурния произвол и 
политическата целесъобразност”, обя-
ви той. Премиерът Бойко Борисов изра-
зи съгласие с него.

На 19 септември Полфрийман, кой-
то излежаваше 20-годишна присъда за 
убийството на студента Андрей Монов, 
бе условно предсрочно освободен от 
състав на Апелативния съд и въпреки 
че определението на съда влезе в сила, 
той бе откаран в мигрантския център в 
Бусманци, където остава четвърта сед-
мица без обяснение за основанието, 
на което не му е разрешено да напусне 
центъра и страната.

На 7 октомври съставът на ВКС изслу-
ша искането на главния прокурор за 
възобновяване на делото и възражени-
ята на защитата и се очаква да се про-
изнесе в законовия срок от два месеца.

Междувременно дипломати от ми-
сията на Австралия в Атина, както и 

австралийският външен министър Н. 
пр. Марис Пейн изразиха загриже-
ност от продължаващото задържане на 
Полфрийман и призоваха българското 
правителство да гарантира, че казусът 
ще се реши при стриктно прилагане на 
законите.

Пускат Полфрийман на 
свобода, но без паспорт
�  Той ще трябва 

да се подписва 
всяка седмица, 
докато изчака да 
бъде експулсиран
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Т
рима българи 
са обвинени в 
брутална сек-
суална експло-
атация на свои 

сънароднички във Вели-
кобритания. На Остро-
ва започна съдебен про-
цес срещу тях за това, че 
са принуждавали млади 
момичета да проституи-
рат по бардаците в Изто-
чен Лондон.

На подсъдимата ска-
мейка са 34-годишна-
та Елеонора Василева, 
31-годишният Илия Ми-
хайлов и 34-годишният 
Мариян Василев. Спо-
ред прокуратурата те 
са примамвали жени от 
България с лъжливи обе-
щания за работа и по-
добър живот. След това 
обаче ги принуждавали 
да проституират, като ги заплашвали 
с насилие, ако откажат да правят секс 
с клиенти, и им налагали строги глоби 
при отклоняване от задълженията им.

Веднъж дори били откарани с порше 
направо от летището в бардак, за да се 
трудят, съобщава “Ивнинг стандарт”.

Елеонора отговаряла за вербуването 
на жените, транспортирането им до Ан-

глия, наемането на имоти за тяхната ра-
бота и рекламирането на предлаганите 
сексуслуги. Илия и Мариян пък се гри-
жели за сплашването,

налагането на глоби 
и осигуряването на кокаин

който проститутките трябвало да пред-
лагат на клиентите си, пише „24 часа“. Те 

били длъжни сами да си 
купуват презервативи и не 
получавали никаква меди-
цинска помощ.

Пред съда старши про-
курор Дамарис Лакин 
каза, че Василева безпо-
щадно експлоатирала 
българките с помощта на 
Василев и Михайлов. По 
думите му, те ги държали 
под строг контрол, рядко 
им позволявали да напус-
кат имотите и вземали по-
голяма част от парите им.

Станало възможно да 
бъдат изправени пред 
съд поради смелостта на 
пострадали жени да сви-
детелстват срещу тях и 
сътрудничеството на бъл-
гарските власти при опе-
рацията по задържането 
им.

Когато английската по-
лиция атакувала дома на Василева и 
Михайлов, открила няколко бокса и 
палка.

Пред съда тримата отрекли обвине-
нията за трафик на хора, контролиране 
на проституция с цел печалба и снаб-
дяване с кокаин, но са признати за ви-
новни. Предстои да бъдат определени и 
присъдите им.

30-годишен мъж от Добрич бе 
задържан под стража по ис-
кане на Германия за обида и 

набеждаване на полицейски служител. 
Варненският окръжен съд разгледа ис-
кане за предаването на 30-годишния 
Йордан Й. на властите в Германия. Той 
е издирван за 3 престъпления – обида 
на две длъжностни лица и набеждаване. 
Обявен е за международно издирване 
от съдебните власти на Германия с евро-
пейска заповед за арест от 10.07.2019 г.

Според обвинението на германските 
власти, на 19.12.2017 г. на летището Ме-
мингерберг Йордан Й. обидил двама по-
лицейски служители, като употребил не-

прилични думи и жестове, за да изрази 
своето неуважение към тях.

В началото на миналата година при 
разпит на варненеца в полицейски 
участък по повод инцидента той заявил, 
че полицейски служител го е блъснал 
и повалил на земята, като вследствие 
на падането му е била нанесена телес-
на повреда. Престъплението, за което 
е разследван 30-годишният мъж от До-
брич, е наказуемо и по българското за-
конодателство. Максималното наказа-
ние според германския Наказателен 
кодекс е до 1 година „лишаване от сво-
бода“ за нанасяне на обида и до 5 г. „ли-
шаване от свобода“ за набеждаване.

Задържаха добричлия за обида на 
полицай в Германия

Българин бе осъден на 8 години 
затвор заради тормоз и опит за 
убийство на бившата му прия-

телка в Италия. 41-годишният Божил 
Христов беше арестуван през ноем-
ври 2018 г., а съдът в град Фоджа обя-
ви присъдата преди дни.

Единствено навременната наме-
са на карабинерите спасила от смърт 
31-годишната жертва, пише „24 часа“.

Христов е осъден и да заплати съ-
дебните разноски, както и щети в пол-
за на жертвата, които ще бъдат опре-
делени в отделен процес. Той обаче 
трябва да плати веднага 10 000 евро.

Случаят с опита за убийство дати-
ра от края на ноември 2018 г., когато 
карабинери на Сан Северо били при-
влечени от виковете за помощ на бъл-
гарка. Тя била застигната от бившия 
си мъж, който я завлякъл насила във 
входа на близка сграда.

Карабинерите успели да спасят же-
ната, която вече била припаднала.

Месеци наред тя била преследвана 
и тормозена от бившия си мъж, с ко-
гото живеела на съпружески начала в 
Еболи и който не се помирявал с раз-
дялата.

Затвор за 
българин, 
опитал да 
убие жена си
в Италия

�  Една жена и двама мъже са разследвани 
за насилие срещу сънароднички

Pixabay

Pixabay

Съдят българи 
за сексуална 
експлоатация 
в Лондон
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М
истериозният мистър 
Мирчев. Така някои 
американски разслед-
ващи медии нарекоха 
българина Александър 

Мирчев, който от години пребивава 
като политически консултант в Аме-
рика. Около него започна да се шуми, 
след като името му се появи публично 
като част от разследването за руското 
влияние в изборите през 2016 г. в САЩ. 
Българинът е сред наблюдаваните от 
Робърт Мълър лица. Той не е директно 
разследван, но следователите се ин-
тересуват от неговите лични и профе-
сионални връзки с двама близки прия-
тели и застъпници на Владимир Путин: 
олигарха Олег Дерипаска и медийния 
магнат Константин Ремчуков. Фокуси-
рането върху него вади на бял свят и 
други интересни връзки, някои от кои-
то водят към Републиканската партия 
и към различни мозъчни тръстове във 
Вашингтон.

Изтекли имейли например за пър-
ви път вадят на показ любопитни отно-
шения между Мирчев и американския 
посланик в Полша Джорджет Мосба-
шърр. Тя е съпругата на бившия фи-
нансов министър Робърт Мосбашър, 
дарител на Републиканската партия и 
поддръжник на кампанията на Доналд 
Тръмп.

Става ясно и че Мирчев е разслед-
ван от ФБР за пране на пари и измами, 
което повдига още по-сериозно темата 
за същината на тези връзки. Както и на 
какво се дължи огромното богатство 
на българина.

От български комунист 
до американски 
гражданин

Историята на Александър Мирчев 
също буди интерес в Америка. Той е 
роден през 1957 г. и известно време е 
един от ръководителите на Комсомола 
в комунистическа България. След кра-
ха на Съветския съюз и комунизма в 
Родината, той заминава за САЩ, къде-
то започва работа за Stewart & Stewart, 
адвокатска кантора със седалище във 
Вашингтон. През 1992 г. той основава 
Krull Corporation, американска консул-
тантска фирма. Малко по-късно Мир-
чев получава и американско граждан-
ство, право, почти винаги отказвано 
на хора, свързани с комунистическия 
режим. Но това правило изглежда не 
важи за българина, което кара много 
хора да се усъмнят, че всъщност той е 
разузнавал в полза на САЩ, докато е 
бил в България. През следващото де-
сетилетие българинът успява да съз-
даде сериозни връзки във Вашингтон, 
особено с членове на републиканска-
та партия като Руди Джулиани, Ханри 
Кисинджър, Джон Маккейн, Линдзи 

Греъм и др.
Рахат Алиев, бившият зет на прези-

дента на Казахстан Нурсултан Назарба-
ев, пише в книгата си „Кръстникът“, че 
по време на едни от първите си разго-
вори с дъщерята на Назарбаев, Дарига, 

Мирчев се опитва да я впечатли, като й 
разказва за срещите, които имал с Кон-
долиза Райз и Дик Чейни.

Мирчев е работил и поне 6 години 
за правителството на Казахстан, кое-
то често бива определяно като автори-

тарно и забогатяващо за сметка на дър-
жавата. Българинът обаче изглежда

не чувства никакви 
угризения

да представлява хора или правител-
ства със съмнителна репутация.

Един от неговите първи клиенти е 
Олег Дерипаска, руският олигарх, на 
който САЩ замрази активите в страна-
та заради съмнения, че е в отношения 
с руската организирана престъпност, 
нещо, което той отрича. Мирчев е ра-
ботил и с Гулнара Каримова, дъщеря 
на президента на Узбекистан, която бе 
обвинена от американските власти ня-
колко години по-късно, че е получава-
ла подкупи до 800 милиона долара от 
телекомуникационни компании.

Мистериозният Мирчев 
от доклада на Мълър: 
Странни връзки и луди пари
�  Българинът пръснал почти $140 000 за 20 дни, познавал Дерипаска, Кисинджър и др.

Мирчев със сигурност се радва на охо-
лен живот. Основният му дом е в луксоз-
на сграда в Джорджтаун, Вашингтон. Той 
притежава имоти и в Италия и в Маями, на 
брега на Океана. Информация, свързана 
с финансовите транзакции на българина, 
показва, че той наистина има много пари 
за харчене. Непотвърдени официално 
данни, цитирани от казахстански разслед-
ващи медии, показват безлимитно харче-
не от страна на Мирчев през юни 2015 г. 
Тогава само за период от 19 дни (от 9 до 27 
юни) той е изхарчил над 180  000 долара. 
Тези средства са оползотворени като от 
истински представител на хайлайфа:

- 11 юни 2015-а Мирчев плаща над 
34 000 долара в Кристис в Лондон и око-
ло 7000 долара за полет до Франкфурт в 
Германия.

- Той дава 52 000 долара в луксозен спа 
център на езерото Вьорт в Австрия на 12 
юни (това включва и 9400 долара за един 
от директорите на медицинската клини-
ка.)

- На 15 юни той харчи 5840 долара в 
Кристис, но този път в Париж.

- Мирчев оставя 26 360 долара в петз-
веден хотел в Лондон на 18 юни и плаща 
почти 4000 долара от Лондон до Астана в 
Казахстан.

- Докато е в Казахстан, той похарч-
ва 17 000 долара в Радисън в Астана и се 
връща обратно в Лондон на 23 юни, хар-
чейки 8442 долара за полета и 4648 дола-
ра за еднодневен престой в петзвездния 
Athenaeum Hotel в Мейфеър.

На следващия ден, 24 юни, той лети за 
Вашингтон с полет, струващ му 9364 дола-
ра, а преди да отлети за Ню Йорк, похарч-
ва още 1600 долара в един магазин.

И други данни сочат, че подобни пъту-
вания и разходи не са били необичайни за 
българина. При едно подобно през 2013 г. 
например той е похарчил повече от 1 ми-
лион долара от своята карта.

Бляскавият живот на Мирчев

Александър Мирчев

Робърт Мълър

MGN

omda.bg
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Дерипаска е единият руснак, от кой-
то разследването на Мълър се интере-
сува. Другият е Константин Ремчуков 
– той също е близък с Дерипаска, като 

има връзки и с Мирчев. Преди време 
той подкрепя политическата реформа 
в Русия и издава независим вестник, 
но, „изпитал отвращение от руската ин-

телигенция“, той в крайна сметка пре-
минава твърдо в лагера на Путин и има 
достъп до най-високо ниво в Кремъл.

Екипът на Мюлер се 
интересува от връзките 
на Мирчев с Дерипаска 

и Ремчуков, защото двамата руснаци са 
толкова близки с Путин, че се смятат за 
негови неофициални PR агенти. По-ра-
но тази година Асошиейтед прес съоб-
щи, че американски дипломати от 2006 г. 
описват Дерипаска като „един от двама-
трима олигарси, към които Путин се об-
ръща редовно“, както и „малко или мно-
го постоянен спътник при пътуванията 
на Путин в чужбина.“

През годините Мирчев е работил 
за или с редица руски и източноев-
ропейски клиенти, включително с 
режима на казахстанския диктатор 
Нурсултан Назарбаев. Мирчев служи 
като „посредник“ между президента 
Назарбаев и американските енергий-
ни компании, като съветва диктатора 
относно „кои компании и проекти мо-
гат да бъдат по-полезни за страната 
му“, сочи информацията в поверите-
лен доклад, изготвен от частната раз-
узнавателна компания Stratfor и пуб-
ликуван от Wikileaks.

Преди Мирчев да бъде нает от ка-
захстанското правителство през 2002 
г., избухва скандалът, станал известен 
като „Казахгейт“: американският биз-
несмен Джеймс Гифен беше аресту-

ван в САЩ по обвинение за създаване 
на схеми, които са облагодетелствали 
високопоставени казахски държавни 
служители. За самият Назарбаев аме-
риканското Министерство на право-
съдието твърди, че контролира бан-
кова сметка в Швейцария, в която 
притежава около 87 милиона долара 
– пари, които се разглеждат като по-
стъпления от подкупи, извършени от 
името на Гифън.

Именно компанията, наречена 
„Global Options Management“, на коя-
то Мирчев става председател и соб-
ственик на ½ от нея, изготвя доклад 
за това как правителството на Ка-
захстан, и по-специално Назарба-
ев, трябва да овладее скандала в Ка-
захстан.

Връзките с Казахстан

Мирчев и Джорджет Мосбашър

MGN

Олег Дерипаска

MGN
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BG ТЕЛЕГРАФ
Не и на операция в Сирия, 
и на санкции за Турция

България е категорична, че воен-
ната операция на Турция в Сирия 
трябва да спре. В същото време Со-

фия не би подкрепила и евентуални ико-
номически санкции срещу Турция зара-
ди загубите, които би претърпяла. Това 
се разбра от думите на премиера Бой-
ко Борисов след днешното заседание на 
съвета по сигурността към Министер-
ския съвет и среща при президента Румен Радев. Те бяха провокирани от ескали-
ралото напрежение заради операцията на Турция в Сирия.

Двоен убиец ръководел банда 
за рекет от затвора

Двоен убиец, осъден на доживотен 
затвор без право на замяна, е ръ-
ководел организирана престъпна 

група, която беше разбита в Бургас. Той 
излежава присъда в старозагорския за-
твор за взрив, поставен в автомобил, 
при който загиват двама души. Държал е 
връзка с останалите членове на групата 
чрез приложение в интернет.

Групата работела по две направления 
- изнудвала бизнесмени да прехвърлят бизнеса си и давала пари назаем срещу 
висока лихва.

Почина джаз музикантът 
Милчо Левиев
Големият български джаз музикант, 

пианист, композитор и аранжор 
Милчо Левиев почина на 81 години 

в Солун след тежко боледуване.
Той е завършил държавната консерва-

тория в София, където негови професо-
ри са Панчо Владигеров и Андрей Стоя-
нов.

По идея на Радой Ралин създава групата „Джаз фокус ’65”, през 1970 г. заминава 
за Лос Анджелис и остава там до 1977 година. В началото на 80-те години се за-
връща за кратко в България и изнася поредица от концерти.

Запорираха имущество на 
Арабаджиеви за над 310 млн. лв.

Комисията за противодействие на 
корупцията наложи запор на иму-
щество за над 310 милиона лева на 

Вълчо и Маринела Арабаджиеви. Това 
става след получено уведомление от 
Специализираната прокуратура за учас-
тие на семейство Арабаджиеви в прес-
тъпна група. Маринела и Ветко Ара-
баджиеви са в ареста с обвинения за 
данъчни престъпления и пране на пари. 

В продължение на месеци властите ги издирваха, а през март тази година ги за-
държаха в имение в Испания.

Слави Трифонов обяви, 
че скоро пуска 7/8 ТВ
Шоуменът Слави Трифонов обяви, че „скоро” 

тръгва телевизионният му проект – 7/8 ТВ. Той 
публикува рекламен клип, от който обаче не 

се разбира нито кога ще стартира 7/8 ТВ, нито дали ще 
е само онлайн.

Трифонов, който наскоро учреди партията си „Няма 
такава държава” при пълна секретност, спазва досе-
гашната си тактика и отказва да даде каквато и да е 
информация и за телевизионния проект. От екипа му 
също мълчат. По неофициална информация 7/8 ТВ ще 
бъде обявена официално в близките дни.

Insurance subject to terms, qualifications and availability.  Allstate Property and Casualty Insurance Company, Allstate 
Fire and Casualty Insurance Company, Allstate Indemnity Company, Allstate Vehicle and Property Insurance Company. 
Life insurance and annuities issued by Lincoln Benefit Life Company, Lincoln, NE, Allstate Life Insurance Company, 
Northbrook, IL, and American Heritage Life Insurance Company, Jacksonville, FL.  In New York, Allstate Life Insurance 
Company of New York, Hauppauge, NY. Northbrook, IL. © 2010 Allstate Insurance Company.
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Ф
едерален съдия в Чикаго 
издаде временна заповед 
във вторник, блокирайки 
влизането в сила на прави-
лото на президента Тръмп 

за хората на помощи (public charge rule), 
с което неговата администрация прави 
по-трудно получаването на зелена карта 
и гражданство. Федерални съдии в три 
други щати са издали подобни решения 
в петък.

Чикагският съдия Гари Фьодер пре-
доставя дълго обяснение за решението 
си. Той пише, че „този случай има важни 
политически последици“, но и че рабо-
тата на Конгреса е да прокарва прави-
ла. Той блокира правилото public charge 
rule след подаден иск от няколко инсти-
туции. Едната е администрацията на ок-
ръг Кук, който е най-големият окръг не 
само в Чикаго, но и в Илинойс. Другата 
е коалицията за имигрантски и бежански 
права (ICIRR), а последната - Центърът на 
Шривър, който представлява ICIRR в съ-
дебния процес.

„Промяната на правилото за хората, 
взимащи държавни субсидии, би нало-
жила реална и необратима вреда за хо-
рата, които наричат окръг Кук свой дом“, 
каза главният окръжен прокурор Ким 
Фокс. „Никой не трябва да живее в страх 
и да се чувства принуден да се откаже от 
публични ресурси за достъп до храна, 
жилищно настаняване и здравеопазва-
не. Благодарна съм за готовността на же-
ните и мъжете от прокуратурата и наши-
те партньори в това дело да се изправят 
пред тези дискриминационни атаки”, до-
пълни тя.

Досегашното правило, което беше въ-
ведено през 1999 г., считаше, че ими-
грант на помощи е някой, чийто доход е 
50% или повече от социални програми. 
Но там не са включени имигрантите. Но-
вото правило е описано в 837 страници 
и изрично посочва имигрантите -  то би 
трябвало да гарантира, че имигрантите 
ще могат да се издържат сами и няма да 
разчитат на държавни и социални помо-
щи. То трябваше да влезе в сила на 15 ок-
томври. 

Под ударите 
на новото правило

за public charge ще са всички имигран-
ти, ползвали Medicaid, ваучери за храна 
и жилище, субсидии за здравни застра-
ховки и други социални помощи.  През 
август и.д. директор на службата по ими-
грация Кен Кучинели обясни, че според 

правилото човек на помощи е този, кой-
то получава една или повече субсидии 
за повече от 12 месеца акумулативно за 
даден 36-месечен период. „Това означа-
ва, че ако някой ползва две програми за 
един месец, ще се смята за два месеца”, 
обясни още той.

Освен ползването на социални про-
грами, имиграционните власти ще взи-
мат предвид

образование, доходи и 
здравословно състояние,

за да решат дали да дадат зелена карта и 
гражданство на кандидат-имигрантите.

Други фактори, които ще играят сре-
щу кандидатите за зелени карти, са здра-
вословно състояние, което може да им 
пречи на училище или работа,   да ня-
мат достатъчно средства, с които да по-
крият „всякакви разумни предсказуеми 
медицински разходи“, свързани с това 
здравословно състояние; финансови за-
дължения; да са били одобрени за соци-
ална помощ, дори и да не са я ползва-
ли; нисък кредитен рейтинг (ниски FICO 
точки), липсата на здравна застраховка; 
липсата на колежанска диплома; недо-
бър английски език, който може да по-
пречи на кандидата да влезе на пазара 
на труда, и наличието на спонсор, който 
едва ли би осигурил финансова помощ.

Правилото няма да засегне имигранти, 
чиито родители или други спонсорира-
щи за зелена карта, които са американ-
ски граждани, са получавали помощи, 
дори и те да са били в полза на спонсо-
рирания.

Първият съдия, който блокира пра-
вилото public charge rule, беше от  Ню 

Йорк. Съдия Джорд Даниелс, който е бил 
назначен от президента Бил Клинтън, се 
мотивира с това, че 

подобно правило e против 
„американската мечта“

и лишава много хора от възможността за 
просперитет и успех чрез упорит труд.

Според някои анализатори с влизане-
то в сила на промяната в правилото за 
хората на помощи 400 000 имигранти ще 
бъдат отрязани от възможността да по-
лучат зелени карти. 

Администрацията на Тръмп прокара 
и други ограничения за легалните ими-
гранти. Те ще трябва да докажат, че ще 
имат здравна застраховка в Америка. 

В президентски указ от началото на 
септември се казва, че на имигрантите 
ще им бъде забранено да влязат в САЩ, 
ако не бъдат

покрити от здравна 
осигуровка в рамките 
на 30 дни от влизането си

в страната или не покажат, че имат дос-
татъчно финансови средства, за да пла-
тят за медицински разходи.

Указът не се отнася за хора, които са 
вече в САЩ. Той обаче важи за съпрузи 
и родители на американски граждани, 
кандидати за виза. За визите на деца на 
американски граждани няма да се искат 
доказателства за здравна застраховка.

Белият дом изтъкна новото изискване 
като нужно за „защита на обезщетения-
та за здравеопазване за американските 
граждани“ и твърди, че неосигурените 
имигранти създават финансова тежест 
за болниците.

Moщна съдебна офанзива
срещу правилото на Тръмп
за имигрантите на помощи

�  Четирима съдии блокираха правилото public charge, което спира 
имигрантите да получават зелена карта и гражданство

Президентът Доналд Тръмп обя-
ви миналата седмица, че офи-
циално е одобрил включването 

на Полша в програмата на САЩ за без-
визово пътуване за туризъм и бизнес 
с престой до 90 дни.

В края на септември той заяви го-
товността Вашингтон да направи 
тази крачка „в следващите седми-
ци“. Тогава Тръмп обсъди с президен-
та Анджей Дуда увеличаване на при-
състващите на ротационен принцип 
американски военни в Полша с около 
1000 души и падането на визите.

Очакваше се решението за визите 
да бъде обявено по време на офици-
ално посещение на Тръмп във Варша-
ва в началото на септември, но Тръмп 
отмени в последния момент визита-
та с обяснение, че трябвало да остане 
в страната заради задаващ се мощен 
ураган.

След това полски медии започна-
ха да прогнозират, че е по-вероятно 
това да стане в началото на 2020 г. и 
поляците да започнат да пътуват до 
САЩ от следващото лято. Смята се, че 
за реалното задействане на нови ви-
зов режим са необходими около 6 ме-
сеца.

Вашингтон 
свали визите 
за Полша

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com



Е
дно убийство разтърси бъл-
гарите в Чикаго и по целия 
свят тази седмица. В събота 
през нощта BG VOICE научи, че 
жертви при поредната стрел-

ба в Чикаго са наши сънародници. В 
първите часове на неделния ден се оп-
итахме да съберем парчетата от пъзела 
на това нелепо престъпление, а после 
научихме и повече за жертвите и тяхна-
та твърде кратка любов. Но все още ня-
маме отговор на въпроса защо.

В събота вечерта Ивайло Попов и не-
говата съпруга Цветанка поканили май-
ката на Иво Искра и нейния приятел 
Дейвид на вечеря в апартамента им на 
W Irving Park Rd. в Чикаго. Никой не по-
дозирал, че празничният повод ще се 
превърне във фатална трагедия. На ве-
черята трябвало да присъства и синът 
на Цвети от предишен брак - Данаил. 
Той обаче закъснял. Когато стигнал до 
блока, чул изстрели. Той открил семей-
ството си застреляно от упор, докато 
седели на масата.

“Чухме пет изстрела. Излязохме и ви-
дяхме, че има труп на терасата, и моя 

племенник се обади на полицията”, раз-
казва Янка Гогова, която живее отстре-
ща. Тя вижда Данаил да излиза от апар-
тамента, но никой друг от семейството. 
Пристига полиция. Те намират още 
една простреляна жена на третия етаж. 
Тя умира по-късно в болницата. Аресту-
ват мъж – друг съсед. 

След стрелбата той оставил пистоле-
та на масичка в своето жилище, излязъл 
навън и казал на пристигналите поли-
цаи: „Мисля, че търсите мен. Аз го на-
правих“, стана ясно в съда.

Властите идентифицираха заподо-
зрения като Кшищоф Марек - на 66 го-
дини, бивш строителен работник, който 
от 15 години живее в сградата и дори е 
бил неин домоуправител.

“Когато той влязъл в апартамента на 
съседите си, четиримата души вечеря-
ли. Все още не знаем защо, но мъжът за-
почнал да стреля и убил четиримата”, 
каза Антъни Рико, зам.-шеф на полици-
ята в Чикаго. 

Марек остава в ареста без право на 
гаранция след заседание на съда в по-
неделник. 

Той не говори с 
разследващите

каза за BG VOICE полицейският пред-
ставител на МВР във Вашингтон Геор-
ги Овчаров, който беше командиро-
ван в Чикаго, за да координира случая. 
“Открити са детайли в апартамента на 
арестувания, които могат да доведат до 

BG VOICE
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ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

Тройно убийство 
разтърси българско 
Чикаго
�  Все още няма мотив за нелепата 

смърт на Цвети, Иво и Искра

Сн.: АП/БТА



заключението, че е бил ментално неста-
билен и има параноя за следене”, обяс-
ни Овчаров.

Арестуваният няма криминални про-
яви в САЩ, но от българското МВР ще 
проверяват неговото минало в Европа 
– той е полски гражданин и е прекарал 
по-голяма част от живота си там. 

По време на изслушването в съда ста-
на ясно, че Марек имал конфликти с 
обитателите на жилищния блок и бил за-
лепил от вътрешната страна на входната 
врата на апартамента си 

заплашителни бележки, 
сочещи, че планира 
насилие

Бележките били написани на полски 
– родния език на Марек. На едната пи-
шело: „Никаква милост. Помни какви 
мръсотии ти правят, ти контролираш 
нещата, не те. Стига толкова. Те трябва 
да платят за това“. На другата пишело: 
„Утре. Никаква милост, никакво глупаво 
колебание. Помни кой си. Помни какво 
ти направиха (следва вулгарна дума). Те 
трябва да платят за това“.

Според говорител на полицията, Ма-
рек се карал със съседите си за дребо-
лии. Например, жената, която живеела 
над него, го ядосвала, защото според 
него стъпвала шумно по пода в апарта-
мента. Но 

не е имал кавги 
с българите

“Не е имало допирни точки между из-
вършителя на престъплението и бъл-
гарското семейство. Извършителят на 
престъплението е бил затворен, само-
жив човек, не е обичал да говори, по-
ради което нашите сънародници не са 
имали контакт с него”, обясни генерал-
ният консул в Чикаго Иван Анчев. Той 
също на няколко пъти се среща с раз-
следващите полицаи и семейството на 
загиналите.

На изслушването в понеделник про-
курорите са представили съдебен до-
кумент, в който асоциацията на живее-
щите в блока искала да изгони Марек, 
защото не плащал ипотеката си и дру-
ги вноски. Като вероятна причина за по-
стъпката му e финансов натиск, на който 
може би е бил подложен в последните 
дни, тъй като е имал сериозни финансо-
ви проблеми и опасност да изгуби жи-
лището си. Той е обявил и фалит.

Проблемите с Марек са започнали, 
след като той е бил отстранен от пос-
та на домоуправител на кооперацията, 
разказва съсед. 

В понеделник от съдебна медицина 
официално идентифицираха жертвите. 
Четиримата, застреляни в един от апар-
таментите, са 43-годишната Цветанка 
Костадинова, 43-годишният й съпруг 
Ивайло Попов, 61-годишният Дейвид 
Ханик и 65-годишната Искра Пурел По-
пова. Жената, която е била простреляна 
в главата, докато се опитвала да избяга 
и по-късно е издъхнала от раните си, е 
53-годишната Йоланта Тополска, от пол-
ски произход. 

Кметът на Чикаго Лори Лайтфут също 
коментира убийството в „Туитър”. Тя на-
писа, че въпреки че стрелбата е „ужася-
ваща и почти необяснима, но се случва 
твърде често – не просто тук, но и в ця-
лата страна“. Престрелките в Чикаго от 
началото на годината са над 2200, което 
е с около 200 по-малко от същия пери-
од на 2018-а.

Ивайло Попов живее от близо 20 
години в Чикаго. Цветанка Кос-
тадинова пристигнала в Чикаго 

след сватбата си с Ивайло преди около 
две години, след като в България се сре-

ща и влюбва в Иво. Двамата се женят. 
Това е втори опит за любов за двамата 
след предишни разводи.

От предишен брак Ивайло има дъще-
ря в тийнейджърска възраст, която също 

живее в Чикаго и е кръстена на баба си 
Искра, която е убита при стрелбата. 

Цветанка има син, Данаил, който също 
живеел в апартамента, където е извър-
шено престъплението и се разминава на 
косъм със смъртта, защото закъснява за 
семейната вечеря.

През последната една година Цветан-
ка е работила като учител в детската гра-
дина „Стелина“, а преди това в неделно-
то училище „Джон Атанасов“. Жената е 
трябвало да бъде на работа в понедел-
ник сутринта. Директорката Стела Ка-
лайкова не знае как ще обясни на деца-
та, че тяхната учителка вече я няма. Тя 
разказва, че и децата, и родителите мно-
го са обичали Цветанка.

„Загубата на такъв човек по такава не-
лепа причина за мен е ужасна трагедия. 
Случва се много често, но нямам обясне-
ние защо се случва. И малко трудно… не 
знам колко време сега ще ни отнеме, за 
да може да асимилираме тази информа-
ция. До последно се надявах, че може би 
не е вярно“, споделя Калайкова.

„Не мога да го преживея сега, че това 
може да се случи на такъв млад човек, 
който е дошъл да си търси любовта в 
тази страна. Нов живот, да изгради друго 
семейство и да загине по този изключи-
телно нелеп начин по причина на някак-
ви психопати, които живеят около нас и 
никой не ги забелязва“, добавя още тя.

Ивайло е работил в сервиз за смяна 
на автомобилни стъкла. Той и майка му 
Искра са от Габрово, а Цвети от София. 
Ивайло е с двойно гражданство – бъл-
гарско и американско, а приятелката му 
– със зелена карта.
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Втори шанс за любов 
за Ивайло и Цветанка

Сн.: АП/БТА

Кшищоф Марек

Представителят на МВР във Вашингтон Георги Овчаров беше командирован в Чикаго за среща с полицията
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US ТЕЛЕГРАФ
Пелоси: Изтеглянето на 
US военни от Сирия да спре

Председателката на Камарата на 
представителите в Конгреса Нан-
си Пелоси поиска законодателни 

мерки, с които да се отмени изтеглянето 
на американските войски от Сирия. То бе 
наредено от президента Доналд Тръмп 
преди дни.

Пелоси каза, че е разговаряла с репу-
бликанеца Греъм и той работи по проект 
за закон, който да бъде приет от двете партии. Целта е да се забрани продажба-
та на оръжия на Турция и да се наложат санкции на авоарите на турски лидери 
в САЩ.

Четирима убити при стрелба 
в казино в Ню Йорк

Четирима души бяха убити и трима 
ранени при стрелба в Ню Йорк. Ра-
нените - жена и двама мъже - били 

откарани в болница, но животът им не е 
застрашен.

Стрелбата избухнала в нелегално кази-
но в Бруклин малко преди 7 часа местно 
време.

Жертвите били на възраст от 32 до 49 
години.

На мястото на стрелбата били намерени две огнестрелни оръжия.

Пентагонът съдейства на 
разследването за импийчмънт
Пентагонът ще сътрудничи на раз-

следването за импийчмънт срещу 
президента Доналд Тръмп, заяви 

американският министър на отбраната 
Марк Еспър.

Еспър заяви това въпреки изявлението 
на Белия дом, че спира всякакво сътруд-
ничество с Конгреса по случая.

„Ще направим всичко, за да сътрудни-
чим на Конгреса”, заяви Еспър. Конгресмени искат от Пентагона документи по 
„украинската афера”.

Калифорния забранява 
естествената кожа от 2023 г.

Губернаторът на Калифорния Гавин 
Нюсъм подписа закон за забрана на 
производството на изделия от ес-

тествена кожа, тяхната продажба и раз-
пространение на територията на щата.

Новият закон ще влезе в сила на 1 януа-
ри 2023 г. Той забранява използването на 
естествени кожи при производството на 
облекло, чанти, обувки и други артикули. 
Изключение ще се прави единствено за 

предметите, предназначени за извършване на религиозни обреди, и за препа-
рираните животни.

Две жертви при срутване на 
строящ се хотел в Ню Орлиънс
Двама души загинаха, над 20 бяха ра-

нени и един е в неизвестност след 
срутването на част от хотел „Хард 

рок” в центъра на Ню Орлиънс, който е в 
процес на строеж.

18 души бяха приети в болница, някол-
ко други са отишли сами да потърсят ме-
дицинска помощ.

Смята се, че нито един от тях не е полу-
чил опасни за живота травми.

По време на инцидента на строителната площадка е имало над 100 работници.
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Т
ретият български събор във 
Финикс протече повече като 
фестивал и се състоя пред 
центъра за изкуства в града 
(Phoenix Center for the Arts), 

откъдето са съдействaли за събитието. 
Подкрепа са оказали и от културния от-
дел на общината (Coty of Phoenix Offi  ce 
of Arts and Culture).

„Започнахме в 2 часа следобед и про-
дължихме чак до 10 вечерта”, разказва 
Таня Димитров, основател на събора, за-

едно със съпруга си Дими-
тър Димитров, и хореограф 
на танцов състав „Балка-
ник“. Миналата година събо-
рът беше в двора на църква-
та „Св. София“ във Финикс.

Новата локация тази го-
дина даде възможност да 
присъстват много хора от 
други националности, като 
посещаемостта

достигна 
няколкостотин 
души

„Успяхме да направим 
и реклама по телевизията 
и това допринесе повече 
хора да разберат за събити-
ето“, обяснява Таня. „За пър-
ви път в програмата имахме 
поздрав от босненска гру-
па на юноши от Финикс. Из-
пълнения на танци и хора 
показаха и двете групи – за 
възрастни и деца - на „Бал-
каник“, допълва тя. „Всич-
ки танцуваха хоро, не само 

българите. Беше вълнуващо да видиш 
хора от различни националности, хва-
нати заедно, усмихнати и щастливи“, до-
пълни тя.

На сцената се качиха и Цветанка Ва-
римезова, народна певица и професор 
по фолклор в Калифорнийския универ-
ситет в Лос Анджелис, родопската певи-
ца от Сан Хосе, Калифорния, Мария Бе-
белекова и Румен Сали Шопов със своя 
тъпан. Бяха поканени и Румен Костов (от 
Питсбърг) с дъщеря си Ина Костова(от 
Финикс), които се представиха с песни 
под съпровод на тамбура.

Антон Шекерджиев от Тусон, Аризо-
на, свири на каба гайда, а американецът 
Хектор Безанис от Сан Франциско пока-
за уменията си на тракийска гайда. „Хек-
тор говори и прекрасен български“, въз-
хищава се Таня. Освен това на събора 
имаше щанд за сувенири, гостилница с 
ястия като

банички, скара, 
тулумбички

прасковки, изложба на народни носии и 
битови предмети. „Успяхме да изложим 7 
носии от различни краища на България, 
като се стараехме те наистина да идват 
от „скрина на баба“, издава подробности 
от организацията Таня.

За децата пък имаше рисуване на 
лица. „Естествено, повечето дечица бяха 
с българския флаг на бузките“, не про-
пуска да отбележи организаторката. Го-
лям интерес предизвика работилницата 
за български бродерии на Веси Казашка 
от Ел Ей, която участва за втори път. „Тази 
година тя беше подготвила специални 
комплектчета за деца и начинаещи въз-
растни. На децата специално тя показа 
канатица, една от най-популярните бро-
дерии. Обясненията й бяха много лес-
ни и достъпни за всички и те се справи-
ха чудесно. Тя наистина успя да предаде 
на участващите в уъркшопа любовта към 
шевицата“, каза Таня.

Българи и американци се хванаха 
заедно на хоро във Финикс
�  Третият български събор събра няколкостотин души и продължи до тъмно

Снимки:  фейсбук: Таня Димитров

Част от концертната програма

Румен Сали Шопов с тъпан Народна носия

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com
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Българка проби с бижутата си 
в известен мол в Чикаго

В 
Чикаго един от най-популяр-
ните молове е този в пред-
градието Розмът. Той се казва 
Fashion Outlets of Chicago. На 
пръв поглед изглежда абсурд-

но в него да има български представител, 
но отскоро там се помещава бизнесът на 
една симпатична българка.

Тя ще ви помогне да бъдете по-щастли-
ви, по-малко стресирани, повече в хар-
мония със себе си и природата. Целият 
този позитивизъм е „заключен“ в бижу-
тата, които сънародничката ни продава, 
тъй като те са направени с енергийни ка-
мъни. Ще намерите нейния щанд Solo.Art 
Jewelry на втория етаж на Fashion Outlets 
of Chicago.

36-годишната

Теодора Дякова изработва 
бижутата сама

Поръчва камъни от специални достав-
чици, които търсят енергийни камъни 
от цял свят. „Работя с една жена от Кали-
форния, една от Индия, една от Тайланд 
и една от България. Сега имам всички 
енергийни камъни“, разказва Теди. „Кога-
то правя бижута вкъщи или сред приро-
дата, изпадам в едно безвремие, много е 
приятно. Сега си пренесох работилнич-
ката в мола и също е интересно за 
мен”, споделя тя.

Самата Теди вярва в това, че има 
камъни за благополучие и такива, 
които предпазват от злото. „В мо-
мента аз самата нося три гривни с 
енергийни камъни. Червена от ру-
бин, който помага за позитивизма, 
но и предпазва. Може да се каже, че 
рубинът е един центриран камък. 
Другата ми гривна е черна, с он-
икс, който предпазва от „лоши очи“, 
и третата ми гривничка е с хема-
тит и розов кварц. Хематитът пома-
га с кръвообращението, а розовият 
кварц е камъкът на любовта“.

„Колкото по-блед и прозрачен е 
един камък, толкова повече слън-
чева енергия е събрал в себе си. 
Може и да не е толкова прозра-
чен – зеленият камък също е в тази 
категория. Някои камъни черпят 
енергия и от луната“, казва Теди. „И кога-
то такива камъни са заключени в бижу, те 
дават от своята енергия на човека, кой-
то ги носи. Може и да е един камък. Има 
камъни против стрес, за придобиване 
на самоувереност, зодиакални камъни“, 
обяснява още тя.

Теодора от малка се занимава с напра-
вата на аксесоари като хоби. Ходила е на 
народни танци и е правила аксесоарите 
за костюмите на танцьорите. Преди 6 го-
дини открива колко красиви и полезни 

могат да бъдат камъните от природата. 
„Тогава дъщеря ми беше на една година и 
аз поръчах разноцветни топчета, за 
да си правим бебешки гривни. Вмес-
то това дойдоха едни много краси-
ви камъчета. Започнах да се интере-
сувам от различни неща, свързани с 
природата, и от енергийните камъ-
ни“, спомня си тя.

Две години след това Теодора 
идва в Америка със семейството си 
със зелена карта. Установява се пър-

во в Мичигън. Започва да прави би-
жута с енергийни камъни и

създава собствена марка 
и сайт

„Кръстих компанията си Solo.Art, за-
щото си бях наложила да се съсредоточа 
върху правенето на едно нещо – освен с 
народните танци, бях минала през йога 
и какво ли още не и така ми дойде иде-
ята за думата соло като символ за едно 
нещо“, издава подробности около бизне-

са си Теди.
„Обществото в Мичигън много ми по-

могна. Започнах първо с бижута за мама 
и бебе, за мама и малки госпожици и 
участвах на коледните базари, на които 
всички ме приемаха прекрасно. Когато 
се преместихме в Чикаго, започнах пър-
во да подарявам бижута на приятелки, а 
постепенно и да продавам на тесен кръг 

от хора. Така започна цикълът производ-
ство-продажба/производство-търсене“, 
казва българката.

Преди година италиански фризьорски 
салон в Чикаго предлага на Теди да про-
дава при тях и да направи цяла витрина 
вътре. Директният контакт с клиентите 
се оказва много по-удачен начин хората 
наистина да се докоснат до специалните 
камъчета и да се убедят във фината изра-
ботка на бижутата й. Тази година тя реша-
ва да предложи подобна идея на мола в 
Розмънт. „Ръководството много хареса 
идеята и целият процес, преди да започ-
на при тях, протече много гладко“, раз-
крива българката.

Откриването на Solo.Art Jewelry в Роз-
мънт бе в началото на октомври. Редовно 
там спират хора от Индия, които са запоз-
нати с науката за енергията на камъните. 
„Много лесно се говори с тях. Вече има и 
българи, които също проявяват интерес. 
Хората се спират много, когато правя би-
жута на място. Учудващо е колко много 
хора напоследък се обръщат към при-
родата – дали ще е растение, дали ще е 
камък, дали ще е само една разходка в 
парка и правилно дишане, както и йога“, 
обяснява Теди.

Тя съветва всеки, който си купи бижу с 
енергиен камък,

първо да го „занули“
„Камъкът се заравя в почва от приро-

дата, чиста и дива. Аз го правя също с мо-
ите камъни. Заравям камъните и те стоят 
там между 24 и 48 часа. След това ги оста-
вям на слънце за 4 до 6 часа“.

Дъщеричката на Теди също се е запа-
лила по науката за камъните и постоянно 
носи на майка си такива, които е намери-
ла навън, за да бъдат проверени дали са 
енергийни. За в бъдеще Теди се надява да 
може да участва в благотворителни кау-
зи или в инициативи за правене на бижу-
та в група.

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

�  Щандът на Теодора Дякова ще ви зареди с енергия

Tеодора пред щанда си в мола

Снимкa:  Теодора Дякова, Solo.Art Jewelry.com

Огърлица 
с оранжев 
авантюрин 
(носи късмет)

Обеци 
за късмет

Гривна с 
ангелит за 
спокоен дух



Т
я е млада, секси, красива и мно-
го талантлива. Обиколила е све-
та със своята цигулка. Свирила 
е на какви ли не щури места – 
на хеликоптерна площадка на 

върха на небостъргач, в палатите на шей-
ховете на Абу Даби, Дубай и Катар, в ма-
шинното отделение под вода на огромен 
кораб. Четири пъти Таня Тингарова оби-
каля свята, за да реши да се върне накрая 
в родния Пловдив, а там да срещне своя 
Свет... Да, същият Свет Радославов, хип-
хоп цигуларят, който спечели златен бу-
тон на шоуто „България търси талант“...

Когато питат 6-годишната Таня дали 
иска да свири на цигулка, тя плахо казва 
„да“, понеже я е срам да каже „не“. По-го-
лямата й сестра Ева вече свири на цигул-
ка с голямо желание, тя е идол за малката 
Таня. Докато учи в Музикалното училище 
в родния й Пловдив, Ева е приета в част-
ната академия Idyllwild Arts Academy в 
Калифорния. А Таня признава, че свири 
не толкова от желание, а просто й се уда-
ва с лекота.

След завършването на VII клас канди-
датства в същата Академия за музика и 
изкуства „Айдълуайлд“, където учи сес-
тра й, като тайничко се надява, че няма 
да я приемат. „Бях щастлива в Пловдив, 
първа по успех и с цигулката, имах и 
много приятели и не ми се заминаваше“, 
спомня си Таня. Един ден тя сварва вкъ-
щи цяло стълпотворение от баби, лели, 
родителите, приятели. Стряска се дали 
не се е случило нещо лошо, а те ликуват, 
че са я приели на пълна стипендия в „Ай-

дълуайлд“, както сестра й. Десет дни 
по-късно 14-годишната

Таня вече каца 
на летището 
в Лос Анджелис

все едно е кацнала на Марс – един 
непознат свят.

Да учиш в „Айдълуайлд“ е много 
престижно. Това е едно от трите най-
титулувани и най-скъпи училища по из-
куства в света. Таксата е 60 хиляди дола-
ра годишно. Там учат деца на холивудски 
знаменитости, на министри. А Таня е едно 
от 10-те избрани талантливи деца от цял 
свят, на които академията поема изцяло 
издръжката, за да може те на свой ред да 
разнасят славата на училището с таланта 
си и множеството си концерти.

В „Айдълуайлд“ Таня попада в средата 
на разглезените деца на знаменитостите, 
които непрекъснато изключват заради 
лошо поведение. За нея обаче няма друг 
път, освен да свири по 10 часа дневно и 

да учи по нощите, за да оправдае дове-
рието да е една от избраните десет. И е 
все така блестяща. После е приета в ня-

колко университета на пълна стипендия, 
но избира Ню Йорк – влюбва се в града 
от пръв поглед. Записва се в Щатския 

университет на Ню Йорк „Stony Brook“ и 
на 18 години попада в Голямата ябълка.

Там тя за пръв път изпитва удоволст-

вие от 
свиренето. 

„Преподава-
телката ми беше 

някак по-свободолю-
бива и ме вдъхнови адски 

много да свиря. Смело смесвах различ-
ни стилове“, казва младата дама. Тя за-
почва да свири в българския бар „Дежа 
ву“ в Ню Йорк, като собственикът му по-
строява специална сцена за нея и й купу-
ва електрическа цигулка. Там се вдъхно-
вява от диджей миксирането и започва 
смело да смесва стилове – хаус, поп за-
едно с класика, или така нареченият кро-
соувър. В същото време продължава да 
изнася класически концерти към уни-
верситета в зали, катедрали и църкви.

Когато най-неочаквано й предлагат да 
свири в Оман, тя казва: „Къде се намира-
ше Оман?“, но заминава. И се потапя

в приказния свят 
на Близкия изток

Свири в 5-звездни хотели по една го-
дина в Абу Даби и Оман и няколко годи-
ни в Дубай.

В ОАЕ българката изнася концерти 
пред емирите на Дубай, Абу Даби и Ка-
тар. Там свири главно фюжън – хаус и 
поп, на модни събития, участия в Нацио-
налната телевизия и по лични поводи на 
най-високопоставените държавни глави. 
Свирила е на 30-тия рожден ден на дъ-
щерята на емира на Абу Даби. Неприлич-
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БОРЯНА АНТИМОВА
boryana@bg-voice.com

В клипа „Българка“.

Таня в една приказка 
на Шехерезада
�  Талантливата цигуларка обиколи 

света, за да се върне в Пловдив

Магията на уличните импровизирани концерти.

В Дубай. В клипа по музика от „Игра на тронове“, заснет на Асеновата крепост, Таня свири, докато язди на кон.



ни предложения от принцовете не е има-
ла, казва, че винаги са се отнасяли много 
уважително с нея.

В Катар пък попада буквално в дви-
жение на царска сватба. Женят се внуци 
на владетелите на Катар и Дубай. „Моят 
мениджър ми каза: „Имаш 30 минути да 
стигнеш до летището. Грабвай бяла рок-
ля и цигулката и тичай“. Не знаех къде 
отивам. И както се бях запътила на фит-
нес и си пиех кафето, спрях едно такси и 
- към летището. В Катар попаднах на най-
приказната сватба, която съм виждала в 
живота си, като в приказките на Шехе-
резада от „1001 нощ“. Цялото небе беше 
покрито от инсталации - облаци от цве-
тя. Аз съм на един пиедестал, с огромна 
арка, направена като Колизеума в Рим, и 
докато свиря, ме прожектират на една 
огромна видеостена. Всичките маси са в 
скъпоценни камъни... Изумително“, въл-

нува се Таня.
Друг път тя получава покана за фина-

ла на „Формула 1 Гран При“ на пистата 
„Яс Марина“ в Абу Даби. Попада на част-
но парти на един от принцовете на Абу 
Даби по случай финала. А от прозорци-
те се вижда панорамна гледка на писта-
та долу. „Аз тогава имах друго участие и 
си носех цигулката – казва Таня. - И те ми 
казват: „Защо не изсвириш нещо за прин-
ца за поздрав“. Свиря, а те ми ръкопляс-
кат, стана като концерт, не поглеждаха 
към пистата. По едно време принцът се 
пошегува: „Ама ние забравихме за какво 
сме се събрали тук“.

Междувременно цигуларката е приета

на най-луксозния круизен 
кораб – „Кристъл”

който 23 пъти е на първо място в света. 
На него участват много известни арти-
сти и музиканти на световно ниво. Таня е 
включена в уникалния и единствен спек-
такъл на Бродуей на вода. С кораба ци-
гуларката 4 пъти обикаля света. Била е 
на много интересни, екзотични дестина-
ции в 60 държави. Посетила е уникални 
места, като Френска Полинезия, Велик-
денските острови, островът на Робин-
зон Крузо, цяла Латинска Америка. Сви-

рила е на карнавала в Бразилия, в цяла 
Европа, на Тихоокеанските острови, в Ав-
стралия, Нова Зеландия, Гренландия, Ан-
тарктида... Била е по места, където само 
кораби на „Нешънъл Джиографик“ сти-
гат. „По време на круиза базата ми беше 
в Дубай, където живеех много добре. Ме-
ниджърът ми за много кратко време ме 
направи популярна в Обединените Араб-
ски емирства“, казва тя.

След всички тия пътешествия и емо-
ции в един момент Таня се чувства мно-
го изтощена психически и физически и 
решава да се завърне в България. „В на-
чалото, като на шега, останах в Пловдив 
и толкова много ми хареса, че просто не 
ми се връщаше в Дубай. В Пловдив живе-
ят много чужденци, успели някъде дру-
гаде. Те ми говореха, че за тях, които са 
обиколили света, Пловдив е най-магиче-
ският град, че е уникален със своя артис-
тичен дух. В един момент си зададох въ-
проса защо аз, която съм родена тук, си 
търся късмета навън“, споделя Таня.

В Пловдив нейната приказка като от 

„1001 нощ“ продължава. Тя най-после 
е намерила спокойствието и душев-
ния мир, докато не среща Свет и между 
двамата пламва любов. Когато тя снима 
клип по музиката от „Игра на тронове“ 
на Асеновата крепост, той се разпрос-
транява сред българите в Щатите, Свет 
го вижда и... започва да мечтае Таня да е 
с него не само на сцената, но и в живо-
та. „Свет ми призна: „Когато видях твоя 
клип, си казах

край, влюбен съм!
смее се Таня. И по ирония на съдбата, 
двамата българи, живеещи в Щатите, се 
срещат не там, нито в Дубай, където и 
Свет концертира, а в Пловдив“.

Първата им среща е през август, ко-
гато снимат клипа към композицията на 
Deep Zone „Българка“, а те свирят за пръв 
път в дует. „Клипът, чиято премиера беше 
на 2 октомври, е като малка извадка на 
нашата среща със Свет. Той ми показва 
неговите възможности, а аз му открад-
вам цигулката и му показвам моя талант“, 
смее се Таня.

Любовта им е в апогея си. „Гордея се с 
теб, любов! Само нагоре!“, написа му тя 
във фейсбук след триумфа му на сцена-
та на „България търси талант“. „Таня от-
крадна не само цигулката ми в клипа, 
но и много повече“, сподели многозна-
чително Свет. До дни Таня заминава при 
него в Америка, където двамата ще имат 
концерти в различни щати. После той ще 
дойде в България, където двамата вече 
имат планирани концерти. Смятат кари-
ерата им в бъдеще да е и самостоятелно, 
и в дует. Подготвят шоу, което ще е мно-
го ексцентрично, с танци, а Свет ще се 
включи с бийтбокс и ще рапира. Тя сви-
ри повече поп, кросоувър и напоследък 
е увлечена по стила епик, филмова музи-

ка, а той е хип-хоп цигулар. „Сега покрай 
Свет тренирам хип-хоп, за да можем да 
се срещнем някъде по средата“, смее се 
Таня.

За Свет, минал през тежка мозъчна 
операция, Таня е слънцето, което го за-
режда с повече позитивизъм. А за нея... 
„Много съм пътувала, с много хора съм 
общувала, но винаги ми е липсвал човек 
до мен, с когото да споделям всичките си 
емоции от концертите. Най-после наме-
рих сродната си душа“, казва тя.

„Където и да ходя обаче, България ви-
наги е в сърцето ми. Мечтая си един ден 
със Свет да се установим тук. Тук да съз-
дадем семейство, тук да бъде домът ни“, 
споделя дамата. Но има време за това. За-
сега двамата космополити могат да поле-
тят още малко, но вече в двойка, по света, 
следвайки мечтите си.
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Със Свет Радославов в клипа „Българка“.

Свет и Таня, вече заедно и в живота.

Щастлива в родния Пловдив.

Всички на партито на принца на Абу Даби за финала на „Формула 1 Гран При“ забравят за какво са дошли, 
когато Таня засвирва.

На покрива на небостъргача.
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CANADA ТЕЛЕГРАФ
Заради заплахи Трюдо 
се появи с предпазна жилетка

Канадският премиер Джъстин Трюдо се 
наложи да носи предпазна жилетка на 
предизборен митинг в провинция Он-

тарио заради заплахи за неговата сигурност.
Трюдо се появи с повече от час и полови-

на закъснение на митинга, където го очаква-
ха повече от 2000 негови привърженици. По 
информация на местните медии той е носил 
предпазна жилетка под ризата и сакото си, 
а на митинга е имало повече от обикновено 
служители по сигурността.

Хиляди без ток заради 
снежна буря в Манитоба

Повече от 30 000 семейства в Уини-
пег, Манитоба, са без ток от неде-
ля заради силна снежна буря. Вла-

стите в областта обявиха извънредно 
положение и съобщиха, че възстановя-
ването на нормалните условия на живот 
ще отнеме известно време.

Особено засегната е Портаж ла Пре-
ри, община на около 90 км от Уинипег. 
Там помпените станции за вода, които се 

задвижват с генератори, не работят. Засегнати са и други общини.

Двама убити при тежка 
катастрофа в Квебек
Двама души загинаха, а един е с 

опасност за живота след тежка ка-
тастрофа в Квебек. Инцидентът 

е станал около 17 часа в понеделник 
в Монтережи. Челно са се сблъскали 
спортен автомобил и микробус.

При удара на място са загинали шо-
фьорът на колата - мъж на около 50 го-
дини, както и около 40-годишна жена, 
която се е возела до шофьора на микро-
буса. Другият пътник в микробуса е теж-
ко ранен и се бори за живота си.

54 000 нови работни места 
в Канада през септември

Канадската икономика е създала 
54 000 работни места през септември и 
равнището на безработицата се е пони-
жило с 0,2 процентни пункта до 5,5 на 
сто.

Това обяви миналата седмица статис-
тическата агенция, дни преди датата на 
парламентарните избори.

На тях сегашният премиер Джъстин 
Трюдо ще се бори за втори мандат, а по-

вишаването на работните места бе един от приоритетите му.

Канадският „Сирк дю солей“ 
със спектакъл, посветен на Меси
Канадският „Сирк дю Солей” пред-

стави в Барселона спектакъла 
„Меси 10”, вдъхновен от история-

та на аржентинския футболист Лионел 
Меси, играещ в местния каталунски 
гранд.

В декор, наподобяващ стадион, пред-
ставлението включва сцени от уличен 
футбол, като то е разделено на две по-
лувремена от по 45 минути. По време на 
цирковите номера тече коментар на живо, а рефер влиза в ролята на клоуна.

Меси лично присъства на представлението.
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Б
ългарка има най-ниския глас 
на планетата. Това бе дока-
зано официално и Гинес впи-
са още един български глас в 
книгата си за рекорди.

Преди няколко месеца гласът на на-
родната певица Смиляна Захариева бе 
вписан като най-мощния глас в света с 
невероятните 143 децибела. Сега дру-
га българка, отново народна певица, 
постави рекорд по най-нисък глас. Тя е 
Марияна Павлова от Смолян и е дъще-
ря на друга известна родопска певица - 
Христина Лютова.

Новината за успеха дошла преди дни. 
Условието, за да бъде поставен рекор-
дът, било Марияна да започне от произ-
волен тон и

без въздух, на полутонове, 
да стигне до тона

за който кандидатства - си бемол на 
контра октава.

„Това отнема не повече от час. Аз 
съм перфекционист, исках да бъде бри-
лятно, исках да е чисто. Но в рамките на 
под час приключи всичко”, сподели тя.

Пътят до рекорда бил дълъг и труден. 
Марияна първо направила опит да го 
запише в България. За това обаче не на-
мерила подкрепа. След това заминала 
да живее и работи като музикален пе-
дагог във Великобритания. Там мина-
лата година направила опит, но не ус-
пяла по формални причини. Забравила 
да впише в апликациите, че по време на 
рекорда не е вземала стимуланти - хап-
чета, бонбони, за да постигне тези ни-
ски тонове. Рекордът отишъл при Хелън 
Лий Хей, но родопчанката я измести 
тази година, тъй като изпява с една тер-

ца по-надолу.
Постижението е било осъществено на 

3 юни т.г. при Анди Брук - тонрежисьор и 
собственик на студиото „The Brook” в юж-
ните квартали на Лондон, който работи 
с известната група Status Quo.

Свидетели на рекорда 
на българката

стават композиторът, диригент и педа-
гог Дерек Джоузеф Куунг и цигуларят 
Уилям Фицморис.

Павлова винаги е била най-ниският 
глас в хорове и формации. “За мен спе-
циално композитори са писали най-ни-
ските тонове. На концерти винаги са пи-
тали кой е мъжът във вашия хор”, спомня 
си певицата. От рода й назад само тя и 
майка й са отдадени на музиката.

Марияна не крие, че е истински щаст-
лива от постижението.

„Исках това да е дирята, която ще ос-
тавя след себе си - за да се гордеят де-
цата ми и моята внучка”, каза тя пред 
Bulgaria ON Air.

Новината дошла късно в четвъртък 
миналата седмица, след като певицата 
получила потвърждение от организа-
цията, че е титуляр с най-ниския контра-
алт в света.

Тя сподели още, че любимата й песен 
е родопската.

„В Родопите има магия, тя живее и в 
мен. Тя е в силния дух, хубавата песен, 
високата планина“, споделя певицата.

Иначе песента, която лично нея я 
вдъхновява и сваля на земята, е „Бела 
съм, бела, юначе”.

Марияна Павлова е работила 16 годи-
ни в ансамбъл „Родопа” в Смолян, пяла е 
и в „Космическите гласове”, „Драгостин 

Фолк Национал”, „Големите български 
гласове”, в камерни формации, квартет 
„Славей”, Каба трио „Родопея”. Марияна 
Павлова е „златен глас”.

“Щастлива съм и се чувствам горда с 
успеха на дъщеря ми Марияна, прите-
жаваща дълбок и обертонов глас“, ко-
ментира новината и известната народ-
на певица Христина Лютова. Според нея 
дъщеря й показала по брилянтен начин, 
че българите са едни от най-талантливи-
те хора на земята.

„Тъй като музиката е нейно призва-
ние, да остави дълбока диря след себе 
си като творец, музикант и човек“, поже-
ла Лютова на дъщеря си от профила си 
във Facebook.

Си бемол за „Гинес“: 
Българка има 
най-ниския глас 
на планетата
�  Марияна Павлова постави официален рекорд от Лондон

Христина Лютова
Снимкa: plamak.bg

 Марияна Павлова

Снимкa: „24 часа“
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З
дравей, Ангеле! Както и мно-
го други хора казват, редовно 
чета статиите ти и имам въ-
прос относно инвестиционни-
те фондове, които имам на раз-

положение.
В последните 10 години, след 2008-ма, 

гледам да бъда по-консервативен и да 
не се подлагам на много риск от страх, 
че пазарът пак ще се сгромоляса. За мое 
съжаление, за тези 10 години аз не мо-
жах да се възползвам от очевидния го-
лям растеж от страх да не загубя и сега 
съм на кръстопът - какво да правя от-
тук нататък?

Имам 10 години до пенсиониране и, от 
една страна, искам да си дам шанс да 
опитам да вляза по-агресивно на паза-
ра, а от друга, ме е страх, че сега, кога-
то се е вдигнало всичко, може скоро пак 
да има спад и да загубя. Изпуснал ли съм 
влака на печалбата в последните 10 го-
дини и ако искам да бъда по-агресивен, 
какъв тип фондове е добре да използвам 
на мястото на консервативните?

Въпросът ви е доста интересен и дос-
та често задаван, радвам се, че споделя-
те и емоциите, които водят вашите ре-
шения относно инвестирането.

Много хора са на вашето място и се 
чувстват по същия начин след 2008 г. и 
финансовата криза. Но както и вие сте 
се убедил, инвестирането изисква по-
стоянство и не обича страхливите стра-
тегии. В този период на растеж, по-
следните десет години, вие можехте да 
натрупате доста повече пари във вашия 
пенсионен фонд, ако систематично сте 
закупували акции на фондове на ниски-
те цени, на които бяха паднали в тога-
вашния момент, но вие сте изпуснали 
момента от страх.

Няма от какво да се срамувате, дори е 
похвално, че продължавате да се учите 
и да задавате въпроси, да се интересува-
те и да търсите истината оттук нататък, а 
не да се отчайвате и вайкате

заради изпуснатите 
печалби

както много други хора правят.
Трудно е да се прогнозира накъде ще 

продължи пазарът оттук нататък и да се 

даде точна прогноза за неговото крат-
косрочно бъдеще. В дългосрочен план 
нещата изглеждат светли и добри за ин-
веститорите, както винаги са изглежда-
ли между другото.

Поставяйки се на вашето място, аз бих 
разделил пенсионния си акаунт на ня-
колко различни класове от фондове - 
големи американски компании, средно-
големи американски компании, смесени 
по големина международни компании и 
определена част в ценни книжа, издаде-
ни от корпорации и компании, занима-
ващи се в сферата на недвижимото иму-
щество.

Съотношението на тези класове от 
фондове и процентите, които бих из-
ползвал във всеки един от тях, зависят 
директно от сумата пари, която имате 
спестена в тези фондове, и сумата, която 
бихте спестили оттук до пенсиониране в 
следващите 10 години.

Ако тази обща сума е по-голяма от 
поне $250,000, бих я инвестирал по-аг-
ресивно, за да можем да използваме си-
лата на пазарната възвращаемост през 
годините преди и след пенсиониране 
и да намалим негативното влияние на 
инфлацията и в същото време да запа-
зим добра стойност, дори да я повишим 
през годините, в които започнем да взи-
маме пенсионен доход от нея.

Ако сумата обаче се окаже по-ниска 

от $250,000, трябва да сме по-внимател-
ни и да намалим процента на агресия в 
нашата стратегия. По този начин ще мо-
жем

да запазим една стабилна 
главница

и ще гледаме да сме консервативни и в 
харчовете си по време на пенсионира-
не.

С две думи - колкото повече пари има-
ме на разположение, толкова по-агре-
сивни можем да си позволим да бъдем 
с тях, защото процентната стойност, коя-
то ще заделяме от тях за пенсиониране 
всяка година като доход (бих казал око-
ло 5%), би била по-висока и ни дава въз-
можност да играем по-свободно с оста-
налите пари.

Друг аспект е, че много хора гледат на 
хоризонта за инвестирането при пенси-
ониране, взимайки предвид само годи-
ните, оставащи до пенсия, а не тези след 
това. Реалният хоризонт на една инвес-
тиционна програма за пенсиониране 
обхваща годините преди и след пенси-
ониране, което води до заключението, 
че хоризонтът е доста по-голям и пери-
одът, за който трябва да се изгради така-
ва стратегия, е доста по-дълъг от очак-
ваното.

Този факт ни дава шанс да сме по-аг-
ресивни, защото имаме и по-голям хо-

ризонт, в който можем да наваксаме за 
определени спадове на пазарите, които 
са неизбежни през годините.

Затова смятам, че използването на 
консервативна стратегия, когато имате 
поне десет години до пенсиониране и, 
дал Господ, поне двойно след пенсиони-
ране, е грешка, независимо какво ще се 
случи на пазара в близко бъдеще.

Тази консервативна стратегия, която 
сте заел в момента, ще бъде победена 
от инфлацията и е гаранция за много ни-
ски печалби преди и след пенсионира-
не, което ще завърши с

драстично намаляване 
на доходите

през годините и евентуалното пресъх-
ване на този акаунт преди очакваното, а 
да не говорим и за постоянното “броене 
на стотинки” и страх, които съпътстват 
хората, тръгнали по този път.

Това е от мен за днес. Ако имате въ-
проси или се интересувате от различ-
ните аспекти на финансовата част 
от живота, вие можете да си запази-
те час за консултация на директния 
ми телефон - (224) 522-2413 или на елек-
тронната ми поща - Coach_Angel@
MyOwnMoneyCoach.com. Въпросите, 
които четете, са зададени от клиенти, 
с които съм работил по време на кон-
султации в моя офис.

Авторът е личен финансов консул-
тант с над 13-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

�  Въпроси и отговори от изминалата седмица

Правилно ли организирам 
инвестиционното си портфолио?
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WORLD ТЕЛЕГРАФ
„Фолксваген“ отлага решението 
си за завода в Турция

Заради ситуация с турската оф-
анзива в Сирия автомобилният 
концерн „Фолксваген” отлага ре-

шението за изграждане на завод в Тур-
ция. Това пише вестник „Ханделсблат”, 
като се позовава на свои източници. 
„Ние наблюдаваме ситуацията с голя-
ма предпазливост”, заяви говорител 
на „Фолксваген” пред изданието.

В конкуренция за привличане на инвестицията влязоха България и Турция.

Кралицата: Брекзит на 
31 октомври е приоритет

„Приоритетът на моето прави-
телство винаги е бил да оси-
гури напускането на Обеди-

неното кралство от Европейския съюз 
на 31 октомври”. Това каза 93-годишна-
та кралица Елизабет от позлатен трон, 
изнасяйки реч на церемонията, на 
която премиерът Борис Джонсън из-
ложи приоритетите на кабинета.

„Моето правителство възнамерява да работи за ново партньорство с Европей-
ския съюз, основано на свободна търговия и приятелско сътрудничество”, каза 
още кралицата.

Най-малко 70 души загинаха 
при тайфун в Япония
Най-малко 70 са жертвите на тай-

фуна Хагибис, който се разрази 
над Япония в събота.

15 души са в неизвестност. 100 000 
спасители издирват оцелели в навод-
нените зони и районите със смърто-
носни свлачища.

Стихията се придвижи от югоизток 
към Япония с пориви на вятъра до 200 км/ч.

Нанесени са материални щети в 57 града на три префектури в централната 
част на страната, включително в Токио.

В Русия обискираха офиси 
на опозиционера Навални

В петнайсетина руски града бяха 
извършени обиски на антико-
рупционната НПО на опозицио-

нера Алексей Навални. Това стана сед-
мица след като Москва я класифицира 
като „чуждестранен агент”. Под „чуж-
дестранен агент” в Русия се разбира 
организация с чуждестранно финан-
сиране, която се занимава с политиче-

ска дейност.
Навални уточни в Twitter, че тази трета вълна обиски за последните седмици е 

започнала в шест часа сутринта и е насочена срещу най-малко 30 адреса.

Шефът на сигурността 
във Ватикана подаде оставка
Доменико Джани, дългогодишни-

ят шеф на сигурността във Вати-
кана и главен телохранител на 

папа Франциск, подаде оставка.
Причината е изтичане на информа-

ция от разследване на предполагаеми 
финансови престъпления във Ватика-
на.

Напускането на 57-годишния Джа-
ни, който е бивш сътрудник на италианските тайни служби и заемаше поста във 
Ватикана от 2006 г., идва след безпрецедентен и необясним обиск от хората му 
на 2 октомври.
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З
дравните служби прогнози-
рат тежка грипна епидемия и 
се подготвят за много услож-
нения през зимния сезон. В 
Калифорния вече беше регис-

триран първият смъртен случай заради 
грип, жертвата е четиригодишно момче.

Здравните специалисти правят прог-
нозите си за тежък грипен сезон зара-
ди една от най-смъртоносните грипни 
епидемии, преминали през Австралия 
тази зима. Австралийският департа-
мент по здравеопазване обяви, че таз-
годишният грип е бил един от най-
тежките през последните години. 
Лабораторно потвърдените случаи на 
заразени са 272 000, а смъртните - 662. 
По тежестта на протичане на грипната 
епидемия в Австралия, специалистите 
в САЩ прогнозират тежка ситуация и в 
Америка. Обяснението е, че щамове от 
Австралия мигрират в САЩ.

Обикновено епидемиологичният се-
зон в Австралия продължава от юни до 
октомври и достига своя пик през ав-
густ и септември. Тази година епидеми-
ята е започнала още през април, а пи-
кът й е бил през юни и юли. От здравния 
департамент на страната припомнят, че 
през 2017 г. Австралия е преживяла

най-тежкия сезон 
на вирусни инфекции

за последните 20 години – тогава реги-
стрираните случаи на заболели са били 
229 000, а починалите вследствие на ус-
ложнения от заболяването – 745.

В САЩ през януари 2018 г. бяха пуб-
ликувани данни, според които вся-

ко 14-то посещение при лекар е било 
свързано със симптоми на грип. В сезо-
на 2017-2018 г. жертва на остри респи-
раторни вирусни инфекции са станали 
180 деца.

Сега австралийските специалисти 
прогнозират, че след изясняване на 
картината смъртните случаи тази го-
дина могат да надхвърлят броя на тези 
през 2017 г.

„При всички случаи сега има повече 
смъртни случаи, причинени от грип, от-
колкото обикновено, докато проценти-
те на хоспитализация са били на уме-
рени до високи нива“, обясни Иън Бар, 
заместник-директор на Световната 
здравна организация, за центъра по из-
следване на грипа в Мелбърн, цитиран 
от „Ню Йорк таймс“.

Преките сравнения на смъртността 
обаче са трудни, защото Австралия от-

чита само смъртните случаи, в които 
грипът е посочен официално като при-
чина от болницата.

Центърът за превенция и контрол на 
заболяванията (C.D.C.) в САЩ отчита, че 

грипът убива повече хора от пневмо-
ния, сепсис и сърдечен удар, заради 
което прави ежегодни прогнози колко 
хора могат да умрат от грип в страната. 
В разгара на грипа 2017-2018-а, C.D.C. 
прогнозира, че повече от 56 000 от жи-
веещите в Америка може би ще умрат. 
По-късно властите съобщиха, че

броят на починалите е бил 
79 000 души

Австралийският смъртоносен грип 
потегли още през 2017 г., когато табло-
идите във Великобритания го нарекоха 
„грип убиец“

Но тогава към хората в САЩ не бяха 
отправени предупреждения за въз-
можни ужасни последствия, отчасти и 
заради сътресения в Центъра за пре-
венция и контрол на заболяванията и 
Министерството на здравеопазването.

Първият здравен министър в пра-
вителството на Тръмп Том Прайс пода-
де оставка през септември 2017 г. след 
скандал, че е изхарчил $400 000 за пъ-
тувания с частни самолети. Първият ди-
ректор на Центъра за превенция и кон-
трол Бренда Фицджералд също беше 
под обстрел заради инвестиции в ком-
пании за храни, наркотици и тютюн и се 
оттегли през 2018 г.

Предупреждение: Задава 
се най-тежката грипна 
епидемия от години
�  Тревожни прогнози в САЩ заради 

смъртоносната зараза в Австралия

Снимки: MGN
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АЛЕКСАНДЪР 
АНДРЕЕВ

И точно сега 
Фолксваген иска 
да инвестира 
в Турция?

 блог

Фолксваген вече съвсем не бива да инвестира в Турция. Опе-
рацията на турските войски в Северна Сирия, ескалацията око-
ло Кипър и последните заплахи на Ердоган, че ще пусне бежа-
нци към Европа, обричат всяка голяма инвестиция в Турция на 
силно критични реакции - както в Германия, така и в цяла Ев-
ропа. Германската канцлерка Меркел и френският президент 
Макрон съвсем недвусмислено призоваха Ердоган незабавно 
да изтегли войските си от Сирия.

Добре известни и напълно легитимни са икономическите 
мотиви на германския концерн да открие новия си завод тък-
мо в Турция: евтина и добре квалифицирана работна ръка, 
щедра държавна помощ, перспектива за големи държавни по-
ръчки, пряк достъп до близкоизточните пазари. Но дори вътре 
в тези легитимни мотиви има скрит взривоопасен потенциал.

Няколко европейски парламентаристи вече се обърнаха 
към Еврокомисията с предупреждението, че въпросните дър-
жавни помощи навярно ще бъдат в нарушение на ангажимен-
тите, поети от Турция в рамките на митническия съюз с ЕС.

Още по-мощен е взривоопасният потенциал, който би раз-
вила новината, че един от най-могъщите германски концерни 
(в който има и държавно участие) точно днес инвестира ми-
лиарди в една държава, където човешките права се потъпкват 
всекидневно, където има репресии срещу медии и политиче-
ски опоненти, държава, която навлиза с войски в съседна те-
ритория, обкръжава с кораби страната - членка на ЕС, Кипър и 
изнудва Европейския съюз с плашилото на миграцията.

Международният авторитет на Фолксваген и без това е дос-
та увреден от така наречената дизелова афера, тъй че концер-
нът едва ли може да си позволи нов имиджов срив. А такъв не-
съмнено ще има, ако инвестицията в Турция бъде осъществена 
тъкмо сега.

Накрая нещо лично.
Послепис от първо лице. В хрониката на моето семейство 

има четири автомобила от марката Фолксваген. Но ако сега 
концернът реши да строи новия си завод именно в Турция, 
пети няма да има.
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 казана дума

„Дайте малко, че така съм като мечка на 
„Витошка” едно време. Мръднете”.

Така премиерът Бойко Борисов се обърна 
към хората, които искаха да се здрависат 

или снимат с него на Националното 
животновъдско изложение в Сливен

„Кюрдите не ни помогнаха във Втората 
световна война, не ни помогнаха с 
Нормандия например. Споменават 
различни битки, но тях ги е нямало там.”

Президентът Доналд Тръмп защити така 
решението си да изтегли американските 

войски от Северна Сирия и да остави 
Турция да започне военна кампания там

„Джамбазки не може да участва в дуел, не 
може да пие толкова.”

Вицепремиерът Красимир Каракачанов 
коментира поканата за дуел, отправена от 

лидера на „Атака” Волен Сидеров към Ангел 
Джамбазки

„В името на половата 
толерантност, или 
Фандъкова, или 
Манолова трябва 
да се оттеглят от 
надпреварата за София”.

Бившият депутат 
от СДС Иван Сотиров 

коментира изборната 
надпревара в столицата

„Групата е равностойна, но 
за жалост ние отново не 
победихме. Всеки може да 
победи всеки, но ние не можем 
да победим никой”.
Вратарят на националния отбор 

по футбол на България Пламен 
Илиев описа ситуацията след 

десетия пореден мач без победа
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С
емейният бюджет е бастион, 
който трудно може да се опа-
зи от излишни и непредвиде-
ни разходи. Има обаче про-
дукти и услуги, които просто 

не си заслужават инвестицията и е по-
добре да спестим разходите за тях. Ето 
кои са те:

 Допълнителна гаранция 
 за колата (extended 
 warranty)

Това по същество е договор за под-
дръжка на превозното средство. Пред-
лага се като покритие за ремонти, кое-
то обикновено започва, когато изтече 
гаранцията на производителя, но поня-
кога може да се ползва и едновременно 
с нея.

Запомнете, че закупуването на до-
пълнителна гаранция не е задължител-
но и че тя не покрива всичко. „Повече-
то гаранции, които закупувате, покриват 
по-малко на брой части в сравнение с 
оригиналната фабрична гаранция. До-
пълнителните гаранции също обикно-
вено не покриват рутинната поддръжка 
- неща като смяна на масло, нови гуми, 
нови спирачки и други. Пътната помощ 
обикновено също е отделна покупка”, 
казва Стив Робъртс, финансов експерт 
от кредитния съюз „Ардент” във Фила-
делфия.

Друг финансов анализатор посоч-
ва, че средната цена на допълнителна-
та гаранция е около 1500 долара, а една 
сметка за ремонт на колата излиза сред-
но 180 долара. Ако не можете да си поз-

волите ремонт за около 200 долара на 
автомобил, тогава не можете да си поз-
волите и колата, казват експертите. Ако 
все пак искате да направите нещо, за да 
си улесните плащането на сметките при 
механика, заделете пари за „черни дни”, 
които ще ползвате само ако колата се 
развали. Ако случайно не се стигне до 
използването им, може да употребите 
тази сума за закупуване на следващия 
автомобил.

 Лекарства от 
 интернет сайтове

дравето е най-ценното, което имате. 
Ако ви се налага да пиете лекарства, из-
писани от лекар, или просто искате да 
си купите витамини, добавки или друг 
медикамент, избягвайте да използвате 
онлайн аптеките. Те наистина предлагат 

всякакви продукти, които обикновено 
са с по-ниски цени, но в повечето слу-
чаи със съмнително качество.

Миналата година асоциацията на фар-
мацевтичните регулатори в Щатите, Ка-
нада и Бахамите публикува стряскащи 
резултати за легитимността на сайтове-
те, през които се продават лекарства. От 
12 000 проверени уебсайта, почти 95% 
не спазват стандартите за безопасност 
на пациентите, както и практиките, кои-
то се изискват от регулаторите или при-
ложимите закони. Някои незаконни он-
лайн аптеки имитират, че са базирани в 
Канада, за да създадат илюзията, че ра-
ботят в страна с по-строги правила, но 
са базирани в държави без регулатор-
ните гаранции, каквито има въведени в 
САЩ и Канада.

Освен това фалшивите лекарства мо-

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

5 ненужни неща в Америка, които 
да избягвате да купувате

�  Преценете добре дали давате „пари на вятъра“

MGN

1

2



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

16 - 22 октомври 2019 33

гат да съдържат твърде малко или пре-
калено много от активната съставка в 
оригинала. Не е изключена и възмож-
ността в тези продукти да има изцяло 
грешни съставки и така не само няма да 
ви помогнат, но могат и са ви навредят. 
При конкретни проверки на състава на 
фалшиви онлайн лекарства е открито, 
че съдържат опасни съставки като фен-
танил, арсен, подов восък и дори боя. За 
да запазите здравето си, купувайте ме-
дикаменти от лицензирани аптеки.

 Членство във 
 фитнес клуб

Средният месечен разход за членство 
във фитнес зала в Америка е 58 долара, 
но повечето от записалите не ходят ре-
довно. 53% от всички жители в страната 
плащат за членство, дори и да не го из-
ползват. 50% пък се отказват от редов-
ните упражнения в зала след шестия ме-
сец и губят средно по 400 долара, като 
процентът на жените е по-голям - 18 за 
жените и 8 за мъжете. Почти половината 
от отказалите се посочват като причина 
финансовата тежест за бюджета им.

12% от купуващите членство във фит-
нес го правят през януари като част от 
плана си за промяна през новата годи-
на. Според компанията за маркетингови 
проучвания Маркет Рисърч Уърлд голя-
ма част от хората, които плащат за фит-
нес, споделят, че лесно се поддават на 
изкушението да си хапнат сладки десер-
ти и така не постигат желания ефект за 
фигурата си.

Ако все пак държите да имате член-
ство за фитнес, запишете се в края на 
месеца, когато може да получите по-до-
бра оферта за месечна вноска, или пър-
во поискайте да ползвате съоръженията 
за пробен период, който да ви помогне 
да решите дали искате да плащате ре-
довно.

 Складови 
 помещения

В САЩ има приблизително 58 000 
склада за лично ползване. Това е пове-
че от броя на ресторантите McDonald’s, 
Subways и Starbucks. В Канада, която има 
около една десета от населението на 
Америка, има 3000 единици складове. 
Според асоциацията на фирмите за лич-
ни складови помещения такива се нае-
мат от 1 от 10 американски домакинства.

Най-наеманите помещения са с раз-
мери 10х10 фута (3х3 метра) и струват 
почти 2000 долара годишно с таксите. 
Същият склад може да струва 2500 дола-
ра в Лос Анджелис и 3700 долара в Ню 
Йорк. В центъра на Торонто ще ви стру-
ва 325 долара. Макар месечната такса 
често да е обявявана под 100 долара, 
има скрити разходи като такса за първо-
начална регистрация, задължителни ме-
сечни вноски за застраховка, за допъл-
нително заключване.

Като цяло наемането на място за съх-
ранение на вещи ви отдалечава от целта 
да се освободите от дрехите и мебелите, 
които не ползвате. Вместо това продай-
те част от нещата, като направите гараж-
на разпродажба или пуснете обява в ня-
кое приложение за

продажба на употребявани артику-
ли. Разбира се, винаги можете да дари-
те стари дрехи и мебели. Някои органи-
зации вземат дарения направо от вашия 
дом. В краен случай, подарете неизполз-
ваните вещи на приятели.

 Нарязани плодове 
 и зеленчуци

Нарязаните плодове и зеленчуци може 
да изглеждат добра идея, защото ще спес-
тите време при готвенето им, но струват в 
пъти повече от тези на килограм и нямат 
същите полезни свойства.

Всеки плод или зеленчук, пакетиран от 
магазина за готова консумация, струва до 
40% повече. Например, данни на списа-
нието „Вайс” за миналата година показ-
ват, че червеният лук в Walmart е струвал 
средно 49 цента ($0.49) на паунд (0,5 кг). 
Ако сте си го купили нарязан на кубчета, 
сте платили $4 за паунд. Голяма надценка 
има и при фирмите доставчици на храна 
по домовете. Миналата година „Пийпод” 
са продавали прясна маруля за $1,99, но 
нарязаната в пакети е струвала $3,99.

„Рязането на плодове или зеленчуци ги 
излага на кислород и светлина, а поняко-
га и на топлина. Всичко това влияе вър-
ху задържането на витамините в храна-
та”, казва Каролайн Уест Пасеррело, бивш 
диетолог в хранителни магазини. Тя обяс-

нява това с по-бързия процес на загуба 
на вода при рязането. С изпаряването на 
водата от плодовете и зеленчуците, водо-
разтворимите витамини като В и С също 
се изпарят по-бързо. Обелени зеленчу-
ци като моркови или краставици пък гу-
бят хранителните вещества, съдържащи 
се във външните им слоеве. Освен това 
предварително нарязаната продукция 
е по-вероятно да бъде замърсена с бак-
терии. Търговските съоръжения за пре-
работка на храна рискуват кръстосано 
замърсяване поради това, че режат голя-
мо количество плодове и зеленчуци на-
веднъж и е възможно да има неправил-
но дезинфекцирани площи за рязане или 
прибори, както и хора, които пренасят 
бактерии поради недобра хигиена.

3
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Е
дин 19-годишен британски 
младеж бе убит в края на лято-
то в катастрофа, причинена от 
съпругата на американски ди-
пломат във Великобритания. 

Няколко месеца по-късно напрежение-
то около инцидента не спира и дори сти-
га до лидерите във Вашингтон и Лондон 
Доналд Тръмп и Борис Джонсън.

Името на убития тийнейджър е Хари 
Дън.Той обича да излиза, опитен мото-
рист е, има брат близнак и четирима дру-
ги братя и сестри. Вечерта на 27 август 
тази година той се оказва на път, мина-
ващ покрай Кралската военновъздушна 
база, която се намира покрай малкото 
село Крафтън и носи същото име.

По същото време Ан Саколас шофира 
своя луксозен автомобил в района. Са-
колас е 42-годишната съпруга на амери-
канец, който работи във важна разузна-
вателна служба. По онова време - краят 
на август - жената е във Великобрита-
ния от едва три седмици. Когато излиза 
с колата си от военната база, го прави от 
грешната страна на пътя – очевидно заб-
равила за момент за движението в лява 
лента на Острова.

Хари Дън няма време да реагира, кога-
то Саколас се появява пред него, разказ-
ва представител на неговото семейство.

След удара между двете превозни 
средства младият мъж прелита над теж-
кия автомобил на Саколас и получава 
множество травми.

Умира няколко часа 
по-късно

в местна болница.
Инцидентът обаче надхвърля траге-

дията на британското семейство и по-
степенно заплашва да се превърне в 
дипломатически спор между САЩ и Ве-
ликобритания, пише webcafe.

Според сви-
детели след ка-
тастрофата Са-
колас поема 
напълно вина-
та пред прис-
тигналите пред-
ставители на 
полицията в 
Н о р т х а м п т ъ н -
шър - графство-
то, в което се на-
мира Крафтън. В 
колата, която е 
с дипломатиче-
ски номера, е и 
12-годишният й 
син. Жената дава 
всичките си дан-
ни на полицията, 
включително и 
номерата на мо-
билните си теле-
фони – както ан-
глийския, така и 
американския.

Данни на ав-
томобилната ад-
министрация в 
а м е р и к а н с к и я 
щат Вирджиния, 
където Саколас 

преди е живяла, показват, че е била гло-
бявана за невнимателно шофиране през 
2006 г. Платила е глобата и друга санкция 
не е имало.

Тъй като Дън все още е жив, когато е 
откаран в болницата след инцидента, 
жената не е арестувана на място, нито 
е била проверявана за алкохол или упо-
треба на наркотици, съобщават от поли-
цията.

Когато на следващия ден полицаи оти-
ват до базата в Крафтън, за да кажат на 
Ан Саколас, че Хари Дън е починал, тя 
е разстроена. Казва им, че няма плано-
ве да напуска страната. Когато обаче се 
връщат за втори път за повече инфор-
мация, тя вече е с адвокат и я асистират 
представители на американското посол-
ство във Великобритания.

На 15 септември полицаи отиват от-
ново в базата, за да задържат Саколас 
за разпит по обвинение в неумишлено 
причиняване на смърт. Но тя, съпругът й 
и трите им деца

вече са напуснали 
Великобритания

благодарение на дипломатическия си 
имунитет.

От американското посолство в Лондон 
казват, че семейството е постъпило така 
по съвет на Държавния департамент на 
САЩ.

Семейство Саколас има дом извън Ва-
шингтон, но до момента не са били забе-
лязвани там, а телефонът им дава заето. 
В официално съобщение на Държавния 
департамент се изказват съболезнова-
ния за случая от 27 август и се потвърж-
дава, че семейството на „американски 
дипломат” е напуснало Великобритания. 

Същевременно не става ясно къде се на-
мира то сега.

Миналата седмица Марк Стивънс, 
представен като експерт по диплома-
тическо право, казва пред британския 
вестник Guardian, че Джонатан Саколас 
– съпругът на Ан, не е вписан в Лондон 
като дипломат. Стивънс повдига въпроса 
дали наистина семейството има пълен 
дипломатически имунитет.

Американските служители, които ра-
ботят в Крафтън - предполагаема база 
за подслушване от страна на ЦРУ и На-
ционалната служба за сигурност на САЩ 
(NSA) - получават специален дипломати-
чески имунитет.

От британското външно министерство 
не потвърждават статута на Саколас, но 
от Държавния департамент на САЩ са 
пределно ясни: „Всички въпроси за от-
мяната на имунитет, що се отнася до на-
шите дипломати и членовете на техни-
те семейства зад граница, при случаи 
като този получават внимание на високо 
ниво и се обмислят внимателно с оглед 
на глобалните последствия, които таки-
ва решения крият”, се казва в официално 
съобщение. Добавя се, че „имунитет ряд-
ко се отнема”.

Майката на Дън – Шарлът Чарлс, раз-
бира, че Ан Саколас е напуснала Велико-
британия едва преди две седмици. Сега 
тя моли

жената да се върне 
на Острова

и да се срещне с нея.
Чарлс дори не иска съпругата на пред-

полагаемия разузнавач да бъде наказва-
на за това, че инцидентно е убила сина й.

„Просто не разбираме като един човек 
друг, една майка друга, как може прос-
то да се качи на самолет и да остави зад 
себе си разрухата, без дори да говори с 
нас, без да се извини по някакъв начин?”, 
коментира Чарлс пред Sky TV. По думи-
те на майката на Дън те са „обикнове-
но британско семейство”, което просто 
иска да види и лицето зад името, което 
са им дали като отговор на въпроса кой 
е блъснал сина им.

Случаят разтърси Обединеното крал-
ство и има своето отражение върху 
малката общност, в която е станал ин-
цидентът и където наричат Крафтън 
„шпионската база”. Нещо обичайно е да 
се общува с работещите в нея, а дори де-
цата на семейство Саколас наскоро са 
започнали да посещават близко частно 
училище, където бащата на Дън работи 
като поддръжка.

В случая вече е замесен и британският 
премиер Борис Джонсън. Той обеща да 
отнесе въпроса до президента Доналд 
Тръмп, ако американският дипломатиче-
ски процес не доведе до това Саколас да 
бъде принудена да се върне във Велико-
британия.

Семейството на починалия Хари Дън 
е започнало кампания с призив към Ан 
Саколас „да постъпи правилно”. Създаде-
на е страница в сайта GoFundMe, в коя-
то се събират пари, за да могат да се бо-
рят за „справедливост” за сина си, дори 
това да означава да пътуват до САЩ, за 
да предявят исканията си пред Тръмп 
във Вашингтон или дори да търсят Са-
колас лично.

„Президенте Тръмп, моля Ви, слушай-
те. Ние сме съсипано семейство. Раз-
бити сме. Не можем да скърбим”, казва 
майката на Дън в интервюто си за Sky TV. 
„Моля, моля, пуснете [Ан Саколас] да се 
качи на самолет и да се върне във Вели-
кобритания. Можем да разберем как се 
чувства, но по-важното е, че тя трябва 
да се изправи пред съда, да види какво 
е направила.”

�  Семейството на момчето, загинало под колата 
на американка, иска реакция от Тръмп

Катастрофа с убит 
младеж може да скара 
САЩ и Великобритания

Хари Дън

Pressfrom.info

Ан Саколас

TheCount.com
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М
иналата седмица Тур-
ция започна военна оф-
анзива срещу кюрдски-
те милиции YPG (Отряди 
за народна самоотбра-

на - ОНС) в Северна Сирия. Целта, спо-
ред Анкара, е премахването на “кори-
дора на терора” в населените предимно 
с кюрди територии до южната граница 
с Турция и дълготрайното установява-
не на мир. Наблюдателите са скептич-
ни. Междувременно стана известно, че 
над 100 000 души са напуснали тази сед-
мица домовете си заради турската оф-
анзива. 

„Турската военна операция ще по-
влияе на стабилността в целия Близък 
изток и на политическата ситуация на 
местно и регионално ниво”, заяви ли-
ванският военен експерт Низар Абдел-
кадер в интервю за Дойче веле. Опера-
цията ще доведе само до

още повече страдание 
и нещастие

„Сирийската криза става още по-
сложна и опитът за намиране на поли-
тическо решение едва ли ще бъде въз-
можен”, смята Абделкадер.

Според британския онлайн вестник 
“Elaph”, засега е трудно да се предвидят 
последиците от операцията. Кюрдите в 
никакъв случай няма да са единствени-
те губещи. Операцията може да нанесе 
също така сериозен удар върху успе-
хите, постигнати в борбата срещу меж-
дународния тероризъм. Заловените в 
кюрдските области бойци на терорис-
тичната организация „Ислямска държа-
ва“ могат да използват хаоса, за да избя-
гат и да се разпръснат в целия регион. 
Нахлуването в Сирия ще навреди и на 
Турция, тъй като правителството при-
нуждава населението да води “безкрай-
на война” срещу кюрдите, пише още 
“Elaph”. Според изданието, този път бит-
ката ще бъде много по-продължител-
на, след като САЩ успяха да въоръжат 

и обучат кюрдите. Това може да се пре-
върне в един вид „Виетнам“ за Турция 
- да се стигне до крайно изтощителна 
битка, която турците трудно биха спе-
челили.

Една операция - 
много губещи

Първите политически сътресения от 
операцията вече са налице. Ердоган 
реагира гневно на острите критики от 
страна както на египетското, така и на 
саудитското правителство. Обръщай-
ки се към кабинета на Абдел Фатах ал-
Сиси в Кайро, той каза, че Египет не е 
в правото си да критикува операцията, 
защото „убива” демокрацията в собстве-
ната си страна. А за Саудитска Арабия 
Ердоган коментира: „Кой доведе Йемен 
до сегашното му състояние?”, визирай-
ки ръководената от Саудитска Арабия 
международна военна коалиция, чиято 
борба срещу бунтовниците хути хвърли 
страната в хуманитарна катастрофа.

Изявлението показва кардинална-
та промяна в отношението на Ердоган 

към войната в Йемен. Ако първоначал-
но приветстваше действията на коали-
цията, сега той се произнася срещу тях. 
Това може да се разбира и като намек 
към Иран, който е противник на Саудит-
ска Арабия. Иран също отправи крити-
ки към турската операция, като посо-
чи, че тя излага на опасности цивилното 
население. Освен това Иран предприе 
голяма военна маневра на границата с 
Турция. Същевременно Техеран заяви, 
че разбира опасенията на Турция за си-
гурността на южните граници. В Иран 
също живеят много кюрди, въпреки че 
там никога не се е стигало до сериозни 
сблъсъци, както в Турция.

Иран обаче се дистанцира от кюрд-
ската партия „Демократически съюз” 
(PYD) по друга причина: „По време на 
гражданската война в Сирия PYD се 
превърнаха в тактически партньор на 
Техеран в борбата срещу “Ислямска 
държава”, посочва турският политолог 
Гюлрис Сен. След като терористичната 
организация “Ислямска държава” беше 
до голяма степен победена, иранското 

правителство забеляза, че PYD поддър-
жа добри отношения със САЩ. Ето защо 
Техеран подкрепя помирението между 
сирийските кюрди и режима на Асад. 
По такъв начин Иран може да разшири 
контрола си над Сирия и същевремен-
но да отслаби американското присъст-
вие в Сирия.”

Загуба на влияние?
Както и да се развият отношенията по 

оста Техеран - Анкара в бъдеще, всич-
ки държави, които подобно на Обеди-
нените арабски емирства и най-вече 
на Саудитска Арабия, са участвали във 
войната в Сирия и са подкрепяли джи-
хадистите срещу режима на Асад, ще 
останат с празни ръце. Възможностите 
им за влияние вече няма да са като тези 
на предприелата военни действия Тур-
ция. Още повече, след като най-важни-
ят съюзник на Емирствата - САЩ, се из-
теглят от Сирия, макар и само частично. 
В арабската преса изтеглянето на САЩ 
се разглежда като предателство спрямо 
кюрдите, които бяха близки партньори 
на Америка в борбата срещу “Ислямска 
държава”. „САЩ биха могли да постъпят 
така и с други свои партньори“, пише 
онлайн изданието “Рай ал-Яюм”. Според 
него, целта на Тръмп е ясна: „Той иска да 
продава оръжие на съюзниците си - но 
не непременно и да ги защитава“.

Има ли Саудитска Арабия причини 
за безпокойство? Не, казва експертът 
Хасан Джафер Ал Шехри в интервю за 
Дойче веле. „Отношенията на кралство-
то със САЩ са дългогодишни и дълбо-
ки.” Вярно е, че в момента са поохлад-
нели, но в обозримото бъдеще ще се 
нормализират отново. Рияд и бездруго 
няма да се притесни особено, ако Ва-
шингтон се отдръпне от своя партньор. 
„Защото има и други алтернативи: Мос-
ква, Пекин и Европейския съюз.”

В момента не е ясно как ще се разви-
ят отношенията с потенциалните нови 
съюзници. От друга страна обаче, е оче-
видно, че търсенето на нови коалиции в 
региона вече е започнало.

Турското нахлуване в Сирия: 
Една операция, много губещи
�  Нападението ще доведе само до още страдание и нещастие в региона
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притесних, че ако отидем някъде, няма да 
мога да платя. А Дони ми каза – абе, води 
я, тя само вода пие“. 

В пиесата Катето Евро и синът й Алексан-
дър Кадиев също са майка и син. Но семей-
ните отношения в пиесата са от друг тип. 
Двамата, освен че участват в театъра заедно, 
са заедно и в риалитито „България търси та-
лант“, където Катето е жури, а Сашо е водещ.

Как се сработват?
„Добре – понякога си се смеем, друг път 

се караме“, казва майката и допълва, че два-
мата със сина й са една зодия, че и двамата 
са силни характери и доста често са на нож 
един с друг.

Сашо Кадиев пък решава да опише от-
ношенията им с кратка случка от „България 
търси талант“.

„Появява се на сцената едно момче, 
стриптийзьор. Много хубаво сложен, с плоч-
ки, красавец. И майка ми кара този човек да 
се разсъблича на сцената. И той се разсъбле-

че целия – по гащи, по мускули, по всичко. 
Тогава аз излязох на сцената и казах: „ Майко, 
не те ли е срам пред сина си да правиш тако-
ва нещо?“. Тя се изправи и каза: „Казах ви, че 
не е добра идея да работя със сина си“.

После стриптийзьорът отишъл зад сцена-
та при Сашо и той попитал и него не го ли 
е срам да се съблича пред майка му. „И той 
ми каза –

аз и пред други майки 
съм се събличал”

смее се Кадиев.
В забавната комедия Фахрадин Фахради-

нов, освен част от звездния актьорски със-
тав, е и неин продуцент. Той споделя, че пъ-
туването в САЩ и Канада е „едно мечтано 
турне“. 

„На българите в САЩ и Канада искаме да 

занесем емоциите си, това е една водевил-
на комедия, в най-добър смисъл, заредена с 
много забава и дух. Тук се виждат много реа-
листични човешки взаимоотношения, защо-
то има много семейства в това положение. 
А ние им представяме по хумористичен на-
чин как трябва да бъдат приемани и че няма 
нищо тежко, защото тя завършва с хепиенд“, 
споделя Кадиев.

Сашо Дойнов пък се надява да разсмеят 
сънародниците им и да им стане весело.

„Пожелаваме им да са живи и здрави и да 
ни чакат. Ние ще дойдем при вас да си по-
говорим, да се посмеем и ако трябва, да си 
поплачем заедно“, обърна се Катето Евро 
към зрителите в САЩ и Канада. „Да стискат 
зъби, да спечелят много пари и с тях да си 
дойдат тука“, добавя към пожеланията Сашо 
Кадиев в познатия си стил.

С
лед 9 успешни сезона и над 
400 представления в България 
и Европа този ноември „Гор-
ката Франция“ идва на турне 
в Съединените щати и Канада. 

Комедията, в която участват Катето Евро, 
Александър Кадиев, Александър Дойнов, 
Фахрадин Фахрадинов и Анелия Луцино-
ва, прелива от настроение и смях, зареде-
ни буквално във всяка реплика на актьор-
ите.

Те са разсмели хиляди зрители в Бълга-
рия и извън нея, а един са покорили истин-
ски. И той не е кой да е, а голямата звезда на 
българската сцена Лили Иванова. Плакат на 
примата е част от декорите в спектакъла, а 
самата тя го е изгледала пет пъти – един след 
друг.

Всъщност зрителят е най-важната състав-
ка за успеха на тази комедия, защото публи-
ката участва активно в постановката. „Това 
му е номерът, леко е риалити“, 
коментира успеха на спекта-
къла Александър Дойнов.

BG VOICE разговаря със 
звездната петорка минути 
преди публиката да влезе 
в салона на театър „Сълза и 
смях“ за пореден път. Сюже-
тът тепърва предстои да се 
развива – от една мъглива 
парижка утрин, когато един 
баща отива в дома на сина си 
в Париж и разбира, че той е 
гей. Сред розовите декори 
на сцената ще се сблъскат 
различни поколения, с раз-
лични сексуални ориента-
ции, ценности и идеали.

В спектакъла

Катето Евро 
играе майката

която разбира, че синът й всъщност е... 
снаха. Тя също има своето тъмно минало 
– вече е избягала с брата на мъжа си. След 
това отива при сина си в Париж и разбира, 
че той е гей. „И малко се натъжавам, но в 
живота не съм такава, приемам тези неща 
съвсем нормално“, споделя тя.

Актьорите имат свои закачки помежду си 
и по всичко личи, че доброто настроение не 
е само сред зрителите и се предава между 
сцената и залата.

Една от тези закачки е обвинението към 
Фахрадин Фахрадинов, че закъснява, когато 
трябва да се появи на сцената в спектакъла.

„Фахрадин идва на сцената, когато си 
иска. Като закъснее, го питам – абе, ти защо 
закъсня, той вика – имах работа“, разказва 
Александър Дойнов.

Катето Евро пък си спомня, че тя и Дойнов, 
които играят майката и бащата в спектакъ-
ла, са на сцената и водят диалог. „Фахрадин, 
който играе Мишел, трябва да влезе, обаче 
него го няма, ние си свършваме репликите 
и аз вече се чудя какво да говоря. И почвам 
– ох, къде ли е Мишел, защо го няма Мишел. 
Дано да влезе всеки момент Мишел... И той 
влезе“, разказва през смях тя.

А по повод зоркия поглед на Лили Ивано-
ва, който гледа от плаката на сцената, Алек-
сандър Дойнов казва:

Всеки път носеше цветя
и се обаждаше по телефона да благода-
ри. И ми каза, че е изключително заплене-
на от таланта ми. И че иска да я заведа на 
друго представление, където играя. Аз се 
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ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

Лили Иванова 5 пъти гледала 
„Горката Франция“

�  Актьорите от забавната комедия пристигат скоро 
в САЩ и Канада, за да дадат емоции на българите тук

Фахрадин 
Фахрадинов: 

Ангелия 
Луцинова: 

Александър 
Кадиев: 

Александър 
Дойнов: 

Катето 
Евро: 

Едно 
към 
едно

� 8 ноември, петък – Бостън
� 9 ноември, събота – Торонто
� 10 ноември, неделя – Чикаго
� 12 ноември, вторник – Лас Вегас
� 15 ноември, петък – Атланта
� 16 ноември, събота – Сиатъл
�  17 ноември, неделя – Лос Анджелис – 

Ориндж Каунти

Турнето на „Горката Франция“ 
в дати и концерти

Най-после и в 
Америка, едно 
мечтано турне.

В спектакъла 
аз съм доброто 
момиче. 
Завеждаща 
отдел „Секса“. 
Аз съм 
проститутка.

Влизайки за 
първи път в този 
апартамент, 
Сашо Дойнов каза 
– розовото ми е 
малко в повече.

Искаме българите в Америка 
и Канада да се посмеят 
малко, защото живеят 
в ноктите на свирепия 
капитализъм и сигурно им е 
тъжно. И като дойдат - да се 
изкефят като тия в Лондон, 
които се попикаха да се 
смеят, ще им стане весело.
В този спектакъл само 
аз съм с правата вяра. На 
хетерото вече му викат 
ретро ориентация.

Моята героиня 
отива при сина 
си в Париж и 
разбира, че той 
е гей. И малко се 
натъжавам, но в 
живота не съм 
такава, приемам 
тези неща 
съвсем нормално.
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в цифри
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-годишен фокстериер се събра със стопанката си след 12 г. раздяла. Кучето се изгубило 
на 28 февруари 2008 г. Наскоро обаче стопанката му получила обаждане от приют за 
животни, където попаднало преди седмици.

години са минали, откакто на остров Мадагаскар са живели хора. Това установиха 
учени от Пенсилванския университет. Древните са деляли острова с хипопотами 
джуджета, гигантски слонски птици, гигантски лемури и костенурки.

часа на седмица губят британците в оплакване от работата си и 31 минути в жалби 
от шефа си, установи проучване. Според него британците се оплаквали най-много и от 
липсата на признание в службата, от ниското заплащане и от злонамерени колеги.

сутиена ще бъдат навързани във верига за Гинес рекорд. Инициативата е част от 
кампанията за борба срещу рака на гърдата в Роуд Айлънд. Акцията била отложена 
няколко години и така се събрали голямото количество сутиени.
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Т
ой е един от най-невероятни-
те измамници в историята на 
света. Истински феномен! Бил 
е психологът Робърт Линтон 
Френч, войникът Антъни Иг-

нолия, хирургът Джоузеф Кир. И още 
инженер, монах, заместник-шериф, ре-
дактор, зоолог, помощник-надзирател 
в затвор... Без диплома, без образова-
ние, без опит. И всеки път под чужда са-
моличност – с различно име и разли-
чен живот, откраднати от действителни 
хора, повечето от които дори негови по-
знати.

Той е Фердинанд Дамара, бил е от ге-
рой до затворник, а необикновеният му 
живот вдъхнови Холивуд за филма „The 
Great Impostor” с Тони Къртис.

Най-невероятното му превъплъще-
ние е като хирурга Кир на борда на вое-
нен кораб в началото на 50-те години на 
миналия век. Тогава Дамара, америка-
нец по рождение, се присъединява към 
Канадския кралски флот. Той се явява в 
службата по набиране на моряци в Сей-
нт Джон и предлага професионалните 
си услуги като доктор.

По това време Канада е във война с 
Корея и има голям недостиг на лекари. 
Затова и проверката на кандидатите е 
бърза и не по правилата.

Никой не гледа дипломата 
и препоръките

процесът на записване отнема дни, 
вместо нужните месеци.

Доктор Кир е произведен в лейте-
нант и е причислен към военноморска-
та болница в Халифакс. По-късно той се 
качва на борда на кораб във военната 
база „Ескималт” и поема на мисия в ко-
рейски води.

Дамара, разбира се, не е имал никаква 
квалификация да се грижи за здравето 
на моряците, и то по време на война, но 
е притежавал изключителен интелект 
и невероятна памет. 

Благодарение на тях в качеството си на 
хирурга Кир той извършва няколко мал-
ки операции, включително и заради ин-
фекция на зъба на командира капитан 
Джеймс Пломър. Изглежда, Дамара е 
учил нужната му техника, четейки книги, 
подпомогнат добре от запаси анестети-
ци и антибиотици.

Но работата на великия измамник се 
усложнява след нападение и тежка бит-
ка край бреговете на Корея. Тогава три-
ма южнокорейски партизани са тежко 
ранени. Те са качени на канадския кораб 
и поверени на Кир (Дамара). Малко след 
това той твърди, че е извадил куршум от 
един и ампутирал крака на друг. Паци-
ентите му не само оживели, но и всич-
ки на кораба били толкова впечатлени 

от хладнокръвието му, че 

единодушно решили да го предложат за 
медал. Именно тази слава обаче изигра-
ва лоша шега на Дамара и насочва вни-
манието към него.

Скоро измамата му 
е разкрита

В автобиографията си „Животът на мо-
ряка“ командирът Питър Ченс си спомня 
за последните дни на д-р Кир на кораба 
„Каюга“, където скоро след спасяването 
на моряците бил получен сигнал от Щаба 
на канадската военноморска служба. Съ-
общението гласяло: „Вашият лекар е са-
мозванец. Освободете го бързо”.

„Бяхме шокирани и не искахме да по-
вярваме, че това е истина. Противно на 
пълната ни подкрепа към Джо обаче, 
той буквално ни взриви. „Не ми вярвай-

те“, каза измъчено. 

Това беше началото на едно много тъж-
но разобличаване.

След три дни в кабината Дамара беше 
убеден да излезе на палубата и да се пре-
даде. Преди да тръгне, той каза: „Съжаля-
вам. Надявах се единствено, че можем да 
сме заедно, докато корабът се прибере у 
дома. Тогава щях да си тръгна“, спомня си 
Питър Ченс в автобиографията си.

Как са открили измамата на Дамара? 
Това е станало, след като майката на ис-
тинския доктор Кир видяла новината за 
подвизите му в местния вестник. Воен-
ните кореспонденти били разбрали за 
хирурга на „Каюга“ и били разказали ис-
торията му.

И истинският Джозеф Кир, тогава ра-
ботещ в Гран Фолс, скоро научил исти-
ната. Преди време Дамара, представящ 
се като монаха „Отец Джон“, очевидно се 
бил сприятелил с хирурга и така открад-
нал медицинската му биография. И не 
след дълго фалшивият лекар се появил 
в службата за набиране на моряци.

В крайна сметка, срещу Дамара запо-
чнало разследване и той бил освободен 
от служба.

След тези перипетии обаче неверо-
ятният измамник не паднал по гръб, а с 
присъщата си издръжливост и способ-
ност да оцелява при всички обстоятел-
ства смело продължил напред. Не след 
дълго той вече е изследовател на рака, 
после учител, студент и др.

Дамара умира на 60 години в болница 
в Западен Анхайм след сърдечен удар, 
получен по-рано. Така и не става ясно 
какво го е карало да организира всички 
тези маскаради. Възможно е да е стра-
дал от някаква болест. А може би е бил 
просто брилянтен фалшификатор, жа-
дуващ за престижен и необикновен жи-
вот?

�  Фердинанд Дамара цял живот се превъплъщава в самоличностите на реални хора

cbc.ca

Двойникът по американски: 
Истинската история 
на един топизмамник

и невероятна памет. от хладнокръвието му, че той буквално ни взриви. „Не ми вярвай-
те“, каза измъчено.

latimesblogs
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Ж
ивотът в големия град 
е пълен с възможнос-
ти, но и с много предиз-
викателства. Всекидне-
вието в него има своите 

предимства, но и немалко недостатъци. 
По отношение на състоянието на кожа-
та обаче минусите надделяват. Затова и 
този най-голям орган в човешкото тяло 
се нуждае от специални грижи и допъл-
нително внимание. Ето няколко съвета, 
които ще помогнат на дамите да запазят 
кожата си чиста в големия град.

Продукти срещу 
замърсяването

Замърсеният въздух е най-големият 
враг на кожата в големия град. Затова 
трябва да избирате качествени проду-
кти за почистване на лицето си. Използ-
вайте ги и не си позволявайте да про-
пускате ден. Защото комбинацията от 
прах, себум и грим може да стане причи-
на за сериозни дерматологични пробле-
ми. Появата на пъпки и замърсени пори 
са само част от тях.

Кожата трябва 
да диша

В големия град всекидневно кожата 
е атакувана от купища химикали. Зато-
ва от време на време трябва да й давате 
възможност да диша. Това може да стане 
най-лесно, като въведете дни без грим, 
в които няма да се гримирате и ще из-
ползвате само слънцезащитни и хидра-
тиращи кремове. Четете етикетите на 

козметиката, която купувате. Избирайте 
такава с максимално много естествени 
съставки.

Опитайте 
естествените масла

Може да си ги осигурите и сами, като 

пригответе разкрасителна козметика в 
кухнята. Силата на домашно приготве-
ната козметика не трябва да бъде под-
ценявана в никакъв случай. Домашните 
скрабове и ексфолианти от кафе, захар и 
морска сол са не по-малко ефективни от 
закупените от магазина. В интернет мо-

гат да се намерят немалко изпитани ре-
цепти, които ще ви помогнат да позво-
лите на кожата си да диша.

Сред продуктите, на които може да за-
ложите, са зехтинът, свинската мас и ко-
косовото масло за подхранване на ко-
жата, а яйцата превърнете във верен 
помощник за здрава лъскава коса.

Не забравяйте „най-
забравяните” зони 

Големият град обикновено значи 
стрес, много време за придвижване от 
точка до точка и по-малко време за раз-
красяване. Въпреки бързината грижите 
за лицето не спират и то често е обект на 
внимание. Някои зони обаче са забра-
вяни. Най-често забравяните зони сред 
жените са устните, шията и деколтето.

Те също имат нужда от всекидневно 
почистване от себум и замърсявания. 
Също така не бива да ги пропускате, ко-
гато говорим за защита от слънцето. На-
насяйте от дневния си крем със SPF и 
там, а за устните си вземете балсам със 
слънцезащитен фактор.

Ексфолирайте 
2 пъти седмично

Ексфолирането е дълбоко почист-
ване, от което кожата има нужда поне 
веднъж седмично. Ако обаче живеете в 
голям град, може да се наложи да ексфо-
лирате два, дори три пъти всяка седми-
ца. Ексфолиантът помага за премахване 
на мъртвите кожни клетки и прави ко-
жата по-сияйна и свежа.

5 съвета:
Чиста и 
красива кожа 
в големия град
Грижата за лицето в него изисква 
спазването на много правила
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Givenchy като през 
90-те: Скъсани дънки 

и поли с цепка

П
оглед към модата на 90-
те отправи модна къща 
Givenchy при представяне-
то на новата си колекция за 
пролет/лято 2020 г.

Много женственост лъхаше от дефи-
лето, което се състоя в рамките на Па-
рижката седмица на модата. Силуетът е 
издължен, а формите - закръглени.

За сезона пролет/лято 2020 г. британ-
ската дизайнерка Клеър Уейт Келър е 
проектирала костюми тайори, включва-
щи прилепнали към тялото дълги сака и 
тесни шорти.

Вниманието привлякоха вдъхновени 
от модата през 90-те години на миналия 
век шорти и двуцветни палта от избелен 
плат деним, скъсани джинси и поли с 
цепки отпред.

Показани бяха също ризи с украса от 
принтове на цветя, облекла с шал яки, 
поли, които се разширяват в долната си 
част, тоалети с издути ръкави, отворени 
обувки с високи токчета.

Костюмите тайори и панталоните са 
носени със сандали с плоски подметки.

Сред преобладаващите цветове са 
бяло, синьо, зелено и лилаво.

Модната къща 
представи много 
женственост на 
подиума в Париж

СНИМКИ: БТА и vogue.it
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К
огато бил млад мъж в отлич-
на спортна форма, Нийл по-
сетил Гърция. Приел пока-
ната на един местен мъж да 
изкачат заедно хълм, на чий-

то връх имало храм на оракул. Нийл 
доста се смутил от факта, че мъжът, на-
помнящ дядо му, крачил безпроблемно 
нагоре по хълма, а той - младият левент, 
трябвало да поспира честичко, за да на-
смогне с дишането си. Най-после въз-
растният мъж се обърнал, подхвърлил 
му една глава чесън и му казал да изяде 
няколко скилидки, за да станел здрав и 
силен като самия него, 80-годишния мъ-
жага!

Днес доктор Нийл Макини (Dr.Neil 
McKinney) е натуропатен онколог с ог-
ромен практически опит, участник в на-
учни медицински изследвания и спе-
циалист по китайска медицина. Автор 
е на книгата “Натуропатна онкология. 
Eнциклопедично ръководство за паци-
енти и лекари” (Naturopathic Oncology: 
An Encyclopedic Guide for Patients & 
Physicians), която горещо ви препоръч-
вам. Независимо от факта, дали сте ди-
агностицирани с рак, или просто жела-
ете да се информирате превантивно за 
различни лечения, здравословни прак-
тики, билки, храни и много други, тази 
книга ще ви предостави огромно коли-
чество полезна научна информация.

Като застъпник на здравословния на-
чин на живот, постижим чрез приятни 
за изпълнение и стимулиращи за разу-
ма практики, и аз ви препоръчвам чесъ-
на, тъй като той е

изключително ефикасен 
при прочиствания

заздравяване на имунната ни система и 
борба с рака. Чесънът притежава огро-
мно количество биоактивни съставки с 
антираково действие, така наречените 
деривати - алил сулфид (аllyl sulfi de).

И двата вида алил сулфид – този, раз-
творим във вода, и особено мастнораз-
творимият, имат антитуморни качест-
ва. Способността на тези съставки да 
противодействат на разпространение-

то на рака се асоциира с ограничаване 
развитието на клетката и стимулиране-
то на така наречения процес апоптозис 
(apoptosis) или нормалния процес на 
самоунищожаване на клетката.

Във февруарския брой на списание-
то Journal of Phytomedicine от 2014 г. се 
твърди, че “по време на ранните олим-
пийски игри в Гърция чесънът се е да-
вал на атлетите за подобряване на тях-
ната сила и издръжливост”. А древните 
китайци и индийци са препоръчвали 
чесън за подобряване на дихателния 
процес и храносмилането, при паразит-
ни инфекции и проказа.

Според Wikipedia чесънът е родом 
от Средна Азия и Североизточен Иран. 
Чесънът е медицинско растение и без-
спорно средство за възстановяване и 
подсилване защитните функции на ор-
ганизма. 

Чесънът има 
антимикробни функции

и оказва благотворно влияние върху 
стабилизиране на кръвната захар и на-
маляване на високо кръвно налягане.

В “Канонът на медицината” (Тhe 
Cannon of Medicine) персийският фи-
лософ Авицена (Avicenna), считащ се за 
един от основателите на медицината, 
препоръчва чесъна като лек срещу ар-
трит, зъбобол, хронична кашлица, запек, 
паразитни инфекции, ухапване от змия 
и насекоми, гинекологични болести и 
инфекциозни болести (прилаган като 
антибиотик).

В направени изследвания от 80-те и 
90-те се твърди, че увеличената консу-
мацията на чесън намалява не само ри-
ска от следните видове рак, но и про-
меня поведението на туморните клетки 

при рак на хранопровода, рак на кожа-
та, на белите дробове, на стомаха, на де-
белото черво и на гърдата.

А д-р Макини препоръчва на всеки, 
който започва да развива настинка, да 
нареже на ситно няколко чеснови ски-
лидки и да ги изяде. Веднага след това 
да изпие една чаша топла вода. “Обик-
новено това елиминира проблема”, 
твърди натуропатът.

Ако все още не съм ви убедила колко 
е важна ежедневната консумация на че-
сън, то може би твърдението, че чесънът 
е афродизиак, ще ви убеди. Една скилид-
ка чесън съдържа между 5 и 18 г алицин 
(allicin). Това е съставка, която спомага 
стимулирането на кръвопотока към по-
ловите органи както при мъжете, така и 
при жените. Но, от друга страна, чесънът 
притежава и мощно средство за дистан-
ция между хората - неповторимата му 
миризма. Усещам разочарованието ви! 
Не унивайте, има лек за всичко на този 
свят. Миризмата от чесъна се

неутрализира успешно 
от ментата

Сега знам от личен опит, че ябълката и 
марулята също могат да ви помогнат да 
скъсите дистанцията между вас и вашия 
партньор след умерена консумация на 
чесън.

Наскоро открих и отлежал чеснов екс-
тракт, който се приготвя от нарязан че-
сън, накиснат в 20% алкохол за пери-
од от година и половина. Тази тинктура 
губи част от гореспоменатия алицин, но 
пък, от друга страна, повишава актив-
ността на потентни антиоксидантни ве-
щества като селениум, L-аргинин и дру-
ги подобни. Така получената тинктура е 
много полезна при намаляване на маст-
ното съдържание на артериалната мем-
брана, т.е. може да ни предпази от арте-
росклероза.

Или казано накратко, чесънът е уни-
версална панацея за крепко здраве!

�  Той намалява риска от рак и се препоръчва като лек за много болести

МАРИЯ ТАНЕВА

Чесънът - панацеята 
за крепко здраве



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

16 - 22 октомври 2019 43

П
ринуждаването на тийней-
джъри да пазят диета или 
да отслабнат може да им на-
вреди, сочат резултатите от 
изследване на учени от уни-

верситета в Минесота.
По време на него е установено, че ро-

дители, които карат децата си да пазят 
диета, могат на практика да увеличат 
вероятността от затлъстяването им по-
късно през живота им. Това е свърза-
но също с увеличен риск от смущения 
в храненето. „Феноменът може да об-
хване няколко поколения”, заяви ръко-
водителката на изследването Джерика 
Бърдж.

Тя и колегите й изследвали данните от 
анкети с над 1100 младежи и девойки от 
района на Минеаполис и Сейнт Пол през 
периода 1998-1999 г.  Почти две трети от 
участниците са момичета. Анкетираните 
след това участвали в други проучвания 
през 5-годишни интервали, като се за-
почне от 2003 г., докато не прехвърлили 
30-те. Над 60% от младите жени и 27% от 
младите мъже заявили, че са

били окуражавани 
от майките си

да пазят диета, за да имат слаби фигу-
ри. Около 20% от младите жени и 18% от 
младите мъже получили сходни посла-
ния от бащите си.

Изследването не открива причин-
но-следствена връзка, но принудата от 
страна на родителите да имаш слаба фи-
гура е свързана с по-лошо здраве в зря-
ла възраст, отбелязаха учените. Това из-
глежда има кумулативен ефект върху 
свързаното с телесното тегло и психич-

ното благосъстояние поведение в зряла 
възраст.

В края на изследването, т.е. 15 годи-
ни след попълването на първия въпрос-
ник, за момичетата, които били прину-
дени да пазят диета, имало с 

49% по-голяма вероятност 
да са затлъстели 

в сравнение с участничките, които не са 
били принуждавани от родителите си, 
докато вероятността за момчетата, които 
са били под подобен родителски натиск, 
се оказала с 13% по-голяма.

Диетата на децата 
днес - затлъстяване 
утре
�  Ограниченията 

в ранна възраст 
водят 
до проблеми 
по-късно

Собствениците на кучета живеят 
по-дълго, показват две нови из-
следвания.

Рискът за възрастните хора, които 
живеят сами, да умрат е с една трета 
по-малък, ако имат рунтав приятел, 
твърдят шведски учени.

Американската асоциация за сър-
дечно здраве поясни в съпътстващо 
изявление, че макар и резултатите да 
не доказват точно, че кучетата допри-
насят за по-доброто здраве на стопа-
ните си, има доста надеждни данни, че 
те са полезни за възрастните хора.

Рискът от смърт по каквато и да е 
причина е по-нисък за собствениците 
на кучета. Вероятността те да умрат от 
инфаркт е с 65% по-малка, а от инсулт - 
с 31%. За новите две изследвания уче-
ните са прегледали данните за всички 
на възраст от 40 до 85 години, хоспи-
тализирани заради инфаркт или ин-
султ от 2001-а до 2012 г. Пет процента 
от преживелите инсулт имали кучета. 
Рискът от смърт за тях се оказал с 27% 
по-малък. При наличие на съпруг или 
деца в дома, рискът от смърт намаля-
вал само с 12%.

28-годишен французин, чиито 
всички крайници са напъл-
но парализирани след пада-

не преди четири години, може вече да 
се движи с екзоскелет, направляван от 
мозъка му.

Тибо участва в първия по рода си екс-
перимент, осъществен от френски уче-
ни от изследователския биомедицински 
център „Клинатек” в Гренобъл.

Прототипът на екзоскелета е бил кон-
струиран в продължение на 10 години 
от няколко екипа. Моделът се задейства 
от електроди, имплантирани в черепа 

на пациента. Те улавят сигналите, изпра-
тени от мозъка, и ги превръщат в движе-
ние, генерирано от електромоторите на 
устройството, пояснява проф. Алим Луи 
Бенабид, един от основните автори на 
разработката.

„При пациенти с парализирани край-
ници вследствие на фрактура на гръб-
начния стълб мозъкът запазва способ-
ността си да издава команди, които 
задействат краката и ръцете, но няма 
кой да ги изпълни. 

Ние запълваме тази празнина”, изтък-
ва проф. Бенабид.

Електроди в 
мозъка „вдигнаха“ 
парализиран младеж

Кучето вкъщи 
намалява с 65% 
риска от смърт
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ХАЙНЕР КИЗЕЛ

К
ристоф Полдер има нов жи-
вот - далеч от онзи, който го 
довежда до бърнаут (пълно 
психическо и физическо из-
тощение - б.ред.). Бившият 

мениджър е изоставил международни-
те проекти и ягуара с 400 конски сили. 
Вместо това живее в една каравана в го-
рата.

Той охотно разказва своята история: 
„Израснал съм в една секта, където поч-
ти всеки ден се налагаха физически на-
казания”. Кристоф бил най-малкият от 
четиримата братя в семейството и по-
стоянно се борел за внимание. На 16 го-
дини се изнесъл в самостоятелно жи-
лище и после твърде рядко виждал 
родителите си. Започнал работа на един 
строеж и живеел във фургон. Но един 
ден по-възрастен негов колега му казал: 
„Ти си интелигентно момче, не ти е тук 
мястото”. Кристоф станал студент. Завър-
шил инженерни науки, а после започнал 
да работи за един международен кон-
церн.

Много работа, 
малко приятели

Но може ли издигането в кариера-
та да затвори всички рани от трудното 
детство? „В един момент започват да те 
потупват по рамото и ти усещаш, че се 
нуждаеш от все повече похвали, защото 
това е, което винаги ти е липсвало”, каз-
ва Кристоф. В работата си Полдер се от-
личавал със систематичност, прецизни 
анализи, бързина и готовност да полага 
усилия.

„Първият ми шеф се държеше с мен 
бащински, следващият обаче беше съв-
сем друг тип и много добре знаеше кои 
са скритите механизми, с които да ме на-
кара да давам от себе си всичко, за да 
имам върхови постижения”, казва той. 
А и самият Кристоф бил амбициозен - 
стремял се към нови и нови върхове, 
без да обръща внимание на натоварва-
нето.

Работел между 60 и 80 часа седмично, 
а паралелно с това записал второ висше. 
Като ръководител на проекти печелел 
по 100 000 евро годишно. За приятели 
обаче не му оставало никакво време, 
целият му живот протичал в офиса. Там 
колегите му го обсипвали с уважение 
и признание. А Кристоф компенсирал 
липсата на личен живот с още по-голям 
професионален ангажимент.

Тоталният срив
Той отслабнал радикално, разболял 

се, но дори не усещал, че се нуждае от 

помощ. И така, докато не преживял една 
лека катастрофа, след която му дали три 
дни болнични. През времето на това 
принудително бездействие Кристоф 
усетил, че е на ръба на силите си. Диа-
гнозата бързо станала ясно: бърнаут 
(мед.: Синдром на професионалното из-
черпване).

Настъпил и мигът на тоталния срив. 
Споменът за него е мъчителен. Говорей-
ки за него, Полдер притиска длани към 
масата, сякаш за да го изтика от съзнани-
ето си. Спомня си много добре как изоб-
що не бил в състояние да стане сутрин от 
леглото, нито да тръгне за работа.

„Спях по 18 часа в денонощие, а по-
сле лежах с лице, притиснато в канапето 
- без всякаква мисъл и воля за действие”, 
разказва той.

Започнал да търси помощ от лекари 
и природолечители. В продължение на 
три години не ходел на работа. А след 
това? „Промених се изцяло, сега съм 
съвсем друг човек. Преди само работех, 
а сега правя точно обратното”, подчер-
тава той. Кристоф заменя спортната си 
кола с каравана и с нея пътува от към-
пинг на къмпинг - предимно из горите. 
От време на време припечелва по нещо 
като консултант по строежи.

„Успях сам да се 
излекувам”,

подчертава бившият мениджър. Ши-
шенцата с фолиева киселина, минера-
ли и витамини все още не са отваряни. 

„Здрав съм, тези неща не са ми нужни 
повече, май трябва да ги изхвърля”, каз-
ва той.

В новия си живот Кристоф Полдер се 
е посветил на нещо, което пак му носи 
признание - той пише книги със съвети 
за студенти и за хора, които си строят 
жилище. 

Последната му книга обаче - „Шест 
стъпки, с които да преодолеем бърна-
ута” - е посветена на личната му исто-
рия, на неговия бърнаут и последвало-
то спасение.

„Бях крайно разочарован от всички-
те книги, посветени на проблема бър-
наут, защото в тях само се описваха от-
делните симптоми и се казваше към 
какви специалисти да се обърне човек 
за помощ. Аз обаче искам да покажа на 
хората, че и сами могат да се изтеглят 
от блатото”, казва той.

�  Той е изоставил международните проекти и 
ягуара с 400 конски сили и живее в каравана

Моят нов живот след 
бърнаута: Историята 
на един бивш мениджър

 „Дойче Веле“

“Спях по 18 часа в денонощие, а 
после лежах с лице, притиснато 
в канапето - без всякаква мисъл 
и воля за действие”

Кристоф Полдер: 
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Дънково, но не съвсем. Това е ново-
то смартяке на софтуерната кор-
порация Google и модната марка 

Levi’s. Те обединиха усилия за създава-
нето на “Trucker Jacket”, което е подо-
брена версия на създаденото по-рано 
през 2017 г.

На пръв поглед, то изглежда като кла-
сическо дънково яке от 100% памук, но 
всъщност притежава специално раз-
работения хардуер „Жакард“. Той пред-
ставлява малко устройство, снабдено 
с блутут, посредством който може да 
контролира мобилен телефон. Това, от 
своя страна, дава на потребителя въз-
можност да регулира силата на звука, 
да провежда разговори, да изпраща съ-

общения и да проверява прогнозата за 
времето. Само с един жест пък може да 
бъде направена и снимка.

От двете компании дават някои прак-
тични подробности за поддръжката на 
новия артикул, като уточняват, че смар-
тякето се пере без препарат до 30 пъти 
и не се препоръчва гладене и химиче-
ско чистене. Продава се в два варианта 
– със и без ватирана подплата, съответ-
но за 248 и 198 долара.

Google обяви желанието си да при-
общи технологиите към ежедневното 
облекло още през май 2015 г. Освен с 
Levi’s, в това отношение си партнира и 
с друга модна марка – „Ив Сен Лоран“, 
която вече предлага смарт раница.

Google и Levi’s – заедно зад ново смартяке

П
ейджърът иззвъня за по-
следно в Япония. До две го-
дини това ще стане и във 
Великобритания. А преди 
30 години пейджърът беше 

задължителен аксесоар за всеки уважа-
ващ себе си корпоративен мениджър. 
На 1 октомври последните такива ус-
тройства „изписукаха” за последен път 
в Япония - страната, в която се радваха 
на най-много верни фенове, пише BBC.

Последният японски доставчик на 
пейджър услуги Tokyo Telemessage пре-
установи дейността си от началото на 
октомври. Последните му абонати бяха 
около 1500 души, основно от сферата 
на здравеопазването. Кен Фукуджира 
е един от последните частни клиенти 
на компанията. Той разказва пред BBC, 
че ползвал пейджъра за връзка с 80-го-
дишната си майка, която предпочитала 
този начин на комуникация.

Една от погребалните агенции в То-
кио дори опъна палатка в близост до 
една от станциите на метрото в япон-
ската столица, където минувачите мо-
жеха да оставят

цветя в памет на pokeberu
или „джобното звънче”, както е извес-
тен пейджърът в Страната на изгря-
ващото слънце. На импровизираното 
„погребение” дори имаше снимка на 
устройство, на чийто дисплей бе изпи-
сан кодът „1141064”, който на японски 
означава „Обичаме те”.

Пейджърите са малки устройства, 
който в началото можеха да възпроиз-
веждат само прости звукови сигнали, а 
впоследствие и текстови съобщения. 
Всяко от тях има уникален код, подобен 
на телефонен номер. Потребителите се 
свързват с централа, където могат да 
оставят кратки съобщения. След това 
те се конвертират в дигитален формат, 
като първоначално се въвеждали от 
хора, а по-късно - от машини.

Технологията е разработена през 50-
те и 60-те години на миналия век, но 
придобива огромна популярност през 
80-те. В пика на своето развитие Tokyo 

Telemessage има над 10 милиона або-
нати в цялата страна.

Краят на пейджърите
обаче идва с популяризирането на мо-
билните телефони, които до голяма сте-
пен обезсмислят използването на мал-
ките джобни устройства за текстови 
съобщения.

Във Великобритания пейджърите 

все още се използват от служителите 
на Националната здравна служба, тъй 
като болниците ги смятат за един от 
най-надеждните канали за комуника-
ция. Очаква се обаче до 2021 г. да бъдат 
извадени от употреба.

А в Япония, която е родина на едни от 
най-иновативните компании в истори-
ята като Nintendo, Panasonic, and Sony, 
потребителите трудно се разделят със 

старите си технологични навици. През 
2015 г. BBC установи, че в страната все 
още масово се използват факсове и ви-
деокасети, а миналата година един от 
министрите в правителството призна, 
че никога през живота си не е използ-
вал компютър.

Иронията е, че това не беше кой да е, 
а Йошитака Сакурада - министърът по 
киберсигурността.

Flickr

Пейджърът каза „сбогом“ на 
Япония, да се готви Острова
�  В Страната на изгряващото слънце организираха погребение на любимия аксесоар

Google



16 - 22 октомври 2019 47



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

16 - 22 октомври 201948

„Д
етектив“ - една от най-запле-
тените кримиистории в теа-
търа, пристигна в български 
вариант в Америка. Пиесата, 
в която играят Дони и Иван 

Радоев, е обиколила буквално целия 
свят. Двамата са я играли във Ванкувър, 
Дания, Тел Авив, Стокхолм, Кувейт... И 
вече втори сезон в София. А след някол-
ко дни тя идва и в Чикаго, пълна със за-
гадки, чакащи да бъдат разгадани.

„В „Детектив“ детективът е публика-
та“, обяснява Дони, който заедно с Иван 
Радоев е в Америка, където детектив-
ското турне вече започна. „Пиесата е 
като судоко, кара те да си размърдаш 
мозъка“, допълва той.

„Детектив“ не е тежка и страшна ис-
тория, макар в нея да се чуват изстре-
ли и да има убийство още в началото. 
В нея има лек хумор, но от публика-
та зависи как ще я възприеме. „Хората 
във Флорида, във Ванкувър и Кувейт се 
смяха непрекъснато“, спомня си Дони. 
И допълва, че пиесата не оставя зрите-
ля на спокойствие, защото макар през 
цялото време да си мисли, че е хванал 
нишката, сюжетът всеки път го опро-
вергава.

Освен смях обаче, в някои хора пие-
сата предизвиква и уплах, затова Дони 
и Иван Радоев предупреждават преди 
спектакъла, че

в някои от сцените 
се използва оръжие

макар и бутафорно, и че заради това, 
според стандартите и в САЩ, и в Бълга-
рия, представлението не е подходящо 
за деца.

В пиесата Дони играе психаря, а Иван 
Радоев е по-добрият герой. Единият за-
стрелва другия още в началото на сю-
жета и публиката е малко объркана 
какво ще се случи докрая. Но следват 
обрати, които държат всички в напре-

жение. „Затова и пиесата е нестандарт-
на и различна“, казва Дони. И допълва: 
„Боя се да го кажа, но ще го кажа - голя-
ма част от гостуващите представления 
предлагат евтин и лек хумор“. Вероят-
но затова много от зрителите на „Де-
тектив“ по света благодарят на двамата 
актьори след постановката за интерес-
ния сюжет. А в него, както често се случ-
ва, всичко се върти около една жена и 
отношението на мъжете към нея. Това 
поражда сложни отношения и битка на 
умовете на двамата герои.

Самият автор Антъни Шафър е много 
интересна личност, разказва Дони. Той 
написал пиесата след бас с брат си, Пи-
тър Шафър, известен английски драма-
тург. Басът бил за това кой ще създаде 
по-успешен спектакъл и Антъни спече-
лил. Като цяло Питър е по-добрият дра-
матург от двамата, а Антъни по-скан-
далният, но този път успехът предпочел 
втория.

А успехът на пиесата не бил просто 
успех, а зашеметяващ успех. На сцената 
на театър „Сент Мартин” достига

рекордните 2359 
представления в Лондон

както и 2000 на Бродуей, където пече-
ли наградата „Тони” за най-добра пиеса 
на 1970 г. Две години по-късно по нея се 
снима трилърът „Частен детектив“ („Ко-
пой“).

Дони, който досега не е играл в кри-
миистория, попаднал в „Детектив“ след 
покана от режисьорката Надя Асено-
ва. Тя искала ексцентричен актьор за 
героя Андрю Уайк. Дони първо я по-
питал защо не вземе някой от щатните 
актьори в театъра, какъвто той не е, а 
режисьорката отвърнала: „Защо да взе-
ма актьор, който ще играе ексцентрик. 
По-добре направо някой, който е екс-
центричен“.

Дони се включил в предизвикател-
ството на „Детектив“ и заради игра-
та точно с Иван Радоев, когото нарича 
свой дългогодишен приятел.

Героят на Иван Радоев се казва Май-
ло. „Той влиза в тази игра с чисто сър-
це, но дали ще излезе по същия на-
чин? Двама мъже играят, да го наречем 
най-общо – мач – със завиден спортен 
хъс“, описва сюжета и той. Иван Радо-
ев също е категоричен, че представле-
нието ще е изненада за зрителите и те 
ще се забавляват истински. „Както се 
забавлявахме и ние, докато работихме 
по спектакъла, а и сега, когато продъл-
жаваме да го развиваме“, допълва ак-
тьорът.

Дони признава, че се наслаждава ис-
тински на публиката зад граница. „Мно-
го е приятно

да видиш големи 
български общества

и когато те са пълни с интерес, това е 
много важно за актьора“, споделя той.

И не пропуска да напомни, че „Де-

тектив“ трябва да се гледа, защото е 
висока драматургия, изпълнена с под-
веждащи следи като във филм на Та-
рантино. „За хората тук, в Америка, кои-
то се интересуват от български театър, 
срещата с нещо от афиша на голям бъл-
гарски театър като Театъра на армията, 
също е нещо, което не трябва да се из-
пуска“, казва още Дони и добавя, че лю-
бовта му към театъра е свързана имен-
но със сцената на Армията.

Специално за българите в Чика-
го Дони обещава и много разговори 
и снимки след представлението. „Бил 
съм много пъти в Чикаго, но и сега няма 
да откажем снимки с никого. Да призо-
вем хората да дойдат, да се снимаме за-
едно, да направим едно общо селфи за 
България“, обърна се той към сънарод-
ниците ни.

Всъщност от Чикаго Дони ще се раз-
дели с Америка за известно време. „В 
последните пет-шест години бях чес-
то в Америка, моето намерение е да не 
идвам известно време и да се посветя 
на други проекти, свързани предимно 
с България и близки до Европа места. 
Така че това е моето лично последно 
гостуване и който иска да ме види, сега 
е моментът“, споделя той. И открехва, 
че работи над нов албум, който веро-
ятно ще бъде на пазара още догодина.

„Детектив“ - едно крими 
по български в Чикаго

�  Дони и Иван Радоев обещават театър-
судоко за мозъка и общо селфи за България

ВЕРА АЛЕКСАНДРОВА
vera@bg-voice.com

Театър на Българската армия

Театър на Българската армияВ Сан Франциско, Калифорния

В Калифорния

Facebook

Facebook
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- Пак добре, че аз него гоня. Ами ако 
той ме подгони?!

� � ☺
Излизам от магазина и виждам, че 

един катаджия е застанал до колата. Ви-
кам му:

- Недейте, моля ви, аз само за малко 
влязох.

Той мрачно продължава да пише. Ви-
кам му:

- Ей ти 100 лева!
Онзи ожесточено лепва акта на про-

зореца и започва да пише нов.
- Ти си голям идиот, защо го правиш?
Още не е приключил, лепва го на стък-

лото и започва да пише нов фиш. За вся-
ка една моя дума се заяжда за нещо по 
колата... ама на мен не ми пука. Моята 
кола е на две пресечки от тук. Просто 
мразя катаджиите, а този лесно се ядос-
ва... че ми стана забавно.

� � ☺
Блондинка държи главата си над 

включена печка. Приятелката й я пита:
- Защо си се навела над тази печка?
- Защото ми казаха да си опичам ума!

� � ☺
Китаец влиза в български магазин:
- Ауаняминзанадануа Кола-кола?
Продавачът:
- Две бутилка какво?

� � ☺
Мъж, целият увит в бинтове, влиза в 

кабинета на психиатър и казва:
- Докторе, помогнете ми, непрекъсна-

то имам чувството, че съм магистрала...
Докторът е ужасен от вида му:
- Боже мой, а кой ви е подредил така?
Пациентът отговорил:
- Ами, един камион, две леки коли, мо-

тоциклет и една каручка...

� � ☺
Две приятелки се срещат и едната каз-

ва на другата:
- Вчера мъжът ти какъв виц ми каза, 

че... щях да падна от леглото!

� � ☺
Американци, руснаци и българи се 

състезават кой по-бързо ще обере бан-
ка. Първи влизат американците. След 1 
час излизат, банката била ограбена. Вто-

ри влизат руснаците. След половин час 
излизат и те обрали банката. Трети вли-
зат българите. След 10 минути излиза 
един и пита:

- Бате, а тапетите да сваляме ли?

� � ☺
Млада булка звъни на майка си:
- Мамо, на мъжа ми не му хареса бо-

бът, който му сготвих. Каква беше рецеп-
тата?

- Измиваш боба, вариш го...
- Ааа, вариш го...

� � ☺
- Днес разбрах, че финансовото ми 

положение е такова, че има само един 
плюс.

- Какъв?
- Като си хвърлям панталона за пране, 

вече не се притеснявам, че са останали 
банкноти в джоба...

� � ☺
Една баба решила да си купува бан-

ски. Отишла в мола, взела едни бикини 
и влязла в пробната да ги мери.

След като се позабавила, консултан-
тът се приближил до пробната и учтиво 
попитал:

- Какво става, да ви донеса ли горни-
щето?

- Аааа, няма нужда, то всичко се побра 
в долнището...

� � ☺
Мутра отива на бензиностанция на са-

мообслужване и чете инструкцията.
 1. Извадете пистолета.
Вади „Макаров”.
 2. Сложете в резервоара
 3. Пъха го.
 4. Натиснете спусъка...

� � ☺
Плачеща жена звъни на вратата на 

майка си.
- Мъжът ми ме преби.
- Как така? Нали е в командировка!
- И аз така си мислех...

� � ☺
- Скъсах си панталона и жена ми така 

го заши, все едно никога не е бил късан!
- А моята така ми изглади ризата, все 

едно никога не е била гладена.

� � ☺
Синът на един борец отишъл при него 

и му казал:
- Тате, искам енциклопедия.
Борецът:
- Ще ти дам аз една енциклопедия. 

Баща ти като малък все енциклопедии 
е карал...

� � ☺
Отива заекът в една баничарница и 

пита продавача:
- Имате ли 1000 банички?
- Не, нямам.
На другия ден пак пита:
- Имате ли 1000 банички?
- Не!
Така и на следващия ден. Баничарят се 

замислил и решил да направи 1000 ба-
нички, защото решил, че заекът ще ги 
купи.

Идва на четвъртия ден заекът и пита:
- Имате ли 1000 банички?
- Да, имаме!
- Хм, и какво ще ги правите толкова 

много?

� � ☺
Жена пише SMS на мъжа си:
„Ще закъснея от работа. Прибери де-

тето от площадката и го изкъпи.”
След час получава отговор:
„Другия път пиши и как е облечено. 

Изкъпах три, докато стигна до нашето”.

Първо – не пий, вредно е. Не яж слад-
ко, вредно е. Не яж месо, вредно е.

И като се разболееш – ето ти ракия с 
мед и пилешка супа.

� � ☺
- Скъпи, умея да готвя само зеле и 

крем карамел.
- А това на масата кое от двете е?

� � ☺
Проверката на водомерите в блок 705 

на „Младост” показа, че потребителите 
не само не са ползвали топла вода, но и 
са вкарвали такава обратно в системата.

� � ☺
Двама пушачи седят на бара и разго-

варят:
- А, бе, ти защо толкова много пушиш?
- Ами, за да ми стане белият дроб че-

рен.
- Е, и защо?
- А ти представяш ли си с два черни 

дроба какво пиене ще падне?!

� � ☺
Срещат се двама евреи, заговарят се и 

единият започва да разправя:
- Жена ми е толкова умна, добра, кра-

сива, а и готви страхотно.
Другият го прекъсна:
- Абе, Исак, толкова ли си закъсал, че 

се опитваш да ми продадеш жена си?

� � ☺
Две крави си говорят, едната казва на 

другата:
- Знаеш ли, че върлува една болест, 

„луда крава” се нарича?
- Ааа – казала другата – мен това не ме 

засяга, аз съм зайче...

� � ☺
Две приятелки се срещат и едната каз-

ва:
- Изневерих на мъжа си. И в деня на 

смъртта си ще му разкажа за това.
- А знаеш ли датата на смъртта си?
- Да. Това ще бъде денят, в който ще му 

разкажа.

� � ☺
Син пише на майка си писмо:
Скъпа, мамо! Роди ми се син. Жена ми 

няма мляко и бебето сучеше от една не-
гърка. Затова за една седмица то почер-
ня.

Отговорът на майката:
Скъпи, сине! Когато се роди ти, аз 

също нямах мляко и затова ти давах от 
крава, но рогата ти пораснаха едва 30 
години по-късно.

� � ☺
Мечката подгонила заека, но пробяга-

ла през няколко дерета, уморила се и се 
отказала да го преследва. Седи на един 
пън да си почива и си мисли:

Виц в снимка

ии акко 

мм, чче 
аа. Вии-

аалкко 

ее. Ви-

про-

ииш??
сстъък-
а всся-

щщо ппо 
ММоятта 
ростто 
яядоос

Маймуната се оплаква на 

директора на зоопарка:

- Повече не мога да живея със 

заека и жирафа.

- Защо?
- Ами защото по цял ден 

заекът разказва вицове, а 

пък жирафът по цяла нощ се 

смее.
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ЛЕСНА ШОКОЛАДОВА   
торта

ВКУСНО ПИЛЕ  
с кокос

Отговор на кръстословицата от миналия брой

ВОДОРАВНО: Кокакола, Електроника* Залез, Самар, „Калин”* Юда, Пегас, 
Коноп, Майя* Ути (Бъчваров), Жакет, Лафет* Агава, Тол, Рис, Доба* Акант, 
Вересия, Кадет* Уно, ОАР, Наган, Камени* Инкуб, Рим, Батарея* Щик, 
Астра, Вебер (Карл Мария фон)* ДАК, Аборт, Барут, ол* Кораб, Ажио, 
Атол, Фини* Трио, Декалин, Ари* Диадема, Ларан, Агитка* Алеко, Йон, 
Оказион* Тек, Агути, Абаси* Кок, Алани, Араби* Салам, Адам, Лама, Мида* 
Брак, Анафора, Бисер* Диаскоп, „Анита”, Жертва* Терор, ЕЛО, Мин, Аед* 
Щаб, Талер, Халка* Дис, Литий, Банка, Кик* Гетит, Пул, Кавга, Гала* Рид, 
Кайро, Бет („Братовчедката Бет”)* Капелан, Софра, Тараба* Дон, Култура, 
Кизерит* Сателит, Олимп, Паника
ОТВЕСНО: Боздуган, Идо, Ипека, Ираде, Ада* Атако, Карта, Колба, Бит, 
Пот* ЛАЗ, Ива, Карда, Карст, Сире- не* Кап, Анона, Биела, Макет, Тил* 
Колеж, Такса, Омега, Корал, Даки* Легат, Рутба, Акула, Полип, Нут* Ка- 
заков (Димитър Георгиев), Брожд, Отада, Ретуш* Селен, „Ариел”, Инана, 
Рил, „Сто”* Нес, Рар, Токай, Имане, Коул (Ашли)* Лак, Легия, Арон, Филм, 
Кафри* Бемол, „Сам”, Балан, „Алото”, Байрам* Канарин, Ватин, Арара, 
Хавра* Атрофия, Берон (Петър), Обама (Барак), Манго* Пес, Кабул, Акаба, 
Жилка, Тип* Фок, Катет, Агаси (Андре), Бенка, База* „На М”, Дамар, Фризи, 
„Мир”, Герен* Пила, Одер, иити, Циста, Катари* Кий, Бенетон, Коз, Девесил, 
Бик* Баня, Атия, Ливан, Фарад, Каната*

ВЪЛНИ

ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БР.

ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БР.

КОНТУРИ

Дебелите линии означават области, наречени клетки. Напълнете всяка клетка с уни-
кални цифри, като броите от 1. Например клетка с 1 квадратче трябва да съдържа номер 
1, клетката с 2 квадратчета – да съдържа 1 и 2, клетката с 5 – да съдържа 1 до 5, и т.н. 
Тези числа могат да се появят в произволен ред в клетката. Ако две идентични числа се 
появяват в един и същ ред или колона, поне толкова квадратчета трябва да ги разделят. 
Например, ако се появят две 3 в една и съща колона, те трябва да бъдат разделени поне 
от три други квадратчета, които не съдържат 3.

Трябва да съединявате съседните точки, така че да формирате една единствена за-
творена линия без пресичания или разклонения. Номерата между точките показват 
точно колко чертички трябва да има около съответното квадратче.

СУДОКУ

В плитка купа разбъркайте поло-
вин чаша царевично нишесте, 1 
чаена лъжичка лют червен пи-

пер, сол и черен пипер на вкус и оста-
вете настрана. Разбийте в друга купа 
3 яйца. Поставете кокосовите люспи в 
трета плитка купа.

3-4 пилешки гърди без кости, без 
кожа, се нарязват на дълги тънки иви-
ци и първо се потапят в сместа с царе-
вичното нишесте, след това в яйцата 
и накрая в кокоса, като се уверите, че 

месото е напълно покрито с кокосови 
люспи. Повторете с всички пилешки 
парчета. Загрейте 50 г масло в дълбок 
съд или тиган на 175 градуса. Добаве-
те пилето към горещото масло, но не 
слагайте цялото наведнъж, а се уве-
рете, че всяко парче пиле не докосва 
останалите. Пържете от двете страни 
за около 2-3 мин., после прехвърле-
те пилето на хартия, за да „подсуши-
те“ мазнината. Сервирайте със сос по 
избор

За 12 парчета са ви необходими 1 
1/2 чаша гореща вода, 250 г мас-
ло, 200 г черен шоколад за готве-

не, 1/4 чаша какао на прах, 2 чаени 
чаши захар, 2 яйца, леко разбити, 2 ч.л. 
ванилова есенция, 1 1/2 чаша брашно 
с набухвател.

В тенджера на слаб огън разтопете 
заедно маслото, какаото, шоколада, 
захарта, ванилията и горещата вода. 
Когато се охлади, добавете брашното 
и яйцата и разбъркайте добре. Сместа 

ще бъде много течна. Изсипете в око-
ло 30-сантиметрова тава и печете на 
150 градуса за 1 час и 15 мин. Оставете 
да изстине за 5 мин., преди да я обър-
нете. Когато изстине, поръсете с пудра 
захар. Може да се сервира повторно 
загрята в микровълновата или гарни-
рана със сметана или сладолед.

Да ви е сладко!  



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

16 - 22 октомври 201954

ОВЕН
Много от вас ще 
насочат внимание-
то си към социал-
ните и политиче-
ски въпроси, които 
ги вълнуват, и ще 
търсят решения-
та им с помощта на 

съмишленици. Запазвайки мисълта си гъв-
кава и точна, ще предавате от настроение-
то и мислите си на околните, стремейки се 
към един по-добър свят. И постепенно ще 
се превръщате в учители на онези, които 
се нуждаят от помощта ви. Физическата ви 
издръжливост се нуждае от обновяване, 
не се отказвайте от излет сред природата, 
риболов и други приятни емоции.

ТЕЛЕЦ
С качества, които 
носите, пътят към 
успеха ви е обо-
зрим. С премерен 
риск ще си спести-
те загуби на пари и 
време, спестявайки 
си в същото време 

и напрежение. За да продължите и зана-
пред да сте в добра форма и кондиция, не 
пренебрегвайте здравето си. Търсете мне-
нието на специалистите, не се оставяйте 
само на собствената си преценка, както 
и се хранете балансирано. Финансови и 
професионални успехи ще ви осигуряват 
независимост и ще подхранват самочувст-
вието ви.

БЛИЗНАЦИ
Периодът е много 
подходящ да опи-
тате да намерите 
изход от заплетена 
ситуация, която до-
сега ви е измъчва-
ла. Не е нужно да 
влагате кой знае 

какви усилия – ако сте взели правилно 
решение или сте поели по собствения си 
път, тогава всичко ще се случва сравнител-
но лесно и у вас ще се породи усещането, 
че някой или нещо ви помага. Ще блес-
тите с качествата и умения, заради които 
ще бъдете предпочитани като партньори. 
Дори да възникнат проблеми, лесно ще 
откривате начин как да ги разрешите.

РАК
Преобладаващата 
част от усилията 
ви ще са насочени 
във финансовата 
сфера, като наред 
с това ще се ста-
раете да печели-
те уважението и 
доверието на ко-

легите и партньорите си. Нечии планове 
включват пътувания, средствата за които 
трябва да осигурите вие. Обществената 
ви ангажираност ще ви срещне с хора, на 
които можете да въздействате позитивно. 
Ще осъзнаете нуждата от бърза промяна, 
за да се подобри животът ви.

ЛЪВ
Съобразявайте се 
с изискванията на 
близките си хора, 
без да пренебрегва-
те своите желания. 
Ако сте толерантни 
в общуването и по-
често се вслушвате в 

конкретните препоръки на партньорите си, 
ще изградите атмосфера на взаимно дове-
рие в отношенията помежду ви. Избирай-
ки да сте щастливи, мислете позитивно и 
давайте път на доброто в себе си, като на-
сърчавате към същото и другите. Не губете 
здравия си разум. 

ДЕВА
Притесненията ви, 
свързани със здра-
вето, вашето или на 
близък човек, ще се 
разсеят, ако вземе-
те навреме мерки и 
следвате препоръ-
ките на специали-

стите. Онези, чието мислене е свързано 
с промените, ще търсят печеливши на-
чини за инвестиции, съобразявайки се с 
последните развития на пазара и имайки 
предвид налагащите се тенденции. Позна-
нията им за тях ще им помагат да преми-
нат през непознатите сфери на бизнеса и 
живота си по-леко.

ВЕЗНИ
Съсредоточете се 
върху подобрява-
не на финансите си 
и битовите удоб-
ства. С удачни и 
навременни дейст-
вия ще затвърди-
те имиджа си на 

практични и сериозни хора, които никой 
не бива да подценява. Някои ще получат 
предложение за сътрудничество, носещо 
допълнителни доходи. Бъдете открити в 
отношенията си, наред с всичко останало, 
са възможни и раздели. Най-вече с хора, с 
които ви свързват приятни спомени. Здра-
вето ви изисква повече грижи.

СКОРПИОН
В търсене на по-пре-
ки пътища към успе-
ха, често забравяте 
онези, които тихо и 
безкористно ви под-
крепят. Това са се-
мейството и истин-
ските ви приятели, 

доверете им се и не подценявайте внима-
нието им. Изразете обичта си с най-топли-
те думи и е време да осъзнаете, че без тях 
нямаше да сте това, което сте. Скоро ще 
имате възможност да покажете уважение-
то, щедростта и всичко хубаво, за което се 
сещате, към човека, когото обичате.

СТРЕЛЕЦ
Изявявате се с ка-
чества, това ще се 
забележи и е въз-
можно издигане-
то ви в служебната 
йерархия, което ще 
донесе и очаквани 
финансови облаги. 

Бъдете добронамерени и толерантни. Вие 
сте от хората, на които е нужно често да 
им се напомня това. Очаква ви тържество, 
организирано от мили хора. Подгответе 
се и вие, за да бъде празникът наистина 
запомнящ се. Семейството ви ще се спло-
ти около това събитие и ще изживеете ра-
достни мигове заедно.

КОЗИРОГ
Периодът е чуде-
сен за започване 
на нова работа или 
стартиране на нов 
проект. Каквито и 
амбиции да имате, 
най-важното усло-
вие да ги реали-

зирате е да работите в екип. Някои от вас 
ще са изнервени през следващите дни – 
може да изгубите самообладание или да 
сте по-резки при общуването си. Хуба-
вото на предстоящите дни е овладяната 
от всички вас енергия и насочването й в 
подходяща посока. Осигурете си повече 
време за почивка, защото активността ви 
може да ескалира.

ВОДОЛЕЙ
Ще се възползва-
те от новите си по-
знанства и с тяхна 
помощ ще придви-
жите напред дело-
ви задачи. Този ви 
ход ще даде тла-
сък и ще ускори 

повишаване на жизнения ви стандарт. Но 
не при всички. В личния ви живот конфли-
ктите и последствията от тях ще се отра-
зят негативно на настроението и емоци-
ите ви. Въпреки всичко ще имате хубави 
моменти и вълнуващи преживявания. По-
грижете се за здравето на близък човек.

РИБИ
Отнасяйте се с до-
верие към хората, 
които уважавате, 
не бъдете излишно 
мнителни. Свобо-
долюбивият ви дух 
ще отхвърли всяка 
зависимост и ще 

разполагате със себе си във всичко. Фи-
нансовите ви дела ще се развиват добре 
и с получените средства ще реализирате 
своя идея, както и да инвестирате в бъде-
що мероприятие. Търсете разнообрази-
ето, чистата природа и средата на онези, 
които обичате. По-често мислете за раз-
влечения и отдих. 

Астрологична прогноза 
16 - 22 октомври 2019 г.
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Е
дна мистериозна сним-
ка от началото на 60-
те години на миналия 
век продължава да 
кара учени и любители 

на конспирациите да търсят от-
говор на загадъчния кадър. На-
правено от любител фотограф, с 
обикновен фотоапарат, на откри-
то, фотото изглежда като част от 
фантастичен филм с вълнуващ 
сюжет.

Каналът „Watch This“ разказва 
историята на снимката, обвита в 
мистерии:

През 1964 г. англичанинът 
Джим Темпълтън си купил фото-
апарат и решил да се възползва 
от хубавото време и да отиде на 
пикник със съпругата и дъщеря 
си.

Щастлив от преживяването, той уве-
ковечил с новия си фотоапарат прекрас-
ния момент и направил снимки на дъще-
ричката си. Темпълтън не подозирал, че 
една от тези снимки ще се превърне в 
кадър от най-известните фотоси в све-
та и ще стане повод за сериозни дебати 
между експерти и вярващи в НЛО.

Когато Джим проявил лентата, оста-
нал стъписан. Той открил, че на снимка-
та зад дъщеря му ясно се вижда

силует на човек в бяло,
който приличал на астронавт. Фотогра-
фът е категоричен, че в този момент ни-
кой друг не е бил там.

В интервю за BBC Темпълтън дава 
подробна информация. Пред Daily 
Mail през 2002 г. Темпълтън каза: „На-
правих три снимки на дъщеря ми Ели-
забет в същата поза. Когато погледнах 
снимките, бях шокиран да видя нещо 
като астронавт зад дъщеря ми.”

Снимката била отпечатана в местни-
те вестници през 60-те години.

Тя предизвиква международно вни-
мание по целия свят. Въпреки това 
мнозина твърдят, че това е просто оп-
тическа илюзия. Други твърдо заста-
ват зад твърдението, че това е астро-
навт.

Снимката е станала толкова попу-

лярна, че дори експертите от компания-
та „Кодак” се наложило да потвърдят, че 
не става дума за монтаж.

Джим и жена му до края на живота си 
твърдели, че на поляната освен тях не е 
имало никой друг.

Така Джим Темпълтън станал създател 
на една от най-известните снимки, на 
които се вижда паранормална дейност. 
До днес за нея никой няма обяснение.

Снимкa: Wikipedia Creative Commons

Гост от другаде: 
Една мистериозна 
снимка от 1964 г.

Снимкa: Фактор

Според професионалисти Джим не е имало как да види 
мъжа в бяло през обектива 

�  И до днес няма отговор, който да обясни кадъра

Джим и порасналата му дъщеря 
Снимкa: unbelievable-facts.com
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Т
е са шумни и пъстри или мал-
ки и уютни. Някои са модерни, 
обсипани с бутици и кафенета, 
други тънат в разкоша на ми-
налото, което пазят. Но всички 

са очарователни и привличат туристи от 
целия свят.

Вижте 10 от най-красивите улици в 
света, които предлагат различен по-
глед към пътуването, подбрани от 
Architectural Digest:

Малките улички на остров 

Миконос, Гърция
Трудно е да обикаляте острова, без 

да се заплените от красотата му. Голяма 
част от нея се дължи на калдъръмените 
улички, които лавират около варосани-
те къщи.

В някои части на Миконос пешеходци-
те са възнаградени с несравнима гледка 
към морето.

В класацията е попаднала и

Претория, Южна Африка
Ако планирате пътуване до там, тряб-

ва да помислите дали да не го направи-
те в периода от края на септември до 
ноември. Именно тогава зашеметява-
що красивите дървета jacaranda цъфтят. 
С пурпурните им клони, увиснали над 
улиците, всяка разходка през Претория 
обещава да бъде незабравима. Забавен 
факт: jacaranda всъщност идва от Брази-
лия, като първото подобно дърво е заса-
дено в Южна Африка в края на XIX век.

Квебек, Канада
Това е също едно от местата в света, 

чиито улици са силен аргумент. Те го 
поставят сред най-красивите градове 
в Канада. Очарователната Rue du Petit 
Champlain, вдъхновена от Европа, е из-
пълнена с уникални бутици и бистра.

Тази идеална за снимка зона е наис-
тина приятна през всеки сезон от годи-
ната.

Колмар, Франция
Колмар, разположен близо до грани-

цата с Германия, е един от най-очарова-
телните градове в Европа. И най-живо-
писната му част са неговите колоритни 
улички в Стария град.

Архитектурата, която изглежда недо-
косната от времето, с невероятните си 
дървени конструкции съдържа елзаска 
естетика.

Чънду, Китай
Той също е сред градовете с най-хуба-

вите улички в света. Улица Jinli, която се 
намира там, е красива през цялата годи-

на. И все пак няма по-добро време да се 
усети магията на района, от времето на 
китайската Нова година.

Тогава местните осветяват улиците в 
церемониални мотиви и зашеметяващи 
ефекти.

Историческата и колоритна улица

Aldama в Сан Мигел 
де Алиенде

е задължително място за всеки пъте-
шественик, който се насочва към тази 
част на света. Сан Мигел де Алиенде е 

избран за „Най-добър град в света” от 
Travel + Leisure през 2013 г.

Унгарската столица
Будапеща

също ще ви предостави много удоволст-
вие. Тя е разположена на могъщата река 
Дунав. Пешеходната Zrinyi Utca предла-
га някои от най-добрите гледки към из-
вестната унгарска базилика „Свети Сте-
фан“.

Техеран, Иран
Величествените планини Елбрус на 

север от Техеран са разположени като 
перфектен фон на редиците жилищни 
сгради и известния тунел Tohid (третия 
най-дълъг в Близкия изток). Тук се на-
мира и шестата най-висока кула в света 
(и най-висока структура в Иран) – Milad 
Tower.

Екстравагантният им живот е една от 
причините за протестите в иранската 
столица.

Бурано в Италия
Това е друго живописно място, което 

се намира край бреговете на Венеция, 
във водите на Венецианската лагуна, 
един от многото малки острови. Подоб-
но на известния италиански град на во-
дата много от тези малки острови имат 
разпознаваеми канали по техните улици. 

И никъде извън Венеция тези улици 
не са по-красиви, отколкото в Бурано. И 
все пак не каналите са най-характерните 
за тази дестинация, а по-скоро малките 
многоцветни сгради, които сякаш изска-
чат на всяка крачка.

Киото, Япония
В японския град Киото най-неверо-

ятната улица е Tetsugaku no michi. Пъ-
тят, обграден от японски вишни, мина-
ва успоредно на канал и покрай храма 
Ginkaku-ji, който е част от световното на-
следство на ЮНЕСКО.

Най-доброто време за посещение на 
Tetsugaku no michi е април, когато над-
висналите дървета са в разцвет.

Градовете с 
най-красивите 
улички на света
�  Някои са малки и уютни, други шумни 

и модерни, но всички са очарователни

Квебек  Миконос

Бурано

Колмар
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�  Георги Кърджалийски участва в състезанието 
благотворително - за образованието на българчетата

Българин бяга на маратона в 
Чикаго за децата в Родината

Т
ази година маратонът в Чикаго 
се проведе за 42-ри път. Състоя 
се в неделя, на 13 октомври. 
Участваха 42 000 маратонци от 
над 100 страни. Сред тях беше 

и нашият сънародник Георги Кърджа-
лийски, който живее в Бостън и който си 
беше обещал, че ще бяга на 5 маратона 
в САЩ. Той вече завърши 4-те други бя-
гания.

„Класирах се за Чикаго не по време, а 
от лотарията, но бях много въодушевен, 
че ме избраха и ще представлявам Бъл-
гария“, каза Георги в деня преди бягане-
то. Рано сутринта той беше преминал 
през последния етап от подготовката си 
– тичане от 5 км по трасето във Ветро-
вития град. „Готов съм, има и малко при-
теснение, разбира се, но съм сигурен, че 
ще има и сълзи на щастие“, сподели още 
сънародникът ни преди старта.

В неделя Георги беше в група Н, коя-
то тръгна в 9 сутринта. „Първите групи 
тръгнаха още към 6-7 часа сутринта - 
каза Георги. - Това беше първият ми ма-
ратон от големите серии (Abbott Major 
Major Series).

Преживяването беше 
страхотно

Хората по улиците създадоха неве-
роятна атмосфера със забавни плака-

ти, които ме разсмиваха, докато тичах. 
Всички ни окуражаваха, бяха отделили 
от времето си да подкрепят познати и 
непознати, някои раздаваха банани и 
шоколадчета“, допълва той.

Георги бяга с благотворителна кау-
за за осигуряване на по-добро образо-
вание на децата в България независи-
мо от социалния им статус. Каузата е в 
полза на фондация „Заедно в час“. До-
сега Георги е събрал около 3000 дола-
ра. Кампанията му ще продължи и след 
маратона. 

„Израствайки в семейство от средна-
та класа в малък град като Септември, 
родителите ми винаги ме подкрепяха 
и напътстваха да следвам интересите 
си и да развивам потенциала си, дори 
това да е било с цената на лишения от 
тяхна страна”, казва Георги.

Той вярва, че иновативното образо-
вание, което е получил в математиче-
ската гимназия в Пазарджик, му е по-
могнало да кандидатства успешно в 
САЩ и иска и други деца да имат подо-
бен шанс с добра подготовка от класни-
те стаи в родните школа.

Сънародникът ни финишира за мал-
ко повече от 5 часа. „Имах чувство-
то, че последните 2 километра нямаха 
свършване. Събрах последни сили и 
продължавах да тичам. Чух дикторът да 
се опитва да произнесе името ми, пре-
ди да прекося финала, и след това ми-
нах финиша. Постигнах целта си.

Много съм горд 
и щастлив

от постижението си, особено защото е 
в подкрепа на организация като “Заед-
но в час“. Силно вярвам в тяхната кау-

за и смятам, че образованието е начи-
нът България да просперира. Дори да 
живея далеч от България, не съм се от-
делял в мислите си от нея. Това е моят 
начин да предам нататък доброто, кое-
то съм получил. Благодаря на всички 
за подкрепата за кампанията”, сподели 
развълнувано той.

В понеделник Георги 
носеше гордо медала, 

който получи, из центъра на Чика-
го, заедно с всички други маратонци. 
„Поздравявахме се по улиците, беше 
страхотно“, разказва той. Чикагският 
маратон е четвъртият по големина в 
света по брой финиширащи участници. 
Георги е подал молба за участие на ма-
ратоните в Токио и Берлин. Не са го из-
брали за Токио, но се надява да отиде 
в Берлин.

„Започнах да тичам през февруа-
ри 2017 г. Първо на фитнес пътеката, 
а след това по състезания на разстоя-
ния 5 км и 10 км“, разказва Георги. „Из-
тичах първия си полумаратон (21 км) в 
Кеймбридж, Масачузетс, през ноември 
2017-а и първия си маратон в Торонто 
през октомври 2018 г. В Торонто завър-
ших за 5 часа и 17 минути“ спомня си 
Георги.

Българинът пристига в САЩ през 
2009 г. Получава стипендия от Worcester 
Polytechnic Institute, където учи упра-
вление на информационните систе-
ми. Завършва през май 2013 г. През 
декември 2017 г. завършва и магистър-
ска степен по бизнес администрация в 
Cambridge College. В момента работи в 
софтуерна компания в Марбъро, Маса-
чузетс, като продуктов мениджър.

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Георги Кърджалийски на маратона в Чикаго

Георги с медала си
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Н
ай-силният българин се 
казва Мариян Тодоров. Той 
е на 30 години, от Пловдив, 
и успява да дърпа 16-тонен 
автобус, да вдига 135-кило-

грамов дъмпел с една ръка и да се раз-
хожда с 650-килограмова кобилица че-
тири метра. Мариян направи фурор в 
шоуто „България търси талант” и прико-
ва погледите към себе си. Тежкоатлетът 
записа постиженията си на паркинга до 
залата, където се снима риалити преда-
ването, тъй като на сцената няма как да 
се демонстрират изумителните му уме-
ния.

„С 500-килограмова кобилица спо-
койно се разхождам около 20 метра, но 
със 700 вече получих проблеми в гър-
ба. 135-килограмовия дъмпел го вди-
гнах два пъти с ръка, защото при пър-
вия път не беше достатъчно изпъната 
ръката. 

Тренирам от 5-годишен, още отто-
гава е тази мания към спорта и теже-
стите”, сподели пред „България Днес” 
състезателят в спортната дисциплина 
„Стронгмен”, който няма конкуренция в 
България и на Балканите.

„В Румъния и други държави започ-
ват да не ме канят, защото съм силен и 
ще ги победя. Балкански шампион съм. 
Участвал съм

в 11 световни и 
7 европейски състезания

Не съм успявал да печеля досега, 
имам шесто място на световно”, добави 
още 140-килограмовият атлет.

Мариян набляга на участията в чуж-
дестранни надпревари. „В България 

съм републикански шампион. Спортът 
у нас за съжаление не се развива като 
в Русия, Англия и дори Индия, където 
имат федерации и организират множе-
ство надпревари. В България парични 
награди няма, а рисковете от контузии 
са много големи”, споделя разочарова-
нието си от липсата на развитие на 

състезанието „Най-силен 
мъж” в България

Мариян, който през ноември ще на-
върши 31 години, сам осигурява фи-
нансирането на подготовката и участи-
ето си в различни състезания. „Нямам 
спонсори и е много трудно. Където 
мога да си го позволя, отивам, но в Ин-
дия и Сингапур, за които имах покана, 
не успях, защото е много скъпо. 

В САЩ бях на състезание, като само 
там еднократно имах спонсор сре-
щу реклама от моя страна и се получи 
много зрелищно”, разказва още най-ко-
равият наш сънародник.

Мариян Тодоров – 
най-силният българин, който 
дърпа 16-тонен автобус
�  Пловдивчанинът вдига 

и 135-килограмов 
дъмпел с една ръка



ТЪРСЯТ СЕ ЧИСТАЧИ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60005, Предла-
гам работа за почистване на магазини 
през нощта. Опита не е задължителен. 
Трябва да разполагате с личен транс-
порт. Телефон за връзка 630-364-8586 
6303648586 №16822

ТЪРСИ ХАМАЛИ, 
Цена US$  15.00, Зипкод 60156, Търсим 
работници почасово - здрави бълга-
ри. Шофьорска книжка е в голям плюс. 
Нередовен график през седмицата и 
често работа в съботите. Текст на 312-
919-8618 №16826

СЕРИОЗНИ ШОФЬОРИ 
Цена US$  1,800.00, Зипкод 60172, Мал-
ка транспортна фирма набира сери-
озни шофьори за работа OTR Delivery, 
Hook and Drop в Чикаго. Volvo 2019, 
I-shift. Добро заплащане за добри шо-
фьори: 55-65 цента на миля. Възмож-
ност за процент и на ден плащане. 
Тел.: 8665288855 №16859

OWNER OPERATORS 
Цена US$ , Зипкод 30518, Looking for 
Owner Operators only.Clean driving 
record.All 48 states.Direct deposit every 
Friday.For derails call 4045132422. 
№16744

TЪРСИ СЕ MЕХАНИК
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120-8131, 
Eddie Truck Repair в Elgin търси да 
назначи механик на камиони и трей-
лъри.Oпит не е задължителен но е 
препоръчителен.Добро заплащане.
За повече информация обадете се на 
тел:773-656-8076 №16751

ТЪРСЯ ШОФЬОР CDL, 
Цена US$ , Зипкод 60056, Търся шо-
фьор CDL за pick up/delivery. 60 
цента за милял. Тел. 847-224-5462 
8474205350 №16770

Chicago + suburbs

LOCAL DRIVER , 

Цена US$  0.00, Зипкод 60126, looking 
for local driver for pick up and delivery 
on cars with pick up 2018 F-450 and 
trailer for 5 cars 1000.00 weekly + 
option for more money, Monday-Friday 
8477696668 №16954

CDL ШОФЬОР, 

Цена US$  0.00, Зипкод 60169, Търся от-
говорен CDL Hazmat шофьор на ками-
он 2016 I-Shift Volvo, голямата кабина 
с APUл $0.60/миля. Отлична работна 
с човешко отношение. Говоря руски, 
български и английски. 7737421234 
№16955

ЧИСТЕНЕ $15/H, 

Цена US$  0.00, Зипкод 60025, Търся 
жена за чистене на къщи $15 на час. 
2247666445 №16961

DRIVERS & ОО, 

Цена US$  0.00, Зипкод 60048, Мал-
ка компания предлага работа за 
CDL шофьори и собственици на ка-
миони! *Midwest Accounts!*Strong 
24/7 Dispatch!*Предимно леки 
товари!*Direct Deposit!* Намаления 
за гориво до $0.70/г.Tel:847-483-8787 
8476659273 №16972

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 $11 на брой. А ако искате да добавите и снимка - $21 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
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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

Работа 
Предлагам

РЕСТОРАНТ „МЕХАНАТА”

ТЪРСИ 

БАРМАНИ, СЕРВИТЬОРИ 
И ОПИТНИ ГОТВАЧИ 

отлично заплащане

FULL or PART TIME

847-824-0100 или  847-824-0103

DISPATCHER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60018, now 
hiring dispatch, experience is a plus 
but not necessarily, 312-789-4448 
3127894448 №16962

ТЪРСИМ CDL DRIVERS , 
Цена US$  , Зипкод 60089, Предлага-
ме работа за шофьори. 2020 ками-
они Volvo и Frightliner с APU,Power 
Inverters и Хладилници. Dry Van това-
ри. Заплащане: 57 цента на миля, 65 
цента за шофьори с HazMat. За Повече 
информация позванете на 847-666-
5919 ext. 4 8479994960 №16843

OWNER OPERATORS, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60089, Предла-
гаме работа за Owner Operators. 12% 
Dispatch Fee Можете сами да буквате 
товарите си, като говорите директно 
с брокерите. За повече инфо: 847-666-
55919 Ext. 4 №16844

OWNER OPERATORS, 
Цена US$  0.00, Зипкод , Предлага-
ме работа за Owner Operators. 12% 
Dispatch Fee Можете сами да буквате 
товарите си, като говорите директно 
с брокерите. За повече инфо: 847-666-
5919 Ext. 4 №16845

LOCAL CDL DRIVER, 
Цена US$  , Зипкод 60176, Predlagam 
rabota za CDL driver. Ot Elk Grove Village 
do Rockford. Vsqka vecher v kashti. Za 
poveche informaciq : 312-210-2049. 
№16848

OWNER OPERATORS CDL, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60007, V & V 
Freight Inc набира owner operators за 
P/D OTR: -Горивни карти -Safety бону-
си -10% Dispatch -Pre Pass/IPass Теле-
фон за контакт: 847-214-6268 (Влади-
мир) №16866

REGIONAL DRIVER NEED, 
Цена US$ , Зипкод 60010, Looking for 
CDL-A driver for Regional/Local work. 
Home every weekend For more info call 
773-580-4032 7735804032 №16800

CDL DRIVER, 
Цена US$  , Зипкод 60102, Tarsiq 
shofi or s HAZMAT volvo i shift 65 
centa na milq ili 30% ot tovara 
7739990812 №16740 

DELIVERY DRIVER , 
Цена US$  0.00, Зипкод 60031, 
Шофьор-доставчик с любителска 
книжка, (Class: D) за доставки на 
хартия и офис консумативи. Изи-
сквания: желание за работа и ва-
лидна шофьорска книжка. Запла-
щане $18–$20 на час. Ежедневни 
маршрути от Buff alo Grovе. Работ-
на седмица, от понеделник до пе-
тък. (224) 518 7032 №16924

DRIVERS OWNERS , 
Цена US$  0.00, Зипкод 60656, 
QUATRON LOGISTICS, INC. 55-
60 CENT PER MI FOR DRY VANS, 
ALL MILES PAID, DIRECT DEPOST, 
CLEAN INSPECTION BONUS,ELD, 
2 YEARS EXPERIANCE, WEEKEND 
HOME . OWNERS CAN NEGOTIATE 
THE CARGO PRICE WITH THE 
BROKER, 10% DISPATCH , ALL FUEL 
DISCOUNTS GIVEN TO THE OWNERS. 
6308904818 №16905

SEEKING DISPATCHER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60191, 
Plana Transportation Inc, looking 
for experienced dispatcher 
2245202269 №16970



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

DISPATCHER, 

Цена US$ , Зипкод 60056, Транспортна 
компания търси DISPATCHER . Говоре-
не на български & English е задължи-
телно. Изисква се общ опит за работа 
с компютър. Други езици са от голям 
плюс. Моля обадете се на 847 668 0373 
№16785

OVER THE ROAD DRIVER, 

Цена US$ , Зипкод 60010, Looking for 
CDL-A over the road driver min of 4 years 
of experience for more info call 773-580-
4032 7735804032 №16801

CDL A ШОФЬОР , 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Dry van 
NO Hazmat,E log ONLY.С чист рекорд 
и опит. Започване- веднага. Каране 
и почивка- по договаряне.15 години 
в бизнеса. 60-65ц старт. 2500- 3000 
мили/седм. 7734128280 №16804

РАБОТА, 

Цена US$  , Зипкод 60193, Търся шо-
фьор със CDL за съвместна работа, 
понеделник до петък 1200 $ или over 
the road 60 цента на миля. За повече 
информация търсете Зори на телефон 
(224)659-2356. №16729

DRIVERS WITH CDL, 

Цена US$  , Зипкод 60525, Trucking 
company from Chicago need truck 
drivers with CDL, for dry vans/reefers, 
with clear record. 2407666354 №16731

GRAHAM ENTERPRISE IN, 

Цена US$  , Зипкод 60005, CAREER 
OPPORTUNITY- Customer Service 
Representative Position, 800 Elmhurst 
Road, Des Plaines, IL. Competitive Pay, 
Great Growth opportunities & Benefi ts, 
Immediate interview opportunity 
available. Call 847-758-1715 or apply 
at www.grahamei.com 7739685763 
№16704

ПРЕДЛАГАМ РАБОТА, 

Цена US$  , Зипкод 60008, предлагам 
работа за почистване на домове да 
разполагате с личен транспорт оп-
ита в почистването не е задължите-
лен телефон за връзка 2244152174 
2244152174 №16745

TRUCKING DISPATCHER

Цена US$ , Зипкод 60004, Диспечер 
с опит търси работа. Намирам се в 
България.: +359-876-511-784 Viber 
№16634

LOCAL DRIVER CLASS B, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Position 
available for local driver class B HAZ MAT 
REQUIRED. Monday to Friday 8am to 5 
pm 8475329087 №16501

COAST TO COAST

DISPATCHER, 

Цена US$  0.00, Зипкод 60103, Търся 
диспечер за 3 камиона. Заплащане на 
процент 2247241694 №16953

OWNERS ONLY, 

Цена US$  0.00, Зипкод 60016, Owner 
operator only, 48 states refer van 
power only,24/7 dispatch, two years 
experience, $7K $8K weekly, Tel.: 
6308475936, 8475534122 №16933

AN ENTERPRISE, 

Цена US$  0.00, Зипкод 60018, We are 
looking for owner operators with 2 years 
experience hazmat endorsement,good 
miles per week 847-630-0360 – Didi, 
224-244-5370 - Koceto 8476390630 
№16939

OWNER OPERATOR ONLY, 

Цена US$  , Зипкод 60016, Must have 
a good driving record,Must have 2 
years of verifi able OTR experience,DRY 
VAN, REEFER,POWER ONLY 48 
STATE,HOOK&DROP,NO TRAILER 
NEED..24/7.6308475936, 8475534122 
№16834

AN ENTERPRISE,INC, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60018, We 
are looking for owner operators 
dry vans-reefers- hazmat-tanker- 
good miles -fuel cards-discounts-
safety bonuses. Minimum 2 years 
experience with Hazmat! Call#847-
699-0999 ext.115 -Koceto or Didi 
847-630-0360 №16938

OWNER OPERATORS ONLY, 

Цена US$  , Зипкод 60016, We mostly 
run Reefers, but welcome drivers who 
have Dry Vans. 24/7 dedicated freight 
,Must have 2 years Experience POWER 
ONLY $1,70 PER MILE 6308475936 
8475534122 6308475936 №16811

NEED HUSEKEEPERS, 

Цена US$  11.00, Зипкод 17104, We 
need next independent contractors 
in PENNSYLVANIA ; Housekeepers/
housemen Laundry attendant , 
maintenance Front desk We off er 
$11 per hour Everybody must have 
own transportation to work and back 
. For more info please TEXT ONLY : 
Maurice3039748716 ; 7175628503 
3039748716 №16818

CDL A DRY VAN DRIVER, 

Цена US$ , Зипкод 60016, С чист ре-
корд и опит. 2500- 3000 мили/седм. 
или по-малко (по договаряне). Около 
80 хил/ год. Кара се законно-по лог 
бук. Само за най-добрите професио-
налисти! 7734128280 №16805

OTR HAZMAT DRIVERS 

Цена US$ , Зипкод 60103, $0.65 per 
mile or 30%, 90% for Owner Operators, 
2016 Volvo 780, iShift automatic or 2019 
International LT automatic, Reefers, OTR 
Requirements: * HAZMAT and TANKER 
endorsements * CDL Class A * At least 
2 years of experience CALL NOW: 224-
724-1694 - Luke Може и на български 
№16755

HOUSEKEEPERS, 

Цена US$  11.00, Зипкод 17111, We 
need in HARRISBURG PENNSYLVANIA 
;Housekeepers/housemen ,Laundry 
attendant , maintenance.We off er $11. 
00 per hour For more info please TEXT 
ONLY : Maurice or Ivo3039748716 ; 
7175628503 between 7 AM and 7 PM 
3039748716 №16738

ФЛОРИДА

WE HIRE DRIVERS AND 

Цена US$ 0.55, Зипкод 34240, We hire 
drivers 0.55 cents per mile with 2 years 
of experience clean record and owner 
operators $5000 to $8000 gross weekly 
call us for more info.Come to work with 
our family team. 9415869366 №16609

SOMEWHERE ELSE

ХОТЕЛ, 

Цена US$  0.00, Зипкод , Търся хора за 
работа в хотел в Пенсилвания в ра-
йона на Питсбърг, различни позиции, 
безплатна квартира. Говоря българ-
ски. 724-321-6808 Джей. 7243216808 
№16963

МЕНИДЖЪР , 
Цена US$  0.00, Зипкод 90720, Green 
Team търси да назначи мениджър за 
своята база в Лос Анджелис. Ако смя-
таш, че това си ти, моля свържи се с 
нас. Cell: (201)245-6113 - Ivan E:miglena.
m i n k o v a @ g r e e n t e a m w o r l d w i d e .
com www.greenteamworldwide.com 
2012456113 №16929

ТЪРСЯ ШОФЬОР, 
Цена US$  0.50, Зипкод 73162, 
Търся шофьор CDL с чист рекърд 
за последните две години.Ками-
он Кenworth,ремарке van.Запла-
щане 50ct.плюс всички празни 
мили.Ceдмично около 3-3300 
мили.За конткт Георги Габров-
ски.тел.4059334493/4053391459 
№16846 

РАБОТА 
Търся

Chicago + suburbs

FREIGHT DISPATCH, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60004, Диспе-
чер с опит търси работа. Намирам се 
в България.: +359-876-511-784 Viber 
359876511784 №16967

LIVE IN, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60193, Търся 
работа на live in да гледам малко дете. 
8478046160 №16934

GLEDAM DECA , 
Цена US$  0.00, Зипкод 60007, Гледам 
деца в моят дом, намирам се в Елк 
Гроув. Предлагам домашно приготве-
на храна- закуска, обяд и следобедна 
закуска. За повече информация теле-
фон- 2243394790. №16940

CAREGIVER
Цена US$ , Зипкод 60056, Мога да 
Ви замествам 24 часа, в събота ве-
чер и неделя.Намирам се Mount 
Prospect,имам опит.Телефон за връзка 
224-425-6746 2244256746 №16761

ОФИС АСИСТЕНТ
Цена US$ , Зипкод 60193, Търся рабо-
та като офис асистент. Тел за връзка: 
7088900577 7088900577 №16767

ПОЧИСТВАНЕ
Цена US$ , Зипкод 60193, Търся къщи и 
офиси за почистване. Телефон за връз-
ка:7088900577 7088900577 №16768

ГЛЕДАМ ДЕЦА, 
Цена US$  , Зипкод 60171, Гледам деца 
в моят дом в River Grove.Предлагам 
домашна вкусна храна,занимания и 
следобеден сън! Телефон за контакт 
7739712024 №16728

ГЛЕДАМ ДЕЦА, 
Цена US$  , Зипкод 60561, Търся ра-
бота като детегледачка.Имам дъл-
гогодишен опит.Живея в Darien IL 
7739648330 №16716

ДИСПЕЧЕР ОТ БЪЛГАРИЯ

Цена US$ , Зипкод 60004, Диспечер 
с опит търси работа. Намирам се в 
България.: +359-876-511-784 Viber 
359876511784 №16627 

ПОЧИСТВАНЕ
Цена US$ , Зипкод 60193, Търся 
къщи или офиси за почистване. Тел.: 
7088900577 7088900577 №16519

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs

СТАЯ , 
Цена US$  400.00, Зипкод 60630, Давам 
стая под наем, в районът на Джефър-
сън парк. 7735929395 №16952

СТАЯ, 

Цена US$  0.00, Зипкод 60016, Давам 
под наем СТАЯ в ЧИКАГО 6308500701 
№16958

СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$  450, Зипкод 60634, Об-
заведена стая от двустаен призе-
мен етаж от къща с отделен вход.
Общо ползване на хол и кухня.
Всички консумативи включени.
Ползване на интернет,българска 
телевизия и пералня със сушилня. 
----$450 7734142633 №16923

SKOKIE 3 BR 2BA, 

Цена US$  1,600.00, Зипкод 60076, 3BR 
2BA апартамент в Skokie. Ремонти-
рани кухня и двете бани. В отлично 
състояние. За повеяче информация се 
обадете на посочения телефон. Сво-
боден веднага 2247666445 №16960

ROOM 4 RENT 3BD ELK , 

Цена US$  550.00, Зипкод 60007, 
rooms for rent in 3bedroom townhome. 
6303605577 №16966

ПОД НАЕМ, 

Цена US$  0.00, Зипкод 60016, обзаве-
дена стая под наем в къща Des Plaines 
за контакт 847 609-3535 №16927

ПОД НАЕМ, 

Цена US$  750.00, Зипкод 60016, Ед-
ностаен апартамент под наем в Des 
Plaines. Тел. 847 274 5329. №16932

FOR RENT, 

Цена US$  0.00, Зипкод 60005, Private, 
furnished bedroom and bath for Rent 
in Arlington Heights IL. Truck driver or 
somebody on weekend preferred. Gym, 
pool and utilities are included. Call 773-
672-9954. №16936

ПОД НАЕМ, 

Цена US$  750.00, Зипкод 60016, Ед-
ностаен апартамент под наем в Des 
Plaines $750, Включено отопление. 
Свободен от Ноември 1ви. 224-659-
0358 №16937

DES PLAINES, 

Цена US$  , Зипкод 60018, 2 bedroom, 
1.5 bathroom v Des Plaines. Blizo do 
Shop and Save, Metra, Mehanata, 
Balkanica i bulgarsko uchilishte. Goliam 
apartament s terasa s krasiva gledka. 
Nov moket v spalnite, parket v hola i 
nova boia. 773-814-8485 №16853

ROOM FOR RENT, 

Цена US$  395.00, Зипкод 60659, ROOM 
FOR RENT IN CHICAGO ZIP 60659 ALL 
INCLUDED $395 p/m CALL 7738170102 
or 7738148338 franwalk@gmail.
com NON SMOKING WOMAN ONLY 
7738148338 №16817

ПОД НАЕМ, 

Цена US$  400.00, Зипкод 60004, Davam 
staia pod naem za( Gena ) v Arlington 
Heights,,IL bezplatno polzvane peralnia, 
sushilnia i internet. 400$ ph#224-717-
9656 №16819

ЕТАЖ ОТ КЪЩА- АДИСЪН, 

Цена US$ 650, Зипкод 60101, За жена, 
дава се под наем приземен етаж от 
къща в Адисън. Голяма спалня със са-
мостоятелна баня, перално и отделен 
вход. Едно парко място. Имаме куче. 
Моля пишете на емайл до 14ти сеп-
тември. 7738292393 №16790

ДАВАМ СТАИ ПОД НАЕМ , 

Цена US$  , Зипкод 60025, Давам 
стаи под наем в Гленвю 8476300290 
8476300290 №16799
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ДАВАМ ПОД НАЕМ:

Цена US$ , Зипкод 60018-1635, Давам 
под наем oбзавeдeна cтaя за мъж в 
гардeн aпaртaмeнт. Всички кoнcyмaти-
ви ca вkлючени (вода, електричество, 
internet, gas, пералня и cyшилня) Des 
Plaines, близo дo Balkanika и Mexaнaтa. 
Цeнa $420. За OTR шофьори цeнa $350. 
Oт October 1. Oбaдeтe ce на тeлeфон 
847-208-1538 №16762

СТАЯ ПОД НАЕМ $480 

Цена US$ 480.00, Зипкод 60634, 
Стая под наем в Chicago - близо 
до Natragansent и Belmont. Всич-
ко е включено. $480 Tel.7734252700 
№16766

СТАЯ ПОД НАЕМ, 

Цена US$  0.00, Зипкод 60193, Да-
вам стая под наем за зимен шофьор 
свободна от края на Септември 300 
долара. За повече информация тър-
сете Илия на телефон (773)837-6657. 
7738376657 №16730

ОТДАВАМ ПОД НАЕМ, 

Цена US$  , Зипкод 60133, Отдавам 
под наем реновиран таун Хаус в 
ElkGroveVillage ,на метри от Busse 
Woods и Allexian Brothers Hospital.Раз-
полага с две спални, хол,кухня1.5 бани 
,гараж и паркинг място.Законтакти - 
8476300821 8476300821 №16713

СТАИ ПОД НАЕМ, 

Цена US$  , Зипкод 60016, Давам стаи 
под наем в Des Plaines IL 7739344547 
№16720

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs

РЕМОНТИ, 

Цена US$  0.00, Зипкод 60008, Ремонт 
на всички видиве Перални, Сушилни, 
Съдомиални, Хладилници, Фризери, 
Микровълнови и Готварски печки. 
847-962-0242 Свилен №16935

DISPATCHER TRAINING, 

Цена US$  123.00, Зипкод 60515, 
Express Dispatcher Training for trucking 
companies Register by ph: 331-551-
8787, by email at van53co@gmail.
com, online at www.smarttrucking.
us, or on Facebook at https://www.
facebook.com/DispechTreningCenter/ 
3315518787 №16943

БОЯДИСВАНЕ, 

Цена US$  , Зипкод , Боядисване и дру-
ги ремонти. Професионално. Дълъг 
опит в USA. Достъпни цени. Тел.: 847-
912-4242 №16950

IFTA CLASS, 

Цена US$  123.00, Зипкод 60515, 
IFTA Calculation Class for Trucking 
Companies Register by ph: 331-551-
8787, by email van53co@gmail.com, 
online www.smarttrucking.us, or on 
Facebook https://www.facebook.com/
DispechTreningCenter/ 3315518787 
№16944

CAR HAULER CLASS, 

Цена US$  123.00, Зипкод 60515, Car 
Hauler Dispatch Class for Trucking 
Companies Register by ph: 331-551-
8787, by email van53co@gmail.com, 
online www.smarttrucking.us, or on 
Facebook https://www.facebook.com/
DispechTreningCenter/ 3315518787 
№16945

SAFETY MANAGER CLASS, 

Цена US$  123.00, Зипкод 60515, 
Safety Manager Class for Trucking 
Companies Register by ph: 331-551-
8787, by email van53co@gmail.com, 
online www.smarttrucking.us, or on 
Facebook https://www.facebook.com/
DispechTreningCenter/ 3315518787 
№16946

REASONABLE SUSPICION, 

Цена US$  123.00, Зипкод 60515, 
Reasonable Suspicion Supervisor 
Training on Drugs and Alcohol for 
Trucking Companies Register by ph: 
331-551-8787, by email van53co@
gmail.com, online www.smarttrucking.
us, or on Facebook https://www.
facebook.com/DispechTreningCenter/ 
3315518787 №16947

LOGBOOKS AUDIT CLASS, 

Цена US$  123.00, Зипкод 60515, Hours 
of Service/Logbooks Audit Class for 
Trucking Companies Register by ph: 
331-551-8787, by email van53co@
gmail.com, online www.smarttrucking.
us, or on Facebook https://www.
facebook.com/DispechTreningCenter/ 
3315518787 №16948

ДЕТСКА ГРАДИНА, 

Цена US$  , Зипкод 60069, Нова българ-
ска детска градина „Червената шап-
чица” отвори врати в Buff alo Grove. 
Професионални учителки, поддготов-
ка за 1-ви клас, органична храна. За 
записване тел.: 847-877-3306 - Елена 
№16949

GREEN CARD, 

Цена US$  0.00, Зипкод 60148, Beit El 
Photography Studio предлага снимки 
за зелена карта $25 на човек.За кон-
такт на български се обадете на Mа-
рия 224-392-3431 и Paul 630-401-2938.
Адрес 350 W 22nd Street, Lombard. 
2243923431 №16907

BALLROOM DANCE , 

Цена US$  , Зипкод 60193, Запишете се 
на спортни танци при талантливите 
иван и Мария. За деца над 7 години. 
Спорта е дисциплина, здраве и красо-
та. Тел.: 7088900577  №16838

FOKUSNIK ZA DETZA, 

Цена US$  0.00, Зипкод 60194, fokusnik 
za rogdenni dni na detza. Ivan tel. 708 
4150590 №16788

IMIGRATZIONI USLUGI, 

Цена US$  , Зипкод 60194, pomosht pri 
imigratzinni dokumenti. 15 godini opit. 
Stancho tel 708 415 0590 №16789

КАНАЛИЗАЦИЯ, 

Цена US$  , Зипкод 60089-3328, Профе-
сионално почистване на канализация, 
кухненски мивки, бани. Водопровод-
ни услуги. 224-563-6611 2245957923 
№16825

ПРЕМЕСТВАНИЯ, 

Цена US$  80.00, Зипкод 60156, ПРОФЕ-
СИОНАЛНИ услуги по премествания 
- апартаменти, къщи, офиси, антики, 
пиана, хоистинг. Отстъпки за българи. 
(312)919-8618. 15 години опит, достъп-
ни цени. 3129198618 №16827

ДЕТЕГЛЕДАЧКА, 

Цена US$ , Зипкод 60056, Гледам деца 
в моя или вашият дом. Имам дългого-
дишен опит в отглеждането им. Живея 
в Mount Prospect IL телефон за контакт 
872 484 3052 №16772

ГРИЖИ ЗА ДЕЦА ДО 5 Г

Цена US$ , Зипкод 60706, Арт клуб за 
малчугани ВЪРТЕЛЕЖКА има свобод-
ни места за целодневната група (E 
River Rd & Lawrence). Занимания на 
български език и класове по изкуства. 
Страница на Facebook, YouTube канал. 
Website: https://vartelejka.webnode.
com Email: vartelejka.art@gmail.com Те-
лефон: 773 708 0942 №16765

ГЛЕДАМ ДЕЦА, 

Цена US$  , Зипкод 60194, Гледам деца 
в дома си, предлагам домашна храна, 
игри, забавления и разходки. Нами-
рам се в Hoff man Estate (в близост до 
къстовището на Golf и Higgins) Tel:224 
6591156 №16741

ГРИЖА СЕ ЗА ДЕЦА, 

Цена US$  , Зипкод 60007, Грижа се за 
деца в близост до Meacham Rd / Nerge 
Rd. (срещу Wal Mart) на границата на 
Шамбург/ Елк Гроув Вилидж. Домаш-
но приготвена храна, включващи 2 
закуски и обяд. Над 18 години опит. 
За повече информация: 773-931-8516 
№16746

ГЛЕДАМ ДЕЦА, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Це-
лодневна грижа за деца в Elk Grove 
Village.Предлагам три хранения с до-
машно приготвена храна,сън ,учебни 
занимания и забавления !За повече 
информация звъннете на 2244253371 
2247899297 №16375

COAST TO COAST

АКАУНТИНГ / ТРАНСОРТ, 

Цена US$ , Зипкод 60169, Дистан-
ционен офис за вашата транспортна 
фирма. Заплати на драйвъри и оунер-
оператори, сетъп с брокери, инвойси-
ране на клиентите. Нагледна работа 
със специализиран софтуер. IFTA IRP 
maintenance records. Всичко необхо-
димо за успех. 7278355206 №16796

SOMEWHERE ELSE

FOR RENT, 

Цена US$  0.00, Зипкод 60173, 
Furnished room in Townhouse Close to 
Hwy 90,290,355 $550/mo Please, leav a 
message 8476307078 №16925

ЛЕЧЕНИЕ НА АКНЕ, 
Цена US$ 27.00, Зипкод 1505, Лече-
ние на акне с ексклузивна процеду-
ра Безиглена мезотерапия с Aкне-аут 
ампули - уникален серум-концентрат, 
третиращ възпаленията- атакува чети-
рите проблема на акнето: хиперкера-
тоза, повишено отделяне на себум, за-
червяване и раздразнение на кожата. 
0885108502 №16786

УСЛУГИ 
Търся

Chicago + suburbs

TRUCK PARKING RENT, 
Цена US$  120.00, Зипкод 46401-46411, 
Отдаваме под наем паркоместа за ка-
миони/трейлъри в Гери, Индиана. За 
повече информация 847-789-7132 х 
100 №16829

COAST TO COAST

ТЪРСИ ЖЕНА ЗА БРАК, 
Цена US$ , Зипкод 60007, Финансово 
осигурен търси жена с американско 
гражданство. 7738959620 №16806

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs

ПРОДАВАМ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60656, Рифер 
трейлър \”great dane-thermo king\” 
2014 година в отлично състояние 
3475436879 №16951

2008 VOLVO D12 13SPE, 
Цена US$  14,900.00, Зипкод 60004, 
2008 Volvo VNL D12, 13 speed, нов съ-
единител, нови спирачки и дръмо-
ве, нова водна помпа. Много добро 
състояние 1235000ml..14900$ цената 
може да се коментира,все още се кара. 
773 733 8399 7737338399 №16968

VOLVO 670 2007Г, 
Цена US$  11.00, Зипкод 60525, Про-
давам VOLVO 670 2007г. Отлично 
състояние, готов за работа, нови 
батерии,гуми – 70% DYNO TEST може 
да се направи Mили – 1,320,000, Цена 
- $11,999 Светлин (708) 261-9099 
7082619099 №16969

2003 MITSUBISHI , 
Цена US$  2,200.00, Зипкод 60007, 
Продавам 2003 Mitsubishi Lancer.В 
добро състояние на 115000 мили. 
7739691133 №16928

2006 VOLVO VNL670 , 
Цена US$  12,500.00, Зипкод 60106, 
Продавам Volvo VNL 670 2006г. От-
лично състояние! Готов за работа! 
1,459,000 мили.Цена по договаряне. 
Георги 773-344-8553 №16847

ПРОДАВАМ CENTURY, 
Цена US$  , Зипкод 60016, Продавам 
Fredliner Century, 99 г. enginе Detroit, 
отлично състояние 773 954 2381 
№16820

AUDI 6 ОТЛИЧНО, 
Цена US$ $2,250, Зипкод 60093, Про-
давам Audi 6 в отлично състояние 
2003г. Подменени нови гуми, наклад-
ки и акумулатор на 165000 мили, цена 
$2250. tel; 773 666 3565 №16787

НАРОДНИ НОСИИ, 
Цена US$  , Зипкод 60656, 
Женски,мъжки и детски народни и 
стилизирани носии с апликации и 
бродерии.За връзка тел 773-732-2843 
Дима №16737

VOLVO 670 MONEYMAKER
Цена US$ 19,999.00, Зипкод 60525, 
Продавам VOLVO 670 2007г. Отлично 
състояние, готов за работа, нови ба-
терии, гуми – 70%, имам документи 
от подръжката DYNO TEST може да се 
направи, мили – 1,320,000 Цена - по 
договаряне Светлин (708)261-9099 
№16629
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СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 550, Зипкод 60707, Са-
мостоятелна ,просторна стая под 
наем със собствена нова баня от 
приземен етаж.Стаята е обзаведе-
на с всичко необходимо за пълно-
ценната ви почивка.Включително 
собствен хладилник и диван. Пе-
ралня и сушилня в апартамента.
Свободен паркинг на безпермит-
на улица.Ще е свободна от 25 ок-
ромври.-$550 +ток 7733879465 
№16777 

УКРАСА ЗА ПАРТИТА, 
Цена US$  0, Зипкод 60016, Разно-
образна и атрактивна украса за 
партита, включваща обличане и 
декорация на столове и маси,арки 
и фигури с балони, фон с воали 
и хартиени цветя, украса за сла-
дък бар и мн.др. Услугите ни са 
съобразени с вашите идеи и бю-
джет, за да направят празника ви 
още по-незабравим.facebook@
orpheuseventsdecor 2244339749 
№16941
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�   Проект за хотел в 
Норвегия предвижда 
истински екстремни 
преживявания

Снимки: Hayri Atak Architectural Design Studio

На ръба 
на скалата: 
Да поплуваш 
над пропастта

Да поплуваш на ръба на ска-
лата! Това екстремно прежи-
вяване със сигурност не е за 
всеки, но ако все пак решите, 
че може да опитате, има едно 

място, което скоро ще се опита да ви 
сервира адреналин в пълни дози.

Там едва ли ще има тълпи от любо-
питни туристи, защото е запазено място 
само за онези, в кръвта на които авантю-
ризмът кипи с всичка сила.

Става въпрос за хотел в Норвегия, 
който е на ръба на скала. Той със сигур-
ност не е място за вас, ако страдате от 
световъртеж и имате страх от височини. 
Затова може би не е желателно да се от-
правяте в тази посока –

говорим за височина 
от над 600 метра

Дизайнът на хотела е дело на Hayri 
Atak Architectural Design Studio, той ще 

е бутиков, ще разполага с малко стаи и 
едни от най-зашеметяващите и впечат-
ляващи гледки на света. Заедно с плувен 
басейн, в който плуваш над пропастта.

Само девет VIP стаи ще бъдат на раз-
положение на бъдещите гости, защото 
говорим все още за хотел на етап проект 

и започване на строеж.
Няма как да не се впечатлим от дизай-

на на басейните, които буквално висят 
във въздуха. Стаите пък са вградени в 
самата скала. Вижте, удивително е. И оп-
ределено не е за всеки.
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Филипински актьор постави неофициален 

световен рекорд, като не мигна в продъл-

жение на 1 час, 17 минути и 3 секунди.

Паоло Балестерос се състезаваше с комика 

Алан К в рамките на филипинско вариететно шоу 

кой най-дълго ще издържи, без да мигне.

Алан К успя да устои само 34 минути, докато Ба-

лестерос го би над два пъти.

В Книгата на Гинес не е категоризиран рекорд 

за най-дълго време, изкарано без примигване. Но 

според специализирания сайт RecordSetter.com 

досегашното върхово постижение е било дело на 

Хулио Хайме от щата Колорадо, поставено през 

2016 година - 1 час, 5 минути и 11 секунди.

Природен парк в Аляска проведе гласува-

не за най-дебелата мечка. Състезанието се 

провежда от години и се е превърнало в 

популярна атракция за хората в района. По вре-

ме на надпреварата те избират коя мечка е наде-

беляла най-много преди зимния сън.

Първото място в конкуренция със 7 мечки спе-

чели Холи 435. Тя е диво животно и всъщност ни-

кой не е измерил колко тежи.

Холи е снимана през лятото, когато била съв-

сем слабичка. 3 месеца по-късно, тя е огромна.

В Аляска живеят най-големите кафяви мечки в 

света. Някои от тях наддават повече от 200 кило-

грама, за да се оттеглят за 5-месечна хибернация.

Холи пребори конкуренцията на 12 други пре-

тенденти за короната. Конкурсът има за цел да 

фокусира вниманието на обществеността върху 

подготовката на мечките за зимен сън. Обикнове-

но те губят една трета от теглото си по време на 

хибернация.

За рекорд: Мъж не мигна 
1 час и 17 минути

Избраха най-дебелата 
мечка в Америка

П
евицата Риана нарече пре-

зидента Доналд Тръмп 

„най-психичноболния чо-

век в САЩ”.

Пред списание „Вог” тя обвинява 

Тръмп, че непрестанно свързва из-

вършваните от бели хора стрелби с 

психични смущения, докато стрел-

бите, извършени от представители 

на етническите малцинства, окачес-

твява като терористични актове.

Американският президент заяви 

през август, че психични болести са 

в основата на извършените от бели 

стрелци убийства в Ел Пасо, Тексас, 

и Дейтън, Охайо.

„Тръмп лошо произнесе една по 

една буквите в думата тероризъм - 

каза Риана. - Фактът, че това е ока-

чествено различно заради цвета на 

кожата на извършителя, е унизите-

лен. Ако дадете оръжие на арабин 

в магазин от веригата „Уолмарт”, До-

налд Тръмп изобщо няма да споме-

не за проблем, свързан с психич-

ното здраве. Най-психичноболният 

човек в САЩ днес изглежда е прези-

дентът Тръмп”, каза Риана.

М
аслиненозелената жи-

летка, която Кърт Ко-

бейн носи по време на 

изпълненията на „Нир-

вана” в шоуто „MTV Unplugged” и 

една от последните му изработени 

по поръчка китари ще бъдат изло-

жени на търг.

От аукционната къща „Джулиънс 

окшънс” оповестиха, че жилетката 

и китарата „Фендър” от 1993 г., коя-

то Кобейн е използвал по време на 

турнето „In Utero” на бандата, ще бъ-

дат предложени за продажба в рам-

ките на двудневен търг по-късно 

този месец.

Китарата в тюркоазен цвят е изло-

жена от няколко години в Залата на 

славата на рокендрола.

Кърт Кобейн - една от най-голе-

мите знаменитости в света на грън-

дж рок музиката в началото на 90-те 

години на миналия век, бе на 27 го-

дини, когато се самоуби на 5 април 

1994 г.

Г
уен Стефани ще бъде обявена 

за модна икона на тазгодишна-

та церемония по връчването 

на наградите „Изборът на пуб-

ликата”.

Петдесетгодишната певица, която 

основа няколко модни бранда и пус-

на линия за грим, се чувства полас-

кана, че е избрана за носителка на 

отличието, което ще й бъде връчено 

следващия месец.

„За мен е голяма чест да получа 

приза „Модна икона” на церемони-

ята за наградите „Изборът на публи-

ката” - каза тя. - Модата винаги ми е 

служела като отдушник, за да изразя 

себе си като творец и да представя 

музиката си. Благодарна съм за на-

градата и продължавам да се възхи-

щавам от онези, които се отличават 

със своя стил и индивидуалност.”

Изпълнителката на хита „No Doubt” 

бе избрана за носителка на награда-

та за уникалното си усещане за стил.

Риана: Тръмп е 
най-психично болният 
човек в САЩ

Жилетка и китара на Кърт 
Кобейн отиват на търг

Певицата Гуен Стефани 
с награда „Модна икона“
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Дженифър Китли от щата Охайо има доста ра-
бота, за да разчисти дома си, след като ко-
зел се вмъкна през плъзгаща се стъклена 

врата, повъртя се и уморен заспа в банята.
„Това е най-невероятната история на света” - 

каза Дженифър Китли и избухна в смях.
Козелът е избягал от ферма, отдалечена на ня-

колко мили. Преди да влезе в къщата, той някол-
ко пъти се е блъснал във вратата. В банята го е на-
мерил 18-годишният син на Китли - Логан. Преди 
това той видял, че германската овчарка на семей-
ството е много възбудена в двора, а задната ве-
ранда е засипана със стъкла. Къщата направо во-
няла.

Част от подвига на козела е записана на охра-
нителната камера.

Двама заместник-шерифи от градчето Съливан 
се опитали неуспешно да примамят навън козела 
първо с морков, след това с кост за куче и трева. 
Накрая го хванали за рогата и го извлекли навън, 
където го затворили в клетка за кучета.

Властите в щата Флорида арестуваха двама 
души в Палм сити, след като накарали уло-
вен от тях алигатор да пие бира.

Сцената се разиграла на 26 август през нощта. 
Тогава 22-годишният Ноа Озбърн хванал с голи 
ръце алигатор. Неговият 27-годишен приятел Ти-
моти Кепки накарал животното да му ухапе ръка-
та, след което му сипал бира в пастта. От пусна-
тото в интернет видео се видяло, че алигаторът 
реагирал агресивно на гаврата.

Двамата мъже били арестувани миналия чет-
въртък, след което били пуснати на свобода под 
гаранция.

Тимоти Кепки си признал, че самият той бил 
почерпен, когато решил да нагости влечугото с 
бира, но не бил пиян. Той уверил полицаите, че 
пуснал по живо по здраво животното.

Във Флорида срещите с алигатори са често сре-
щано явление.

Козел се вмъкна в къща 
и заспа в банята

Арест за двама във Флорида 
- напили алигатор с бира

В
ивиан Уестууд иска хора-
та да купуват по-малко - 
„да редуцират, да преминат 
към повторна употреба и да 

рециклират”, за да спасят планета-
та.

Седемдесет и осем годишната 
дизайнерка настоява, че са нуж-
ни драстични мерки, за да се сп-
рат климатичните промени. „Нещо 
трябва да се направи тази година, 
защото

в противен случай ще е прекале-

но късно - каза тя. - Не е достатъч-
но да живеем живота си, както до-
сега. Трябва да се придържаме към 
редуциране, повторна употреба, 
рециклиране. Трябва да намалим 
дрехите, които купуваме, да купу-
ваме неща с високо качество, а не 
много неща, да сме сигурни, че ис-
каме да носим дадена дреха.”

Вивиан Уестууд смята, че дей-
ността й на активистка се преплита 
с тази на дизайнерка, защото едно-
то помага на другото.

К
им Кардашян се превърна 
в суперзвезда и натрупа де-
сетки милиони покрай учас-
тието си в семейно риалити 

и активния си живот в социалните 
мрежи, но самата тя призна, че няма 
да допусне това да се случи с децата 
й. Поне докато са невръстни.

Брюнетката, чийто Инстаграм има 
над 148 млн. последователи, раз-
кри, че възнамерява да упражнява 
строг контрол над интеракцията на 
децата й в социалните мрежи.

Хубавицата, която е майка на Норт 
(6), Сейнт (3), Чикаго (1) и Псалм (4 
месеца), коментира, че осъзнава 
много добре негативното влияние 
от хейтърите в социалните мрежи и 
иска да предпази наследниците си 
от него. Звездата бе категорична, че 
ще следи изкъсо техните профили в 
мрежата, когато си създадат такива.

„Определено ще бъда от майките, 
които ще следят социалните мрежи 
и какво правят децата им в тях. Аз 

самата не знам какво е да растеш в 
ерата на социалните мрежи, по вре-

ме на моето детство дори нямаше 
мобилни телефони“, каза г-жа Уест.

А
встралийската певица На-
тали Имбрулия роди мом-
ченце, което нарече Макс 
Валънтайн.

Щастливата майка разпространи 
снимка в социалните мрежи, на коя-
то бебешка ръчичка стиска палеца 
й. „Добре дошъл на този свят - напи-
са тя. - Макс Валънтайн, сърцето ми 
ще се пръсне #моето момче”.

Когато обяви бременността си 
през юли, 44-годишната Натали Им-
брулия призна, че е забременяла ин 
витро с дарена сперма. Тя сподели, 
че отдавна е искала да стане майка.

Натали Имбрулия беше омъжена 
почти пет години за фронтмена на 
„Силвърчеър” Даниъл Джоунс, но 
се разведоха през 2008 г. Тя имаше 
връзка и с актьора Дейвид Шуимър. 
Сега, изглежда, е сама.

Ким Кардашиян забранява 
социалните мрежи на децата си

Натали Имбрулия 
стана майка на момченце

Модната дизайнерка 
Вивиан Уестууд: 
Купувайте по-малко
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Британец спечели джакпота от лотарията 
„Евромилиони”, който достигна 190 мили-
она евро, най-голямата възможна печалба 

в тази игра.
Това е четвъртият случай в историята на „Евро-

милиони”, в който се уцелва „таванът” на печалба-
та, определен през 2012 г. За този праг се съгла-
сиха лотариите на деветте страни участнички в 
„Евромилиони” - Франция, Великобритания, Ис-
пания, Португалия, Белгия, Ирландия, Австрия, 
Швейцария и Люксембург.

Предишните максимални джакпоти в тази лота-
рия паднаха на 10 август 2012 г. във Великобри-
тания, на 24 октомври 2014 г. в Португалия и на 6 
октомври 2017 г. в Испания.

Уцелената в последния тираж сума тръгна от 
първоначален джакпот от 17 милиона.

Пура, която останала недопушена от бив-
шия британски премиер Уинстън Чърчъл 
(1874 - 1965) в лондонския киносалон „Ко-

лизеум” на 30 януари 1953 г., ще бъде предложе-
на за продажба за 6000 британски лири на търг 
на аукционна къща „Хансънс окшънс” в графство 
Дарбишър.

По данни на тръжната къща, недопушената 
пура вдигнала от земята разпоредителката Вайъ-
лет Кинг, която помогнала на политика и съпруга-
та му да заемат места в киносалона, за да гледат 
филма „Call Me Madam”. Кинг помолила свой род-
нина, който притежавал фирма за производство 
на неонатални инкубатори, да й помогне да съх-
рани реликвата във висококачествена пластмаса.

Преди две години пура, която останала недопу-
шена от Чърчил на парижко летище, бе продаде-
на за над 12 000 долара на търг в САЩ.

Британец спечели джакпота от 
€190 млн. от „Евромилиони”

Недопушена от Чърчил 
пура отива на търг

У
смивката на Мона Лиза в Лу-
въра стана по-ясна, след като 
беше поставена зад ново, по-
прозрачно бронирано стък-

ло.
Картината на Леонардо да Винчи 

е зад предпазно стъкло от 50-те го-
дини на миналия век, когато посети-
тел я заля с киселина. Следват още 
няколко опита да бъде повредена.

Технологията за производство на 
бронирани стъкла значително се 
подобри и затова предишното стък-
ло, което беше на 15 години, беше 
сменено, каза Венсан Делиювен, ку-
ратор за италианското изкуство от 
16-и век в Лувъра.

„Сега „Мона Лиза” е зад изключи-
телно прозрачно стъкло, което на-
истина оставя впечатление, че си 

много близо до картината”, каза Де-
лиювен.

На 24 октомври Лувърът открива 

изложба с творби на Леонардо по 
случай 500-годишнината от смър-
тта му.

Джъстин Бийбър потвърди, 
че ще издаде петия си албум 
до края на 2019 г.

Певецът и съпругата му 
Хейли обявиха новината в интер-
нет. Във видеоклип, пуснат в Инста-
грам, Джъстин Бийбър се пързаля 
на ролери в кухнята си и обявява: 
„Издавам албум тази година”. Хей-
ли отговаря: „Тази година означава 
ли преди 2020 г.? Мислех, че вече го 
правиш тази година?”.

„Албумът излиза тази година... По-
твърждавам, тази година”, заявява 
Бийбър.

Преди няколко месеца Джъстин 
Бийбър подхвърли, че новият му ал-
бум „ще излезе скоро”. Той не е изда-
вал албум от „Purpose” през 2015 г.

Въпреки четиригодишната пау-
за, Джъстин Бийбър издаде някол-
ко песни - с Ед Шийран, с Дан и Шей, 
пя с Ариана Гранде на фестивала Ко-
ачела през април.

М
айли Сайръс постъпи в 
болница. Певицата е била 
хоспитализирана, след 
като се разболяла от тон-

зилит – възпаление на сливиците.
26-годишната изпълнителка качи 

снимки в Instagram, от които се виж-
да, че е поставена на системи. Въпре-
ки отпадналостта и болките, тя спо-
дели, че хоспитализирането й не я 
притеснява.

На един от кадрите майката на Май-
ли й прави прическа. По думите на 
щурата изпълнителка, „когато изглеж-
даш добре, ще се почувстваш и по-до-
бре”.

Много фенове изпратиха послания 
на Майли Сайръс за бързо оздравя-
ване. Тя им благодари и посочи, че 
се надява да може да пее до няколко 
дни, когато с Бруно Марс ще участват 
в благотворителен концерт.

Усмивката на Мона Лиза 
стана по-ясна

Джъстин Бийбър пуска пети 
албум до края на годината

Майли Сайръс влезе в болница
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От фирмата „Лего” предлагат опция за ре-
циклиране на старите и нежелани тухлич-
ки от конструктора и изпращането им на 

нови деца получатели.
Потребителите в САЩ ще имат възможността 

да депонират старите си пластмасови тухлички 
в специална кутия и да ги изпратят до произво-
дителя, който поема пощенските разноски. Мате-
риалът ще бъде почистен и впоследствие дарен 
чрез благотворителна организация на училища в 
САЩ.

От „Лего” уверяват, че ако експериментът се 
окаже успешен, практиката ще бъде въведена и 
в други страни догодина. От компанията следват 
глобалните призиви на еколозите за намаляване 
на пластмасовите отпадъци в околната среда.

С откриването на 20 нови луни планетата Са-
турн стана шампион в дисциплината, из-
преварвайки Юпитер.

С новоткритите естествени спътници, орбити-
ращи около Сатурн, броят им набъбна на 82. Юпи-
тер остава на втора позиция в Слънчевата систе-
ма със 79 луни.

„Вече спокойно можем да обявим Сатурн за 
крал на луните, заяви астрономът Скот Шепърд 
от Научния институт Карнеги.

За Юпитер, най-голямата планета в Слънчева-
та система, остава все пак утешението, че около 
него кръжи най-голямата луна. Ганимед е с раз-
мер почти 1/2 от този на Земята.

Шепърд и неговият екип са използвали телес-
коп на Хаваите, за да наблюдават двадесетте нови 
луни на Сатурн през лятото. Може би още около 
100 по-малки луни кръжат около тази планета и 
тепърва предстои да бъдат открити.

„Лего” ще рециклира 
старите тухлички

Сатурн стана шампион по 
луни, изпревари Юпитер

Н
атрапчиви фенове опъна-
ха нервите на иначе спо-
койния Кристиан Костов. 
Младият изпълнител съоб-

щи в Instagram, че го тормозят по те-
лефона и преследват.

„Като артист съм свикнал да си 
правя снимки, видеоклипове, сел-
фита и други. Схващате идеята, 
нали? И така... днес имах бизнес сре-
ща, затова се събудих много рано, 
но нито се чувствах добре, нито из-
глеждах така. Просто не беше най-
добрият ми ден. Реших да отида да 
си взема шоколадово мляко, за да 
се развеселя, но там ме чакаше чо-
век (все още не знам как е разбрал 
къде точно ще бъда, но както и да 
е...). Той ми каза: „Здравей, Крис, 
нека да направим селфи“. Любез-
но помолих да не се снимаме точно 
днес, а също и да не върви след мен, 
защото не съм в настроение. Не за 
първи път го виждам, със сигурност 

ЗНАМ, че вече имаме поне 5-7 сел-
фита“, обясни той.

Певецът разказа, че едвам успял 

да избяга от мястото, докато негов 
приятел останал, за да се разправя 
с преследвачите.

М
оника Валериева си сме-
ни религията. Отскоро 
тя изповядва исляма и 
потвърди за решението 

си в социалните мрежи.
„Никога не съм вярвала в Исус 

Христос! Религията ми беше така-
ва, че посещавах най-вече католи-
ческите църкви в България. Много 
преди „бившия ми приятел“ арабин, 
аз вярвах само в исляма, това е моят 
дом“, написа тя в социалните мрежи, 
в отговор на въпрос от неин после-
довател.

Плеймейтката изтъкна, че не се 
срамува от това, че е избрала да 
приеме друга вяра.

„След определен брой инциден-
ти, години подред, след посещени-
ето ми в църкви, започнах процес 
за смяна официално на религията. 
Не мисля, че е важно с какво име 

назоваваш Бог, а да вярваш в него, 
да чувстваш с цялото си сърце къде 

принадлежиш“, завършва красави-
цата.

Х
удожничката Надя Матиев-
ская от Беларус твори пре-
красни портрети на бри-
танската кралица Елизабет 

Втора, използвайки като четки собст-
вените си гърди.

Дамата от Минск е обсебена от 
Нейно Величество и кралската осо-
ба е нейната муза. Но понякога Надя 
се отклонява от главното си вдъх-
новение и рисува грабващи пейза-
жи по споменатия анатомичен спо-
соб. Надя покрива гърдите си с боя 
и я нанася на платното под различни 
ъгли и посоки, с което постига забе-
лежителни ефекти.

Тя достигнала до своя художест-
вен похват по време на курс по ак-

тьорско майсторство, в който учас-
тниците трябвало да си поставят 
смахнати задачи. „На мен ми се падна 

да нарисувам картина с гърдите си и 
да я продам. Творчеството ми започ-
на на шега!”, доверява Матиевская.

Кристиан Костов се оплака 
от тормоз на фенове

Моника Валериева си смени 
религията

Художничка твори портрети 
на Елизабет II с... гърдите си
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П
онякога заобиколен от мъг-
ли, друг път слънчев и на-
помнящ рая, истинският ос-
тров на Робинзон Крузо се 
намира в океана на някол-

костотин километра от Чили.
Да, може да сте си мислили, че ро-

манът на Даниел Дефо е напълно из-
мислен, но не – той е базиран на реал-
на история, разиграла се преди векове 
именно по тези ширини.

Днес островът на Робинзон не е на-
пълно необитаемо място както някога, 
защото на него има население от около 
500-600 жители.

До 1996 г. това място е било познато 
с испанското си име Мас а Тиера, което 
в превод означава именно „близо до зе-
мята“.

Този остров е най-големият от архи-
пелага Хуан Фернандес, който е под чи-
лийски контрол.

Островът има хълмист 
и планински терен

и е разположен на 674 км западно от 
Южна Америка, в южната част на Тихия 
океан. Самият архипелаг се състои от 3 
острова — Робинзон Крузо, Алехандро 
Селкирк и най-малкият от трите – Санта 
Клара.

Мас а Тиера е мястото, където се смя-
та, че е бил изоставен морякът Алек-
сандър Селкирк през 1704 г. Там той е 
прекарал 5 години в абсолютна само-
та. Вярва се, че именно това пък е исто-
рията за заточен на остров моряк, коя-
то вдъхновява Даниел Дефо да създаде 
най-прочутия си литературен герой.

Точно заради литературните асоци-
ации, свързани с острова, през 1966 г. 
правителството на Чили решава да го 
преименува на Робинзон Крузо.

Най-високата му точка е връх Ел Юнк 
и се намира на 916 м над морското рав-
нище, като той е изпъстрен и със стръм-
ни долини, а в югозападната му част се 
е формирал тесен полуостров, наречен 
Кордон Ескарпадо.

От 1977 г. и трите острова от архипе-
лага са обявени за биосферни резерва-
ти, където

може да се позабавлявате 
с подводно гмуркане

Заради перфектните условия за упра-
жняването на този спорт, стотици турис-
ти посещават тази неособено известна 
туристическа дестинация всяка година.

Иначе историята, станала причина за 
създаването на великия роман на Да-

ниел Дефо, започва през 1704-а, когато 
британски пиратски кораб акостира на 
острова.

Екипажът му е бил болен и изтощен. 
Един от моряците, младият шотландец 
Александър Селкирк, казва, че е лудост 
да продължат своето пътуване, и спо-
ри с капитана за това. Какво се е случи-
ло след това, не е ясно. Или Селкирк от-

казва да се присъедини към кораба, или 
е бил принуден да напусне от капитана. 
Така или иначе, той остава на малкия, 
необитаем остров, докато корабът от-
плава в далечината.

Селкирк оцелял сам през следващите 
четири години и четири месеца, само на 
риба, плодове и диви кози, докато друг 
британски кораб го качва през 1709 г. 
Капитанът на този кораб го описва като 
„човек в кози кожи, който изглежда тол-
кова диво, колкото тях”. Селкирк се връ-
ща обратно в Лондон, където се превръ-
ща в нещо като знаменитост. Дефо чува 
за историята и очевидно я използва 
(поне частично) като основа за Робин-
зон Крузо, публикувана през 1719 г.

�  Днес той не е 
необитаем и е 
притегателно 
място за 
много туристи

Истинският остров 
на Робинзон Крузо

В океана край Чили: 

robinzon.bg

pikabu.ru

pikabu.ru
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