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ОТ РЕДАКТОРА

Вирусът Тръмп
Ако сте над 60 години, от Центъра за
превенция на болестите в Атланта препоръчват да не ходите на места с много хора
и да не се здрависвате с други хора. Но
ако сте на 73 години, с огромно его и по
стечение на обстоятелствата сте президент на Съединените щати, явно този съвет не важи. Тръмп и неговият щаб казват,
че ще проведат планиран митинг в Уискосин идната седмица въпреки предупрежденията на собствените експерти в неговата администрация. Другите кандидати
вече отмениха срещите си с избиратели.
Всъщност неглижирането на епидемията с коронавируса от Тръмп не е нищо
ново.
Във вторник вечерта научихме, че федералните и щатски власти във Вашингтон са се забавили критично с тестването в края на януари, когато там се появява
първият случай на коронавирус. Частна
лаборатория, която събирала стотици
проби като част от грипната епидемия,
искала разрешение да проведат тестове
на пробите си. Навсякъде, където попитали обаче, получили отказ, разказва пред
в. „Ню Йорк таймс“ д-р Хелън Чу. Изглежда, че това е било по политически причини (и някои етични, като например обектите на грипното изследване не са дали
разрешение за тестване за коронавирус).
В крайна сметка почти месец по-късно на 25 февруари - тя започва тестването на
пробите без разрешение на държавните
власти. И открива тийнейждър, заразен с
COVID-19, който не е пътувал никъде. Вирусът се е настанил трайно на американска земя. Всъщност, няколко дни по-късно властите ще установят, че два смъртни
случая са в резултат на COVID-19, а в следващите няколко дни още 20 души ще починат в района на Сиатъл. Въпреки алармиращата ситуация във Вашингтон, Ню
Йорк, Калифорния и на други места, все
още няма широко тестване. Но Тръмп
твърди, че всичко е наред.
„Имаме отлично координиран и добре подготвен план в Белия дом“, заяви
Тръмп. На няколко пъти републиканецът
се опитва да омаловажи опасността от
новия коронавирус, като на първо вре-

ме заяви, че той ще изчезне през април
благодарение на повишението на температурите. После той, както изглежда, насърчи заразените хора да не се изолират,
което е в пълно противоречие с официалните препоръки за доброволна карантина. Тръмп също така изрази съмнения
относно статистическите данни на Световната здравна организация за процента на смъртните случаи сред заразените
с новия вирус. Обвиняван, че деформира
действителността по въпроса с епидемията, Тръмп каза, че „медиите на дезинформацията“ се опитват да представят правителството му в „лоша светлина“.
Стигнали сме до точката, в която уверенията на Тръмп, че всичко е прекрасно,
всъщност засилват паниката, защото показват колко дълбоки са неговите заблуди. И докато той хвали себе си в „Туитър“,
световните пазари са в свободно падане.
Според в. „Вашингтон пост“ само за месец членове на правителството на Тръмп
са изпадали най-малко 14 пъти в противоречия помежду си в своите изявления
относно коронавируса. Вестникът изброява всички тези противоречия, като откроява сред тях няколко – първо топлото време щяло да убие вируса, после това
нямало да стане; първо броят на заразените скоро щял да бъде близо до нулата,
после той се покачвал; вирусът трябва да
бъде третиран като грипен, само че американците трябвало да знаят, че е смъртоносен; обещание до края на миналата
седмица до един милион души в САЩ да
бъдат тествани, които не се е случило.
Изглежда, че безотговорното поведение на президента се предава като вирус върху администрацията и експертите
в различните агенции, които се страхуват да не предизвикат гнева на Тръмп. А
така поставят всички нас на риск. Крайно
време е този вирус да бъде отстранен от
обществения живот на тази страна. Да се
надяваме, че лекарството ще дойде през
ноември.
Приятен уикенд!
Ясен
yasen@bg-voice.com
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България втора по детска
смъртност в Евросъюза

Р

умъния и България са двете
страни от ЕС, където най-много бебета са починали през
2018 г., преди да навършат 1
година. Това сочат данните на
Евростат, разпространени в понеделник
(9 март), предаде EurActiv.
В Румъния има 6 смъртни случая на
1000 живородени деца. Коефициентът
за България е 5.8. Веднага след тях е
Малта (5.6 смъртни случая).
Общо за Съюза през 2018 г. около 14
600 деца са починали, преди да навършат едногодишна възраст. Това се равнява на 3.4 смъртни случая на 1000 живородени деца. Над средното ниво е
смъртността в 12 от страните членки.
Освен първите Румъния, България и
Малта с коефициент над 3.4 в низходящ
ред са и Словакия, Люксембург, Хърватия, Белгия, Франция, Полша, Дания,
Гърция и Нидерландия.
С най-ниска детска смъртност са Естония (1.6) и Словения (1.7).

За 10 години от 2008 до 2018 г.
коефициентът на детска смъртност в ЕС
е спаднал от 4.2 до 3.4, посочват от Евростат. За 20 години назад смъртността
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В Родината коефициентът е 5,8 на 1000 раждания

Снимкa: Pixabay

на бебетата е намаляла почти наполовина (6.6 смъртни случая на 1000 през
1998 г.).
Неотдавна изследването „Бъдеще за

децата на света“, направено от комисия
от над 40 експерти от цял свят, събрани от Световната здравна организация
(СЗО), УНИЦЕФ и авторитетното меди-

цинско списание „Ланцет“, показа, че в
ЕС само Румъния е с по-лоши условия за
отглеждане на деца от България.
В края на миналата година българската статистика излезе с данни, че детската смъртност намалява. Тогава страната е била на трето място в Европейския
съюз, като според данните на Евростат
за 2017 г. 3.6 смъртни случая е имало
на 1000 раждания. За 2017 г. страните
с най-висока детска смъртност в Евросъюза са били Малта и Румъния (6,7 на
1000 раждания), а България е била трета с 6,4 смъртни случая на 1000 раждания. Данните показват, че и през 2018 г.
смъртността на бебета в страната е намаляла, но заради значителния спад на
този показател в Малта, България се е
изкачила до второ място в непрестижната класация.
За период от десет години от 20072017 г. детската смъртност в страната е
намаляла от 4,4 до 3,6 на 1000, показват
още данните на българската статистика.
Показателите за 1997 г. са 6,8 на 1000.
Оказва се, че най-ниска детска смъртност е отчетена в Кипър и Финландия –
съответно 1,3 и 2 на 1000.
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КС допусна да гледа питането
на Гешев срещу президента

К

онституционният съд допусна
за разглеждане по същество
делото, образувано по поставени от главния прокурор
Иван Гешев въпроси, свързани с имунитета на държавния глава. Решението за това е взето с 9 гласа „за“ и
три особени мнения – на съдиите Атанас
Семов, Надежда Джелепова и Павлина
Панова, пише „Свободна Европа“.
Главният прокурор Иван Гешев поиска тълкуване на основния закон през
януари. В него той защитава тезата, че
конституционната разпоредба, която
позволява действащ държавен глава да
бъде разследван за държавна измяна и
нарушение на конституцията, е неясна и
се нуждае от тълкуване.
В поредица въпроси той пита какво е
държавна измяна и може ли президентът да бъде преследван от закона по
време на мандата си, въпреки че има
имунитет. Първоначално в искането не
се правеше връзка с конкретен казус, но
по-късно стана ясно, че има конкретен
повод – подозрението, че държавният
глава е назначил съпругата си Десислава Радева за пиар на ВВС през 2014 г., когато той е бил командир на ВВС, а тя не е
била негова съпруга. По случая държав-
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Радев: Изпълнителната власт е

хранителна среда на корупцията

ват“, реагира президентът на новината.
Той обаче коментира действията на
прокуратурата.
„Оценявам високо активността на
прокуратурата да се бори с корупцията и битовата престъпност. Борбата с битовата престъпност не може да се води
само с репресивната сила на държавата.

Това означава да
изкореняваме бедността,

Снимки: БТА
Румен Радев

Иван Гешев

ното обвинение публикува аудиозаписи
на президента, който обсъжда с командира на Военновъздушните сили (ВВС)
генерал-майор Цанко Стойков проверка на антикорупционната комисия

(КПКОНПИ) за назначаването на Радева.

Няма да коментирам
решението на Конституционния съд.
Там са компетентните хора, които реша-

а това означава да се води борба с корупцията там, където има течове. Където
е нейната хранителна среда, а именно
изпълнителната власт, където са всички
големи обществени поръчки. Там трябва да бъде насочено сериозно внимание“, заяви държавният глава.
Конституционното дело беше образувано на 27 януари, в същия ден, когато
шефът на обвинението адресира въпросите си към институцията. Последва забавяне в обявяване на допустимостта,
което противоречи на работата на Конституционния съд.
Оказа се, че за забавянето има причина. И тя е, че Конституционният съд е поискал от главния прокурор да „отстрани
недостатъци“ в оформлението на въпросите в средата на месец февруари.
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България иска €130 млн.
срещу мигрантска вълна

Б

ългария иска 130 млн. евро от ЕС
за справяне с мигрантска вълна.
Това съобщи премиерът Бойко Борисов. Искането ще бъде отправено на
извънредното заседание на Европейския съвет, което ще е дистанционно, по
видеовръзка. „130 милиона евро ще поискаме, за да оборудваме полицаите за
тежка миграционна криза, ако има допълнително. Ще търсим варианти“, каза
Борисов.

4 г. затвор за учител,
блудствал с деца

Ч

етири години затвор за учител,
блудствал с 10 ученички под 14-годишна възраст, постанови Окръжният съд в Стара Загора. За блудствените
действия на учителя по математика станало ясно след подаден сигнал от родители.
Делото срещу 67-годишния учител започна преди две години, след като родители сигнализираха, че децата им са обект
на сексуален тормоз. Ганчев е признал за
блудствени действия с 10 момичета.

Търговци прогнозират
спад в цената на бензина

С

до 0,12 лв. по-евтин бензин в
рамките на седмица заради
срива на цените на петрола на
световните пазари прогнозират търговци на дребно. Поевтиняването е
заради своеобразната война между
производителите на петрол, но и заради коронавируса. От Българската
петролна и газова асоциация коментираха, че всеки ще прецени с колко
да намали цените.

Събориха незаконни
постройки в „Столипиново“

Н

ова мащабна акция по събаряне
на незаконни постройки предприе общината в Пловдив в квартал „Столипиново”. Общо 350 нелегални сгради ще бъдат премахнати. Част от
незаконните постройки бяха съборени
пред очите на собствениците им. От общината обясниха, че става дума предимно за павилиони с незаконна търговска
дейност. Сред набелязаните за събаряне
има и жилищни сгради, на чиито обитатели общината ще намери нов дом.

Курумбашев стана почетен
консул на Малайзия

П

етър Курумбашев ще бъде новият почетен консул на Малайзия в България. Министерски
съвет прие решението на заседанието си във вторник. Консулството е
със седалище в София и с консулски
окръг, обхващащ територията на България. Със същото решение Министерският съвет оттегли даденото съгласие Светослав Тодоров Джамбов
да изпълнява функциите на почетен
консул на Малайзия в България.
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Из записи по делото „Божков“:
Които предават - умират
Прокуратурата пусна СРС-та от разследването срещу хазартния бос

П

рокуратурата отново публикува записи със специални разузнавателни средства
от разследване, този път
срещу Васил Божков. Три от
тях са записи от лична среща между четирима души. Трима от тях имат гласове, които досущ приличат на гласовете
на съсобствениците в хазартната компания „Ефбет“ Цветомир и Боян Найденови, както и баща им Стефан. Гласът на
четвъртия участник много прилича на
този на Васил Божков. Четиримата си говорят за заплахи за убийство, за преразпределение на пазара на онлайн хазарта и за възможностите на „Васил“, който
може да спира бизнеси през Комисията
по хазарта.
В първия запис се чува как човекът,
чийто глас удивително прилича на този
на Васил Божков, казва на тези с гласовете на братята Найденови: „Добре
бе, дайте да сме партньори, да ми дадете това, което мисля, че е мое. Прав,
не прав, това съм го внушил, трудно ще
убедите”. Той иска „половината от онлайна”. Най-вероятно става дума за половина от бизнеса с онлайн залаганията
на Найденови.
Човекът с гласа на Божков твърди, че
си е платил 60% от дела в „онлайн“ бизнеса и пресмята дела на двама души,
наречени „Сашо и Бекяров“ Вероятно става дума за партньорите на Васил
Божков - Александър Тумпаров и Борис
Бекяров. В разговора се споменават
още „Къро“ и „Киро”. Най-вероятно става дума за Красимир Каменов - Къро и
Кирил Домусчиев.

Разговорът загрубява
Във втория запис разговорът загрубява. Първо „Божков“ обяснява на своите
събеседници, че досега никой не им е
пречил на бизнеса. Макар че такива желания е имало.
„Вие сте живели досега под похлупак. Никой не е смел да ви каже гък. Ето
Къро идва вчера и ми вика - Що не ме
остави да ги омаам...?“ (Вероятно става
дума за Красимир Каменов – Къро, кой-
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„Които предават - умират. Аз не съм ги
убил. Такава ви е съдбата бе, приятелю“,
казва човекът с глас, който прилича на
гласа на Васил Божков. После той признава, че е спрял своите събеседници
„един път“ (през Комисията по хазарта),
защото: „Да видите, да се сетите нещо да
кажете - Здрасти, кво е това? Вие пак не
се сетихте, просто пуснахте пак документите. Не се сетихте, че някой може
да ви е спрял“.
Накрая човекът с глас, който прилича на този Васил Божков, обявява: „Сега
няма да подпиша. Ще взема по 51% от
всички зали“.
Събеседниците му започват да протестират и разговорът приключва с изказването на човека с гласа на Божков:
„...по десет милиона на година ми давайте и това е“.
Снимкa: БТА

Снимкa: nova.bg

Васил Божков

Цветомир Найденов

то бе част от силовата групировка ВИС2 – б.р.)
„Дай да видим залите, половината ги
взимам. Вие ги подгответе, аз ще избера кои да взема, ако искате аз ще... вие
изберете, която вие искате, ако искате
ми платете, щото след това... Нещо да ви
преча?“, казва човекът с гласа на Васил
Божков. „Ефбет“ са доминираща компания в сектора с залите за хазарт в цялата страна.
Следва много показателен диалог.
Гласът, приличащ на този на Васил Божков, казва: „В интерес на истината не ви
мачкам въобще, не правя нищо“.
Гласът, приличащ на този Цветомир
Найденов, отговаря: Как не ни мачкаш?
Ходя, по полиция ме викат.
Глас В.Б: Ако искам да ви смачкам, ще
ви смачкам наистина. Не искам да ви
мачкам.
Глас Цв. Н.: Е кой ни мачка?
Глас. В. Б: Може би животът е такъв. Аз
не ви мачкам.
М.Г.2: Сички викат.
Глас. В.Б.: Вие сте живели досега под
похлупак.

Глас Цв. Н.: Ние сме живели в партньорски.
Глас В.Б.: Под похлупак, никой не е
смел да ви каже гък. Ето Къро идва вчера и ми вика - Що не ме остави да ги
омаам...?

Защо отидохте при Киро
След това разговорът преминава в откровени заплахи. Събеседникът (който
говори с глас, подобен на този на Божков) обяснява на хората от „Ефбет“, че
„може да спре игрите“ им.
„Това, което беше най-големият проблем - приятелството, че отидохте при
Киро“, казва Божков. (От записите не
става ясно кой е Киро, но братята Найденови публично са казвали, че Божков
ги е заплашвал, че ще ги ликвидира „заедно с Кирил Домусчиев”)
„И затова ни заплаши с убийство?“, питат го събеседниците му. После те уточняват: „Заплаши не е точната дума”. Те
дават пример как човекът с гласа на
Божков ги е заплашил: „Е, тука Динов,
Манол Велев и Тони Наумов. Така ще
свършиме и ние...“

Прокуратурата ще
продължи да информира
„Специализираната прокуратура ще
продължи да информира българските
граждани по дела с голям обществен
интерес, при спазване на презумпцията за невиновност и без да застрашава
хода на наказателното производство“,
съобщава държавното обвинение, публикувайки записите.
Проблемът е, че записите са всичко друго, но не и спазване на презумпцията за невиновност, коментира
mediapool. От аудиофайловете ясно се
различава гласът на Васил Божков и на
неговите бивши съдружници от „Ефбет“.
Това най-вероятно са записите, с които още в средата на декември братя
Найденови твърдяха пред медиите, че
разполагат и че в тях се чува как Божков
иска да им вземе половината от бизнеса
и че ги е заплашвал с убийство.
В единственото интервю (пред „Свободна Европа”), което тогава Васил Божков даде по повод обвиненията на бившите си съдружници, преди службите
да нахлуят в офисите му, той отричаше
да има такива записи. Тогава Божков
каза, че е „налудничаво“ твърдението,
че ги е заплашвал с убийство.
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Търновка открадна фирмата
на италианец и източи 800 бона

Т

ърновка си присвои фирмата
на италианец с подправени документи и източи 880 хиляди
лева от сметките й. Въпреки че
бизнесменът Масимо Поджо
веднага сигнализирал за измамата, шест
години по-късно той все още не може да
си върне парите, а фалшификаторката
продължава да е на свобода.
Поредната надежда на Поджо да си
върне заграбеното е в Комисията за
борба с корупцията, където е внесъл в
съда иск за конфискация в размер на
863 636 лв. срещу аферистката.
Документната афера започва през лятото 2014 г. По това време италианецът
Масимо Поджо развива в България солиден бизнес с изолации чрез няколко
свои фирми. В края на юни той получава
обаждане по телефона от банков служител, че непозната за него дама, представила се за управител на една от фирмите, опитва да преведе 880 хил. лв. от
сметките. Тъй като това става от банков
клон във Велико Търново, а не от София,
където е седалището на дружеството, от
банката сигнализират собственика.
Масимо Поджо отрича да е наредил
превод, но докато реагира,

парите вече
са прехвърлени
към новото дружество. Наетият от него

Бизнесменът все още не може да си върне парите
Наталия Боянова.
Италианският бизнесмен моментално
завежда гражданско дело. То е успешно
за него и по категоричен начин доказва,
че новият управител е назначен с подправени документи. Това, оказва се, не
е достатъчен повод бизнесменът да си
върне обратно парите, които междувременно са блокирани по сметката на фантомната фирма получател. За да стане
това, по закон „управителката“ Наталия
трябва да бъде осъдена. Веднага след
като разбира за аферата, италианският
бизнесмен подава жалба в прокуратурата. Година и половина по-късно резултати няма. В началото на 2016 г. Масимо
Поджо се оплака, че разследващите

умишлено протакат случая

Снимкa: Flagman
Масимо Поджо

адвокат установява, че италианецът
вече не управлява своята фирма, разказа той преди време пред bTV. Проверка на юристите му показва, че няколко
месеца по-рано чрез фалшифицирани
документи адвокат успява да го зали-

чи като управител. Макар книжата да
са очевадно подправени, а подписът
на Поджо да няма нищо общо с оригиналния, те са приети от чиновниците
в Търговския регистър. Те без никаква
проверка вписват като нов управител

След като дълго време с измамата се
занимават прокурори в София, изведнъж случаят е прехвърлен във Велико
Търново, където живее Наталия. Така
цялото разследване започва отново. Дотогава самата „управителка“ и адвокатът, внесъл документите, не са арестувани, а само разпитани. Според запознати
доста по-късно прокуратурата все пак й
повдига обвинение, но до ден днешен
присъда няма. Така италианският бизнесмен не успява да си получи парите.

Динко събира хора срещу бежанците
Динко Вълев от Ямбол, по-известен
като Ловеца на мигранти, събра група
от млади мъже, за да се противопоставят на влизането на нелегални бежанци
в България.
На 3 март, докато Гърция се опитва да
отблъсне хиляди бежанци на границата с Турция, той държи реч пред сподвижниците си в заведение. За това става ясно от видео, което самият той е
качил в интернет.
„Както виждате, в Гърция е страшно.
Не могат да ги озаптят, всичко влиза вътре, така ли ще стане в България?“, пита
Динко насядалите около масата около
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двайсетина млади мъже. В един глас те
му отвръщат, че не са съгласни Родината ни да последва съдбата на Гърция.
„Аз не съм съгласен това да се случи
в България. Абсурд, няма да допуснем
такова нещо. Трябва да браним територията си“, обръща се един от четниците
към Динко.
„Значи не искам да се прави нищо, а
и аз няма да правя нищо през главата
на държавата“, категорично подчертава Ловеца на мигранти и допълва: „Ако
се засилят да минават през нашата граница за една вечер, за 24 часа, мисля,
че 1000-1500 човека ще ни последват.“

В този момент младите мъже в един
глас казват, че са готови да тръгнат веднага да бранят територията на държавата.
Един от тях заявява, че за денонощие
много повече хора ще последват Динко
в случай на необходимост.
„Както вие, така и аз, всеки има семейство, и да ме е страх да спя, това
няма да стане!...Така че ако ние се стегнем, ако нещата излязат извън контрол,
надявам се, че можем да се справим!“,
завършва Динко речта си пред четата,
а тя го аплодира с възгласи: „Народът е
държавата. Да живее България!“.
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Най-добри в Европа: Българи
крадат коли за 30 сек.
50 криминалисти били по петите им, но българите пак успявали да се измъкнат

Т

е крадат коли за под 30 секунди и ги препродават за по-малко от 24 часа. Те са Иван Георгиев и Венцислав Василев-Венко
от Димитровград и са смятани
за най-бързите и добри автокрадци в
цяла Европа. Двамата българи имат почти 100 ареста зад гърба си. Сега са зад
решетките в Испания, където живеят от
години. Освен че крадат суперлуксозни
автомобили с ултрамодерна техника за
половин минута, Иван и Венко са научили почти наизуст местното законодателство и знаят как да използват вратичките
в него, за да

следят двамата българи, установили, че
Иван имал абсолютно точен график. Излизал всяка вечер в 23 часа и се прибирал точно в 5 сутринта. Макар не толкова стриктен, Венко действал по подобен
начин. Не крадели всяка вечер, а понякога отивали да се забавляват. В следенето им

били включени
50 криминалисти

излизат бързо на свобода
след всяко задържане.
Българите дотолкова са впечатлили
испанците, че авторитетният вестник „Ел
Мундо“ им посвещава обширна статия.
Акцентът в нея са пропуските в испанската съдебна система, която дава много
възможности на българските бандити.
„Защо продължавате да се занимавате с това“, обърнал се разследващ към
Иван Георгиев след ареста му.
„Защото в Испания имаме възможности, които не намираме никъде другаде“,
отговорил той.
В миналото двамата действали в Германия и в Белгия, но в крайна сметка се
преместили в Испания, където законодателството се оказало най-благоприятно. Докато крадат, двамата официално живеят от социални помощи като
имигранти в Малага, разказва „България
днес“. В същото време свиват возила,
струващи стотици хиляди, които продават в държави извън Европейския съюз
- Албания, Косово, Молдова, Украйна и
Русия, дори някои изпращат с кораби от
Лисабон към Азия и Африка.
Те захранвали с коли и наркомафията
в Гибралтар. Босове от испанския град
Кадис купували от тях джипове, защото
им трябвали возила с фалшиви номера,
които да не затъват в пясъците край океана, където са скривалищата на дрогата.
Крадели само коли 4х4, при това с всички екстри.
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Снимкa: Полицията в Испания
Един от скъпите автомобили, откраднати от българите.

Някои стрували
към 200 000 евро
докато бързащите да се отърват от тях
нашенци ги препродавали по за 25 000
евро.
Криминалисти разкриват профилите
на двамата. 43-годишният Иван Георгиев бил типичен лидер - изключително
мълчалив и методичен. Живеел в крайбрежно градче до Малага със съпругата,
децата и свекървата. През годините натрупал 25 ареста, като при задържанията се легитимирал с четири различни самоличности.
„Когато не крада, съм баща като всеки друг. Водя децата на училище и върша обичайни неща“, заявил българинът

пред ченге. Именно Иван е набелязвал
съответната кола и правил плана как
апашите да се измъкнат с нея. Той изучил испанския Наказателен кодекс до
съвършенство, което му позволява винаги да се измъква с минимално наказание. При всяка кражба се планира абсолютно всичко, за да могат да се отърват
от колата, преди да изтекат 24 часа от
посегателството. Според местното законодателство, ако крадената движима
вещ е у тях повече от денонощие, биха
получили много по-сурови наказания.
Партньорът му Венцислав ВасилевВенко влязъл в полицейските хроники
още през 2003 г. От тогава досега натрупал 70 ареста. Когато криминалистите
преди последния арест започнали да

но въпреки това българите се измъквали, защото били почти перфектни в „работата си“. Минавали по второкласни и
третокласни пътища, където нямало камери, а от евентуалните преследвачи
се измъквали с отлично шофиране. Сега
обаче са в ареста от края на април миналата година. Задържането дошло, след
като Иван направил грешка и минал
през място, на което дежурял патрул.
Разследващите отбелязват, че в случая с Иван и Венцислав основно е обстоятелството, че те са от Димитровград. Той е част от Хасковска област,
където са формирани едни от най-добрите международни автокрадци, се
посочва в статията. Криминалистите
обясняват, че това се дължи на училище, в което се преподава електроника и автомобилна техника (вероятно се
визира професионалната гимназия по
механоелектротехника „Стойчо и Кица
Марчеви“). Макар повечето завършили да използват придобитите знания,
за да си изкарват прехраната по честен
начин, някои ги прилагат за кражби на
возила.

Запазената им марка – уникално отключване

Снимкa: Еncaliente Prensa Libre

Двамата работели с електронна система, която дистанционно отваря вратите на автомобила и след това заглушава евентуалното GPS проследяване.
С джаджата усилвали сигнал от ключа
на колата. С предавател единият стоял
до къщата на собственика, а другият с
приемник до набелязаното возило. Успявали да прихванат сигнал от ключа

и да го предадат сякаш той е деактивирал централното заключване. След
това с безжично устройство, подобно
на компютрите, с които в сервизите се
диагностицират проблеми на автомобили, получавали достъп до всички
системи. Запалвали за секунди двигателя и духвали, като междувременно блокирали GPS проследяването.
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Италия: 9000 заразени, 400
жертви, 60 млн. под карантина

Б

езпрецедентни мерки за спиране на разпространението
на коронавируса бяха въведени в цяла Италия във вторник сутрин и ще останат в сила
до 3 април. Те бяха обявени от премиера Джузепе Конте на пресконференция в
сградата на Министерския съвет.
Малко след това той подписа съответен указ, с който обхватът на действие на
мерките, първоначално наложени в неделя в най-тежко засегнатите области в
Северна Италия, където живеят около
16 милиона души, се разпростря в цялата страна с население от 60 милиона човека, включително островите Сицилия и
Сардиния.
Италия е най-тежко засегнатата от коронавируса държава в Европа и на второ място по брой заразени и смъртни случаи в света след Китай, откъдето
тръгна разпространението на заразата.
Починалите от вируса в Италия от началото на епидемията са 463. Общият брой
на потвърдените случаи на заразяване
с коронавируса там вече е 9172. Расте
обаче и броят на оздравелите - те вече
са 724. За сравнение ден преди това са
били 622.
Италианският премиер прикани хората в цялата страна да не пътуват и обяви забрана на всички обществени събирания.

„Стойте си вкъщи“
призова той. Конте уточни, че ще се прави изключение само за хора, които пъ-

Правителството призова всички италианци да си стоят вкъщи

Снимки: БТА

туват по спешност във връзка със своето здраве или работа или поради други
спешни нужди. Нарушителите може да
бъдат осъдени на до три месеца затвор
или глобени с до 206 евро.
Пътуването до работното място по
принцип ще остане разрешено и общественият транспорт няма да бъде спиран.
Баровете и ресторантите ще имат право да бъдат отворени от 6 до 18 ч., но
само при условие, че могат да осигурят
разстояние от най-малко един метър
между клиентите. В противен случай те
ще бъдат затваряни.
Магазините ще може да работят също,
ако са в състояние да гарантират един
метър безопасна дистанция за клиентите. Големите и средните търговски цен-

трове ще остават затворени през почивните дни.
Музеите, културните центрове, обществените бани, басейните, спортните
зали и други обекти ще бъдат затворени.
Всички спортни състезания в страната, включително футболното първенство, ще бъдат спрени също до 3 април.
След като премиерът обяви драконовските мерки, много италианци

щурмуваха нощните
магазини
за да се запасят с храна.
Служители на входа на супермаркетите регулират влизането на клиентите с
колички. Първи от щандовете бяха разграбени хранителни продукти като картофите, бисквитите, млякото, захарта и

Мерки и забрани и в другите държави

Европарламентът съкрати сесията си заради
коронавируса
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Повечето европейски страни, сред
които и България, забраниха на гражданите си да пътуват до Италия. Държавите въведоха и допълнителни мерки.
Полският президент Анджей Дуда заяви, че няма да организира масови предизборни прояви заради епидемията
от коронавируса, която е заразила 17
души в Полша. През май в Полша ще се
произведат президентски избори.
Молдова забрани влизане на своя територия на всички чужденци, които идват от някоя засегната от коронавируса

страна. Молдовските граждани ще бъдат допускани обратно в страната.
Руската агенция за защита на потребителите препоръча да се избягва
ползването на обществен транспорт и
посещението на търговски центрове и
други обществени места в пиковите часове.
Норвежките авиолинии временно
отмениха полетите си от и до Италия,
а Чехия нареди от сряда да се затворят
училищата и забрани публични прояви
с участието на повече от 100 души.

брашното, но и сапуните и дезинфектантите.
След паническото запасяване със стоки, предизвикано от обявената национална карантина, италианското правителство увери гражданите си, че
супермаркетите ще останат отворени и
ще бъдат зареждани.

Над 100 000
са заразените
по целия свят
Случаите на коронавирус по света вече са над 100 000, показват инфографиките на Университет „Джон
Хопкинс“.
В момента 100 113 души са носители на вируса по света. 3398 души са
починали, а 55 690 са се възстановили.
Данните показват, че днес са се възстановили 1900 души, а новите случаи са 2200.
В континентален Китай има 80 556
потвърдени случая, 3042 души са починали, а 53 829 са се възстановили. Извън Китай Южна Корея (6593),
Иран (4747) и Италия (3858) са с наймного случаи на заболели.
В повече от 100 държави и територии има случаи на коронавирус.
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COVID-19 влезе в България,
затвори кина и училища

6-има заразени в Плевен, Габрово и София, търси се нулевият пациент

В

цяла
България
затвориха кина, театри и концертни
зали, планирани конференция и обучения бяха отменени, спортните мероприятия
се провеждат без публика, а мероприятията с деца са спрени. Затворени са и
училищата заради обявената преди седмица грипна ваканция.
Това са само част от мерките, които
правителството въведе, след като в неделя бяха регистрирани първите случаи
на коронавирус в страната. Те са двама
мъже от Плевен на 27 и на 60 години,
пациенти и съседи по стая в белодробната клиника на Университетската болница „Д-р Георги Странски“, както и две
жени от Габрово - 75-годишна пациентка
и 45-годишна медицинска сестра, които
обаче не са били в контакт. Всичките са
в добро състояние. Във вторник вечерта премиерът Бойко Борисов оповести
още два случая - на мъж и жена от София
- на 66 г. и 77 г. Двамата
са семейство от ломско
село, дошли на гости при
сина си в „Илиянци”.
В Плевен и Габрово забраните са още по-драстични - за неопределено
време спират занятията
в училища и висши учебни заведения

затварят ясли
и детски градини
забранени са посещенията във фитнес зали, детските и женските консултации, профилактичните
прегледи и имунизации.
Няма да се изписват пациенти от отделенията, в които са настанени
болните от коронавирус
- там тече 14-дневна карантина.
В София до 15 март затвориха Софийския университет и Медицинска академия.
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да не се поддават
на паника

Как е проникнала заразата в България
не е ясно. Всички опити на властите да
стигнат до т.нар. нулев пациент, от който е тръгнала заразата, засега не дават
резултат. Според премиера Бойко Борисов източникът на болестта
най-вероятно е българин, завърнал се наскоро от Гърция, който не е
спазил препоръките за
14-дневна домашна карантина. Вицепремиерът
Красимир Каракачанов
предположи, че в Плевен
вирусът може да е донесен от италиански работници, които участват в
строителството на „Балкански поток“. През област Плевен преминават
45,2 километра от трасето, което трябва да стигне до сръбската граница.
Във вторник България
се събуди с новината, че
пробите на нови 8 души
са съмнителни за наличие на коронавирус. По-късно през деня
от щаба за борба със заразата обаче съобщиха, че те са изследвани повторно в

Националната референтна лаборатория
към Националния център по заразни и
паразитни болести и са отрицателни.
В България маските отдавна изчезнаха, трудно се намират и дезинфекциращи препарата. В някои от големите хипермаркети в столицата и в други
градове щандовете за пакетирани храни
бяха изпразнени. Правителството призова хората

и да не се презапасяват и увери, че големите вериги имат достатъчно храни за
месец напред. Във вторник и
сдружението за модерна търговия, в
което членуват повечето търговски вериги, съобщи, че към момента няма никакви ограничения за пазаруване в
магазините. Не се очаква дефицит на хранителни стоки, включително и на такива
от първа необходимост.
Правителството пък забрани износа на
маски и направи форсмажорна поръчка
за ушиването им от български фирми.
Строгите мерки, затворили кина, театри, изложбени и концертни зали, бяха
посрещнати с недоволство от културната
гилдия. Те бяха поискани от министъра
на културата Боил Банов, но във вторник
председателят на националния кризисен
щаб ген. Венцислав Мутафчийски обясни, че няма нужда от крути мерки извън
районите на заразата, и даде да се разбере, че те вероятно ще отпаднат. Той обясни и каква е утвърдената световна методика в такива случаи – продажба на
билети за кино и театър, но през място.

Срещу 3500 паунда заразиха
българка с коронавирус
Българка се зарази доброволно с
коронавирус по програма за намиране на ваксина. В рамките на глобалния
експеримент, който се провежда във
Великобритания групи от по 24 души
ще получават заплащане срещу заразяване с вируса.
Компанията Hvivo, която държи лаборатория в Източен Лондон, е само
една от повече от 20 фирми, вземащи
участие в изработване на ваксина срещу вируса, убил повече от 3500 по света.
„Таймс“ пише, че 26-годишната бъл-

гарка Мария Пиргова, студентка по
право в Лондон, която е прекарала две
седмици миналия месец в лаборатория на Hvivo в рамките на експеримент
за намиране на ваксина срещу респираторен синцитиален вирус, е наясно
какво може да очаква човек на такова
място.
Пиргова е цитирана да казва: „Университетските ми курсове са доста интензивни и нямам време да си намеря
работа. Използвах парите, за да си платя сметките, докато се подготвям за изпитите ми през май“.
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Коронавирусът в атака:
над 1000 случая в САЩ

Българи в Сиатъл, където има най-много жертви: „Спокойни сме. Няма нужда от паника“
проба за коронавирус.
Конгресменът демократ Джулия Браунлей от Калифорния също обяви, че се е
срещала със заразен с коронавируса и ще
си стои вкъщи, както и че е пратила всички от нейния офис да работят от дома за
една седмица.
Губернаторът на щата, където живеят
най-много българи -

К

sibila@bg-voice.com

оронавирусът (COVID-19) преобърна живота на мнозина в
Америка и по света на 180 градуса. Хората отменят посещения на масови прояви, ваканционни пътувания, сватби и партита за
бебета (baby showers), а също и биват пренасочвани са работят от вкъщи. Заедно с
това и много компании спират с прояви,
където се очакват тълпи от посетители. В
Чикаго в търговския център „Маккормик“
вече са отменени 4 изложения.
Към 10 март болните в страната са 1019.
Смъртните случаи са 31 - 24 в щата Вашингтон, 2 - в Калифорния, 2 - във Флорида, 1 - в Ню Джърси, и 1 в Южна Дакота.
Канада потвърди 14 нови случая, повечето от които са свързани с пътувания.
Сега заразените в Канада са общо 93-ма и
един починал. Последните цифри може
да намерите на www.BG-VOICE.com.
Доказателство, че заразата не признава икономическо състояние и статус в
обществото, е, че се разболя шефът на
агенцията по транспорта в Ню Йорк Рик
Котън. Агенцията отговаря за пристанищата и летищата в щатите Ню Йорк и Ню
Джързи. Друго доказателство за това, че
може да бъде поразен всеки, е, че 4 конгресмени републиканци се поставиха под
доброволна карантина, тъй като били на
партийна конференция в столицата Вашингтон, където имало заразен човек.
Конгресмените са Дъглас Коен от Джорджия, Мат Гаетц от Флорида, Пол Госар от
Аризона и Тед Груз от Тексас.
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Илинойс - обяви
извънредно положение

СИБИЛА ПАТСИ

Вашингтон, снимка: БТА

На същата конференция е бил и новият шеф на кабинета на президента Доналд
Тръмп Марк Медоус. Освен това Гаетц е
пътувал за събитието с Тръмп на прави-

телствения самолет Еърфорс 1. Засега
Тръмп не се е подлагал на тест, но е наредил на шефа на кабинета си да си стои
вкъщи. Последният е дал отрицателна

Училища с българчета в Чикаго
затворени, забраняват пътувания
Училищата в районите, където живеят най-много българи в района на Чикаго, също усещат ефекта на коронавируса.
Училищен район 214 в района на квартал Елк Гроув Вилидж в окръг Кук отмени
всички студентски пътувания в чужбина, включително и планирано такова до
Италия. Това е същият училищен район,
в който трябваше да бъде въведено изучаването на български език като част от
редовната програма.
Гимназиите в този район са Buffalo
Grove High School, Elk Grove High School,
John Hersey High School, Prospect High
School, Rolling Meadows High School, The
Academy at Forest View, Vanguard High
School, Wheeling High School. В тях учат
стотици българчета.
Училищен район 44 в окръг Дю Пейдж
каунти обяви сряда за неучебен ден, за
да могат служители да дезинфекцират. 8

училища в предградието Ломбард няма
да работят, след като човек, дал позитивна проба за COVID-19, е присъствал на
волейболен мач в сряда в Glenn Westlake
Middle School. Според здравните власти
човекът е бил посетител, а не живее в района. „Опитвам се да не се притеснявам
и да се успокоявам с това, че повечето
засегнати са възрастни хора със слаба
имунна система. Но цялата тази паника,
която се създава - не казвам, че няма за
какво, но ме кара да се тревожа за цялото ми семейство и какво ще се случва от
тук нататък“, казва г-жа Георгиева, чийто
10-годишен син учи в едно от училищата в Ломбард, които остават затворени. Това е темата, за която се говори по цял
ден и не исках да повярвам колко е опасно и да е спекулация, но вече повярвах“.
Властите ще извършват детайлно почистване в осемте училища в район 44.

в понеделник. На другия ден броят на
заразените в щата се увеличи от 7 на 15.
С двамата първоначално заразени, които вече се излекуваха, бройката на случаите е 19. Новите случаи са 8.
Два от новите случаи включват тийнейджър от окръг Макенри и жена на около
60 години от окръг Кейн.
„Нито един от двамата не е пътувал до
най-засегнатите страни, нито пък някой
е имал близък контакт с известен случай
на COVID-19 въз основа на нашите предварителни разследвания, но проверките все още продължават“, казва д-р Нгози
Езике, директор на отдела за обществено
здраве в Илинойс.
Останалите шест случая са в окръг Кук мъж на около 70, жена на около 60, жена
на около 40 и мъж на около 40.
Губернаторът на щата Ню Йорк Андрю
Куомо пък обяви във вторник, че изолира района около синагога в предградието Ню Рошел, където е ходил болен мъж.
Училищата в радиус от една миля ще бъдат затворени от 12 до 25 март. Синагогата също е затворена. Няма да се разрешават групови събития, включително и на
децата скаути. Националната гвардия ще
бъде пратена в района да помага с раздаването на вода, осигуряването на транспорт и почистване на улици и помещения.
Но как всъщност се стига до това положение?

Как от един човек
се заразяват стотици?
Нулевият пациент в САЩ е мъж, който
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Богдан Дарев, жител на Сиатъл

Георги Мангов, жител на Сиатъл

пристига на 19 януари в клиника за спешна помощ в предградие на север от Сиатъл, Вашингтон. Той е имал леко повишена температура и кашлица, която се
е влошила четири дни след пътуване до
Ухан, Китай, пише изданието „Блумбърг“.
35-годишният мъж уведомил също Центъра за контрол и превенция на заболяванията (CDC) за симптомите си и че отива
да се прегледа. Докато чакал в клиниката,
си сложил маска за лице. След като научили за пътуването му, от клиниката взели кръв и проба от носа и гърлото и се
обадили на щатските и окръжни здравни
органи. Пробите били изпратени до централата на CDC в Атланта. Пациентът бил
изпратен в изолация у дома, а здравните
служители го проверяват на следващата
сутрин.
Тестът се връща положителен на 20 януари. Възможно най-бързо пациентът е откаран на болнично легло, изолирано със
специален найлон, в Регионалния медицински център „Провидънс“ в Еверет, Вашингтон, двуетажна болница, оборудвана за лечение на пациенти с вируса Ебола.
Там състоянието на нулевия пациент с
коронавирус първо се влошава, но след
това се подобрява. Персоналът в болницата носи защитни облекла, включително
каски и маски за лице. За да се ограничи
контактът с който и да било, робот, оборудван със стетоскоп, измерва жизнените
показатели на болния, а лекарите говорят
с него отдалеч чрез видеоекран.
Служители на окръжните здравни
служби изпращат повече от 60 души, които са влизали в контакт с въпросния мъж
и никой не се е заразил с вируса през
следващите седмици. До 21 февруари пациентът нула се смята за напълно възстановен. По някакъв начин обаче някой е
бил пропуснат.
След това заразата пламва в старческия
дом Life Care Center край Сиатъл, откъдето умират поне 20 души. Постепенно се
чува и за болни в други щати. Първоначално всички заразени са пътували в Ки-

тай или друга рискова страна. Но после се
появяват болни, заразени от друг болен
(community spread). В един момент в страната се стоварват и няколко хиляди души
от два круиза, на които има заразени с коронавируса. Все още ситуацията не е обявена за пандемия въпреки големия брой
заразени.
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Сиатъл е град „призрак“,
разказват българите там
Хората гледат да си стоят вкъщи, моловете са празни, много училища са затворени.
„Служителите на големите (и малки)
компании са окуражавани да работят от
разстояние, без да ходят в офисите (Майкрософт, Гугъл, Амазон). Това не е нова
практика, просто сега повече хора го
правят, включително и аз“, казва Георги
Мангов от Редмонд, предградие на Сиатъл, където има най-много умрели от коронавирус. Георги работи в Майкрософт,
и по-точно в екипа за разработване на
приложението „Тиймс”. „Работим от вкъщи, всички заседания се правят онлайн.
Така че за нас е естествено да работим от
разстояние, понеже точно такъв продукт
предлагаме“, допълва той.
От гимназията на дъщерята на Георги,
където момичето е втора година, продължават да имат занятия, но предложили
на тези, които желаят, да учат от вкъщи.
„Дъщеря ми избра тази опция и по нейни
думи, 2/3 от учениците също са я предпочели“, казва Георги.
„Не стоим вкъщи през цялото време, но
и излизанията са ограничени“, казва още
българинът и добавя, че семейството му
не се е запасило с храна и вода и нямат
никакво намерение да го правят. „Изглежда, има хора в целия спектър на емоциите - от паника до пълно безразличие. Ние
сме някъде по средата, без да прекаляваме, проявяваме разум и спазваме това,
което изглежда разумно“, обяснява той.
Режисьорът и създателят на филмите “
Тази баба“ и „Там“ Богдан Дарев, който жи-

вее в Сиатъл, също казва, че семейството
му се опитва да запази спокойствие. „Ние
сме в друг окръг, не там, където са смъртните случаи в старческия дом. Там училищата са затворени. При нас, в сърцето на
Сиатъл, не са затворени, но непрекъснато ни пращат имейли с информация за коронавируса. Но пък университетът, който
съпругата ми посещава за допълнителна
квалификация, е затворен за занятия в
кампуса и лекциите са онлайн, защото там
имаше един случай на коронавирус. Има
притеснение, но гледаме да не се поддаваме на паниката“, допълва той
Българската общност обаче е принудена да промени редица неща от ежедневието си. Така очакваният от сънародниците ни

пролетен бал на българите
беше отложен
Той трябваше да се състои на 6 март в
Сиатъл. „Спряхме и да се събираме за народни хора и песни“, казва Богдан Дарев.
Големи събития като Балканския фестивал (Balkan Night Northwest), който беше
насрочен за 7 март, също не се състоя.
Българите с творчески професии са
пряко засегнати от
коронавируса, отбелязва Дарев. „Сред
нас има много музиканти и хора на изкуството, чиято работа
е свързана с представяния на сцена в театри, киносалони и
други подобни. Включително и моята работа като режисьор
е такава. А сега е желателно хората да не
се събират точно на
такива мероприятия“,
допълва той.
Има наши сънародници, които работят
на други места и също са засегнати сериозно. Богдан Дарев казва, че шофьорите
на Uber, например, сега не могат да правят курсове до летището и това драстично намалява сумата, която заработват.
„Много е важно да се обърне внимание
на социалните измерения на ситуацията
с коронавируса. Например, в училището
на моята дъщеря е имало деца, които са
се подигравали на свои съученици с корени от Китай, които кашлят. Опасността
от човешката реакция е също толкова важна, колкото и опасностга от вируса“, казва Дарев.
Добрата новина е, че в Китай броят на
заразените намалява непрекъснато, а в
провинция Хубей 83% от 86 000 известни
болни са се възстановили.

Вирусът
зарази и
Уолстрийт

Б

орсата преживя истински срив в
понеделник заради коронавируса. Още с отварянето на пазара
индексът на сините чипове Dow Jones
Industrial Average потъна с 1800 пункта, а широкият измерител S&P 500 отписа 7%. Масивните разпродажби
предизвикаха борсата да използва механизъм, който е бил използван само
два пъти досега - спиране на търговията за 15 минути. Предния път мярката
бе приложена през 2008 г.
Акциите на Boeing, Apple, Goldman
Sachs и Caterpillar поведоха спада при
Dow, като всяка от компаниите изтри
поне по 100 пункта от индекса.
Във вторник пазарите отбелязаха
известно покачване, но бъдещето е неясно, така, както е неясно какви поражения ще има от
коронавируса.
В ново изследване Конференцията на
ООН за търговия и развитие твърди, че
епидемията от
коронавируса, която създава трудности за
икономиката и
всекидневния
живот в много
страни, ще провокира рецесия
в някои държави и забавяне на световния икономически растеж под 2,5
процента. Тази стойност е индикация,
че глобалната икономика се намира на
прага на рецесията.
„Прогнозираме забавяне на световната икономика под два процента тази
година“, което означава загуба от порядъка на един трилион долара, заяви на пресконференция Ричард Козул-Райт, ръководител на отдела за
глобализация и стратегии за развитие
на Конференцията на ООН за търговия
и развитие. „Истинският въпрос е дали
тази прогноза няма да се окаже донякъде оптимистична“, допълни той, като
уточни, че е възможно щетите да достигнат два трилиона долара.
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„Преследват ме“: Изчезват хора,
показали истината за Ухан
АКСЕЛ ДОРЛОФ

В

Deutsche Welle

идеото показва Ли Зъуа зад
волана на автомобила му, докато шофира по улиците на
Ухан. „По петите ми е кола на
китайската Държавна сигурност“, казва уплашено 25-годишният
журналист, докато се снима с мобилния
си телефон. „В Ухан съм, преследват ме“,
повтаря той.
Ли все пак успява да се добере до
жилището си, откъдето миналата сряда качва в Ютюб последното си засега
видео послание: „Не мога да си мълча.
Нито пък съм готов да си затварям очите

Ли Зъуа е работил доскоро за китайска

държавна телевизия, но е изчезнал безследно

и ушите. Точно заради това наскоро напуснах държавната телевизия CCTV - с
надеждата, че и други хора като мен ще
се надигнат“.
Ли е работил доскоро в държавната
телевизия CCTV. Но след избухването на
епидемията от коронавирус в Ухан, журналистът решава да напусне, за да може
да предава на живо и без цензура от
блокирания град.
Преди две седмици Ли предава на
живо от един от крематориумите в гра-

Снимки: БТА
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да, където спешно търсели работници,
защото персоналът просто не успявал

да се справи с потока
от мъртъвци
Друг негов репортаж показва подземен гараж в Ухан, където странстващи
работници били принудени да живеят в
мизерни условия. С други думи: Ли предава от места, които държавните медии
никога няма да покажат.
„Нямам за цел да подклаждам бунтове“, казва Ли, намеквайки за кървавите
събития на площад Тянанмън в Пекин.
„Ако обаче всички просто си седим и наблюдаваме безучастно, нищо няма да
постигнем“, казва журналистът.
От една седмица от него няма никаква
следа. При това Ли не е единственият изчезнал репортер.
В средата на февруари властите задържаха китайския блогър Фанг Бин,
който беше заснел драматични сцени в
болниците на Ухан. В неизвестност е и
адвокатът и блогър Чен Чиуши, който
също предаваше от Ухан.

Пхенян: Епидемията
е овладяна
Епидемията на коронавируса е на
практика овладяна, заяви китайският президент Си Цзинпин при посещението си в Ухан.
„Налице са първите резултати по
стабилизиране на ситуацията и обръщане на тенденцията в Ухан и Хубей“, каза Си.
Си Цзинпин, носещ хирургическа
на маска, пристигна тази сутрин със
самолет в Ухан, за да провери как
се изпълняват мерките за овладяване и превенция на епидемията. Той
се срещна с лекари, военни, социални работници, полицаи, доброволци,
пациенти и обикновени жители
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Българин от Чикаго арестуван
за детска порнография

Съдът определи гаранция за Филип Филипов от 250 000 долара

ВАЛЕРИЯ ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com

Българин, който живее в чикагското предградие Маунт проспект, е арестуван по няколко обвинения за детска
порнография.
Полицията в Гленвю е обвинила 36-годишния Филип Филипов в разпространение на детски порнографски видеоклипове, притежание на детски
порнографски видеоклипове и снимки,
както и опит за продажба на детски пор-

Филип Филипов

нографски видеоклипове.
Разследващите от Гленвю, които са
членове на специалната група за интернет престъпления срещу деца на окръг
Кук, са получили сигнал от Националния
център за изчезнали и експлоатирани
деца.
Филипов е арестуван на 4 март на
1100-ния блок на S. Oakley Blvd. в Чикаго.
Съдът определи гаранция за Филипов
от 250 000 долара.
Полицията не е предоставила допълнителна информация за случая.

BG VOICE очаква последна информация
за обвиненията на прокуратурата срещу
Филип Филипов, която ще публикуваме
на bg-voice.com

Стигна ли Сандърс до края?
Джо Байдън увеличи преднината си с победи

в Мичигън, Мисисипи, Мизури, Айдахо

Б

ЯСЕН ДАРАКОВ
ГАЛИНА ПЕТРОВА

ърни Сандърс, изглежда, че
стига края на своя втори опит
за президент. Математиката
за социалиста демократ не изглежда обнадеждаваща след
ужасния за него Супервторник и нова серия от загуби този вторник, когато гласуваха 6 щата.
Джо Байдън продължава победоносния си поход към номинацията за кандидат-президент на демократите. Във вторник той спечели предварителните избори
в Мичигън, Мисипи, Мизури, Айдахо. При
над 70% преброени гласове във Вашингтон Байдън и Сандърс имаха почти еднакъв процент от гласовете - в щат, където
сенаторът се надяваше на убедителна победа.
Сандърс разчиташе и на победа в Мичигън с коалиция от работници и млади
избиратели, която не се материализира
във вторник. В Мисисипи той не преминава бариерата от 15% при преброени близо 90 на сто от бюлетините, което би му
осигурило част от делегатите в щата.
Сандърс реши да не прави обръщение
след този изборен ден - безпрецедентен
ход, който сам по себе си показва състоянието на неговата кампания. Изглежда, че

сериозният разговор как
ще приключи
кампанията на Сандърс
вече е започнал в екипа му. Индикациите
във вторник вечерта са, че той ще участва
на дебата в Аризона в неделя и евентуално решение дали да прекрати кампанията си ще дойде след това. Но късните и неочаквано лоши резултати във Вашингтон
могат да ускорят този процес.

11 - 17 март 2020 г.

Снимки: АП/БТА
Джо Байдън

Джо Байдън увеличава преднината си
по брой делегати към партийната номинация - 823. Сандърс има 663 към редакционното приключване на печатното издание на BG VOICE. Пълните резултати,
анализи и коментари може да намерите
на нашия сайт - www.BG-VOICE.com. За
да спечели номинация, даден кандидат
трябва да събере 1,991 делегати.
Математиката напред не изглежда подобре за Сандърс. Другия вторник гласуват 4 щата - Илинойс, Флорида, Охайо,
Аризона. През 2016 г. той загуби във всеки един от тези щати от Хилари Клинтън.
А Байдън се представя много по-добре от
Клинтън в почти всички общини и всички
групи избиратели, които й донесоха победа. Според екзит пола Байдън се радва на силна подкрепа сред афро-американските гласоподаватели, живеещите в
предградията, жените, работниците в ин-

Бърни Сандърс

дустрията, тези с университетски дипломи. Всички тези групи са важни за успеха
през ноември, посочват от щаба на бившия вицепрезидент.
„Всички, които до момента се чувстват
забравени или отхвърлени, са добре дошли в тази кампания“, каза Джо Байдън в
реч от щаба си. Той благодари на опонента си Бърни Сандърс и електората му за
енергията, с която борят Доналд Тръмп.
„Сигурен съм, заедно ще го победим“,
каза Байдън. Тонът му беше премерен и
с реверанс към Сандърс и неговите поддръжници. Трудната задача на Байдън ще
бъде да ги убеди да го подкрепят през ноември - нещо, което те не направиха за
Клинтън през 2016 г. и така помогнаха за
победата на Доналд Тръмп.
Междувременно, Сандърс и Байдън отмениха планираните си срещи с избиратели, както препоръчват здравните вла-

сти. Президенът Тръмп засега обаче не
следва тези съвети и планира голямо събитие в Уисконсин, въпреки че CDC изрично препоръчва на хора над 60 г. да не
ходят на места, където се струпват много
хора. Тръмп, Сандърс и Байдън са близо
до 80 г. „Както казах, и досега ще следваме
препоръките на CDC и на местните власти“, каза Байндън във вторник. - Коронавирусът е проблем за президента и аз
ще говоря съвсем скоро по този въпрос“,
каза Байдън. Това е част от обръщането на неговата кампания към същинските избори през ноември и поставянето
на ясен контраст между него и Тръмп. От
седмица кампанията на Байдън все повече се върти около посланието за връщане към нормалността, тоест около програма за управление на Щатите, което да
бъде пълна противоположност на ерата
на Тръмп.
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US ТЕЛЕГРАФ

Трус 5,9 по Рихтер
разлюля Калифорния

З

еметресение с магнитуд 5,9 бе
регистрирано в понеделник
край бреговете на американския щат Калифорния. Това съобщи
Геофизичният институт на САЩ. По
данни на центъра епицентърът на
труса се е намирал на дълбочина 2,2
километра, на около 86 километра на
запад от селището Петролия. Няма
информация за пострадали и разрушения, отбелязват световните агенции.

Простреляха шестима
на парти в Чикаго

Ш

естима души бяха простреляни след скандал на парти в
Чикаго. Нападението станало в South Side на 79-а улица около 4
часа сутринта в събота. Всичко започнало след сбиване на купона, където
имало много хора. След това, на излизане от апартамента, от сив Dodge
Carger бил открит огън. Петима мъже
и една жена са ранени. Жената дори е била прегазена от колата на стрелците.

Тръмп отново смени шефа
на кабинета си

Д

оналд Тръмп обяви в петък, че
отново сменя шефа на кабинета си. На мястото на Мик Мулвени ще застане конгресменът Марк
Медоус от Северна Каролина. Президентът обяви, че Мулвени ще стане
специален пратеник за Северна Ирландия. Мулвени изпълняваше временно длъжността от 14 декември
2018 г., след като Тръмп отстрани ген. Джон Кели. Първи на този пост пък беше
Раян Прибиус. Всичките те обаче си тръгваха след търкания между тях и президента.

Илинойс премести за
последен път стрелките

И

линойс спира да мести стрелките и остава постоянно в лятно часово време. Последното
преместване стана в неделя с час напред. Това става, след като беше приет законопроект, готвен от миналата
година. Бизнесът отдавна подкрепя
преместването, като казва, че по-вероятно е купувачите да са навън, докато слънцето все още грее. Повече
от 35 щата са въвели законодателство през 2019 г., за да премахнат сезонните
промени във времето.

Харви Уайнстийн
вече е в затвора

Ф

илмовият продуцент Харви Уайнстийн беше преместен в най-големия нюйоркски затворнически комплекс „Рикърс
айлънд“ от болницата, където беше
настанен веднага след като бе признат за виновен в сексуално насилие миналия месец. Бившият магнат
е претърпял успешно сърдечна процедура в болницата „Белвю“, обяви
говорителят му Джуда Енгелмайер, без да уточнява подробности за интервенцията. Уайнстийн, който е на 67 години, бе спешно настанен в болница „Белвю“ заради високо кръвно налягане и сърцебиене.
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Елена Поптодорова: Балансът на
Борисов между САЩ и Русия е рисков
Падането на визите не зависи от мъжката дума на Тръмп, а от нас

греса. Конгресът трябва да реши този
въпрос. Разбира се, мнението на администрацията е много важно, но то не е
единствено и изключително за решаването на случая.
Смятам, че

Борисов греши, като
свързва визите с личната
дума на Тръмп

Интервю на

ЯСЕН ДАРАКОВ

и преизбирането му.
Истината е, че трябва да се работи системно. Да продължат разговорите между съответните служби, с американското
посолство в София, което има решаваща
роля в процеса.
А този процес е съвсем нелек, включително и заради тези обстоятелства, които обсъдихме – корупция, медии, гражданско общество, правосъдие.

yasen@bg-voice.com

- Г-жо Поптодорова, вие отново сте
във Вашингтон. Какъв е поводът да
бъдете пак тук?
- В новите си качества - вицепрезидент
на Асоциацията на Атлантическия договор (АТА) на НАТО и на Атлантическия
клуб в България - продължавам да поддържам мрежата от контакти, която създадох през двата си мандата на посланик, а и преди това. За връзките между
САЩ и България съм работила вече повече от 30 години и няма как да спра да
го правя.
- Как изглеждат сега отношенията
България – САЩ? Изглежда, че сегашното правителство и премиерът се
опитват много трудно да балансират
между Вашингтон и Русия?
- Политическият баланс представлява твърде хлъзгав политически терен.
Означава компромиси в разни посоки.
Балансът в наш вариант всъщност се
свежда до ловки тактически ходове, но
страх от дългосрочни стратегии. А е дошло времето за избор и ясни позиции.
Да купим 8 изтребителя от САЩ (когато
ни трябват поне 16), а срещу това да оставим енергетиката си почти изцяло под
руски контрол е обречен подход, който се отразява негативно на българската икономика. Последният пример е с
„Турски поток“ - разширението му през
България всъщност осигурява връзката
на Русия с нейния геополитически партньор в региона Сърбия, което е стратегическа ос с противоположни интереси
на българските. Така, както АЕЦ „Белене“,
с недоказаната си икономическа ефективност, означава

нахлуване на руското
влияние в Европа,
не само в България,
Впрочем американската критична позиция по тези въпроси е пределно ясна
и тя нееднократно е съобщавана на българските власти.
Този т.нар. баланс е опасен път. Това
означава да поставиш на риск действително дългосрочни отношения, каквито без съмнение България има, най-точно казано, със Запада. Не е възможно да
имаме еднакво ангажирани отношения
и в двете посоки.
- Изглежда, че виждаме един по-засилен интерес на САЩ към Балканите
- регион, от който те като че ли се бяха
отдръпнали в последните години.
- От януари насам отношенията между България и САЩ говорят много ясно
едно нещо. Америка се завръща. Ин-
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Елена Поптодорова с конгресмен Джо Уилсън (вляво) и почетния консул на България в Южна Каролина
Дон Томлин

тензивната поредица от посещения на
висши представители на американската администрация у нас и на Балканите
означава именно това. Твърдя, че това е
много добра новина.
- Когато става въпрос за върховенството на закона, изглежда, че Съединените щати също вземат нещата „на
ръчно управление“ в България. Доколко новият американски посланик
с София ще бъде по-активен в кампанията на натиск върху българските
власти за справяне с корупцията?
- Още в първото й публично появяване, което бе пред Атлантическия клуб,
посланик Херо Мустафа очерта ясно
приоритетите. И да, борбата с корупцията беше ярко откроена от всички останали. Тя ще следва този път искрено и с
отдаденост. А фактът, че има специално
назначен бивш прокурур в състава на
посолството, който ще следи върховенството на закона и ще подпомага борбата с корупцията у нас, само показва
нагледно, че това не са думи на хартия.
Очевидно не успяваме да се справим
сами, а в тази сфера са най-тежките разочарования на българите. Затова такава
помощ според мен е добре дошла.
- Изглежда, че има разочарование
от името, който Майк Помпео посочи
като корумпиран и на когото ще бъде
отказан евентуален достъп до САЩ съдия Андон Миталов.
- Да, знам, че това съобщение предизвика и озадаченост, и разочарование.
Има съществена разлика как работят
двете държави – у нас всичко се персонализира. В Съединените щати се гледа
на цялата система. За мен посочването
на този български гражданин беше по-

вече посочване на системен проблем.
Без укрепване на цялата правосъдна
система, нито една друга публична система няма да функционира пълноценно.
- Между другото, пред 2008 г., ако
не греша, вие имате специална награда именно от „Сикрет сървиз“ за безкористна привързаност към идеалите
и принципите на правоприлагането.
- Да, редовните и структурирани отношения между българските и американските специални служби тръгнаха
по мое време. Имам такава награда и от
българското МВР, но много ценна ми е
тази от „Сикрет сървиз“, която е за принос към върховенството на закона. Тези
отношения станаха много интензивни в
годините. За България е от изключителна
важност българските специални служби
и агенции да не попадат под тежестта на
политическата конюнктура. Това все още
не сме го постигнали.
- Говорим си с вас за енергетика, за
сигурност, Русия, Америка. Но за повечето българи двустранните ни отношения се свеждат по един-единствен
въпрос: визите. През последните няколко месеца премиерът Борисов
почти всяка седмица съобщава колко
скоро те ще паднат. Има ли наистина
повод за оптимизъм или това е политически ПР на премиера?
- Вече много години се опитвам да
вкарвам здрав разум в този сюжет. Става дума за числа. Всеки българин знае,
че става дума за процент отказани визи,
както и за процент незавърнали се от
посещение в Съединените щати. Много
пъти сме го говорили и с вас, че въпросът не е в рамките на изпълнителната
власт на Съединените щати, а на Кон-

- Да уточним - доколко американският президент, независимо кой е
той, има реалната сила, правомощия
и възможност да упражни натиск или
контрол върху процеса дали България или която и да е друга страна би
попаднала в програмата за безвизово пътуване?
- Разбира се, че всеки американски
президент има много силни позиции в
този процес. Но използваме думата процес. Много е важно какъв знак ще излезе от Овалния кабинет, но реалното изпълнение минава през процедурите на
Конгреса.
- Поглеждайки назад - какво е вашето наследство, което оставихте тук?
- Сега имах възможността да видя продължаването на всички дейности, които
извършихме през тези общо 13 години.
На първо място, групата за приятелство
в Конгреса, която сега се съпредседателства, заедно с Джо Уилсън, от демократа Брад Шнайдер, конгресмен от Чикаго.
- На приема за 3-ти март той всъщност каза, че е на тази позиция, именно благодарение на вас, въпреки че
трудно ви произнесе фамилното име.
- Да, зарадва ме много. Много символно е, че той е конгресмен от най-българския град не само в САЩ, а и в света – Чикаго.
Другото е развитието на мрежата от
почетни консули, която продължи да се
разширява. И най-свидното - ние с вас
помним зараждането на мрежата от български училища, на асоциацията и легализирането на български език и дипломите.
Има отношения между народи, между
нации, в случая между България и САЩ,
които са претърпявали големи промени,
но винаги са били налични. Тази тъкан,
живото общуване между хората, винаги
оцелява. Така че и в днешно време, във
времето на „баланса“, това е водещото
между страните ни.
Пак ще кажа, че посланици идват и си
отиват, правителства идват и си отиват,
но отношенията между българи и американци остават, те са завинаги.
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Авторът е личен финансов консултант с над 13-годишен опит в сферата на пенсионното осигуряване,
инвестирането, образователните
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Как да се възползваме
от епидемията на
стоковия пазар?

Въпроси и отговори от изминалата седмица

З

дравейте, скъпи приятели и
читатели! След тези турбулентни седмици на стоковия
пазар реших да напиша няколко
реда с лични наблюдения и важни стъпки, които всеки инвеститор
би могъл да използва, за да се възползва
от закъснелите коледни намаления на
стоковия пазар, предизвикани от неяснотите около епидемията с коронавируса.
Казвам „закъснелите коледни намаления“, защото само за седмица моментните стойности на индексите Dow Jones
и S&P 500 намаляха с близо 12%, след
като за цялата 2019 година те нараснаха с 23%.
На пръв поглед, с невъоръжено инвеститорско око, това звучи като една
страшна трагедия за инвеститорите и
нещо, което трябва да държи всички ни
будни и обезпокоени през нощта. Но
през моите очи (и за моя огромна радост) през очите на всички мои клиенти,
с които говорих през изминалите няколко дни, преобладаващата емоция е огромен ентусиазъм и готовност за внасянето на

нови, свежи пари
във фондовете
които притежаваме, чрез които да закупим акции на поне 12% намаление, в
сравнение с предходната седмица.
Аз съм изключително щастлив от разговорите, които водих с много от вас
през изминалите дни (говоря за буквално стотици различни хора), защото тези разговори ми доказаха, че през
всичките години, които сме прекарали
и продължаваме да прекарваме заедно, коментирайки различните концепти, свързани с промените на пазарите,
те са били правилно възприети и напълно осъзнати от хората, с които съм работил, и сега, когато имаме тази страхотна възможност да закупим по-евтини
акции (по случайно стечение на обстоятелствата покрай вируса), ние всички
се възползваме от тази инвестиционна
възможност кой с колкото може.
Защото в момента ние купуваме дялове в същите тези стойностни компании, в които го правехме през миналата
седмица, миналия месец и миналите години, но поради спада на техните цени,
ние взимаме активи с по-висок потенциал за растеж, защото ги купуваме на
по-ниска моментна цена. И тук не говорим за растеж след години, а за потенциален растеж от стойностите им преди
този спад още до средата на годината,
или поне до нейния край. Прогнозите на
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Goldman Sachs за момента показват, че
пазарите ще възвърнат поне стойностите, на които бяха преди този рязък спад
до края на годината,

или дори ще ги задминат
ако до месец светът се справи с разпространението и отстраняването на
рисковете от потенциална епидемия.
Ако следваме статистиката на почти
всички изминали години на пазара от
1937-ма досега, в почти всяка позитивна година има период, в който е имало
моментен спад за годината с над 10%
поради различни причини във времето. Дори в годините, когато сме завършвали с над 25% годишен растеж, с изключение на две единствени години за
този период и едната от тях бе 2019-та.
През изминалата година нямахме спад в
нито един календарен месец от годината, което е изключително рядко, както го
доказва и самата статистика.
Според моите очаквания, в най-близки срокове пазарите ще скочат отново нагоре с по-бързи от нормалните
темпове, защото в момента има десетки (ако не и стотици) лаборатории по
света, които работят денонощно, за да
намерят лек за този коварен вирус. Коронавирусът е една страхотна възможност за определени компании да намерят нови възможности за печалба и да
вдигнат своето състояние и дял от пазара в техния сектор чрез тази възможност...
Между другото, това е един много интересен урок за всички нас като инвес-

титори. Той ни показва как една епидемия може да разклати световната
икономика за изключително кратко време и колко взаимосвързани сме всички
граждани на тази планета. Това е важно
наблюдение и едно, което може да ни
помогне да сме по-единни и задружни,
преодолявайки икономическите ни интереси, религиозните и културните ни
различия като хора и да ни обедини да
работим заедно за доброто на всички
ни в годините напред. Защото това, което убива един от нас, може да убие всички останали.
За съжаление, всичко свързано с коронавируса в световен мащаб до момента е донесло много страдания за хиляди
семейства, които са загубили близки до
тях хора и от хуманитарна гледна точка, ние трябва да бъдем съпричастни с
тези наши братя и сестри по целия свят.
От погледа на инвеститори в световната
икономика, ние имаме

възможност да се
възползваме
от драстично намалени цени на акции
на световни компании, които с нищо не
са променили позициите си от това, което бяха те преди този вирус. Вярно е, че
в определени райони ще се усети лек
икономически спад и съответно спад в
продажбите за кратък период от време,
който е толкова незначителен в голямата схема на нещата, че никой от нас не
трябва да се притеснява за икономическото бъдеще на света...
Как да се предпазим от грешни финан-

сови решения - единствено и само като
продължаваме да се образоваме за това
как работи световната и в частност американската финансова система. Това е
единственият начин да сме правилно
позиционирани и правилно подготвени
да вземем финансови решения, които да
са наша полза, а не в наш ущърб...
Разликата между теорията и практиката е огромна, когато става въпрос за
пари. При теорията нямаме емоционалните страхове и е по-лесно да възприемем дадени финансови закони и концепти, но прилагането им на практика
е съвършено различно, защото там се
намесват емоционалните състояния на
страх или еуфория, които могат да качат
всеки инвеститор на влакчето на ужасите или да го пратят в Рая във всеки един
момент. Поради тази причина призовавам всички нас да подходим към инвестирането днес и в годините напред с
бистри умове и възможно най-малко
емоции, за да можем да продължаваме
заедно да вземаме правилните решения, както досега.
Надявам се информацията да е била
полезна и интересна за всички читатели и ако имате въпроси или се интересувате от различните аспекти на финансовата част от живота, вие можете да си
запазите час за консултация на директния ми телефон - (224) 522-2413 или на
електронната ми поща - Coach_Angel@
MyOwnMoneyCoach.com.
Въпросите,
които четете, са зададени от клиенти, с
които съм работил по време на консултации в моя офис.
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Покупка на автомобил:
За какво да внимаваме?

Тези седем стъпки, препоръчани от опитни механици, могат да са ни в помощ
НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА

nevena.georgieva@bg-voice.com

Л

имон“ – така американците наричат кола, която
сте закупили с надеждата, че е добър автомобил,
а после се оказва, че е негодна. Може да посетите различни уебсайтове или да прочетете рейтингите
на Consumer Reports (благотворителна
организация, която извършва независими тестове на разни потребителски
продукти/услуги), но дори и превозното средство да има най-добрата репутация, пак може да се окаже, че е „лимон“.
Няма значение колко реномирана е дадена кола, ако предишният собственик
не я е поддържал, ако е била в наводнение или катастрофа. Може да се предпазите от закупуването на проблемен
автомобил (и загубата на много пари),
ако следвате тези седем стъпки, препоръчани от опитни механици.

„

Проверете за признаци
на ремонтирана каросерия
Несъответстващи цветове на прегради/панели вътре в колата и вън на каросерията; врата, капак или багажник,
които не се затварят добре; пръсната
боя върху хромовите или гумените части и т.н. Може също така да проверите
с малък магнит дали металните части
на каросерията са наистина метални.
Ако магнитът не залепва на определени места, значи, че автомобилът е имал
вдлъбнатина, която е била запълнена с
друг материал и боядисана.

Внимавайте за щети,
причинени от наводнение
Такива поразии могат да бъдат трудни за откриване, ако колата е била добре почистена впоследствие, но бъдете нащрек, защото щетите, причинени
от наводнение, не са само козметични
– миризмата на плесен или мухъл, обезцветен килим, постоянни електрични
проблеми са само някои от неприятностите, с които може да се сблъскате.
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Снимкa: Flickr

Проверете течностите
Мокри петна в двигателното отделение или под автомобила са обикновено
показатели за капещо масло или други
течности. Непременно проверете нивото и качеството на маслото и на трансмисионната течност. Песъчливото или
пихтиесто масло са признаци, че маслото не е сменяно редовно. Ако маслото е рядко или пенесто, с цвят на мляко
с какао, това може да означава, че уплътненията липсват или главите на цилиндрите са сериозно повредени. Малки метални парченца в маслото сочат
към вътрешни щети. Трансмисионната
течност трябва да е светлочервена до
светлокафеникава с червени оттенъци,
но не и тъмнокафява, черна или с цвят
на горчица – последните три цвята са
индикатори на сериозни проблеми с
трансмисията.

Разгадайте „димните
сигнали“
Ако ауспухът изпуска син пушек, след
като колата е загряла, двигателят може
да гори масло, което е много лош знак.
Бял дим на талази е признак на вода в
горивната камера, обикновено причинена от издухани уплътнения, повредени цилиндрови глави или пукнат блок

на двигателя – все много скъпи ремонти.

Натиснете педала на газта
Забележете дали, докато карате, двигателят не форсира изключително много, преди колата да увеличи скоростта
си. Това е знак за повредена автоматична трансмисия или износен съединител. Слушайте дали няма да чуете почуквания или свистене от двигателя
– обикновено признак за прегрят двигател.

Проверете историята
на автомобила
Доклад за историята на дадено превозно средство може да се извади (срещу заплащане, разбира се) от www.
carfax.com или www.autocheck.com –
те предлагат информация като действителната стойност на одометъра;
разкриват минали щети от пожар, катастрофа или наводнение; предоставят
данни за rebuilt or salvage tiltle (кола,
спасена и възстановена след природно бедствие или катастрофа). За съжаление тези доклади не са всеобхватни
и понякога нещо негативно може да
мине между капките. Когато закупих
първия си автомобил в САЩ и поисках досието от CarFax, докладът показа
чисто минало. Няколко години по-къс-

но, когато влязох в офиса на застрахователната компания State Farm и те вкараха VIN (Vehicle Identification Number
– идентификационен номер на превозното средство) в техните компютри, се
оказа, че две години преди аз да закупя
тази кола, тя е била в катастрофа и State
Farm са платили разноските по застрахователното събитие. Така че тези досиета са добра стъпка в правилната посока, но не си мислете, че биха ви дали
абсолютно изчерпателна информация.

Инспектирайте
автомобила
Ако купувате автомобил втора ръка,
непременно платете на независим механик да провери колата за проблеми. Не се доверявайте на дилъра, който ви уверява, че неговите механици не
са намерили никакви неприятни изненади при тяхната инспекция. Вашият
механик също така трябва да провери
всички минали recalls (отзовавания от
производителя) и да се убеди, че необходимите поправки са били извършени.
Горните седем стъпки може да ви отнемат малко време, но по-добре е да
инвестирате време предварително, отколкото да загубите хиляди долари, ако
закупите „лимон“!
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Деси Панчева - една българка
на шамански ритуал в Мексико
Дизайнерката и модел смело скача от суетата на

модните подиуми и фотосесии в уединението на ашрама
за душата, в които търсиш себе си.
Родена е в Плевен и винаги се прибира в родния град с удоволствие. Като
малка израства в аптеката на майка си
и си мисли, че един ден ще стане като
нея. Креативността обаче я тегли към
техникума по облекло, който завършва
с профил мода. Когато е на 14 години,
я канят на курсове за модели, на които
фотографът Антоан Божинов й предлага да снима календар и каталог. След завършването се колебае известно време - фармация или дизайн. Малко не й
достига балът за фармация, но надделява креативният импулс. Рисуването й
се удава, обича да създава нещо, освен

БОРЯНА АНТИМОВА

М

boryana@bg-voice.com

оят живот е малко
като в легендата за Сизиф, който бута камъка нагоре към върха,
а когато стигне, камъкът пада и започваш отначало - смее се
Деси. - Затваряш един цикъл и започваш
нов.“ Тя бърбори весело, чак да не повярва човек, че е в епицентъра на епидемията с коронавируса - Милано. Продължава да работи здраво в поразения
град в един шоурум, където отговаря за
продажбите на модната марка. Разликата е, че води разговорите чрез видеовръзка, а не на живо.
„Коронавирусът ни удари по време
на модните седмици, бяха отложени куп
изложения. Беше точно като „Апокалипсис сега“ - улиците и супермаркетите
празни - сподели пред BG VOICE дамата.
- В Италия всичко се преувеличава, тук
емоциите са на ента степен, някой каже
нещо - и става голямата драма. Дали съм
стресната? Ама няма защо да се стряскам. Вируси колкото щеш, защо човек
трябва да се паникьосва. Просто хората
трябва да започнат да мислят със сърцето си. И да не си създаваме сами филм в
главата...“
Десислава Панчева е абсолютно нетипичен, интересен, интелигентен, ерудиран и духовно извисен модел. С лекота
„скача“ от света на

„

най-голямата суета модните подиуми в мистиката и духовното - ашрами, шамански ритуали. Кръстосва света от София до Милано, Южна Африка и Изтока.
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Подчертава, че моделството не е основната й стихия, макар че се е снимала
за какво ли не - корици, телевизионни и
печатни реклами, и е представяла найизвестните модни марки, и то в световната столица на модата - Милано. Развивала се е в различни области – мода,
дизайн, фотография, реклама... Авантюристката по душа със своя философия
съчетава работата с онези пътешествия

това е племенница на известната дизайнерка Светла Димитрова от „Ариес Уникат“, дядо й е архитект.
Междувременно след една виртуална среща с българин, живеещ в Милано, Деси се влюбва, а той я нахъсва да не
похабява таланта си. Учи ускорено италиански и заминава. Приета е в легендарния „Политехнико ди Милано“ с профил мода. Там изучава модата като цяло,
като се започне от проучване на пазара,
през целия продуктов процес до прототипа, лансирането на продукта на пазара заедно с опаковка, реклама, компютърна графика... Идва от дом, в който

духовността е издигната в култ, а на живота се гледа от една друга перспектива
– четат се приказки в стил Николай Рьорих, говори се за Карлос Кастанеда...
В Милано още на третия месец от една
модна агенция

я спират на улицата
Ходи по изложения, ревюта, снимки,

„Beatrice B, Italia, Milano“ - марката, за която работи.
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Реклама на бижута в Бейрут.

но само във времето, свободно от лек- сания, да участции. Когато е на 25 години, случайността ва в ревюта,
я среща с представители на една от най- п р е з е н та ц и и ,
престижните модни агенции в Милано предимно в те– „Мейджър Моделс“. „Беше си чист къс- левизионни ремет, защото да влезеш в такава агенция, клами.Участвала
и то в Меката на модата Милано, тряб- е в рекламнива да имаш вече изградено портфолио и те кампании на
някой да се застъпи за теб“, казва Деси.
най-известните марки продукти за коса
Вторият й чист късмет е, че стажува като „Вела“ и „Шварцкопф“, наскоро е
и остава на работа в шоурума на една снимала реклама за „Найк“. „Като част
от най-известните и с традиции модни от една реклама, искам да бъда бялото
къщи - „Мила Шон“, създадена през 50-те платно на картината, да позволя на нягодини. Мила Шон работи със Салвадор кого чрез мен да изрази себе си - казва
Дали и Баленсиага и
красавицата. - За мен
е наречена „жената
обаче по-добрият васъс стил“, а голяма
риант беше да остачаст от дрехите са
на в шоурума, защото
от кутюр. В това царбеше по-перспективство на стила Деси
но, можех да прилов началото е „момижа наученото в „Почето за всичко“ –
литехнико“.
връзки с обществеПървото й пътеността, помощник и
шествие е до Южна
асистент по време
Африка за снимки
на продажната камна интернационалпания. Днес продълната кампания за бижава да работи там
рата „Перони Настро
като консултант в
Адзуро“. И така вече
продажната кампа10 години се завръния, която за всичща отново и отново
ки модни къщи трае
в Южна Африка през
3 месеца през зимазимата. Изминала е
та и 3 през лятото.
с приятели част от
„Най-важното е да
Фотограф Ярослава Трошина поклонническия път
направиш психоло- Бали
Камино ди Сантяго,
гически профил на
била е няколко месечовека срещу теб и да го спечелиш като ца в Индия, където е снимала пищни реклиент, а не просто да му продадеш дре- клами в стил Боливуд, живяла е и 7 мехата“, казва Деси.
сеца в Китай. „Там снимах за сп. „Харпърс
Паралелно тя участва в ревюта и се Базар“, работех за Живанши, страшно
снима като модел - занимание, което ни- много пътувах в провинции като Сиан,
кога не е било приоритет за нея.
Ченду“, разказва дамата.
„Миналата година точно по това вреРаботила е за
ме приключих работата си в Милано и
Вивиан Уестууд
заминах за остров Бали - казва Деси. Джанфранко Фере, Живанши, Еска- Останах впечатлена от самото място, от
да, правила е проекти за Етро, Ферага- енергията, от усмивките и позитивизма
мо, Борсалино. И днес продължава да на хората. Бях там 2 седмици с един инсе снима за много корици на модни спи- дийски баба, с когото се запознах предната година в Мексико.“ Обяснява, че
баба е духовен водач с издигната духовна енергия.
После през май осъществява и друга
своя мечта - фестивалът „Африка бърн“,
разновидност на световноизвестния
„Бърнинг Мен“. Провежда се между Намибия и Канка Кару в южноафриканската пустиня Кару. „Уникално преживяване
и огромно предизвикателство, което не
е за всеки, защото трябва да се пребориш със себе си - казва дамата. - Трябва
да си донесеш всичко със себе си - храна, вода, душ, да си построиш лагера... И
да живееш при контрастни температури, денем около 50 градуса, вечер супер
студено,

мен по пътя на един човек към просветлението.“
Непоправимата авантюристка се набутва и на... шамански ритуал в Мексико. Там все още се провеждат много шамански церемонии и техники. Използват
се природни лекарства – кактуси, билки.
Тя самата е била на церемония с какао. В
него има много стимуланти, които помагат на човек да
навлезе навътре
в себе си. Церемонията, на която присъства, е в
едно село на маите, тяхната култура е все още
жива.
„Уникално е да
видиш как тези
хора са толкова свързани с
природата около тях, че дори
приличат на някакви
горски
духове. За мен
всичко там беше
сюрреалистично“, споделя дамата.
Когато
човек
приема
прекалено гоКалендар в Индия.
ляма доза серотонин, извлечен от зърната на какаото,
отваря сърцето си и се чувства по-щастлив. Правят се церемонии с кактуса
пейоте и с още една билка, които съдържат веществото DMT. Има го в организма на човека и в някои животни и
растения, близко е по състав до серото-

нина. Но в хиндуизма например това е
веществото, което помага да ти просветне, да прогледнеш.
От ноември миналата година до януари е в Гоа, където изкарва опресняващ
курс за преподавател по йога, и отива
град Уджейн, в ашрама на Свами Наранан - свят човек, лечител с аюрведа. Казва, че картината в ашрама не се различава много от тази във филма „Яж, моли се
и обичай“. Хората там

медитират с часове сутрин
и вечер, идеята е всеки да помага на
всеки. Присъства и на 3-месечния йога
ритрийт - начин човек да се оттегли за
известно време от забързаното ежедневие, да си осигури пълноценна почивка
и да обърне внимание на себе си и своето вътрешно „Аз“.
Как един моден дизайнер и модел се
примирява с примитивната обстановка на ашрама и отричането от всякаква суета в облеклото? „Аз обичам много
да си правя дрехи от шалове, при това
доста разголени, и в ашрама чух много
намеци, че съм прекалено секси за това
духовно място“, залива се в смях Деси.
В последните месеци основното й
желание е да помага на хората. „Преподавам йога, разговарям с много жени,
помагайки им да открият светлината
вътре в себе си. Да разберат, че нямат
нужда някой мъж да им каже какви са.
Жените в днешно време не знаят как да
бъдат жени. Помагам им да започнат да
вярват в себе си - от центъра на коронаистерията Деси отново се залива във
весел смях. - Е, всички сме малко на стенд бай, но животът трябва да продължи.“

сред скорпиони и паяци
Свами Нарананд, Гуру джи, Река Нармада, Индия,
Мадхия Прадеш.
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Но беше важно за мен, неслучайно
Исус, Мойсей и Мохамед преминават
през пустинята. Тя е като метафора за
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ългарката Петя Георгиевa-Бертони влиза в света на скъпите и
бързи автомобили преди години и с талант и умения го прави
по-удобен и красив. Тя е маркетинг мениджър на една от най-големите
компании за автомобилен и индустриален дизайн в света и изработва дизайна
на лъскави коли, прототипи на влакове,
самолети и мотори. Родена е в Благоевград, живее в Монако, учила е в Италия.
В Милано е завършила образованието си
„Маркетинг, комуникации и глобални пазари“, а една от специализациите й е „дизайн“.
„Всичко започна с една мечта и един
старинен шкаф на баба. За мен дизайнът
и красотата са били винаги нещо, което
ме е водело и от много малка съм искала
да се занимавам с дизайн. (…) Имах едни
големи тетрадки, в които правех дизайн
на дрехи. Много обичах модата“, разкри
Петя как се е появила страстта й към дизайна пред bTV.
„Трудно ми беше да убедя баща ми, че
дизайнът и модата са сериозен бизнес“,
разкрива Петя.
По-късно тя се насочва към интериорния дизайн на автомобили, благодарение
на съпруга си, който сметнал, че може да
й се довери заради стила й и

„усета й към красота“
„Фирмата е негова. След като се запознахме, той реши, че иска да отида да работя при него. Той откри един талант, който бях скрила дълбоко“, разказва Петя.
Българката не крие, че изработването
на един автомобил по поръчка, с каквито
тя работи, е истински трудно. То е свързано с много срещи, в него участват ди-
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Българка прави дизайна
на суперколи за милиони

Наскоро Петя Георгиевa-Бертони се омъжи

в Монако с благословията на принц Албер

електрически, навлиза и сегментът на колите без шофьор. Нашата работа е при
всички положения клиентът да се чувства в автомобила си като вкъщи“, казва
Петя.
Наскоро българката вдига сватба със
съпруга си Пауло Бертони в Монако, където

това рядко се позволява

зайнери и инженери, следва боядисване,
събиране на всички компоненти. А колко
струва една такава кола? „Милиони – 5-610 милиона“, споделя Петя.
Тя разказва, че суперколите включват
характеристики, които останалите коли,
които използваме в ежедневието, не притежават. В това влизат материали, изцяло
подбрани за този клиент, по-мощни мото-

ри и много повече работа за изработването. Понякога направата на такъв автомобил отнема и година, споделя тя.
По време на работата си Петя получава
и много странни поръчки. Така например
един от клиентите, дама, поискала в колата да има място и за сешоара й.
„Изкуственият интелект навлиза все
повече. Автомобилите все по-често са

Причината е, че поне единият от съпрузите трябва да е от Монако, и ако това
не е така, няма значение кой си или колко пари имаш. „Когато подаваш документи, искат изключително детайлна информация за теб и семейството, а след това
принцът на Монако трябва да одобри
молбата“, разказва Петя. Така и нейната
сватба е получила личното одобрение
от принц Албер. Българката разказва, че
монархът и семейството му са много земни хора и могат да бъдат видяни често по
улиците, дори и в кафенето.
Петя и съпругът й имат и фондация,
която изгражда селища за деца в Африка. „Смятам, че всеки, който има възможност да помогне, трябва да го направи. Ти
не го правиш само за другия, но и за теб
самия, защото не знаеш как ще се обърне
колелото“, споделя тя.

11 - 17 март 2020 г.

BG VOICE

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

Мария Попова, една
от най-влиятелните
блогърки в САЩ

Преди месеци българката от Бруклин издаде първата си книга

Р

я вдъхнови за работа, като й изпратил
имейл с извадки от работата на конкурентите. Мария обаче веднага разбрала, че това е погрешният подход и
предложила на шефа си сама да изпраща мейли на клиентите. Тя се ангажирала ежедневно в тях да има интересна информация - от нови изследвания
на биомимикрията до хайку на японски
поети. Не мисли дълго името на мейлите, кръстила ги „Брейн Пикингс“.
„Караше ме да се чувствам по точно
обратния начин на училището.

Снимкa: „Brain Pickings“

одена е в България, учила е в
Пенсилвания и живее в Бруклин. Мария Попова е една от
най-влиятелните блогъри в
САЩ и в света. Блогът й „Brain
Pickings“ е следван от повече от един
милион читатели, има и няколкостотин
хиляди последователи в Twitter. През
2012 г. списание „Fast Company“ я поставя на 51-во място сред 100-те най-творчески личности в бизнеса.
Мария напуска България през 2003 г.,
за да учи в Пенсилванския университет
в САЩ. Започва да следва бизнес администрация, но в крайна сметка завършва комуникации.
Стартира блога си през 2007 г. и не
след дълго успява да привлече не само
много, но и влиятелни фенове. Сред тях
са такива като писателя Уилям Гибсън,
певеца Джон Гробан, комика Дрю Кери,
невролога Дейвид Ийгълман, актрисата
Мия Фароу и създателите на Туитър Биз
Стоун и Еван Уилямс.
Блогът й е нещо като „универсален
магазин“ за любопитни факти, стари
снимки, забравени любовни писма и
откъси от книги. Освен че е следван от
милиони в интернет и стотици хиляди в
Twitter, той е и обект на интерес от американската преса. През 2012 г. „New York
Times“ посвещава обширна статия на
Мария и на блога „Brain Pickings“.

11 - 17 март 2020 г.

Нещо като машина за
любопитство и открития“.
Материалът за Мария в New York Times.

Сега българката отново влиза

в полезрението на
интелектуалните кръгове
и медиите в САЩ. Тя издаде дебютната си книга Figuring, представена преди няколко месеца в културния център
Pioneer Works в Бруклин. На събитието
Мария бе в компанията на любимите си
писатели Елизабет Гилбърт и Нийл Геймън, а актрисата Аманда Палмър прочете избрани стихове на Геймън. Figuring
е книга от есета, посветени на мъже и
жени, превърнали се в значими фигури
в науката.
„Избрала съм няколко исторически
фигури, които очертават тази нагласа в
продължение на четири века. През личните истории на група хора на изкуството, философи, откриватели, голяма част
от тях жени, които провокират общественото мнение не само с работата, но
и със сексуалността си, откривам способността им да разбират и да споделят мистичния език на Вселената“, разказва Мария преди време за „Капитал“.
Сред „героините“ й са Мария Митчъл,

която проправя път за жените астрономи, скулпторката Хариет Хосмър, която
прави същото в областта на изкуството,
литературната критичка Маргарет Фулър – искрата на феминистичното движение. „И, разбира се, моята любимка –
Емили Дикинсън“, казва още за първия
си литературен опит Мария Попова.
Figuring започва с германския математик и астроном Йохан Кеплер (15711630). Откривателят на законите за движение на планетите е обявен за еретик
и прокуден от родния си град, но не спира нито за миг да търси обяснение на
многобройните загадки в живота и Вселената. На този постоянен стремеж не
устояват и останалите герои в книгата, а
сред тях са Ралф Уолдо Емерсън, Чарлз
Дарвин, Елизабет Барет Браунинг, Херман Мелвил, Фредерик Дъглас, Натаниел Хоторн и Уолт Уитман.
Мария Попова

започва блога си
още като студентка
По това време тя работела почасово в рекламна фирма. Колега решил да

Не след дълго приятелите й започнали да си препращат нейните имейли, а
тя решила да направи прост уебсайт,
за да ги събере на едно място. Продължила да го поддържа, докато едновременно с това работела в рекламата, пишела статии за списания, а дори
се върнала и в България, за да изчака
визата си.
Сайтът започва да й осигурява по-голямата част от нейния доход.
Тя се въздържа да слага там реклами,
но потребителите му

могат да правят дарения
за него
а освен това българката печели и процент от продадените в „Амазон“ книги, които са привлекли вниманието на
нови читатели след нейна препоръка.
Парите са „достатъчно, за да живея
прилично, и да мога да правя това, което правя“, казва Попова пред „New York
Times“ през 2012 г.
Тя разглежда работата си като „помощ за хората да започнат да се интересуват от неща, от които не са знаели,
че се интересуват преди това”. Блогът
остава независим и на самоиздръжка
от даренията на благодарните последователи.
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От Варна до LA - българка
на греяно вино с Ал Пачино
Кристина Верославова срещнала легендата на парти при Леонардо ди Каприо

К

ристина Верославова е един
от най-успешните български
модели. Красотата й е огряла
подиумите в различни точки
на света и кориците на едни от
най-популярните модни списания. Пробива като модел в България, но обикаля
планетата по кастинги и дефилета и търси своето място в големия свят на модата.
Сега варненската красавица живее в
Лос Анджелис, а едно от най-запомнящите събития от живота й e познанството й
с Леонардо ди Каприо и срещата й с Ал
Пачино, с когото пили греяно вино.
„С Леонардо ди Каприо се запознах на
фестивала в Кан преди няколко години.
Бях на купон в неговия апартамент и си
разменихме телефоните. Преди няколко
месеца, на Деня на благодарността, бях у
тях на домашно парти в Ел Ей. Приятелката му е много сладка и мила, подреждаше
масата. Не знаех, че е поканен и Ал Пачино. Когато влезе, ми се подкосиха краката“, разказва за вълнуващия момент
Кристина пред bTV преди време.
Кaриeрaтa в мoдaтa на красивата
българка зaпoчвa прeз 2005-а, кoгaтo

e избрaнa зa
cупeрмoдeл
нa
Бългaрия. Лицeтo
й зaпoчвa дa ce пoявявa нa cтрaницитe нa
VОGUЕ Итaлия и Гърция,
Соsmоpоlitаn Итaлия, GLАMОUR
Иcпaния, MАDАMЕ Гeрмaния, АvеnuеL и Nоbеlеss
Кoрeя. В Бългaрия
cнимa зa рaзлични мoдни издaния кaтo ЕLLЕ,
АMIСА,
ЕVА,
DIVА, Glаmоur,
MОDА,
Grаziа,
Соsmоpоlitаn,
Undеr thе linе.
Прeз 2018-а e
избрaнa зa лицe
нa трибютa в чecт нa
лeгeндaрния итaлиaнcки
дизaйнeр Rеnаtо Bаlеstrа пo
врeмe нa Сeдмицaтa нa мoдaтa в Рим
2018. Учacтвa в нaй-грaндиoзнoтo шoу в
Турция: Dоssо Dоssi 2017, c учacтиeтo нa
Aдриaнa Лимa, Изaбeлa Фoнтaнa, Изaбeл
Гoулaрт и Aнa Бeaтриc Бaррoc. Дeфилирa
зa Аrmаni, Сhаnеl, Thiеrry Muglеr, PINKО,
Rоссо Bаrоссо, Tеd Bаkеr, Miсhаеl Сinсо. В
Бългaрия учacтвa в рeвютa нa Hugо Bоss,
Mаx Mаrа, Еsсаdа, Mаrоссаnоil, Acтeлa,
Knаpp.
„Майка ми пътуваше с мен, докато бях
на 18 години, за което съм й много благодарна. Тя си заряза работата заради мен.
Доста време живях в Милано, след това
Испания, Китай, Корея, Бразилия...“, спомня си варненката.
Тя е категорична, че животът на модел

разбереш къде си. Случвало се е да ходя
на 30-40 кастинга за седмица. Понякога
на нито едно място не те взимат“, разказва за премеждията, през които е минала
Кристина.
Тя е убедена, че тези перипетии помагат, защото човек си дава сметка, че
е центърът на света. „Всъщност модата
никога не ми е била чак толкова на сърце. Винаги съм искала да правя и нещо
друго“, споделя красавицата, която вече
се е насочила към голямата сцена и учи
актьорско майсторство. Сега Кристина
учи в престижната академия за актьори
на легендарния Лий Страсбърг. За нея
обучението там е безценно, защото знaниятa, кoитo пoлучaвa, ca изключитeлнo
пoлeзни и ги пoлучaвa oт нeвeрoятнo дoбри прeпoдaвaтeли, чacт oт кoитo ca били oбучaвaни личнo
oт Cтрacбърг.
Варненката се запалила по актьорското майсторство след
поредния път, в който гледала „Трамвай
Желание“ с Марлон
Брандо. В школата
на Лий Страсбърг е
учил и самият Брандо. И не само той. Благодарение на прочутата школа, в която Кристина
Верославова се обучава, първите си крачки в актьорството са
направили и Джеймс Дийн, Ал
Пачино, Джак Никълсън,
Дъстин Хофман, Мерилин Монро, Катрин Хепбърн, Джейн Фонда, Мерил Стрийп,
Барбара Стрейзънд,
Синди Поатие, Робърт Дювал, Робърт
Редфорд,
Робърт
де Ниро и още около 800 актьори със
звездна слава.

изобщо не е бляскав
както изглежда отстрани и както смятат много хора. „От сутрин до вечер си
по кастинги, метра, автобуси, трамваи...
Едно време нямаше Google Maps и разпъваш една голяма хартиена карта, за да
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CANADA ТЕЛЕГРАФ

Първа жертва на
коронавируса в Канада

П

ърви смъртен случай от коронавирус бе регистриран в Канада. Става дума за човек на
над 80 години, който е живеел в старчески дом в град Норт Ванкувър, провинция Британска Колумбия. Броят
на заразените с вируса в Канада е над
70, припомниха канадските власти.
Най-много случаи има в провинция
Онтарио - 22. В Британска Колумбия заразените са 21, а в Квебек - двама.

Цените на петрола падат,
ефектът ще е двояк

Ц

ените на петрола в Канада падат. Ако този процес продължи,
той ще има двояко въздействие
върху икономиката на страната, смятат експерти. Ако цената се задържи,
това ще даде тласък на икономиката
на провинции като Онтарио и Квебек. Според бившия финансов министър на Канада Карлос Лейтао обаче произвеждащи провинции като Алберта,
Саскачеван, Нюфаундленд и Лабрадор ще страдат.

Обвинена в шпионаж
иска да остане в Канада

Ж

ена, обвинена в шпионаж в
полза на Русия, поиска да остане в Канада. Тя се защити с
твърдението, че не е направила нищо
срещу канадските интереси, дори напротив. Елена Карена поиска от Федералния съд да отмени решение на
Комисията за имигрантите и бежанците в Канада за експулсирането й
заради събития, станали преди 20 г. Обвинението е, че тя е изнасяла информация за проект за недвижими имоти, предназначен да научи руснаците да строят
дървени къщи след комунизма.

Канада спира „лекуването“
на хомосексуалисти

П

равителството на Канада придвижи напред плановете си да
въведе забрана в национален
мащаб на „лекуването“ на хомосексуални и транссексуални. Новопредложеният федерален закон забранява
малолетни да преминават през такива практики против волята им. Специалистите смятат подобни „лечения“ на хомосексуалност или полова
идентичност за необосновани, безполезни и дори вредни. В проектозакона се
предвижда и наказание за хора, които взимат пари за провеждането на „леченията“.

Отава дава $1,5 млн.
на полицията в Украйна

П

равителството ще предостави на Украйна около 1,5 милиона долара като подкрепа за
националната полиция на страната.
Това съобщи канадският външен министър Франсоа-Филип Шампан след
посещение в Украйна. Изявлението е
публикувано на уебсайта на външното министерство на страната.
През 2016 г. Канада обяви намерението си да предостави за три години 8,1 милиона канадски долара (6,1 милиона
долара) в подкрепа на украинската полиция.
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Сребрин Анастасов - българинът
в US мафията при Сухия режим

Той бил арестуван във Филаделфия при разбиването на най-големия престъпен синдикат
АЧО ВЛАДИМИРОВ

В

vladimirov@bg-voice.com

мрежите от нелегален алкохол, които оплитат Америка
по време на Сухия режим,
има и един българин. Той се
казва Сребрин Анастасов, а
името му се споменава многократно в
доклад на ФБР от края на 20-те години на миналия век като един от най-важните хора в престъпния свят на мафията, заливащ най-големите градове на
Щатите с нелегален алкохол.
Сухият режим в САЩ е останал в историята с 13-годишната забрана за
производство на алкохолни напитки в
Америка. От 1920 до 1933 г. на територията на всички щати не се позволява
и транспортирането и продажбата на
напитки със съдържание над 0,5% алкохол. Целта на забраната е да се ограничи пиенето в Америка, превърнало
се в един от най-вредните навици благодарение на имигрантите.
Но замисленото дава краткотраен
резултата. В началото престъпленията след употреба на алкохол наистина намаляват, но скоро ограниченията
се оказват идеална среда за нелегална
търговия със спиртни напитки, а това
е идеален повод мафията да разшири
влиянието си в страната. Тя започва да
контролира вноса и износа на алкохол,
както и нелегалното производство в
Ню Йорк, Чикаго, Детройт, Кливланд,
Филаделфия, Сейнт Луис, Минеаполис,
Сейнт Пол и Лос Анджелис. В този процес значителна роля изиграва и Сребрин Анастасов.
Той е човекът, открил метода за превръщането на отровния денатуриран
алкохол в напълно безвреден и подходящ за производство на спиртни напитки. Разследващите мощния престъпен
синдикат по онова време установили,
че българинът и него-

Краят на сухия режим
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Снимкa: Wikipеdia
Снимкa: Flickr

вите съучастници са отклонили около
7 млн. литра алкохол и така са

спечелили $50 милиона
Това е наистина космическа сума,
която след приспадането на инфлацията се равнява на днешните $720 милиона.
В престъпната мрежа са замесени
31 американски фирми и участват 65
души, включени са и корумпирани полицаи, институции и държавни служители на високо ниво. Най-голямата
мафиотска структура за нелегален алкохол е разбита от ФБР при операция
на 10 февруари 1930 г. Най-напред са
арестувани собствениците на две големи компании, базирани в Спрингфийлд, Илинойс – Corn Products Refining
Company и Fleischman
Comp
Yeast Company. ТяхY
ната дейност са
състои в производството на мая и царевичен сироп, които са основните
съставки при направата на някои сортове бира и уиски.
Следват още арести.
Във Филаделфия са
задържани управителите на Glenwood
Distilling Company,
която произвежда
нелегален алкохол.
В ареста са пратени
и трима бивши агенти на ФБР, които са
помагали за пласирането на напитките
на черния пазар. Обвинението към тях е
в отклоняването на
около 500 хиляди
литра денатуриран
алкохол на стойност

Полицията открива нелегално производство на алкохол.

около 1 милион долара.
По същото време и отново във Филаделфия е арестуван и Сребрин Анастасов. В информациите за ареста му в
американската преса той е описан като
една „мистериозна персона“.
В действителност животът му е изпълнен с много и интересни факти.
Преди да се захване с нелегалната дестилация на алкохол в Америка,
българинът се подвизава като парфюмерист в Париж, пише Lifebites. През
1923 г. заминава за Чикаго по покана
на нюйоркската козметична компания
Joubert Cie. Той запазва българското си
гражданство и още същата година основава компания за производството на
дезинфектанти. Докато работи в нея,
открива метод за извличането на ароматните масла от тоника за коса, дезинфектантите и парфюмите, с цел изолиране на чистия алкохол.
В следващите години Анастасов развива

мрежа от контакти
с 80 държавни служители
от специализираните органи, разрешаващи търговията с денатуриран алкохол.
Компанията му Revelation Chemical
Company получава разрешение да закупува огромни количества индустриален алкохол. Анастасов го пречиства
и препродава за производството на нелегални спиртни напитки. Българинът,
разбира се, не е първият, който успява
да пречисти денатуриран алкохол и да
го направи годен за пиене. Това е правено и преди, но в крайния продукт винаги е оставал неприятен вкус, който
дори тонове с есенция не могат да прикрият. Методът на Анастасов елиминира този проблем.
Интересни фигури има и сред героите, успели да разбият тази най-голяма
престъпна група за нелегален алкохол

в Америка. Инициатор на саморазправата с мафията е Александър М. Джейми. Той е зет на агента от ФБР Елиът Нес
(1903-1957), който вкарва Ал Капоне в
затвора през 1931 г. Нес и успехът му
се превърнаха в холивудски сюжет – те
бяха изиграни блестящо от Кенид Костнър и се превърнаха в класиката „Недосегаемите“. Джейми е един от т.нар.
тайни шестима. Това е група агенти на
ФБР, които успяват да разкрият 595 случая на нелегално производство и търговия на алкохол. Те съдействат за осъждането на

55 души на общо
428 години затвор
Той и сътрудниците му работят в продължение на половин година и накрая
стигат до града, от който се ръководи
синдикатът за производство на нелегален алкохол – Чикаго.
През 30-те години на миналия век
Чикаго е една от столиците на организираната престъпност в Щатите. В града живея около 3,3 милиона души, а по
улиците му често се водят гангстерски
престрелки между различни групировки, търгуващи с нелегален алкохол.
Когато най-голямата мрежа, в която
участва и българинът Сребрин Анастасов, е разбита, осъдителните присъди
са произнесени от илинойския адвокат
Уолтър Провайн, който по това време е
и главен прокурор на САЩ.
В съдебната зала присъства лично и
Джеймс М. Доран, комисарят, който отговаря за спазването на закона за забрана на производството и търговията
с алкохол.
Сухият режим в Америка е премахнат
две години след разбиването на престъпния синдикат, в който участва и българинът Сребрин Анастасов. Това става
с 21-вата поправка, обещана преди изборите от спечелилия по-късно президентската битка Франклин Рузвелт.

27

WORLD ТЕЛЕГРАФ

Protect your world

2019-а: Германия с двойно
повече оръжие за Турция

Auto • Home • Life • Retirement

П

рез 2019 г. Германия е изнесла за
Турция въоръжение на стойност
31,6 милиона евро. През 2018 г.
износът е бил на за сумата от 12,9 милиона евро. През 2019 г. правителството на Германия е одобрило 187 заявки
за износ на оръжие за Турция. От Федералното външно министерство подчертават, че през миналата година не е доставяно бойно оръжие на Анкара. След началото на военната операция на Турция
в Северна Сирия броят на одобрените заявки за въоръжение са намалели значително.

Call me today to discuss your options.

Милиони мексиканки
стачкуват срещу насилието
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М

илиони мексиканки отказаха да
отидат на работа в знак на протест срещу насилието над жените. Целта на стачката под наслов „Един
ден без жени“ е да покаже какво би се
случило, ако жените спрат да участват в
обществения живот. Акция бе организирана след масови протести в неделя по
случай Международния ден на жената.
Целта на жените е да дадат на своите колеги, шефове, приятели, съпрузи и в
някои случаи деца повод да се замислят за отсъствието на всяка работеща жена.

Meglena Barashka
630-468-2990
(/N(''))e[Jk%())
FXbYiffbK\iiXZ\#@C-'(/(
dX^^`\Y7XccjkXk\%Zfd

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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Call or stop by for a free quote.

Над 20 загинали след
рухването на хотел в Китай

Н

ай-малко 20 души са загинали в
пълен с хора хотел в Китай. Той
рухна в събота през нощта, а в
него бяха поставени под карантина онези, които са се върнали от заразената с
коронавирус провинция Хубей. Поне 61
души бяха извадени изпод развалините
на 5-етажната сграда, но колко са останали под нея, така и не стана ясно. Има и хора в неизвестност. От спасените 61
души повече от 40 са с различни наранявания.

Три жени в битка за
кметското място в Париж

Т

ри жени остават фаворитки за кметския пост в Париж на местните избори по-късно през март. Това са сегашната кметица социалистка Ан Идалго,
съперничката й от десницата Рашида Дати
и кандидатката на мнозинството Анес Бюзен. Идалго е кмет на френската столица
от 2014 г. Рашида Дати оглавява шикозния
Седми район на Париж, включващ Айфеловата кула. Анес Бюзен е бивш министър
на здравеопазването и бе номинирана след оттеглянето на кандидатурата на Бенжамен Гриво заради публикувани видеозаписи от интимно естество.

Гърция удължава оградата
по границата с Турция

Г

ърция ще удължи с 36 км оградата
по протежение на границата си с
Турция, съобщи правителствен източник. „Решихме да удължим незабавно оградата в три сектора“, намиращи се
южно от зоната, върху която в момента
има мигрантски натиск“, каза той. По думите му останалата част от оградата ще
бъде допълнително укрепена. Десетки
хиляди бежанци опитват от седмица да преминат от Турция в Гърция. Атина обвинява турската полиция, че предоставя на мигрантите и бежанците инструменти, с които да си проправят път през граничната ограда.
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Коронавирус
в една страна,
останала без лекари

ЕМИЛИЯ
МИЛЧЕВА

30

Досега българските власти не са били изправени пред изпитание като това - да ограничат разпространението на опасния коронавирус, след като бе съобщено за първите 4 случая
на заразени в България... Оптимистичната новина е, че и четиримата са добре... Броят на заразените с коронавирус обаче
може да нарасне...
„При тази епидемия с коронавирус ще се проявят всички недостатъци на нашето здравеопазване“, заяви по БНТ доц. д-р
Атанас Мангъров, директор на детското отделение в софийската Инфекциозна болница. Съвсем скоро ще разберем дали
ще се окаже прав.
За начало заваляха забрани. За неопределено време в цялата страна затварят кината, театрите, концертните зали.
Спортните прояви ще са без публика, спират се всички масови мероприятия с участието на деца, в т.ч. екскурзии, „зелени
училища“ и пр.
Нито от правителството, нито от Националния оперативен
щаб обясниха как ще бъдат компенсирани театрите и филхармониите, тъй като месечната издръжка, в т.ч. и заплатите, се
определя от броя продадени билети, за всеки от които бюджетът доплаща определена сума. Търговските центрове не затварят, няма забрана и за „не-културните“ места - заведенията, казината и игралните домове. За ресторантите, кафенетата
и барчетата дори няма изискване като в Италия масите, респективно посетителите, да са раздалечени на повече от метър
едни от други...
В страна, където сапунът и хартията в тоалетните на заведенията са рядко срещан лукс, Министерството на туризма препоръча да се заредят с достатъчно сапун и дезинфекциращи
гелове санитарните помещения и общите части в местата за
настаняване и в заведенията за хранене и развлечение...
Започва производство на маски и предпазни облекла, като
до месец, по думите на Борисов, „можем да произведем около 3 милиона маски и достатъчно защитни облекла”. За това
се договориха премиерът и производители на текстилни изделия, а за поръчката ще плати Министерството на здравеопазването. Ежемесечно са необходими около 111 000 облекла,
а запасите в момента не надвишават тази бройка. Освен това
България очаква внос на медицински изделия от Турция. Съобщено бе за диагностични тестове, 50 000 респираторни маски с висока степен на защита, 100 000 защитни очила, 500 000
операционни маски, 100 000 защитни облекла, 150 000 предпазни калцуни и 800 000 операционни ръкавици. Тези дни се
очакват маските и защитните облекла, а в складовете на българската армия има още 200 000 предпазни облекла, които могат да бъдат раздадени при нужда.
Но докато държавата може да осигури консумативи, хеликоптери, полицейски коли и полицаи пред болниците, специалисти няма откъде да вземе. А липсата им е проблем в повечето населени места в България. В инфекциозното отделение
на областната болница в Габрово работят трима лекари. „Ако
трябват още инфекционисти за градовете, да се дадат“, разпореди Борисов. За „план за преструктуриране на персонала и
насочване на квалифициран медицински персонал“ говореше
и главният санитарен инспектор Ангел Кунчев. Но откъде да се
вземат? Няма как от частните болници, защото те не поддържат инфекциозни отделения. При хипотеза за увеличаващ се
брой на заразените въпросът кой ще ги лекува е съществен.
При 368 болници, по-малко от половината от които са държавни и общински, в цяла България има около 800 легла в инфекциозни отделения. Тези във Военномедицинска академия
и в Инфекциозна болница са запълнени, има резерв от стотина легла в няколко други.
Засега не е известно кой е посял заразата в България. От
кризисния щаб се застраховаха, че и в други държави не е открит т.нар. нулев пациент, а и нямало особено значение. Няма,
да, като имаме предвид, че коронавирусът вече е в България.
Заедно с големия страх.
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казана дума

„Обърках Бойко Борисов с
Георги Калоянчев.“
„Ще дойде ден да пожалите и за
мене, защото ви се вижда лесно, но
никак не е лесно.“

Премиерът Бойко Борисов към
журналисти

Авторът на изданието „Бай Ганьо“
на гръцкото издателство „Одос
Панос“ обяснява защо е сложил
колаж на българския премиер на
корицата

„Ако човек е в паника,
вероятността да се зарази с
коронавирус е много по-голяма.“

Вицепремиерът Томислав Дончев
коментира първите случаи на
коронавирус в България

„Да забраниш културни мероприятия
с цел превенция, но да не затвориш
молове, дискотеки, ресторанти и
градски транспорт... Интелектуалният
дефицит нанася много по-сериозни
щети от covid-19. Толкоз.“

Актьорът Мариян Бачев коментира
решението на културното
министерство да затвори театрите
заради коронавируса

11 - 17 март 2020 г.

„По-лесно спечелих
Оскар.“

Актьорът Димитър
Маринов за
имитацията на
изпълнителя Папи Ханс
в предаването „Две
капки вода“
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Завръщане: Забравените болести,
които могат да убиват отново
Вирусът от морбили е по-заразен

от ебола, туберкулоза или грип

ЛЮБА
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Д

окато коронавирусът завзема
нови територии и цифрите за
заразените и починалите не
спират да се множат, светът
си спомня опасните смъртоносни болести, които са убивали милиони в миналото и някои от които се завръщат и днес.
Учените отдавна предупреждават,
че детски паралич, дифтерия, тетанус,
морбили и коклюш може да се върнат в
живота ни масово, след като са били изкоренени. За съжаление безпокойството и страхът не са достатъчни, за да ни
предпазят от силно заразните и едва ли
не забравени болести.
Дребната шарка, известна като морбили, вече показа, че е готовна да се
върне. Хиляди са болните хора и стотици са смъртни случаи, причинени от
една привидно победена болест.
Случаите на морбили по света напоследък зачестяват. През 2017 г. увеличението е било от над 30% спрямо 2016-а.
А през първите месеци на 2019 година
по данни на СЗО случаите на морбили
са се увеличи с 300 процента спрямо
същия период на предходната година.
Факт е също така, че само от началото
на новия век ваксинациите срещу морбили са спасили живота на над 20 милиона души. Ако тези ваксинации об-

хванат цялото световно население,
болестта може да бъде изцяло победена.
Илейн от Уисконсин се разболява от
морбили на пет. Тялото й гори. Толкова й е горещо, че веднага маха всичко,
с което е завита. Стаята е тъмна, а на
очите й постоянно има кърпа. По-късно разбира, че по този начин родителите се опитвали да предотвратят слепота - едно от най-сериозните усложнения
от морбили. Те са под карантина и човек
от здравния отдел окачва на вратата им
бележка „никой да не влиза”. Оставят им
храна пред вратата, а всички отпадъци
се изгарят.

Оттогава са минали
повече от 50 г.
Опасният инфекциозен вирус, който
Световната здравна организация (СЗО)
обяви за победена болест, обаче се завърна. През пролетта на 2019 г. огнища
на морбили бяха регистрирани в щатите Вашингтон, Калифорния, Тексас и
Илинойс, в няколко района на Ню Йорк
обявиха извънредно положение, болни
бяха регистрирани и в България.
В Европа и някои други части на света
ситуацията се влошава от няколко години. Как се случи това?
„Отказът на родителите да ваксинират децата си и себе си, както и нарастващият поток от неваксинирани имигранти в развитите страни – това са
основните причини за увеличаването
на разпространението на морбили по
света“, каза за Russia Beyond Сергей Нетесов, ръководител на лабораторията
по бионанотехнология, микробиология

Едрата шарка убива
стотици хиляди хора

Маймунската вариола се счита за леко заболяване и обикновено се среща в отдалечени части на Централна
и Западна Африка.
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и вирусология на Новосибирския държавен университет.
Става дума за 83 000 случая в Европа
през 2018 г. - рекорд за XXI в. и три пъти
повече от 2017 г. Нещата ескалират дотолкова, че през 2019 г. експертите от
СЗО включиха отказа от ваксинация
сред

10-те най-големи заплахи
за здравето в света
Морбили е едно от най-силно заразните инфекциозни заболявания
изобщо. От един човек могат да се заразят средно девет до десет други, ако
не са ваксинирани. Морбили се смята за по-заразен от ебола, туберкулоза или грип. Вирусът се предава лесно
по въздушно-капков път - достатъчно
е да сте в една и съща стая с инфектиран. Ето защо досега единственият начин да се противопоставим на тази и на
много други болести е да създадем колективен имунитет. Това означава наймалко 93-95% от населението да е ваксинирано.
Рубеолата е другата зараза, която застрашава здравето. Заразяването с рубеола е толкова лесно, колкото и с морбили. В този случай се смята, че и двата
вируса се „събират“: ако се появи огнище на морбили, скоро ще има и епидемия от рубеола - и обратното, казва
професорът от Далекоизточния федерален университет Михаил Шчелканов.
Вече има дори обща ваксина - едновременно срещу двете болести.
Треска, обрив по цялото тяло, чувствителност към светлина - симптомите
на рубеолата са подобни на симптоми-

П

рез Средновековието едрата шарка покосява много
европейски градове и села.
Всяка година болестта убива стотици хиляди хора и оставя оцелелите с белязани тела завинаги.
Днес болестта се счита за победена. Последният случай на заразяване в света е регистриран през
1977 г. „Но това не означава, че
вирусите на едрата шарка са изчезнали и вече не представляват
опасност за хората. Например,
маймунската едра шарка ни притеснява все повече и повече“, казва руският учен Шчелканов. - Има
вероятност да се адаптира към човека. Въпрос на време е“.
Вече има изолирани случаи на
заразяване на хора с маймунска
едра шарка - в Африка, САЩ, Англия и Сингапур. Сравнително добра новина е, че този вирус не е
толкова опасен като вече познатата едра шарка - 10% от пациентите
умират срещу 20-40%, а според някои източници дори 90% от случаите на едра шарка през Средновековието.

От морбили заболява всеки,
който не е ваксиниран.

те на морбили. Но ако децата я изкарват
като обикновена настинка, то възрастните са обречени на страдание. Найуязвимата група са бременните жени:
заболяването може да предизвика сериозни усложнения за детето - катаракта, сърдечни заболявания и глухота.

Полиомиелитът засяга
гръбначния мозък
на децата
Франклин Рузвелт, Артър Кларк, Фрида Кало - всички те са жертви на полиомиелита, инфекция, която засяга гръбначния мозък на децата.
Висока температура, повръщане,
хрема и непоносима мускулна болка в

продължение на няколко дни.
През 1916 г. 2000 деца умират от полиомиелит в Ню
Йорк. В средата на XX
в. болестта се превръща в истинско
бедствие за Северна Америка
и Европа. Всички са спасени
от ваксината.
В СССР, например, почти пълното
елиминиране на болестта е обявено през 1961
г.
Най-голямата епидемия в
България от полиомиелит е регистрирана през
1958 г. с 10 000 доказани заразени. Реално
болните обаче са били
над 1 млн. души. Вирусът
на полиомиелита атакува двигателните неврони в гръбначния
мозък, което причинява пълна парализа и крайниците атрофират. Когато пък
са засегнати невроните, които отговарят за дихателната функция, пациентите спират да дишат.

Вирусът на заушката
инфектира жлезите
Заушката по правило не оставя след
себе си сериозни последствия. Обикновено всичко започва с треска и възпаление на слюнчените жлези, което води
до подуване на лицето за почти седмица. Понякога всичко приключва добре,
но в някои случаи има усложнения.
Тъй като вирусът инфектира жлезите,
панкреаса и репродуктивните органи,
при момчетата може да възникне импотентност.

Методите от миналото
в действие и днес

ще от Средновековието карантините, а след това и санитарните кордони са били измислени и
редовно прилагани в отговор на големи епидемии. Такава мярка беше въведена преди дни за милионите италианци, перди това тя беше приложета и в
редица области на Китай, сред които и
Ухан, откъдето тръгна епидемията.
Според Патрик Зилберман, специалист по история на здравеопазването
във френското Висше училище за обществено здравеопазване, мерките, наложени в Ухан, се доближават до карантината в Мумбай в Индия, засегната от
чумата през 1898 г.
Карантината е временно изолиране,
наложено

О

Средновековието с цел защита от чумата. Първи данни за нея има в Дубровник през 1377 г. и във Венеция от 1423
г. Тогава продължителността й е била
40 дни, откъдето идва и самата дума.
След това до карантини редовно се
прибягва в Европа по време на епидемиите и на голямата холерна пандемия,
засегнала континента през 30-те години на 19-и век.
Санитарният кордон пък се е появил
във Франция през 19-и век, когато през
1821 г. Париж праща 30 000 военни да
блокират границата с Испания, за да

се попречи на разпространението на
жълта треска.
Тези мерки за ограничаване на движението обаче могат да се окажат и
контрапродуктивни, да породят паника и да подтикнат хората да избягат от
засегнатите райони на всякаква цена.
Мерките могат да доведат и до сериозни социални смутове, както е станало
в Мумбай по време на чумната епидемия от края на 19-и век, където е имало
принудително вкарване в болници на
мъже и жени, без разлика към коя каста
са, допълва Патрик Зилберман.

на хора, на кораби,
на животни
идващи от страни, в които има зараза с инфекциозна болест. Санитарният
кордон съответства на разполагане на
постове за наблюдение с цел контролиране и блокиране на влизането или
излизането от засегнати от епидемия
зони.
Иначе карантината се заражда през

Свински, птичи грип, СПИН...
Жертвите са милиони

Боледуването при полиомиелит при децата е много по-тежко, отколкото при възрастните.
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Историята описва опустошителни
пандемии - едра шарка, туберкулоза,
чума, при които през XIV в. загиват над
75 млн. души.
Преди да се появи новият коронавирус, е имало и други епидемии през ХХ
и XXI век.
Ебола в Западна Африка отне живота на повече от 11 300 души предимно
в Гвинея, Либерия и Сиера Леоне от де-

кември 2013 до 2016 г.
18 500 души са починали от свински
грип, за първи път открит в Мексико и
САЩ през март 2009 г. Журналът „Лансет“ обаче смята, че са починали между
151 700 и 575 400 души.
Смъртоносният щам на птичи грип
уби повече от 400 души, предимно в
Югоизточна Азия.
СПИН – до днес 32 млн. души по света

са починали от заболяването.
Хонконгски грип - около 1 млн. души
са починалите, жертви най-вече са децата.
Около 1,1 млн. души умират от азиатския грип.
Испанският грип обхваща голяма част
от световното население в края на Първата световна война – умират 50 млн.
души.
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в цифри

70 000

лева бяха обрани от казино в софийския квартал „Младост 3“. Двама маскирани са нахлули рано сутринта в неделя и са откраднали крупна сума пари. Мъжете са влезли в казиното и заплашили персонала, преди да извършат обира.

1
,
4

34

млн. евро бяха
дадени на търг
във Франция за
китайска порцеланова бутилка
от 18 век. Тя била
изпечена в пещите на император Цянлун и била
предназначена за
китайски богомолци. Постепенно се
е превърнала в декоративен символ.

1

грам кокаин, 4 грама
канабис, около 6700
лв., 75 евро и 10 паунда
бяха открити от полицията в Асен Бербатов. Братът на футболната звезда Димитър
Бербатов бе задържан, след като мъж, заловен с кокаин, призна, че е получил дрогата от него.

8,7

милиона пъти е гледан в
Youtube видеоклип на виетнамска песен, призоваваща за лична хигиена срещу
коронавируса. Озаглавено
„Ghen Co Vy“ (Песен за миене
на ръцете), парчето е плод на
сътрудничеството между текстописеца Кхак Хинг, певците
Ерик и Мин и министерството на здравеопазването на
Виетнам.
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Hyundai Prophecy –
отпечатък върху бъдещето

Макар и да е оприличаван на други автомобили, той няма да ви остави равнодушни
кормилото е заместено
от два джойстика -

ЛЮБОМИР МИХАЙЛОВ

lubomir@bg-voice.com

С

портен силует с плавни линии,
новият Hyundai Prophecy не е
просто макет, а поглед към бъдещето на прочутата марка.
Електромобил тип седан, с четири врати и нисък спортен профил, той
е изобретение, чиито създатели са убедени, че ще остави дългосрочен отпечатък
върху останалите коли на бранда.
Дебютът на Prophecy трябваше да е
на автомобилното изложение в Женева,
което обаче беше отложено заради разпространението на коронавируса. Затова
от Hyundai решиха да представят творението си чрез видеопрезентация, която
набляга повече на дизайна, отколкото на
спецификите.
Компанията засега не дава конкретни специфики като пробег, ускорение и
представяне на пътя. Вместо това предпочита да наблегне на иновациите, вложени в електромобила, и заявката, която той представлява за бъдещето, пише
webcafe.
Повечето специалисти, които вече го
видяха, са категорични, че този автомобил не може да остави никого равнодушен. Е, започнаха й сравненията. Някои
го оприличиха на Porsche Panamera, други откриха във външния му вид подобие
на Model 3 на Tesla. Трети пък намериха
доста сходни черти с тези на Saab.
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И наистина, задната част като че ли е
„взета назаем“ от Щутгарт, а предната от Силициевата долина, но това не е чак
толкова изненадващо. Hyundai често заимства елементи от коли в премиум сегмента и ги претворява в по-бюджетни варианти

без да се губи естетиката
Такъв например беше случаят с Genesis
GV80, чиято масивна предна решетка е
почти дословно копирана от Bentley, а
формата на купето - от X-серията на BMW.
В своето представяне Hyundai държи
да разграничи Prophecy от подобни концептуални коли и го определя като автомобил с „иконичен силует и съвършени пропорции”. Той демонстрира всички
предимства на електрическото задвижване, а междувременно предлага и просторно купе, което да носи усещане за „изисканост и комфорт“.
При по-внимателно вглеждане в

Prophecy, правят впечатление две неща.
Първо, изпъкват предните и задните фарове, които изглеждат като изградени от
отделни пиксели.
Подобно решение имаше и при друг
концептуален автомобил на Hyundai,
който беше показан през септември миналата година - „45 Electric”. Той приличаше на нещо, което е извадено от компютърна игра и претворено в реален
автомобил.
Тук идеята за такива фарове е доразвита и достига доста по-елегантна форма.
Нещо повече, брандът смята да внедри
такива светлини и в „по-обикновените“
си автомобили и да ги превърне в емблематичен детайл.
Второто нещо, с което Prophecy грабва
погледа, е просторният интериор и найвече липсата на конвенционален волан.
За да има повече място пред водача, но
и тъй като електромобилът е замислен
като почти напълно автономен,

един в конзолата между двете предни седалки и един отляво на водача.
Разбира се, като всяка модерна кола, и
тази е снабдена щедро с тъчскрийнове.
Голяма част от предното табло, точно където свършва стъклото, е заета от
дълъг и тесен сензорен екран, който показва скоростта, нивото на батерията
и други данни за състоянието на електромобила. Панелът може да се наглася
спрямо позицията на водача и да стои в
по-хоризонтална или по-вертикална позиция. 90 на сто от командите към колата
могат да бъдат подавани от самите джойстици, но за допълнителна безопасност е
монтиран и физически педал за спирачка.
Останалата част от интериора също е
снабдена с дисплеи, като например този
вдясно от предното пасажерско място,
а дългата база между предните и задните гуми наистина осигурява достатъчно
пространство, за да се чувстват всички
пътници удобно. Както при много от концептуалните автомобили, които видяхме
в последните месеци, и при Prophecy вероятността да влезе в серийно производство не е напълно изключена.
Друг е въпросът на каква цена евентуално ще дойде и дали ще пожъне успех на пазар, на който вече има сериозна конкуренция в лицето на имена като
Tesla.
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В неделя гледайте премиерата
на „Диви и щастливи“ в Чикаго

Във филма - много смях, див екшън, вярно приятелство и искрена любов

Б

роени дни остават до премиерата на хитовия български
екшън „Диви и щастливи“ в
Чикаго. Лентата, която пожъна успехи сред българите не
само в Родината, но и в Лондон, Единбург, Глазгоу, Виена, Манчестър и Бирмингам, Скопия и Битоля и седем града
в Германия, идва и в САЩ. Българите в
Чикаго ще могат да се забавляват с героите и техния живот на бързи обороти на
15 март. Заедно с филма тук пристигат и
двама от актьорите в него – Яна Маринова и Александър Сано.
Много смях, див екшън, авторска музика, вярно приятелство и искрена любов са вплетени в сюжета на лентата. Тя
показва приключенията на две млади
жени, които търсят своето място в живота, които искат да са щастливи тук и
сега, които са готови да платят с живота и свободата си своето лично човешко щастие.
Сценаристът Борислав Захариев е
написал интересна чисто човешка история за две най-обикновени български жени - Боряна и Мила, които искат
да променят живота си. Двете момичета се забъркват в поредица от бъркотии
и екшън произшествия, но накрая успяват да изстрадат амбицията си да водят
нов живот. В него Мила ще намери личното щастие в лицето на добър английски мъж, доживявайки издаването на

първия си роман, а Боряна ще продължи да търси място под слънцето, очаквайки своя шанс.
Киноспектакълът е заснет на най-интересните кътчета от столицата София,
в Търново ще разпознаем Градската художествена галерия, има много екшън
сцени на площада пред великотърновската крепост Царевец, както и уникални кадри с

много гонки с
полицейските сили
в Русе и Варна. През цялото време ухото
на зрителите галят популярни български шлагери на Емил Димитров и Васил

Снимки: Facebook

36

Найденов, а това неизбежно се харесва
на публиката. Обстоятелството, че половината диалог тече на английски, недвусмислено пък осигурява на лентата солиден успех и възможност за разбиране
сред зрителите в чужбина.
Kaктo пoвeчeтo бългapcки филми,
лентата ce бaзиpa нa живoтa в Родината ни. Глaвнитe гepoини Бopянa и Mилa
ca мeчтaли дa изживeят живoтa cи,
вкycвaйки oт вcичкo, нo зa съжаление
cъдбaтa в Бългapия имa съвсем дpyги
плaнoвe зa тяx.
Cпopeд Янa Mapинoвa „тoвa e филм,
кoйтo

щe вдъxнe cмeлocт
нa жeнитe
и който ще им каже, че нe тpябвa дa ce
cтpaxyвaт дa pиcкyвaт в имeтo нa мeчтитe cи. Героинята на Яна - Боряна – е
разведена и недоволна от себе си жена,
която се лута в настоящето. Тя е заслепена от любов и най-вече се страхува
да остане сама. С Мила - Луиза Григорова-Макариев - са приятелки от деца,
с буйна кръв и големи мечти. Животът
обаче им дава отпор и двете работят
нещо, което никога не са искали. Боряна
е влюбена отново и е готова да направи всичко за мъжа, който й сваля звезди. Решава да „заеме“ 30 хиляди лева от
сейфа на богато семейство, за което ра-

боти, с идеята да ги върне, преди някой
да забележи. И с решението си задвижва
ефекта на „снежната топка“. Без да иска,
отвлича сина им Мартин - Базил Айденбенц - и забърква най-добрата си приятелка в престъплението.
Последва ураган от импулсивни решения и двете жени се оказват на пътя
към Варна

с отвлечен мъж
на задната седалка
торба с откраднати пари и ченгетата по
петите им...
Полицията в лицето на испректор Донев, изигран от Александър Сано, е по
петите им, но двете жени отново усещат
огъня в кръвта, който им е давал сили и
ги е правел пълноценни като деца.
„Филмът засяга темите за приятелството и любовта, за предаността, за
правото на избор и за това, че всеки заслужава щастие, но трябва да се потруди
за него“, смята Александър Сано. Според
него филмът не е само за жени. „Мъжете
също има с какво да напълнят очите. Постарали сме се да отправим послание,
но то да бъде поднесено с голяма доза
хумор и ирония“, каза за BG VOICE той.

11 - 17 март 2020 г.

11 - 17 март 2020 г.
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Хладкият душ:
Пет ползи за тялото
Облекчаване на мускулната умора и
укрепване на имунитета са сред тях

Е

жедневният душ е любим заради топлината, която отпуска
тялото и позволява на мислите
ни да се реят безгрижно поне
за десет минути. Истината обаче е, че все повече хора се отказват от
удоволствието на горещия душ и затова, разбира се, си има причини. Основната, която всички знаем, е, че топлата
вода е вредна за кожата. Оказва се обаче и че обливането на тялото с хладка
вода помага както за облекчаването на
мускулната умора, така и за укрепването
на имунитета. Ето още няколко причини,
поради които хладкият душ трябва да
стане част от начина ни на живот.

Възстановяване
след тренировка
Много от нас се стремят да водят
здравословен начин на живот, а това означава повече движение и спорт. Когато
искаме да постигнем по-видими и впечатляващи резултати обаче, натовареността на тренировката се увеличава и
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след нея се изисква възстановяване.
Вероятно сте чували, че някои спортисти се къпят във вана с ледени кубчета
след тежка тренировка, припомня EVA.
Хладният душ също има такъв ефект.
Ако се преуморите във фитнес залата,
можете да повредите мускулите си и
да се получат неприятни възпаления в
тях. Хладната вода ще облекчи болките
и ще намали възпалението.

Отслабване
Да, експертите твърдят, че постудената вода може да ви помогне да
отслабнете, защото ускорява метаболитните процеси в организма. Когато комбинирате това с правилно, балансирано
хранене и спорт, ще се приближите още
повече към мечтаните резултати.

Красив тен
Студената вода е полезна за кожата.
Не е изненада, че Мерилин Монро се
кълне в невероятния ефект на ледените кубчета, които всяка сутрин втрива в

лицето си. Разбира се, че това не означава, че трябва да се простудявате под
душа. Изкъпването с хладка вода е достатъчно, за да можете да усетите разликата. Тя стяга порите, което прави текстурата на кожата гладка и равномерна.
Освен това хладкият душ сутрин ще ви
събуди и ободри.

Укрепване
на имунитета
Къде ли не се говори за каляването
със студена вода от ранна детска възраст, с цел укрепване на имунитета. Има
много научни доказателства, че това
има ефект, но и тук не е нужно да изпадаме в крайности. Лекарите съветват

понякога да си взимаме контрастен душ
– редуване на студена вода с гореща. Когато свикне с резки промени в температурите, тялото ви ще стане по-устойчиво
на вирусни заболявания.

Бистър ум
Вярвате или не, хладният душ повишава концентрацията и бдителността.
Рязката промяна в температурата по
принцип е стрес за тялото, затова то се
опитва да използва всичките си ресурси, за да се защити. Хладката вода няма
да доведе до такъв силен стрес, за какъвто говорим по-горе, но значително
ще повиши вниманието и концентрацията ви. Всичко е в златната среда.

11 - 17 март 2020 г.
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Цветни и екстравагантни –
чантите на тази пролет

За пролет/лято 2020 на мода ще са чантите със странни форми
ПРОЛЕТИНА НИКОЛОВА

П

Сламени чанти

proletina@bg-voice.com

Сламената чанта е вечната тенденция за лятото,
която ще виждаме и тази година. Наблюдава се разнообразие при сламените чанти, като моделите за
плаж отстъпват на класическите твърди чанти с малка и средна големина, които са сламени само отчасти
и перфектно се вписват в ежедневния стил.

ролетта е почти тук, а заедно с нея наоколо са готови
да нахлуят ярките цветове
и веселото настроение.
Как по-подобаващо да ги
приветстваме, ако не със смяна на тоалета. А защо не и на чантата? Шарени,
с много детайли, с големи катарами и
интересни форми, те могат да направят пролетта още по-вълнуваща. Няма
нищо обикновено при най-модерните
чанти за сезон пролет/лято 2020. Вижте
топ трендовете при чантите за новия
сезон.

Чанти с големи катарами
Чантите с големи катарами са много актуални през пролет/лято 2020.
Това се наблюдава дори при по-малките модели. Преобладават катарамите с квадратна и правоъгълна
форма, но не липсват и по-екстравагантни предложения.

Цветни чанти
Лято 2020 ще е цветно. А палитрата
е най-пъстра при чантите. Много актуални са моделите в червено и жълто. Любопитното е, че комбинацията
на много цветове в една чанта също е
силно застъпена.

Плетени чанти
Най-често плетивата са запазени за
есенно-зимните тенденции. Тази година обаче не е така. Плетените дрехи са сред топ трендовете на сезона
и категорично навлизат и при чантите. Плетените чанти са меки, удобни и
имат леко бохемско излъчване. За поконсервативните има и много модели, при които плетката е само акцент.

Мини чанти
Вече няколко сезона подред малките чанти са задължителна част от
модните тенденции. Те не са много
практични, но пък са чудесно допълнение към стила за свободното време.

Твърди и трапецовидни
Преминаваме от малките към поголемите чанти. Сред актуалните модели, подходящи за ежедневието, попадат чантите с трапецовидна форма
и твърда структура. Те са подходящи
за завършек на по-официален стил.

Чанти със странни форми
Завършваме с най-необичайното
предложение на дизайнерите за предстоящия сезон - чантите със странни
форми. Тук разнообразието е безкрайно
- от животни, през геометрични форми
до предмети от ежедневието. Всичко е
гарнирано с много цвят и блясък.

11 - 17 март 2020 г.
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КАЛИНА ЕВСТАТИЕВА

Т

evstatieva@bg-voice.com

елевизорът отдавна вече не е
просто само екран, той постепенно се превърна във важна
част от интериора на дома ни.
Samsung обаче прави смели
стъпки напред, превръщайки го в произведение на изкуството и съществен
елемент от уюта на дома ни.
Благодарение на новите Lifestyle TV
вече можем да избираме не само чисто
техническите специфики на телевизора, но и цвета му, както и екстрата той
да се превръща в картина на стената. А
също така и да заложим на уникалното
преживяване екранът му да се ориентира, както дисплеят на телефона – хоризонтално и вертикално.
Наскоро Samsung Electronics Co. представиха в Малта своята гама от телевизионни и звукови устройства за 2020
г., които предлагат на потребителите
свързаност на функциите за възможно най-интерактивното и изпълнено
със смисъл преживяване. Тези функции
предефинират представата за възприятие на картината и създават революция
във възможностите на интеграция на
устройствата в домашната среда.
Вниманието на всички сега е насочено към Lifestyle телевизорите - Serif, The
Frame и Sero.

Не телевизор, а шедьовър
на стената
The Frame слага край на грозния черен екран на стената. Вместо това, когато любимият филм или предаване
свърши, телевизорът ни се превръща

Да украсим дома си
с телевизор

Lifestyle TV има екстрата да се превръща в различни картини
в “Поле с макове“ на Клод Моне или
„Слънчогледите“ на Ван Гог. „Арт библиотеката“ на телевизора разполага с над
1200 произведения на изкуството.
Наскоро Samsung Electronic обявиха
партньорство с Ермитажа в Санкт Петербург, допълвайки впечатляващата

колекция,
която
може да краси стената ви, с 52 нови
шедьовъра, сред
които са творби на
Пол Сезан, Пол Гоген, Камий Писаро
и други, припомня
EVA. От 2020-а към
съществуващите размери на екрана на The Frame
са добавени 32 и
75-инчови модели.
А с новата си функция за автоматично
подреждане,
базирана на AI,
сега телевизорът
е в състояние да
предложи произведения на изкуството
в съответствие със специфичните вкусове на собственика.

Не телевизор,
а смартфон
The Sero пък е революционно чисто
нов Lifestyle телевизор, който има възможност да бъде ориентиран хоризонтално и вертикално - точно като смартфон. А това е много важно за новото
дигитално поколение, което прекарва в
социалните мрежи не по-малко време,
отколкото пред телевизора. Потребителите могат да се насладят на разнообразно съдържание и
преход между ориентацията на дисплея,
повтаряйки тази на
свързания смартфон.
Технологията
за
различно пространствено ориентиране
на дисплея на Sero
(на корейски sero означава „вертикално“)
се свързва лесно и
безпроблемно с мобилните устройства
на потребителите, за
да може плавно и естествено да показва
съдържание както в
традиционните хори-
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зонтални, така и във вертикални мобилни формати.
Насочен към милениал потребителите и Z поколението, Sero се отличава с
модерен дизайн, който се откроява във
всяко пространство и разполага с набор от разнообразни функции на дисплея, когато не се използва.

Не телевизор,
а дизайнерско бижу
Първият дизайнерски телевизор на
Samsung - The Serif, тази година ще се
предлага в 43, 49 и 55-инчови модели и
в два нови цвята: Cloud White и Cotton
Blue.
Serif е в резултат на особено успешна колаборация с базираните
в Париж дизайнери The Bouroullec
Brothers. Това гарантира, че в дома
ви ще има истинско дизайнерско
бижу, което не
просто ще се впише в цялостния
интериор, а ще се
превърне в основен акцент.
Украсете дома си
с нов телевизор!

11 - 17 март 2020 г.
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М

арс е по-видим отвсякога
благодарение на нови изображения, които НАСА
показа. Инженерите на
Космическата агенция демонcтрираха най-детайлната и виcококачеcтвена панорама на повърхноcтта на
червената планета, cъcтавена от cнимки
на роувъра Сuriоsity.
Проучването на повърхноcтта на Марc
е една от приоритетните задачи на cъвременната наука във връзка c очакваното начало на колонизацията на планетата.
Панорамата показва район от планината Шарп, който беше проучен от Сuriоsity.
Cнимането в края на 2019 г. позволи
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НАСА показа Марс
по-видим отвсякога
Космическата агенция показа кадри с

високо качество, заснети от Сuriоsity

интегрирането
на над 1000 cнимки
за да cе cъздаде панорама от 1.8 милиарда пикcела. Cнимките cа направени от
технологията Mаst Саmеrа (Mаstсаm).
Заедно c панорамата от 1.8 милиарда

Снимки: НАСА

11 - 17 март 2020 г.

пикcела, НАCА пуcна cнимка на 650-мегапикcелова панорама, където cе вижда
чаcт от уcтройcтвото Сuriоsity, на което
можете да забележите повредените колела.
Пътуването на Сuriоsity до Марc започна на 26 ноември 2011 г., а кацането на
червената планета бе на 6 авгуcт 2012 г.
Уcтройcтвото има маcа от 899 кг (еквивалент на 340 кг на Марc) и cе превърна в
най-тежкото от уcтройcтвата, изcтреляни
за изучаване на други планети. Повече за
детайлната панорама ТУК.
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В бюро за безработни влиза младеж.
- Професия? – пита служителката
- Аз съм китоловец.
- Китоловец? Че къде ловите китове?
- В езерата и язовирите.
- Ама в езерата и язовирите няма китове!
- Нали точно затова съм безработен!





☺

Из медицински протокол за нанесени физически травми: „По тялото
на пострадалия се забелязват синини
с размери колкото монети от 10 и 20
стотинки, а общата им площ е 4 лева и
50 стотинки”.





☺

Жена решава кръстословица.
- Мъжо, празник на змията с 8 букви?
- ОсмиМарт?!





☺

На мен по принцип не ми пречи, че
пътувам по цял час до работа. Само че
тия осем часа, в които чакам да тръгна
обратно – наистина ме скапват.





☺

Втори месец ходя на фитнес, жена
ми вече се чувства супер сигурна с
мен. Сега, ако ни нападнат нек’ви хулигани, мога набързо да направя 30
коремни преси!





☺

- Знаеш ли, че вече са измислили
ново приложение – като знаеш телефонния номер на някого, ти показва
къде точно се намира в момента!
- Аз се оправям и без него.
- Как?
- Ами... звъня и питам: „Къде си, бе?”





☺

Мъжете са много странни същества.
За тях всичките ви рокли са еднакви, а
всички отвертки – различни!





☺

- От всичките работни дни в седмицата най-много обичам петъка - нищичко не правиш, само си седиш и си
мислиш как да прекараш почивните
дни..
- Аз пък предпочитам четвъртъците.
- Защо?
- Ами, първо, предстоят почивните
дни, но освен тях – и петък…





☺





☺

За ползата от спорта: Хората, които
правят утринна гимнастика, умират
сто пъти по-рядко от всички останали.
Защото са сто пъти по-малко от всички
останали, разбира се.
На пуст остров из Тихия океан мъж с
брада до коленете се разхожда по плажа. Изведнъж от вълните изниква красива жена.
- Отдавна ли си тук? – пита тя.
- Вече 11 години.
- А откога не си пушил цигара?
- От 11 години.
Тя разкопчава един джоб на водолазния си костюм, изважда кутия с цигари, пали една и му я подава. Той жадно всмуква дима.
- От колко време не си пил уиски? –
пита отново тя.
- От 11 години.
Тя разкопчава друг джоб на водолазния си костюм и му предлага малка
бутилка. Той отпива голяма глътка и я
поглежда с възхищение.
- А откога – пита за трети път тя – не
си се забавлявал?
- От 11 години - отвръща той зами-
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слен.
Тя започва да разкопчава ципа на
водолазния си костюм.
- Боже мой! – изумено възкликва
той. - Да не би да имате и лаптоп с
фейсбук и скайп...





☺





☺

Полезен съвет: Пийте ментета – те се
справят със стреса не по-зле от скъпите напитки, но на сутринта не изпитвате никакво съжаление за похарченото, а само главобол!
Слънце... Плаж...Почиващ мъж пита
майка, седнала наблизо:
- Извинете, госпожо, това момченце,
дето носи вода от морето с моята шапка, Ваше ли е?
- Не, какво говорите?! Моето е онова, умното, което проверява дали телефонът ви работи под водата...





☺

- Вчера напръскаха с някаква отрова царевицата – мислите ли, че пчелите могат да я пренесат в кошера?
- Какво говорите – това е една много
качествена отрова! Най-много да измрат.
- А като измрат пчелите, ще се качи
ли цената на меда в магазините?
- Глупости говорите! Какво общо има
между пчелите и меда, който се продава в магазините!





☺

- Какво да ви татуираме?
- Ами не знам...
- Трябва да е нещо, което ще харесвате цял живот.
- Тогава татуирай ми една бира и
пържени картофки.





☺

- Тате, какво е любовта?
- Любовта е светлината на живота.
- А какво е бракът?
- Сметката за тока.





☺

На гишето:
- Как е вашата фамилия?
- Благодаря, добре е..., а вашата?





☺

Разпитват данъчен:
- Как си построихте такава вила?
- Хванах златната рибка и тя ми из-

пълни едно желание.
- Как ще го докажете?
- Че не виждате ли вилата?





☺





☺

- Като момче мечтаех да
стана моряк.
- И защо не стана?
- Много съм разсеян. Кой
знае какви глупости щях да
извърша на кораба.
- А сега какво работиш?
- Аптекар съм!
В затвора:
- Ти за какво си тук?
- Ми, за нищо!
- Айде бе, тук всички сме за нищо....
- Ами разбих една каса, а тя се оказа празна!





☺

- Няма да играя на карти повече с
Пешо!
- Защо?
- Несериозен човек е, спечели жена
ми на карти, а не иска да я вземе!





☺

Замръзнало езеро. По средата –
дупка. В дупката – мъж.
От брега се провиква минувач:
– За Бога, какво правите там?
– Сега плувам, а преди малко се учех
да карам кънки.





☺

- Тази вечер идва един сладур на
бара и ме пита може ли да седнел до
мен.
Викам му:
- Виж, на мен от новогодишната баница ми се падна сватба и бебе... подобре седни при някоя друга!





☺

- Да отидем днес на цирк?
- Аз ходя на работа, стига ми!





☺

Между приятели:
- Вчера в ресторанта седях на една
маса с тоя, шахматиста - Веселин Топалов...
- И какво стана?
- Какво... Там покривките едни такива карирани... час и 20 минути ми подава солницата!

Виц в снимка
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☺





☺





☺





☺





☺





☺





☺

- Кондуктор, какво е това безобразие?! Влакът едва тръгна, а на мен вече
ми откраднаха куфара!
- К’во се чудиш, бе? Това е бърз
влак...

Съдейки по 39-те рани от куршум
в тялото, може да се предположи, че
жертвата е починала в резултат на високото съдържание на олово в организма…

Между приятелки:
- Представяш ли си, той знае, че съм
омъжена, и въпреки това спи с мен
вече половин година!
- Ама такива мръсници са тези мъже!

Ако искате да се избавите от хлебарките, научете ги да четат! И ги абонирайте за някой от дебелите седмични вестници. След месец, когато вече
са се пристрастили към четенето, им
прекратете абонамента. Тогава те ще
отидат при съседите – да четат техните вестници.

Една жена ми се обажда на рецепцията и ми казва:
- Ту ти ту рум ту!
- Тарататам та! - отговарям аз и ме
уволниха. Откъде да знам, че искала
два чая за втора стая.

Във фейсбук:
- Някой да препоръча най-добрия
рибен ресторант в Ница, цените са без
значение.
Коментар:
- В Ница ли си? Преди час те видях в
маршрутката!
Отговор:
- Много си тъпа, трябва ми седмо водоравно с осем букви!

- Ленче, кой е този младеж, дето излиза сутрин от вас?
- Един студент 4-ти курс!
- Ама редовно ли?
- А, не! Само когато мъжът ми е в командировка.

- Ти с какво се занимаваш?
- Работя в сферата на високите технологии.
- И какво точно?
- Кранист съм.

Шетам си из кухнята и чета следния
надпис на етикет: „Океанска сол. Добита от слоеве на възраст над 250 милиона години. Трайност 2 години.”

11 - 17 март 2020 г.
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Астрологична прогноза
11 - 17 март 2020 г.

ОВЕН
Очаква ви динамичен
период, пълен с предизвикателства и интересни
предложения. Трудно ще
ви бъде да се задържите
на едно място и да си починете. Работата и
печеленето на пари ще ви бъдат приоритетни и е много вероятно да сте много успешни, докато отмятате задачите си и контактувате с колегите или клиентите си.
ТЕЛЕЦ
В началото на периода
може да поискате да се
затваряте и изолирате
от околните. Не е изключено да сте докачливи
и конфликтни, не са изключени и неразбирателства с партньора.
Добре е да внимавате да не развалите отношенията си с хора, които са ви близки и
не го заслужават.
БЛИЗНАЦИ
Чака ви успешен период, защото ще сте доста
общителни и харесвани.
Внимавайте все пак да не
се увлечете в забавления
и да не прекалите с консумацията на алкохол и храна. Свободните от вас по всяка вероятност ще се натъкнат на човек,
който силно ще ви впечатли, докато заетите ще имат шанса да изкарат ползотворно
време с партньора.

44

РАК
Впускате се в активен
социален живот, ще
имате възможност да
срещнете интересни
и нестандартни хора,
които да ви развълнуват и разнообразят. Напълно нормално
ще е обаче да сте вглъбени в себе си и да
предпочитате компанията не на приятели
и познати, а на интересна нова книга или
на филм.
ЛЪВ
По всяка вероятност
доста ще си развържете джобовете и ще успеете да демонстрирате престижа си с
материално положение или нови придобивки. Внимавайте обаче да не изхарчите
пари над лимита си.
ДЕВА
Ако можете да се справите без чужда помощ
по нов бизнес проект,
ще си спестите много негативни емоции
и дребни неразбирателства. Избягвайте излишни контакти с шефовете си, защото и
те няма да са в добро настроение и може
да пострадате незаслужено. Отново сте в
зоната на професионалната реализация
и ще ви сполети ново издигане във фирмата.

ВЕЗНИ
Ще пожънете обществено внимание. Ще сте ангажирани с по-възрастен роднина или с друг
член от семейството заради здравословен проблем. Ще успеете
да намерите неповторим начин да направите впечатление на заобикалящите. Ако
искате да ви върви и в любовта, не бъдете
праволинейни.
СКОРПИОН
Помнете, че животът
е и екипна игра, в която трябва да знаете на
кого да разчитате и да
се доверявате. Трябва
да си обърнете повече внимание. Останете вкъщи и обмислете по-нататъшните си
действия.
СТРЕЛЕЦ
В любовния живот откривате някаква новост. Всичко върви добре и сте склонни да
преминете на по-висок етап във връзката си. Откривате, че
с човека до вас можете да постигнете не
само удоволствие, но и хармония. Намерете начин да изразите чувствата си, защото те са позитивни и влияят благоприятно на околните. Оставете детето в себе
си да ви ръководи. В любовта всичко ще е
все така приятно, защото вярвате на човека до себе си.

КОЗИРОГ
Не искате около вас да
има граници - нито в
личния, нито в професионалния ви живот.
Търсите си работа, в
която няма да ви казват
постоянно какво да правите и да можете
да използвате алтернативните си методи.
ВОДОЛЕЙ
Искате да се откъснете от партньора, но все
не ви идват думи как
да скъсате. Не бъдете
твърде строги. Постарайте се да не го съдите прекалено строго и да не сте прекалено
изискващи. Имате много очаквания, които
ще се разтрогват едно по едно, но не се
отчайвайте. Любовна афера на работното място няма да ви остави да си поемете дъх.
РИБИ
Ще бъдете изпълнени
с активност, находчивост, чувство за хумор
и любов към многообразието. Бъдете готови да ви се наложи да балансирате между
задачите и срещите, които сте си планирали. Някои избори ще се окажат много
трудни, особено когато има намесен човешки фактор в тях. Ще срещнете известни затруднения в бизнеса или любовния
си живот.

11 - 17 март 2020 г.
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Работа
Предлагам

CDL DRIVER,
Цена US$ , Зипкод 60102, Tarsiq
shofior s HAZMAT volvo i shift 65 centa
na milq ili 30% ot tovara 7739990812
№16740
РАБОТНИЦИ В СКЛАД ЗА ГУМИ,
Цена US$ , Зипкод 60007, Търсим отговорни, надеждни и мотивирани
работници в склад за гуми на пълен
работен ден. Задължително валидна шофьорска книжка. Познания по
английски са желателни. Работно
време: Пон - Пет 8am - 5pm, Събота
- 8am - 2pm. Складът се намира в Elk
Grove Village IL. Телефон: 630-5093722 №17006

Ресторант “Балканика”
търси
• СЕРВИТЬОРИ
• БАРМАНИ
• ПЕРСОНАЛ ЗА КУХНЯТА
Отлично заплащане!

Тел. : 224-600-1550
Chicago + suburbs
OWNER OPERATORS !!!,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Pабота за собственици на камиони!*Midwest Accounts!*24/7 Dispatch
от Dispatcher с 15 год. опит в бранша! *Предимно
леки товари! *Direct Deposit всеки Петък! *Карти с
Намаление за гориво до $0.70/г. Tel:847-483-8787
8476659273 №17472
РАБОТА,
Цена US$ , Зипкод 60193, Малка транспортна компания набира контрактори за съвместна работа за
информацията звънете на телефон 224-659-2356 .
№17475
CLASS A CDL DRIVER,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60440, looking for a CDL
driver-midwest to west coast loads.Pay is based on
experience call 7083722576 №17492
CDL DRIVERS AND OO,
Цена US$ 0.00, Зипкод , Small family owned trucking
company is looking for CDL DRIVERS AND Owner
Operators for Dry Van OTR. We pay every week - Paid
detention, layover, extra stops - Personal attention Honest relationship - Loads pre-booked previous day
- 24/7 Dispatch support 8477910050 №17493
CDL DRY VAN,
Цена US$ , Зипкод 60074, CDL шофьор за dry van. 60
c . Freightliner с ръчни скорости. Допълнителни бонуси при съвестна работа. Тел.: 8479329898 №17497
HOOK AND DROP ONLY,
Цена US$ , Зипкод 60162, Looking for CDL driver with
hazmat for hook and drop only. 1 year exp.Every day
home. $1400/week 6302903092 №17498
ТЪРСЯ ШОФЬОР ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Собственик на камион
търси шофьор. Хазмат и танкер са голям плюс. Ако
ви е омръзнало от големите обещания на големите
фирми, обадете се. Заплащане и мили по договаряне. Възможност за дълги мили, за регионално или
дори локал. 8477499161 №17426
TЪРСИ СЕ МЕХАНИК,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck Repair в
Elgin търси да назначи механик на камиони и трейлъри. Опит не е задължителен, но е препоръчителен. Много добро заплащане. За повече информация - 773-565-8076. №17443

CDL ШОФЬОРИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод , Карате камион поне от 2 години? Не е проблем
да сте на пътя няколко дни? Предлагаме ви СЕДМИЧНО ЗАПЛАЩАНЕ;
2500-3000 мили. Обадете ни се:847480-7113, ext.3 №17413

NON CDL REQUIRED,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, Шофьор-доставчик (Delivery Driver)
с любителска книжка, (Class: D) за
доставки на хартия и офис консумативи. Изисквания: желание за
работа и валидна шофьорска книжка. Ползването на английски език
не е задължително. Заплащане
$18–$20 на час. Ежедневни маршрути от Buffalo Grovе. Работна седмица, от понеделник до петък. За
контакти: (224) 518 7032 careers@
tangraexpedited.com №17500
БОЯДЖИЙ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, Търся бояджий 773865-0406 №17417
CAREGIVERS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Търсят се caregivers,
part time, имаме позиции в Chicago(northside),
Hoffman Estates, Northbrook, Glenview, Lake Fores.
$15 на час. 847-772-2572 №17386

ДИСПЕЧЕР,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60006, V&V
Freight Inc търси диспечер за офиса
си в Elk Grove Village. Познаването
на “expedite” прoцесите ще се счита за предимство. Изключително
атрактивен и мотивиращ модел на
заплащане обвързан с уменията и
резултатите. За контакти: Cell: (224)
518 7032 Office: (815) 388 0004 hr@
vnvfreight.com 8153880004 №17418

DRIVER,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Looking for driver,
class A, with experience minimum six months, stedy
run,new truck,good pay, call:847-877-4745 №17387
ДИСПЕЧЕР- SCHAUMBURG,
Цена US$ , Зипкод 60194, Малка компания с офис
в Шамбург търси да назначи диспечер за Dry Van/
OTR на пълна работна седмица (понеделникпетък/7am-5pm). Изискванията са за опит в сверата
(поне минимален), а заплащането- всеки петък (с
предварителна уговорка, според опита на кандидата).cell: 509 818 7302/office: 847 737 5460 509818730
№17429

HVAC HELPER,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005,
Heating and Cooling компания търси да назначи Helper с минимален
опит и знания в сферата. За повече
информация, се обадете на (224)
622-1361, Константин. №17455
ХОРА ЗА ПОЧИСТВАНЕ,
Цена US$ , Зипкод , търсят се хора за
почистване на магазините и офиси
6306189472 №17459
CDL HAZMAT ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, CDL HAZMAT REEFER
DRIVERS O.60$ NA MILIA(PALNI,PRAZNI) 773-946-3517
№17388
ШОФЬОРИ -60 ЦЕНТА,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60124, Търсим шофьори -60
цента- dry van- over the road, вкъщи всеки weekend
или по ваше желание 2-3 седмици на път. Всички
мили платени, отлични условия. Предлагаме работа
и на owner operаtors. Моля обадете се на 312-2314472 8472585188 №17392
ЧИСТЕНЕ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60714, Предлагаме работа за
почистване на офиси и къщи. За връзка тел.: 773 983
4403 8476969053 №17394
БЕЗПЛАТНО,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60156, Съдействие за регистрация и тренинг за започване работа в ЮБЕР и
Лифт.Говорим Български, Сръбски, Руски. Тел. 224
281 2020 №17405
ТЪРСЯ КОНТРАКТОР,
Цена US$ 0.00, Зипкод , ТЪРСЯ КОНТРАКТОР в строителството за вътрешна и външна работа в северозападните квартали. тел: (847) 854 - 8094 №17407

DISPATCHER WANTED,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60047, Small trucking company
is hiring a dispatcher or dispatch support for our Lake
Zurich, IL office. For more information call 773-5804032 №17408
OTR CARGO VAN DRIVER,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, Need clean record - no
CDL needed.Call for more info! 8478734706 №17456

РЕСТОРАНТ „МЕХАНАТА”
ТЪРСИ
БАРМАНИ, СЕРВИТЬОРИ
И ОПИТНИ ГОТВАЧИ
отлично заплащане
FULL or PART TIME
773-817-7911

ШОФЬОР НА ПИКАП,
Цена US$ 0.00, Зипкод , Предлагам работа като шофьор на пикап с отворен трейлър за 3 автомобила.
Работата не изисква CDL,само С клас.Чист драйвинг
рекърд.Гарантирам 30% от оборота. Работим с хартиен лог бук. за повече информация:773-799-0396
Стефан. 7737990396 №17410
DROP AND HOOK,
Цена US$ , Зипкод , Търся шофьор на камион, всеки
ден ще е в къщи. 2500+ мили на седмица. Заплата 0.55¢. 6302903092 №17463

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, 21180 N Highwood Rd, Kildeer, IL 60047

Ако искате да доставяме безплатно BG VOICE във вашия офис,
пишете ни на имейл newsroom@bg-voice.com
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ИЛИНОЙС
Addison
Algonquin
Arlington Heights
Bloomingdale
Chicago
Darien
Des Plaines
Downers Grove
Elgin
Elk Grove Village
Glendale Heights

Hanover Park
Hoffman 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

СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ
ШОФЬОР,
Цена US$, Зипкод 60625, тарся шофьор с cdl -A
7737825892 №17077
ТЪРСИ ХАМАЛИ,
Цена US$ 15.00, Зипкод 60156, Търсим работници
почасово - здрави българи. Шофьорска книжка е
в голям плюс. Нередовен график през седмицата
и често работа в съботите. Текст на 312-919-8618
№16826
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

ADMINISTRATIVE WORK,
Цена US$ 17.00, Зипкод 60172,
Transportation company out of
Roselle, IL is looking for a full time
accounting person to work in the
billing department. Hours are
from 8am-5pm Monday to Friday.
7736563865 №17053
ACCOUNTING FULL TIME,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60172, Looking
for a full time position for someone
to do billing/accounting and general
administrative work. Competitive pay.
Immediate opening. Please call now at
(773)6563865 №17055
ACCOUNTING FULL TIME,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60172,
Transportation Company looking for
a full time position for someone to
do billing/accounting and general
administrative work. Competitive pay.
Immediate opening. Please call now at
(773)6563865 №17060
CDL DRIVER- HAZMAT,
Цена US$ 1,800.00, Зипкод 60068, Търся CDL driver с
Haz Mat за 2016 Volvo I shift truck. OTR job, плащам
$1800 на седмица или $0.65 на миля. 2 седмици на
път. Шофьори от Чикаго за предпочитане. Ще сте
доволни от заплащането и отношението към вас.
Cell 224-659-1690 2246591690 №17393
TRUCK OWNERS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60124, Предлагаме работа
на OWNER OPERАTORS-10% диспеч. Диспечерите ни работят с малко камиони,няма да чакате за
товар,ще имате много предложения.Oбадете се на
312-231-4472 №17362
OWNER OPERАTORS,
Цена US$ 2.00, Зипкод 60007, Търсим OWNER
OPERАTORS. Fuel карти с големи отстъпки-Flying J
и Pilot-$500-$800 отстъпки на месец, 10% диспеч.
Заплащане всяка седмица, Delivery в понеделник,
плащане в петък.Тел 312-231-4472 №17361
CDL COMPANY DRIVER ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Перфектно заплащане
%30 от товара!!! 2243882400 №17380
CDL A С PAPER LOGS,
Цена US$0.00, Зипкод 60108, Търся шофьор със CDL
A за 2015 Каскадия с книжен логбук. Неограничени
мили. 3122032829 №17357
ШОФЬОР,
Цена US$0.00, Зипкод 60056, Търся CDL шофьор за
pick up - delivery може и бед опит. Тел 847 224 5462
№17307
OWNER OPERATORS,
Цена US$0.00, Зипкод 60047, Trucking Company is
Hiring Owner Operators / Contractors more than 20
years of Experience in Trucking for more info call 773580-4032 №17313
ЧИСТЕНЕ,
Цена US$15.00, Зипкод 60025, Жена с кола за чистене на къщи. 2247666445 №17314
ОЦЕНИТЕЛ,
Цена US$50.00, Зипкод 60610, Търси се специалист
по оценка и закупуване на автомобили. Заплащане заплата + комисион! 7076061068 №17315
CDL A DRIVER,
Цена US$0.00, Зипкод 60068, Dry van. Без нарушения
и с опит. Над 80К год. Каране по договаряне. Само за
професионалисти! 7734128280 №17329
ШОФЬОР ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Търся CDL шофьор
с опит за pickup- delivery. $300 на ден. Тел 847 224
5462 №17288
OWNER/DRIVERS,
Цена US$ 1,800.00, Зипкод 60172, SRD Freight набира owners, сериозни хора за сериозна работа,
букинг на ry vans-5000 до 6500 на седмица. .reefer
booking-5500-7000 на седмица. за шофьори:
volvo2019 i-shift, добро заплащане . не се чудете, а
звънете. Благодаря ви. Тел.: 7738274439 №17244

11 - 17 март 2020 г.

CDL CLASS A,
Цена US$ 55.00, Зипкод 60007, Търсим шофьори,O/O за постоянни курсове от WI до NC , заплащане 55-60
цента на миля!773-603-6413 №17230
CDL CLASS A,
Цена US$1,700.00, Зипкод 60007,
CDL Class A Drivers Търсим шофьори за постоянни курсове от WI до
NC , заплащане 55-60 цента на миля!
7736036413 №17257
ШОФЬОР CDL-А,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Компания търси шофьор CDL клас А за постоянни курсове (steady) както и за pick-up&delivery. Нови камиони, добро заплащане. Всеки уикенд - у дома. 3122082222 №17290
СНАБДИТЕЛ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60527, Строителна Фирма
наема работници за снабдяване на строителни материали Изисква се шофьорск книжкa, минимален
английски и вазможност да вдига 50 паунда. За повече информация обадете се в офиса ни в Burr Ridge
630-227-1111 №17294
НАЕМАМ CDL A,
Цена US$0.00, Зипкод 60118, За 24 фита локъл, всеки ден в къщи, без логбук ограничения, паркинг до
72&59 3127312599 №17324
CDL DRIVER,
Цена US$0.00, Зипкод 60007, Търся CDL
Шофьор,Hazmata e добре дошъл,но ако няма няма.
През една или две нощи в къщи.Заплащането се
разбираме на място,за повече информация на
тел.847-749-9161 №17248
DISPATCHER ASAP ,
Цена US$0.00, Зипкод 60047, Trucking company is
Hiring Dispatcher for its location in Lake Zurich ,IL We
require fluent English and computer skills for more info
call 773-580-4032 7735804032 №17277
MAINTENANCE MANAGER,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, Транспортна фирма
търси мейнтененс за около 60+ камиона. Опит
в сервиз или подобна позиция е задължителен.
360.970.6448 №17215
ТЪРСЯ NANNY,
Цена US$ 15.00, Зипкод 60005, Спешно търся жена
за гледане на две деца На 8 и 13 г за Петък след училище до вечерта.Трябва да има собствен превоз.
Районът на Arlington Heights 2246224174 №17227
REEFER HAZMAT ONLY,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Набираме контрактори за Reefer Hazmat. Коректно отношение и бързо
плащане. Специализирана фирма за хазматни товари. Моля обадете се на 847-261-4912 Иван. №17236
ОWNERS $$$,
Цена US$0.00, Зипкод 60048, Предлагаме работа за
CDL шофьори и собственици на камиони! *Midwest
Accounts!*Strong 24/7 Dispatch!*Предимно леки
товари!*Direct Deposit!* Намаления за гориво до
$0.70/г.Tel:847-483-8787 8476659273 №17166
CDL ШОФЬОР,
Цена US$0.00, Зипкод 60169, Търся отговорен CDL
Hazmat шофьор на камион I-Shift Volvo, голямата кабина с APU, Около 3000-3500 мили седмично, $0.60/
миля. Отлична работна среда с човешко отношение. 7737421234 №17074
OWNERS !!!,
Цена US$0.00, Зипкод 60048, Малка компания предлага работа за собственици на камиони! *Midwest
Accounts!*Strong 24/7 Dispatch!*Предимно леки
товари!*Direct Deposit!* Намаления за гориво до
$0.70/г.Tel:847-483-8787 8476659273 №17081
CDL ШОФЬОР,
Цена US$0.00, Зипкод 60169, Търся отговорен CDL
Hazmat шофьор на камион I-Shift Volvo, голямата кабина с APU, Около 3000-3500 мили седмично, $0.60/
миля. Отлична работна среда с човешко отношение. 7737421234 №17090
ТЪРСЯ CDL ВОДАЧ ,
Цена US$ , Зипкод 0,60, Търси се отговорен шофьор
на камион 2016 I-Shift Volvo, голямата кабина с
APU. Около 3000-3500 мили седмично, $0.60/миля.
Отлична работна среда с човешко отношение.
7737421234 №17027

COAST TO COAST
HOUSEKEEPERS ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 17109, $11.80 per hour Нужни
са Housekeepers / houseman в Pennsylvania ,New York
, New Hampshire помагаме с жилище 3039748716
3039748716 №17427
CDL DRYVAN DRIVER,
Цена US$ 80,000.00, Зипкод 60016, Контрактор търси професионалист с опит. Каране и почивка по договаряне. Най- доброто заплащане! Позвънете сега!
Tel.: 7734128280 №17430
$200 BONUS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60156, Започнете работа в
UBER с кода R4HYQ и получете $200 бонус.Заплата
$700- $800 седмично.За подробности тел. 224 281
2020 №17431
CDL TEAM DRIVERS ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60008, Търся тим шофьори
за постояни линий заплащане старт 0,68 след 3 месец 0,70 за повече инфо 847 254 2504 8472542504
№17355
CDL -TEAM DRIVERS,
Цена US$0.00, Зипкод 60008, I need team drivers 50%
hook and drop work need more info tel 847 254 2504
Emil №17305
ШОФЬОРИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Малка компания
набира шофьори на камион. Работата е от терминал на терминал (hook and drop). Предимно се
кара на midwest. Нужно е hazmat и double triple
endorsments. Коректни отношения, заплащане всяка седмица. За контакт: 773-747-0875 7737470875
№17383
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
$1,70 PER MILE 6308475936 8475534122 №16811
NEED HUSEKEEPERS,
Цена US$ 11.00, Зипкод 17104, We need next
independent
contractors
in
PENNSYLVANIA;
Housekeepers/housemen Laundry attendant ,
maintenance Front desk We offer $11 per hour
Everybody must have own transportation to
work and back . For more info please TEXT ONLY
: Maurice3039748716; 7175628503 3039748716
№16818
ФЛОРИДА
WE HIRE DRIVERS AND
Цена US$ 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

РАБОТА ОТ ДОМА,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, Търся работа от дома.
Предложения на e-mail:VsslPvlv@comcast.net или
текст на тел 773-712-3757. №17391
РАБОТА,
Цена US$0.00, Зипкод 60171, Гледам деца в моят
дом в River Grove.Предлагам домашна вкусна
храна,занимания и следобеден сън!Информация на
телефон 7739712024 №17349
РАБОТА,
Цена US$0.00, Зипкод 69656, Търся работа като помощник-учител в детска градина. Имам дългогодишен опит с отглеждане на деца и работа с тях. Тел:
(773)704-3463. №17317
РАБОТА,
Цена US$0.00, Зипкод 60656, Търся да гледам деца.
Имам дългогодишен опит с отглеждането им и заниманията с тях. N East River Rd, Chicago, IL 60656 Тел:
(773)704-3463 №17318
DISPATCHER,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, Диспечер с опит от България търси работа. За контакт Viber +359876511784
№17226
DISPETCHER,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, Диспечер с опит от България търси работа. За контакт Viber +359876511784
№17234
GLEDAM DECA
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, 7068889051 №17031
DETEGLEDACHKA,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Tursq jena za gledane na
momichence na 18 meseca v Mt Prospect.Za poveche
informacia obadete se na 248-946-9185. 2489469185
№17035
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
Продавам
Chicago + suburbs
ИМОТИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод , Ако търсите жилище в северозападните квартали, моля обадете се. Аз не
съм агент. Ще купите директно от собственика.
Тел: 847 854 8094, е-майл: dimitrova07@yahoo.com
8478548094 №17303

СГРАДА В LEE, IL,
Цена US$ 145,000.00, Зипкод
60530, Сграда 12,475 sf, Lee, Illinois
60530, превърнато в 3 големи
апартамента (с възможност за 4)
+ гимнастически салон с големи
въсможности за,склад, магазин,
работилница и т.н., c ниски годишни такси. Собственика е силно
мотивиран с продажбата на имота. За контакт Татяна Виктория.
6306779880 №17414

РАБОТА
Търся
Chicago + suburbs
LOOING FOR WORK,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60091, CNA, caregiver with
exellent references 15 years experience in care for
adults and children looking for work. (630)670-2731
№17473
DRIVER,
Цена US$ , Зипкод 60659, Шофьор CDL с опит търси локална работа.Вечер в къщи.Semi truck,straight
truck,van ,pickup truck и др...... 7737805213 №17489

ШОФЬОР КЛАС D,
Цена US$ , Зипкод 60007, Професионалист с опит търси работа като
шофьор клас D. Работа с лека кола,
каргован или стрейт трък. Тел.:
773-964-9591 - Петър 7739649591
№17419

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ,
Цена US$ 100,000.00, Зипкод
33809, Решили сте да се преместите във Флорида? Моля свържете се
с мен, Петя или Магдалена(говори
полски) и ние с удоволствие ще
се погрижим за това да ви намерим къщата, за която мечтаете!
8635293936 №17421

ПАРТНЬОР В ЖИВОТА,
Цена US$ , Зипкод 60646, Търся си сериозен мъж
(над 40 год) за партьор в живота. Имам дете и куче,
и доста излишни килограми, хаха. Намам време за
търсене напред-назад. Просто не искам да бъда
сама. Предпочитам първо да пищете. 7733964932.
Благодаря. №17437
ДИСПЕЧ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60087, Предлагам диспеч услуги за малки транспортни фирми и оунър оператори. Работя с ДАТ, ТръкСтоп и постоянни брокери
- 6 години опит. Локално, регионално, дълги дестинации - според вашите възможности и предпочетания. 7738442025 №17458
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СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ
ИМОТИ
Давам под наем
Chicago + suburbs
ПОД НАЕМ ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60169, Давам етаж от къща
под наем в Hoffman Estate IL by Golf rd and Higgins
rd със съмостоятелен вход,спалня,хол,баня с достъп до гараж. В цената са включен всички расходи,
интернет, пералня, сушилня,ток,вода. 5082926787
№17474
ПОД НАЕМ ВРЕМЕННО,
Цена US$ 0.00, Зипкод , ПОД НАЕМ ВРЕМЕННО, БЕЗ
ДОГОВОР. Стая или къща. За ден, два, три, седмица,
месец. Без договор. Северозападните квартали.
Тел:847-854-8094, №17488
ONE BEDROOM FOR RENT,
Цена US$ , Зипкод 950, Дава се едностаен апартамент под наем в Hoffman Estates на 5 мин от
woodfield mall На 1 мин от Higgins и Golf rd. В цената са вкючени вода и отопление За контакт :
2244156618 №17494
ARLINGTON HEIGHTS ,
Цена US$ 1,300.00, Зипкод 60004, 2beds, 1.5 baths
2nd fl lake cook rd & 53hwy). tenant pays electric. No
pets. 1 month security deposit. Min. 12-month lease
term. Will require a background/credit check. $20 fee
*please, text or email for photos. 7732267940 №17496
4 RENT 1BDR ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, 1 Bed, 1 Bath 980 sq ft
апартамент в Бенсенвил близо до Метра. След основен ремонт (SS appliances). В цената е включено отопление, газ за готвене и вода. 6307438748 №17502
ROSEMONT,
Цена US$ 500.00, Зипкод 60018, Търся съквартирант/ка Пушач/ка 8472621453 №17436
ДАВАМ СТАЯ ПОД НАЕМ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Давам под наем обзаведена стая в таунхаус в Маунт Проспект. Наем $550
Телефон: 224-805-8378 №17439
LARGE STUDIO,
Цена US$ 900.00, Зипкод 60008, Rolling Meadows
Large Studio: Separate kitchen area, 2 walk-in closets.
On the 3rd floor with a nice view. Quiet neighborhood.
No pets.The complex has a pool, lots of parking and
laundry facility. 7738143175 №17440
СТАЯ ОТ КЪЩА,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60070, Стая под наем в
Prospecf Heights, близо до магазини и магистрали,
парко място, изгодна цена! 8472192272 №17442
СТАЯ В ARLINGTON HEIGHTS,
Цена US$ 400.00, Зипкод 60004, Давам стая под наем
в Arlington Heights,IL безплатно ползване на пералня, сушилня и интернет. 400$ ph#224-717-9656
2247179656 №17460
СТАЯ ПОД НАЕМ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Стая под наем на етаж
от къща.Wood dale .Тел.630 400 6591 6304006591
№17464
APARTMENT FOR RENT,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, 1Bed 1Bath 900sq ft
apartment for rent in Elk Grove Vlg. Fully remodeled,
SS appliances, hard wood floors. Rent includes water,
heat and 1 assigned parking spot. No pets. Available
5/1/2020 8475711806 №17428
FOR RENT,
Цена US$ 1,400.00, Зипкод 60007, 2bdr 1bth
apartment in Arlington Heights available for rent as
of March 15th. Located by Northwest Community
Hospital. For more information call 224 795 1737
7739968900 №17404
4 RENT 1BED GLENVIEW,
Цена US$ 1,200.00, Зипкод 60025, For rent 1-bedroom
Glenview. new laminate floor and new paint. The
complex has pool, tennis and 2 car parking. Great
location and schools. Тел.: 312 451 1561 №17377
FOR RENT ,
Цена US$ 800.00, Зипкод 60007, 1 bedroom apartment
(furnished) in the heart of Elk Grove Village.$800
monthly rent. Garage and all utilities included. For
more info call 773 996 8900 №17378
ПОД НАЕМ,
Цена US$0.00, Зипкод 60172, Давам стая под наем
в Roselle.Всичко включено в цената пералня,суш
илня,интрнет,българска телевизия. За шофьори.
7738144775 №17321

3 СПАЛНИ ,
Цена US$1,350.00, Зипкод 60612,
Под наем 3 спални, 2 бани дуплекс
апартамент на първи етаж.Голям
двор, чудесни съседи! Близо до центъра. 7738073809 №17085
ПОД НАЕМ,
Цена US$0.00, Зипкод 60025, Давам стая под наем в
Glenview, IL. 8476300290 №17325
СТАЯ ПОД НАЕМ,
Цена US$0.00, Зипкод , Стая под наем в Чикаго, наем
$ 290. 6308500701 №17350
СТАИ,
Цена US$0.00, Зипкод 60016, Давам под наем стаи в
Des Plaines, 7739344547 7739344547 №17330
17184 2 BED/2 BATH,
Цена US$ 1,390.00, Зипкод 60018, 2 bedroom 2 bath
in downtown Des Plaines. 3 min walk to Bulgarian
school and metra. Park and American school right next
door. Hardwood floors 7738148485 №17287
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ПОД НАЕМ,
Цена US$ 0.00, Зипкод , ПОД НАЕМ ВРЕМЕННО.
Стая или къща. За ден, два, три, седмица, месец.
Без договор. Северозападните квартали. Тел:847854-8094,dimitrova07@yahoo.com www.airbnb.com
8478548094 №17223
АПАРТАМЕНТ,
Цена US$ 1,170.00, Зипкод 60007, Дава се под наем
апартамент, от 1 декември, с две спални в Елк Гроув
Вилидж .Газ и вода включени във наема. 2247256292
№17072
TOWNHOUSE-SCHAUMBURG,
Цена US$ 1,895.00, Зипкод 60169, Давам под наем
2bd,1.1 townhouse v Scahumburg след основен ремонт със finished basement, 1 car garage,5 мин от
Woodfield mall, $1985, Meto 7732160654 №17008
СТАЯ ,
Цена US$ 400.00, Зипкод 60630, Давам стая под
наем, в районът на Джефърсън парк. 7735929395
№16952
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#224717-9656 №16819
ДАВАМ СТАИ ПОД НАЕМ ,
Цена US$ , Зипкод 60025, Давам стаи под наем в
Гленвю 8476300290 8476300290 №16799
ИМОТИ
Търся под наем
Chicago + suburbs
КОЛА,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60643, Търся кола под наем
до $400 на месец.Автоматик.Мили и модел нямат
значение. 3129256982 №17420
УСЛУГИ
Предлагам
Chicago + suburbs
HOME DAY CARE,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Гледане на деца целодневно и почасово в самостоятелна къща с двор в
Des Plaines наблизо до център „Българика”. Предлагам домашно приготвена храна,забавления,игри и
разходки. Тел. 847-744-4870. №17485
ИМИГРАЦИОНЕН ЕКСПЕРТ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, помощ за попълване
на всички документи за имиграция 18 години опит
тел. 708 415 0590 Станчо №17490
МЪЖКО И ДАМСКО ПОДСТРИГВАНЕ,
Цена US$ , Зипкод 60004, Салон в Arlington Heights
предлага услуги за българи на добри цени. Дамско,
мъжко подстригване, боядисване, кичури, къдрене,
кератин. Тел.: 708 415 7911 №17462
IFTA IRP PERMITS,
Цена US$ , Зипкод 60007, Ifta permits,cab cards,
registrations, safety, all trucking permits and company
policies. Tel.: 7736003992 №17424
IFTA CLASS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60516, Boston Transportation
Dispatch Training Register with Coupons at www.
smarttrucking.us 331-551-8787 IFTA Calculation Class
3315518787 №17435
ФОТО УСЛУГИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, BeitEl, LLC предлага бизнес портрети,паспортни, семейни и детски
портрети,снимки на имоти, изработка на визитки,
брошури и рекламни постери. Адрес: 350 W. 22nd
Street,Lombard IL 60148. e-mail beitel2043@gmail.
com,Tel. 630-392-3431, 224-392-3431 6304012938
№17375
TRAILER FOR RENT,
Цена US$0.00, Зипкод 60191, Давам trailer под наем.
Great Dane 2017. В отлично състояние , нови гуми.
Тел. 224.409.4035 №17336
DISPATCHER TRAINING,
Цена US$ 123.00, Зипкод 60516, Boston Transportation
Dispatcher Training Contact us for holiday and CDL
discounts
www.smarttrucking.us
331-551-8787
van53co@gmail.com №17280
SAFETY TRAINING,
Цена US$ 123.00, Зипкод 60516, Boston Transportation
Dispatcher Training Contact us for holiday and CDL
discounts
www.smarttrucking.us
331-551-8787
van53co@gmail.com №17281
РЕМОНТИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60008, Ремонтирам ВСИЧКИ
ВИДОВЕ ХЛАДИЛНИЦИ, ФРИЗЕРИ, ГОТВАРСКИ И
МИКРОВЪЛНОВИ ПЕЧКИ, ПЕРАЛНИ, СУШИЛНИ И
СЪДОМИАЛНИ. Търсете Свилен на тел. 847-9620242. №17286
INSURANCE,
Цена US$ 0.00, Зипкод , ЗАСРТАХОВКИ. За коли,
къщи, камиони, бизнес, живот. 110 от най-добрите застрахователни компании в САЩ. Доверете
вашата сигурност в сигурни ръце.(847) 854-8094.
dimitrova07@yahoo.com №17301
TRANSFER VHS TO DVD,
Цена US$0.00, Зипкод 60148, Презапис от VHS ,
MiniDV видео касети на DVD. Трансфер на негативни
филми в дигитални снимки. 630-456-1366 №17249
РЕМОНТИ,
Цена US$0.00, Зипкод 60008, Ремонт на всички видове ХЛАДИЛНИЦИ, ГОТВАРСКИ И МИКРОВЪЛНОВИ
ПЕЧКИ, ПЕРАЛНИ, СУШИЛНИ, СЪДОМИАЛНИ. Търсете Свилен 847-962-0242. №17251
IMIGRATZIONI USLUGI,
Цена US$ , Зипкод 60194, pomosht pri imigratzinni
dokumenti. 15 godini opit. Stancho tel 708 415 0590
№16789

КАНАЛИЗАЦИЯ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60089, Професионално почистване на канализации, кухненски мивки, бани,
Hydro jetting оборудване. Направа
и ремонт на водопроводни инстаалации. Тел.: 224-595-7923 №17367
ЕЛ ИНСТАЛАЦИИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60089, Професионално инсталиране на електрически табла, инсталиране на LED
кенове, подмяна на GFCI контакти.
Направа и ремонт на електрически инсталации. Тел.: 224-563-6611
№17369
КАНАЛИЗАЦИЯ,
Цена US$ , Зипкод 60089-3328, Професионално почистване на канализация, кухненски мивки, бани.
Водопроводни услуги. 224-563-6611 2245957923
№16825
ПРЕМЕСТВАНИЯ,
Цена US$ 80.00, Зипкод 60156, ПРОФЕСИОНАЛНИ услуги по премествания - апартаменти, къщи,
офиси, антики, пиана, хоистинг. Отстъпки за българи. (312)919-8618. 15 години опит, достъпни цени.
3129198618 №16827
FOKUSNIK ZA DETZA,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, fokusnik za rogdenni
dni na detza. Ivan tel. 708 4150590 №16788
ГЛЕДАМ ДЕЦА,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Целодневна грижа за
деца в Elk Grove Village.Предлагам три хранения с
домашно приготвена храна,сън ,учебни занимания
и забавления !За повече информация звъннете на
2244253371 2247899297 №16375
COAST TO COAST

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ,
Цена US$ , Зипкод 53404, Счетоводни услуги за малки и големи транспортни фирми. Фактуриране, факторинг, заплати, справки. Повече от
20 години опит със счетоводство за
транспортната индустрия. Всичко
се прави online пред вашите очи.
Вашият счетоводител е далеко колкото едно обаждане по телефона.
2629898155 №17499
ТАКСИ ,
Цена US$ 100.00, Зипкод 81657, Изготвяне и електронно изпращане на вашите такси. Ние сме специализирани в комплексни такс ситуаций. Нашите
услуги са виртуални, което значи че всичко ще
бъде приготвено с помощта на вашият мобилен
телефон. Нашият уебсайт е www.vtaxservices.com.
Нашите цени са достъпни и приемливи. 9703068221
№17423
NEW TRUCKING COMPANY,
Цена US$ 999.00, Зипкод 11111, Искате да си отворите trucking company? Нашият екип ще ви помогне с всичките нужни разрешителни,лицензи идр.
обадете се за повече информация - 1-773-600-3992.
7736003992 №17425
БИЛЕТИ, БГ,
Цена US$ 0.00, Зипкод , САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ ИЗГОДНО до България и до цял свят. Направете заявка
на е-майл: dimitrova07@gmail.com или на тел: (847)
854-8094. Застраховка, покриваща вашето пътуване. 8478548094 №17302
2,5 Ц. ДО БГ,
Цена US$ 0.00, Зипкод , ГОВОРЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА ПОМАЛКО. 2,5 цента до България. Регистрация на тел:
(847) 854–8094. Говорим български. 8478548094
№17224
DL,
Цена US$ 0.00, Зипкод , Междунадна шофьорска
книжка, ID Card. Без SS номер, без изпит. За туристи, студенти, временно пребиваващи. Валидна 10
г. Тел: 847-854-8094 Е-майл:dimitrova07@yahoo.com
№17225
SOMEWHERE ELSE
ТЕРМОЛИФТИНГ НА ЛИЦЕ,
Цена US$ 40.00, Зипкод 1505, Скъпи Дами! По случай на Св. Валентин сме Ви подготвили специална
промоция: термолифтинг на лице само за 70лв.
Повече информация можете да получите на тел.
+359885108502 и https://prettylab.bg/termoliftinglice 885108502 №17372
УСЛУГИ
Търся
Chicago + suburbs
ДЕТЕГЛЕДАЧКА,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Търся жена за гледане
на момиченце на 18 месеца в Mt Prospect. За повече
информация обадете се на 248-946-9185. №17035
ТЪРСИ ЖЕНА,
Цена US$0.00, Зипкод 60007, Богат 37 год. ерген си
търси сериозна и отговорна булка с американски
паспорт. Детайли-по телефона! 7738959620 №17328

ПРОДАВАМ
Chicago + suburbs
HONDA CIVIC 2012ГОД.,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60070, Продавам Honda Civic
2012год. 58870 ml. Отлично състояние. Цена по договаряне, 1-872-400-1904 №17465
53 FT РЕМАРКЕ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Продавам 53 foot
ремарке 2011 Great Dane. tel. 708 415 0590 Pencho
№17491
2006 VOLVO VNL670,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, 2006 Volvo
VNL670. 1,459,000 miles Good condition!Ready to
work!Motivated seller! Call GEORGI 773-691-6397
№17441
ПРОДАВАМ VOLVO 670,
Цена US$ , Зипкод , Продавам Volvo 670, 2006 година. 1,133,000 мили. Cumins 485hp, 13 ръчни скорости, работи от под до петък, рекърд за ремонти от
2011 год. Много нови части. Цена $11,000. Тел.: 773968-9312 №17461
AUDI A6,
Цена US$ 1,650.00, Зипкод 60093, Продавам AUDI A6
в много добро състояние. Тел.: 7736663565 №17395
NISSAN ALTIMA 1998,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60618, Продавам запазен
Nissan Altima 1998, на 206,000 мили. 7739640988
№17364
NISSAN ALTIMA 1998,
Цена US$ 1,200.00, Зипкод 60618, Продавам запазен Nissan Altima 1998 за $1200. Колата е на 206,000
мили. 7739640988 №17368
TRAILER FOR SALE,
Цена US$0.00, Зипкод 60191, Продавам Trailer 2017
Great Dane в отлично състояние, нови гуми. Цена по
договаряне. Tel. 224.409.4035 2244094035 №17335
STOUGHTON 2013,
Цена US$ 13,500.00, Зипкод 60501, FOR SALE DRY
VAN STOUGHTON 2013. TIRES OVER 90% NEW AIR
TANK NEW BRAKES WOOD FLOOR,PLATED WALLS AIR
RIDE 13500 7734261230 №17292
CHEVY MALIBU $ 999,
Цена US$ 999.00, Зипкод 60016, Chevy Malibu, 2003г.,
171 000, CD, automatic lights, no check engine light
(pass emission test 2019), нови гуми Michelin, цвят
златист, цена: $ 999 2248303908 №17293
VOLVO VNL 670,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, Volvo VNL 670, 2006,
1,450,000 miles. Great condition!Ready to drive!Call
now!Georgi 773-691-6397 7736916397 №17296
PRODAVAM AUDI 6,
Цена US$1,990.00, Зипкод 60093, Продавам Audi 6
в добро състояние 2003 г. 164000 мили. всичко работи, нови гуми, акумулатор, накладки, подгряващи
седалки, вериги, качествена музика и други. $1990
заслужава си. 7736663565 №17240
2009 VOLVO VNL670,
Цена US$15,900.00, Зипкод 60194, AUTOMATIC
exceptionally well maintained: 950,000 miles,CUMMINS
engine,on- time oil changes, and regular preventative
maintenance performed. Ready for the road! DRIVEN
BY NON-SMOKER!! Includes inside: Microwave and
fridge!. Become the lucky owner today! CALL NOW!
Contact Jimmy @ 872-240-0067 №17079
08 VOLVO VNL,
Цена US$ 12500, Зипкод 60004, Продавам 2008 Volvo
VNL, D12 двигател, много добро състояние. Чисто
нови, съединител, спирачки, водна помпа. Камиона е в движение, 1 250 000мл. Цена 12500$, цената
може да се коментира. 7737338399 №17047
HONDA CIVIC,
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60706, Продавам HONDA
CIVIC 2002год 1500$.тел:630 880 4147 или 630 624
2969 №17005
ПРОДАВАМ CENTURY,
Цена US$ , Зипкод 60016, Продавам Fredliner
Century, 99 г. enginе Detroit, отлично състояние 773
954 2381 №16820
VOLVO 670 MONEYMAKER
Цена US$ 19,999.00, Зипкод 60525, Продавам VOLVO
670 2007г. Отлично състояние, готов за работа, нови
батерии, гуми – 70%, имам документи от подръжката DYNO TEST може да се направи, мили – 1,320,000
Цена - по договаряне Светлин (708)261-9099
№16629
АТЛАНТА
TRAILER FOR RENT,
Цена US$0.00, Зипкод 46403, 2017 Dry Van, 53\” Great
Dane trailer for rent, exellent condition. New tires.
Available now. Gary, IN 46403 Text or call: 224.409.4035
2244094035 №17338
КУПУВАМ
Chicago + suburbs
PILOT POINTS,
Цена US$0.00, Зипкод 60630, Купувам точки от PILOT.
7738373656 №17352
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Запеканка с броколи и шунка

Чаени бисквити с какао

Д

омашно приготвените чаени бисквитки са много по-вкусни от готовите от магазина - опитайте и
ще се убедите.
150 г масло се затопля леко до омекване. Прибавя се 70-80 г пудра захар и
се разбива до побеляване.
Прибавя се жълтъкът от 1 яйце и се
разбърква добре.
Добавя се 200 г брашно с разбъркана
в брашното 1 бр. ванилия. Разбърква
се тесто, като постепенно се прибавя 1
с.л. какао, което не трябва да се изсипва наведнъж, за да се разтвори добре и
да не остане на топчета.
Тестото за бисквитите се слага за 10
мин. в хладилника, за да се стегне.
Правят се малки топчета. В средата

З

апеканката с броколи и шунка е
много вкусна идея. Предлагаме ви
една рецепта, с която може да изненадате приятно семейството за обяд
или вечеря. Особено ако сте почитатели на броколито. Изпълнението е лесно, а крайният резултат ще надмине очакванията ви.
500-600 г броколи се накъсват на
цветчета, които бланшираме във вряща подсолена вода за минута. Важно
е, когато извадим зеленчука, веднага след това да го залеем със студена
вода, за да не потъмнее.
3 бр. средно големи картофи и 3 бр.

на топчето се правят дупчици. Потапят
се в белтък, като една част от бисквитите могат да се овалват след белтъка
в захар.
Правят се и бисквитки, като топчетата се сплескват и отгоре се слага бадем
и се намазват с четка от белтъка.
Чаените сладки се слагат върху хартия за печене на тава с дупки, за да се
надуят добре.
Пекат се 10 мин. на 180 градуса и още
10 мин. на 150 градуса. Чаените бисквити с какао са много вкусни, ще харесат
на гостите и близките ви на следобеден
чай или кафе.

Да ви е сладко!

моркови се нарязват на парчета и се
сваряват.
Към сварените зеленчуци прибавяме
нарязана на кубчета 200 г шунка и 200
г извара.
Овкусяваме нашата запеканка със
сол, черен пипер и магданоз.
2 бр. яйца се разбиват и се добавя 1
ч.ч. цедено кисело мляко. Изсипваме
готовата заливка и печем на 180 градуса за около 30 мин. Когато запеканката
получи приятен златист загар, можем
да я поръсим с настърган кашкавал и я
допичаме, докато и той се разтопи.

СУДОКУ

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

ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БР.

ВЪЛНИ
Дебелите линии означават области, наречени клетки. Напълнете всяка клетка с уникални 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.

ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БР.

Отговор на кръстословицата от миналия брой
ВОДОРАВНО: „Затворнически рок” - Триор - Спирала - Ексод - Лакти Азия - Лиман - Фронт - Дон - Зона - „Алиот” - Апа - Нотара(Константин)
- Тафта - Як - Хив - Лимфа - Оофор - Теке - Пилон - Трем - „Не” - Осман(Ал
Гази) - Софит - Листо - Атина - Иск - Виме - Аплик - Устои - Арара Пауни - Ас - Лян - Венци - Капери - Нето - Тиква - Асен - Ек - Рахит Изпит - Омара - Април - Ето - Брук - Ботуш - Обрат - Устрем - Шишче Но - Оса - Орляк - Калеко - Елам - „Евита” - Елек - „Сватбата на Фигаро”.
ОТВЕСНО: Разклонители - Янко Русев - Синове - Имане - Мусала
- Автомат - Косер - Тракт - Ат - Орда - Алест - Авоар - Ромб - Три Нари - Моаре - Хабер - Нол(Дитер) - Лампа - Панти - Омлет - Жирафи
- Финал - Цитат - Ява - Кротал - Типик - Пушкин(Александър) - Честота
- Осика - Вирши - Та - СПИН - Фонон - Укази - Шкаф - Ски - Тато - Фауна
- Плоча - Ира - Пафти - Сипаи - Белег - Бразда - Ортит - Естер - Ела Олио - Яре - Соаре - Танкер - Окаяник - „Мики синьото око”.
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Смърт и духове: Смразяваща
история от Роуд Айлънд
ПАВЛИН ДИМИТРОВ

pavlin@bg-voice.com

С

мърт след смърт, къща, пълна с духове, и една жена, обявена за вещица, все още всяват страх сред жителите на
Харсвил. Събитията в малкото градче на територията на щата Роуд
Айлънд, случили се в края на 19 век,
продължават и днес да вълнуват хората, а историите, които се препредават от
поколение на поколение, станаха повод
за създаването на филма „Заклинанието“, излязъл през 2013 г.
Авторите му се ангажират с твърдението, че пресъздават истински лица и събития, а център на всички тях безспорно
е Батшеба Шърман.
Тя се ражда през 1812 г., расте като
обикновено момиченце и се превръща
в красива девойка. Когато минава 30те, тя се жени за местен фермер, от който има син Хърбърт. Говори се, че преди
него имала още две деца, но те починали много малки.
Всичко в малкото градче Харсвил тече
в обичайния си ритъм, когато едно събитие променя всичко.
Детето на съседите на Шърман умира при неизяснени обстоятелства, до-

Едно дете умира при неизяснени обстоятелства
и това става повод за различни догадки

като е поверено на нейните грижи. колкото от чиста завист към красотата й.
Проведеното разследване след трагеКаквито и да са били причините за
дията открива малка подутина в мозъ- нападките обаче, тя била принудена да
ка на малката жертва, а според експер- се затвори вкъщи и да се остави на дотите причина за нея може да бъде силен броволна изолация. Затворена у дома,
удар в областта на главата. Шърман е из- някогашната красавица се озлобява и
правена пред
ожесточава,
съда, но ниа според рекой не казва
дица свидес категоричтелства запоност каква е
чнала и да се
причината
държи безза подутинамилостно със
та и вината й
слугите си,
за смъртта на
които държадетето остава
ла гладни с
недоказана.
дни. И така в
Тя е сво- Снимка на къщата на семейство Шърмън
града плъзва
бодна, но нимълвата, че
кой не вярва в невинността й, което я тя е вещица, обладана от демони.
превръща в мишена на безмилостни
Те се подсилват още повече от слунападки и много злоба от страна на съ- ховете за странната й смърт. Жестокагражданите й. Според някои преразка- та господарка издъхва през 1885 г., като
зи от онова време много от домакини- обстоятелствата около смъртта й остате, които безпощадно я атакували, били ват необяснени и днес.
задвижвани не толкова от убеденостТялото на Шърман
та, че Шърман е убила съседското дете,

се парализира

(“сковава се като камък“, както разказват
по онова време) и тя умира. За съгражданите й това е поредното доказателство, че Батшеба е имала вземане-даване със Сатаната и че именно тъмните
сили са си взели дължимото, отнемайки
живота й по този необичаен начин. Според скептиците – тя просто е издъхнала
от някоя непозната по онова време болест.
Но смъртта й не слага край на злощастните събития, свързвани с нейното име.
През януари 1971 г. в Old Arnold Estate,
имението на Шърман, се настаняват
нови обитатели. Семейство Перон няма
ни най-малка представа в какво се забърква. Каролин, Роджър и петте им дъщери - Андреа, Нанси, Кристин, Синди
и Ейприл, са на път да се изправят пред
най-страховитото и неочаквано преживяване в живота си. Както по-късно самите те споделят в свои интервюта –
къщата им се оказва местообитание на
множество призраци, с които са имали
постоянен и доста близък контакт. Те
разказват, че повечето изглеждали дружелюбни за разлика от един – този на
отмъстителната Батшеба Шърман. Атаките й били насочени основно към Каролин Перон – майката в семейството,
както е показано и във филмовата лента
на режисьора Джеймс Уан. Самата Каролин разказва, че според нея Батшеба искала да заеме мястото й в семейството и
да отнеме съпруга й Роджър.
„Който и да беше този дух, той се смяташе за господар на къщата и негодуваше, че трябва да се състезава с майка ми
за тази позиция“, казва най-голямата от
дъщерите в семейство Перон – Андреа.
Когато страховитите призрачни набези излизат от контрол, на помощ на
семейството Перон се притичат Ед и
Лорейн Уорън. През 1952 г. двамата основават първата по рода си общност за
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Снимкa: Flickr
Батшеба Шърман

лов на духове в района на Ню Ингланд.
Ед е бивш полицай и ветеран от Втората
световна война, който впоследствие се
преквалифицира в

самоук професионален
демонолог
Съпругата му Лорейн твърди, че е медиум, който има способност да се свързва и разговаря с демоните, които Ед открива.
След като посещават Old Arnold Estate,
Ед и Лорейн потвърждават думите на семейство Перон за наличието на паранормална активност в дома им. Не само
това, но по думите на Лорейн, която става консултант при създаването на първа и втора част на „Заклинанието“, показаните в двата филма смразяващи кадри
и събития отговарят на самата действителност. Тя твърди още, че наистина по
време на един от сеансите, проведени
в къщата на семейство Перон, Каролин
е била обладана от зъл дух (и всички са
убедени, че е именно този на Батшеба).
Каролин започнала да говори на непознат език с чужд глас и да се издига със
стола, на който седяла, високо във въздуха.
Историите около смятаната за кръвожадна вещица Батшеба Шърман не
свършват. Легендата разказва, че приживе тя е отнела живота не само на съседското дете, което било поверено на
грижите й, но и на три от собствените си
четири деца. В официалните документи
обаче няма информация дали Батшеба
в действителност е имала други наследници освен единствения си син Хърбърт. Той надживява своята майка и създава собствено семейство и деца.
През 2011 г. Андреа Перон издава първи том от поредицата House of Darkness:
House of Light - The True Story. В книгите
си тя описва 10-годишния престой на семейството си в призрачната къща и контакта им с откритите там свръхестествени съквартиранти.
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Милена Тодорова със сребро
на Световното по биатлон
Българката допусна грешки, но бяга отлично и стигна до победата

Б

ългарската биатлонистка Милена Тодорова записа голям
успех. Младата състезателка спечели сребърен медал в
индивидуалната дисциплина
на 12.5 км на Световното първенство за
юноши и девойки.
Тодорова допусна три грешки в четирите си стрелби, но бе отлична в бягането и стигна до сребърния медал.
Българката завърши на 1:07.9 мин. зад
победителката Анастасия Халиулина от
Русия. Трета завърши швейцарката Еми
Басерга.
Още две българки участваха в надпреварата. Мария Здравкова се класира
на 24-о място с

Българин с медал
от Световното
по зимно плуване

Б

две пропуснати мишени
и изоставане от 3:45.3 мин., а Любомира
Пехливанска допусна 5 грешки в първите си две стрелби и не завърши.
Друга българска надежда на зимните спортове, Владимир Зографски, завърши на 31-о място в състезанието от
Световната купа по ски-скок на голямата
шанца в Лилехамер (Норвегия).
Зографски получи 107.4 точки след
117.5 м в първия си опит и остана само
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Снимкa: dunavmost.bg

на 2.8 точки от място сред първите 30,
които продължават във втория скок и
си гарантират точки за Световната купа.
Лидер в средата на състезанието със
149.4 точки е световният шампион Маркус Айзенбихлер (Германия), който направи най-дълъг първи скок от 138.0 м.

ългарин грабна медал от Световното първенство по зимно плуване. Теодор Цветков се
пребори за третото място на 1000 м
по време на състезанието, което се
проведе в Словения. На Богоявление тази година той извади кръста от
река Дунав.
Следващата цел на Теодор е световното по плуване в ледените води
на Антарктика.
„Там е по-сериозна подготовката, защото температурата е 0 градуса, може и под 0 да падне. Аз искам
на един километър да се пусна. Ще се
стремя към 13 минути“, заяви плувецът пред rousse.info.
За да участва в събитието обаче, на
Теодор са му необходими 12 000 лева
и се нуждае от подкрепа за събиране
на сумата.
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Бела Хадид

Кейт Бекинсейл

Кая Гербер

Известни, секси и... сами
В
Те могат да имат всеки мъж, но предпочитат свободата

сяка от тях е красива, известна
и секси. Какво повече може да
иска една жена, за да спечели
което си поиска мъжко сърце?
Но те са свободни – потънали
изцяло в кариерата си или все още преживяващи скорошна раздяла.
Да, могат често да бъдат видяни по
партита или вечери със знайни и незнайни партньори, но това със сигурност не е
любовта. Може би имат нужда от почивка или може би просто се радват на свободата – ето ги, необвързани и секси.

но със сигурност й се налага да се справя
и с много обожатели. А и на тези години
хормоните карат човек да прави глупости. А мнозина биха искали да са нейната
„глупост“, макар и за кратко.

Ванеса Хъджинс

Ирина Шейк
Руският модел се раздели с актьора
и режисьор Брадли Купър през лятото на 2019 г. след четиригодишна връзка. Двамата имат едно дете и очевидно
са запазили добрите си отношения, защото излизат заедно с двегодишната си
дъщеря. Дори са се разбрали да живеят
в един и същ град - Ню Йорк, заради детето. Моделът наскоро сподели в интервю, че е разбрала какво предизвикателство е да си самотна майка и да градиш
кариера. Но за частта със „самотна“ със
сигурност има голяма опашка от желаещи, които биха искали да помогнат. Въпросът е кого Шейк ще допусне в живота
си... и кога.

Бела Хадид
Оставаме на вълна супермодели с
една жена, чието име безспорно й подхожда. В романтичен план тя също е в
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Ванеса Хъджинс

Риана

любопитна ситуация - в периода 20152019 г. се занимаваше с рапъра The
Weekеnd. Двамата редуваха събирания и
раздели, като междувременно той имаше връзка с певицата Селена Гомез, преди пак да се събере с Хадид, припомня
webcafe. През 2019 г. обаче тя за пореден
път каза „Довиждане!“ на The Weekend и
поне засега е свободна. Но с такива особени отношения не е изключено отново
да ги видим заедно.

Едва ли е изненадващо, че тази връзка
не просъществува дълго. Все пак Дейвидсън по-късно разказваше как „чичовците му откачили“, когато разбрали коя
е приятелката му. Дано не го е казвал и
на нея... А Кейт чака следващото любовно приключение, което за жена с нейната визия със сигурност ще започне скоро.

Кейт Бекинсейл
На екран Бекинсейл е най-позната
с това, че лови вампири. Извън него - с
вкуса си към по-млади мъже. Последната публична връзка на Бекинсейл беше с
актьора Пийт Дейвидсън (Saturday Night
Live), който е с 20 години по-млад от нея.

Кая Гербер
Пийт Дейвидсън сякаш не е подходящият избор за сериозна връзка и моделът Кая Гербер лично се е убедила в това.
Романсът й с актьора е продължил едва
три месеца, което очевидно е било достатъчно за 18-годишната Гербер. Дъщерята на Синди Крофорд върви по стъпките на майка си, що се отнася до кариера,

Понякога и дългосрочните връзки
достигат своя финал. Хъджинс е неприятен пример за това, след като се раздели с колегата си Остин Бътлър („Имало
едно време в Холивуд”). Преди това двамата бяха заедно в продължение на цели
девет години. Едва 31-годишна, Хъджинс
преди това имаше 5-годишна връзка със
Зак Ефрон. Следващият любим едва ли
ще бъде избран лесно, защото ако може
да се съди по досегашния й опит, той ще
бъде избран така, че отношенията им да
продължат поне няколко години...

Риана
Певицата имаше тригодишна връзка
със саудитския бизнесмен Хасан Джамийл. През по-голямата част от това време Риана не разкриваше много за отношенията си, но все пак в едно свое
интервю сподели, че е „влюбена”. Според Us Weekly и People обаче двойката
е сложила край на връзката в началото
на 2020 г., защото „не са си подхождали”.
Далеч от пика на славата си, Риана може
би разполага с повече време за търсене на подходящия мъж. А и нека бъдем
честни - всеки избор би бил по-добър от
Крис Браун.
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83-годишният Берлускони
с ново младо гадже

Н

овата 30-годишна приятелка на бившия
италиански премиер Силвио Берлускони Мария Фашина, била толкова увлечена по
него, че си татуирала неговите инициали върху
тялото си.
Красивата блондинка била фенка на партията
„Форца Италия” на 83-годишния политик и се запознала с него, докато работела като пиар на футболния клуб „Милан”.
Според запознати тя
спечелила
сърцето на
влюбчивия
Силвио, като
му изпращала страстни
писма. Така
се зародил пламъкът между двамата и Берлускони загърби Франческа Паскале, отдавнашната си
34-годишната приятелка, с която беше от 12 г.
В по-младите си години Фашина става фен на
„Милан” и на неговия собственик Берлускони. Изглежда именно тогава тя си татуира инициалите
му SB.

Куче скочи с парашут

К

уче и собственикът му, и двамата любители
на силните усещания, скочиха с парашут от
повече от 700 м в швейцарски алпийски ку-

рорт.
Това не е първият скок с парашут за смелото
бордър коли Казуза. Всъщност шестгодишното
куче често участва в каскадите на своя собственик Бруно Валенте. То вече е скачало с парашут 40
пъти, последният от които в швейцарското селце
Лаутербрунен. Каскадата дори била заснета от
приятел на Валенте.
„Казуза е скачал много пъти, той е много добре
трениран и вярва на Бруно“, казва фотографът.
Собственикът на кучето споделя, че идеята да скача с него дошла, след като често
било трудно да намери човек, на когото да
остави Казуза по време на каскадите.
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Григор Димитров:
Харесвам бързите коли

К

ак релаксира Григор Димитров? Отговорът на този въпрос даде самият той, говорейки пред телевизия Си Би
Ес, точно преди мача с Рафаел Надал в Атланта.
„Чувствам се релаксиран, когато
съм на пистата. Когато карам бързо, ставам много по-спокоен. Някои
приятели имат същото хоби и много
се уча от тях“, разкри той.
Освен че си почива в родния град
Хасково, където майка му го глези с
любимите му гозби, тенисистът изтъква, че чувства Монте Карло като
свой втори дом.
„Винаги търсех място, където да
релаксирам, когато се прибирам
вкъщи. Живял съм по целия свят
– от Калифорния до Париж. Винаги съм се наслаждавал на големите

градове, но в същото време исках
да имам място за почивка и го наме-

рих в Монте Карло“, коментира Димитров.

US акробат мина по въже
над активен вулкан

41

-годишният „Крал на
въжето”
осъществи
най-високия преход
в своята опасна кариера. Американският акробат стана
първият човек, преминал по въже
над действащ вулкан, като измина

разстояние от 550 м над кратера на
Масая в Никарагуа, без да използва
мрежи или обезопасяващи въжета.
Успешният му опит беше проследен на живо от телевизия Ей Би Си в
рамките на двучасовото шоу „Вулкан
на живо с Ник Уаленда“. „Това беше

едно невероятно начинание“, коментира акробатът. „В първата част на
прехода виждах как под краката ми
бълбука лавата“, допълни той.
Уаленда сподели, че изпусканите
газове от магмата са дразнели очите
му, въпреки че е носел газова маска.
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Енрике Иглесиас
и Рики Мартин
заедно на турне

Жизел Бюндхен: Денят ми
започваше с четири цигари

В

книгата си „Lessons: My Path To a Meaningful
Life“ Бюндхен разкрива, че в ранните си години е започвала деня си само на едно кафе
и четири цигари и завършвала деня с пържола и
пържени картофи, бутилка вино и още цигари.

Л

атинозвездите Енрике Иглесиас и Рики Мартин
оповестиха съвместно турне в Северна Америка.
В рамките на северноамериканското турне
двамата изпълнители ще посетят 21 града. Концертната им обиколка ще започне на 5 септември във Финикс, Аризона, и ще приключи на 30 октомври в Атланта, Джорджия.
„Това е исторически момент. Отдавна имаме желание
да направим нещо съвместно. Шоуто ще бъде впечатляващо”, казват Иглесиас и Рики Мартин.
Очаква се двамата носители на награди „Грами” да зарадват феновете си с изпълнения на най-големите си
хитове. Специален гост на турнето им ще бъде изгряващият латиноизпълнител Себастиан Ятра.

Мастършеф
Божана – руса,
слаба и с гадже
от Америка

О

т много кулинарни риалити в България със
сигурност едно от най-ярките лица сред победителите ще остане Божана Кацарова. В тв интервю тя изненада зрителите с тотална промяна - вече е блондинка и е доста вталена.
Преди време си задала въпроса какъв път точно иска
да поеме - дали този на професионалния готвач или на
човек, който се занимава с предприемачество, комуникации и храна. Избрала втория.
Божана организира множество събития, фестивали,
била е и шеф на частна яхта, с която обиколила цялото
Средиземноморие.
Нещо повече - тя има и нов мъж в живота си. Той е
американец и се занимава с менажирането на класически хип-хоп групи. Признава, че се чувства щастлива и
че той е изключителен човек.

Това сериозно се отразява на здравето й и тя
започва да изпитва безпокойство и паник атаки,
които едва не я убиват. „Достигнах дъното. Беше
толкова тежко, че не можех да дишам и си обещах да се променя“, казва тя пред австралийския
„Vogue“.
Бюндхен признава, че е имала ужасни главоболия. „Вместо да пия кафе и да пуша цигари сутрин,
започнах да тичам“. След това идва ред на медитацията, която й помогнала с безпокойството и паник атаките.

Вино потече от чешмите
в италианско градче

О

т чешмите на малко градче в Северна Италия потече вино.
Ситуацията в град Кестелветро ди Модена обаче се оказа инцидент, а не чудо, както повечето местни си помислиха.

Кайли Дженър даде имена
на пръстите на краката си

Н

ай-младата милиардерка в света Кайли Дженър
даде имена на пръстите на
краката си, след като потребители в социалните мрежи й се
присмяха за размера им.
Риалити звездата, която натрупа
състояние от козметични продукти, публикува в Инстаграм снимка отблизо на пръстите на краката си с табелки с имената им пред
тях - Тес, Тийг, Тиа, Трикс, Тоби, Тони,
Тани, Таша, Талия и Тина. По-дългите пръсти носят мъжки имена, написа Дженър.
Преди дни Кайли и сестра й Кендъл публикуваха снимки на краката
си и техни последователи се присмяха на Кайли, че единият от пръстите й е много къс. Тя обясни, че
като ученичка го счупила и след
травмата той останал по-къс от другите.

11 - 17 март 2020 г.

Водоснабдяването беше прекъснато заради
техническа грешка във вътрешния тръбопровод
на местна винарна. Вместо по специализирания
тръбопровод, там пуснали местното вино за бутилиране по тръбите за водоснабдяване.
Винарната „Кантина Сетеветро“ написа във
Facebook, че „инцидентът не е причинил хигиенни или здравни рискове“ и се извиниха за „евентуални неудобства“.
Проблемът е решен бързо. Според местния
вестник „Ресто дел Карлино” това е отнело малко
повече от час.
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Славена Вътова хапва
хлебарки с чеснов сос

Х

лебарки с чеснов сос е най-екзотичното ястие, което е опитвала Славена Вътова. Оказва се, че Мис България 2006 сама си го поръчва, когато посещава за първи път испанския
остров Майорка. Не знаела езика, но била ентусиазирана да опита, и затова, без да иска, посочила ястието, което за някои местни означавало
деликатес.

„Разбрах как се прави, но тук, като се върнах в
родината, не пожелах да си го сготвя. Предпочитам българската кухня”, смее се моделката.
Моделката успява за една година да свали 25 кг.
Набляга на спорта, практикува йога, прави и диета, която е по-скоро определен режим на хранене, като изхвърля сладкото, млечните продукти и
хляба.

Концертът на Ал Бано и
Ромина Пауър в BG се отлага

К

онцертът на дуото Ал Бано и Ромина Пауър
се налага да бъде отложен поради усложнения и рестрикции при пътуването и пребиваването на италиански граждани в България, съобщиха организаторите.

Норт Уест пя заедно
с баща си в Париж

6

-годишната дъщеря на рапъра Кание Уест и Ким Кардашян никак не се притеснява
от публика и дори се чувства
комфортно сред множеството хора.
Това доказа самата тя по време на
шоуто на баща си в Париж, където
Кание представи новата си колекция от марката Yezzy по време на
Седмицата на модата във френската
столица. Норт се появи на сцената,
за да покаже своите певчески умения и доказа, че е достоен заместник на баща си.
Въпреки че това е първото солово изпълнение на Норт, тя не за първи път показва певческите си умения. Преди това е участвала заедно
с баща си по време на неделните му
служби, за да изпеят няколко песни
заедно.
Освен че може да пее, 6-годишното момиче има и усет към модата.

Бриджит Джоунс – филмовата
героиня на всички времена

Б

риджит Джоунс бе обявена
за най-вдъхновяващата филмова героиня на всички времена.
Бриджит Джоунс, в чийто образ се
превъплъти Рене Зелуегър, оглавява списък, създаден въз основа на
изследване, което бе поръчано от
Скай синема по повод Международния ден на жената - 8 март.
Ерин Брокович, чиято роля се изпълнява от Джулия Робъртс в едноименния филм, е на второ място, а
третото заема Хърмаяни Грейнджър
от поредицата за Хари Потър.
В челната петица са също персонажите Мери Попинс и Матилда от
едноименните филми.
Сред другите женски персонажи
в списъка са Красавицата от „Кра-

савицата и Звяра”, Мулан, принцеса
Лея, в чийто образ е починалата актриса Кари Фишър, от „Междузвездни войни”.

Списъкът с филмовите супергероини включва също Капитан Марвел,
Черната вдовица, Валкирия, Жената-котка.

Хари и Меган отново
на Острова

Х

Всички пътници, пристигащи от Италия, трябва
да бъдат поставени под задължителна карантина
и това би възпрепятствало провеждането на концерта на 19 март.
Мениджмънтът на артиста, базирайки се на информация от италианското външно министерство, реши, че при създалите се обстоятелства
е най-добре концертът да бъде отложен. Това са
форсмажорни обстоятелства, независещи от артиста и организатора на събитието.
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ерцозите на Съсекс Меган и
Хари участваха в официална церемония във Великобритания
за първи път, откакто през януари обявиха, че се оттеглят на 31 март
от ангажиментите си в кралското семейство.
Съпрузите участваха в церемонията
по връчването на наградите на фондация „Индевър” за постижения на болни
или ранени британски военнослужещи
в Лондон.
Принц Хари, който има 10-годишна
служба в армията, подчерта в речта си
при връчването на една от наградите,
че е „горд да служи на кралицата и на
страната”. Меган, която също връчи награда, каза, че се радва да е отново в
страната.
Принц Хари откри заедно със световния шампион от Формула 1 Люис Хамилтън музея „Силвърстоун Експириънс”.
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Джулиана Гани – на ски
с народна носия

Д

жули
жулиана
иан
анаа Га
Гани и ггоденикът
оден
од
еникът й Илиян
Найденов присъстваха на масово
спускане със ски и народни носии
на 3 март в Пампорово и не пропуснаха да изразят впечатленията си в социалните мрежи.
„Беше един от малкото дни, в които всички сме сплотени, усмихнати и позитивни.
Настръхвам, като си спомня как по ски пистата се спусна 25-метрово знаме, обгърнато в народни носии! Щастлива съм, че бях
тук и го изживях заедно с всички присъстващи“.
Плеймейтката съобщи, че смята да подари дрехите, които е носила по време на бременността, и ще ги раздава чрез Facebook.
Докато си почиват и каляват бебето на
чист въздух в Пампорово, двамата потвърдиха, че синът им носи името Давид.

На 107 г. почина найвъзрастният българин
107-годишният дядо Неделчо от Свиленград
издъхна месец преди 108-ия си рожден ден, който трябваше да отпразнува на 4 април.
Дори и на преклонна възраст, столетникът можеше да се похвали с много добро здравословно
състояние.
В Свиленград всички познаваха добродушния
старец. Неделчо Бойков е роден през 1912 г. в
село Мерхамли (дн. Гърция), но като бежанец от
Беломорска Тракия семейството му се заселва в
хасковското село Костур. От 1950 г. фамилията
живее в Свиленград. „Истината е, че съм роден
през 1911 г., но се получи объркване в регистрите
и затова ме водят с една година по-млад”, разказвал пред близките си Неделчо. Бил е фронтовак
през Втората световна война.

Секси синоптичка
провокира с
изкушаващи
кадри

26

-годишната
годишната блондинка
блондин
инка
ка Сол
Сол ПеПе
рез не се свени да покаже повече от перфектната си фигура.
И това вероятно е причината да
има над 5 млн. последователи в Туитър. Наскоро тя направи нещо, което със сигурност ще добави нови фенове в профила й. Показа на снимки, че със сигурност може да се яви, а защо не и
да спечели конкурса за най-пищни задни части
- Мис Бум Бум.
Това, разбира се, далеч не е първата подобна
фотосесия на аржентинката. Тя всъщност редовно си качва снимки на изящните си задни части.
Причината за перфектните форми, от една страна, са супер гените й, а от друга - здравите тренировки във фитнеса, които също публикува онлайн.

Отгледаните в Космоса
марули са безопасни

О

тгледаните в Космоса марули са безопасни за консумация и са вкусни. Заключението е на изследователи от космическия
център „Кенеди“ на НАСА във Флорида.

Даниъл Крейг ще продължи
да шпионира

А

ктьорът Даниъл Крейг
може да продължи да изпълнява ролята на пленителния шпионин Джеймс
Бонд и занапред. Очакваше се
Крейг за последен път да се превъплъти в агент 007 в продукцията „Смъртта може да почака”, чиято премиера бе предвидена през
април, но бе отложена за ноември
заради коронавируса. Във филма
Крейг играе за пети път шпионина.
„Не смятам, че Крейг е приключил с Джеймс Бонд”, каза източник
от продукцията.
След края на снимките на „Спектър” Крейг заяви, че по-скоро би си
прерязал вените, вместо да изиграе
Бонд още един път.
Крейг за пръв път изпълни ролята на 007 през 2006 г. в „Казино
Роял”
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Те изследваха реколтата от марули, отгледана
от астронавтите на борда на МКС от 2014 до 2016
г. и установиха, че растенията са напълно безопасни за консумация - не съдържат никакви болестотворни микроби и са хранителни точно толкова, колкото и отглежданите на Земята.
Астронавтите се хранят с изсушени храни. В
предварително обработените за Космоса храни
не се съдържат витамини С, В1 и К, както и калий.
Затова е важно да могат да се отглеждат свежи зеленчуци в Космоса и са безопасни за здравето.
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С конен трамвай към пингвините
на Гранитния остров

Дървеното трасе за придвижване

е изградено още през 1864 г.
ЛЮБА МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

С

мята се, че трамваят е един
от най-старите видове градски транспорт - първата от
все още действащите линии
на електрическите превозни
средства е открита в Берлин още през
1881 г.
Конният трамвай обаче се е превърнал в икона за Южна Австралия и служи на туристите от 1894 г., за да могат да
се придвижат от град Виктор Харбър до
Гранитния остров. Дългогодишният опит
в подобен вид транспорт предоставя на
посетителите възможността буквално
да “впрегнат” един от прекрасните коне,
порода Клайдсдейл, и да се придвижат с
двуетажните малки трамвайчета до Гранитния остров по дървено трасе с дължина 650 м.
Конният трамвай на Виктор Харбър
използва четиринадесет коня Клайдсдейл и обслужва туристите на Южна Австралия всеки ден, през цялата година.
Трасето за придвижване е изградено още през 1864 г., но железопътната
агенция на Южна Австралия решава да
го отвори за обществено ползване чак
през 1894 г. Транспортната услуга бързо преминала в частни ръце, но след
петдесет години трасето се нуждаело от
пълна реставрация. Местното правителство подпомогнало ремонта, но не били
поставени релси. Поради тази причина,
между 1956 и 1986 г.,

туристите се придвижвали
с влакче на гуми
През 1986 г. бил одобрен проект за
възстановяване на трасето в първоначалния му вид, били направени реплики
на малките трамваи и на 14-ти юни същата година тази уникална услуга стартирала отново.
Намиращият се наблизо Гранитен ос-
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тров допълва приятното пътуване с конния трамвай. Той също е превърнат в
туристическа атракция, където любителите на животни могат да видят малки
пингвини в естествената им среда.
Задължително посетителите трябва да
използват услугите на професионален
гид, защото има изисквания за минимално разстояние между тях и животните,
ограничения относно снимачната техника, както и забрана за допускане на кучета и котки.
Този вид обиколка се предлага от 1991
г. и е любима на всички посетители, като
започва веднага след падането на мрака. Групите са съставени от малко участници и са водени от тренирани водачи,
които да представят малките пингвини,
които излизат на брега след края на деня
и се придвижват към дупките си. Там те
демонстрират типично поведение, в зависимост от сезона, което може да включи хранене на малките, оформяне на
гнездо и издаване на специфични звуци.
Водачите през това време разказват за
биологията, поведението и

адаптацията на тези
харизматични обитатели
Изграденият център е създаден с идеята да помага на животните и да ги адаптира. Предоставени са помещения, където гостите могат да се запознаят със

Снимкi: Flickr
Гранитният остров е дом на около 150 малки пингвина.

специфичния начин на живот на пингвините. Когато, например, се открие ранен
пингвин, той се донася в центъра, където
се полагат грижи и после отново се пуска в естествената му среда. Има направени и специални прозорци, през които
хората да наблюдават дивите животни
отблизо.
Ограниченията по време на относително близкия контакт с пингвините са
наложени заради посетителите, които не наемат водач и смущават малките
обитатели. Хората често използват много силни светкавици и фенерчета с бяла
светлина, които влизат в контакт със зрението на пингвините и те изпадат в дезориентация.

Знаете ли, че...
 През XIX век вагоните по
трамвайните релси са теглени
от коне.
 Първите в света градски
железници са построени в
Балтимор (1828), Ню Йорк (1832),
Ню Орлеан (1834).
 За столица на трамваите се
приема Санкт Петербург, тъй
като дължината на линиите
в града на река Нева е над
600 км. През 90-те години на
миналия век този факт дори
е регистриран в Книгата на
рекордите „Гинес”.
 Най-старите трамвайни вагони,
които все още се използват на
остров Ман, са произведени през
1893 г.
 Първият трамвай, при това
теглен от коне, се е появил
в Гьотеборг през 1879 г.
Електрическите трамваи се
появяват по улиците на града
през 1902 г.
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