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Искаше ми се в тази колонка да събера 

всички онези шеговити коментари от по-

следните дни след шокиращите резултати 

на това Световно първенство по футбол.  

Но нямам толкова място.
“Чувствам се като Аржентина – отпадна-

ло ми е.” Искаш ли да играем на Германия и Южна 

Корея?
- Как се играе? - Аз ще съм жалка, пък ти ще ме биеш.

Колажите на Меси и Роналдо заедно в 

самолета и правещи планове да гледат 

финала у дома. И какво ли още не измисли 

футболният фейсбук гений. Истината е, 

че това Световно се оказа много по-инте-

ресно от Шампионската лига и разби от 

емоции всички участници. В България и Ев-

ропа футболът е буквално на всяка крачка. 

Това за съжаление не е така в САЩ, а и 

заради часовата разлика е трудно човек да 

се подкара с бири от 7-8 ч. сутринта, когато 

са първите мачове. Но все пак това е едно 

страхотно начало на лятото, а четвъртфи-

налите съвпадат с дългия уикенд за 4 юли, 

така че enjoy! Един от любимите ми колажи по темата 

е на Ангела Меркел, която се обажда на 

Тръмп и му казва – Построй стената! Става 

въпрос за тази с Мексико, а шегата е, че 

немците отпаднаха точно от Мексико. Че 

е малко вероятно Тръмп да изпълни без-

смисленото си желание и да построи стена 

с южната съседка е ясно. Но той и неговата 

администрация строят бюрократични 

стени пред всички имигранти – настоящи, 

бъдещи, легални, нелегални. 

Нови цифри показват (повече на 

страница 6), че молбите на близо 800 

хиляди легални имигранти за американско 

гражданство не са разгледани, а се трупат 

по бюрата в имиграционната служба. Като 

се погледне статистиката в кои щати е най-

рязък скокът и там, където са се увеличили 

драстично отказите, не е трудно да си 

направим извода, че може би става въпрос 

за умишлено забавяне. Това са щати, къде-

то етническият състав на населението се 

променя и новите американски граждани 

биха били по-склонни да подкрепят демо-

кратите на предстоящите през ноември 

избори за Конгрес. Но това, изглежда, ще 

е невъзможно, защото молбите им няма 

да бъдат разгледани дотогава. Според 

имиграционни адвокати, ако човек иска да 

гласува на следващите президентски избо-

ри през 2020 година, то трябва да подаде 

молба за US гражданство в следващите 60 

до 90 дни. Под режима на Тръмп в някои 

райони на страната се чака до 20 месеца 

за интервю. А да не забравяме, че всеки 

щат има различни изисквания кога човек 

трябва да се регистрира като гласопода-

вател, за да може да пусне бюлетина. И ако 

тези 800 хиляди молби ви се струват малко 

на фона на 350-милионна Америка, да при-

помня, че Доналд Тръмп стана президент 

благодарение на 78 хиляди гласа в 3 щата. 

Битката за всеки глас е важна. И изглежда, 

че бандата на Тръмп използва всякакви 

начини да ограничи това право на хора, 

които са си го заслужили, спазвайки пра-

вилата и следвайки процеса.

И това е едно от нещата, за които трябва 

да помислим на този 4 юли – деня, в който 

тази нация празнува своята независи-

мост. Всъщност, тя е обявена с резолюция 

на Конгреса два дни по-рано, но самата 

Декларация е подписана на 4-ти. В нея се 

казва: “Но когато един дълъг низ от злоупо-

треби и грабителства, преследващи не-

изменно една и съща цел, говорят, че този 

народ е застрашен да бъде поставен под 

властта на един абсолютен деспотизъм, то 

тогава негово право и негово задължение 

е да отхвърли подобно управление и да си 

избере нови пазители на своята бъдеща 

сигурност.” Колко актуално и днес – 242 

години по-късно. Хубав празничен уикенд, Ясен yasen@bg-voice.com

Каква невероятна футболна драма
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В момент когато Съединените щати 
преминават през най-сериозната пан-
демия от век, а големите градове са об-
хванати от протести заради липсата на 
расова справедливост и полицейска 
бруталност, това, което липсва, е прези-
дент. И всеки ден става все по-очевидно. 
Доналд Тръмп отсъства от управление-
то на страната от месеци. Когато трябва-
ше навреме да вземе нужните мерки за 
справяне с коронавируса, него го няма-
ше. Когато все пак му се наложи да се за-
дълбочи в проблема, неговото решение 
беше - оставям всичко на губернатори-
те. Те трябва да се погрижат за масово-
то тестване и социалното проследяване 
на заразените. За липсата на достатъчно 
предпазни консумативи и тестове - „не 
нося отговорност“, обяви Тръмп.

Вместо това риалити звездата от близ-
кото минало бомбардира денонощно с 
ядосаните си и несвързани туитове вмес-
то да управлява. Стотици законопроекти, 
гласувани в Камарата на представители-
те, стоят в чекмеджето на председателя 
на Сената Мич Маконъл. Тръмп едва ли 
въобще знае за тях вместо да поеме ро-
лята си и да постигне компромис по тях.

Когато избухнаха протестите след 
смъртта на Джордж Флойд, Тръмп отно-
во беше в неизвестност. Отново в туитър 
той напада протестиращи, медии, губер-
натори, но не предлага решения на про-
блемите, изкарали хората по улиците. И 
да, има мародери, които се възползват 
от ситуацията и грабят, рушат и опожаря-
ват бизнеси, магазини, полицейски коли. 
Факт. Но липсата на истинско лидерство 
води точно до това.

Вместо да бъде лидер и да предло-
жи решения, думи на успокоение в та-
къв момент за нацията, законодателни 
мерки и други инициативи, Тръмп е по-
разделящ с думите и действията си от-
всякога. А истинската му същност на са-
мовлюбен и нарцистичен диктатор е все 
по-видна.

В деня след шестата поредна нощ въл-
нения, белязани от сцени на хаос пред 
Белия дом, той отбеляза с лаконичен 
туит „3 НОЕМВРИ“ основната си грижа: 
президентските избори.

В понеделник, докато той говореше 
в Розовата градина на Белия дом, мо-
жеха да се чуят гумените патрони и ди-
мните гранати, които военната поли-
ция и националната гвардия насочиха 
срещу мирно протестиращите гражда-
ни, още преди да е настъпил вечерни-
ят час във Вашингтон. Минути по-късно 
всички разбрахме защо - Тръмп е искал 
да бъде разчистен Лафайет парк, за да 
отиде пеша до близката църква „Сейнт 
Джон“ и да се снима отпред. С Библията 
в ръка. Помните ли последния път, кога-
то Тръмп отиде на църква? Според слу-
жещите във въпросната катедрала той е 

бил там за последно в деня си на встъ-
пване в длъжност като част от задължи-
телната официална церемония.

Да използваш армията да разпръсква 
мирни демонстранти пред президент-
ската резиденция е прийом на дикта-
торските и комунистическите режими в 
Близкия изток и Китай.

Съпартайците му в Сената отказаха да 
заклеймят използването на армията сре-
щу мирно протестиращи и блокираха 
внесената от демократите резолюция.

Вместо да предложи истинска подкре-
па, Тръмп нахока губернаторите по теле-
фона, наричайки ги „слаби“ и „глупаци“, и 
заплаши, че ще прати армията по места. 
Има причина американската армия да не 
може да бъде използвана на територия-
та на САЩ за полицейски мисии. И тази 
причина се нарича демокрация и гаран-
тиране на правата. За Тръмп това няма 
значение.

Вместо да търси причините и начини 
да реши поне част от проблемите с ра-
сизма в страната, Тръмп продължава с 
тактиките за отвличане на вниманието, 
обявявайки Антифа за терористична ор-
ганизация - нищо, че не е сигурно докол-
ко това въобще е възможно поради ред 
причини - както юридически, така и в 
самата структура на Антифа. А вече има 
данни, че крайнодесни привърженици 
на Тръмп се представят за членове на Ан-
тифа в туитър и насърчават насилието. 
Но във всяка такава ситуация има хора, 
които преследват своите политически и 
лични цели. При липсата на лидер обаче 
тяхната работа става по-лесна.

И още от тактиката на Тръмп за отвли-
чане на внимание от неговото тотално 
отсъствие в управлението на страната - 
във вторник той обяви (отново в туитър), 
че партийната конференция на републи-
канците в САЩ през август няма да се 
проведе в щата Северна Каролина, както 
бе планирано, защото губернаторът не е 
готов да потвърди, че в момент на панде-
мия ще разреши десетки хиляди души да 
бъдат заедно в закрита спортна зала.

А върхът настъпи, когато в туитър 
Тръмп обяви, че е направил повече за 
цветнокожото население в страната от 
Ейбрахам Линкълн. Щеше да е наистина 
смешно, ако не беше толкова трагично 
тъжно.

САЩ имат нужда от лидер, който да не 
се крие в бункера от протестиращите и 
да управлява наистина, а не през туитър. 
Така че поне за нещо Тръмп е прав - 3 но-
ември.

Бъдете здрави!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

На САЩ сега  
им липсва президент

https://www.facebook.com/milanabash78
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Б
ългария е един от най-голе-
мите производители на БЦЖ в 
света и един от четирите дос-
тавчици на СЗО. А българите са 
„най-БЦЖ-ираната нация“. По-

мага ли това срещу Ковид-19?, пита АФП 
в свой анализ, посветен на България.

Агенцията, цитирана от „Дойче веле“, 
припомня, че СЗО обяви, че БЦЖ вак-
сината не е надеждно средство срещу 
коронавируса, но независимо от това 
български учени посочват, че повсе-
местното ваксиниране на населението 
през минали години, наред с предпри-
етите навреме мерки сега, са помогна-
ли на страната да се справи. АФП цити-
ра проф. Богдан Петрунов да казва пред 
БНТ, че ваксината „БЦЖ предизвиква 
мощна имунна реакция в организма“. 
„Докато чакаме да бъде намерено ефи-
касно лечение или ваксина срещу новия 
коронавирус, трябва да разчитаме на на-
шия имунитет“, казва професорът, който 
е специалист по имунология и алерголо-
гия.

Неонатоложката Валентина Гергинова, 
която от над 30 години ваксинира с БЦЖ 
новородени, посочва, че при хората с по-

ставена БЦЖ ваксина всякакви

бактериални и вирусни 
инфекции

протичат по-леко и че е възможно те да 
се окажат и по-добре защитени срещу 
новия коронавирус.

АФП припомня, че България е сред 
водещите производители на ваксина-
та БЦЖ в света, както и че я изнася в 140 
страни. Общо 22 фармацевтични компа-
нии в целия свят произвеждат ваксината, 
а в ЕС те са само три – едната от тях е бъл-
гарската държавна компания „Бул Био“. 
България доставя БЦЖ ваксини и на СЗО 
– за програмата на ООН за борба срещу 
туберкулозата в Африка, и Азия – заедно 
с Индия, Япония и Дания.

За първи път ваксината БЦЖ е тествана 
в България през далечната 1926 година, 
посочва още АФП. През 1949-а страна-
та започва масово производство в една 
държавна лаборатория, предшественик 
на днешната компания „Бул Био“.

От 1951 година БЦЖ ваксината е задъл-
жителна в България и се поставя на всич-
ки новородени. Така през последните 30 
години случаите на туберкулоза в стра-

ната са намалели драстично. „Ние сме 
най БЦЖ-ираната страна в света“, каза в 
едно интервю преди няколко месеца ди-
ректорът на Националния център за за-
разни и паразитни болести проф. Тодор 
Кантарджиев.

В България обаче все пак броят на за-
болелите от туберкулоза все още е двой-
но по-висок от средното за ЕС. Причи-
ната за това, според АФП, е следната: 
отчайващата бедност в някои райони на 
страната.

АФП: БЦЖ ваксината ли спаси  
България от коронавируса?
В материал по темата агенцията цитира български учени, според които ваксината е помогнала

https://ordtrans.com/
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В
сички ограничителни мерки, 
въведени в България заради 
пандемията от коронавирус, 
ще отпаднат на 15 юни. Това 
обяви премиерът Бойко Бо-

рисов. Той обясни, че ще останат само 
социалните мерки, и уточни, че става 
дума за схемата 60/40 и другите вари-
анти за подпомагане на бизнеса.

Кои точно ограничения ще отпаднат, 
ще стане ясно, когато бъде публикува-
на заповедта за отмяната им. Според 
наблюдатели обаче е възможно изис-
кването за носене на маски на закрито 
да остане.

Преди началото на правителствено-
то заседание в сряда премиерът Бойко 
Борисов призна, че много от действа-
щите мерки са били объркващи за хо-
рата.

„Недомислието на заповедта ни се 
отрази и на нас. Ако донесем по една 
чиния с ядене, може да сте без маски, 
ако е ресторант, може да сте без маски, 
а сега трябва да сте с маски. Предста-
вете си как изглежда това. Сега сме се 
маскирали. Всеки ден създаваме про-
блем на хората с нещо недомислено“, 

коментира той.
Сред забраните, които ще паднат от 

15 юни, вероятно е ограничението за 
хора „на видима възраст над 60 годи-
ни“ да влизат в хранителните магазини 
и аптеките. Сега това става между 8.30 
и 10.30 часа.

Сред ограниченията

все още присъства 
и карантина

за всички, които влизат в България от 
Швеция, Великобритания и Северна 
Ирландия, Белгия, Ирландия, Португа-
лия, Испания, Малта и Италия. Има и за-
брана за влизане на граждани от трети 
страни, освен ако не попадат в няколко 
специфични групи, за които също има 
задължителна карантина. Вероятно и 
тези изисквания ще бъдат премахнати.

Не е ясно обаче дали представления-
та на театри, опери, прожекциите в ки-
ната, заниманията във фитнес центро-
ве, танцови студия и други проява на 
закрито ще могат да се провеждат без 
наложените сега ограничения за дис-
танция, по-малък брой посетители и т.н. 
Остава и въпросът дали ще възобно-

вят работа дискотеки, нощни барове и 
клубове и ще започнат да се провеждат 
фестивали.

В момента наказанията при наруша-
ване на противоепидемиологичните 

мерки са от 300 до 1000 лв. за първо на-
рушение и от 1000 до 2000 лв. за пов-
торно. Запазва се и санкцията от 5000 
лв. за нарушаване на изолацията, в т.ч. 
и за контактни лица.

От 15 юни: Всички забрани заради 
Covid-19 в България падат
Борисов призна, че много от ограниченията, въведени от правителството, били недомислени

https://www.facebook.com/nasko17
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Из аферата с боклука: Имената  
на прехода на гърба на една снимка
З

ам.-министър на екологията, 
двама от влиятелните бизнес-
мени в България и още десе-
тина души бяха арестувани с 
обвинения за участие в афера 

с опасни отпадъци. Според прокурату-
рата в основата на схемата е незаконен 
внос на опасни и неопасни отпадъци и 
тяхното рециклиране и депониране, а 
зам.-министър Красимир Живков е об-
служвал тази схема на Атанас и Пламен 
Бобокови, с които е бил в „изключително 
близки“ отношения.

От боклукгейт „изскочи“ и една сенза-
ция - списък с имена на емблематични 
фигури на прехода, срещу които са из-
писани парични суми, а освен това е от-
белязан брой на „бандитите“, разделени 
съответно на „живи“ и „убити“.

Срещу имената на всеки от тях са за-
писани големи суми пари от порядъ-
ка на 70 милиона долара, 100 милиона 
лева, 120 милиона лева, 300 милиона 
лева. Въпросният списък е бил открит в 
дома на единия от братята Бобокови на 
гърба на цветна снимка.

По-късно прокуратурата пусна спи-
съка, без да уточнява обаче какво точ-
но означава той и каква е връзката му с 
разследването за отпадъците. Имената 
са на бизнесмени,

фигури от сенчестия свят, 
собственици на медии

и други, които формираха „бизнес ели-
та“ преди две десетилетия. Сред упоме-
натите са Любен Гоцев, ПИБ, ВИС, Маджо, 
Г. Гергов, ТИМ, Младен Мутафчийски, 

Емил Кюлев, Красимир Гергов, Славчо 
Христов, Краси Стойчев, Лора Виденли-
ева, Ветко, Алексей Петров, Радосвет Ра-
дев, Сашо Дончев пр. Най-голяма парич-
на сума – 400 млн. лв. - е изписана срещу 
името на финансиста Димитър Желев.

Пред съда Атанас Бобоков заяви, че 
снимката е била иззета от неговия дом. 
Той заяви, че бил взел имената и суми-
те от книгата на журналиста Григор Ли-
лов „Най-богатите българи“ и си водил 
бележки. Той се учуди, че прокуратурата 
не говорела за отпадъци и обвинения, а 
за снимката.

Прокуратурата работи по няколко 
версии във връзка със списъка и те се 
различават от тази на Бобоков, заяви 
пред БНТ прокурорът Ангел Кънев. Той 
обясни, че ще се иска разкриване на 
банкови тайни и у нас, и най-вече в чуж-
бина, за да се проверят тези версии.

„За да изясним дали действително 
посочените суми са имали посочените 
движения в страната и в чужбина, част 
от лицата ще бъдат разпитани като сви-
детели. Ние имаме конкретни подозре-
ния, но сме длъжни да проверим абсо-
лютно всички изложени тези“, заяви той.

Срещу емблематичните фигури - кръстчета и крупни суми

Атанас Бобоков

Атанас Бобоков

http://www.silvicominc.com
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П
ремиерът Бойко Бори-
сов освободи обвинения и 
арестуван за участие в афе-
рата с боклука зам.-минис-
тър на екологията Красимир 

Живков. На поста е назначена Славея 
Стоянова, досегашен кадър на екоми-
нистерството, съобщиха от правител-
ствената пресслужба.

Тя е магистър на биологичните нау-
ки в Пловдивския университет „Паис-
ий Хилендарски". От 2015 година досега 
Стоянова е била шеф на дирекция „Уп-
равление на отпадъците и опазване на 
почвите“ във ведомството.

По-рано в понеделник петима души 
бяха оставени за постоянно в ареста 
след прокурорската акция, при която 
бяха арестувани Живков и бизнесмени-
те Пламен и Атанас Бобокови. 

За постоянно под стража засега оста-
ват Живков, Атанас Бобоков, бившият 
шеф на РИОСВ-Плевен Габриел Савов, 
Николай Миховски и Айгюн Еминов.

Според прокуратурата те са участ-
вали в организирана престъпна група. 

Живков е оказвал натиск върху служите-
ли в регионалните инспекции по окол-
ната среда и водите, работещи по линия 
на отпадъците. Срещу него

има свидетелски 
показания

в тази насока, обясни съдия Ангелина 
Гергинска от спецсъда. Тя постанови оп-
ределението си късно през нощта сре-
щу понеделник, след като заседанието 
по мярката за неотклонение продължи 
през целия ден. Под домашен арест бе 
оставен Васил Богданов, бивш служител 
на братя Бобокови. Срещу гаранция от 1 
млн. лв. бе освободен Пламен Бобоков.

Повдигнатите от прокуратурата обви-
нения бяха силно критикувани от адво-
катите. Илиян Василев, който защитава 
братя Бобокови, заяви пред съда, че не 
е ясно какви точно престъпления е вър-
шила групата.

„За да е престъпна група, трябва да са 
се сдружили и да вършат престъпления. 
Прокуратурата не казва какви престъ-
пления са искали да вършат“, заяви той.

Според разследващите групата е 
действала през последните пет години. 
Освен за участието си в нея, Богданов 
има обвинения за данъчни престъпле-
ния, а Еминов – за нарушения при упра-
влението на опасни отпадъци. Той е соб-
ственик на площадката край Плевен, на 
която в края на миналата година бяха 

открити тонове италиански боклук. Соб-
ствеността обаче му е била прехвърле-
на от друг обвиняем – бизнесмена Ми-
ховски. 

Според свидетелски показания има 
данни за връзка между Миховски, Бо-
бокови и бившия шеф на РИОСВ-Плевен 
Савов.

Според обвинението Красимир Живков оказвал 
натиск на служители, отговарящи за отпадъците

Арест и уволнение за зам.-министър, 
забъркан в „боклукгейт“

Красимир Живков

Снимкa: БНТ

https://www.facebook.com/dr.dilyana.angelova
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BG ТЕЛЕГРАФ
България отбеляза 144 г.  
от гибелта на Ботев

България отбеляза 144 години от 
подвига на Ботевата чета и гибел-
та на революционера Христо Бо-

тев. Тази година повечето традиционни 
събития бяха отменени заради корона-
вирус пандемията. Точно в 12 ч., с три-
минутен сигнал на сирени, цялата стра-
на отдаде почит на Ботев и загиналите за 
свободата и независимостта. Американският посланик в България Херо Мустафа 
и служителите от посолството на САЩ също почетоха паметта на Ботев. „И ние 
с вас почетохме Ботев“, написа тя и публикува снимка, на която всички са свели 
глави по време на сирените.

Сезонът на Слънчев бряг 
започна без летовници

От 1 юни плажовете по българ-
ското Черноморие са отворе-
ни за туристи – със спасители и 

с нови цени. Сезонът започна и в един 
от най-предпочитаните курорти – Слън-
чев бряг. Той обаче е абсолютно празен. 
Само четири хотела обявиха, че започ-
ват работа. През уикенда те бяха посете-

ни от българи, но не и от чужденци. Като противоепидемична мярка чадърите и 
шезлонгите в курорта ще се дезинфекцират всяка сутрин и вечер. Те са намалени 
драстично и вече са по 4 лв.

Пуснаха под гаранция 
разследван с Божков
Един от членовете на Комисията 

по хазарта, Тодор Марков, който е 
сред разследваните по делото сре-

щу Васил Божков, е пуснат срещу гаран-
ция от 15 хил. лева. Марков е начал-
ник на отдел „Контролна дейност". Той 
бе сред задържаните през февруари, 
но още тогава бе пуснат под домашен 
арест. Миналата седмица спецсъдът измени мярката му в парична гаранция, а 
сега решението е потвърдено от Апелативния специализиран наказателен съд. 
Мотивът - няма доказателства да е участвал в организирана престъпна група.

Крупен обир на техника  
и смартфони в Пловдив

Крупен обир е направен в обект на 
верига за бяла техника в Пловдив. 
Веднага след сигнала полицията 

изведе всички служители от складове-
те и търговските обекти и ги затвори за 
посетители. По първоначална информа-
ция липсва скъпа техника, в това чис-
ло голямо количество последен модел 

смартфони. По-рано бе съобщено за друг крупен обир в страната. 300 000 лева 
бяха откраднати от фармацевтична компания в Плевен.

Хаос на границата между 
България и Гърция
За хаос на границата с Гърция в 

първия ден с облекчени мерки 
съобщиха много пътуващи. В по-

неделник се стигна до струпвания от 
коли. Хиляди се насочиха към южна-
та съседка на България още на 1 юни, 
след като Атина обяви, че отваря гра-
ницата. Още сутринта обаче стана 
ясно, че има условие - 7 дни каран-
тина за тези, които нямат скорошен 
отрицателен тест за COVID-19. В резултат се получиха километрични опашки на 
някои пунктове. В същото време България премахна карантината и много хора 
започнаха да се прибират в страната.

https://angelovrealtor.com/
https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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Х
азартният бос с 18 обвинения 
Васил Божков, който избяга в 
Дубай, продължава с атаки-
те си към управляващите. Във 
вторник той публикува нова 

серия от тях в профила си във Facebook. 
Божков постна извлечения от личните си 
сметки, от които се вижда как е теглил ог-
ромни суми кеш. От поста му се разбира, 
че това са пари за т.нар. такса „Помагане“ 
в размер на 20% от печалбата на „Нацио-
нална лотария“.

„Февруари тази година Влади Горанов 
ми назначи данъчна ревизия. Тя ще уста-
нови, че след плащане на всички данъци 
съм теглил

огромни суми в брой
от личната си сметка. Всичките ми оста-

нали разходи са плащани по банков път. 
Тези пари не са налични в брой. Къде са?“, 
пита Божков.

От извлеченията се вижда, че той е те-
глил общо около 11,8 млн. лв.

Хазартният бос прилага и извлечения 
за огромните суми, теглени от касата в 
банката.

- през януари 2018 - 2 673 300 лв.
- май 2018 - 1 063 333 лв.
- септември 2019 - 600 000 лв.
- октомври 2019 - 3 849 500 лв.
- ноември 2019 - 3 607 850 лв.
На 1 юни, в деня на детето, Божков пуб-

ликува и „истинска приказка“ за Али Баба 
и управляващата shaika. В нея чрез ко-
микси той обвини властта, че го е при-
нудила да му плаща 20% от печалбата на 
„Национална лотария". В приказката си 
Божков припомня историята около те-
кста в Закона за хазарта, на който той се 
позовава, за да плаща държавна такса от 
20% върху комисионите вместо 15% вър-
ху стойността на направените залози.

„Приказката“ представлява поредица 
от шаржове, в които не се използват дей-
ствителни имена, но героите са съвсем 
ясни

премиерът Бойко Борисов 
е Главатарят

Делян Пеевски е представен като паяк 
(в едно от последните си изказвания 
Божков нарече депутата от ДПС паяк), а 
самият Божков е нарисуван с чалма и е 
разпознаваем не само по физиономия, 
но и защото е облечен с тишърт, на който 
е изобразен череп - самоиронична пре-
пратка към прякора, с който бизнесме-
нът е известен в България. В оригинална-
та приказка Али Баба открива пещерата 
със съкровищата, която в приказката на 
Божков е „Национална лотария". С при-
казката, според редица наблюдатели, ха-
зартният бос де факто е признал, че и той 

е участвал в криминално деяние.
Ден по-късно, в друг пост от вторник, 

бизнесменът разясни в прав текст шар-
жа. В „История на рекета“ се разказват из-
вестни факти за промените в законите за 
хазарта, които пряко облагодетелстват 
неговите фирми. През 2013 г. „Национал-
на лотария“ плаща 10% данък. През 2014 

г. тогавашният депутат от БСП Георги Ка-
диев внесе проект за промяна в облага-
нето на лотарийните игри и за 15% данък 
върху оборота. Според Божков тогава 
премиерът Бойко Борисов му направил 
контраоферта:

„Аз ще оправя нещата. 
Ти после ще помагаш“

А председателката на бюджетната ко-
мисия в парламента и депутат от ГЕРБ 
Менда Стоянова разяснила: „Ще подме-
ним само една точка от поправката. Дру-
гите не трябва да разбират". След това от 
ГЕРБ гласували срещу поправката на Ка-
диев и тя отишла в кошчето. А ГЕРБ внася 
и приема ново предложение с „малката 
промяна“ - да се плаща 20% такса върху 
комисионите за всички хазартни игри. 
След това идва „инструктажът“ - Борисов 
казал на Божков: „Иди при Влади Горанов. 
Той ще ти каже какво да правиш". Според 
Божков Горанов му разяснил: „20% от пе-
чалбата е за нас. Иначе отменяме зако-
на". Бизнесменът от Дубай е нарекъл тази 
такса „Помагане". Схемата завършва с 
„Проста математика“ - 500 млн. лв такси 
към държавата, 20% помагане, изплаща-
ни в брой на конкретни лица.

От извлеченията става ясно, че Божков 
е теглил най-много в края на м.г. Тогава 
станаха известни проблемите на бизнес-
мена със съдружниците му и прокурату-
рата.

Скандалът стана публичен около Коле-
да 2019 г. Тогава съдружникът на Божков 
в „Еврофутбол“ Цветомир Найденов го 
обвини, че иска да му вземе бизнеса и че 
се страхува да не бъде убит. Именно той 
започва подробно да обяснява за раз-
лични финансови нарушения в хазарт-
ния бизнес на Васил Божков. „Октомври 
месец получих доказателство за това. 
Проверих го, видях, че тези неща, които 
съм чувал през годините, са факт, и по-
дадох сигнали. С Васил Божков сме били 
съдружници само в „Еврофутбол“, уточни 
тогава Найденов.

Той е основният свидетел 
на прокуратурата 

срещу Божков, като отправя все нови и 
нови обвинения. „Проблемът с данъци-
те е най-малкият проблем на Васил Бож-
ков. Този човек е сериен изнасилвач - 
зад гърба си има стотици изнасилвания, 
които са обществени тайни. Това са нощ-
ни заведения, коли, побоища. Аз позна-
вам три жени, пострадали от Васил Бож-
ков“, разкри Найденов пред NOVA през 
януари 2020 г.

До момента прокуратурата е повдиг-
нала 18 обвинения срещу Васил Божков. 
Сред тях са ръководство на организира-
на престъпна група, принуда, изнудване, 
опит за подкуп на длъжностно лице, под-
будителство към престъпление по служ-
ба, търговия с влияние, държане и отчуж-
даване на културни ценности, които не са 
регистрирани по съответния ред, и т.н. 
Само преди дни прокуратурата го обви-
ни и като организатор на група за убий-
ства и принуда. Той получи задочно и об-
винения като поръчител на 4 конкретни 
убийства, сред които на съпруга на Весе-
ла Лечева - Манол Велев - и на предста-
вителя на хазартна фирма Йордан Динов.

„20 процента от 
печалбата е за нас“
Васил Божков обяви, че платил милиони за такса „Помагане“, 

и така призна, че сам е участвал в криминални схеми

Спецпрокуратурата намери и иззе 
множество нови предмети с белезите 
на културно-исторически ценности от 
офиси на Васил Божков в София. Те са 
с неизяснен произход и в нереставри-
ран вид.

Намерени и иззети са фрагменти, 
апликации, халки, фибули, върхове на 
копия.

Те са били съхранявани в пълно не-
съответствие с международните стан-
дарти за опазването им, смятат още от 
държавното обвинение.

Прокуратурата 
иззе още ценности 
на хазартния бос

https://www.facebook.com/MVI-Quality-Service-111017603735838
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В 
дните около светлия празник 
на българската култура и пис-
меност Професионалната гим-
назия по ядрена енергетика 
„Мария Склодовска-Кюри“ в 

Белене показва една история за добро. 
Освен да подготвя кадри за енергийния 
сектор, ръководството на училището се 
грижи с майчина нежност за всички нуж-
даещи се ученици. А те никак не са мал-
ко.

Още по-тежко става положението на 
семействата и на учители, и на ученици 
в условията на социална изолация по 
време на епидемията от COVID-19. Но, 
оказва се, и този път те не са сами в труд-
ностите. Неуморната директорка Мая 
Гъркова и нейният екип успяват да спе-
челят дарение от Фонд „Обединени сре-
щу COVID-19“, иницииран от Българския 
дарителски форум, Фондация „Амери-
ка за България“, посолството на САЩ в 
България и Американската търговска ка-
мара в България и така да осигурят хра-
нителни продукти и почистващи препа-
рати за нуждаещите се преподаватели и 
ученици.

„В интернет случайно ми попадна ста-
тия за „Америка за България“. Направих 
абонамент на училището и след една 
седмица получих съобщение за канди-
датстване за втори кръг към Фонд „Обе-
динени срещу COVID -19“....Първи кръг 
беше минал, аз тогава разбрах, че е ми-
нал, и предстоеше втори кръг. Разпола-
гахме с една събота и неделя, за да се 
включим с кандидатстването с нашия 
проект. Нито един колега не каза: събо-
та, неделя е, почивен ден, имаме рабо-

та, искам да си почина… Разгледахме се-
мействата на всяко едно дете от нашето 
училище и установихме, че

повече от 90% имат нужда 
в тези условия

Имаме многодетни семейства с три, 
четири и пет деца, имаме самотни май-
ки, имаме болни родители, имаме голе-
ми семейства, в които има и възрастни 
хора - пенсионери с много ниски дохо-
ди“, разказва директорката Мая Гъркова.

Предстои пакетите с необходими сто-
ки да бъдат доставени в местни магази-
ни, откъдето подпомогнатите да ги по-

лучат. Ще бъдат подпомогнати около 70 
домакинства, като всяко от тях ще полу-
чи продукти на стойност 135 лв. Пакети-
те включват продукти от първа необхо-
димост като боб, леща, варива, сирене, 
кашкавал…

„Подбрали сме неща, които хем да са 
разнообразни, хем да са често използва-
ни в домакинството въобще, като една 
част ще бъдат почистващи и миещи пре-
парати“, разказва и заместник-директо-
рът Николай Лоринков.

За Александър Гулев, който е родител 
на пет деца, две от които учат в гимнази-
ята, помощта била безценна. Съпругата 

му е в отпуск по болест от една година, 
а той самият по време на епидемията от 
коронавирус преминал на четиричасов 
работен ден и домашният бюджет нама-
лял съвсем.

„Не се оплаквам, но е много трудно. 
Благодарни сме за каквото и да е, все е 
нещо!

От каквото има нужда 
всяко семейство

Най-необходимото е хранителните 
продукти…“, благодари на ръководство-
то на гимназията той.

Изключителна помощ и за многодет-
ното семейство на Десислава Димитрова 
от Белене, чиито две деца учат в гимна-
зията, се оказало подпомагането от Фон-
да. Жената е по майчинство, а съпругът 
й е дългогодишно безработен и по вре-
ме на двумесечната карантина изобщо 
не успял да си намира дори почасова ра-
бота.

„В ситуацията на пандемията, понеже 
съпругът ми си намираше тук-там рабо-
та, но сега при пандемията - край, никой 
не го вика, и сме свили разходите до ми-
нимум, който можем да си позволим да 
платим най- необходимото и така - за де-
цата! Особено откъм хранителните про-
дукти - там вече е малко по-сложно“, до-
волна е от полученото Десислава.

История за добро: „Обединени срещу 
COVID-19“ в помощ на гимназия в Белене
Училището успява да помогне на семействата на нуждаещи се ученици и учители

ВАЛЕРИЯ ДИНКОВА
valeria@bg-voice.com

Директорката на гимназията Мая Гъркова

Учениците от училището са сред победителите в много спортове.

Снимки: Димитър Варбанов

https://taniasells.com/
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Protect your world
Auto • Home • Life • Retirement

18W100 22nd St. #122
Oakbrook Terrace, IL 60181
maggieb@allstate.com

Call or stop by for a free quote.

Meglena Barashka
630-468-2990

50
24

5

Call me today to discuss your options.
Some people think Allstate only protects your car. Truth 
is, Allstate can also protect your home or apartment, your 
boat, motorcycle - even your retirement and your life. And 
the more of your world you put in Good Hands®, the more 
you can save.

Бум в продажбите  
на оръжие в Щатите

Продажбите на огнестрелно оръ-
жие в Съединените щати отбе-
лязаха стремително увеличение 

през май. Магазините съобщиха за скок 
в търсенето на фона на националните 
протести след убийството на Джордж 
Флойд и след като пандемията COVID-19 
предизвика бъркотия и страх в цялата 
страна, съобщи в. „Вашингтон таймс“. Вестникът цитира Джо Хоук, собственик на 
Guns & Roses в Ню Джърси, според чиито думи пазарът направо е луднал. Според 
частна изследователска фирма през май са продадени над 1,7 милиона оръжия, 
което е скок от 80%.

Ресторанти и магазини 
отварят в Ню Джърси

Ню Джърси е на път да влезе във 
фаза 2 от плана си за възстановя-
ване заради коронавируса. Това 

ще стане след две седмици. Заведенията 
за хранене на открито, които в Кънекти-
кът отвориха преди повече от седмица, 
ще бъдат отворени в Ню Джърси от 15 
юни. В същия ден детските центрове мо-

гат да се отворят отново, заяви губернаторът на щата Фил Мърфи. Продажбите 
на дребно също могат да се възобновят, въпреки че всеки магазин трябва да под-
държа строг 50-процентов капацитет, за да остане отворен.

Джо Байдън се срещна 
с южноафрикански лидери
Претендентът за президентската 

номинация на Демократическата 
партия Джо Байдън порица упра-

влението на президента Доналд Тръмп 
и проблемите на расизма и неравен-
ството в САЩ. Той обеща, че ако спечели 
изборите на 3 ноември, ще създаде ко-
мисия за надзор на полицията през пър-
вите 100 дни от президентския си ман-
дат. На среща с политически и религиозни лидери на афроамериканците Байдън 
обеща икономически план в помощ на афроамериканците и латиноамериканци-
те, пострадали поради коронавируса.

TSA въвежда нови правила  
по летищата

Администрацията по сигурността на 
транспорта (TSA) обяви нови процедури 
за безопасност при пътуване със само-

лет. Целта е свеждане до минимум на контакти-
те както между агентите на TSA, така и на път-
ниците, които преминават през проверка за 
сигурност по време на епидемията от корона-
вирус. Въздушният трафик все още не е натова-

рен. Например само 230 037 пътници са преминали през контролните пунктове 
на TSA на 20 май, в сравнение с 2 472 123 пътници в същия ден през 2019 г.

Тръмп прекрати отношенията 
на САЩ със СЗО
Президентът Доналд Тръмп обя-

ви, че САЩ прекратяват отноше-
нията си със Световната здравна 

организация (СЗО) и пренасочват фи-
нансовите средства, с които са я подпо-
магали, към други световни и спешни 
нужди на общественото здраве. Тръмп 
обвини СЗО, че не е извършила очаква-
ните от нея необходими реформи, имай-
ки предвид безпокойството на САЩ заради начина, по който е реагирала на пан-
демията от коронавируса. „Прикриването от Китай на уханския вирус позволи 
заразата да се разпространи по целия свят“, обяви Тръмп.

US ТЕЛЕГРАФ

https://agents.allstate.com/maggie-barashka-oakbrook-terrace-il1.html?utm_source=GMB&utm_medium=Website
https://www.google.com/maps/place/RVN+Logistics+Inc/@41.9702349,-87.766378,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xbbd81392a9c96c35!8m2!3d41.9702349!4d-87.766378
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К
арантината изправи на нокти 
българските родители в Чи-
каго, тъй като децата си стоя-
ха вкъщи и трябваше да учат 
дистанционно. Ето как две 

български детски градини ще отворят 
при постепенното отваряне на щата.

„Малка детска академия“ 
на Живка Петрова

която се намира в предградието Елк 
Гроув Вилидж, попада в категорията до-
машна детска градина за малки групи. 
Губернаторът на Илинойс даде право на 
такива градини да работят по време на 
пандемията, ако осигуряват грижа за не 
повече от 6 деца. Те бяха освободени от 
лиценз, но трябваше да спазват строги 
санитарни мерки.

„Радваме се, че успяхме да помогнем 
на семейства на българи, работещи на 
жизненоважни позиции като продава-
чи в магазини и собственици на бизне-
си“, споделя Петрова. „Благодарим на 
родителите за подкрепата да спазват ча-
совете за оставяне и взимане на децата, 
както и да ни уведомяват, ако събират 
децата си в по-големи семейни групи, за 
да имаме предвид, че са имали по-ши-
роки контакти“, допълва тя.

„От понеделник (1 юни – бел.ред.) 
имаме право да работим с пълната 
бройка деца, за която сме лицензира-
ни по принцип. Тъй като досега не сме 
спирали да функционираме и всичко е 
преминало безопасно, властите в Или-
нойс ни дават право да отворим отно-

во с нормалния ни капацитет“, обяснява 
Петрова.

В градината са въведени по-строги 
мерки за дезинфекция на твърдите по-
върхности и играчките, за миене на ръ-
цете на децата (на почти всеки 30 ми-
нути), за мерене на температурата, за 
по-честа смяна на кърпите за бърсане.

Децата са на разстояние 
едно от друго

и са длъжни да измиват ръцете си още 
с влизането. Наблюдават се да не раз-
менят играчки помежду си. При спане-
то леглата също са на разстояние, както 
се изисква. „Всичко свързано с хигиена-
та е както преди, само че утроено“, каза 
Петрова.

От юни децата в „Малка детска ака-
демия“ ще трябва да идват с маски. Ко-
гато са извън детската градина и има 
възможност за спазване на социална 
дистанция, няма да носят такива. В гра-
дината също ще има маски, които да се 
ползват при нужда от децата и родите-
лите, а персоналът ще трябва да носи 
предпазните средства винаги.

„През този период на строга каран-
тина предлагахме домашно приготве-

на храна, за да ограничим контактите с 
хора отвън. Но по принцип имаме две 
български фирми, от които поръчва-
ме прясно приготвена храна, и сега ще 
продължим да работим с тях“, обяснява 
Петрова.

Скоро се очаква да има летни програ-
ми за деца и в „Малко българско учили-
ще“ в предградието Дес Плейнс, ръко-
водено също от Петрова. Там също ще 
се спазват всички изисквания от щата и 
местата за децата ще бъдат по-малко.

Детските градини от типа център 
трябваше да затворят, ако нямат лиценз 
за това, че се грижат за деца на основни 
работници (essential workers). Тъй като 
сред родителите на малчуганите в

детска градина 
„Синьото мече“

няма essential workers, заведението за-
твори с обявяването на карантината 
в Илинойс. „Всички 70 деца искат да се 
връщат вече и ние нямаме търпение 
да ги видим отново. Много ни липсват 
всички“, каза директорката Росица Да-
мянова.

У настоятелството на църквата в Де 
Плейнс, в която се помещава градина-

та, е имало голямо притеснение как и 
за кого ще се отвори сградата. Дамяно-
ва обаче е показала, че за нея и колеги-
те й най-важното е всички да са здрави 
и има начини за връщане към работа. 
Също така за момента в Илинойс нещата 
се развиват добре и статистиката сочи 
намаление на заболелите и починалите 
от коронавирус и от църковното настоя-
телство са дали разрешение за отваряне 
на градината, като тя ще бъде на горния 
етаж, а долният остава за църквата.

За да заработи градината „Синьото 
мече“, тя трябва да получи изрично раз-
решение от специалиста от департамен-
та по обществено здраве, отговарящ за 
заведението. „Изготвили сме детайлен 
план, както се изисква, и сме го изпра-
тили. 

Обучението ни ще бъде почти изця-
ло навън, ще мерим температурата, ще 
караме децата да си мият ръцете при 
влизане и също през деня. Ще дезин-
фекцираме много по-често. Учителите 
ще носят маски. Пространството вън е 
голямо и позволява за отделяне на гру-
пи. Нашите стаи също са големи и има-
ме възможност да спазваме дистанция и 
вътре, както при игри и други дейности, 
така и при спането.

Дамянова казва, че

децата ще рисуват, 
ще танцуват, ще учат

нови неща, ще слушат приказки и други. 
Обядът ще е с прясно сготвена храна от 
българска фирма.

„Надяваме се да отворим по-рано от 
края на трета фаза, която може да свър-
ши на 26 юни“, споделя директорка-
та. „Надяваме се евентуално за средата 
на юни. Имахме много планове за това 
лято. Искахме да направим компютърен 
кабинет за петгодишните, защото децата 
сега са много напред с технологиите. Не 
сме се отказали и като се оправи всичко, 
ще продължим с проектите. Децата са от 
ново поколение и искат да им се случват 
нови и интересни неща и ние се стараем 
да им ги осигурим“, прибавя тя.

Как и кога ще отворят българските 
детски градини в Чикаго
 „Малка детска академия“ и „Синьото мече“ започват да работят

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Детска градина „Синьото мече“ в Дес Плейнс.

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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Г
няв и насилие заля улиците на 
Америка след смъртта на чер-
нокож мъж, убит от бял поли-
цай в Минеаполис. Убийството 
на Джордж Флойд било за-

снето от минувач с мобилен телефон 
и публикувано в интернет. На него се 
вижда как полицаят Дерек С. притис-
ка с коляното си гърлото на задържа-
ния и повален на земята мъж в продъл-
жение на цели 8 минути. Тъмнокожият 
мъж няколко пъти успява да каже, че не 
може да диша, както и че усеща болки. 
Въпреки това полицаят не отмества ко-
ляното си от гърлото му. 

От записа става още ясно, че въпрос-
ният служител, както и придружаващи-
те го негови трима колеги, са игнорира-
ли напълно протестните подвиквания 
на хората наоколо. След 8-мата минута 
46-годишният Джордж Флойд изпада в 
безсъзнание. Той е откаран с линейка в 
болница, където по-късно умира.

Полицаят, притискал с крак гърлото 
на задържания, както и тримата му ко-
леги, присъствали на сцената, вече са 
уволнени. Но срещу тях не са повдигна-
ти обвинения. И това гневи още повече 
протестиращите. Междувременно ФБР 
започна разследване за възможно на-
рушаване на правата на жертвата.

Смъртта на Джордж Флойд
изкара на улицата хиляди, чийто гняв 
прерасна в насилие. Десетки разбити 
полицейски коли, някои от тях опожа-
рени, множество ранени полицаи, под-
пален полицейски участък - това са ка-
дрите, които от дни обикалят света.

От Филаделфия до Лос Анджелис 
през Ню Йорк и Минеаполис, който се 
превърна в епицентър на протестното 
движение, сцените на градско насилие 
се множат.

Според Доналд Тръмп това е дело на 
организирани групировки, по-специ-
ално крайнолявото движение „Антифа“, 
което той иска да санкционира. „Невяр-
но е да се казва, че повечето хора, нане-
сли тези щети, се отъждествяват с „Ан-
тифа“ или се смятат за антифашисти. 
Няма никакви доказателства за това“, 
каза Марк Брей, автор на книгата „Ан-
тифашизмът“, цитиран от „Франс прес“. 
Според него „това е маневра на десни-

цата за делегитимиране на това про-
тестно движение“.

Макар много от най-тежките сблъсъ-
ци, по-специално в Ню Йорк, да се раз-
играха през нощта след края на най-ма-
совите шествия, в някои градове имаше 
прояви на насилие и посред бял ден. 
Във Филаделфия демонстранти от го-
лемите шествия подпалиха полицейски 
коли следобед, а в Чикаго други прео-
бърнаха патрулна кола.

От Чикаго до Бруклин
полицията все по-често е замеряна с 
бутилки вода и други предмети, а тъл-
пите достигат до няколко хиляди души 
- рядко зрелище в САЩ досега. „Пове-
чето демонстранти не нанасят никакви 
щети, но процентът на хора, които ван-
дализират или гледат на такива дейст-
вия с добро око, изглежда по-висок от 
обикновено“, смята Марк Брей.

Един от примерите са размириците 
във Вашингтон, в парка близо до Белия 
дом. Там преди дни се създаде напре-
жение между няколкостотин протести-
ращи и полицията – имаше коктейли 
„Молотов“, подпалени мобилни тоалет-
ни кабини, сълзотворен газ.

„Ню Йорк Таймс“ писа, че в петък, ко-
гато за първи път са се провели проте-
сти пред Белия дом, президентът До-
налд Тръмп е бил изолиран в подземен 
бункер, където сигурността му е гаран-
тирана.

Подобни сцени като тези във Ва-
шингтон се разиграват и в Ню Йорк, 

Филаделфия, Бостън. Често хора, кои-
то не участват активно в протестите, 
се възползват от ситуацията и разграб-
ват магазини, посочва германската об-
ществено-правна телевизия АРД. В 
Калифорния, особено в Оукланд и съ-
седния Сан Франциско, се стига до

погроми и грабежи
Редица представители на властите, 

от Доналд Тръмп до кметицата демо-
кратка на Атланта Кейша Ланс Ботъмс, 
осъдиха присъствието на демонстран-
ти, дошли от други градове с единстве-
ната цел да предизвикват безредици.

В събота кметът на съседния на Ми-
неаполис град Сейнт Пол Мелвин Кар-
тър заяви, че 80 процента от арес-
туваните по време на протестите не 
живеят в Минесота, но по-късно през 
деня оттегли думите си. Според реди-

ца американски журналисти, които са 
проверили полицейските регистри, 
пропорцията всъщност е обратната.

Протестите не са случайни в страна-
та, която излиза от карантината, според 
много наблюдатели.

„Толкова много неща превръщат 
САЩ в барутен погреб в момента, зая-
ви писателката Мишел Голдберг в ста-
тия във в. „Ню Йорк таймс". Масова без-
работица, епидемия, която извади на 
показ

смъртоносните 
неравенства

при достъпа до лечение, и в икономи-
чески план, безработни младежи, по-
лицейско насилие, десни екстреми-
сти, които мечтаят за втора гражданска 
война, и президент, който винаги е го-
тов да добави масло в първия пламнал 
огън“, изброява тя.

В многобройните си туитове Доналд 
Тръмп споменава протестите само за да 
осъжда проявите на насилие и да обви-
нява местните власти в прекалена толе-
рантност, но никога не признава масо-
вия характер на протестното движение, 
което в повечето случаи протича мир-
но, отбелязва „Франс прес“.

В големите шествия в събота, в които 
се включиха хиляди хора в Лос Андже-
лис и Ню Йорк, тонът на лозунгите и на 
надписите по табелите беше често пъти 
по-остър, отколкото на масовите про-
тести от 2014 г. след смъртта на черно-
кожия студент Майкъл Браун, убит от 
полицията във Фъргюсън, щата Мису-
ри.

Гняв и насилие по улиците 
на Америка
Протести пред Белия дом накараха президентът 

Тръмп да се скрие в подземен бункер

Снимкa: БТА
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И
зминалият уикенд бе един 
от най-смъртоносните в 
Чикаго от началото на про-
тестите – 19 души бяха уби-
ти, а 63-ма други бяха ра-

нени. Градът стана сцена на грабежи и 
безредици след убийството на черно-
кожия Джордж Флойд в Минеаполис.

По време на метежа бяха арестувани 
стотици хора и беше наложен полицей-
ски час.

Повече от половината жертви са 
били убити в неделя. Няма точна ин-
формация дали са били част от проте-
ста.

Последната стрелба е била регистри-
рана в Уест Гарфийлд. Полицаи откри-
ли убито 18-годишно момиче на улица 
„Уест Ван Бюрен“. То е било простреля-
но в главата. Малко по-късно 27-годи-
шен мъж се обадил за помощ на 911. 
Той бил прострелян в крака. Починал е 
в болницата.

Друг труп бил открит в Бърнсайд. 
Спешните екипи реагирали и на още 
един сигнал за 18-годишно момиче, 
което било простреляно три пъти в кра-

ка, както и за 21-годишен мъж с ранено 
стъпало. Те са откарани в болница без 
опасност за живота.

В полицейските бюлетини се виждат 

още редица случаи на ранени и убити. 
Сред тях са двама души, простреляни в 
автомобила си. И двете жертви са мла-
ди – на 20 и на 26 години.

Полицейски 
час и в  
Ню Йорк

Черен уикенд в Чикаго:  
19 жертви и 63-ма ранени
Градът стана сцена на грабежи и безредици след убийството на Джордж Флойд

Полицейски час бе въведен в 
десетки щати заради проте-
стите, прерастващи в наси-

лие. Сред тях са Вашингтон, Кали-
форния, Флорида, Тексас, Аризона и 
много други. Към тях се присъедини 
и Ню Йорк, след като през последни-
те нощи и там протестите прерасна-
ха в плячкосване на магазини и па-
лежи в някои части на най-големия 
град в САЩ.

Кметът Бил де Блазио съобщи в Ту-
итър, че е разговарял с губернатора 
на Ню Йорк Андрю Куомо. „И в име-
то на безопасността на всички ни ре-
шихме тази вечер да въведем поли-
цейски час за цялата територия на 
град Ню Йорк. Той влиза в сила от 23 
ч. вечерта и ще приключи утре в 5 ч. 
сутринта“, заяви Де Блазио.

Ограничаването на движението 
на 8,6-милионното население на Ню 
Йорк бе въведено, докато градът се 
готвеше за нови протестни шествия. 
Междувременно стана ясно, че дъ-
щерята на Де Блазио е била аресту-
вана. Тя е била сред група протести-
ращи, отказали да освободят улица. 
Кметът обяви, че се гордее с това, че 
25-годишната Киара участва в проте-
стите.

Стреляха по полицаи в Айова
Участници в безредиците в Дейвън-

порт, щата Айова, откриха огън по по-
лицията, като двама души бяха убити, а 
други двама бяха ранени, включително 
служител на реда, съобщи началникът 
на полицейското управление на града 
Пол Сикорски, чиято реч беше излъче-
на във Фейсбук и цитирана от TACC.

Според Сикорски през нощта е има-
ло безредици, включително в района 
на Дейвънпорт, в района на големи ма-
газини. Трима полицаи са били обстрел-
вани при патрулиране в града. „Оказаха 
се в засада“, каза началникът на полици-
ята. „Един полицай е ранен.“ Освен това 
според него в резултат на инцидента 
двама души са загинали, а още един е 
ранен. Самоличностите на участниците 
в инцидента не се разкриват.

Тръмп 
заплаши с 
армията

Доналд Тръмп заплаши демон-
странтите с армията. Президен-
тът каза, че щял да реши проблема 
вместо местните власти, като прати 
войската в градовете.

В момента Националната гвардия 
е разположена на десетки места, къ-
дето има бунтове. Но тoва са запас-
няци, които се свикват по спешност, 
а не професионалните войници в ре-
довната армия.

Тръмп държа дълга реч във Ва-
шингтон, в която каза на губернато-
рите, че „трябва да доминират срещу 
протестиращите“.

Снимкa: БТА
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Десетки полицаи са ранени при 
протестите в Съединените 
щати през последната седми-
ца. По неофициална информа-
ция на Българо-американската 

полицейска асоциация трима български 
служители на реда са били ранени при 
сблъсъци с протестиращите.

Сред ранените е и Петя Балабурова, 
която от две години работи в полицей-
ското управление в Сан Хосе, Калифор-
ния. Миналия петък, както хиляди други 
полицаи, отива да охранява протестите.

„Хората мятаха бутилки, камъни, как-
вото намериха, и

една бутилка ме удари 
в левия крак

не ме поряза, но се получи лек подкожен 
кръвоизлив“, разказва Петя. Тя се разми-
нава леко, но един от колегите й е в без-
съзнание.

„На втория ден ми беше малко по-при-
теснено, защото виждаш хората колко са 
ядосани и колко ги е страх и тях, и виж-
даш какво се случва в другите части на 
страната“, казва Петя.

Протестите в над 20 града на САЩ из-
бухнаха след смъртта на чернокожия 
Джордж Флойд по време на арест в Ми-
неаполис.

„По никакъв начин не мога да се съ-
глася с тази постъпка като полицай, като 
нещо. Аз съм се заклела да помагам на 
хората“, категорична е Петя и съжалява, 
че сега тя и колегите й трябва да носят от-
говорност за случилото се в Минеаполис.

В София Петя тренира 8 години спорт-
на стрелба и завършва Националната 
спортна академия. Ето защо тя казва, че 
да стане полицай е нещо естествено.

Тя е един от членовете на 
Българо-американската по-
лицейска асоциация, която 
беше основана през април. 
При създаването й в нея 
членуват 26 служители на 
реда, а една трета са жени.

Сънародниците ни са се 
обединили с идеята да по-
могнат с благотворителни 
инициативи на българската 
общност в Северна Амери-
ка. „Идеята се зароди нес-
лучайно, защото аз видях, 
че има други организации, 
които са полски, италиан-
ски, мексикански, от много 
години“, каза Марио Вълков, 
президент на новосъзда-

дената асоциация. „Реших, че ние, бъл-
гарите, също трябва да направим нещо 
такова и да оставим нещо за полицаите, 
които ще дойдат след нас от български 
произход“, допълни той.

Раната на Петя може и да е лека, но по-
казва риска, на който хиляди полицаи се 
подлагат всеки ден по време на проте-
стите.

„Излизаш готов, обаче в същото време 
излизаш с мисълта, че може да не се при-
береш или може да се прибереш с поло-
вин крак или половин ръка, не напълно 
цял. Това мисля, че е по-лошо за семей-
ството ти, за мъжа ти, за съпругата ти, за 

семейството ти, отколкото за самия теб“, 
казва Петя.

Поне трима български полицаи са ранени при сблъсъците с протестиращите

Простреляха полицай в главата в Лас Вегас
Полицай е прострелян в главата в 

американския град Лас Вегас по 
време на протестите заради смъртта на 
афроамериканеца Джордж Флойд.

Неизвестното лице е застреляло поли-
цая в хотел-казино "Циркус циркус“.

Друг инцидент, включващ стрелба по 
полицай, се е случил в сградата на Феде-

ралния съд в Лас Вегас. По предварителни 
данни, служителят на градската полиция е 
открил ответен по стрелеца.

Безредици избухнаха в Минеаполис и в 
много други градове след смъртта на аф-
роамериканеца Джордж Флойд от ръце-
те на полицията. Протестите са обхванали 
над 140 американски града.

Ранената BG полицайка Петя: Излизаш 
с мисълта, че може да не се прибереш

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

Петя е тренирала 8 години спортна стрелба в „Левски – София“.

Разказът на Петя  
може да гледате тук >>

https://emarkov.kw.com/
https://bg-voice.com/ранената-bg-полицайка-петя-излизаш-с-ми/
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Продължение от миналия брой

Какви видове инвестиции трябва 
да се избягват в сегашната ситуа-
ция, породена от световната пан-

демия от коронавирус, е един от често 
задаваните въпроси в момента. В мина-

лия брой говорихме за това, че трябва 
да се избягват фондове с голямо учас-
тие на малки и средно големи амери-
кански и световни компании, защото се 
очаква те да понесат най-големите загу-
би и дори да фалират.

Днес продължаваме с друг съвет. 
Трябва да имате предвид, че винаги ко-
гато има една суматоха, много измами 
започват да се прокарват между хора-
та и потенциалните инвеститори. Една 
от тях е мащабното агитиране на хора 
да инвестират в биткойни или други 
криптовалути, защото според някои 
това са „парите на бъдещето“, след като 
доларът и другите валути загубят своя-
та стойност поради печатането на нови 
банкноти и риска от задаваща се инфла-
ция. 

На първо четене, тези твърдения мо-
гат да звучат донякъде логично, но ако 
влезем по-навътре, започваме да нами-
раме повече

нишки на една безпочвена 
пропаганда

която цели да създаде изкуствено тър-
сене на пазарите за криптовалути, за-
щото единствената стойност на тези 
„виртуални пари“ се определя от търсе-
нето и предлагането. Ако няма търсене, 
цените буквално се сриват на тези паза-
ри, защото реално те нямат никаква съ-
ществена стойност и приложение.

Това е много важно да се има пред-
вид, защото в разговорите ми с хора 
в последните седмици чувам мнения, 
че биткойните щели да бъдат „новите 
пари“, но никъде не намирам солидни 
доказателства за това, идвайки от мес-
тата, които регулират финансовите ин-
струменти и финансовите институции. 
Така че засега това си остава само една 
огромна лъжа и пропаганда, която тряб-
ва да се избегне на всяка цена - не само 
днес, а и занапред. По мои наблюдения, 

опитните инвеститори не обръщат вни-
мание на криптовалутите, но много на-
чинаещи инвеститори, особено хора от 
така нареченото поколение „Millenials“ 
(родени между 1981 и 1995 г.), се на-
блюдава да залитат към тези валути не 
толкова поради финансова информира-
ност, а поради бунтарски подбуди и на-
дежди срещу статуквото на системата.

Но да се върнем на стоковите пазари - 
в момента наблюдаваме нещо много ин-
тересно, което трябва да се отбележи.

Индексът NASDAQ
който проследява технологичния сек-
тор, е на плюс за годината, което показ-
ва, че дори в екстремни ситуации като 
тази „пандемия“ технологичните компа-
нии не спират да се развиват, дори об-
ратното, те взимат надмощие над оста-
налите сектори, защото повече хора се 
обръщат към тях за транзакции и услуги 
чрез интернет. Компании като Amazon, 
eBay, Zoom и много други в момента из-
живяват своя ренесанс и това ще даде 
голяма увереност на много от инвес-
титорите в бъдеще, че технологиите са 
почти „бронирани“ във всяка една ико-
номическа атмосфера. Изглежда, че 
технологичният сектор се развива до-
бре, когато нещата са добре, и се разви-
ва още по-добре, когато нещата са зле. 
Поне до момента.

Като обобщение на всичко казано до-
тук - обърнете внимание на фондове с 
утвърдени, огромни американски и тех-
нологични компании; избягвайте ин-
вестирането във фондове, специали-
зиращи в малки и средни компании в 
Америка и в световен мащаб;

избягвайте инвестирането
във фондове, 

специализиращи в международни ком-
пании от всякакъв размер; избягвайте 
инвестирането в индивидуални акции 
като цяло, независимо от размера на 
компаниите, и избягвайте да инвестира-
те в криптовалути, ако имате сериозни 
инвестиционни намерения, а не само 
спекулативни намерения, свързани със 
следващите няколко дни или седмици.

Искрено се надявам информацията, 
която представих днес, да е била полез-
на и интересна за всеки един от вас. Ако 
имате приятели и познати, които се ин-
тересуват и искат да знаят повече по те-
мата, моля, споделете това съобщение с 
тях, за да могат да са по-информирани 
в този хаос и се надявам по-уверени в 
бъдещето.

Ако имате въпроси или се интересу-
вате от различните аспекти на фи-
нансовата част от живота, вие може-
те 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 зададе-
ни от клиенти, с които съм работил по 
време на консултации в моя офис.

Вашите 
пари

Още съвети на www.BG-VOICE.comАнгел Сапунджиев Надя Ангелова Гергана Тодорова

Авторът е личен финансов консул-
тант с над 13-годишен опит в сфе-
рата на пенсионното осигуряване, 
инвестирането, образователните 
сметки за деца, застрахователни-
те полици за живот, автомобили и 
домове.

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

Инвестициите, които трябва 
да избягваме в момента

Въпроси и отговори от изминалата седмица

https://www.paintersusainc.com/
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Цените на жилищата в Чикаго 
продължават да се увелича-
ват. Комбинацията от малкото 
предлагани на пазара жили-
ща, ситуация, която се наблю-

даваше и преди пандемията (а след това 
се усети и още по-силно), плюс факта, че 
все повече хора искат да закупят дом, до-
вежда до т.нар. multiple o�ers, тоест про-
давачът получава повече от една оферта 
за имота си.

През последните няколко седмици 
средната цена на жилищата, продадени 
в района на Чикаго, е била по-висока от 
съответния период през 2019 г., според 
новия доклад на Midwest Real Estate Data, 
цитиран в Crain's. Докладът показа, че в 
дните между 4-ти и 7 май

средната цена на жилище 
е нараснала с 2,9%

спрямо същия период на 2019 г., съобщи 
Crain.

Броят на еднофамилните къщи, пред-
лагани на пазара, е паднал до 2760 през 
седмицата, приключила на 2 май, и това 
е бил най-ниският брой от януари 2007 
г. До момента, според доклада на Crain, 
броят на апартаментите и къщи от град-
ски тип „townhouses“ на пазара също е на-
малял.

Коронавирусът, който доведе до скок 
във виртуалните огледи „virtual showings“, 
също оказа ефект върху пазара на жили-
ща.

Последните данни на Чикагската асо-
циация на брокерите „Chicago Association 
of Realtors“ показа, че по-малко хора са 

били готови да закупят жилище от края 
на март до средата на април. Приблизи-
телно 330 жилищни имота са сключили 
договор във всяка от трите седмици пре-
ди 18 април в сравнение с 674 жилища, 
които са сключили договор за седмицата, 
приключваща на 7 март.

Новопоявилите се имоти за продажба 
също са намалели и техният брой е стиг-
нал 588 жилища във всяка от трите сед-
мици преди 18 април. За сравнение - през 
първата седмица на март на пазара бяха 
обявени 1313 нови имота за продажба.

В цените на луксозни жилища обаче се 
наблюдаваше спад за същия период. Сбо-
рът от петте най-скъпо продадени имо-
ти всяка седмица в Чикаго общо е бил 10 
милиона долара, което е много под това, 

което се наблюдаваше преди коронави-
руса. Миналата седмица беше изключе-
ние. Общата сума бе стигнала до 14,4 ми-
лиона долара.

В световен мащаб

цените на луксозните 
жилища са паднали

в много от големите градове по света, 
включително Ню Йорк, Лондон и Пекин, 
според доклад на Knight Frank за цените 
на луксозните жилища. В други градове 
обаче, като в Тайпей и Стокхолм, цените 
са нараснали.

Като агент на недвижими имоти аз не 
само помагам на своите клиенти със за-
купуване, продажба и отдаване под наем, 
но и се стремя непрестанно да ги уведо-

мявам относно всеки възможен аспект, 
който би повлиял на тяхната дългосрочна 
инвестиция, която всъщност за повечето 
хора е най-важната и най-голямата, която 
те са направили или ще направят някога 
в живота си.

Ако имате въпроси, свързани с тази 
или други мои статии досега, или въоб-
ще с всичко свързано с пазара на недви-
жимите имоти, ще се радвам да ме по-
търсите, а за мен ще е удоволствие да 
мога да помогна. Моят директен номер 
е: 773-827-7827, или ми пишете на емайл: 
gergana.todorova@bairdwarner.com. За 
повече информация посетете и моя уеб-
сайт: GerganaTodorova.BairdWarner.com

Консултацията е винаги безплатна и не 
ви ангажира по никакъв начин.

ГЕРГАНА ТОДОРОВА
gergana.todorova@bairdwarner.com

При луксозните жилища обаче се наблюдава спад на цените в световен мащаб

В Чикаго и предградията имотите 
поскъпват още. Ето защо

https://www.homeadvisor.com/rated.PNPCONSTRUCTION.97424710.html
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https://www.facebook.com/nick.krustev


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

3 - 9 юни 2020 г. 21

Л
ятото е време за плаж. Опци-
ите в Америка са много - на 
океан, езеро, река или ба-
сейн. Но сега, когато ни спо-
летя пандемията от коро-

навируса, естествено идва и въпросът 
безопасно ли е плуването в тях.

Коронавирусът се предава изключи-
телно по въздушно-капков път. Доказа-
ните мерки за предпазване са спазване 
на социална дистанция и честа дезин-
фекция на ръцете.

„Вирусът наистина харесва да е 37 
градуса по Целзий (98,6 градуса по Фа-
ренхайт) в човешката слюнка. Харесва 
му да е топло и мокро“, казва Паула Ке-
нън, професор по молекулярна микро-
биология и имунология в Медицинско-
то училище към Университета на Южна 
Каролина. „Очевидно може да оцелее 
извън тялото, но не безкрайно“, допъл-
ва тя.

Басейните
Губернаторът на Арканзас съобщи на 

23 май, че няколко гимназисти са се за-
разили с коронавирус след парти на ба-
сейн. Той не даде подробности. В Ар-
канзас няма заповед за стоене у дома и 
губернаторът беше разрешил басейните 
да отворят на 22 май, като спазват сани-
тарни мерки.

Но дали заразяването е станало във 
водата? „Бих била по-притеснена да пи-
пам шкафчета или други повърхности в 
съблекалнята или на пейките извън ба-
сейна. Те са с по-голям риск от самата 
вода“, каза Карин Микелс, председател 
на катедрата по епидемиология на Кали-
форнийския университет в Лос Андже-
лис. „Другото нещо е, че трябва да под-
държате дистанция. Повече разстояние 
винаги е добро решение за предпазване 
от здравословна гледна точка“.

Американската организация на про-
фесионалните плувци отбелязва, че хло-
рът в басейните би трябвало да убива ко-
ронавируса.

Реките
Що се отнася до реките, експерти-

те твърдят, че няма известни случаи на 
предаване на COVID-19 чрез къпане в 
тези води. „Поради движението на во-
дата и по-голямото количество, откол-
кото в басейна, вирусът не би трябвало 
да предизвиква притеснение“, казва Ро-
берта Лавин, професор в колежа за ме-
дицински сестри при Университета на 
Тенеси в Ноксвил.

Освен това откритите пространства 
представляват по-малък риск от тези на 
закрито поради свободния въздушен 

поток. Скритите опасности на реките са 
подводните течения и липсата на спаси-
тели, които много хора подценяват. Не 
забравяйте да носите спасителна жилет-
ка, а също да спазвате дистанция от 2 ме-
тра от околните, ако има такива. 

Добра идея е да уведомите някого 
къде отивате и колко смятате да остане-
те там, за да не се окажете в беда, без ни-
кой да може да ви намери.

Езерата
„Доказано е, че коронавируси, подоб-

ни на COVID-19, остават жизнеспособ-
ни и инфекциозни, поне временно, в 
естествени сладководни среди, включи-
телно и в езерата“, казва Кейти Дейвис от 
фондацията Сърфрайдър, която се бори 
за опазване на океаните и водните ре-
сурси. Но изследователите не са сигурни 
дали е възможно хората да се заразят с 
коронавирус, ако плуват в езеро.

И все пак, ако решите да отидете на 
плаж край някое езеро, не забравяйте, 
че в сладководните води живеят дру-
ги бактерии, които могат да ви разбо-
леят. По данни на центъра за контрол и 
превенция на заболяванията (CDC) 84% 
от епидемиите през лятото в периода 
2000-2014 г. са били причинени от плу-
ване в езера. Една от най-опасните бак-
терии в езерата е Naegleria Fowleri (из-
яждащата мозъка амеба). Тя поразява 
мозъка, ако проникне в организма през 
носа, и може да причини кома и дори 
смърт. Живее в топли или блатисти езе-
ра.

Океанът
Засега, според учените, няма данни, 

които предполагат, че коронавирусът 
остава жизнеспособен в солена вода.

Има вероятност коронавирусът да се 
разпространи на места, където океан-
ската вода се смесва с необработена от-
падъчна вода и коронавируса. Вълните 
след това на теория биха могли да из-
стрелят вируса в частици, които вятърът 
пренася към брега. Друга вероятност от 
заразяване има, ако вирусът попадне в 
храносмилателната система след поглъ-
щане на вода при плуване. Но експер-
тите казват, че шансът това да се случи 

е много малък и че най-вероятно така 
няма да се стигне до сериозно заболява-
не, каквото може да се получи, ако коро-
навирусът порази дихателните пътища и 
белите дробове.

При плуването в океана, както и при 
стоенето на брега, трябва да се спазва 
социална дистанция, казват експертите. 
Честата хигиена на ръцете също е пре-
поръчителна.

Може ли да се заразим с коронавирус 
в басейни, езера или океана

Ето няколко мнения на специалисти, които биха могли да са ви от полза

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

http://restaurantmehanata.com/
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Сблъсъци в Монреал на 
протест срещу расизма
Хиляди хора излязоха по улиците 

на Монреал в неделя, за да про-
тестират срещу расизма и поли-

цейското насилие. Привечер обаче про-
тестът прерасна в насилие и сблъсъци с 
полицията, имаше и грабежи в центъра 
на града. До ескалация на напрежение-
то се стигна, когато група демонстранти 
започнаха да хвърлят предмети по си-
лите на реда и полицията отговори със сълзотворен газ. Бяха изпочупени витри-
ни на магазини и стоката в тях беше плячкосана. Има задържани.

Заразените с Covid-19  
в Канада почти 90 000

Заразените с коронавирус в Кана-
да надхвърлиха 88 000 и доближа-
ва 90 000 души. В края на минала-

та седмица броят им достигна 88 512 по 
данни на канадското здравно министер-
ство. Само за денонощие броят на зара-
зените в страната се е увеличил с 993. 
Наблюдава се известно увеличение на 
броя на заразените на ден, след като от 
21-ви той намаляваше. Миналата сряда 

властите съобщиха за 872 заразени. Досега смъртните случаи от коронавируса в 
Канада са 6877. По данни на канадското здравно министерство напълно оздра-
велите са 46 840.

Трюдо против  
участието на Русия в Г-7
Канада не подкрепя предложение-

то на президента на САЩ Доналд 
Тръмп да покани Русия на предсто-

ящата среща на високо равнище на Г-7 в 
САЩ, заяви канадският премиер Джъс-
тин Трюдо. „Русия беше изключена от 
Г-7, след като навлезе в Крим преди мно-
го години, и заради продължаващото й 
неуважение и пренебрежение към меж-
дународните правила и норми е причи-
ната тя да остава извън Г-7 и ще продължи да е извън нея“, заяви Трюдо.

Канада отчете  
икономически спад с 8,2%

Пандемията от коронавирус сви 
икономиката на Канада на го-
дишна база с 8,2% през първото 

тримесечие на 2020 г., обяви правител-
ството, цитирано от АФП. Анализатори 
прогнозираха дори още по-голям удар - 
10%. В сравнение с последната четвърт 
на 2019 г. икономиката на Канада отчете 
понижение от 2,1%, поясниха от статис-
тическата служба на страната.

Делото срещу шефката  
на Huawei на нов етап
Канадски съд постанови, че дело-

то за екстрадиция в САЩ, заведе-
но срещу Мън Ванчжоу, финансова 

директорка на Huawei, може да про-
дължи на следващ етап. Канада аресту-
ва Мън в края на 2018 г. САЩ искат тя да 
бъде екстрадирана, за да бъде съдена 
по обвинения в измама. Арестът й вбеси 
Пекин, който смята делото за политиче-
ско. Съдийката от Върховния съд на провинция Британска Колумбия Хедър Хо-
умс обаче постанови, че деянията, в които е обвинена Мън, биха били престъп-
ление и в Канада и делото може да продължи.

CANADA ТЕЛЕГРАФ

https://www.msbinsuranceagency.com/
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Б
ългарин е част от научен екип 
в Америка, чието изобрете-
ние вече се използва за бор-
ба с коронавируса. То може 
да улови пулса и честотата ви 

на дишане, без да ви докосва. Следи ви, 
където и да се намирате в дома си. То 
е устройство, наподобяващо рутер, а в 
разработката му участвал и българинът. 
Изобретението, спечелило на Румен 
Христов място в класацията „30 под 30“ 
на американския „Форбс“, отскоро по-
мага и в борбата срещу коронавируса.

Роден в Шумен, син на инженери, Ру-
мен Христов започва да участва в със-
тезания по програмиране, когато е едва 
пети клас. В осми става 

най-малкият състезател 
в националния ни отбор. 

През годините участва в пет олимпиа-
ди по информатика. От Египет, Тайланд, 
Италия и Канада Румен се завръща с три 
златни и два сребърни медала, които му 
отварят вратите на един от най-елитни-
те световни университети в областта на 
технологиите - Масачузетския техноло-
гичен институт.  

Получава и пълна стипендия.
„Още преди да завърша, намерих 

една лаборатория в департамента по 
компютърни науки, където се зани-
маваха с нещо, което аз сметнах за из-
ключително интересно. Един от основ-
ните проекти в тази лаборатория беше 
устройство, което може да вижда през 
стени - горе-долу като магия“, споделя 
експертът.

Румен решава, че иска този проект. 
Свързва се с професора, който го ръ-
ководи, и вече над четири години той е 
част не само от нейния екип, но е и съ-
основател на компания, 

започнала да произвежда 
и да продава устройството 

на лекари, фармацевтични и застрахо-
вателни компании. Чрез него те следят 
състоянието на над 300 болни дори от 
разстояние.

Преди два месеца на Румен и колеги-
те му им хрумва, че могат да бъдат по-
лезни и в битката срещу коронавируса, 
тъй като устройството следи пулс и чес-
тота на дишане. В момента по този на-
чин се контролира състоянието на ня-
колко заразени и поставени в изолация 
души от старчески дом в САЩ. А в Евро-
па налично устройство има само едно – 
в дома на бабата на Румен.

US екип с българско участие  
с изобретение срещу Covid-19
Разработката спечелила на Румен Христов място в „30 под 30“ на „Форбс“

Български учен участва в разработ-
ката на иновативна ваксина, която 
да ограничи разпространението 

на COVID-19. Ивайло Балабанов работи 
с още петима изследователи в Испания, 
разказва NOVA.

Идеята е да се блокира навлизането 
на вируса в клетките чрез антитела.

По този начин ще бъде намалена 
възможността за инфекция в човеш-
кия организъм, което ще намали раз-
пространението на вируса сред хо-
рата. Работата е неуморна. И докато 
хората чакат бързи резултати, учените 
правят тестове на новата ваксина и си 

задават въпроси, търсят отговори.
Имунологията е призванието за 

Ивайло и шанс да помогне на хиляди 
непознати.

„Аз съм идеалист по душа и винаги 
търся как да дам своя принос за чове-
чеството“, споделя Ивайло.

След като завършва висшето си об-
разование в България, взима две ма-
гистърски степени в Холандия и Япо-
ния. Днес е докторант в центъра по 
молекулярна биология „Северо Ачоа“ 
в Испания. Надява се, че кризата с ко-
ронавируса ще напомни на политици-
те да инвестират в наука.

Български учен участва в разработката на нова ваксина

https://cabinetleader.com/
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Е
дин от най-успешните българ-
ски дизайнери в чужбина, Жи-
вомир Домусчиев, отново нака-
ра светът на модата да говори 
за него. Той от години прави то-

алетите на световни звезди от ранга на 
Джей Ло, Кристина Агилера и Лара Фа-
нинг.

Този път негов клиент стана друга све-
товна знаменитост - известната с ексцен-
тричното си сценично облекло Лейди 
Гага. В новия си клип, който тя изпълня-
ва в колаборация с Ариана Гранде - „Rain 
on Me“, Гага сменя няколко тоалета, но 
един от тях смайва, категорични са фе-
новете й.

Става дума за винилов костюм в розо-
во и лилаво, чийто ефектен завършек са 
вериги и капси. Именно той е дело на До-
мусчиев.

Поръчан е лично от стилистката на 
Гага – Марта Дел Рио - и е изработен спе-
циално за видеоклипа към песента „Rain 
on Me“.

Именно с

дрехи от PVC и винил
дизайнерът проби и стана известен в 
претенциозния свят на модата на све-
товните знаменитости. Такава дреха той 

сътвори и за друга световна звезда – 
Дженифър Лопес, за която BG VOICE раз-
каза преди време. Роклята в бяло стру-
ваше 5200 лева и стоеше невероятно на 
нежните извивки на латинодивата.

Сред звездните клиенти на българ-
ския дизайнер са и Бебе Рекса, Ники Ми-
наж, Ел Фанинг и Лара Стоун.

Кристина Агилера пък се появи об-
лечена с негов тоалет в новогодишната 

нощ на Таймс скуеър в Ню Йорк при по-
срещането на 2019-та. Ники Минаж също 
се появи с пластмасов тоалет преди вре-
ме.

Рапърката Гери-Никол е единствена-
та българка, която е носила негов тоалет.

Живомир Домусчиев е завършил Лон-
донския колеж по мода. Определя сти-
ла си като „чисто скулптурен израз око-
ло женската форма“. За себе си казва, че 
е щастлив, защото „не е нужно да прода-
вам огромни обеми и съответно – да ко-
мерсиализирам идеите си до голия ми-
нимум на творчество“.

Живомир е бил и моден директор в 
алтернативни издания като Centerfold, A 
Magazine, Touch and Wig и

стилист за модни 
дефилета

клипове и реклами.
„Бях на около 20 г., когато започнах 

обучението си в Лондонския колеж за 
мода. Предполагам, че на тази възраст 
никога не си абсолютно сигурен как-
во искаш да правиш с живота си, но ди-
зайнът ми се удаваше някак естествено... 
Бях обсебен от формите и цветовете, от 
идеята за промяна в начина, по който из-
глеждат нещата. И така започна всичко“, 

разказва преди време Живомир за нача-
лото на успешната си кариера.

Той се натъкнал на пластмасата като 
материал за тоалетите си случайно. Ста-
нало, докато търсел материя, чрез която 
да изрязва скулптурни форми.

„Работата с PVC ми позволи да извай-
вам композицията, като същевременно 
тя остава стегната и сравнително удоб-
на за носене. Освен това дизайнът от 
PVC е изключително подходящ за фотог-
рафиране и няма как да остане незабе-
лязан в тълпата. В началото материалът 
ми напомняше за автомобилен дизайн 
от бъдещето, което аз вечно се опитвам 
да предвидя“, обяснява българският ди-
зайнер.

Неговото

„скачане във влака“ 
на модната индустрия

се е оказало сътрудничеството с Ел Фа-
нинг. Седмица след като лансирал пър-
вата си пресколекция, българинът по-
лучил имейл от асистента на известната 
стилистка Пати Уилсън, която работи в 
Ню Йорк. „Осведоми ме, че Пати е видяла 
работата ми и иска да създам нещо спе-
циално за фотосесия в Ню Йорк с неве-
роятния фотограф Стивън Клайн. Оказа 
се, че става дума за актьорския състав на 
филма „Неоновият демон“ с главна роля 
на Ел Фанинг. Имах точно три дни, за да 
направя три рокли, преди куриерът да 
ги вземе. След две седмици Пати се оба-
ди да ми каже, че Стивън много е харесал 
работата ми и би желал да направя ня-
колко модела за следващата му фотосе-
сия за Vogue Italy“, спомня си Домусчиев.

Той отлетял за Ню Йорк и за първи път 
срещнал Пати и Стивън. „Оказаха се пре-
красни хора, много истински и скромни. 
Не знам дали е възможно да обясня чув-
ствата си, присъствайки на първата си 
фотосесия за Vogue, и то с екип, на кой-
то искрено съм се възхищавал. Модели-
те ми бяха публикувани на няколко стра-
ници и след това имах удоволствието да 
работя с този отбор мечта в още проек-
ти“, допълва Живомир.

Български дизайнер облече 
Лейди Гага за новия й клип
Живомир Домусчиев е автор на един от костюмите, с които звездата пее

Живомир Домусчиев

Костюмът на Лейди Гага. 

Снимкa: Instagram

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743
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Заразените с коронавирус 
надхвърлиха 6 млн.

Над 6.22 милиона е общият брой на 
случаите на потвърден коронави-
рус по света. Това показва статис-

тика, изготвена и обявена от Ройтерс. 
Починалите според тези изчисления са 
371 799. Откакто първите случаи на за-
разени с Covid-19 бяха установени в Ки-
тай през декември миналата година, за 
инфекции е съобщено в над 210 страни 
и територии, става ясно още от анализа 
на агенцията.

Русия с нов начин  
за лечение на Covid-19

Специалисти от един от водещите 
научни центрове на държавната 
руска корпорация „Росатом“ в Об-

нинск, Калужка област, предприеха нео-
бичаен подход за лечение на коронави-
русна инфекция - чрез дезинфекция на 
белите дробове с ултравиолетови лъчи. 
Това съобщи директорът на центъра Ан-
дрей Говердовски. „Ние наричаме про-
екта „светещ газ". Досега никой не е ус-

пявал да извърши дезинфекция с ултравиолетови лъчи вътре в човек. Открихме 
начин как да направим това“, каза Говердовски.

„Аманда“ взе жертви  
в Гватемала и Салвадор
Тропическата буря „Аманда“ връхле-

тя Гватемала и Салвадор, като нанесе 
големи щети и взе 14 жертви. Заради 

опасността от свлачища президентът на 
Салвадор обяви 15-дневно извънредно 
положение. В град Сан Салвадор над 4000 
души са настанени в убежища. Те са оста-
нали без дом, след като бурята е разруши-
ла домовете им. Някои от тях са били ева-
куирани, преди бедствието да се стовари 
върху жилищата им.

Абрамович купи  
най-скъпия имот в Израел

Бизнесменът Роман Абрамович купи 
най-скъпия досега имот в Израел в 
елитното селище Херцлия Питуах - 

северното предградие на Тел Авив, къде-
то се намират резиденции на посланици. 
Той е платил рекордните 65 милиона до-
лара, твърди „Глоубс“, позовавайки се на 
източник, близък до сделката.Според из-
данието покупката е станала малко преди 

кризата, причинена от пандемията от коронавируса. Репортери твърдят, че пло-
щта, принадлежаща на имота, е около 9500 квадратни метра.

Регистрирано е мощно 
слънчево изригване
През последните няколко години ак-

тивността на слънцето е сравнител-
но слаба и рядка, но може да е на 

път да стартира отново, смятат учени. На 
29 май беше регистрирано най-голямото 
изригване от октомври 2017 г. Това може 
да е знак, че Слънцето вече е навлязло в 
новия си слънчев цикъл и ще увеличи ак-
тивността си до няколко години, както 
учените предвиждаха. Астрономите са ус-
тановили, че то преминава през 11-годишни цикли на дейност с ясно определен 
минимум и максимум.

WORLD ТЕЛЕГРАФ

https://www.krilchev.com/
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Х
удожникът от български про-
изход, скулпторът Христо Яв-
ашев – Кристо, вълшебникът, 
който опакова света и нака-
ра хиляди хора да ходят по 

вода, на 84 години почина в дома си в 
Ню Йорк от естествена смърт. Тази годи-
на той трябваше да опакова Триумфал-
ната арка в Париж, но събитието бе от-
менено за 2021 г. заради пандемията от 
коронавируса.

Кристо се прослави заедно със съпру-
гата си Жан-Клод де Гийебон с оригинал-
ните си пространствени художествени 
инсталации, опаковащи с плат различ-
ни предмети – от пишеща машина и те-
лефон до цели сгради, острови и дори 
крайбрежие.

Той вероятно е най-успешният бълга-
рин. Дори този успех да включва успеш-
ното бягство от това определение. Успех 
е да реализираш себе си въпреки вся-
какви граници. Да убедиш целия свят, 
че твоето изкуство e по-важно от всич-
ко останало.

Вместо да притежаваш - 
да бъдеш свободен...

Кристо е роден на 13 юни 1935 г. в 
Габрово. Произлиза от стар разградски 
род. Дядо му е академик Анани Явашев, 
открил руините на древния римски град 
Абритус. Баща му е Владимир Явашев, 
инженер, роден във Варна. Майка му, 
Цвета Димитрова, е родом от Солун, дъ-
щеря на македонски търговец. Леля му, 
Дора Явашева, е съпруга на видния бъл-
гарски политик Иван Багрянов. Негови 
братя са известният актьор Анани Ява-
шев и инж. Стефан Явашев.

Световноизвестният художник и 
скулптор Кристо, който се отрече от бъл-
гарския си произход и отказваше да го-

вори на майчиния си език, напуска през 
1957 г. Родината, когато е само на 21 г., 
скрит в тоалетната на международен то-
варен влак. Първо отива в Прага, къде-
то мие чинии и коли, за да се издържа. 
Постепенно успява да събере нужната 
сума, за да си наеме квартира. Започ-
ва да дружи с други напуснали родина-
та българи. Признавайки им за любовта 
си към четката, те се смиляват над него и 
го канят да им рисува семейни портрети 

срещу символични суми. От Прага зами-
нава във Виена, където

получава помощ от стар 
приятел на баща си

а през 1958 г. се мести в Женева. Отива и 
в Париж, където среща Жан-Клод. През 
1959 г. тя става не само негова съпруга, 
но и негов артистичен партньор. Първо-
то им семейно жилище е тясно таванско 
помещение, в което не издържат мно-

го време и заминават за Ню Йорк. През 
1964-а двамата, заедно с 4-годишния им 
син тогава Кирил, заживяват в Ню Йорк. 
Кирил сега също е увлечен по изкуство-
то, но не се вълнува от инсталациите на 
известния си баща.

Ателието на Кристо е пететажна би-
вша фабрична сграда в една странична 
улица в Манхатън. Закупена през 1973 
г. за 150 000 долара, сега сигурно стру-
ва милиони...

През 1973 г. Кристо става гражданин 
на САЩ. До смъртта си той не се завръ-
ща в България.

Никой съвременен творец от българ-
ски произход не е постигал популяр-
ността и творческото влияние на Крис-
то. Голяма роля за това играе съпругата 
му Жан-Клод, която почина на 18 ноем-
ври през 2009-а на 74 години.

Двамата оставят дълбоки 
следи в света на изкуството

Работата на Кристо и Жан-Клод счупи 
традиционните граници на рисуването, 
скулптурата и архитектурата. Някои от 
най-известните им творби са „Чадърите“ 
в Япония и Калифорния, опакованият 
Райхстаг в Берлин, „Вратите“ в Сентръл 
парк, Ню Йорк. Най-скорошните твор-
би на Кристо бяха „Плаващите кейове“ в 
италианското езеро Изео и Лондонската 
Мастаба в езерото Серпентайн в британ-
ската столица.

През 2017 г., в знак на протест срещу 
американския президент Доналд Тръмп, 
Кристо се отказва от проекта си „Над ре-
ката“ в Колорадо, над който работи цели 
20 години. „Тук нашият господар е аме-
риканското правителство. То притежава 
страната. Не мога да реализирам проект, 
който да облагодетелства този госпо-
дар“, обяснява тогава творецът.

В писмо от 1958 г. Кристо пише: „Кра-
сотата, науката и изкуството винаги ще 
триумфират". Днес, когато него вече го 
няма, тези думи звучат по-силно отвся-
кога...

Центърът „Жорж Помпиду“ пък опре-
деля Кристо като „вълшебник“, а твор-
чеството му като „изключително“ и „съ-
ществено за историята на съвременното 
изкуство“. На 1 юли там ще бъде открита 
експозиция, посветена на него и съпру-
гата му Жан-Клод.

Кристо, вълшебникът, който 
накара хората да ходят по вода
Големият творец от български произход почина на 84 г. в Ню Йорк

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Един от последните проекти на Кристо „Плаващите кейове“.

Забуленият Райхстаг. Обградените острови в залив Бискейн, Маями.

Завесата в долината Рафъл, Колорадо.
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Българска гражданка бе върната от 
испанската полиция обратно в Ро-
дината. Причината е, че пристиг-

нала без уважителна причина на лети-
щето в Палма де Майорка. Това съобщи 
на сайта си в. „Диарио де Майорка“, ци-
тиран от „Родина“.

Служителите на реда са установили, 
че пътуването й не е оправдано с оглед 

на мерките, предприети от Испания за 
спиране на разпространението на коро-
навируса. Те не са й позволили да вле-
зе в Майорка и са я върнали обратно в 
България.

Властите на Балеарските острови са 
съставили във вторник общо 39 акта за 
неспазване на ограниченията за прид-
вижване.

В Палма де Майорка върнаха 
българка от летището

Българска трагедия се разигра 
през миналата седмица в Гърция. 
На остор Скопелос мълния рани 

смъртоносно 52-годишна жена от Бъл-
гария. Инцидентът е станал на 26 май. 
Според различни информации той се 
случил около 10 сутринта, докато бъл-
гарката се връщала със съпруга си, 
гръцки гражданин, от селскостопан-

ски работи в района на Пефкия. Жена-
та е ударена от мълния, оставяйки по-
следния си дъх на място.

Случаят е поет от полицейското уп-
равление в Скопелос, който изклю-
чи възможност за криминални дейст-
вия и разпореди аутопсия некропсия, 
за да се установят точните причини за 
смъртта й.

Мълния уби жена от 
България на гръцки остров

Б
ългарски шофьор на камион 
загина при тежка катастрофа в 
Италия. 67-годишният мъж не 
бил зад волана, а спял в каби-
ната, когато шофираният от ко-

легата му тир се блъснал в друг. Трагеди-
ята се разиграла на магистралата А22 в 
област Венето. Катастрофата станала су-
тринта на 29 май, на няколко километра 
от местността Боргето.

Двата камиона били с германски номе-
ра.

Те са се блъснали силно
по причини, които все още се изясняват от 
пътната полиция. Шофьорите им останали 
невредими, защото успели да се измъкнат 
от кабините, пише „24 часа“.

Българинът, спящ на кушетката в еди-
ния от тировете, обаче останал заклещен 

между ламарините.
Той бил тежко ранен. За измъкването му 

били необходими хидравлични клещи от 
спасителите, дошли от Верона и Тренто. 
На мястото на катастрофата пристигнал и 
медицински хеликоптер, който транспор-
тирал ранения до болницата на Тренто.

Заради травмите си в гръдния кош и 
силния вътрешен кръвоизлив обаче бъл-
гаринът починал.

Български шофьор на 
камион загина в Италия
Тежката катастрофа станала между два тира на магистрала в област Венето

40-годишен бургазлия е из-
дирван с европейски за-
поведи за арест заради из-

вършени 11 престъпления в Италия. 
Той бе задържан в морския град и 
остава в ареста.

С двете Европейски заповеди за 
арест, издадени на 12.02.2020 г. от 
заместник главния прокурор на 
Главна прокуратура към Апелативен 
съд в гр. Рим, се иска за предаване 
на мъжа, за да влезе в затвора за 19 
години, съгласно влезли в сила съ-
дебни решения по проведени срещу 
него наказателни производства.

Първото от тях е било за общо де-
сет престъпления, между които ор-
ганизирана престъпна група, съу-
частие в умишлен банкрут, подаване 
на неверни данъчни декларации с 
цел укриване на данъци върху до-
ходите и ДДС, укриване и унищожа-
ване на счетоводни документи, като 
част от тях са извършени в условия-
та на продължавано престъпление.

Наказателно производство е при-
ключило окончателно с осъдителен 
съдебен акт, с който на бургазлията 
е наложено наказание шестнадесет 
години лишаване от свобода. Вто-
рото наказателно производство е 
проведено по обвинение за умиш-
лен банкрут, за който след съответ-
ното съдебно разследване с окон-
чателен съдебен акт му е наложено 
наказание три години лишаване от 
свобода.

Рим издирва 
бургазлия за 11 
престъпления
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В Палма де Майорка върнаха 
българка от летището

Доброслав Манчев, или по-из-
вестен в подземния свят на Он-
тарио като „българинът Боби“, 
бил умен, „изтънчен“, предпри-
емчив и много работлив. Негов 

приятел смята, че със своите качества 
той би могъл да направи милиони в кор-
поративния свят на Канада, отмъквайки 
милиони с куфарче, а не с пистолет, пише 
„Торонто Сън“.

Но вместо това, на 18 март тази годи-
на, малко преди девет вечерта, 51-го-
дишният българин бил застрелян и по-
чинал в канадския град Скарбъроу.

Неговият приятел разкрива пред из-
данието подробности за живота на Ман-
чев и неговото присъствие в канадския 
ъндърграунд.

Двамата се запознали още като тий-
нейджъри във фитнес зала и бързо ста-
нали приятели.

Боби изглеждаше 
като питбул

и по това време искаше да стане борец. 
Семейството му беше от България и той 
имаше тежкото мислене на източноевро-
пеец“, казва приятелят му, който отказва 
да разкрие самоличността си от страх от 
последствия.

Семейството на Боби притежавало 
кафенето „София“ в Скарбъроу, както и 
известен брой къщи в околността. Още 
като съвсем млад Манчев започнал да 
се занимава с обири. Целта му били лук-
созните коли, а той бил „супер“ шофьор.

„Боби караше като професионалист 
още като тийнейджър. И беше безстра-
шен, не се страхуваше от нищо“, каз-
ва приятелят му с усмивка и добавя, че 
Манчев е бил

най-големият крадец 
на автомобили

в страната. Той описва Манчев като го-
лям мъж, силен като вол. Можел да вди-
гне до 180 кг.

След това се захванал с бизнеса със 
стероиди. Приятелят му признава, че и 
той бил част от него. „Разработихме този 
сектор, стероидите не бяха незаконни, 
ако ти си търгуваш с тях“, казва прияте-
лят. В техния бизнес обаче не било съв-
сем така.

Приятелят на Боби бил арестуван 
през 1990 година и така приключил с 

гангстерския живот. След като изкарал 
няколко години в затвора, той решил 
да оправи живота си и никога повече не 
погледнал назад.

Манчев обаче продължил да напред-

ва към върховете на подземния живот в 
Онтарио.

За последно преди убийството му той 
се споменава в публикация на „Торон-
то Сън“ през 2008 година за наркотици 

и трафик на оръжие. Ченгетата тогава го 
нарекли мозъка на операцията.

Манчев знаел много добре как работи 
полицията. През 2000 година той влязъл 
в затвора за шест години и половина за 
ръководене на престъпна банда, която 
включвала и бивш полицай от Торонто - 
Дарин Купър.

Манчев, Купър и останалите гангстери 
от групата използвали полицейски уни-
форми и автомобили,

за да ограбят свои 
колеги наркотрафиканти

През 2008 година детектив Джеймс 
МакСюин описва Манчев като „умен и 
изтънчен... Неговият партньор е бивш 
полицейски офицер от Торонто, той има 
пълна информация за това как полиция-
та работи. И за какво ли още не...“.

А изпеченият престъпник имал още 
един ас в ръкава си, който така и не ус-
пял да изиграе. Той бил готов да се вър-
не обратно в България, пише „Торонто 
Сън“.

Детективите открили в дома му евро, 
фалшиви лични карти и паспорти. Във 
фризера пък открили $50 000 в брой.

Приятелят на Манчев не бил шокиран, 
че животът му приключил след дъжд от 
куршуми.

„Изненадан съм, че живя толкова дъл-
го“, признава мъжът и допълва: „Това е 
много тъжно, той наистина можеше да е 
нещо повече“.

Обвинен за убийството на българина 
е 48-годишен мъж – Джоузеф Пакет от 
Торонто. Името му не се среща в крими-
налните хроники до момента и изглеж-
да не е звезда в подземния свят. Поне 
не като Боби Манчев, завършва „Торон-
то Сън“.

„Българинът Боби“ умря под 
дъжд от куршуми в Канада
 „Торонто Сън“ нарича Манчев „звезда в престъпния свят“ на страната

https://www.facebook.com/www.mdmtruckrepair/
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Мисирката се събуди рано. С изгрева.
Огледа се. Другите мисирки все още спяха. „Тия цял живот 

такива ще си останат – мисирки заспали“, помисли си тя и по-
бърза да застане пред излъсканата месингова чиния. В птичар-
ника я използваха вместо огледало. „Вярно, не съм първа ху-
бост, но поне съм умна... Поне достатъчно умна, за да разбера 
откъде духа вятърът“, рече си нашата мисирка.

Тя знаеше, че предстои важен ден и бързаше да се подготви.
Днес собственикът на фермата щеше да ги събере, за да им 

обясни какъв късмет имат, че точно той се грижи за тяхното 
добруване.

Нашата мисирка знаеше, че на събранието няма да са в пъ-
лен състав, но не се замисляше много за това. Все пак някъде 
дълбоко в малкия й мозък упорито дълбаеше въпросът: „Къде 
изчезнаха трите кокошки, които много кудкудякаха по събра-
нията?“.

Мисирката тръсна глава, сякаш за да прогони досадните ми-
сли, и си каза: „Трябва първа да си задам въпросите на шефа, че 
иначе ще ме оскубе перо по перо“. Плахо се огледа и започна 
да приглажда някои от непокорно стърчащите пера.

През това време другите мисирки започнаха да се събуждат. 
Лениво излизаха изпод топлата слама, очаквайки с досада но-
вините, които ще им донесе започващият ден.

Всички се събраха на двора на раздумка, докато чакаха ид-
ването на шефа. На своя си мисирски език обсъждаха актуал-
ните в момента теми, като цената на фуража и новия вирус, 
който вече взимаше жертви в съседната ферма.

Кучетата, които се грижеха за реда в стопанството, започна-
ха да подбират животните към средата на двора. Там имаше 
стара продънена бъчва, върху която собственикът на фермата 
обичаше да се качва, когато говори. Скупчиха се около нея в 
очакването той да се появи.

След около 15 минути чакане фермерът излезе от голяма 
бяла къща и тръгна към тях. Отдалеч си личеше, че е раздраз-
нен и че това, което предстои, го изпълва с неописуема досада. 
С мъка се качи върху бъчвата и започна да говори.

Мисирките надигнаха глави, като хем се опитваха да чуят 
по-добре думите на шефа, хем по този начин показваха колко 
много се вълнуват от казаното.

Нашата мисирка също изпъваше дългия си врат. Думите на 
фермера всъщност не я вълнуваха. За нея беше важно да уце-
ли точния момент за въпроса си. Имаше буквално секунди 
между времето, в което той щеше да спре да говори, и време-
то, в което другите мисирки щяха да започнат да задават въ-
проси.

Собственикът замълча за миг. „Дали приключи или просто 
прави пауза?“, чудеше се мисирката и все пак реши да рискува:

- Аз може ли да попитам...?, започна тя, но веднага той я пре-
късна.

- Ти ще питаш после!
„Еми добре, нека да е после“, каза си тя и нададе ухо на въ-

просите, които задаваха другите мисирки. „Тия сякаш падат от 
някаква ферма на Марс, то бива тъпи въпроси, ама...“ Мислите 
й бяха прекъснати от гласа на шефа:

- Ти какво искаше да питаш?
„А сега де, като не се сещам". Мисирката изпадна в паника. 

Напъна се. И пак.
И се сети:
- Как ще коментирате ситуацията в съседната ферма и има 

ли опасност за нас?
Фермерът я погледна хитро изпод вежди, явно доволен от 

въпроса.
- В тази ферма закъсняха. Ние обаче много по-рано от оста-

налите взехме необходимите мерки, за да не позволим това, 
което се случи в другите ферми, да се повтори тук - каза той и 
изпъчи гърди.

Нашата мисирка бързо записа думите му и побягна към пти-
чарника. Там две млади мисирки на бърза ръка преписаха ка-
заното от фермера. Малките листи, запечатали паметните му 
слова, бяха залепени на оградата, върху стената на обора и на 
вратата на фермерската къща. Четири екземпляра поеха с таен 
куриер за съседната ферма.

Мисирката организира всичко. След като се убеди, че зада-
чата е изпълнена, тя въздъхна доволно, настани се в новата си 
слама, загледа се в къщата отсреща и се усмихна.

Тя вече знаеше, че утре собственикът на фермата ще я изви-
ка, за да я похвали, и великодушно ще й позволи да кълве зър-
на от ръката му, докато той я гали по лъскавите пера.

ВАЛЕРИ 
ВЕЛИКОВ

Доволната  
мисирка

http://www.newchancetransport.com/contact.php
http://www.trifonovalaw.com/
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 казана дума

„Пускам дъжд, но 
невинаги се случва.“

Така министърът 
на околната 

среда и водите 
Емил Димитров 

отговори на въпрос 
на депутат за 

водоподаването в 
Шумен

„Лесно е да отидеш в 
Брюксел да говориш 
дивотии и простотии срещу 
държавата си. Лесно е да си 
калтак пред европейската 
бюрокрация.“

Министърът на 
правосъдието Данаил 

Кирилов на въпроса дали 
ще подаде оставка заради 

оставащия мониторинг от 
ЕС, както обеща.

„Републиканците чувстват, че социалните 
медийни платформи тотално заглушават 
консервативните гласове. Ние ще въведем 
строги регулации или ще ги затворим, преди 
да позволим това изобщо да се случи.“

Президентът Доналд Тръмп, след като Twitter 
отбеляза негов пост като недостоверен

„Бойко Борисов ми се молеше да не се 
кандидатирам за кмет на София.“

Лидерът на „Изправи се.БГ“ Мая Манолова в 
отговор на обвиненията на премиера Борисов, 

че му се е молила да стане омбудсман

„Казали по bTV, че е перверзно депутат 
да си вкара асансьор в хола. Според мен е 
перверзно да имаш тоалетна в двора.“

Така депутатът от ГЕРБ Георги Марков 
коментира решението на прокуратурата 

да не разследва Цветан Цветанов за 
„Апартаментгейт“

https://www.facebook.com/touchstonelogistics/
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К
осмическият кораб Crew 
Dragon на компанията на 
Илон Мъск Space X вече е 
в Космоса, осъществявай-
ки мечтата на Америка от-

ново да изпраща астронавти в орби-
та. Но полетът, изстрелял Боб Бенкен 
и Дъг Хърли към Международната кос-
мическа станция, е на път съвсем скоро 
да сбъдне хилядолетните мечти на чо-
вечеството да започне овладяването 
на Космоса. След безпроблемното из-
стрелване компанията на Мъск и NASA 
могат да преминат бързо към следва-
щия етап от договора си за 2.6 млрд. 
долара, предвиждащ корабът Crew 
Dragon да заработи като „космическо 
такси“ и да извежда до МКС 6 астрона-
вти. Първият подобен полет вероятно 
ще е факт още през август.

Този ярък пример за ефективност-
та на публично-частното партньорство 
очертава и завръщането на Луната през 

сегашното десетилетие, като ракета-
та носител, корабът, луноходи и друга 
апаратура също се подготвят от частни 
компании по договор с NASA.

След успешното изстрелване на Crew 
Dragon

астронавтите Боб Бенкен 
и Дъг Хърли

влязоха в Международната космическа 
станция и започнаха работа в мисия, 
която може да продължи до септември, 
макар още да няма точна дата за завръ-
щането им.

На МКС те бяха посрещнати от ру-
ско-американски тричленен екипаж, 
на който ще помогнат за различни екс-
перименти и поправка на оборудва-
не, включително с излизане в открития 
Космос. Досега няколко подобни опе-
рации бяха отложени, защото не дости-
гаха хора в орбита.

На път за МКС Хърли и Бенкен кръс-

тиха кораба си „Индевър“ в чест на кос-
мическата совалка, с която са летели и 
двамата. Те имат това право и според 

тях така трябва да се продължи името 
на този изключителен за времето си ко-
раб.

На МКС двамата ще могат да прибе-
рат американското знаме, оставено 
там при последната мисия на совалка-
та през 2011 г. Екипажът на „Атлантис“ 
го остави за мотивиране на идващите 
след тях астронавти да се върнат. Същи-
ят флаг бе на борда на първата совал-
ка през 1981 г. и сега ще бъде върнат на 
Земята, за да бъде предаден на мисия-
та, която ще отведе хора отвъд земна-
та орбита.

Двамата нови членове на екипажа на 
МКС бяха приветствани от центъра за 
управление на полета от директора на 
NASA Джим Брайдънстайн и от поли-
тици, изиграли ключова роля за про-
карването на закона, позволил това съ-
трудничество с частни компании.

Брайдънстайн заяви, че

изстрелването на Crew 
Dragon е вдъхновяващо

за милиони американци и хора по све-
та, че когато хората се обединят, могат 
да постигат изключителни неща. Това е 
особено важно за Америка след мрач-
ни месеци на пандемия и последните 
дни на улични безредици и разграб-
ване на магазини, заливащи страната 
след убийството на чернокож от поли-
цай.

Боб Бенкен и Дъг Хърли благодариха 

на SpaceX за чудесния кораб, който са 
създали, и казаха, че на живо всичко е 
било точно, както в симулатора, на кой-
то са тренирали. Те призоваха младите 

хора в страната си и по света да се бо-
рят за мечтите си.

В разговора на няколко пъти стана 
дума, че САЩ се фокусират върху ми-
сии до Луната, продължителен престой 
и работа на лунната повърхност, а след 
това - и полет до Марс. Брайдънстайн 
изтъкна, че до Луната ще бъдат изпрате-
ни и първите жени и неслучайно нова-
та лунна програма се казва „Аремида". 
Това е името на сестрата на древног-
ръцкия бог Аполон и изборът е свързан 
с това, че Apollo се казваше програма-
та от 60-те години за стъпване на човек 
на Луната.

Crew Dragon излетя. 
Следващи цели -  
Луната и Марс

Полетът на NASA и SpaceX полу-
чи силен отзвук в света, но дни 
преди него нещо друго привле-

че погледите и стана повод за множе-
ство обсъждания - футуристичните 
костюми на екипажа. Наречени от на-
блюдателите космически смокин-
ги, те изглеждат като излез-
ли от филмово студио и 
на светлинни години 
от обемните оран-
жеви скафандри, 
познати ни от 
ерата на совал-
ките.

Шлемовете 
са отпечатани 
на 3D принтер, 
а ръкавиците 
са пригодени за 
използването на 
тъчскрийн.

Но основната им 
цел остава същата - да 
предпазят членовете на 
екипажа от понижаване на на-
лягането, при което би се изгубил въз-
дух в капсулата Crew Dragon. Те също 
така гарантират, че астронавтите имат 
достатъчно кислород и регулират 
температурата им. Комуникациите 

и въздухът се осигуряват чрез една-
единствена връзка, разположена на 
седалката, която се включва към кос-
тюма, разказва Би Би Си.

Костюмите Starman, както са наре-
чени, са от едно цяло парче и са пер-

сонализирани за астронавта. Видът 
им е замислен от холивуд-

ския костюмен дизай-
нер Жозе Фернандес, 

който е работил по 
филми като „Ка-

питан Амери-
ка: Гражданска 
война“ и „Ба-
тман срещу Су-
пермен: Зората 
на справедли-

востта“.
Ф е р н а н д е с 

разказва пред 
Bleep, че дока-

то са работили по 
дизайна, Мъск посто-

янно е казвал: „Всеки из-
глежда по-добре в смокинг, без 

значение от размерите или формата 
си". Целта е била, когато космонавтите 
сложат скафандрите, да изглеждат по-
добре с тях - както се отразяват тради-
ционните смокинги на мъжете.

XОще през август корабът може да започне да се използва като космическо такси

За извършилата историческия първи 
частен полет компания SpaceX са рабо-
тили поне няколко българи, но двама 
са участвалите в екипа, помогнал точ-
но тази мисия да се осъществи.

Кирил Дончев (известен в САЩ като 
Кико) е част от екипа на SpaceX от юли 
2010 г., когато влиза в екипа, разработ-
вал кораба ракетата Falcon 9 и кораба 
Dragon. За няколко години става гла-
вен инженер, после ръководи проекти 
за капсулата Dragon 2, преди да поеме 
наземните операции на капсулите като 

мениджър и (от октомври миналата го-
дина) като директор.

Учи инженерство в университета в 
Мичиган от 2004 г., има и специализа-
ция в НАСА. Появява се във видео от 
началото на месеца - седи до основате-
ля на „Спейс Екс“ Илон Мъск. Дончев е 
човекът, който развежда американския 
президент Барак Обама и му показва 
капсулата Dragon, когато той, запознат 
в основни линии с технологията, въз-
кликва, впечатлен от малкия размер на 
капсулата: „Това е като да сложиш Саша 

и Малия (дъщерите му) на задните се-
далки. Дълго пътуване с кола.“

Орлин Велев, на 25 г., е част от компа-
нията вече 3 години, доктор по компю-
търни науки. Завършва машинно ин-
женерство в „Джорджия тех“, а в „Спейс 
Екс“ е инженер за структурата на кора-
бите от януари 2017 г.

Велев живеев САЩ от малък, а баща 
му преподава в университета в Север-
на Каролина - в департамента по хи-
мично и биомолекулярно инженер-
ство.

Руската космическа агенция 
(Роскосмос) иска да изпрати руски 
космонавти на Международната кос-
мическа станция (МКС) с космическия 
кораб Crew Dragon. Това съобщи из-
пълнителният директор на руската 
държавна корпорация по пилотира-
ните космически програми Сергей 
Крикальов.

Той обясни, че такава идея се об-
съжда на работно равнище, но той не 
пожела да разкрие подробности за 
преговорите.

За изпращането на руски космона-
вти Crew Dragon трябва да бъде сер-
тифициран, пояснява Крикальов: „За 
да бъдат сертифицирани полетите, 
трябва да наберат количество полети. 
Това не е много голямо количество. 
Ние просто трябва да сме уверени, че 
те летят навреме и надеждно. И точно 
такива изисквания предявиха към нас 
американците, когато започнаха да 
летят на наши кораби, така че това е 
нормално за работни отношения.“

Руската космическа агенция, коя-

то досега единствена можеше да из-
прати космонавти до МКС, поздрави в 
неделя американската частна компа-
ния за успешния старт на пилотира-
ния полет.

Това е първият от девет години пи-
лотиран полет, осъществен от те-
риторията на САЩ на американски 
космически кораб. НАСА прекрати пи-
лотираните полети през 2011 г. след 
приключването на програмата на кос-
мическите совалки „Space Shuttle“.

Оттогава насам руският космически 

кораб „Союз“ бе единственият, който 
транспортираше екипажи до МКС от 
космодрума Байконур в Казахстан.

„Искам да поздравя нашите амери-
кански колеги“, заявява Крикальов в 
специално обръщение, публикувано 
на страницата на Роскосмос в Туитър.

Международната космическа стан-
ция е най-скъпоструващият обект, 
построен от човечеството. Тя е из-
градена на ниска околоземна орбита 
- приблизително 360 км над земята и 
се движи със скорост 27 743 км в час.

Двама българи зад успеха на SpaceX И руски космонавти може да летят с кораба на Мъск

Космическите смокинги 
на Бенкен и Хърли

Екипажът на МКС с новите си членове Боб Бенкен и Дъг Хърли

Скачването 
на капсулата  

с МКС.

Илон Мъск тържествува след успешния старт.
Изстрелването на Crew Dragon на 30 май.

Снимки: НАСА, БТА

Боб Бенкен и Дъг Хърли на път към Международната космическа станция.
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сантиметра е дълъг носът на хрътка от щата Вирджи-
ния. Стопанката й Лили Камбуриян е убедена, че нейната 
Ерис притежава най-дългия нос сред себеподобните. 27-го-
дишната жена приютила животното на 23 юли 2018 година. 
През цялото това време носът й не спирал да расте, а необи-
чайният му размер превърнал Ерис в звезда в Instagram.

евро бяха дадени за бутилка коняк, про-
изведена от „Мезон Готие“, по време на 
търг на „Сотбис". Питието, продадено за 
рекордната сума, е на 258 години. Известна 
като „Големия брат“, тя е една от последните 
три бутилки коняк „Готие“ от 1762 г., запази-
ли се до наши дни, както и най-голямата.

шофьори са били глобе-
ни само за три дни за пре-
вишена скорост в Бълга-
рия, съобщиха от „Пътна 
полиция“. 32 200 моторни 
превозни средства и 40 913 
водачи и пътници са прове-
рени при спецоперацията за 
спазване на правилата за движе-
ние по пътищата. От патрулите са 
констатирани 14 416 нарушения, за 
които са съставени 10 939 фиша и 3477 
акта.

сантиметра е дълъг носът на хрътка от щата Вирджи
ния. 
Ерис притежава най-дългия нос сред себеподобните. 27-го
дишната жена приютила животното на 23 юли 2018 година. 
През цялото това време носът й не спирал да расте, а необи
чайният му размер превърнал Ерис в звезда в Instagram.

рени при спецоперацията за 
спазване на правилата за движе-
ние по пътищата. От патрулите са 
констатирани 14 416 нарушения, за 
които са съставени 10 939 фиша и 3477 

31
17 000 

€131 000 

незаконни сметища са открити в България, има и 440 локални замърсявания. За тях са съставени 141 акта, 
45 наказателни постановления и 48 фиша. В голяма част от случаите извършителите на нарушенията не са уста-
новени, поради което не са предприети действия по санкционирането им.

https://www.brookhavenmarket.com/
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АЛИ СТЕФАНОВА

Н
якога питали ли сте се защо 
съществуват два типа крем 
за лице – дневен и нощен? 
И защо дерматолозите пре-
поръчват всеки от тях да се 

използва в съответния диапазон от де-
нонощието? Е, след като разберете кои 
са основните разлики между дневния 
и нощния крем, ще намерите отговор 
на всичките си въпроси. И вероятно ще 
промените домашните си козметични 
процедури.

Дерматолозите са единодушни, че 
употребата на дневен крем преди ляга-
не и на нощен крем сутрин няма да на-
вреди на кожата. Но на практика специ-
фичните й нужди в тези интервали от 
време няма да бъдат пълноценно задо-
волени.

Дневният крем има защитна функция. 
През деня кожата на лицето е подложе-
на на стрес от множество вредни факто-

ри в околната среда и се нуждае от го-
лямо количество влага и антиоксиданти, 
за да устои. Основната цел на дневния 
крем е да поддържа оптимално ниво на 
влага в епидермиса и

да го предпазва 
от околната среда

затова най-често включва хидратиращи 
съставки като алое вера, алфа хидрокси 
или хиалуронова киселини, тонизиращи 
като кофеин, антиоксидантни като вита-
мини А, Е и С. В много формули е доба-
вен и SPF срещу фотостареене.

Нощният крем обаче има подхранва-
ща и възстановяваща функция. През но-
щта се случват основните регенератив-
ни процеси, а по време на сън кожата 
по-бързо и ефективно абсорбира със-
тавките.

Основната цел на нощния крем е да 
стимулира производството на колаген, 
да се бори с процесите на стареене, да 
подпомага клетъчното обновяване. За-
това в повечето случаи съдържа кола-

ген и протеини, активни комплекси, ви-
тамини и задължително хидратиращи 
агенти, тъй като през нощта кожата губи 
влага.

Много хора използват крем за лице, 
но не правят разлика между дневния 
и нощния. Най-често те си купуват уни-
версален на средна цена, който нанасят 
на лицето си както сутрин, така и преди 
лягане, а това е неправилно.

Основното, което трябва да знаете, е, 
че за вашето лице е по-добре да ползва-
те както дневен, така и нощен крем, като 
не бива да правите компромис с качест-
вото.

Кои са предимствата 
на нощния крем?
l регенерира клетките
l прави кожата по-мека и гладка
l подобрява кръвообращението
l насърчава производството на колаген
l намалява бръчките
l осигурява необходимата влага на ко-

жата

Избopът нa пoдxoдящ нoщeн кpeм, 
кoйтo oтгoвapя нa вaшия тип кoжa, e oт 
peшaвaщo знaчeниe. Koгaтo избиpaтe 
нoщeн кpeм зa ceбe cи, yвepeтe ce, чe 
кpeмът нe e пpeкaлeнo гъcт. Maзният 
нoщeн кpeм

зaпyшвa пopитe нa кoжaтa ви 
и тя тpyднo дишa

Има няколко различни вида кремо-

ве, които действат през нощта. Може да 
избирате между две групи – подмладя-
ващи и хидратиращи. Мъжете и жените 
над 20 години трябва да търсят нощни 
кремове, които съдържат повече ете-
рични масла, алое вера, лайка и други 
естествени съставки. 

Ако имате акне, търсете 
по-лека формула

Тези над 30 се нуждаят от крем със 
съставки против стареене. Например 
аминокиселини, витамини, колаген, ре-
тинол и др. Те подпомагат процеса на 
възстановяване на кожата, който се за-
бавя с нарастване на възрастта.

Нощният крем за хората над 40 трябва 
да е с по-силна формула против бръчки, 
обогатен с плодови киселини и витамин 
С. Той помага за намаляване на фините 
линии и предотвратява образуването на 
торбички под очите.

След 45-годишна възраст лицето има 
нужда повече от подхранване. Трябва да 
се внимава с по-тежките кремове, защо-
то дори при 50-годишните жени кожата 
може да остане по-мазна. При тези слу-
чаи най-подходящата съставка е цинкът, 
тъй като той изсушава себума.

Нощният крем се нанася върху лице-
то, след като гримът се почисти от него с 
тоалетно мляко или мицеларен разтвор 
и след нанасянето на подходящ около-
очен крем. Взима се малко количество 
от него и се нанася от шията към цен-
тралните лицеви части, като се избягва 
контактът с очите.

По време на сън кожата по-бързо и 
ефективно абсорбира съставките

Нощният крем – добър 
помощник срещу стареенето

https://www.russianschool.com/
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П
анталоните са все по-пред-
почитани сред дамите и 
модните тенденции за лято 
2020 ще им предложат мно-
го разнообразие и по нещо 

за всеки вкус. Любителите на удобство-
то ще се зарадват да видят панталоните 
с широки крачоли сред най-актуалните 
модели. При късите панталонки вижда-
ме отстъпване от спортния стил в полза 
на елегантността.

Ето моделите, които ще са най-модер-
ни този сезон според Rozali.

Широки и удобни 
панталони

Панталоните с широки крачоли са 
сред най-актуалните модели за лято 
2020. Удобството е водещ фактор при 
определяне на топ тенденциите през 
последните години. Преобладават мо-

делите, които са широки около ханша и 
леко се стесняват по-надолу. Има както 
елегантни, така и спортни варианти.

Панталони с 
висока талия

Панталоните с висока талия не се ха-
ресват на всички, но са много актуални 
за лято 2020. Те имат леко ретро излъч-
ване и добавят извивки на тялото. Под-
ходящо е да се носят с къс топ или с при-
брана вътре тениска.

Панталони с много 
тесни крачоли

Тенденциите при панталоните за лято 

2020 са на двете крайности. От 
една страна, са широки-
те панталони, от друга 
- много тесните с ни-
ска талия, под пъпа. 
Панталоните с тес-
ни крачоли са чу-
десни, ако имате 
фигура на модел 
и дълги слаби кра-
ка. Съчетават се 
добре както с ви-
соки токчета, така 
и с ниски спортни 
или елегантни обувки.

Широки къси 
панталонки

Няма как да говорим 
за летни тенденции, без 

да споменем късите панталонки. За 
лято 2020 преобладават модели-

те, които са с по-широки кра-
чоли. Те са малко по-еле-

гантни и се съчетават с 
блейзер.

Панталони в 
стил атлежър

Атлежър стилът е силно за-
стъпен в модните тенденции 

през последните сезони. За-
това не е изненада, че при-
съства и при панталоните. 
Атлежър е съчетание меж-
ду спортен стил и елегант-
ност, тенденция, която е в 
разрез с много модни за-
кони, налагани години 
наред.

Модните тенденции при панталоните на този сезон 
предлагат по нещо за всеки вкус

Лято 2020: 
Елегантност с тесни 

и широки крачоли

2020 са на двете крайности. От 
една страна, са широки-
те панталони, от друга 
- много тесните с ни-
ска талия, под пъпа. 
Панталоните с тес-
ни крачоли са чу-
десни, ако имате 
фигура на модел 
и дълги слаби кра-
ка. Съчетават се 
добре както с ви-
соки токчета, така 
и с ниски спортни 
или елегантни обувки.

Широки къси Широки къси 
панталонки

Няма как да говорим 
за летни тенденции, без 

да споменем късите панталонки. За 
лято 2020 преобладават модели

те, които са с по-широки кра
чоли. Те са малко по-еле

гантни и се съчетават с 
блейзер.

Панталони в 
стил атлежър

Атлежър стилът е силно за
стъпен в модните тенденции 

през последните сезони. За
това не е изненада, че при
съства и при панталоните. 
Атлежър е съчетание меж
ду спортен стил и елегант
ност, тенденция, която е в 
разрез с много модни за
кони, налагани години 
наред.

Панталони с висока талия 

Стил атлежър 

Снимкa: Rozali

Снимкa: Rozali

Снимкa: Freepic

Панталони с висока талия 

Снимкa: Rozali
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A
pple правят заявка за наис-
тина силна година и дават 
да се разбере, че не смятат 
да се откажат от нея заради 
пандемията от коронавирус 

по света.
Компанията работи упорито да пока-

же новите флагмани на iPhone през сеп-
тември, когато традиционно се пред-
ставят устройствата пред публика, а за 
целта дори разреши работа от вкъщи за 
някои служители - нещо, нечувано доп-
реди COVID-19.

Междувременно компанията успя да 
представи нов компактен iPhone на ни-
ска цена, с който привлече обратно към 
себе си доста потребители, разочарова-
ни от високите цени на водещите смарт-
фони. Истинските почитатели на нови-
те технологии пък гледат с нетърпение 
към есента, за да видят с какво ново 
ще се хвалят телефоните на Apple пред 
все по-жестоката конкуренция, пише 
webcafe. Феновете на компанията ще 
гледат със същото нетърпение и към на-
чалото на 2021 г., когато трябва да бъдат 

представени два нови модела iPad.
Новината идва от Минг-Чи Куо, ана-

лизатор на бизнес стратегиите на Apple, 
който пред „The Verge“ уточнява, че еди-
ният таблет ще бъде с по-голям от досе-
гашния екран, а другият ще представля-
ва миниверсия. Те ще са съответно по 
10,8 инча и 8,5-9 инча, а като краен срок 
за представянето им е посочен юни ме-
сец догодина.

При изключително оптимистични 
прогнози таблетите биха могли да са на 
пазара

и до края на 2020 г.
но най-вероятно компанията няма да ус-
пее с такъв срок.

Минг-Чи е убеден, че таблетът ще „по-
расне“ малко спрямо сегашния 10,2-ин-
чов дисплей на iPad и 10,5 инча на iPad 
Air. Освен това има слухове, че новото 
поколение таблети на фирмата ще ид-
ват с вградена директно в дисплея тех-
нология за разпознаване на пръстов 
отпечатък Touch ID. Това би бил голям 

напредък за Apple и въобще за смар-
ттехнологиите, тъй като таблетите с 
вграден сензор за отпечатъци все още 
са голяма рядкост.

По-интересното е, че минивариан-
тът на iPad също ще стане по-голям. В 
момента Apple предлагат компактен 
таблет със 7,9-инчов дисплей, но според 
Куо новият iPad mini ще е с минимум 8,5 
инча екран. Колкото до Touch ID техно-
логията - ако тя бъде вградена в големия 
таблет, ще я има и в по-малкия, който от-
към дизайн би трябвало да е почти точ-
но копие, но в намален мащаб.

Друг любопитен детайл, който анали-
заторът споделя, е, че новите таблети 
ще са

„на съвсем 
приемливи цени“

По принцип името на Apple се свърз-
ва с много неща - стилен вид на устрой-
ствата, издръжливост, гъвкав софтуер, 
но „приемлива цена“ не е сред асоциа-
циите. Да, все още голяма част от кри-

тиките към Тим Кук и екипите му е, че 
предлаганите от тях устройства идват 
на цена, която за мнозина е неоправда-
но висока.

Явно компанията се е вслушала поне 
в една част от обвиненията и iPhone SE, 
който вече е на пазара, е доказателство 
за това. Куо казва, че таблетите ще пос-
ледват този пример, макар и да не уточ-
нява срещу каква сума клиентите ще 
могат да се сдобият със следващото по-
коление iPad и как от Apple ще успеят да 
смъкнат цената на устройствата, въпре-
ки че те ще разполагат с далеч по-съвре-
менни технологии.

А какво друго готвят от компанията? 
Според анализатора феновете на вир-
туалната реалност ще трябва да изчакат 
до 2022 г., когато ще са готови очилата за 
добавена реалност на Apple. По тях фир-
мата работи съвместно с NextVR, което 
би трябвало да показва сериозните й на-
мерения и в тази област на иновации.

Стана ясно и че голяма част от служи-
телите на Apple се връщат в офисите си, 
а фирмените магазини на територията 
на САЩ, които бяха доскоро затворени, 
отново започват да посрещат клиенти.

Като че ли компанията е убедена, че 
ще докаже, че няма криза - здравна или 
икономическа - която да я спре, а панде-
мията просто е била временно препят-
ствие по пътя към премиерите на нови-
те й устройства.

Ново поколение iPad.  
И още изненади от Apple
Компанията планира представяне на новите iPhone през септември

https://doctors.advocatehealth.com/p-plamen-n-dotchev-elk-grove-village-obstetrics-gynecology
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G
oogle пусна инструмент в по-
мощ на хората, които трудно 
преценяват разстоянията на 
око, така че да могат да из-
ползват смартфона си и да 

спазват социална дистанция срещу коро-
навируса. От тази седмица той е на раз-
положение на телефоните с операцион-
на система Android.

Инструментът, наречен „Содар“ 
(Sodar), очертава около човека във вир-
туална реалност върху екран 2-метров 
лъч.

Потребителите виждат около себе 
си бяла окръжност, така че да получат 
нагледна представа какво разстояние 
трябва да спазват спрямо околните. Ин-
струментът използва технологията на 
добавена реалност, чрез която посред-
ством екран се появяват виртуални 
предмети или структури

в реалното обкръжение 
на човек

Във видеоигри като „Покемон Гоу“ 
това позволява да се „виждат“ персо-
нажи и те да бъдат улавяни в закрити 
пространства или навън. Рекламодате-
лите използват технологията, за да пре-

доставят на потребителите възможност 
да „тестват“ цвят червило например. До-
бавената реалност позволява също така 
човек да си постави заешки уши при ви-

деообаждане чрез някои приложения.
„Содар“ предупреждава визуално по-

требителя, когато някой навлиза в не-
говото пространство, за заразяване. 

Инструментът е създаден от „Гугъл“ в 
рамките на проект за изработване на 
решения, помагащи на хората да проти-
водействат на пандемията от Ковид-19.

Google в помощ на социалната 
дистанция с добавена реалност

Снимкa: twitter

Инструментът Sodar предупреждава, когато някой навлезе в периметъра ви на заразяване

Мнoзинa изпoлзвaт Sаmsung 
Hеаlth нa мoбилнитe cи 
уcтрoйcтвa, зa дa cлeдят ocнoв-

ни нeщa, кaтo eжeднeвнитe cи трeни-
рoвки, крaчки и изминaтo рaзcтoяниe, 
нo вcъщнocт прилoжeниeтo e мнoгo 
пo-cпocoбнo и мoжe дa нaпрaви мнoгo 
пoвeчe.

Имeннo зaрaди тoвa Sаmsung извeж-
дa aпликaциятa oтвъд cмaртфoнитe, 
кaтo я прaви дocтъпнa и зa cвoитe тeлe-
визoри.

Sаmsung Hеаlth зa cмaрттeлeвизoри 
дaвa възмoжнocт нa пoтрeбитeлитe дa 
имaт дocтъп дo бeзплaтни прeмиум 
клacoвe и дa трeнирaт пo-лecнo. Cъщo 
тaкa клиeнтитe мoгaт дa видят цялaтa 

инфoрмaция, кoятo прилoжeниeтo cъ-
бирa зa трeнирoвкитe им, oт тeхнитe 
cмaртфoни или cмaртчacoвници.

Sаmsung Hеаlth пoддържa пeрcoнaли-
зирaни прoфили и пoзвoлявa кoнфи-
гурирaнeтo нa oтдeлни индивидуaлни 
прoгрaми и грaфици. Oтнocнo трeни-
рoвкитe и клacoвeтe, южнoкoрeйcки-
ят тeхнoлoгичeн гигaнт cи пaртни-
рa c рeдицa вoдeщи кoмпaнии, кoитo 
прeдлaгaт курcoвe и видeoмaтeриaли 
зa дoмaшни трeнирoвки, включитeлнo c 
аlm, оbé �tnеss, bаrrе3, Есhеlоn, Fitplаn и 
Jilliаn Miсhаеls Fitnеss.

Лoшaтa нoвинa e, чe прилoжeниeтo 
e дocтъпнo caмo зa cмaрттeлeвизoритe 
нa кoмпaниятa oт 2020-a.

Samsung с приложение за 
тренировки и на телевизора

„Майкрософт“ (Microsoft) ще 
замени няколко десетки не-
щатни журналисти, работе-

щи за информационния сайт на ком-
панията Ем Ес Ен, с автоматизирани 
системи, които ще подбират новини.

Селекцията на новини от медии, как-
то и изборът на заглавия и снимки за 
сайта Ем Ес Ен, в момента се върши от 
журналисти. Изкуственият интелект 
ще извършва тези задачи, посочиха из-
точници пред „Сиатъл таймс". Първото 
издание, писало за това, пък бе Busines 
Insider.

Технологичният гигант съобщи, че 
решението е част от анализа на бизне-
са на компанията и не е свързано с ко-

ронавируса. „Майкрософт“ като други 
технологични компании плаща на но-
винарски организации, за да използва 
съдържанието им на своя сайт. Компа-
нията обаче е наела журналисти, които 
да решават кой материал да бъде взет 
и как да бъде представен. Около 50 не-
щатни журналисти ще изгубят работа-
та си в края на юни, съобщи „Сиатъл 
таймс“, но екип от журналисти с посто-
янен договор ще запазят местата си.

Някои от журналистите, които ще 
бъдат отстранени, предупреждават, 
че изкуственият интелект може да не 
е напълно запознат със строгите изи-
сквания за подбор на информацията и 
може да пуснат неподходящ материал.

Microsoft заменя 
журналисти с роботи

Снимкa: Flickr
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П
реди 32 години едно малко 
момченце изчезва на ули-
цата, докато баща му търси 
вода, защото малкият поис-
кал да пие. Двамата се връ-

щали от детската ясла, където малчу-
ганът цял ден играл щастливо. Бащата 
спира пред случаен хотел да търси вода 
и за малко изпуска детето от очи. Бук-
вално минути по-късно от момченцето 
няма и следа.

Бащата първоначално си мисли, че то 
се крие около колата, после го вика по 
име, а не след дълго започва да разби-
ра, че се е случило нещо нередно.

Тази история започва на 17 октомври 
1988 година в град Сиан, Китай, но би 
могла да се е случила и в много други 
градове на азиатската държава. По това 
време отвличането на деца е един от 
най-големите проблеми на страната, за 
която се знае, че е с най-многобройно-
то население в света. През 1988 година 
китайските трафиканти взимат по 6000 
юана, или около 840 долара, за

да продадат малолетно 
дете на бездетна двойка

Към днешна дата сумата вече се е про-
менила. Тя достига до 120 000 юана, или 
18 хил. долара, в по-богатите източни 
провинции на Китай. Все още няма точ-
на статистика колко са похитените бе-
бета, предлагани като стока на черните 
пазари. Според информация, изнесена 
от властите в Китай преди пет години, 
похищенията на деца възлизат годишно 
на 20 хил, пише „168 часа“. Оттогава пра-
вителството не е изнасяло друга цифра.

Като отвличат двегодишния Мао Ин 
през октомври 1988 година, той не се 
съпротивлява, не опитва и да избяга. 
Минути след като става ясно, че е изчез-
нал, баща му вика полиция и половин 
час по-късно няколко патрулки вече са 
на мястото. Мъжът съобщава и на май-
ката - Ли Джингжи, че малкия го няма. В 
първите дни родителите не са на себе 
си. Не спят, не се хранят, обикалят ули-
ците на града с надеждата, че той ще се 
появи отнякъде. Питат всеки свой съ-
гражданин дали не го е видял. Месец 
след случилото се те започват да го из-
дирват и в съседните градове. Стигат и 
до по-големи провинции. Търсят го из 
цялата страна.

Времето започва да се ниже бързо, а 
от детето им все още няма никаква сле-

да. В годините след това Джингджи на-
пуска работа, за да се посвети на нами-
рането на Мао. Успява сама

да раздаде над 100 000 
листовки с негова снимка

и кратка информация с отличителните 
му белези. Появява се в медии, плачей-
ки и молейки за помощ. Обяснява, че го 
сънува често и знае, че е жив. История-
та й стига до сърцата на много хора. Ро-
дителите заявяват, че до сетния си дъх 
ще търсят сина си, каквото и да им стру-
ва това.

Имат съмнения, че той е поредната 
жертва на трафиканти, тъй като е сим-
патично и тихо дете. Не плачел никога 
и постоянно се смеел. Майката дори ус-
пява да събере над 300 следи около от-
вличането, но те така и не й помагат да 
стигне до него. През 2007 година тя изу-
мява всички, след като се включва като 
доброволец в група, наречена „Детенце, 
върни се вкъщи“, където помага на дру-

ги родители с изчезнали деца да ги от-
крият.

Благодарение на усилията й са наме-
рени 29 малчугана, които се събират 
със семействата си.

Случаят с нейния Мао обаче продъл-
жавал да бъде в задънена улица. Допре-
ди месец, когато Цзюнджъ дава поред-
ното интервю за South China Morning 
Post. Описва последния път, в който 
вижда сина си. Спомня си го като „слад-
ко и много здраво бебе". Тогава майката 
няма дори бегла идея, че един сигнал от 
провинция Съчуан в Югозападен Китай, 
на около 1000 км от град Сиан, ще до-
веде тази история до щастлив край. Вла-
стите започват разследване на мъж

осиновил момче точно 
преди 32 години

Получават анонимно писмо, че същи-
ят човек се е сдобил с детето при съм-
нителни обстоятелства и никой от съсе-
дите му не може да каже дали то изобщо 

е негово. Полицаи започват да го следят 
и да събират доказателства. Викат го ня-
колко пъти на разпити. В началото той 
категорично отказва да бъде направен 
ДНК тест. Малко по-късно обаче това се 
случва. Изследването показва, че не е 
биологичният баща, а истинските роди-
тели са Мао и Ли Цзюнджъ.

Притиснат до стената, той признава, 
че преди много години със съпругата си 
правили няколко опита да имат бебе, но 
не се получило. Медици им казали, че 
те никога няма да станат родители. Вед-
нага започнали да подават заявления в 
сиропиталища, за да си осиновят. Тряб-
вало да чакат с години. Последното спа-
сение се оказало в лицето на човек, кой-
то познава трафиканти на деца. Решили 
да се свържат с него, обяснявайки му, че 
искат да си вземат момченце без здра-
вословни проблеми. Не са водили пре-
говори за сумата. Съгласили се още на 
първата, която престъпниците поиска-
ли. Дали общо 6000 юана, или около 840 
долара. За времето си тези пари не били 
никак малко.

След това отгледали детето с истин-
ска любов. Дали му ново име - Гу Нин-
нин. Не го лишавали от нищо.

Момчето завършило 
елитно училище

записало и висше образование. Помог-
нали му дори да започне собствен биз-
нес. Ръководел цяла агенция за деко-
риране на домове. Печелел добре и се 
чувствал истински удовлетворен от жи-
вота.

Самият той нямал ни най-малка идея, 
че истинските му родители всъщност 
всеки ден се питат къде е и се молят да 
го видят жив и здрав. Младежът някол-
ко пъти гледал интервюта на биологич-
ната си майка, която обяснява колко й 
липсва отвлеченото дете.

Когато му съобщават новината, той е 
в шок. Първоначално не може да повяр-
ва, че това е истина. Смята, че е станало 
объркване, но ДНК тестът категорично 
го опровергава. Когато среща баща си и 
майка си, е силно развълнуван. Усеща, 
че е свързан с тези хора, а в прегръд-
ките им се чувства добре. Казва, че ще 
прекарва повече време с тях, за да ус-
пеят да наваксат пропуснатото. Попитан 
как вижда бъдещето си от тук нататък, 
отговаря, че не е сигурен точно какво 
ще се случи.

32 г. по-късно: Отвлеченият 
Мао прегърна майка си отново
Момченцето е похитено на улицата, но родителите му не престават да го търсят

Мао и майка му щастливи преди отвличането

Снимки: english.lokmat.com
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Нощен полет. Една руса пътничка се 
взира през прозорчето към мигащата 
лампичка на края на крилото и вика 
стюардесата:

- Извинете, бихте ли казали някак по-
деликатно на пилота, че е забравил ле-
вия мигач?

  
Качва се една баба в маршрутката 

и докато си рови в чантата за парите, 
нещо пада на пода. Шофьорът се по-
шегувал:

- Квото падне - за мен си е!
А бабата:
- Гледай къде караш, че сега аз ако 

падна - цялата съм твоя...

  
Двама се блъскат на пътя. Излизат от 

колите, оглеждат. По едно време еди-
ният вади бутилка уиски:

- Дай да пием по едно.
- Другият изпива половината шише и 

му го връща:
- Пийни и ти!
- А, не, аз ще изчакам полицията да 

дойде и тогава.

  
Пияница се връща у дома и чука на 

вратата. Жена му пита:
- Васко, ти ли си?
Зад вратата мълчат.
- Васко, ти ли си?
Мълчание.
И тя решила да не отваря. На сутрин-

та тръгва на работа и гледа мъжът й 
лежи на изтривалката.

- Васко, ами че нали те питах - ти ли 
си, защо не ми отговори?

- Аз ти кимах с глава!

  
Късна вечер. В поликлиниката звъни 

телефонът.
- Ало. Спешно е. Наш приятел току-

що глътна тирбушона. Ако може, елате 
по-бързо.

Докато докторът си вземе чантата, 
телефонът пак звъни. Същият мъжки 
глас:

- Ало, докторе. Може да не идвате. 
Намерихме друг тирбушон.

  
Пияница се прибира. На входа пада 

и го захлупва корито. На сутринта се 
събужда - гледа покрит.

- Малее, тия са ме погребали.
Чука по коритото...
- Комшо, дай една ракия, пък на 40 

ще ти я върна...

  
Двама приятели пият в бар. По едно 

време единият се гътва от стола, пада 
на земята и заспива на място.

Другият казва на бармана:
- Ей, това му признавам 

на него, винаги знае кога да 
спре.

  
Пиян спира такси:
- Свободен ли си?
- Да - отговаря шофьорът.
- Тогава хайде ела да пий-

нем по едно!

  
Снощи от скука сложих 

във всяка стая по едно шише водка и 
започнах да ходя от барче в барче...

  
Когато Кире от Враца видя сливови-

те дръвчета измръзнали и покрити със 
сняг, свали маската. За какво му е да 
живее вече!

  
Пиян звъни на входната врата. От до-

мофона се обажда женски глас:
- Кой е?
Пияният:
- Извинете, мъжът ви вкъщи ли е?
Жената:
- Не.
Пияният:
- А може ли да слезете да видите 

дали съм аз?

  
Вече втора седмица селският ресто-

рант е в ремонт.
- Кога ще го отворите, Василе? - пита 

стрина Найда управителя.
- Бре, стрино Найдо, не очаквах пък 

ти да ме попиташ - отговаря озадачен 
Васил. - По-рано все проклинаше заве-
дението, когато вечер идваше за мъжа 
си.

- Така беше! - съгласила се стрина 
Найда. - Но сега трябва да ходя чак до 
другото село за моя хубостник.

  
Как все някой ще се намери да ти 

развали настроението! Събуждам се 
сутринта в събота и си мисля – ех, как 
хубаво отпразнувахме с момчетата 
края на работната седмица! Пийнах-
ме малко, попяхме, после пак пийнах-
ме – а главата не ме цепи, и два почив-
ни дни ме чакат... А жена ми – че днес 
е вторник!

  
Двама познати се срещат на улицата:
- Къде отиваш?
- На репетиция на хора.
- И какво правите там?
- Ами... играем карти, пием бира...
- А кога пеете?
- Като се прибираме!

  
- Защо пиеш?
- Фирмен банкет.
- Защо си сам?
- Аз съм едноличен търговец.

  
- Излизам от кръчмата и гледам над-

пис на фитнеса отсреща „Ти можеш по-
вече“.

- И ти?
- Върнах се и ударих още три ракии...

  
Мъж се събужда със страшен мах-

мурлук, държи се за главата и мисли: - 
Вчера беше петък. Утре е събота. - Гос-
поди! А днес кой ден е?!

  
Пиян пътува в тролей. Качва се кон-

трольор:
- Билетчета и карти!
Пияният добавя:
- И две бири, моля!

  
Чужденците не разбират, че мотика, 

талпа и гипс не са само строителни ма-
териали, а и фази на пиене!

  
Влиза Вуте в кръчмата и вижда Нане 

на бара.
- Здрасти, Нане! Чакай да си поръчам 

една голяма, преди да се е почнало...
Поръчва Вуте и я пие на екс.
След това бързо поръчва още една, 

още една, още една… Барманът:
- Вуте, ти днес пари за пиячка имаш 

ли?
Вуте се обръща към Нане:
- Ето... почна се...

  
Известен пияница седи в кръчмата 

със свой приятел. Алкохоликът пие, 
приятелят му - не. Пияницата го пита:

- Ти, брат, що не пиеш?!
- Ами, то да пия в твое присъствие е 

все едно да свиря на цигулка пред Па-
ганини...

  
- Какви са плановете ви за есента?
- Ще пия ракия.
- Прощавайте, но вие така отговори-

хте и за плановете си за лятото?
- Не желая да разговарям с човек, 

който не долавя тънката семантична 
разлика между феерията на предизви-
кателното лятно пиянство и екзистен-
циализма на депресивния есенен за-
пой...

  
Полицай се кара на пиян шофьор:
- Ти не знаеш ли, че ако си пил, из-

общо не трябва да пипаш кормилото?
- Стига, бе! Аз и така едва карам, па 

какво остава без ръце...

  
- Как е жена ти? Понаучи ли се да 

кара колата?
- Как да ти кажа... Май че е по-добре. 

Пътищата постепенно започват да во-
дят натам, накъдето тя иска да отиде.

  
Катаджия спира кола.
- Добър вечер! - казал катаджията.
- До'р вечир! - отвърнал водачът на 

превозното средство.
- Вие май сте пили?
- Ти си пили... аз съм орел!

  
Служител на КАТ спира видимо пиян 

шофьор и го пита:
- Пил ли сте?
Онзи, колебливо:
- Неее.
- А пиян ли сте?
- Неее.
- А трезвен ли сте?
- Амиииии...
- Е, какъв сте тогава?
- Абе, таман съм си...

  
Пътна проверка. Полицаят пита:
- Защо не спряхте, когато ви свирех?
- Ами не чух клаксона....
- Значи, така ще напиша - превишил 

скоростта на звука...

  
Пиян пилот се връща вкъщи. Звъни 

на вратата. Отвътре се чува гласът на 
жена му:

- Кой е там?
- Полет 587, иска разрешение за ка-

цане...
Отвътре се чува:
- 587, направи един кръг над летище-

то, 325 трябва да освободи пистата...

  
звестна авиокомпания търси да на-

значи пилот. За мястото претендират 
немец, англичанин и българин.

Директорът на компанията пита не-
меца:

- Отдавна ли летите?
- Три години.
- И колко искате да получавате?
- Три хиляди. Хиляда за мен, хиляда 

за жената, хиляда за застраховката.
След това пита англичанина:
- Отдавна ли летите?
- Шест години.
- И колко искате да получавате?
- Шест хиляди. Две за мен, две за же-

ната и две за застраховката.
Пита и българина:
- А вие отдавна ли летите?
- Да пази Господ, не мога да летя, пък 

и имам страх от високо. А искам да по-
лучавам девет хиляди.

-?!
- Ами: три за мен, три за вас...
Директорът на авиокомпанията съв-

сем изперква:
- Стоп, а кой ще лети?
- Как кой - немецът, той нали се съ-

гласи за три хиляди?!

  
Катаджия спира кола, проверява до-

кументите:
- Отворете багажника... Това какво е?
- Ами, труп...
- Виждам, че е труп! Аптечката къде 

е?

  

Виц в снимка

Заради явна 

дискриминация ЕС 

постанови вече да не 

се казва „алкохолик“, а 

„човек с нетрадиционна 

трезвеност!“
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https://www.facebook.com/neli.nova.9
https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
https://www.facebook.com/stilian.dinev.56
https://www.facebook.com/nasko17
https://www.facebook.com/hristo.nikolov.56
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011431915685
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Астрологична прогноза 
3 - 9 юни 2020 г.

ОВЕН
Желателно да се ориен-
тирате към познати, дори 
скучновати дейности. Ен-
тусиазмът ви за работа 

няма да е на висота, но пък дисциплина-
та ви ще е на ниво. Не бързайте с реали-
зацията на нестандартните идеи. Звездите 
ще са на ваша страна и ще имате шанс да 
покажете на какво сте способни. Вероятно 
ще си заделите средства, които да похар-
чите за себе си, а не за семейството ви.

РАК
Събитията ще съвпадат с 
предположенията ви и усе-
щането за успех ще под-
държа тонуса ви стабилен. 

Отклоненията към занижаване ще са мини-
мални, а вие с привлекателната си усмивка 
ще въздействате освежаващо на околни-
те. Споделяйте радостните преживявания 
и бъдете искрени с най-близките си хора. 
Няма да претърпите вреди от критични си-
туации, ако се справите с емоциите си.

ВЕЗНИ
Създайте си точен график 
още в началото на пери-
ода и се отклонявайте от 
него само ако обстоятел-

ствата ви принуждават. Не забавяйте, че 
времето е пари и е най-скъпият ресурс. 
Най-важни ще сте вие и вашите мечти. 
Без да бързате, ще успеете да реализира-
те част от тях. Почти непрекъснато ще по-
лучавате нова информация по въпросите, 
които ви интересуват. 

КОЗИРОГ
Ще получите очакваната 
финансова компенсация 
за усилията си. Изплатете 
дълговете и не прибягвай-

те до рискови парични сделки. Сравнител-
но чести ще са непредвидените кратки пъ-
тувания, предизвикани от необходимостта 
да свършите някаква лична или служебна 
задача. Предстоят и нови запознанства, но 
част от тях ще започнат и ще свършат, без 
да оставят следа в живота ви.

ТЕЛЕЦ
Домашните задължения 
може да са досадни, но 
няма как да избягате от 
тях. Колкото по-бързо от-

хвърлите налeжащото почистване и под-
реждане, толкова по-добро ще е настрое-
нието ви. Свежата обстановка ще освежи 
и мислите ви. За постигане на поставените 
цели ще ви помогнат прословутата ви упо-
ритост и устременост. Не се надявайте на 
допълнителни приходи. 

ЛЪВ
Приемайте добронаме-
рено критиката, която ви 
отправят най-близките ви 
хора. Колкото по-бързо 

внесете необходимите корекции, толкова 
по-добре за вас. Приходите ви ще са в рам-
ките на обичайното, така че не си позволя-
вайте допълнителни разходи. По отноше-
ние на бизнеса и професионалния живот, 
едва ли ще имате някакви неприятности. 
Не прекалявайте с активността.

СКОРПИОН
Напрежението ще е най-
високо в средата на пе-
риода, но на вас това ще 
ви подейства мотивира-

що. Ще преодолеете затруднения, които 
не сте и очаквали, че ще ви сполетят, и ще 
стартирате поне един от дългосрочните 
си проекти. Изпълнявайте задълженията 
си старателно и отговорно. Стойте далеч 
от конфликтни ситуации. Не е изключено 
да се снабдите с техническо оборудване.

ВОДОЛЕЙ
Приемайте трудности-
те като полезни за пови-
шаване на собствената 
ви устойчивост. Не се оп-

итвайте да правите нововъведения са-
мостоятелно, ще ви е нужно съдействие. 
Проверявайте и уточнявайте детайлно ан-
гажиментите си с колегите и бизнес парт-
ньорите, за да си спестите досадни недо-
разумения, а заедно с тях и критики. Не 
прибягвайте до шопинг терапия.

БЛИЗНАЦИ
В началото на периода 
енергията ви ще е неста-
билна и на моменти ще се 
чувствате неуверени. За 

сметка на това, през останалото време ще 
покажете на околните какво значи да си 
истинска фурия. С проблемните въпроси, 
пораждащи недоразумения от всякакъв 
характер - делови, професионални, лю-
бовни - ще можете да се справите. Социал-
ният ви живот ще е по-активен отвсякога.

ДЕВА
Приемете критиките и съ-
ветите като начин да све-
рите мнението си с хора-
та, с които си партнирате, 

и като начин да подобрите уменията си и 
да се адаптирате към текущата тенденция. 
Колкото сте по-дружелюбни, толкова по-
добре ще се сработите с останалите и ще 
можете да разгърнете уменията си макси-
мално. Ако се налага да промените нещо, 
направете го. 

СТРЕЛЕЦ
Фокусирайте се върху 
най-важното. Ще избег-
нете затрудненията, ако 
разпределите задачи-

те си правилно във времето. Уреждане-
то на семейни въпроси ще е с приоритет. 
Ограничете контактите и се занимавайте 
с юридическите казуси, касаещи имоти и 
финансови задължения. Действайте уве-
рено с институциите и безкомпромисно 
спрямо опонентите си. 

РИБИ
Ще разполагате с възмож-
ност да избирате и ре-
дувате заниманията спо-
ред настроението си. При 

всички случаи обаче ще се налага да се съ-
образявате и с предпочитанията на близ-
ките. Що се отнася до колегите и бизнес 
партньорите, ситуацията ще е във ваша 
полза. Те ще са склонни да се съобразяват 
с вашето мнение и препоръки. Ще ви тър-
сят за съвети и обмяна на опит. 

http://www.prospectlicensing.com/
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БЕАТИРС ДЬОБЮ
Франс прес

М
етеорологичните прогно-
зи отново се промениха и 
няма да има дъжд. Тога-
ва Стив Ботма примирено 
решава да изпрати още 

200 овце в кланицата. В кошарата, бру-
лена от горещи ветрове, неговите работ-
ници вече подбират добитъка, който ще 
бъде убит, под замъгления от сълзи по-
глед на фермера.

„Това е катастрофа. За 30 години в за-
наята никога не ми се е случвало подоб-
но нещо“, уверява петдесетгодишният 
мъж, облечен с бежова риза, панталон в 
цвят каки и шапка в подходящ цвят - уни-
формата на южноафриканските ферме-
ри. „Такава суша е, това е ужасно“, допъл-
ва той, обгръщайки с поглед сухата земя. 
„Обикновено през този период всичко 
тук е зелено. Но сега дори боровете из-
съхват“, разказва Ботма.

В провинция Източен Кап, в югоиз-
точната част на Република Южна Афри-
ка, хората не могат да си спомнят кога е 
валяло за последно. Преди поне пет или 
шест години.

Цяла Южна Африка, където темпера-
турите се повишават два пъти по-бързо 
от останалата част на света, преживява 
най-тежката си суша от 35 години спо-
ред данни на ООН.

През 2018 г. вторият южноафрикански 
град Кейптаун

едва се размина 
с „деня нула“

в който чешмите щяха да пресъхнат. 
Драстичните ограничения на потребле-
нието на вода и дъждът накрая предо-
твратиха тази катастрофа.

Тази година отново ситуацията е ужас-
на в пет от деветте провинции на стра-
ната, признава президентът Сирил Ра-
мапоса. А последиците са драматични 
за земеделците, учениците и търговците.

„Започнахме да колим нашето стадо, 
за да гледаме само овце, които служат 
за разплод“, казва фермерът Ботма. Той 
вече се е разделил с две трети от 5000-те 
си овце, дори и с тези на едва 1 година. 
„Обикновено ги отглеждам, докато на-
вършат 5 или 6 години“, допълва земеде-
лецът. „Всеки сега продава животните си 
и пазарът е пренаситен“, казва той.

А и тяхната вълна е с много лошо ка-
чество, пълна е с прахоляк и не е солид-
на, обяснява той. Последствията от това 
са, че цената на вълната на неговите ме-
риноси, вече засегнати от шапа в север-
ната част на страната, се е сринала с най-
малко 40% за година.

По чакълестия път, който води до най-
близкия град Аделаида, хълмистият 
пейзаж е истинска пустош. Огромните 
пръскачки, инсталирани насред сухите 
полета, отдавна не работят. В града жи-
вотните пасат изгорялата трева на голф 
игрището, а кльощавите крави се мък-
нат по улиците. Според жителите на този 
град с население от 15 000 души подобно 
нещо е невиждано. Язовирът, снабдяващ 
града с вода, е пресъхнал от началото на 
годината. И когато неправителствената 
организация, наречена Дарът на дари-
телите, доставя вода в града, настава ис-
тинска суматоха. Стотици хора дотичват 
с бутилки, ведра, бидони от боя, кофи за 
боклук и хладилни чанти.

„Пазим водата за пиене и готвене“, 
обяснява Родни Дъглас, докато бута ко-
личка, натоварена с бидони. Няма да има 
достатъчно вода за миене или за пране. 
„Когато дрехите ми са прекалено мръс-
ни, ги обръщам наопаки“, разказва той.

„Къщата ни смърди. Рециклираме во-
дата, използвана за тоалетните“, оплаква 

се майката на няколко деца Асанда Саис, 
която няма течаща вода от три месеца. 
„Понякога преподавателите ни карат да 
оставяме децата у дома“, допълва тя.

„Няма достатъчно вода за готвене, 
няма вода за тоалетните“, потвърждава и 
директорът на местното училище Дъглас 
Хонан.

Отсъстващи 
ученици

Тук заради сушата учебната седмица 
отдавна е намалена с половин ден. Мно-
го деца често пропускат занятията. „Те 
трябва да помагат на родителите си да 
пренасят вода, те не могат да се изми-
ят и се оплакват от болки в корема“, каз-
ва учителката Зинат Гангат, застанала в 
задушния контейнер, който й служи за 
класна стая.

Властите уверяват, че осигуряват вода 
на всеки втори ден за кварталите на гра-
да от резервоар, свързан с водопровод, 
който обаче е прекалено тесен и който 
стига до река Фиш, на петдесетина ки-
лометра оттук. Действителността обаче 
е съвсем друга. Канализационната мре-
жа е в много лошо състояние, призна-
ва Борнбой Ндиеби, заместник-кмет на 
Аделаида. А водоноските са повредени, 
допълва Тандекиле Мнимба, който е на-
чело на община Аматол, в която попада 

и Аделаида.
Опозицията обвинява градската упра-

ва, която е в ръцете на Африканския на-
ционален конгрес, ръководещ страна-
та, че не е предвидила тази драматична 
ситуация. „Местните власти се събудиха 
едва когато нивото на водата в язови-
ра спадна до 4%“, казва Ерни Ломбард, 
общински съветник от Демократичния 
алианс.

Президентът Рамапоса, който през 
2018 г. наследи на поста Джейкъб Зума, 
забъркан в корупционни скандали, 
също признава: „Лошото управление 
на водните ресурси и корупцията също 
допринесоха за настоящата ситуация“.

Самоубийства
Ясно е, че ефектът на сушата е бил вло-

шен още повече от некомпетентността 
на властите.

„Без драстични мерки достъпът до во-
дата ще стане най-голямото икономиче-
ско предизвикателство в Южна Африка“, 
предупреди държавният глава.

В Аделаида, където безработицата 
достига почти 70 процента, цената на су-
шата, съчетана с тази на върлуващата в 
страната икономическа криза, е вече ог-
ромна. Къщите не се продават вече. В хо-
тела в колониален стил се надяват ста-
ите да не бъдат наети по едно и също 
време. „В противен случай са ни нужни 
две седмици, за да изперем чаршафите. 
Това е истински цирк!“, казва собстве-
ничката му.

Във фермите авокадовите дръвче-
та, които дават обикновено по 50 пло-
да, вече раждат само по десет. Малките 
животновъди пък постоянно броят тру-
повете. Алтън Снер вече е изгубил 9 от 
15-те си говеда - своето единствено бо-
гатство. „Вече не мога да мигна през но-
щта“, казва той.

„Ако нещата продължат така, ще за-
творим стопанството“, предупреждава 
Стив Ботма, който има седем работници. 
„Останали без надежда, задушени фи-
нансово, фермерите се самоубиват“, до-
пълва той, свеждайки глава.

Заради безводието децата ходят рядко на училище, а фермерите се самоубиват

5 години без капка дъжд:  
Как живеят хората в Аделаида

Снимкa: Pixabay

Снимкa: en24.news
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CDL DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Собственник на 
камион търси шофьор, хазмата е +. Камиона 
се диспечва от човек ,който знае за кво става 
дума.За повече инфотмация на тел.847-749-
9161 №17574
REGIONAL CDL DRIVER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60047, Hiring Regional 
and OTR , CDL drivers.Need min of a 3 years of 
experience and good record. For more info call 
773-580-4032 №17538
РАБОТА ЗА CDL DRIVER, 
Цена US$  , Зипкод 55, Предлагам работа 
за CDL CLASS A Driver. 50% drop and hook. 
Regular accounts. 55c/mile. Прибиране всеки 
уикенд. Богат избор на акаунти. Тръгване 
с натоварено ремарке от Чикаго. Възмож-
ности за избор на регион - South to Texas, 
Midwest, West, East. Заплащане на седмица. 
2244366441 №17566
COMPANY DRIVER CDL-A, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60010, Small Trucking 
company is Hiring company drivers. 2019 Volvo 
truck and 2020 dry van. Good pay . for more 
info call 773-580-4032 №17552

Chicago + suburbs
OWNERS & DRIVERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка ком-
пания предлага работа за CDL шофьо-
ри и собственици на камиони! *Midwest 
Accounts!*Strong 24/7 Dispatch!*Dispatcher 
with Over 15 years Experience *Предимно 
леки товари!*Direct Deposit every Friday* 
Намаления на гориво до $0.70/г.Tel:847-483-
8787 8476659273 №17644
HAZMAT TEAM AND SOLO, 
Цена US$ , Зипкод 1000, $1000 Bonus $0.55/
mile zavisimost ot experience, garantirani mili 
630-440-0902, 224-456-8390 6304400902 
№17657
DISPATCHER HIRING, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60047, Looking to Hire 
dispatcher with � uent English and computer 
skills. For more info call 773-580-4032 №17662
БОЯДЖИЙ , 
Цена US$  0.00, Зипкод 60004, Търся Боя-
джий. Тел. 773-865-0406 7738650406 №17635
DRIVER CDL CLASS A, 
Цена US$  0.00, Зипкод , looking for OTR truck 
driver with min.2 years exp.Good miles- good 
pay, midwest-west coast runs.For more info call 
708-372-2576 7083722576 №17638
BG DISPATCHERS, 
Цена US$  1.00, Зипкод 0, Bulgarian trucking 
company is looking for BG dispatchers to work 
from home. Call-1-847-630-6652. 18476306652 
№17640
CDL DRIVER ZA OTR, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60068, Tarsya CDL 
driver za OTR. Po vazmojnost s chist record i 
pone 6 mes. opit. Haz Mat e plus. Volvo truck, 
I shift. Shte ste dovolni ot zaplashtaneto i 
rabotata s nas. Cell 224-659-1690 №17619

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

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

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

WASHINGTON DC 
WIND GAP, PA

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

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

КЪДЕ ДА НИ НАМЕРИТЕ?

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

Ресторант “Балканика” 
търси

• СЕРВИТЬОРИ
• БАРМАНИ

• ПЕРСОНАЛ ЗА КУХНЯТА
Отлично заплащане!

Тел. : 224-600-1550

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

ШОФЬОРИ И OWNER OP., 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Мал-
ка транспортна компания търси 
да назначи CDL class A шофьор и 
OWNER OPERATORS. Предлагаме 
идивидуално и кореkтно отноше-
ние, добро и честно заплащане. За 
повече информация: 847-571-0945. 
2248480266 №17616 

NON CDL REQUIRED, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, Шо-
фьор-доставчик (Delivery Driver) 
с любителска книжка, (Class: D) за 
доставки на хартия и офис консу-
мативи. Изисквания: желание за 
работа и валидна шофьорска книж-
ка. Ползването на английски език 
не е задължително. Заплащане 
$18–$20 на час. Ежедневни марш-
рути от Bu� alo Grovе. Работна сед-
мица, от понеделник до петък. За 
контакти: (224) 518 7032 careers@
tangraexpedited.com №17500РАБОТНИЦИ В СКЛАД ЗА ГУМИ, 

Цена US$ , Зипкод 60007, Търсим от-
говорни, надеждни и мотивирани 
работници в склад за гуми на пълен 
работен ден. Задължително валид-
на 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: 630-509-
3722 №17006

Работа 
Предлагам

РЕСТОРАНТ „МЕХАНАТА”
ТЪРСИ 

БАРМАНИ, СЕРВИТЬОРИ 
И ОПИТНИ ГОТВАЧИ 
отлично заплащане

FULL or PART TIME
773-817-7911

КОЙТО ТЪРСИ,НАМИРА !, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60005, Здравейте,ние 
сме малка транспортна компания.Търсим 
шофъори и собственици на камиони,с кои-
то да работим,без напрежение,с уважение! 
Нашата компания е основана от собственик 
на камион,който знае и разбира нуждите на 
шофъорите си! За повече инфо 850-460-4949 
Даниел,приказки от 1001 нощ не предлага-
ме! 8504604949 №17623
COMPANY DRIVER, 
Цена US$  30.00, Зипкод 60007, Предлагаме 
30% от товарите.Ново волво автоматик.Пер-
фектни условия 2243882400 №17625
DISPATCHER WANTED, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60047, Small trucking 
company is Hiring Dispatcher for its o�  ce in 
Lake Zurich. Position requires good English, 
great computer skills, excellent customer 
service. For more info Call 773-580-4032 
№17627
MECHANIC, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck 
Repair located in Elgin, IL is looking for full 
time truck and trailer mechanics. For more info, 
please contact - 773-656-8076 №17605
CDL DRY VAN, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Професиона-
лист с опит и без нарушения. Каране и по-
чивка- по договаряне. Започване веднага. 
Само за най-добрите водачи! 7734128280 
№17611

ТЪРСИ СЕ МЕХАНИК, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck 
Repair в Elgin търси да назначи механик на 
камиони и трейлъри. Опит не е задължи-
телен, но е препоръчителен. Много добро 
заплащане. За повече информация - 773-656-
8076. №17604
DRIVER, 
Цена US$, Зипкод 60193, Looking for 
driver,class A,double-triple,experience 
minimum six months. Single steady run,good 
pay,every weekend at home. call:847-877-4745 
№17591

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

КОЙТО ТЪРСИ,НАМИРА!, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60005, Здра-
вейте! Ние сме малка транспортна 
компания.Търсим шофьори и соб-
ственици на камиони, с които да ра-
ботим, без напрежение, с уважение! 
Нашата компания е основана от 
собственик на камион, който знае 
и разбира нуждите на шофьорите 
си! За повече информация 850-460-
4949 Даниел, приказки от 1001 нощ 
не предлагаме! №17624 

ШОФЬОРИ С КАМИОНИ, 
Цена US$ , Зипкод , Предлагаме дос-
тъп до приложението за търсене на 
товари. Споделяме rate con� rmation 
с шофьорите за всеки товар. Фир-
мата взима 10% от rate con� rmation 
и другото е за шофьора. Приемаме 
желанията на шофьорите за какви 
курсове искат да карат. Диспечери-
те ни са българи. Предлагаме и fuel 
карта. 7199920479 №17664
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DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Здравейте 
колеги,търся нормален човек който си тър-
си нормална работа с нормален диспеч от 
България,над 10 год. опит.За повече инф. 
312-730-8025 №17575
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 Нама-
ление за гориво до $0.70/г. Tel:847-483-8787 
8476659273 №17472
TRAILER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Trailer 2017 
Great Dane for rent. Good condition , new tires. 
Tel: 224 409 4035 2244094035 №17533
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
TRUCKING DISPATCHER
Цена US$ , Зипкод 60004, Диспечер с опит 
търси работа. Намирам се в България.: +359-
876-511-784 Viber №16634
MAINTENANCE MANAGER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, Транспортна 
фирма търси мейнтененс за около 60+ ка-
миона. Опит в сервиз или подобна позиция е 
задължителен. 360.970.6448 №17215
ТЪРСЯ NANNY, 
Цена US$ 15.00, Зипкод 60005, Спешно тър-
ся 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
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 отгово-
рен CDL Hazmat шофьор на камион I-Shift 
Volvo, голямата кабина с APU, Около 3000-
3500 мили седмично, $0.60/миля. Отлич-
на работна среда с човешко отношение. 
7737421234 №17074
OWNERS !!!, 
Цена US$0.00, Зипкод 60048, Малка ком-
пания 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 отгово-
рен CDL Hazmat шофьор на камион I-Shift 
Volvo, голямата кабина с APU, Около 3000-
3500 мили седмично, $0.60/миля. Отлич-
на 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, голяма-
та кабина с APU. Около 3000-3500 мили сед-
мично, $0.60/миля. Отлична работна среда 
с човешко отношение. 7737421234 №17027
ТЪРСИ ХАМАЛИ, 
Цена US$  15.00, Зипкод 60156, Търсим работ-
ници почасово - здрави българи. Шофьорска 
книжка е в голям плюс. Нередовен график 
през седмицата и често работа в съботите. 
Текст на 312-919-8618 №16826
ШОФЬОР, 
Цена US$, Зипкод 60625, тарся шофьор с cdl 
-A 7737825892 №17077
LOCAL DRIVER CLASS B, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Position 
available for local driver class B HAZ MAT 
REQUIRED. Monday to Friday 8am to 5 pm 
8475329087 №16501

АТЛАНТА
CDL TRUCK DRIVER, 
Цена US$  0.00, Зипкод , looking for CDL class 
A driver with 2years exp.Good miles - good pay 
midwest-west coast runs.More info call 708-
3722576 7083722576 №17637

COAST TO COAST
ШОФИОРИ НА КАМИОНИ , 
Цена US$  0.00, Зипкод 60016, Малка компа-
ния набира шофиори на камиони за Team 
работа с Fedex и ESTES. Необходимо е шофи-
орите да имат Double, Triple, Hazmat . Средно 
мили на седмица около 6000-7000мили .Ко-
ректни отношение и директен депозит само 
след седмица работа. За повече подробнос-
ти и информация звъннете на 773-747-0875 
№17629
CDL A DRY VAN OTR, 
Цена US$ 80.00, Зипкод 60016, За контрактор. 
С добър опит и без нарушения. Уйкенд- вкъ-
щи. Паркинг в Des Plaines.Специално отно-
шение! Позвънете сега! 7734128280 №17612
DRIVERS FEDEX , 
Цена US$, Зипкод 60016, Малка компания на-
бира шофиори на камиони Single and Team 
c FEDEX,RNL,SIAT .Необходимо е шофиорите 
да имат Double and Triple. Възможност за по-
чивка през Уикендите . Коректни отношение 
,директен депозит само след седмица рабо-
та . За повече подробности и информация 
звъннете на 773-747-0875 №17585
OWNER OPERATORS ONLY, 
Цена US$  , 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

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
BG DISPATCHER, 
Цена US$  1.00, Зипкод 0, Bulgarian trucking 
company is looking for BG dispatchers to work 
from home. Call-1-847-630-6652. 8476306652 
№17639
CDL DRIVER- GREATPAY, 
Цена US$ , Зипкод , Търсим шофьори с CDL 
driver license .( Las Vegas)Minimum 2 years 
experience. Работим за Amazon и повечето 
товари са drip and hook. Заплащането е до-
бро и шофьорите се прибират в Las Vegas 
през ден.За повече информация се обадете 
или изпратете e-mail 7024810467 №17551

РАБОТА 
Търся

Chicago + suburbs
БОЯДЖИЙСКА КОМПАНИЯ, 
Цена US$ , Зипкод 0, Бояджийска компания 
с insurance търси работа на deal. 8473122155 
№17654
TARSIA RABOTA, 
Цена US$ , Зипкод 60016, Tarsia rabota za 
delivering driver +13127227479 №17656
РАБОТА ТЪРСЯ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60171, Гледам деца 
в моят дом в River Grove.Предлагам домаш-
на вкусна храна,занимания и следобеден 
сън.Информация на телефон 7739712024 
№17628

ТЪРСЯ РАБОТА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60090, Търся работа 
имам hazmat 1.7 месеца опит интересувам 
се от 350 на ден за ресет ще го договорим 
2245512615 №17562
TARSQ RABOTA, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, Tarsq rabota ot 
doma online.Predlojeniq na e-mail:VsslPvlv@
comcast.net ili text na 773-712-3757. №17568
ТЪРСЯ РАБОТА, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60106, Tarsq rabota ot 
doma onlne.Priemam predlojeniq na e-mail 
VsslPvlv@comcast.net ili text na telefon 773-
712-3757. №17557
TRUCKING DISPATCHER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, Диспечер с 
опит от България търси работа. За контакт 
Viber +359876511784 №17539
ТЪРСЯ РАБОТА,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Търся работа. 
От месец сме в Чикаго,получихме зелените 
карти но соц. номера още не. Чакаме ги.Не 
зная добре английски език. Гледане на деца, 
почистване...каквото може. 2248770244 
№17544
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 
Търся под наем

Chicago + suburbs

TOWNHOUSE TO SHARE, 
Цена US$ 800, Зипкод 60168, Под наем 
7739692660 №17666

ИМОТИ 
Продавам

Chicago + suburbs
TOWNHOME, 
Цена US$ 285,000.00, Зипкод 60193, Ремонти-
ран townhome в Schaumburg 3bed/2 bath,х
ол,трапезария,кухня,utilitу + гараж.Басейн в 
комплекса.Още две парко места пред гара-
жа с патио отпред и отзад.Нов АС,furnace,и 
централен филтър за вода в къщата. Стаите 
са огромни и много светли с много гарде-
роби.Нов покрив и сайдинг.1767 sq, feet 
2067080491 №17647
FOR SALE, 
Цена US$ 274.00, Зипкод 60007, Fully 
remodeled 4bdr 2bth single family house in 
Roselle for SALE! For more information call 773 
996 8900 7739968900 №17553
FOR SALE, 
Цена US$ 274.00, Зипкод 60007, Fully 
remodeled 4bdr 2bth single family house in 
Roselle for SALE! For more information call 773 
996 8900 №17554

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs
LOOKING FOR ROOMMATE, 
Цена US$ 800, Зипкод 60168, Townhouse for 
rent 7739692660 №17667
СТАЯ ОТ АПАРТАМЕНТ, 
Цена US$ 480.00, Зипкод 60176, От 1-ви Ав-
густ обзаведена стая от двустаен апарта-
мент в Schiller Park с тераса, парко място, 
централен климатик и отопление, фитнес за 
наематели ценящи спокойствието. Подходя-
ща за трак драйвър. За контакт: 5168081379 
№17658
СТАЯ ОТ АПАРТАМЕНТ, 
Цена US$ 480.00, Зипкод 60176, От 1-ви Ав-
густ обзаведена стая от двустаен апарта-
мент в Schiller Park с тераса, парко място, 
централен климатик и отопление, фитнес за 
наематели ценящи спокойствието. Подходя-
ща за трак драйвър. За контакт: 5168081379 
№17659

СТАЯ ПОД НАЕМ,  
Цена US$ 500.00, Зипкод 60007, Davam Staq 
pod naem v townhome v Elk Grove village Za 
shogior . Naema vklucva vsichko Za kontakti 
molq pozvunete na 6303605577 sonny 
6303605577 №17661
2 BEDROOM FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Available now 
2 bedroom/1 bath apartment in Des Plaines, IL 
(Dempster rd and Elmhurst rd)!Freshly painted, 
wooden � oors, new kitchen appliances, washer 
in unit! Courtyard view, pool on site, walking 
distance to shops! 2248755312 №17663
СТАЯ В ШИЛЕР ПАРК, 
Цена US$  450.00, Зипкод 60176, Стая в 2 
бедрум апт в Шилер Парк, достъп до фит-
нес и басейн,плюс паркинг 450$+ ток и ин-
тернет. Свободна от 1ви юни. 224 703 3793 
12247033793 №17642
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60018, Стая под наем 
в къща в Des Plaines на 5мин. до Малинчо. 
Всичко вкючено в цената: газ, ток, интернет. 
За контакт: 7732091813 №17621
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60018, Стая под наем 
в къща в Des Plaines на 5мин. до Малинчо. 
Всичко вкючено в цената ($500): газ, ток, ин-
тернет. За контакт: 7732091813 №17622
FOR RENT, 
Цена US$  1,300.00, Зипкод 60007, 2 bedrooms 
1.5 bathrooms apartment for RENT in ELK 
GROVE VILLAGE available June 1st. Remodeled 
baths, freshly painted, second � oor, balcony 
overlooking courtyard. For more info call 773 
719 8080 or 773 996 8900 №17630
2 БЕДРООМ ЕДНА БАНЯ, 
Цена US$ 1,300.00, Зипкод 60007, Около 
1000 sq.f.Нови уреди.Централен климатик.
За повече информация 224-577-5615.Наско. 
№17608
FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Fully remodeled 
2 bedroom 1.5 baths apartment available for 
rent June 1st in Rolling Meadows ( Algonquin 
Rd/ New Wilke). For more information call 
773 996 8900 or 773 592 4069(evening) 
7739968900 №17609
STAIA V DES PLAINES, 
Цена US$ 420.00, Зипкод 60018, Davam 
obzavedena staia pod naem $420. S polzvane 
na kuhnia. Super lokacia blizo do Malincho. 
Vsichko vklucheno. 3475894266 №17610
АПАРТАМЕНТ ПОД НАЕМ!, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60074, Двустаен апар-
тамент в Palatine, с балкон, камина, совстве-
ни места за паркинг, и идеална локация. Из-
годно! 847 219 2272 №17615
ДАВАМ СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 420.00, Зипкод 60004, Давам стая 
под наем за жена в Arlington Heights, IL 
60004. Цена $420, с включени пералня, су-
шилня и интернет. (224-717-9656 ) №17583
ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 1,600.00, Зипкод 60005, Давам под 
наем апартамент 2 BDR 2 BAT в Arlington 
Heights ZIP 60005. тел: 847 630 8884 №17584
СТАЯ В DES PLAINES, 
Цена US$, Зипкод 60018, Давам обзаведена 
стая под наем в Des Plaines. Супер локация 
близо до Малинчо. С ползване на кухня. Тел.: 
3475894266 №17588
FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, 2bdr apartment 
for RENT in Arlington Heights. For more 
information call Mladen 224 795 1737 
7739968900 №17573
STAIA FOR RENT, 
Цена US$ 600, Зипкод 60090, Staia s nova bania 
v 2bed/2bath townhous v Wheeling. Prosoren 
hol, goliama terasa s grill, mokro pomeshtenie 
s LG dryer/ washer. Dobre obzaveden, tok, 
parno internet, voda - vklucheni. Tsentralen 
klimatik I parno. Na razpolojenie sa 2 baseina I 
tennis courts. Dava se ot 15 July. Deposit 600$. 
2623531191 №17580
DAVAM POD NAEM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60074, Obzavedena 
staya Palatine, $600 7088376432 №17537

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 цен-
търа. 7738073809 №17085

АПАРТАМЕНТ, 
Цена US$ 1,170.00, Зипкод 60007, Дава се под 
наем апартамент, от 1 декември, с две спал-
ни в Елк Гроув Вилидж .Газ и вода включени 
във наема. 2247256292 №17072

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

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
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TOWNHOUSE-SCHAUMBURG, 
Цена US$ 1,895.00, Зипкод 60169, Давам под 
наем 2bd,1.1 townhouse v Scahumburg след 
основен ремонт със � nished basement, 1 car 
garage,5 мин от Wood� eld 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#224-717-9656 №16819
ДАВАМ СТАИ ПОД НАЕМ , 
Цена US$  , Зипкод 60025, Давам стаи под наем 
в Гленвю 8476300290 8476300290 №16799

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs

HOME REMODELING, 
Цена US$ , Зипкод 60056, Val Quality 
Inc / Valentin Spasov Ремонт и рекон-
струкция на жилища (бани,кухни 
и всякакви ремонти) 2242665484 
№17665

КОМПЮТ.ДИАГНОСТИКА, 
Цена US$  30, Зипкод 60171, Компютърна ди-
агностика на автомобили след 2000год./OBD 
ll букса/ При проблеми с автомобила : свети 
чека ,свети друга лампа на таблото ,проблеми 
с автомата ,с двигателя ,електр. проблеми и 
всичко свързано с електрониката на автомо-
била. Пон- Петък след 18.00...Съб- Неделя от 
10- 15.00 може и на място 2242545644 №17620
ГЛЕДАНЕ НА ДЕЦА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Всекидневно и 
почасово гледане на деца до център ”Бълга-
рика” и Mt. Prospect с включена храна, игри 
и забавления в самостоятелна къща с двор. 
Тел.847-744-4870. 8476121822 №17643
STROITELSTVO, 
Цена US$ , Зипкод 60016, Vsiakakvi boiajiiski 
uslugi 20g.opit kachestvo na Nai nisci zeni. 
+13127227479 №17651
БОЯДИСВАНЕ, 
Цена US$ , Зипкод 0, MIX2 inc. Бояджийски ус-
луги.компанията с insurance за вашето спокой-
ствие. 8473122155 №17653
USLUGI, 
Цена US$ , Зипкод 60016, ,MERKUR ’ shpaklova
ne,boiadisvane,postaviane na izolazii,gipsokart
on.+13127227479 №17660
DVD VIDEO TRANSFER , 
Цена US$  0.00, Зипкод 60148, Запазете ваши-
те стари ленти като ги направите дигитални 
преди на станат неизползваеми. Презапис от 
VHS , MiniDV видео касети на DVD. Трансфер 
на негативни филми в дигитални снимки. 630-
456-1366 6304561366 №17626
ZOOM SAFETY CLASS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, Boston 
Transportation Dispatch Training www.
smarttrucking.us 331-551-8787 Safety Manager 
Training IFTA Book Keeping Dispatcher Freight 
Broker Car Hauler 3315518787 №17593
ZOOM DISPATCH CLASS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, Boston 
Transportation Dispatch Training www.
smarttrucking.us 331-551-8787 Safety Manager 
Training IFTA Book Keeping Dispatcher Freight 
Broker Car Hauler 3315518787 №17594
ZOOM IFTA CLASS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, Boston 
Transportation Dispatch Training www.
smarttrucking.us 331-551-8787 Safety Manager 
Training IFTA Book Keeping Dispatcher Freight 
Broker Car Hauler 3315518787 №17595
QUICKBOOKS CLASS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, Boston 
Transportation Dispatch Training www.
smarttrucking.us 331-551-8787 Safety Manager 
Training IFTA Book Keeping Dispatcher Freight 
Broker Car Hauler 3315518787 №17596
BROKER CLASS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, Boston 
Transportation Dispatch Training www.
smarttrucking.us 331-551-8787 Safety Manager 
Training IFTA Book Keeping Dispatcher Freight 
Broker Car Hauler 3315518787 №17597
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 
решаване на канализационни проблеми. Раз-
полагам с висок клас техническо оборудване.. 
Предлага се камера и хидро джетинг. Профе-
сионални водопроводни услуги. 2245957923 
№17576
КАНАЛИЗАЦИЯ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60089, Професионално 
решаване на канализационни проблеми. Раз-
полагам с висок клас техническо оборудване.. 
Предлага се камера и хидро джетинг. Профе-
сионални водопроводни услуги. 2245957923 
№17577
ЕЛ.ИНСТАЛАЦИИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60089, Професионални 
ел. Услуги. Подмяна на ел. табла. Кенове със 
зоново управление. Ремонт на стари инстала-
ции и направа на нови. 2245636611 №17578
ЕЛ.ИНСТАЛАЦИИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60089, Професионални 
ел. Услуги. Подмяна на ел. табла. Кенове със 
зоново управление. Ремонт на стари инстала-
ции и направа на нови. 2245636611 №17579
РЕМОНТИ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60008, РЕМОНТ НА 
ВСИЧКИ ВИДОВЕ ПЕРАЛНИ, СУШИЛНИ, СЪ-
ДОМИЯЛНИ, ХЛАДИЛНИЦИ, ФРИЗЕРИ, ГОТ-
ВАРСКИ И МИКРОВЪЛНОВИ ПЕЧКИ. ТЪРСЕТЕ 
СВИЛЕН НА ТЕЛ.: 847-962-0242. 8479620242 
№17558
ONLINE DISPATCH CL, 
Цена US$ 123.00, Зипкод 60515, Dispatcher 
Training - taught through zoom video class 
To register - Call 331-551-8787 or visit www.
smarttrucking.us №17545
ONLINE SAFETY CLASS, 
Цена US$ 123.00, Зипкод 60515, Safety Manager 
Training & Compliance - taught through zoom 
video class To register - Call 331-551-8787 or visit 
www.smarttrucking.us №17546
ONLINE QUICKBOOKS CL, 
Цена US$ 123.00, Зипкод 60515, Book keeping 
for Trucking Companies - taught through zoom 
video class To register - Call 331-551-8787 or visit 
www.smarttrucking.us №17547
ONLINE IFTA CLASS, 
Цена US$ 123.00, Зипкод 60515, IFTA 
Calculation Class - taught through zoom video 
class To register - Call 331-551-8787 or visit www.
smarttrucking.us 3315518787 №17548
ШИВАШКИ УСЛУГИ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60021, Извършвам 
шивашки услуги на дрехи и други. Намирам 
се във Фокс Ривер Гров. Биляна Николаева. 
2244109027 №17535
БРОКЕР REAL ESTATE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Предлагам услу-
ги в сверата на недвижимите имоти .Свържете 
се с мен ако имате нужда от брокер с който да 
купите , продадете или наемете имот Телефон 
за връзка : 6693504878 - Ivaylo Balabanov по 
всяко време 6693504878 №17531
КАНАЛИЗАЦИЯ, 
Цена US$  , Зипкод 60089-3328, Професио-
нално почистване на канализация, кухненски 
мивки, бани. Водопроводни услуги. 224-563-
6611 2245957923 №16825
ПРЕМЕСТВАНИЯ, 
Цена US$  80.00, Зипкод 60156, ПРОФЕСИО-
НАЛНИ услуги по премествания - апартамен-
ти, къщи, офиси, антики, пиана, хоистинг. От-
стъпки 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 гри-
жа за деца в Elk Grove Village.Предлагам три 
хранения с домашно приготвена храна,сън 
,учебни занимания и забавления !За пове-
че информация звъннете на 2244253371 
2247899297 №16375

АТЛАНТА
TRUCKING CLASSES, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, Boston 
Transportation Dispatch Training www.
smarttrucking.us 331-551-8787 Zoom Classes 
Safety Manager Training IFTA Book Keeping 
Dispatcher Freight Broker Car Hauler 3315518787 
№17598

COAST TO COAST
TRUCKING CLASSES, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, Boston 
Transportation Dispatch Training www.
smarttrucking.us 331-551-8787 Zoom Classes 
Safety Manager Training IFTA Book Keeping 
Dispatcher Freight Broker Car Hauler 3315518787 
№17601

ФЛОРИДА
TRUCKING CLASSES, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, Boston 
Transportation Dispatch Training www.
smarttrucking.us 331-551-8787 Zoom Classes 
Safety Manager Training IFTA Book Keeping 
Dispatcher Freight Broker Car Hauler 3315518787 
№17600

НЮ ЙОРК
TRUCKING CLASSES, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, Boston 
Transportation Dispatch Training www.
smarttrucking.us 331-551-8787 Zoom Classes 
Safety Manager Training IFTA Book Keeping 
Dispatcher Freight Broker Car Hauler 3315518787 
№17599

SOMEWHERE ELSE
TRUCKING CLASSES, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, Boston 
Transportation Dispatch Training www.
smarttrucking.us 331-551-8787 Zoom Classes 
Safety Manager Training IFTA Book Keeping 
Dispatcher Freight Broker Car Hauler 3315518787 
№17602
АСТРОЛОГИЯ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 1000, Лошият късмет 
идва в определени дни. Ще ги намерите на 
www.astrohit.net Добрият късмет идва по-чес-
то. 359889284567 №17542

УСЛУГИ 
Търся

Chicago + suburbs
ТЪРСИ ЖЕНА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Мъж на 50г търси 
жена от Чикаголенд aleko_todorov@abv.bg 0 
№17646
ЛЕКАРСТВО, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60016, Трябва ми спеш-
но лекарство от България в края на месец 
юни.Ако някой може да ми го донесе, моля да 
ми се обади на телефон 2242230676, Калин. 
Плащам $100 за услугата. 2242230676 №17636
ДЕТЕГЛЕДАЧКА, 
Цена US$ 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

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs
PRODAVAM VELOSIPED, 
Цена US$ 50.00, Зипкод 60176, Prodavam 
Velosiped v mnogo dobro systoqnie . Tel: 630 
3865280 №17641
PETERBILT 387 2011, 
Цена US$  15000, Зипкод 60408, Cummins 
455 hp,Байпасван DEF sistem,APU с Honda 
генератор,Led светлини и бар.Камионът е 
от собственик и е добре поддържан.900 000 
мили. 2243229833 №17633
KOLI POD NAEM, 
Цена US$ , Зипкод 60016, ,MERKUR’ otdava 
avtomobili pod naem-super niski zeni. 
+13127227479 №17652

ПРОДАВА FREIGHTLINER, 
Цена US$  , Зипкод 24700, Freightliner 
Cascadia Evolution 2015 for sale. 
Engine- Detroit DD15, 14.8L, 455HP.
Double sleeper. ODO: 570k Miles. По-
чистени DPF филтри на 400к мили. 
Нов компресор, нов стартер, нов 
резервоар за антифриз. Чисто нови 
гуми Мишелин и нови амортисьори. 
Сменени ремъци, ролки и масла. 
2244366441 №17631 

BREVILLE ESPRESSO, 
Цена US$ 519, Зипкод 60074, Breville 
Barista Express Espresso Machine 
BES870XL - New in original box. Never 
used! Reason to sell it? I got another 
one! Zdravko Marchev 224 434 9226 
№17648

NEW ONE, 
Цена US$ 30, Зипкод 60074, Window 
switch control - driver side Volvo VNL 
670 2244349226 №17650

ALTERNATOR REMY 35SI, 
Цена US$ 240, Зипкод 60074, 
Alternator Delco Remy 35 SI Volts,140 
Amps New 2244349226 №17649

PRODAVAM, 
Цена US$ , Зипкод 60016, Pontiac sport van 
2005,140000ms.Otlichno sastoianie.$3700 
+13127227479 №17655
VOLVO VNL670, 
Цена US$, Зипкод 60074, 2006 Volvo VNL670 
1,459,000 miles Good condition!Ready to 
work!Price negotiable!Motivated seller! Call 
Georgi 773-691-6397 №17582
2007 VOLVO, 
Цена US$ 10,000.00, Зипкод , 2007 VOLVO VNL, 
10 скорости, ръчка - $10,000 2015 Great Dean 
Trailer-$18,000 В отлично състояние са и в мо-
мента работят! 630-449-8838 - Кръстю №17589
КАМИОН ПОД НАЕМ, 
Цена US$  , Зипкод , Дава под наем Freightliner 
Cascadia Evolution 2015 с възможност за за-
купуване. Може и на Разсрочено плащане. 
Камионът е в отлично състояние. ODO: 560к 
Miles. Обслужен на 500к мили. Почистени DPF 
филтри. В момента се движи по 3 Хил. Мили 
седмично. 2244366441 №17565
NISSAN ALTIMA 1998, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60618, Продавам за-
пазен Nissan Altima 1998, на 206,000 мили. 
7739640988 №17364
NISSAN ALTIMA 1998, 
Цена US$ 1,200.00, Зипкод 60618, Продавам за-
пазен Nissan Altima 1998 за $1200. Колата е на 
206,000 мили. 7739640988 №17368
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 състоя-
ние. 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 състоя-
ние 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 доку-
менти от подръжката DYNO TEST може да се 
направи, мили – 1,320,000 Цена - по договаря-
не Светлин (708)261-9099 №16629

УКРАСА ЗА ПАРТИТА, 
Цена US$  0, Зипкод 60016, Разно-
образна и атрактивна украса за 
партита, включваща обличане и де-
корация на столове и маси,арки и 
фигури с балони, фон с воали и хар-
тиени цветя, украса за сладък бар и 
мн.др. Услугите ни са съобразени с 
вашите идеи и бюджет, за да напра-
вят празника ви още по-незабра-
вим.facebook@orpheuseventsdecor 
2244339749 №17634 
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А
ко Кларк Гейбъл и Вивиан 
Лий в ролите на Рет Бътлър 
и Скарлет О’Хара нямаха 
право да се докос-
ват, щеше ли то-

гава филмът „Отнесени от 
вихъра“ да има същия 
успех и да се превър-
не в световна ки-
нокласика?

От седмици ра-
ботещите в сфе-
рата на седмо-
то изкуство в 
Германия, кои-
то трябваше да 
прекратят всич-
ки снимки зара-
ди пандемията, 
обсъждат как да 
рестартират рабо-
тата по новите си 
проекти. По време на 
изолацията заснемане-
то не беше забранено, но 
заради заплахата от заразя-
ване то се оказа практически не-
възможно, пише „Дойче веле“. Само 
няколко студия продължиха да работят 
по продукциите си, в това число на ве-
черни сериали.

Близостта е ключова
Актьорите играят с телата си, често са 

близо един до друг, не само в романтич-
ните сцени, но и при инсценировката 
на скандали, сбивания и други. „Би било 
жалко, ако в бъдеще има по-малко еро-
тични сцени. Това важи и за други ситу-
ации: човешката близост е това, което 
описваме. Без нея не става“, казва сце-
наристът Себастиан Андре.

От бранша взимат пример от Бун-
деслигата. „Научихме много от футбо-
листите, тяхната ситуация е подобна 
на тази по време на снимки: има екипи 
пред и зад камерата, за които важат раз-
лични правила“. Ако дистанцията в една 
сцена не може да бъде поддържана по-
вече от минута, актьорите ще трябва да 
бъдат поставяни под карантина. „Всич-

ки работещи трябва редовно да бъдат 
тествани за коронавирус“, казва филмо-
вият продуцент Нико Хофман.

Актьорите под карантина 
губят следващите си 
проекти

Според актьора Ханс-Вернер 
Майер трябва да се обърне по-
вече внимание на това как да бъ-
дат финансово компенсирани ак-
тьорите. „Тези, които по време на 
снимки трябва да са под каранти-
на, нямат право да виждат семей-
ствата си и да поемат други ангажи-
менти“.

Повишили са се и разходите на сни-
мачната площадка, казва Нико Хофман: 
„Мерене на температурата, поддържа-
не на протокол с контактите, стриктно 
спазване на хигиенните мерки. Работно-
то време се повишава с до 20%, по този 
начин нарастват и разходите“, обяснява 

той. Всички професионал-
ни групи, работещи във 
филмовата индустрия, 
срещат сходни про-
блеми. „Проектите 
постоянно биват 
отлагани“, казва 
Майер. Често ос-
тават само праз-
ни обещания без 
реални догово-
ри.

Хонорарите на 
авторите се изпла-
щат на части, по прави-
ло последната и най-голя-

ма сума се получава на първия 
ден от снимачната работа. Телевизион-
ните канали са изплатили сумите, въ-
преки че продукциите се отлагат, казва 
сценаристът Себастиан Андре. Далеч 
по-трудно е за филмите и най-вече за 

малките продукции, кои-
то и иначе се осъщест-

вяват с минимални 
средства.

При нас интен-
зивното писане 
продължава, за-
щото рано или 
късно отново 
ще се снима и 

ще е необходим 
материал. „Освен 

това писането е 
най-малко опасна-

та част от един филм. 
Така или иначе работим 

от вкъщи“, посочва сценарис-
тът.

Няма застраховки 
за Ковид-19

Какво ще се случи, ако актьор или ак-
триса се разболее тежко на снимачната 
площадка и има нужда от интензивно 

лечение? Най-належащият проблем 
за работещите в бранша е, че ни-

коя застраховка не покрива 
прекратяването на работа 

заради случай на корона-
вирус.

Затова преди няколко 
седмици над 100 рабо-
тещи в бранша изпра-
тиха писмо до минист-
рите на икономиката и 
културата на Германия 
Петер Алтмайер и Мо-
ника Грютерс. „Всяко 
заснемане на филм се 

превръща в бомба със 
закъснител“, пишат те и 

настояват за създаване-
то на фонд, който да се из-

ползва в случай на прекра-
тяване на работата. „Съюзът на 

продуцентите води разговори с 
Моника Грютерс за такъв фонд, за да 

могат продукциите да бъдат обезпече-
ни и продължени“, казва Нико Хофман.

Без целувки от екрана: 
Киното и новото нормално

Как ще продължи да съществува седмото изкуство?
Кларк Гейбъл 

и Вивиан Лий в 
„Отнесени от 

вихъра“

Мерил Стрийп  
и Робърт де Ниро  
в „Да се влюбиш“

Леонардо  
ди Каприо и  
Клеър Дейнс в  
„Ромео и Жулиета“

Джулия 
Робъртс и 
Ричард Гиър 
в „Хубава 
жена“

http://www.bulstate.com/
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Ретро карамелен крем

Отговор на кръстословицата от миналия брой

ВОДОРАВНО: Водоподгревател. Мах. Отпор. Резюме. НРБ. Ирмос. 

Булид. Страница. Навес. Ро. Юноши. Божур. Деп. Храни. Самец. Сели. 

Заеми. Номер. ДСК. Сфера. Врабец. Тот. Енина. Етили. Винарки. Грижи. 

Абът. Песни. Рим. Макак. Талев. Месо. Катаринавит. Реч. Влек. Редути. 

Рат. Алари. Шариф. Шикалки. Арсис. Ри. Къшеи. Шумен. Мак. Талес. 

Касик. Лъжа. Волей. Камаз. Ицо. Варкии. Чалгии. Империи. Линеали. 

ОТВЕСНО. Авантюристи. Американци. Охрана. Конак. Чакъл. Ом. 

Бронз. Табак. Ташев. Зоо. Ишиас. Ръкав. Лесове. Птици. Ефект. Тлаки. 

Лар. Копра. Смени. Таели. Кери. Дом. Баири. Парка. Шайки. Агроном. 

Ангели. Раус. Сажен. Арсен. Ирмик. Пер. Вуцов. Инвар. Секачи. 

Вебер. Мрежи. Вешин. Ман. Казус. Сеати. Мидас. Лале. Тюл. Дерби. 

Ретур. Мъзга. Демирел. Елвис. Тираж. Ил. Летописци. Модификации. 

ВЪЛНИ

ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БР.

ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БР.

КОНТУРИ

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

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

СУДОКУ

Ако не сте го опитвали досега, е 
време - страхотен ретро караме-
лен крем.

Отделете два белтъка от 2 яйца. Сло-
жете ги в хладилника за една нощ.

Извадете студените белтъци и раз-
бийте с миксер на пяна. Добавяйте 4-5 
с.л. пудра захар по малко и разбърк-
вайте, докато кремът се сгъсти до така-
ва степен, че когато обърнете купата, 
той не трябва да пада.

С малка метална шоличка сложете 4 
с.л. кристална захар на котлона. Бър-
кайте захарта, докато се разтопи, за да 
получите карамел.

Включете миксера на бавна степен и 
добавите карамела на тънка струя към 
получения до момента крем. Бъркайте 
непрекъснато, докато кремът се сгъс-
ти.

Разсипете ретро карамеления крем в 
чашки, отгоре може да поръсите с фи-
лирани бадеми или предварително на-
киснати сушени плодове и приберете в 
хладилника.

Да ви е сладко!  

Царски картофени  
шницели на фурна
Царските картофени шницели 

придават особено величестве-
но сияние на трапезата, затова ги 

обичаме толкова много. В тази рецепта 
ви предлагаме варианта на шницели, 
които можете да изпечете във фурната.

1 кг картофи се обелват, нарязват се 
на едро и се сваряват. Смачкват се, до-
като са още топли, и се смесват с 3 бр. 
разбити яйца, 1 глава скълцан лук, 150 
г натрошено сирене, 2 с.л. брашно, 1 
връзка копър и 2 щипки черен пипер. 
Овкусете със сол, внимавайте доколко 
сиренето е солено. Омесете картофена 
кайма и я оставете да се охлади.

Междувременно се заемете с па-
нировката. Изсипете 1 пакет галета и 
я смесете с 2 щипки черен пипер и 1 
щипка къри. В друг съд чукнете 3 бр. 
яйца и ги разбийте. Започнете да офор-
мяте шницели от картофената кайма.

Оваляйте ги първо в яйцето и по-
сле в галетата. Разположете шницелите 
върху напръскана с мазнина хартия за 
печене в тава. Изпечете ги в предвари-
телно загрята фурна.

Поднасяте с гарнитура по желание – 
настъргано зеле и моркови, или с прес-
ни домати и краставици, или с кисело 
мляко с чесън.
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Т
оп имоти с невероятно висо-
ки цени се продават с пъти 
по-евтино след идването на 
пандемията, породена от но-
вия коронавирус. Това сочат 

справките на брокерите за последните 
месеци.

Списание Fоrbеѕ разказва за луксоз-
ните имоти, техните нови цени и новите 
им собственици.

Mилиapдepът и бивш изпълнитeлeн 
диpeктop нa Ubеr Tpaвиc Kaлaник зaкy-
пи Веllаgіо Еѕtаtе в Лoc Aнджeлиc зa 
43,3 милиoнa дoлapa, cлeд кaтo цeнaтa 
мy пaднa oт 75 милиoнa дoлapa. Kaй-
ли Джeнъp (чийтo cтaтyт нa милиapдep 
e пoд въпpoc) зaкyпи жилищe зa 36,5 
милиoнa дoлapa в Ноlmbу Ніllѕ, кoeтo 
пъpвoнaчaлнo бeшe oбявeнo зa 55 ми-
лиoнa дoлapa. Cъocнoвaтeлят нa Аррlе 
Maйк Mapкyлa e oбявил coбcтвeнocт-
тa cи Kapмeл, Kaлифopния, зa 37,5 ми-
лиoнa дoлapa, кoeтo e нaмaлeниe oт 
59,95 милиoнa дoлapa пpeз 2013 г. 
Aмepикaнcкaтa пeвицa и aктpиca Глopия 
Ecтeфaн пpoдaвa дoмa cи във Флopидa 
зa 27,5 милиoнa дoлapa cлeд нaмaлeниe 
oт  35 милиoнa дoлapa.

Имa пoнe oщe тpи пoдoбни имoтa 
в Лoc Aнджeлиc, кoитo нacкopo ca 

пpeтъpпeли пoдoбни cпaдoвe в цeнaтa 
cи cпopeд Дeйвид Kpaмep, aгeнт зa нeд-
вижими имoти. Oцeнитeлят нa нeдвижи-

ми имoти Джoнaтaн Mилъp кoмeнтиpa, 
чe мacoвитe oтcтъпки, нa кoитo cтaвaмe 
cвидeтeли ceгa, пoкaзвaт кoлкo мнoгo e 

билa нaдцeнeнa oбявaтa зa тoвa жилищe.
Ho зaщo вcички тeзи oтcтъпки в цeни-

тe ce cлyчвaт в мoмeнтa?
Kpaмep oбяcнявa внeзaпнитe движe-

ния нa пaзapa, кaтo кaзвa: „Имaтe 
зaгpижeни пpoдaвaчи и зaтoвa тe ca пo-
гъвкaви пo oтнoшeниe нa цeнaтa, кoятo 
иcкaт“.

Aгeнтитe oт Hю Йopк Бpayн Xapиc Cти-
вънc и Пaoлa дeл Hyнциo нaблюдaвaт

yвeличeнo тъpceнe 
нa oтcтъпки

нo cпopeд тяx caмo oпpeдeлeни видoвe 
имoти нa пaзapa в Hю Йopк щe oтгoвapят 
нa изиcквaниятa.

Kpaмep зaявявa, чe дългocpoчният 
eфeкт oт вcички тeзи aктyaлни нaмaлe-
ния нaй-вepoятнo щe пoкaжe нacтoящи-
тe coбcтвeници нa жилищa oт нaй-виcoк 
клac имoти, чe oбявявaнeтo нa кoc-
мичecки цeни нe гapaнтиpa пpoдaжбa, 
дopи aкo имoтът ce paдвa нa виcoкa 
пoпyляpнocт зapaди иcкaнaтa цeнa.

„Epaтa нa aмбициoзнитe цeни e oтдaв-
нa пpиключилa. Toвa бeшe иcтopичecкa 
aнoмaлия и e вpeмe дa ce пpeoдoлee“, 
зaяви дpyг eкcпep в нeдвижимитe имoти.

Наблюдава се увеличено търсене на отстъпки, казват брокери

Скъпите имоти в САЩ –  
с милиони по-евтини

Kapмeл, KaлифopнияВеllаgіо Еѕtаtе в Лoc Aнджeлиc

Maйк Mapкyлa Глория Естефан 

Снимкa: Daily mail

Снимкa: mercurynews.comСнимкa: Facebook
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Имотът има четири спални и пет бани, с отделни стаи за закуска и вино

За $3,3 млн.: Слай продава 
къщата си в Калифорния

3
,35 милиона долара могат да 
ви помогнат да се чувствате 
като холивудска звезда сред 
1500 метра в средиземномор-
ски стил. Такава е цената, коя-

то актьорът Силвестър Сталоун е обявил 
за къщата си в Лa Kyинтa, Kaлифopния, 
която продава. Всъщност сумата е c 
oкoлo 1,15 милиoнa дoлapa пo-мaлкo в 
cpaвнeниe c цeнaтa, кoятo xoливyдcкaтa 
звeздa зaплaти зa имoтa пpeди дeceти-
лeтиe, пишe Маnѕіоn Glоbаl.

Bилaтa, освен в средиземноморски, е 
и в тocкaнcки cтил, а

1500-те квaдpaтни мeтpa
на които се разпростира, са само 
вътpeшнoто пpocтpaнcтвo. В него се 
включват чeтиpи cпaлни и пeт бaни. 
Toвa пoкaзвa oбявaтa нa Джoш Pиф oт 
кoмпaниятa зa имoтни cдeлки Dоuglаѕ 
Еllіmаn, пише Money.bg.

Kъщaтa e нa двa eтaжa и e пocтpoeнa 
пpeз 2008 гoдинa. Пpocтopнaтa вceки-
днeвнa paзпoлaгa c тaвaни c paзличнa 
виcoчинa и кaмeннa кaминa. Tpaпeзapи-
ятa нa вилaтa ce oтвapя към тepaca. 
Kyxнятa e c дъpвeни шкaфoвe и плoт 
ocтpoв, изpaбoтeн oт дъpвo и кaмък. 
Дoмът paзпoлaгa и c oтдeлнa 
cтaя зa зaкycкa и cтaя зa 
винo.

Cилвecтъp Cтaлoyн 
e вeчe нa 73 гoдини. 
Ocвeн aктьop, тoй 
e и cцeнapиcт, pe-
жиcьop и xyдoж-
ник. Звeздaтa кyпи 
имoтa пpeз 2010 
гoдинa зa 4,5 ми-
лиoнa дoлapa.

Cтaлoyн зa пъpви 
път пycнa къщaтa нa 
пaзapa oтнoвo пpeз 2014 
гoдинa, кoгaтo cтoйнocттa 
възлизaшe нa 4,2 милиoнa дoлapa. Oт-
тoгaвa дoмът нeпpeкъcнaтo  e нa пaзapa, 
a paзлични бpoкepи гo пpeдлaгaт пpи 
paзлични ycлoвия.

Имoтът бeшe мaxнaт oт cпиcъцитe зa 
пpoдaжбa пpeз 2016 гoдинa, кoгaтo зa 

пocлeднo бeшe peгиcтpиpaн нa cтoй-
нocт 3,625 милиoнa дoлapa.

Cилвecтъp Cтaлoyн нe дaвa дoпълни-
тeлнa инфopмaция зa имoтa и зaщo гo 
пpoдaвa, кaктo пocoчвa нeгo пpeдcтa-
витeл.

Aгeнтът Pиф oт cвoя cтpaнa oбяcнявa, 
чe Cтaлoyн и ceмeйcтвoтo мy ca изпoлз-
вaли дoмa зa вaкaнции и имoтът e дoбpe 
пoддъpжaн.

Oще някoлкo мaлки дeтaйлa - дизaй-
нът включвa дъpвeни двoйни вpaти, 
cвoдecти вxoдoвe, cвoдecти и гpeдopeд-
ни тaвaни, кaктo и кaмини нaвcякъдe.

Скъпите имоти в САЩ –  
с милиони по-евтини

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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О
брат на върха на класация-
та от най-добре платените 
спортисти в света. Там вече 
не е футболист, а тенисист.

Роджър Федерер е най-
скъпоплатеният спортист за последна-
та година (юни 2019 - юни 2020 г.) спо-
ред най-новата класация на „Форбс". По 
време на пандемията от COVID-19 швей-
царецът е успял да детронира Лионел 
Меси от първото място.

Носителят на 20 титли от Големия 
шлем е заработил 106,3 милиона долара 

за последните 12 месеца, от които 100 
млн. са от спонсорски и рекламни дого-
вори. По този начин Федерер се изкачва 
с четири места и оглавява класацията.

Зад Федерер идва армията от футбол-
ни знаменитости: Кристиано Роналдо 
(105 млн. долара), Меси (104 млн. дола-
ра) и Неймар (95,5 млн. долара), а след 
тях се нарежда американският баскет-
болист ЛеБрон Джеймс (88,2 млн. до-
лара), който затваря челната петорка, 
пише webcafe.

„Пандемията от коронавирус наложи 
намаляване на заплатите за футболни-
те звезди. 

Меси и Роналдо, което отвори пътя на 

един тенисист да се изкачи на първо-
то място за най-скъпо платен спортист 
за първи път в историята, заяви редак-
торът на „Форбс“ Кърт Баденхаузен.- 
Роджър Федерер е перфектното лице за 
компаниите, което му донесе 100 мили-
она долара през изминалата година“.

№1 в класацията при жените е Нао-
ми Осака, която е заработила 37,4 млн. 
долара през годината. Японката беше 
на 29-о място в предишното издание 
на класацията, докато сега успява да се 
пребори за лидерската позиция със Се-
рина Уилямс (36 млн. долара).

Осака и Серина са единствените жени 
в Топ 100 на класацията на „Форбс“.

В първата стотица на най-скъпоплате-
ните спортисти има най-много баскет-
болисти - 35. Играчите по американски 
футбол са 31, но най-скъпоплатеният 
сред тях - Том Брейди (45 млн. долара), 
се нарежда едва на 25-ата позиция.

Футболистите са общо 14, следвани 
от тенисистите (шестима), състезатели 
в бойните спортове (петима), голфъри-
те (четирима), състезатели в моторните 
спортове (трима) и бейзболистите и със-
тезателите по крикет с по един предста-
вител.

Федерер срещу 
Меси: Кой е №1 
по богатство  

в спорта?
 „Форбс“ класира най-заможните 

през последните 12 месеца

Лионел МесиРоджър Федерер

 Снимки: Facebook

https://www.facebook.com/pages/category/Insurance-Agent/Fidelity-Insurance-Partners-106879064122393/
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За първи път в историята 
отмениха маратона в Бостън

Б
ългарската ММА звезда Бла-
гой Иванов-Багата загуби нов 
сблъсък след спорно съдий-
ско решение.

С 2:1 реферски гласа (27-
30, 29-28, 29-28) Аугусто Сакай получи 
победата в мача от тежка категория от 
програмата на галата, която най-авто-
ритетната ММА верига - UFC, провежда 
в ултрамодерния си център в Лас Вегас, 
съобщи „168 часа“.

По същия начин Багата падна и в пре-
дишния си мач от американеца Дерик 
Луис, който после призна, че не е очак-
вал да му бъде вдигната ръката.

Така въпреки че отново се представи 
достойно, Иванов за първи път в ММА 
кариерата си

записа две 
загуби поред

Статистиката му вече е 18/4. След по-
бедата Сакай е с 15/1.

В третия 5-минутен рунд Сакай се 
спаси от събаряне на земята с хваща-
не за оградата на клетката и трябваше 
да бъде наказан с отнемане на точка, но 
това не се случи.

Според сайта на UFC това е струвало 

скъпо на българина.
Битките във Вегас се състояха без 

публика заради разпространението на 

коронавируса. Галата е първото спорт-
но събитие в щата Невада при панде-
мията.

Смесените бойни изкуства пък са въ-
обще първият спорт, който тръгна в 
САЩ отново благодарение на UFC.

Битката се състоя без публика заради разпространението на коронавируса

Багата загуби в Лас Вегас 
след спорно съдийство

Маратонът в Бостън беше отме-
нен за пръв път в 124-годишна-
та си история. Решението е взе-

то заради пандемията от коронавируса 
COVID-19.

Събитието първоначално беше на-
срочено за 20 април, а след това беше 
отложено за 14 септември.

Кметът на града Марти Уолш зая-
ви, че маратонът не може да се прове-
де през 2020 г. „Няма как да проведем 
обичайното състезание, без да събе-

рем много хора на малко разстояние“, 
каза Уолш.

Годишният маратон е събитието с 
най-голяма традиция в историята, като 
е бил организиран всяка година от 
1897 г. насам.

През 2019-а вниманието беше при-
влечено от зрелищния финал при мъ-
жете, в който кениецът Лорънс Черо-
но изпревари етиопеца Лелиса Десиса. 
При жените спечели Уоркнеш Дегефа 
от Етиопия.

https://verosy-logistics-inc.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
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С
гушена в Пиренеите, на гра-
ницата между Франция и Ис-
пания, през 1928 г. между-
народната гара Канфранк 
била най-голямата в Европа 

и може би най-красивата спирка по же-
лезния път. Тя била най-важният транс-
портен център, който в продължение 
на 50 години свързвал Испания и Фран-
ция директно през Пиренеите. Но едва 
42 години след като е приведена в екс-
плоатация, гарата е затворена зави-
наги. Сега стените й се рушат, тръбите 
ръждясват, а графити покриват изоста-
вените вагони. Някои от тях са изгоре-
ни до основи, а други са разграбени от 
крадци на мед. Клоните на дърветата 
отвън са изпочупили почти всички 365 
прозореца на уникалната фасада.

През 1884-а New York Times пише, че 
след дълги преговори испанското и 
френското правителство са се съгласи-
ли да построят две жп линии през Пи-
ренеите. Линията, която трябва да ми-
нава през Канфранк, се предвиждала 
да се превърне в най-бързия път меж-
ду Мадрид и Париж. Нужни са повече 
от 20 години, но през 1928-а гарата най-
накрая отваря врати.

Отвътре прилича 
на малък град –

с болница, ресторант, жилища за мит-
ническите служители и за гостите. 
Канфранк играе важна роля в един от 
най-големите световни конфликти – 
Втората световна война.

По време на Испанската гражданска 
война властите решават да затворят га-

рата, за да я съхранят и за да не може да 
бъде използвана за военни цели. След 
края на конфликта отново е отворена, 
но през Втората световна война наци-
стите не подминават това малко град-
че в Пиренеите. Те превземат гарата и 
я превръщат в специален собствен хъб. 
Смятат, че са я превърнали в добре сма-
зана военна машина, но заради високо-
мерието си не забелязват, че служител 
на гарата, френският офицер Льо Лей, 
отдавна е станал лидер на френската 
съпротива, а неговите тайни действия 
могат да се сравнят с тези на Шидлер.

Офицерът е един от шпионите на Съ-
юзническите сили и изключително уме-
ло използва позицията си. Така успява 
да помогне на стотици евреи, които ги 
превозват във вагоните, като

успява да ги скрие 
на сигурни места из гарата

и така спасява стотици човешки живо-
ти, сред които и на художника Марк Ша-
гал.

Канфранк била популярна и сред 
кинорежисьорите. На нейна терито-
рия често се снимали филми, като на-
пример през 1965 г. сцени от култовия 

филм на Дейвид Лийн „Доктор Живаго“.
Заради колосалните си размери – 

платформи с дължина над 200 метра, 
разкошна фасада и необичайно место-
положение – в планината на надморска 
височина 1200 метра, гарата си е спе-
челила прозвището „планинският Тита-
ник“.

От гледна точка на архитектурата, тя е 
отличен пример за комбинация от кла-
сицизъм и ар нуво. Като основни мате-
риали за строителството са използвани 
типичните за класицизма мрамор, бе-
тон и стъкло.

За съжаление гарата престава да 
функционира през 1970 г., когато в ре-
зултат на влакова катастрофа мостът, 
свързващ Франция и Испания, е раз-
рушен. Финансовият натиск от стра-
на на френската национална железо-
пътна компания принудил френското 
правителство да се откаже от рекон-
струкцията на моста, което довело до 
затварянето на границата между Испа-
ния и Франция в този участък.

След това обслужването на „планин-
ския Титаник“ станало нерентабилно за 
испанското правителство и работата по 
гарата била спряна.

Интересно е да се отбележи, че в 
един от тунелите, съседни на Канфранк,

е построена уникална 
изследователска 
лаборатория

на дълбочина 850 метра. Нейното раз-
положение давало възможност напъл-
но да се защити лабораторията от кос-
мическата радиация, което позволило 
свободно провеждане на научни екс-
перименти с тъмна материя.

По този начин, въпреки че гарата не 
функционира от 50 години като транс-
портен център, тя продължава да е по-
лезна за света.

В момента основната територия на 
гарата стои изоставена, но управлява-
щата компания продължава да поддър-
жа фасадата в прилично състояние. Ис-
панските власти имат големи планове 
да превърнат гарата в луксозен хотел.

Това би вдъхнало нов живот на „пла-
нинския Титаник“, който все още пази 
останки от предишния си блясък.

Мястото е отворено за външни посе-
тители. През 2018 г. близо 2400 души са 
посетили жп гарата, където някога са 
били скрити тонове злато.

Шпионската жп гара в Пиренеите, 
спасила живота на стотици

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Испанската призрачна жп гара на 1200 м височина крие тайни от Втората световна война

Снимки: Wikipedia

https://www.zneimerlaw.com/
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„Един ден тя излезе от вкъщи 
и така и не се върна. Може 
би е била отвлечена на ули-
цата. Починала е или е из-
чезнала някъде, един слу-

чаен номер в един изгубен списък, в 
някой от безбройните лагери в Далеч-
ния север“.

Доктор Живаго тъжи за своята Лара, 
читателите също. Едноименният роман 
на Борис Пастернак е публикуван за 
първи път през 1957 година на итали-
ански. Той е преведен на безброй ези-
ци, екранизиран е пищно с Омар Шариф 
и Джули Кристи в главните роли, само в 
оригинал на руски дълго няма как да се 
прочете. В книгата героят на Пастернак, 
лекарят Живаго, преминава през сътре-
сенията на Октомврийската революция, 
намира голямата си любов, а след това 
я губи. Романът „Доктор Живаго“ оба-
че така и не е публикуван в Съветския 
съюз, защото не следва идеологическа-
та линия, разказва историята му „Дойче 
веле“. „Романът на Пастернак е нискока-
чествена реакционна публицистика без 
литературни качества“, пише вестник 
„Правда“.

Как обаче „Доктор Живаго“ се озовава 
на Запад и Пастернак получава Нобело-
ва награда за литература? С помощта на 
двама непримирими врагове - Италиан-
ската комунистическа партия и ЦРУ.

„Най-важното оръжие в 
стратегическата пропаганда“

През 1955 година ръководителят 
на книжарницата на Италианската ко-
мунистическа партия в Рим Серджо 
Д'Анжело заминава за Москва. Преди 
това се среща със своя приятел - издате-
ля Джанджакомо Фелтринели, и му обе-
щава да намери интересни руски автори 
за публикуване. В Москва Д'Анжело чува 
за неиздадения роман на известния, но 
до голяма степен изолиран писател. 
Пастернак му предава ръкописа с въз-
дишка: „Отсега мога да ви поканя на моя 
разстрел". Фелтринели получава рома-
на от Д'Анжело и той скоро излиза на 
пазара. Година по-късно Пастернак пе-
чели Нобелова награда. Той не е застре-
лян, но по нареждане на властите тряб-

ва да откаже приемането на наградата.
Само няколко дни след публикуване-

то на „Доктор Живаго“ романът привли-
ча вниманието на ЦРУ. Според вътреш-
ните правила на агенцията книгите са 
„най-важното оръжие в стратегическата 
пропаганда". В годините след войната 10 
милиона книги и списания с произведе-
ния на Джеймс Джойс, Джордж Оруел и 
други са изнесени отвъд Желязната за-
веса. „Доктор Живаго“ е оценен като фи-
лософски и антикомунистически роман, 
затова „трябва да излезе във възможно 
най-много преводи“, гласи експертна-
та оценка на творбата. Целта е „да пре-
дизвика колкото може повече дискусии 
и признание в свободния свят и така да 
попадне сред кандидатите за отличия 
като Нобеловата награда“.

Една важна предпоставка в това отно-
шение обаче липсва - за да може коми-
тетът в Швеция да се занимае с романа, 
той трябва бъде предоставен в ориги-
нал, т.е. на руски. Съветският отдел на 
ЦРУ получава микрофилм с ръкописа 
от британските тайни служби MI6 и впо-
следствие романът е отпечатан в Нидер-

ландия в тираж 1000 (неавторизирани) 
екземпляра.

Изложението в Брюксел
През 1958 година в Брюксел се про-

вежда първото след края на войната 
световно изложение, на което 44 дър-
жави представят своите технически 

и културни достижения. Най-голям е 
щандът на Съветския съюз, този на Съ-
единените щати е малко по-малък, а 
далеч по-скромен е щандът на Ватика-
на. Но именно той става място за осъ-
ществяването на внимателно плани-
рана дипломатическа акция. Наред с 
параклиса, в който се почита паметта на 
преследваните християни, щандът на 
Светия престол предлага и безплатни 
екземпляри на ценния забранен роман 
за съветските посетители. Всички те се 
интересуват от книгата, която доскоро е 
била недостъпна.

Разсекретени документи 
потвърждават версията

Две години след като отказва Нобе-
ловата награда, Пастернак умира във 
вилата си в московското предградие 
Переделкино. „Доктор Живаго“ става 
достъпен за руската публика едва през 
1988-а, по време на перестройката.

През 2009 година журналистът Иван 
Толстой публикува книга, в която раз-
вива тезата, че ЦРУ финансира първо-
то руско издание на романа на Запад, за 
да може Пастернак да отговори на из-
искванията за получаване на Нобелова 
награда. През април 2014 година, след 
изтичането на давността им, американ-
ското правителство публикува докумен-
ти, които потвърждават ролята на ЦРУ в 
публикуването на книгата.

Историята на книгата на Борис Пастернак е наистина удивителна

„Доктор Живаго“ - още  
един сблъсък на СССР и ЦРУ

Кадър от филма с Омар Шариф и Джули Кристи

Борис Пастернак

Кадър от филма с Омар Шариф
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Памела Андерсън още вяр-
ва в любовта и брака, дори 
след злополучната връзка с 

милиардера Джон Питърс. Това бе 
за нея пети брак и между тях не е 
имало „нищо физическо“. Самият 
съюз продължи едва 12 дни. 52-го-
дишната актриса и 74-годишният 
продуцент имаха церемония в Ма-
либу, Калифорния, където отпраз-
нуваха любовта помежду им.

Звездата разказа, че иска поне 

още веднъж да стане нечия съпру-
га.

„Била съм омъжена три пъти. 
Хората мислят, че са били пет. Не 
знам защо.“

Актрисата има двама сина - 
23-годишния Брандън и 22-годиш-
ния Дилън - от първия си съпруг 
Томи Лий. Казва, че ги е научила 
да се справят с „възходите и паде-
нията“ на живота чрез своето изку-
ство.

Джони Деп показа картина, 
рисува я 14 г.

Канадската актриса от български 
произход Нина Добрев потвър-
ди връзката си със сноубордиста 

Шон Уайт. Двамата попаднаха в поле-
зрението на феновете още от началото 
на изолацията, но досега всичко беше 
само слух. В четвъртък обаче актриса-
та и сноубордистът публикуваха общи 
снимки в Instagram, с което сложиха 
край на спекулациите.

От фотосите се вижда, че двойка-
та се е отдала на забавления по време 
на изолацията. Все още не е ясно в чий 
дом са се затворили Уайт и Добрев, но 
по всичко личи, че са заедно. А докато 
чакат коронавируса да отмине и отно-
во да живеят нормално, двамата се на-
слаждават един на друг и дори сменят 
амплоато си. От общите им снимки ста-
ва ясно, че звездата от „Дневниците на 
вампира“ е подстригала гаджето си и 
то доста добре.

Джони Деп показа вър-
ху какво работи, когато 
е затворен вкъщи. Той 

прекарва карантината в дома 
си в Лос Анджелис, където се 
отдаде на рисуване и почив-
ка. Звездата показа последна-
та си картина, върху която ра-
боти цели 14 г. На платното е 
нарисувана бутилка вино, коя-
то е поставена върху дървена 
маса, а за фон служи небето, 
чието спокойствие е наруше-
но от няколко бели облака.

Картината веднага се пре-
върна в хит в социалната мре-
жа, а Джони получи поздрав-
ления не само от феновете, 
но и от приятелите си Райън 
Адамс и Пати Смит.

Актьорът разкри, че още от 
малък винаги е искал да рису-
ва. За съжаление натоварени-
ят му график му е пречел да се 
отдаде на тази си страст.

Кейт Мидълтън била принудена да подстри-
же сама децата си по време на изолацията 
заради пандемията. Херцогинята на Кейм-

бридж решила да не посещава любимия си салон, 
нито да вика фризьор у дома.

Кейт и съпругът й Уилям, заедно със своите 
малчугани са се самоизолирали в дома си в Нор-
фолк, където имали на разположение голям брой 
помощен персонал. От тях бавачката Мария ги 
насърчила да се подстрижат сами.

Освен че може да готви отлично, Кейт е научи-
ла доста за подстригването от своята майка, коя-
то се справяла сама с машинката, когато косата на 
мъжа й била за подрязване.

Най-лесен за подстригване се оказал принц 
Джордж. От друга страна, косата на сестра му 
Шарлот е на черта и е лесно да се оформи.

Учени заснеха октопод на най-голямата из-
вестна дълбочина досега - на 7 км - в Яван-
ската падина на Индийския океан. Парчета 

от октоподи и хайвер вече са откривани на голя-
ма дълбочина. Преди тази снимка рекордьорът 
беше октопод, слязъл на 5,15 км. Тя е направена 
преди 50 г. в Карибско море.

Октоподът е представител на вида „Дъмбо". 
Името е заради подобните на уши перки точно 
над очите, които напомнят за героя от филма на 
„Дисни“.

Наблюденията в Индийския океан показват, че 
октоподите могат да намерят подходящ хабитат 
в поне 99 процента от световното морско дъно. 
Тези, които живеят на огромни дълбочини, обаче 
трябва да са се приспособили специално, посоч-
ва д-р Алън Джеймисън, който е направил откри-
тието.

Херцогинята на Кеймбридж 
стана фризьорка

Учени заснеха октопод  
на 7 км дълбочина

Нина Добрев потвърди,  
че има ново гадже

Памела Андерсън: 
Браковете ми  
са три, не пет!
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Андреа Бочели разкри, че той и се-
мейството му тайно са се борили 
с коронавируса преди два месе-

ца. Бочели се е заразил с вируса през 
март и е успял да го пребори. След като 
се е излекувал, той започва да дарява 
кръвна плазма лабораторията на бол-
ницата в Пиза, за да помогне на учени-
те да разработят ваксина срещу вируса.

„В знак на уважение към онези, кои-
то прекарват вируса по-сериозно, аз ре-
ших да не споделям диагнозата си. Не 
исках да притеснявам феновете си“, спо-
деля легендата.

Той добавя, че веднага се е съгласил 
да дари плазма и се радва, че участва в 
този процес, който може да спаси мно-
го животи.

Вероника, която е с 25 години по-мла-
да от Бочели, също ще дари плазма.

Джони Деп показа картина, 
рисува я 14 г.

Звездата на кънтри музика-
та Доли Партън е написала 
песен, вдъхновена от ситуа-

цията с коронавируса, пред коя-
то е изправено човечеството.

Песента, озаглавена „When Life 
Is Good Again“ ("Когато животът 
отново е добър"), засяга пре-
дизвикателствата, пред които 
са изправени хората заради на-
ложените ограничителни мерки 
срещу коронавирусната панде-
мия.

„Животът ЩЕ бъде добър от-
ново“, пише Доли Партън към 
откъс от парчето, публикуван в 
Туитър.

Доли Партън се ангажира с 
различни проекти по време на 
пандемията. В началото на ап-
рил тя дари $1 млн. в полза на 
Медицинския център на универ-
ситета „Вандербилт“ за изслед-
ване, насочено към търсенето 
на ваксина срещу коронавируса.

Звездата на кънтри музика-

Доли Партън възпя коронавируса

Андреа Бочели разкри, че той и се

Андреа Бочели пребори 
COVID-19, дарява кръв

Румънецът Думитру Команеску от Букурещ 
носи вече титлата „най-възрастен мъж в све-
та“ според Гинес. Това стана, след като бри-

танецът Боб Уейтън почина в съня си преди дни 
на 112 г. Роден на 8 ноември 1908 г. в окръг Пра-
хова, Думитру Команеску е на 111 години и 7 ме-
сеца. Той е инженер агроном по професия и жи-
вее в момента в Букурещ.

Той благодари на всички, които са били до него 
и са го подкрепяли през годините.

„Но най-вече искам да благодаря на Бог, защото 
Той избра да бъда тук днес, на първо място в кла-
сацията на най-възрастните мъже в света“, каза 
още той.

Команеску сподели, че според него тайната на 
дълголетието се крие в обичта на семейството и 
близките хора.

Румънец е най-
възрастният мъж в света

Джоли и Пит се помириха 
заради децата

Анджелина Джоли и Брад Пит за-
едно са отпразнували рождения 
ден на дъщеря си Шайло, която 

на 27 май навърши 14. 44-годишната 
актриса и 56-годишният актьор дъл-
го време бяха в лоши отношения след 
раздялата, но вече общуват спокойно и 
заедно възпитават шестте си деца.

„Шайло е много близка с двамата си 
родители. Брад се гордее какъв човек 
е станала първата му биологична дъ-
щеря. На него му харесва, че тя винаги 
е вярна на себе си и е добра към братя-
та и сестрите си“, разкри близък на се-
мейството.

„За Брад най-важното нещо са деца-
та. Той и Анджи започнаха да се разби-
рат по-добре, след като се договори-
ха за родителските права. Сега децата 
прекарват време и с двамата си роди-
тели и са щастливи“, обобщи източни-
кът.

Роби Уилямс би желал парите да не съществу-
ват, въпреки че има богатство от около 200 
милиона паунда. 46-годишният певец спо-

дели, че би се радвал богатството му да изчезне в 
полза на свят без пари, защото вярва, че сегашна-
та система „причинява разделение“ и „вреда“.

Отношението на Роби към парите се промени-
ло след раждането на първата му дъщеря Теди 
през 2012 г. и откакто стана баща на още три деца 
от съпругата му Айда Фийлд. Тогава той осъзнал, 
че трябва да „стане човек“.

Роби събра средства на специален онлайн 
концерт на фона на пандемията от коронавирус. 
Събрани пари отиват за благотворителната му-
зикална терапия на „Nordo� Robbins and Crew 
Nation“ - глобален фонд за подпомагане на музи-
ка на живо.

Роби Уилямс: Парите  
не трябва да съществуват
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Актрисата със завидни комедийни заложби 
Ребъл Уилсън сподели, че си е поставила 
за цел да отслабне 75 кг и затова тренира 

много.

Тя призна, че й е много трудно, но прави всич-
ко, за да успее. Друга цел, която си е поставила ру-
сокосата австралийка, е да започнат снимките на 
един от филмите й преди края на годината, но там 
има много пречки.

Миналата година звездата от „Мошенички от 
класа“ се похвали, че е отслабнала четири кило-
грама за четири дена, като е играла един от тан-
ците за мюзикъла „Котки“.

За това е допринесла и горещината в студиото, 
където са репетирали. Високата температура се 
поддържала за по-малък риск от травми.

Във филма мюзикъл „Котки“ Ребъл Уилсън из-
пълни ролята на Джени Многоточкова.

Специалисти следят кукувица, прелетяла по-
вече от 12 000 км от Южна Африка до Мон-
голия, където се развъжда. Птицата, наре-

чена Онон на монголска река, е прелетяла над 16 
държави, оцеляла е над Индийския океан и се е 
справила със силни ветрове. Тя е отлетяла от Зам-
бия, където зимува, на 20 март.

Местни учени са маркирали Онон и още чети-
ри кукувици за проект, изпълняван съвместно с 
Британския орнитоложки тръст за наблюдение 
на миграциите. От тях само Онон засега е засече-
на да приключва дългото си пътешествие.

Средната скорост на Онон е била 60 км/ч. Куку-
вицата е прелетяла над толкова далечни държави 
като Кения, Саудитска Арабия и Бангладеш.

Друга от маркираните птици е прелетяла 10 000 
км само за две седмици.

Ребъл Уилсън иска  
да отслабне 75 кг

Кукувица прелетя 12 000 км 
над 16 държави

Индия арестува розов 
пакистански гълъб

Лиса Кудроу е в изолация и 
ще посрещне без съпруга си 
25-годишнина от сватбата им.

52-годишната актриса, изиграла 
ролята на Фийби Буфе в култовия 
сериал „Приятели“, е с 22-годишния 
си син Джулиън в семейния дом, а 
съпругът й е в Палм спрингс, където 
надзирава работата по ваканцион-
ната им къща.

В „Шоуто на Джими Кимел“ актри-
сата сподели как заради пандемия-
та от Covid-19 се наложило да живе-
ят на различни места със съпруга си 
за дни.

Кудроу обеща, че предстоящи-
ят епизод с героите от „Приятели“ 
ще е „истинско забавление". „Нямам 
търпение да се случи. Шестимата не 
сме били заедно пред публика от 
толкова години, само веднъж преди 
няколко години се събрахме на ве-
черя“, сподели тя.

Лиса Кудроу сама на 
годишнината от сватбата си

Напрежението между Индия и Па-
кистан кипи от момента на незави-
симостта им от Обединеното крал-

ство през 1947 г. и това напрежение беше 
засилено тази седмица, когато индийска-
та полиция арестува, според тях, пакис-
тански шпионски гълъб, пренасящ коди-
рани съобщения през границата.

Птицата е била открита от селяни в 
близост до контролирания от Индия ра-
йон Кашмир.

Гълъбът е бил боядисан в розово и 
имал пръстен на крака си със серия от 
числа. Впоследствие се появи пакистан-
ски селянин, който твърди, че е собстве-
ник на гълъба. Той пуснал птиците си да 
полетят, за да отбележи края на Рамадан. 
Мъжът обяснил, че номерът на пръстена 
на крака на заловената птица не са няка-
къв код, а телефонния му номер.

Бутик уши маски за булки 
срещу коронавируса

Специализиран нидерландски бутик 
за младоженски стоки създаде еле-
гантна булчинска маска за лице, коя-

то да пасва на роклята на невестата.
Артикулът е с много фина изработка и 

въпреки че е от плат като роклята, през 
него прекрасно прозира красивото лице 
на булката.

Маската е обточена с елегантни дантели, 
изцяло е издържана в бяло и е продълже-
ние на булото на младоженката.

Новият продукт може да бъде открит в 
„Двореца на булката“ в Ротердам.

Специалистите обаче се съмняват в него-
вата ефикасност. Според тях целта на мас-
ката не е защита от Ковид-19. Тя по-скоро 
трябва да символизира изкарания период 
на карантина и трудностите, които са пре-
одолели младоженците в условията на пан-
демия.
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Край брега на испанския град Малага в Сре-
диземно море беше заснета огромна 6-мет-
рова акула, плуваща мирно край къпещи се 

хора. Хищникът кротко ги заобикаля и се оттегля, 
без да ги напада.

Видеото, запечатало „мирното съвместно съ-
ществуване“ в морето, беше разпространено в 
социалните мрежи.

От кадрите обаче не става ясно какво точно е 
минавало през главите на хората. Но сериозният 
по размери хищник кротко ги заобикаля и се от-
тегля, без да ги напада.

Преди време в района на Панама Сити Бийч 
във Флорида човек от прозореца на апартамент, 
разположен на 28-мия етаж, засне туристка, коя-
то плува с акула, без да знае за това. По-късно тя 
остана много изненадана колко близо до нея е 
бил опасният хищник.

6-метрова акула плува 
заедно с къпещи се хора

В съревнованието за оцеляване между бело-
главия орел, националният символ на САЩ, 
и обикновения гмурец, който е изобразен 

на канадския долар, малко хора биха заложили 
на последния да излезе победител.

Но понякога по-слабият се оказва победител, 
както бе разкрито, когато орел бе намерен мър-
тъв във водата близо до мъртво малко на гмурец 
в езерото Мейн, по което има следи от нокти на 
орел, което показва, че е хванато от орела.

Патолог установява, че орелът е убит от про-
бождане в сърцето от човката на гмуреца. Мал-
ките на гмурците са обичайна плячка за орлите, 
които са страховити ловци.

Белоглавите орли са защитени в САЩ и остан-
ките им се изпращат директно до Националното 
хранилище на орлите в Колорадо.

Австралийски и немски учени 
откриха най-голямото коли-
чество нови видове месоядни 

гъби в света. Находката е от дълбо-
ководна експедиция край източния 
бряг на Австралия. Най-малко 17 
нови вида бяха открити на дълбочина 
4000 метра под морската повърхност, 
съобщи музеят в Куинсланд.

Преди това в Австралия бяха из-
вестни само три вида месоядни гъби.

„Традиционно гъбите се хранят 
като изсмукват преминаващ планктон 
или хранителни вещества от водата, 
но тези видове, които се намират на 
дъното на океана, са се развили като 
хищници, които ловят и смилат пляч-
ката си директно“, каза Мерик Екинс.

По думите му, много от новооткри-
тите гъби се намират на океанско-
то дъно на дълбочина между 2000 и 
4000 м.

Кендъл Дженър дава $90 000  
за снимка от 2017 г.
Дженър ще трябва да плати 90 000 

долара заради участието си в про-
мотирането на фестивала „Fyre“. 

Според съдебните документи, звездата 
е съдена за близо 275 хиляди долара, но 
се е съгласила да плати само част от тази 
сума. Става въпрос за снимка от 2017 г., 
когато всъщност трябва да се състои 
фестивалът. Всичко обаче се проваля.

През август 2019 г. Грегъри Месър по-
дава иск в Ню Йорк, за да си търси па-
рите, които е платил на агенти и изпъл-
нители, които трябвало да участват в 
събитието.

Организаторът на „Fyre“ – Били Мак-
фарланд, се призна за виновен в измама 
и излежава 6-годишна присъда в затво-
ра. Той ще трябва да плати и 26 млн. до-
лара на инвеститорите, които е подвел.

Джъстин и Хейли смятат да заведат дело срещу плас-
тичен хирург от Бевърли Хилс. Причината са твър-
дения, които медикът е направил за супермодела в 

платформата TikTok.
Според съдебния иск д-р Даниел Барет е използвал име-

то и снимката на Хейли, за да промотира своята практика и 
да разпространява неверни твърдения, че г-жа Бийбър си 
е правила пластични операции. Той също така е обвинен в 
нарушение на авторски права, защото е използвал песента 
„Sorry“ на Джъстин Бийбър без неговото разрешение.

Според адвокатите на семейство Бийбър, тези твърде-
ния нарушават няколко човешки права на клиентите им, 
включително използване на името за фалшива реклама. От 
д-р Барет се иска да се извини публично.

Откриха месоядни гъби 
дълбоко в океана

Гмурец проби сърцето  
на белоглав орел

Семейство 
Бийбър ще 
съдят пластичен 
хирург
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С
онг Доонг е уникално място, 
пълно с мистерия и приказ-
ни гледки... под земята. Това 
е пещера, открита случай-
но преди двайсетина години 

в Националния парк Фонг Нха-Ке Банг 
във Виетнам.

Сонг Доонг е получила името си от 
местните жители, които разбрали за съ-
ществуването й, след като един фермер 
случайно я намерил през 1991 г. И ма-
кар и да знаели, че тя е там, хората, кои-
то живеели наоколо, не посмели да сля-
зат в нея.

Едва през 2009 г. група британски уче-
ни, ръководени от Хауърд Лимберт, вли-
зат в пещерата и откриват един нов свят, 

дълъг над 8 км и на места широк 150 ме-
тра и висок 150 метра. Оказало се, че 
Сонг Доонг е най-обширната пещера в 
света. Това е уникално пространство

със собствени флора, фауна
езера и дори облаци, които се образуват 
заради рязката разлика с температури-
те във външния свят.

Вътре има реки, плажове, богата е на 
вкаменелости и древни сталактити, дос-
тигащи 70 метра височина. Има гигант-
ски пещерни перли, които са пълни с 
пластове от варовик. Има две основни 
зали с достъп до слънчева светлина.

В пещерата има и джунгла с 3-метрови 
дървета. Там живеят и различни видове 

животни като маймуни, калао и летящи 
лисици.

За да влезете в пещерата, трябва да се 
спуснете на 80 метра под земята с въже. 
В нея, освен река, езерца и плажове мо-
гат да се срещнат и рекордно високи 

сталагмити - до 70 метра височина.
Пещерата съдържа множество древ-

ни фосили и сталактити.
Сонг Доонг е включена в списъка на 

ЮНЕСКО на световното природно на-
следство.

Сонг Доонг – приказното 
царство под земята
В пещерата в Националния парк на Виетнам има река, езера и дори плаж

Снимки: Flickr
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http://sttransport.net/
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https://www.gosarpinos.com/

