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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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Преди 1989 година пленумите и конгре-
сите на БКП изразяваха пълната си под-
крепа за първия държавен и партиен ли-
дер. Днес тази традиция е жива в Северна 
Корея, Русия, Куба и … в Републиканска-
та партия. За първи път партията не прие-
ма политическа платформа с идеи и цели 
за управление. Републиканците не предло-
жиха програма или идеология, а само култ 
към личността на техния лидер. 

По думите на приетия в първия ден на 
конференцията им документ - вместо про-
грама за управление - “без съмнение и еди-
нодушно се съгласява да затвърдят сил-
ната подкрепа на партията за президента 
Доналд Тръмп и неговата администрация” 
и по този начин “Републиканската партия 
продължава ентусиазирано да подкрепя 
програмата на президента “Първо Амери-
ка”. На по-възрастните ни читатели това ве-
роятно звучи точно като от пленум на БКП. 

Главното нещо, което Тръмп предлага на 
съпартийците си, е да подкрепят него са-
мия. Няма предложения за справяне с про-
блемите или принципи за управления. Ето 
защо речите на всички, които говореха, 
следваха една и съща схема? Как САЩ ще 
се справи с коронавируса? Като избере-
те Доналд Тръмп. Как ще се съживи иконо-
миката? Като изберете Доналд Тръмп. Как 
страната ще се справи с вътрешните си про-
блеми? Като изберете Доналд Тръмп.

Единственият проблем с това е, че До-
налд Тръмп сега е президент. И всички тези 
проблеми се случват под неговото упра-
вление и той не е в състояние по никакъв 
начин да помогне за решаването им. А в ня-
кои случаи дори е виновен за влошаване-
то им.

Но това не пречи на Републиканската 
партия в края на първия мандат на Тръмп 
да е точната дефиниция на култ към ли-
чността. Тя не предлага някакъв общ идеал, 
в който избирателите да повярват. Няма ор-
ганизационни принципи или визия за упра-
вление.

“Ако искате да ги влудите, викайте - още 
12 години”, каза Тръмп в първата си реч в 
понеделник сутрин. И делегатите започна-
ха да крещят “Още 12 години”.  Влудяването 
трябва да идва от желанието за нарушаване 

на демократични традиции, градени с десе-
тилетия. Провокацията е всъщност опит да 
скрие партийна конференция, която няма 
нищо да ни каже, а само врагове, с които да 
се бори, и обществени промени, от които 
да се страхува.

И за да допълни усещането за еднолич-
но управление, издигнало личността на 
първия партиен и държавен ръководител 
в култ, всяка вечер конференцията на де-
мокрацията предлага речи на някой с фа-
милията Тръмп - синове, дъщери, техните 
гаджета, съпруга и кой ли още не. Това не 
е прецедент в политическата практика на 
САЩ. Но някои от тях са ангажирани в дър-
жавната администрация или в предизбор-
ния щаб на президента. 

Те не са обикновени роднини, а предста-
вители на администрацията, политически 
фигури.

В понеделник вечерта Доналд Тръмп 
младши, който вече открито обмисля да се 
кандидатира на изборна длъжност, произ-
несе особено въздействаща реч срещу де-
мократите, които бяха обвинени, че "атаку-
ват основополагащите принципи" на САЩ 
и насърчават "размирици, мародерства и 
вандалщини" в ръководените от тях амери-
кански метрополии.

Малко преди това приятелката му Ким-
бърли Гилфойл, бивша водеща на Фокс нюз, 
която сега работи по финансирането на 
предизборната кампания на Тръмп, енер-
гично разкритикува демократите, които 
според нея искат да превърнат америка-
нците в "роби" на левичарска идеология.

Е, семейството не е в пълен състав: липс-
ва племенницата на Доналд Тръмп - Мери, 
авторка на наскоро излязла книга, в която 
го описва като нарцистичен лъжец.

Няма да присъства и 83-годишната сес-
тра на Доналд Тръмп, бившият федерален 
съдия Мариан Тръмп Бари, която определя 
президента като "жесток човек" и "лъжец" в 
неотдавна публикувани от Мери Тръмп ау-
диозаписи.

Бъдете здрави! 

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Вместо програма за 
управление, култ към 
личността на Тръмп

https://axz53.app.goo.gl/radio
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Н
апрежението на протеста 
срещу правителството и 
главния прокурор ескалира. 
В 56-ия ден на недоволството 
и в първия ден от новия по-

литически сезон хиляди протестиращи 
се събраха пред Народното събрание в 
сградата на бившия Партиен дом.

Многобройният протест бе наречен 
„Велико народно въстание“ и премина 
под полицейска блокада, затворен пло-
щад, сблъсъци, използване на лютив 
спрей и арестувани. Той започна от 8 су-
тринта в сряда, за да посрещне депутати-
те в първия им работен ден след лятната 
ваканция. Още тогава стана ясно, че МВР 
е възприело тактиката протестът да ос-
тане само на площада между президент-
ството и бившия Партиен дом, където 
вече се помещава парламентът.

Бул. „Дондуков“ бе затворен от поли-
цаи и техника. На ъгъла на БНБ бе дру-
гата блокада – там напряко през площа-
да бяха паркирани няколко полицейски 
буса и камионетки. Между тях бе разпо-
ложен плътен кордон от тежко оборуд-
вани полицаи. Зад гърба им – на площа-
да пред Царския дворец - бяха струпани 
подкрепления от служители. До мястото 
на протеста можеше да се стигне само от-

към президентството и покрай ЦУМ.
Протестът, който продължи през це-

лия ден, бе разнороден и многоброен. 
На площада се събраха много граждани, 
включително млади хора, които са оби-
чайни участници в демонстрациите, ини-
циирани от „Отровното трио". Там имаше 

привърженици на извънпарламентарно-
то обединение „Демократична България“, 
на инициативата „Правосъдие за всеки“, 
на сдружение „Боец“, майките от „Систе-
мата ни убива“, както и партия „Възраж-
дане“ заедно с председателя си Костадин 
Костадинов.

Яйца и лютив спрей -

„Великото народно 
въстание“

срещу управляващите започна с хвър-
ляне на яйца, ябълки, домати и копия на 
банкноти от 500 евро срещу полицаите, 
бранещи сградата на бившия Партиен 
дом. Премиерът Бойко Борисов не удос-
тои с присъствието си откриването на но-
вата сесия на Народното събрание, но пък 
реч произнесе президентът Румен Радев, 
който бе бойкотиран от управляващите.

Напрежението на площада се повиши 
малко преди 10 ч. сутринта. Група протес-
тиращи се опитаха да пробият блокадата 
пред БНБ. Полицията отговори с лютив 
спрей, палки и щитове. Обгазените бяха 
десетки и хората бързо се отдръпнаха. 
Този сцена се повтори многократно през 
следващите два часа. Срещу полицаите 
бяха хвърляни яйца, домати и пластмасо-

ви бутилки. Няколко протестиращи дори 
се опитаха да извадят павета от площада, 
но задачата им се видя трудна и се отка-
заха. Други започнаха да клатят полицей-
ските бусове в опит да ги обърнат.

Малко след началото на протеста от 
СДВР дадоха извънреден брифинг, на 
който началникът Георги Хаджиев заяви, 
че полицията е решена да използва сила. 
Той отчете, че имало 20 пострадали слу-
жители. На няколко места около площада 
бяха паркирани линейки, където

обгазени и ударени 
търсеха помощ

Сред пострадалите бяха и екипите на 
bTV и БНТ. Журналист от вестник „Сега“ 
пък не е бил допуснат от полицията да от-
разява събитието.

Малко преди 10 часа десетки протес-
тиращи бяха изведени от полицаи и от-
ведени настрани към бусове на жандар-
мерията.

Някои бяха арестувани, след като ус-
пяха да преминат през полицейския кор-
дон. Други бяха задържани заради агре-
сия срещу полицаите – скачане върху 
служебните коли, блъскане на унифор-
мените.

XОт полицията обявиха, че са решени да използват сила

Снимки: БТА

Протестът ескалира: Сблъсъци  
и задържани на площада
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П
ремиерът Бойко Борисов 
остава без подкрепа за иде-
ята си за свикване на Велико 
Народно събрание и нова 
конституция. Това стана 

ясно, след като в понеделник ДПС отка-
за да даде подписите си за внасянето на 
проекта за конституция, а във вторник и 
ВМРО дадоха да се разбере, че може да 
не подкрепят ГЕРБ. Така управляващите 
остават без нужните 120 подписа за вхо-
дирането на проекта за нов основен за-
кон в Народното събрание.

Въпреки липсата на подкрепа дори 
сред коалиционните си партньори и на 
фона на продължаващите над 50 дни 
протести с искане за оставката му, Бой-
ко Борисов даде да се разбере, че няма 
намерение да се оттегли. Според пре-
миера партията му ще успее да събере 
120 гласа в сегашния парламент. Но и да 
не стане, нищо драматично не се очак-
вало в общ план. „Ако не съберете нуж-
ната подкрепа, какво следва?“, попита 
журналист. „Работа“, отвърна министър-
председателят.

Междувременно ДПС поиска сформи-
рането на експертен антикризисен ка-
бинет, който да изготви спешни мерки и 

да организира честни и свободни избо-
ри. Според Движението на Ахмед Доган 
в него трябва да влязат експерти, които 
са наясно с приоритетите на Европей-
ския съюз по тези уговорени общоевро-
пейски програми.

За да се гарантират 
честни избори

ДПС предлага премиерът да бъде по-
сочен от най-голямата партия, а вице-
премиера – от втората по големина 
сила, като двамата да отговорят за про-
веждането на вота. В същото време дви-
жението настоя за оставка на правител-
ството, но призова и президентът Румен 
Радев да подаде своята.

Държавният глава отново настоя за 
оставката на правителството в реч пред 
парламента, бойкотирана от ГЕРБ.

„Като изразители на волята на народа, 
ви призовавам да последвате исканията 
на българите за безусловна оставка на 
правителството. Нямаме друг път за из-
лизане от кризата освен мирния“, обяви 
в обръщението си Радев.

Лидерката на социалистите Корнелия 
Нинова обяви, че ГЕРБ и Борисов са в то-
тална политическа изолация.

„Днес България има нужда от сигур-
ност, стабилност, план за преодолява-
не на кризата и перспектива. Правител-
ството на Борисов и това мнозинство са 
точно обратното – несигурност, неста-
билност, нямат план за кризата и гаран-
тират безперспективност за държавата. 
Те търсят изход от кризата само за себе 

си“, обяви тя.
От ГЕРБ пък обвиниха президента, че 

призовава за метежи и бунт. Председа-
телят на групата на ГЕРБ Даниела Да-
риткова обяви, че всички в залата са се 
клели да спазват Конституцията и никоя 
институция или личност няма право да 
си присвоява държавния суверенитет.

Борисов без подкрепа за ВНС, 
но няма да сдава властта
XДПС поиска експертен кабинет с премиер от ГЕРБ и вице от БСП

https://www.facebook.com/nasko17
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„Изроди“, „стадо“, „глутница“, 
„сган“. Това са само част от 
епитетите, с които висши 
политици нарекоха про-
тестиращите срещу пра-

вителството на Бойко Борисов и главния 
прокурор Иван Гешев.

Тези реплики предизвикаха възмущение 
в социалните мрежи, а авторите им се пре-
върнаха в герои на многобройни сатирич-
ни колажи. Подобен език обаче говори и за 
дефицит на „реторични знания и опит". Зад 
циничното говорене стои и „цинично ми-
слене“, коментират експерти.

„Свободна Европа“ събра най-популяр-
ните квалификации и се обърна за мнение 
към двама водещи специалисти по езика 
и преподаватели в Софийския универси-
тет „Св. Климент Охридски“ - проф. Иванка 
Мавродиева и доц. Владислав Миланов.

Те коментират, че при политици с подо-
бен език „има сериозен процес на самоза-
бравяне и самозаблуда“.

От Спондж Боб до „нюню“
Ден преди началото на протестите през 

юли Спондж Боб стана най-популярни-
ят анимационен герой сред политиците. 
„Спондж Боб Квадратните гащи (SpongeBob 
SquarePants) отишъл на море да се прави 
на областен управител с лодка“*, написа на 
8 юли във фейсбук министърът на правосъ-
дието в оставка Данаил Кирилов по адрес 
на лидера на „Да, България“ Христо Иванов. 
Поводът беше акцията на Иванов по дебар-
киране на държавен плаж, близо до който е 
имот, ползван от почетния председател на 
ДПС Ахмед Доган.

Лидерът на „Да, България“ искаше да 
илюстрира тезата си, че властите в стра-
ната се страхуват от Доган и му осигуряват 
държавна охрана, която спира достъпа на 
хората до плажа.

Две седмици по-късно Кирилов изрази 
съжаление: „Не развих тезата си във втори 
и в трети пост, защото се спекулираше впо-
следствие с някои от правните тези, които 
за колегите юристи бяха ясни“.

„Правните тези“, написани от правосъд-
ния министър в неговия пост, са: „правна 
страна - нюню, няма документи, няма убе-

дителни вещно-правни основания, напро-
тив, отзад навсякъде промишлени цистер-
ни. Съмнителна е тая „резиденция“, ако е 
на „почетния Председател“, да го ожалиш, 
Прокопиевата далеч по-фешън“.

Причината Кирилов да не може да про-
дължи дискусията във фейсбук с „правен 
дебат и с правен анализ“ е, че премиерът 
Бойко Борисов му забрани. „И ви забраня-
вам да пишете, Дани Кирилов, във фейсбук. 
Забранявам. Защото не само че не е смеш-
но, не само че ги възпалявате, но и с хората 
на Христо Иванов сме работили години на-
ред“, каза преди заседанието на правител-
ственото заседание на 15 юли Борисов.

„Неуместните изказвания на Данаил Ки-
рилов предизвикват смях, гняв и напре-
жение едновременно. И са тъжни, защото 
зад тях прозира не политическа наивност, 
а човешка и професионална безсъдържа-
телност“, каза езиковедът доц. Владислав 
Миланов от Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“.

„Цинично мислене“
В публикация по актуални проблеми на 

страната социалният министър Деница 
Сачева завърши с „лирично отклонение“: 
„Уважаеми бивши величия, провалени по-
литици, политически тролове, Фейсбук 
пехливани, политически комедианти, кои-
то привиждат фарс, псевдомислители за 
народа, за който осигурявате само зрели-
ща, но не и хляб. Говорете си. Не ми пречи-
те. Знам коя съм, къде съм и защо. И знам 
къде отивам“.

„Министър Сачева си позволява да обиж-
да и да напада хора с изразено различно 
мнение и това е първият сигнал за неовла-
дяност и за неумение да вижда всички хора 
като обект на държавна и институционална 
загриженост“, каза доц. Миланов.

В началото на август в социалните мре-
жи стана популярен диалогът между депу-
тата от ГЕРБ Десислава Атанасова и спорт-
ния министър Красен Кралев по повод 
снимка на симпатизанти и членове на „Де-
мократична България“. „Краварката е в ле-
вия ъгъл“, пише Атанасова, а Кралев отго-
варя: „А педалите са навсякъде“.

„Големият проблем тук е, че зад цинич-
ното говорене стои цинично мислене“, каза 
доц. Миланов. Според него „хора с такова 
мислене са опасни не само за една държа-
ва, те са проблем за човечеството“, защото 
при тях „има сериозен процес на самоза-
бравяне и самозаблуда“.

Думи без ясни послания
Ето и публикацията във фейсбук на об-

ластния управител на София-област Илиан 
Тодоров: „Изроди, взимайте си ковчезите, 
чувалите и простотията и отивайте да бло-
кирате междугалактическата магистрала!“

Това изречение провокира протест пред 
сградата на областната управа. Последва 
реакция на лидера на „Атака“ Волен Сиде-
ров, в която той каза, че се разграничава от 
изказването на областния управител. Тодо-
ров не остана длъжен, като написа: „Воле-
не, отдавна се разграничихме от теб - поли-
тически труп!“

„Страшното е, когато тълпата, стадото, 
в един момент решава и се взема за глут-
ница. Крайно време е собственикът, овча-
рят, да размаха тоягата и да вкара стадото 
в кошарата“, каза в ефира на Нова телеви-
зия депутатът и зам.-председател на НФСБ, 
част от „Обединени патриоти“, Валентин Ка-
сабов по повод на протестиращите.

Изследванията на езика на политици-
те, които прави доц. Миланов, не показват 
промяна в речта им през последните годи-
ни. Причината е, че политическите лица са 
едни и същи.

„Те създават свой политически жаргон 
и в него се чувстват уютно и защитени, за-
щото могат да говорят много, но да ин-
формират малко; подреждат думите и из-
реченията, но се губи смисълът и силната 
аргументация; няма конкретни послания, 
а хората очакват именно адекватни отго-
вори на актуални проблеми“, каза доц. Ми-
ланов.

Според проф. Иванка Мавродиева от Со-
фийския университет в речта на политици-
те се наблюдава „дефицит и на реторични 
знания и опит, и на стратегическо мисле-
не“. По думите й това води до говорене, а 
не до ораторство, което да въздейства, да 
убеждава.

„Чрез вербални откоси се пращат думи, 
но е трудно да се изведат ясни послания. 
Има словесни фойерверки, но не се пред-
ставят такива идеи, които да се възприемат 
от гражданите на България по начин, кой-
то да ги обедини“, каза проф. Мавродиева.

* Тук и в цитатите, които следват, са запа-
зени правописът, и пунктуацията.

„Изроди“, „стадо“,
„глутница“, „сган“

XКакво стои зад вербалните откоси на политиците
ГЕНКА ШИКЕРОВА

„Свободна Европа“
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Б
ългарите в Чикаго се събраха 
на трети протест срещу пра-
вителството в България. Този 
път мястото беше едно от 
предградията, където живе-

ят най-много наши сънародници – Ма-
унт Проспект. Кметството на този квар-
тал бе лесно достъпно за мнозина и те 
не се поколебаха да дойдат със знамена 
и плакати.

В протеста се включиха хора от раз-
лични възрасти. Най-старият и най-ви-
дният участник беше Александър Дър-
воделски, един от първите български 
имигранти в САЩ. Той е на 93 години. В 
Америка е от 1952 г. „Той пристигна със 
знамето, с което са увивали ковчезите на 
българските емигранти, когато са уми-
рали в Чикаго - да се почувстват българи 
за последно“, разказа развълнувано Да-
ниел Дженев, организатор на протеста.

Другите искания на българите бяха за 
електронно гласуване, съдебна рефор-
ма и лустрация.

„ДАНС и мафията вън“
настояваха те.

Междувременно българите в Лондон 
започнаха бeзcрoчeн прoтecт cрeщу уп-
рaвлeниeтo нa кaбинeтa „Бoриcoв 3“ и 
глaвния прoкурoр Ивaн Гeшeв. Тe зaяви-
хa, чe нямa дa мръднaт oт cгрaдaтa прeд 
пocoлcтвoтo на България в британска-
та столица, дoкaтo Бoриcoв и Гeшeв нe 
пoдaдaт ocтaвки.

Eдни oт нaй-aктивнo прoтecтирaщитe 
извън прeдeлитe нa Бългaрия ce oкaзaхa 
имeннo cънaрoдницитe ни в Лoндoн. 
Тe щe cтoят нa прoтecтa, cмeняйки ce, 
зa дa мoжe дa oбeзпeчaт нeпрecтaннo 
приcъcтвиe.

Четвърти протест на българи в Ав-
стрия се проведе днес. Демонстрация-
та се състоя в столицата Виена. В нея се 

включиха десетки наши сънародници.
Хората бяха категорични, че искат 

промяна, а не подмяна. Те обявиха, че 
протестното шествие е против опитите 
на правителството да хвърли прах в очи-
те на народа, като внесе на 2 септември 
проект за нова конституция в Народно-
то събрание.

Ето какво написаха в социалната мре-
жа Facebook организаторите на проте-
ста:

„Всеки има своята лична история, из-
вадила го от България и отвела го в ня-
коя друга държава. Затова вярваме, че 
всеки има своя мотив да е на улицата и 
да иска #Оставка! Във Виена се събира-

ме за четвърто шествие, този път срещу 
подмяната, която ни се предлага с про-
мени в конституция и Велико Народно 
събрание.

Борим се за промяна, 
а не подмяна

Нашите сънародници в Австрия са ка-
тегорични, че искат незабавната остав-
ка на правителството и на главния про-
курор Иван Гешев. Те се обявиха и за 
провеждането на нови, честни избори. 
Българите във Виена подкрепиха про-
тестиращите у нас, които излизат всяка 
вечер по площадите вече 53 дни.

Първият протест във Виена се прове-
де на 16 юли. Тогава посланикът ни д-р 
Иван Сираков заяви, че подкрепя право-
то на младите хора да изразяват гласно 
своето недоволство и да искат по-добра 
държава. Той пое ангажимент да преда-
де в Министерството на външните рабо-
ти представените в писмен вид искания. 
На 19 юли близо 150 души също излязо-
ха по улиците, за да поискат оставка и да 
окажат подкрепа към протестиращите в 
България. Със скандирания „Оставка“ и 
„Мафия“ те преминаха по централните 
улици на Виена.

БорисOFF! Българите в 
Чикаго на трети протест
XСънародниците ни в чужбина отново изразиха 

недоволството си в различни краища по света

Протестът във Виена.

Българи в Чикаго отново призоваха за оставка на правителството. 93-годишният Александър Дърводелски се включи в недоволството.

https://cabinetleader.com/
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Б
ългарка бе открита убита в 
Италия. 56-годишната Ане-
лия Димова е била намерена 
в центъра на община Белведе-
ре Маритимо, Калабрия, съоб-

щи италианската осведомителна агенция 
Анса, цитирана от „24 часа“.

Жената била открита в леглото си су-
тринта на 30 август. Според вестник „Ку-
отидиано дел Суд“ Димова е родом от 
района на Бяла Слатина, била вдовица и 
живеела в италианската община с 9000 
жители от няколко години.

Анелия била открита с лице, покрито с 
кърпа. Според първоначалните заключе-
ния на съдебните лекари смъртта е пре-
дизвикана от удари по главата с тежък 
предмет.

Разследват се различни версии за 
убийство. Карабинерите от Скалеа се оп-
итват да възстановят последните момен-
ти от живота на жената, преглеждайки и 
записите на различни видеокамери в ра-
йона. Чрез тях се опитват да стигнат до 
убиеца на жертвата, който остава неиз-
вестен

Един италианец и двама българи са 
били изслушани във връзка с убийството 

до този момент. И тримата се познавали 
с жертвата, но засега те не сe разследват 
от властите.

Според местните медии жилището на 
Димова било основно претърсено от 
следователите за всякакви възможни 
следи. Засега престъплението изглеж-
да загадъчно и не е ясно какво може да 
е довело до убийството. Сред хипотези-
те са убийство от страст или с цел гра-
беж. Трупът на жената бил намерен гол 
и с кърпа на лицето, като цялата глава 
била в кръв. Предполага се, че жената е 
била удряна по главата с празна бутилка 
от уиски. Намерени са и кървави следи в 
жилището, които може да са в помощ на 
следствието.

Предстои аутопсия 
на трупа.

За последно Димова била видяна от 
приятелите си в събота вечер. В неде-
ля сутринта трябвало да се срещнат от-
ново, за да отидат на излет. Притеснени, 
че я няма, приятелите й звънели няколко 
пъти на вратата, но без резултат. Колата й 
обаче била паркирана наблизо. Тогава те 
решили да влязат и открили трупа й.

Българка бе открита 
жестоко убита в Италия
XАнелия Димова била намерена гола в леглото с кърпа на лицето

Анелия Димова

Безжизненото тяло на българин 
е било открито в околностите 
на сръбския град Ягодина. От 

българското посолство в Белград 
заявиха, че са запознати със случая 
и очакват да научат повече подроб-
ности от сръбските власти.

От прокуратурата наредиха да 
бъде извършена аутопсия на тяло-
то на починалия, която да разкрие 
причините за неговата смърт.

52-годишният мъж е открит в село 
Кочина само по бельо. На челото му 
имало голяма рана.

Намериха 
мъртъв българин  
край Белград

http://www.silvicominc.com
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М
айката на криптокра-
лицата Ружа Игнатова и 
брат й Константин, Веска 
Игнатова, излезе от сян-
ката им и даде заявка да 

застане начело на OneCoine и да я въз-
роди. Ружа и брат й Константин са обви-
нени от американската прокуратура за 
кражба на над 4,5 млрд. долара, а създа-
дената от Игнатова-младша компания е 
определена от разследващите като кла-
сическа финансова пирамида.

Веска излезе на светло за първи път 
в румънската столица Букурещ в неде-
ля вечерта. Това стана по време на сре-
ща на OneCoin, която бе рекламирана 
предварително с кратко клипче в мре-
жата десетина дни преди провеждането 
й. То бе определено от организаторите 
като събитието на годината за възраж-
дане на компанията и мина под наслов

„Легендата за One“
Веска Игнатова се появи на сцената в 

залата под съпровода на инструментал-
ното изпълнение на известното парче 
на Ози Озбърн Crazy Train.

„Представям ви матриарха на това 
семейство в нейната първа публична 
изява. Посрещнете госпожа Веска Иг-
натова". Така супервайзорът на събити-
ето, който се оказа българин, предста-
ви дебютната поява на Веска, разказва 
„България днес“. Игнатова беше водещ 
оратор и корпоративен представител - 
позиция, която е свободна след ареста 
на сина й Константин.

Майката на Ружа дефилира пред пуб-
ликата, облечена в черна рокля и еле-
гантен джемпър с апликации. Игнатова 
държа пред аудиторията близо петми-
нутна реч на български език със симул-
тантен превод на английски, показват 
клипчета в социалната мрежа.

В своите първи думи Веска благода-
ри на присъстващите, че са се доверили 
на компанията. „Трудностите, през кои-
то преминахме, ни дадоха уроци, които 
ще допринесат да станем по-силни - за-
яви Веска и допълни. - Извиняваме се за 

причинените неудобства заради лъжи-
те, които бяха разпространени, а това 
беше направено с користна цел. Вярвам, 
че ще оправдаем доверието, което ни 
гласувате". Нито Константин, нито Ружа 
бяха споменати в речта на Веска. Техни-
те обвинения и последващи наказател-
ни дела бяха косвено отхвърлени като

„недоразумения и лъжи“
В словото си Веска посочи приори-

тетите пред компанията, която очевид-
но тя ще ръководи. Игнатова обяви, че 
се създава нов блокчейн за милиарди 
долари, предстои пускането на мобил-
но приложение за клиентите на фирма-
та, както и още няколко важни срещи по 
света, сред които и в Дубай през след-
ващата 2021 г. Акцент в речта на Игна-
това бе и преработването на образова-
телните програми, за да се обединят с 
инвестиция на ОneСoin token. Според 
разработената от Ружа Игнатова схема 
именно образователните програми са 
въдицата, която тя хвърля на инвести-
торите. Те плащат за пакетите, като очак-

ват вложените им по този начин пари да 
се увеличат многократно.

Тегленията на точки от OneCoin се сри-
наха през януари 2017 г. Оттогава Веска 
и нейното семейство държат инвести-
рани средства и плащат само комисио-
ни за набиране на персонал, припомня 
сайтът behindmlm. Сериозното разкла-
щане на измамната схема се случи, след 

като американската прокуратура започ-
на разследване на Ружа и нейните най-
приближени сътрудници. В края на 2017 
г. криптофараонката изчезна и оттогава 
Интерпол я издирва без успех. Шефско-
то място бе заето от брат й Константин. 
Той бе арестуван в САЩ. Съгласи се да 
сътрудничи на властите и разкри в по-
казанията си, че майка му също е знаела 
за измамите. До този момент обвинения 
срещу Веска не са повдигнати и тя жи-
вее в Германия, където се предполага, 
че се намира и

малката дъщеря на 
издирваната Ружа

След като пропя пред прокурорите, 
Константин бе включен в програма за 
защита на свидетелите. Въпреки мерки-
те за сигурността на Игнатов, жена му и 
тяхното бебе, се очаква той да се яви в 
съда през октомври. Причината за това 
е, че обвиненията срещу него не са сва-
лени, но сътрудничеството с властите 
може да облекчи значително евентуал-
ната му бъдеща присъда.

Майката на Ружа излезе на 
светло. Ще възражда OneCoin
XВеска Игнатова дебютира на среща на компанията в Румъния

Малцината, виждали до този мо-
мента на живо Веска Игнатова, твър-
дят, че тя има много „скъп вкус". По 
думите им тя била любителка на мар-
ковите дамски чанти. През лятото на 
миналата година се появила с аксе-
соар за 25 хиляди долара на Hermes 
Birkin. Предполагат, че джемпърът й 
от проявата в Букурещ е от бранд в 
същия ценови диапазон.

Чанта за  
25 000 USD

Сн.: Youtube

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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BG ТЕЛЕГРАФ
Радев пак поиска незабавна 
оставка на Борисов

Народните представители трябва 
да се съобразят с волята на наро-
да, а тя е ясна - незабавни оставки, 

честни избори. Това заяви пред журнали-
сти президентът Румен Радев. Депутатите 
да не гласуват за експертен кабинет при 
оставка на правителството, призова още 
държавният глава. Той посочи, че екс-
пертен кабинет означава Борисов да е на 
власт отново. „А хората протестират и искат оставката на това управление, за да 
се сложи край на режима „Борисов“, каза той.

Нов дебат в Брюксел  
за ситуацията в България

На 10 септември в Европейския 
парламент ще се състои нов де-
бат за върховенството на закона 

в България. На него ще присъства ви-
цепредседателят на Европейската ко-
мисия за прозрачността и ценности-
те. Дебатът ще се проведе в Комисията 
по граждански свободи и правосъдие 
(LIBE). Той следва закритото заседание 

на Мониторинговата група за върховенството на закона от миналата седмица. 
Обсъждането в LIBE ще се проведе по инициатива на евродепутата от групата на 
социалистите Елена Йончева.

Проверяват РПУ-Дупница 
заради изчезването на Янек
Прокуратурата започна провер-

ка на РПУ-Дупница в хода на раз-
следването за изчезването на 

Янек Миланов. Младият мъж изчезна на 
31 юли след среща с бивш гард на братя 
Галеви. От седмица държавното обвине-
ние започна масирано издирване след 
среща между брата на Янек и главния 
прокурор Гешев. Тече и планова про-
верка в Районната прокуратура в града. Разследващите проверяват огромни по 
площ територии, а в работата вече е включена и конна полиция. Предстои пре-
търсването на още една местност.

Разходите в бюджета 
надвишиха приходите

Според предварителните данни за из-
пълнението на бюджета през август 
се очаква консолидираната фискал-

на програма (КФП, в която влизат освен 
държавният бюджет, но и тези на съдеб-
ната власт, висшите училища, държавните 
медии и др. - бел. авт.) да бъде с дефицит 
от 190.4 млн. лв. Това се дължи основно на 

спад в постъпленията. Това съобщава Министерството на финансите. В същото 
време обаче за осемте месеца салдото по програмата остава положително и се 
очаква към края на август да бъде 1.533 млрд. лв. (1.3% от прогнозния БВП).

Септември започна  
в България с 40°C
Септември в България започна с 

40-градусови жеги и екстрема-
лен индекс за пожароопасност. 

Предупреждение за пожари бе обяве-
но в териториите на 16 области в стра-
ната. Сред рисковите области са Хаско-
во, Ямбол. Бургас, Стара Загора, Шумен, 
Добрич. Основно разположени в източ-
ните и централните части на страната. В 
същото време на 1 септември бе обявен жълт код за високи температури в 24 
области. Почти в цялата страна се очакват температури между 34 и 39 градуса.

https://angelovrealtor.com/
https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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Б
ългарин от Чикаго е аресту-
ван и обвинен в измама с тър-
говска марка за продажбата 
на фалшиви часовници Rolex.

Властите казват, че са наме-
рили луксозни часовници за над 3 мили-
она долара в неговия дом в чикагското 
предградие Маунт Проспект.

Разследването започнало през юли 
2019 г., след като служителите в Rolex 
разбрали, че някой в Маунт Проспект 
продава фалшивите часовници чрез 
малки обяви в мобилни приложения. 
Луксозната компания наела частната де-
тективска компания Kirby & Associates. В 
процеса на разследването

агент под прикритие
успял да купи един от часовниците, каз-
ва помощник главният прокурор в Кук 
Каунти Джеймс Костело.

Това станало в началото на август 
след координирана акция между Kirby 
& Associates, Министерството на нацио-
налната сигурност и полицията в Маунт 
Проспект. Те се разбрали с Илиев да ку-

пят фалшив часовник Rolex с „оригинал-
ни лого, етикети, синхронизация и те-
жест“ за 200 долара от къща на North 
Kenilworth Avenuе.

Илиев е арестуван, след като продал 
сребърния Rolex за 200 долара на агент 
под прикритие.

Тогава полицаите 

открили в дома му около 
80 часовника 

от които дузина били в процес на по-
правка. Според прокуратурата стой-
ността на часовниците е повече от 3,4 
милиона долара. От тях 33 са били Rolex 
на стойност над половин милион дола-
ра. Други марки часовници, открити в 
дома на Илиев, били Audemars Piguet, 
Panerai Luminor, Richard Mille, Cartier и 
Patek Philippe. Според федералните вла-
сти Илиев е получавал много междуна-
родни пратки в дома си.

Илиев е под домашен арест с гривна, 
след като платил гаранция от 10 хиляди 
долара. Следващото му явяване в съда е 
на 3 септември.

Арест за българин: Продавал 
фалшиви часовници Rolex
XВластите казват, че са намерили луксозни часовници за над $3 млн. в дома му

Стряскаща гледка в едно от предградията на Чикаго. В 
четвъртък полицейските служители на Aрлингтън Хайтс 
отговорят на обаждане от 2100 South Arlington Heights 

Road. Мястото е паркинг на офис комплекс. Полицаите получа-
ват сигнал за мъж, висящ от дърво. На местопроизшествието 
са извикани служители от пожарна служба, а мъжът е прегле-
дан, доколкото е било възможно, от фелдшери. Парамедици-
те установяват, че не могат да помогнат на мъжа и е обявен 
за мъртъв на място. Полицията в Арлингтън Хайтс обезопа-
си местопроизшествието и започна разследване на смъртта.

В предградие  
на Чикаго: Мъж, 
обесен на дърво

http://www.bulstate.com/
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Центърът за контрол и пре-
венция на заболяванията 
(CDC) обяви във вторник, че 
ще забрани т.нар. coronavirus 
evictions или призовки за на-

ематели, които не са плащали наема си 
заради кризата с COVID-19 до края на 
годината. Новината идва дни след като 
агенции и неправителствени организа-
ции алармираха, че близо

40 млн. американци могат 
да осъмнат на улицата

заради неплатени задължения към ха-
зяите си.

Забраната е на федерално ниво и се 
отнася за наематели, чиито доходи са 
спаднали сериозно, които са очаква-
ли до 99 хиляди долара приходи за ця-
лата 2020 година или са получили т.нар. 
stimulus чек от правителството и правят 
опити да платят задълженията си. Тези 
наематели трябва също така да потвър-
дят, че евентуална призовка за изнасяне 
от жилището ще ги направи бездомни.

Oт CDC казват още, че наемодатели, 
които не се съобразят с правилата, ще 
бъдат подвеждани под отговорност.

Наемател или наематели, които не са 
засегнати финансово от пандемията с 
коронавирус и не са плащали задълже-
нията си обаче, могат да бъдат изгоне-
ни с т.нар. eviction, както беше и досега. 
Това се отнася и за онези, които са нару-
ши договора си за наем.

До момента в страната имаше федера-
лен мораториум за coronavirus evicitons, 

но той приключи и с това автоматично 
се отвори вратата към издаването на 
призовки. Администрацията на Тръмп 
е остро критикувана, че не удължи този 
мораториум, а вместо това нареди на 
Министерството на Регионалното ус-
тройство и на CDC да прецени дали вре-
менно спиране на призовките е наложи-
телно.

Без новата забрана за evictions мили-
они американци

можеха буквално 
да останат на улицата

месеци преди изборите през ноември.
„Най-малкото, което правителство-

то можеше да направи, е да ни увери, 
че хората няма да загубят жилищата си 
в момента на глобална пандемия“, каз-
ва Даян Йентел, президент на Нацио-
налната коалиция за достъпни жилища 
за хора с ниски доходи, която е критик 

на Тръмп. „Тези действия ще осигурят 
защита за милиони семейства от нара-
стващия риск да останат бездомни“, до-
пълва тя.

Но това далеч не решава задаващата 
се жилищна криза. Забраната за призов-
ки без допълнителна помощ за наемате-
лите е „половинчато решение“ според 
Йентел. Голяма част от тях, които живе-
ят „от чек за чек“, ще попаднат в същата 
безизходица и след декември, когато из-
тича забраната.

От Националната Асоциация за жи-
лища пък казват, че забраната е притес-
нителна, защото без конкретна финан-
сова помощ наемателите няма да могат 
да възстановят плащанията си и това ще 
доведе до още по-голяма криза за соб-
ствениците на сгради. Неплатени наеми 
за тях значи да не могат да плащат ипо-
теката на жилището, данъците и под-
дръжката му.

Над 100 милиона 
американци живеят 
под наем

и ще бъдат изправени пред невъзмож-
ния избор да продължат да плащат съ-
щия наем, с настоящите приходи, или да 
сменят мястото за живеене.

Ново независимо проучване на не-
правителствения Институт в Аспен на-
мира, че когато в различните щати и на 
федерално ниво изтекат наредбите за 
защита на наемателя, от 30 до 40 мили-
она американци могат да получат при-
зовка да се изнесат от домовете си. Това 
би донесло още повече икономически 
хаос в страната, която вече е в рецесия.

Изследването посочва още, че това се 
отнася за всички щати без изключение, 
като най-засегната ще е афроамери-
канската общност, която и към момента 
вижда в пъти по-висок процент на т.нар. 
evictions.

ГАЛИНА ПЕТРОВА
galina@bg-voice.com

Заради неплатени наеми:  
Задава ли се нова жилищна криза
XНови мерки ще предотвратят милиони американци да останат на улицата 

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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Н
а 8 януари Иво Костов хваща 
кръста на Богоявление в ле-
дените води на езерото Ми-
чигън в Чикаго - поличба, коя-
то според народното поверие 

гарантира здраве. Но това не му помага 
да избегне COVID-19 и да бъде на ръба 
на оцеляването. Неговото упорство да не 
влезе в болница за малко да му коства жи-
вота.

Димитър Русков работи в една от голе-
мите счетоводни и одиторски компании в 
Далас, Тексас. От средата на март работи 
от дома си и спазва социално дистанци-
ране. Но една грешка му коства заразява-
не с коронавирус.

Група българи от Атланта заминават на 
тийм билдинг във Флорида за 4 юли. 8 от 
10 човека се заразяват с коронавируса. 
Някои от тях влизат и в болница.

Това са само част от стотиците българи 
в цяла Америка с диагноза COVID-19 през 
последните два месеца. Заразата бележи 
бум сред българската общност до голяма 
степен заради широкото й разпростране-
ние в САЩ, но и защото

българите по-малко 
спазват мерките за 
социално дистанциране

и вярват в конспиративни теории, омало-
важаващи болестта, коментират лекари.

„В първите два месеца дори ходих само 
веднъж на две седмици до магазина за 
храна. Майка ми беше на гости, а тя е на 
60 години и се пазихме. Много стриктно 
спазвах всичко“, казва 39-годишният Ди-
митър Русков от Далас.

Тексас беше един от първите щати, кой-
то разхлаби мерките под натиска на До-
налд Тръмп още през май. „Тогава реших 
да си поправя оградата - видях, че моят 
съсед си оправи неговата и го помолих 
да ми помогне. Работихме по два часа на 
ден само - в Тексас е топло през май. В 
продължение на месец и половина, бав-
но, работихме само вечерите. През юни 
обаче стана ясно, че съседът ми се е раз-
болял, след като един ден ми каза, че се 
чувства зле и не може да дойде“, обясня-
ва Русков.

Оказва се, че съседът му е

прихванал вируса 
от 20-годишния си син

Цялото семейство се тества положител-
но за коронавирус. Димитър също. Но не-
говият съсед изкарал тежка форма на бо-
лестта и дори загубил съзнание.

За българина тежките симптоми про-
дължили 9 дни с треска и висока темпе-

ратура от около 40 градуса Целзий, болки 
в гърба, ставите и мускулите. „С нищо не 
можех да сваля тази температура. Лекар-
ствата я смъкваха за час и после се кач-
ваше пак“, казва Димитър. В един момент 
започва да взима антибиотик, който има 
от България. Първият PCR тест на Дими-
тър излиза негативен за коронавирус. Той 
прави втори тест със слюнка, който показ-
ва наличието на вируса.

С близо 650 хиляди случая на корона-
вирус и над 13 хиляди жертви Тексас е 
един от тези щати, в които положението 
се влоши през последните месеци зара-
ди прибързаното разхлабване на мерки-
те за социално дистанциране. Позитивни-
те случаи се покачваха от средно 15% до 
близо 25% от всички направени тестове 
през август.

През април много наши сънародници 
в Ню Йорк казваха, че изпитват симптоми 
на COVID-19, но тогава имаше недостиг на 
тестове и трудно се доказваше дали е ко-
ронавирус или настинка. Тогава Ню Йорк 
беше и горещата точка на пандемията в 
САЩ.

Сега най-много заразени българи из-
глежда има в района на Чикаго. Дългият 
списък обхваща хора на всяка възраст, 
професия и здравословно състояние, по-
каза проверка на BG VOICE с лекари, соб-
ственици на бизнеси и наши сънародни-
ци, заразили се с коронавируса.

Иво Костов е на 40 години и живее в Чи-
каго. На 4 август започнал да усеща драз-
нене в гърлото и сополене, което обаче 
не е сред честите симптоми на COVID-19. 
„Затова не го приех сериозно. Но на след-
ващата вечер нещата се влошиха. На 6 ав-
густ се появи и лека температура“, разказ-
ва Иво. Тогава си записва и час за тест за 
коронавирус, който е след два дни.

Но на следващия ден, 7 август, той се 
чувства значително по-добре и дори води 
жена си на вечеря в ресторант. Но не от-
меня часа за теста. Положителният резул-
тат идва 4 дни по-късно. Но Иво е вече с 
много висока температура - между 38.3 и 
39.6 градуса, която трудно се сваля. „Имах 
и треска до такава степен, че ако държа 
телефона, направо ми изпада от ръцете. 
Направих грешка да се опитам да премес-
тя една чиния с една чаша отгоре от маса-
та до мивката и точно в този момент по-
лучих криза и чашата, разбира се, падна и 
се счупи“, разказва Иво. Въпреки тежките 
симптоми той не следва съвета на жена си 
да отиде до болницата.

На следващия ден обаче отива в спеш-
ното, където

му откриват
двойна пневмония

която вероятно е причинена от корона-
вируса. Лекарите му изписали антибиоти-
ци и поискали Иво да остане в болницата. 
Той обаче отказал. „Надявах се, че ще мине 
от антибиотиците. Мислех си още, че не е 
толкова сериозен този вирус и ще го из-
карам вкъщи“, казва Иво. Но се влошава, 
дори не може да направи елементарни 
действия на компютър. Тогава Иво си ку-
пува апарат, който мери нивото на кисло-
рода в кръвта. Резултатите са стресиращи 

- под критичното ниво. 
На следващия ден състоянието му 
се влошава още. „Кислородът не сти-
гаше. Не дишаш нормално и бях тръг-
нал да си ходя от тоя свят... Бях си наумил, 
че няма да влизам в болница - инат съм, 
защото съм Козирог“, казва Иво.

Но вирусът е още по-инат. „Посиня-
ха ми ръцете до лактите. Знаех, че ако 
не отида в болницата, ще умра“, каз-
ва Иво. На 15 август жена му го кара 
в спешното и остава няколко дни, 
през които лекарите увеличават 
дозата кислород до максимума, 
преди да се наложи следваща-
та стъпка - интубиране. „Това 
помогна. Правиха ми още из-
следвания и чак вечерта ме 
изкараха от спешното и ме 
настаниха на деветия етаж 
в Northwest Hospital в Ар-
лингтън хайтс, който е от-
делен само за ковид паци-
енти“, разказва Иво. Но на 
следващия ден състоянието му 
отново се влошава - не може да 
стигне до прозореца на стаята 
или до тоалетната. Кашля болез-
нено.

„Лекарите започнаха да ми вливат рем-
десивир (лекарство, което помага за по-
бързото възстановяване на пациенти с 
COVID-19 - бел. авт.)“, казва Иво.

Но и това не помага. На следващия 
ден идва лекар, който му предлага да се 
включи в експерименталното лечение с 
плазма от вече излекувани пациенти. „Аз 
подписах документите и на 17 август за-
почнаха да ми преливат плазма“, разказ-
ва Иво.

„Чак на 20 август започнах да виждам 
подобрение и започнах да ходя из стаята. 
Намалиха ми дозата кислород, която ми 
даваха с машина. На следващия ден ми 
сложиха последната доза ремдесивир и 
ме изписаха от болницата.

Бях отслабнал с 11 кг.
Ядях само плодове и малко риба за ця-

лата седмица“, казва Иво.
На 23 август той си прави нов тест, кой-

то също се оказва положителен. „Този ви-
рус е много упорит“, според Иво. 4 дни по-
късно идва и отрицателният резултат. А в 
кръвта на Иво има антитела. Сега той е ре-
шен да дари плазма от неговата кръв, за 
да помогне на други болни.

12-годишният му син също е изкарал 
коронавируса, без температура, но с бол-
ки в гърлото и тежка кашлица, продължи-
ла десетина дена.

Сега

Иво чака сметката от 
болницата, която ще е за 
десетки хиляди долари

Застраховката му има съучастие 
(deductable) от 10 хиляди долара. Но по-
вечето застрахователни компании пре-
махнаха тази такса, когато пациентът е 
бил болен от COVID-19, което дава надеж-
да и на Иво, че ще се размине с високата 
сметка, след като е изтървал и месец ра-
бота.

За него обаче е по-важно повече бъл-
гари да чуят неговата история, след като 
прочита хиляди коментари в социалните 
мрежи, поставящи под съмнение данни-
те за заразените и истинността за същест-
вуването на пандемията. „Искам хората да 
разберат, че това не е безобиден вирус. 
Никой няма как да знае дали той, ако го 
хване, ще мине в безобидната графа, или 
ще преживее това, през което аз минах. 
Точно по тази причина е най-добре хо-
рата да се пазят с дистанция, с носене на 
маски и постоянна хигиена, за да не изпи-
тат това, което аз изпитах. Щом

аз мислех, че ще умра,
значи положението е сериозно. На нико-
го не го пожелавам“, казва Иво. Той все 
още не знае къде е хванал коронавируса.

Илинойс е един от щатите, въвели най-
стриктни мерки и дълъг период на ос-
таване по домовете. Потвърдените слу-
чаи на коронавирус са над 240 хиляди, а 
жертвите на болестта - над 8300. В САЩ 
броят на случаите надхвърли 6 милиона, 
а смъртните случаи са над 184 хиляди. Да-
нните обаче не спират много българи да 
споделят конспиративни теории, нагоде-
ни цифри, които да „доказват“ тезата им, 
че размерът на пандемията е преувели-
чен от властите, а носенето на маска или 
не се превърна в политически лозунг в 
годината на изборите.

С нарастването на броя на заразените 
българи в Чикаго, през последните ня-
колко седмици обаче се забелязва про-
мяна в отношението към заразата. Персо-
налът в българските заведения и в много 
бизнеси носи маски, което не се случва-
ше в първите седмици, след като им беше 
разрешено да отворят. Конспирациите, 
споделяни по българските групи, също 
намаляха (заменени от тези, свързани с 
расовите протести в страната). Но бумът 
със заразени през последните няколко 
седмици е факт.

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

Иво Костов 
хвана кръста за 

Богоявление в 
Чикаго, но това 

не го предпази от 
коронавирус

Бум на заразени с коронавирус 
българи в САЩ
XОт леки симптоми като при грип до експериментално 

лечение в спешното - сънародниците ни  
не са изключение от нестихващата пандемия
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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.

Чернокож полицай  
е убит в Сейнт Луис

Полицай от Сейнт Луис бе убит през 
уикенда - поредният случай на наси-
лие срещу служител на реда в аме-

риканския град през тази година. 29-го-
дишният Тамарис Боанън почина в неделя, 
ден след като бе улучен с куршум в глава-
та. Той оставя жена и три деца. Задържан е 
43-годишен мъж, но още не са му повдигна-
ти обвинения. Заподозреният е бял. Боанън е чернокож. Освен Боанън още се-
дем полицаи бяха простреляни в Сейнт Луис.

Ураганът Лаура  
взе 17 жертви в САЩ

Ураганът Лаура взе 17 жертви в САЩ. 
Скоростта на вятъра достигна 240 
км/ч. Нанесени са огромни материал-

ни щети, а 650 хиляди души останаха без 
ток в щатите Тексас и Луизиана. Синопти-
ците определиха Лаура като „най-мощна-
та буря, удряла някога щата Луизиана“, по-
силна дори от урагана Катрин, който през 

2005-а унищожи Ню Орлиънс. Лаура причини порои и наводнения в Хаити и До-
миниканската република, където отне живота на общо най-малко 24 души. След 
това тропическата буря премина над Куба, където причини материални щети.

Delta Air Lines маха таксите 
за смяна на полетите
Delta Air Lines обяви, че авиокомпа-

нията окончателно премахва такси-
те за промяна на полетите в рамки-

те на Съединените щати. Компанията каза, 
че го прави заради пандемията от COVID-19. 
Новата политика влезе в сила незабавно 
и включва билети, закупени за пътуване в 
рамките на вътрешността на САЩ, Пуерто 
Рико и американските Вирджински острови във всички класи, с изключение на 
Basic Economy. Авиокомпанията заяви също, че ще признава премахването на 
таксите и при промяна на новозакупени билети. Премахването на допълнител-
ната такса ще важи до края на годината.

Тръмп оцени автографа си  
на 10 000 долара

Поредна любопитна случка с амери-
канския президент стана хит в руски-
те социални мрежи. По време на по-

сещение в Луизиана, където огледа щетите 
от урагана Лаура, Доналд Тръмп предпо-
ложи, че автографът му може да бъде про-
даден за 10 000 долара. В Луизиана Тръмп 
даде няколко автографа на местни жители, 

присъствали на срещата. Докато разписваше шапка с образа си, той посъветва 
собственика й в типичния си стил: „Продайте го днес в eBay. Ще получите 10 хил. 
долара. Ако напиша вашето име, стойността на шапката ще намалее значително. 
Затова го продайте тази вечер в eBay“.

Процесът срещу Банън  
на Тръмп тръгва догодина
Делото срещу бившия главен стратег 

на президента Тръмп Стив Банън по 
обвинение, че е измамил дарители в 

група за финансиране на стена по грани-
цата с Мексико, ще започне през май дого-
дина. Преди две седмици Банън заедно с 
още трима беше обвинен в незаконно на-
биране на над 25 милиона долара за кам-
панията „Строим стената“. Според проку-
ратурата хиляди инвеститори са били измамени да повярват, че даренията им 
ще се използват за този проект. Банън обаче е присвоил над 1 милион долара за 
заплата на един служител на кампанията и свои лични разходи.

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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Х
иляди хора отново протести-
раха в различни градове на 
САЩ срещу расовото нера-
венство и полицейското на-
силие. Вълната от недовол-

ство придоби нова сила в началото на 
седмицата, след като афроамерикане-
цът Джейкъб Блейк беше

прострелян няколко пъти
по време на конфронтация с полицията 
в Уисконсин. Мъжът оцеля и е в болни-
ца, но според близките му ще остане па-
рализиран. Последвалите протести бяха 
белязани от сцени на насилие. При една 
от тях двама души бяха убити, а един ра-
нен при стрелба с огнестрелно оръжие 
в град Кеноша, щата Уисконсин.

В социалните мрежи се появиха ка-
дри от сцени на хаос, на които хора ти-
чат и крещят на фона на стрелба, а дру-
ги оказват първа помощ на пострадали 
с огнестрелни рани. Кръвопролитието 
последва нощ на сблъсъци, които се ус-
покоиха, след като полицията употреби 
сълзотворен газ и гумени куршуми сре-
щу протестиращите, които нарушиха по-
лицейския час.

Междувременно кандидатът на де-
мократите за президент на САЩ Джо 
Байдън осъди проявите на насилие, съ-
пътстващи антирасистките протести и 
обвини съперника си Доналд Тръмп, че 
разпалва социалното недоволство.

„Мародерството не е протест. Подпал-
вачеството не е протест. Тези неща ня-
мат нищо общо с протестите. Това е чис-
то и просто анархия“, каза Байдън в реч 
в Питсбърг, щата Пенсилвания.

„Пожарите горят, но ние имаме прези-
дент, който разпалва пламъците вместо 
да ги гаси. Президентът отдавна е загу-
бил всякакво морално превъзходство. 
Той

не може да спре насилието
защото го е разпалвал в продължение 
на години“, каза Байдън.

„Доналд Тръмп е токсично присъст-
вие в страната ни от четири години и е 
отровил ценностите ни. Той не успя да 
опази Америка (от коронавируса и про-
тестите), затова сега се опитва да упла-
ши Америка. До това се свежда цялата 
му предизборна кампания: страхът“, до-
бави той.

Междувременно президентът Доналд 
Тръмп защити 17-годишния младеж, об-
винен в убийството на двамата в Кено-
ша.

Според държавния глава стрелецът е 
опитвал да спаси живота си. „Мисля, че 
е бил в много голяма беда. Вероятно е 
щял да бъде убит“, каза Тръмп на прес-

конференция.
Младежът е 17-годишният Кайл Ри-

тънхаус, поддръжник на Тръмп. Той бе 
подведен под отговорност за две убий-
ства и един опит за убийство. Адвокатът 
му каза, че планира да пледира, че кли-
ентът му е действал при самоотбрана.

Безредиците в редица американски 
градове, главно в Кеноша и Портланд в 
щата Орегон, станаха

централна тема 
в кампанията

за преизбиране и на Тръмп. Той твърди, 
че насилието само ще ескалира под ръ-
ководството на неговия съперник за Бе-
лия дом, демократа Джо Байдън.

„Ако дадете на радикалните насил-
ници каквото искат, насилието не спи-
ра. Те само печелят още власт, с която да 
разпространят терора в цялата страна“, 
каза Тръмп на вчерашната пресконфе-
ренция.

Протестът срещу расизма се прене-
се и в спорта и доведе до масов бой-
кот на спортни състезания. Национал-
ната баскетболна асоциация (НБА) бе 
изправена пред историческо предиз-
викателство, след като „Милуоки бъкс“ 
бойкотира мача си с „Орландо меджик“ 
от плейофите. Състезателите на отбора 
не излязоха за петата среща в серията в 
знак на протест срещу расовата неспра-
ведливост.

Отложени двубои има в бейзболна-
та лига (MLB), футболното първенство, 
женската баскетболна лига. В тениса но-
сителката на две титли от Големия шлем 
Наоми Осака се оттегли от турнира в Ню 
Йорк, в който стигна до полуфиналите. 
Това принуди организаторите да обявят 
един ден прекъсване на надпреварата.

„Тръмп не може  
да спре насилието, 
защото го разпалва“
XХиляди в САЩ протестираха срещу расизма, 

стигна се до ескалация и убийства

Снимки: БТА
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ТИМ О’БРАЙЪН
Bloomberg

П
резидентските избори са все 
по-близо, а Американските 
пощенски служби наскоро 
обявиха, че 46 щата и окръг 
Колумбия не могат да гаран-

тират, че вотът на всички, които гласуват 
по пощата тази година, гарантирано ще 
бъде преброен. Това е истинска аварий-
на ситуация, застрашаваща вота на мили-
они гласоподаватели, вероятно дори на 
160 милиона бюлетини в щатите, в които 
заплахата от незачитане на вота е най-ви-
сока.

Защо става така?
Местните пощенски служби, тази по-

зната малка институция на една пряка от 
дома, се превръщат в политическа топ-
ка. И играта е започнала не само защото 
пощенската дейност е имала трудности 
през годините, а и защото това е година-
та на изборите. Вотът по пощата ще е го-
лямо бреме за избирателите в САЩ тази 
година. В условията на пандемия те тряб-
ва да си стоят вкъщи и ще разчитат на не-
присъственото гласуване. А пощенските 
служби ще са центърът на всичко това. 
Ето защо те стават толкова важни за Бе-
лия дом, за Конгреса и за избирателите. 
Колкото стара и позната да е една поща, 
мнозина не си дават сметка колко могъ-
ща институция всъщност е тя със своите 
над 500 хиляди служители. На практика 
USPS e най-голямата търговска верига на 
територията на САЩ.

Президентът Тръмп проявява дълго-
срочен интерес към USPS.

По-рано тази пролет, когато беше от-
пусната федералната помощ за нея, той 
се опита да овладее USPS, като промени 
начина на предоставяне на услуги - усло-
вие за отпускане на субсидиите.

А сега, в навечерието на президент-
ските избори, и естествено, преди самия 
изборен ден през ноември, стои въпро-
сът дали президентът Тръмп ще се опи-
та да използва USPS като оръжие за под-
клаждане на електоралните настроения 
в своя полза.

Той назначи нов главен директор на 
USPS, Луи Де Джой, който е първият ди-
ректор на Пощите в последните над 20 
години без никакъв трудов опит в инсти-
туцията.

Натискът на 
администрацията на Тръмп

да използва като оръжие Пощите прили-
ча на следване на предизборен наръч-
ник от 1890 г. Сортировъчните машини 
за писма и обикновените пощенски ста-

ри лавици са премахнати от станциите 
според запознати, като така сортирането 
и разносът стават по-трудни. Извънред-
ните часове са орязани и това драстич-
но забавя времето за доставка. На ня-
кои места като Портланд и Юджийн, щата 
Орегон, пощенските кутии са премахна-
ти от тротоарите.

Пощенските служби твърдят, че по-
следното е, за да се намали струпването 
на хора, но знае ли се.

Прекият ефект от всичко това напо-
следък е драстичният спад в пощенските 
доставки. А в изборна година последици-
те могат да бъдат тежки. Всеки глас, ма-
кар и пуснат по пощата и с клеймо преди 
деня на изборите, в повечето щати, ако 
той пристигне след изборния ден, няма 
да бъде зачетен. Нещото, което изостри 
общественото внимание, е, че по-рано 
тази година президентът Тръмп и главни-
ят държавен прокурор Уилям Бар неед-

нократно са характеризирали гласуване-
то по пощата и неприсъствения вот като 
потенциално манипулируеми. Но всъщ-
ност няма никакви доказателства за по-
добни практики. Че има известно забавя-
не при тях, е факт, но редица щати имат 
дългогодишна успешна традиция с вота 
по пощата.

Въпросът, който още е неясен в цялата 
тази ситуация, е:

какво да се прави 
оттук нататък?

Пощенските служби се надзирават от 
изпълнителната власт. Конгресът оче-
видно има правомощията за надзор над 
дейността им. Но на този етап най-сил-
ната реакция е Конгресът да праща гнев-
ни писма към Пощите и да иска отгово-
ри от Луи Де Джой. Впрочем напоследък 
се предприеха и по-решителни стъпки. 
Конгресът поиска от главния пощенски 
инспектор да инспектира част от ско-
рошните действия на Луи Де Джой. И 
Конгресът реши да проведе изслушване-
то му на 17 септември.

Заключенията на главния държавен 
пощенски инспектор са благоприятни. 
Писмата са сигурни. Но в крайна сметка 
нищо от това няма да е в състояние да 
спре случващото се сега. За щастие мно-
го от щатските главни прокурори обмис-
лят да съдят администрацията на Тръмп 
за опитите да се саботират местните из-
бирателни закони чрез пощенските 
служби. Но отново не е ясно дали съди-
лищата ще дадат достатъчно бърз ход на 
делата, така че да има реален ефект от 
исковете. И ако не, в деня на изборите ще 
има последици. Това кара залозите в бит-
ката за Пощите и гласуването по пощата 
да скочат до небесата. Като всичко в ера-
та на Тръмп, границите на закона, етика-
та и изпълнителната власт се подлагат на 
изпитания, невиждани до този момент, 
но те и не трябва да бъдат толерирани от 
никого – особено от избирателите.

Пощите в САЩ – 
политическата 
топка на изборите
XЗалозите в битката за Пощите и гласуването 

по пощата се очаква да скочат до небесата

Сн.: БТА

https://www.homeadvisor.com/rated.PNPCONSTRUCTION.97424710.html
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М
ного здравноосигурител-
ни застрахователи не по-
криват цялата стойност на 
болнично посещение или 
операция. Вашето покри-

тие ще варира от доставчика на услугата 
(лекар, медицинско заведение), но в по-
вечето случаи може да се очаква, че само 
60-80% от медицинската ви сметка ще 
бъде покрита от вашата осигуровка. Това 
може да доведе до задължения в размер 
на хиляди долари. За щастие има начини, 
по които можете да намалите размера на 
здравните си сметка.

Важно е да се отбележи, че с приемане-
то на услугите на медицинското заведе-
ние вие се съгласявате да платите смет-
ката си, без значение какъв е размерът й 
и без значение дали застрахователната 
компания би покрила поне част от раз-
ходите. Ето защо е нужно да погледнете 
много сериозно на въпроса. Първо, тряб-
ва да се запознаете отблизо със струк-
турата на здравната си сметка. Повече-
то болници и доставчици на медицински 
грижи могат да ви предоставят подробно 
описание на посещението и процедури-
те, извършени в тяхното заведение. Но 
всичко е така закодирано и описано спо-
ред номенклатурата на дадения здравен 
доставчик, че понякога дори и застрахо-
вателите могат да се объркат.

Въпреки всичко е препоръчително 
да се свържете с отдела за фактуриране 
(Billing Department) и

да поискате подробна 
сметка

Грешки се случват и не е съвсем необи-
чайно някои разходи да бъдат изброени 
два пъти или да видите услуги, които ни-
кога не са били извършени. Администра-
тивният отдел създава стотици, а поняко-
га и хиляди фактури всяка седмица. Така 
че внимателно разгледайте всеки ред от 
сметката и за всяка услуга, за която има-
те съмнение, че не е ваша, или пък дори 
нямате представа какво означава, се оба-
дете на здравното заведение и поискайте 
обяснение. Ако идентифицирате грешка, 
оспорвайте я с медицинския доставчик. 
Ако служителите от Billing Department не 
са особено любезни, винаги можете да 
се обърнете към Patient Advocate – всяко 
здравно заведение има поне един служи-
тел, чиято единствена задача е да помага 
на пациентите да се ориентират в обър-
кания свят на американската здравно-
осигурителна система.

Следващата ви стъпка е да се свърже-
те със застрахователната компания. Слу-

жителите на застрахователните компа-
нии също могат да направят технически 
грешки (напр. използват код за греш-
на диагноза; изпускат някои намаления, 
които ви се полагат, и т.н.), което може 
да доведе до непълно покритие на ме-
дицинската ви сметка. Ако някоя проце-
дура, която си мислите, че трябва да е 
покрита от осигуровката ви, не е напъл-
но заплатена от застрахователя, тогава е 
най-добре да се обърнете към лекаря си. 
Здравният доставчик може да изпрати 
допълнителни доказателства, подкрепя-
щи тезата, че посещението ви в дадено-
то медицинско заведение и съответната 
процедура са били необходими за ваше-
то здравно благополучие. Ако застрахо-
вателната компания отказва да мръдне и 
на йота, а вие знаете, че искането ви е на-
пълно легитимно,

можете да изпратите жалба
до вашата щатска агенция, която регули-
ра застрахователните компании. Имена-
та им са различни в отделните щати, но 
всеки щат има подобна регулираща сис-
тема. Посетете уебсайта на вашия щат, за 

да откриете как можете да подадете оп-
лакване срещу дадена застрахователна 
агенция.

Ако обжалвате медицинската си смет-
ка пред здравното заведение, застра-
хователната си компания и щатския ре-
гулатор без особен успех, тогава трябва 
сериозно да се замислите за план на из-
плащане. Медицинските доставчици 
обикновено имат програма, която пред-
лага различни планове на изплащане на 
здравни сметки – на няколко вноски. Те 
обикновено се опитват да работят с вас 
и изчисляват месечна вноска, която да 
може да се побере в бюджета ви. Все пак 
те предпочитат да получат парите по-
късно, отколкото никога. Ако дори и ме-
сечни вноски в продължение на някол-
ко години не биха изплатили огромната 
ви медицинска сметка, тогава се обър-
нете към защитника на пациента (patient 
advocate) и поискайте понижение на дъл-
га си поради финансова невъзможност 
да го изплатите. Някои здравни заведе-
ния предлагат намаления, достигащи до 
50% – за тях е много по-ефикасно да по-
лучат нещо, отколкото нищо.

Ако не можете да си позволите дори и 
тази опция, последната ви стъпка би била 
да игнорирате задълженията си и да ги 
оставите да бъдат предадени на

агенция за събиране 
на дълговете

Това, разбира се, ще унищожи кредит-
ната ви история. В зависимост от закона 
за давността на задълженията във вашия 
щат (statute of limitations), можете да по-
чакате да изтекат няколко години (5 до 10 
г. в различните щати) и медицинската ви 
сметка ще бъде опростена. Но ако statute 
of limitations, където живеете, е много дъ-
лъг и ви дойде до гуша да игнорирате 
непрестанните обаждания на collection 
agencies, единственият ви изход от тази 
ситуация би била да обявите банкрут. Ето 
защо аз винаги съветвам, че най-разум-
ният ход на действие е да спестявате се-
риозно и да имате пари в банката, с които 
да можете да преживеете поне осем ме-
сеца. Тези бели пари за черни дни могат 
да ви предпазят от катастрофални съби-
тия, като например огромни медицински 
сметки, и да ви спасят от банкрут.

Вашите 
пари

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

Как да се справим с 
големите сметки за здраве?

XНяколко идеи, които могат да са ви от полза в САЩ

Сн.: Pixabay

НЕВЕНА  
ГЕОРГИЕВА

nevena.georgieva@bg-voice.com
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П
етролният гигант Exxon 
Mobil излиза от състава 
на борсовия индекс Dow 
Jones Industrial Average след 
92-годишно присъствие.

Промените, които влязоха в сила на 
31 август, са най-мащабните от седем 
години насам. Освен Exxon Mobil, която 
ще бъде заменена от производителя на 
облачни софтуерни решения Salesforce, 
от състава на Dow излизат фармацев-
тичният гигант P�zer и производителят 
на авиационно оборудване Raytheon 
Technologies.

На тяхно място ще вля-
зат биофармацевтична-
та компания Amgen и ин-
дустриалният конгломерат 
Honeywell, пише CNBC.

Dow Jones Industrial 
Average е най-старият аме-
рикански борсов индекс, 
създаден още през 1885 г. 
Към момента в него влизат 
30 компании, за които се 
счита, че са представител-
на извадка на най-влиятел-
ните сектори в американ-
ската индустрия.

Замяната 
на Exxon Mobil

която до този момент беше 
най-дълго присъствалата в 
индекса компания, с произ-
водител на софтуер е илюс-
трация на „новото време“, 
смятат анализаторите, ци-
тирани от CNBC.

Изданието припомня, че 
пазарните оценки на пе-
тте водещи американски 
технологични компании 
(Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet и 
Facebook) съвкупно надвишават разме-
ра на целия енергиен сектор в страната.

Присъствието на компаниите в инде-
кса обаче има не само символично зна-
чение, но и чисто финансово - движе-
нието на Dow Jones Industrial Average 
се следи от инвестиционни фондове с 
обща нетна стойност на активите от 24 
млрд. долара.

В последните десетилетия DJIA е под-
ложен и на критики, тъй като запазва 
старата си формула на ценово прете-
глен индекс, което означава, че тежестта 
на отделните компоненти зависи от еди-
ничната цена на техните акции - нещо, в 
което няма кой знае каква икономиче-
ска логика.

За разлика от него, широкият S&P 500 
е претеглен според пазарната капита-
лизация, тоест по-големите компании 

имат по-голямо тегло. Освен това той 
включва и много повече компании, като 
по този начин дава по-добра картина на 
цялата икономика.

Но дори и в S&P 500 петролните гиган-
ти постепенно

отстъпват от своите 
позиции

В момента енергийният сектор има 
дял от едва 2.5% в широкия американ-
ски борсов индекс. За сравнение, преди 
5 години този дял беше 6.84%, а преди 
10 години - 10.89%.

В същото време делът на технологич-
ните компании нараства от 18.48% през 
2010 г. до 28.17% в наши дни.

До 2013 г. Exxon Mobil беше най-голя-
мата публична компания в Съединените 
щати. По време на пика през 2017 г. па-
зарната й капитализация надхвърляше 

500 млрд. долара.
Оттогава насам обаче тя следва устой-

чив низходящ тренд, като само за по-
следните пет години акциите на пе-
тролния гигант са загубили над 40% от 
стойността си.

За същия период от време тези на 
Saleforce са поскъпнали с над 220%, като 
в момента пазарната оценка на компа-
нията е малко под 200 милиарда долара.

Раздялата на Dow Jones Industrial 
Average с Exxon Mobil е последният при-
знак за намаляващото влияние на про-
блемния енергиен сектор на Амери-
ка, пише в свой анализ и The Wall Street 
Journal.

Петролните компании се надпревар-
ваха да привлекат инвеститори още 
преди пандемията поради опасения от 
регулации по отношение на климата и 
засилващата се конкуренция от сектора 

на възобновяема енергия. Exxon се

опита да задържи 
инвеститорите

като изплати тлъст дивидент. Някои ана-
лизатори поставиха под въпрос дали 
компанията ще може да го изплаща, ако 
търсенето на енергия не се подобри.

Представители на Exxon се опитаха да 
омаловажат значението на отстранява-
нето й от Dow.

„Това действие не засяга нашия биз-
нес, нито дългосрочните основи, кои-
то подкрепят стратегията ни“, заяви го-
ворителят на компанията Кейси Норт. 
„Портфолиото ни е най-силното от по-
вече от две десетилетия и фокусът ни 
остава върху създаването на акционер-
на стойност чрез отговорно удовлетво-
ряване на енергийните нужди на света“, 
каза още тя, цитирана от Bloomberg.

Размествания в Dow 
Jones: Какво следва?
XПромените са най-мащабните от седем години насам

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743
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Домакинствата в Канада се съв-
земат от тежката криза в стра-
ната в резултат от пандемията 
със стимули от страна на пра-
вителството, които подкре-

пят възстановяването на икономиката, 
пише Bloomberg в свой анализ.

Брутният вътрешен продукт на стра-
ната се понижи с 38.7% на годишна база 
през второто тримесечие на тази годи-
на, а през първото тримесечие спадът 
бе 8.2%, показват данни на Канадската 
статистическа служба. Но доходите на 
домакинствата се увеличават благода-
рение на държавната помощ.

Данните показват, че 

агресивната политика за 
подкрепа на домакинствата 

в условията на пандемия от страна на 
министър-председателя Джъстин Трю-
до компенсира за влиянието на рецеси-
ята върху семейните финанси. Това до-
принася за бързото възстановяване на 
икономиката и ограничаването на по-
тенциалните щети в дългосрочен план. 
Все още на преден план остава въпро-
сът дали това е достатъчно, за да може 

икономическите показатели да се вър-
нат до нормалните нива отпреди панде-
мията

Второто тримесечие вероятно ще ос-
тане в историята като най-лошото досе-
га. Но месечните данни за брутния въ-
трешен продукт подкрепят тезата, че 
рязкото възстановяване на икономика-
та е на път да започне. През юни БВП на 
Канада отчита ръст от 6.5%, а през юли 
покачването е 3%.

„Изглежда, че темпът на възстановя-
ването не отговаря на очакванията на 
канадските политици, които смятаха, 
че то не може да се случи толкова бър-
зо“, коментира Дерек Холт, икономист в 
Bank of Nova Scotia.

„Подобрението във финансовото със-
тояние на домакинствата допринася за 
силните данни за БВП, които започнаха 
от май. Това трябва да стимулира и по-
требителските разходи през второто 
полугодие“, пишат в доклад до инвес-
титорите Джозелин Пакет и Кайл Дамс, 
икономисти в National Bank Financial.

Засега перспективите са добри. Цени-
те на петрола се възстановиха, пазарът 
на недвижими имоти в страната отново 
процъфтява на фона на исторически ни-
ски лихви.

С мащабни стимули: Икономиката 
на Канада се възстановява
XПрез юни БВП на страната отчита ръст от 6.5%

https://elgintruckrepair.net/
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П
oпyляpнaтa мъдpocт, чe 
xopaтa пpaвят пoвeчe ceкc, 
кoгaтo нямaт кaквo дpyгo дa 
пpaвят, ce пoявявa peдoв-
нo cлeд paзлични бeдcт-

вия, нo чaкaният бeйби бyм тaкa и нe ce 
мaтepиaлизиpa, пишe Вlооmbеrg.

И ceгaшнaтa пaндeмия - ocoбeнo 
мepкитe cpeщy нeя, кoитo зaтвopиxa 
xopaтa вкъщи - cъздaдoxa пpoгнoзи 
зa yвeличaвaнe нa бeбeтaтa. Ho тoвa 
cъвceм нe e тaкa - aмepикaнцитe дopи 
oчaквaт пo-мaлкo.

B cпaлнитe в CAЩ двoйкитe взимат 
peшeния, кoитo щe ce oкaжaт твъpдe 
знaчими зa дългocpoчнoтo здpaвocлoв-
нo cъcтoяниe нa икoнoмикaтa. Пo-мaлкo 
дeцa ceгa знaчи пo-мaлкo пoтpeбитeли, 
cлyжитeли и дaнъкoплaтци в бъдeщe. C 
дpyги дyми, пo-мaлкa икoнoмикa.

Boлфгaнг Лyц, aвcтpийcки yчeн, 
пpeдyпpeди пpeз 2006 г., чe eвpoпeйcки-
тe дъpжaви мoжe дa изпaднaт в т.нap. 
кaпaн нa paждaeмocттa, в кoйтo имa 
пo-мaлкo живи жeни, кoитo дa paж-
дaт дeцa; пo-мaлкитe ceмeйcтвa cтaвaт 
coциaлнa нopмa, a cлaбият pacтeж нa 
нaceлeниeтo зaбaвя и икoнoмичecкaтa 
eкcпaнзия, cъздaвaйки пecимиcъм, кoй-
тo oт cвoя cтpaнa нaмaлявa oщe пoвeчe 
paждaeмocттa. Изглeждa, чe Дaния, нo 
нe caмo, ce cтpecнa oт пpeдyпpeждe-
ниeтo мy и зaпoчнa кaмпaния, в кoятo 
пpизoвaвa пo-възpacтнитe cи гpaждa-
ни дa изпpaтят cвoитe дeцa нa пoчивкa 
„и дa пoлyчaт внyци cлeд дeвeт мeceцa“.

Koгaтo Лyц би aлapмaтa, CAЩ из-
глeждaшe дaлeч oт тoзи кaпaн c paж-
дaeмocт 2,1 дeцa нa жeнa cpeщy 1,5 зa 
Eвpoпeйcкия cъюз.

Ceгa в CAЩ 
cъoтнoшeниeтo e 1,7

He звyчи poмaнтичнo, нo плa-
ниpaнeтo нa бeбe oзнaчaвa мaтeмaтикa 
и oбмиcлянe нa peдицa фaктopи - кaтo 
дocтъп дo здpaвeoпaзвaнe, paзxoди зa 
кoлeж, дoxoди, cигypнocт нa paбoтнaтa 
пoзиция. Kaтo включим и извънpeднaтa 
cитyaция пoкpaй кopoнaвиpyca и икoнo-
мичecкaтa кpизa, peшeниeтo cтaвa вce 
пo-тpyднo, пише още Bloomberg, цити-

ран от money.bg. Cпopeд изcлeдвaнe 
cpeд 2000 жeни в CAЩ в кpaя нa aпpил и 
нaчaлoтo нa мaй 34% ca peшили дa зaбa-
вят бpeмeннocттa или дa имaт пo-мaлкo 
дeцa зapaди пaндeмиятa. 17% кaзвaт, 
чe иcкaт бeбe пo-paнo или пък пoвeчe 
дeцa.

Пpeз юни Вrооkіngѕ Іnѕtіtutіоn пyбли-
кyвa изcлeдвaнe, кoeтo пpoгнoзиpa, чe в 
CAЩ щe имa мeждy 300 xил. и 500 xил. 
пo-мaлкo бeбeтa пpeз 2021 г. в cpaвнe-
ниe c бpoя им, aкo нямaшe кpизa. Toвa 
oзнaчaвa, чe бpoят нa бeбeтaтa, кoитo 
нямa дa бъдaт poдeни, нaдxвъpля пo-
чинaлитe oт кopoнaвиpyca, кoитo към 
мoмeнтa ca oкoлo 150 xил.

Aкo двoйкитe „нaвaкcвaт“ пo-
къcнo, тoвa щe e чyдecнa нoвинa. Ho 
изcлeдoвaтeлитe пpoгнoзиpaт, чe гoлям 
дял, aкo нe и вcички paждaния, кoитo 
ca зaбaвeни зapaди кpизaтa, нямa дa 
бъдaт нaвaкcaни. „Cтaтиcтичecки тoвa 
пpocтo нe ce cлyчвa“, кaзвa Лyмaн Cтoyн, 

глaвeн инфopмaциoнeн диpeктop в 
Dеmоgrарhіс Іntеllіgеnсе, кoнcyлтaн-
тcкa кoмпaния c клиeнти кaтo Рrосtеr & 
Gаmblе и ЈРМоrgаn Сhаѕе.

Липcaтa нa вpeмe e нaй-вaжнaтa пpи-
чинa, пopaди кoятo

paждaниятa вepoятнo 
нямa дa ce cлyчaт

и cлeд пaндeмиятa. Maкap млaдитe жeни 
дa имaт oщe мнoгo гoдини, пpeз кoитo 
дa poдят, пo-възpacтнитe щe тpябвa дa 
paждaт пo-чecтo, зa дa пocтигнaт цeлтa 
cи зa бpoй дeцa.

Пpeз втopaтa пoлoвинa нa 20 вeк в 
CAЩ и нa мнoгo дpyги мecтa пo cвeтa 
paждaeмocттa пaдa пo вpeмe нa peцecии 
и ce възcтaнoвявa зaeднo c икoнoми-
кaтa. Изcлeдoвaтeлитe oчaквaxa тoвa дa 
ce cлyчи и cлeд peцecиятa oт 2007-2009 
г. Ho тoвa нe ce cлyчи.

Bъпpeки нaй-дългия пepиoд нa 
икoнoмичecкa eкcпaнзия в иcтopи-

ятa paждaeмocттa cpeд жeнитe нa 
възpacт мeждy 20 и 30 г., кoятo пaднa 
c 25% пo вpeмe нa peцecиятa, пpoдъл-
жи дa нaмaлявa. Ceгa, cлeд кaтo 18 млн. 
aмepикaнци зaгyбиxa paбoтaтa cи, нe e 
изнeнaдвaщo, чe мнoгo двoйки нe ca в 
нacтpoeниe зa дeцa. 

Зa икoнoмикaтa пo-мaлкo бъдeщи 
cлyжитeли oзнaчaвa пo-гoлямa тeжecт 
въpxy вceки eдин oт тяx зa пoдкpeпa 
нa бъдeщитe пeнcиoнepи. Bceки двe 
дeceти cпaд в paждaeмocттa oзнaчaвa 
нyждa oт yвeличaвaнe нa ocигypитeлни-
тe дaнъци c 0,4 пp. п. Бaвнoтo или oтpи-
цaтeлнo нapacтвaнe нa нaceлeниeтo 
нaтиcкa икoнoмикaтa.

Дopи и кoгaтo пaндeмиятa пpиклю-
чи, мнoгo oт пpoблeмитe пpeд жeни-
тe щe ocтaнaт - включитeлнo зaгyбaтa 
нa дoxoд зa цял живoт, кoгaтo нaпycнaт 
paбoтa, зa дa глeдaт дeтeтo cи, виcoкитe 
paзxoди зa гpижa зa дeтeтo, oбpaзoвa-
ниe, здpaвни зacтpaxoвки.

XБpoят нa бeбeтaтa, кoитo нямa дa бъдaт poдeни  
заради пандемията, нaдxвъpля пoчинaлитe oт COVID-19

В САЩ правят по-малко бебета. 
А това е лошо за икономиката

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
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PAY PROPERTY 
TAXES ONLINE AT

Due August 3 
Pay without penalty through October 1

Stay Home

•   Search $75 million in available refunds
•   Search $34 million in missing senior 

exemptions

MARIA PAPPAS SAYS

https://cookcountytreasurer.com
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Канада удължи забраната  
за влизане в страната
Канада удължи забраната за вли-

зане в страната, засягаща по-
вечето пристигащи от чужбина 

пътници, на фона на продължаващи-
те усилия за ограничаване на раз-
пространението на коронавируса. 
Министърът на обществената сигур-
ност Бил Блеър заяви в Туитър, че 
удължаването на забраната до 30 септември засяга пътниците, които влизат в 
Канада от страни, различни от САЩ. Отава и Вашингтон имат отделно споразуме-
ние за трансграничните пътувания, което ще се прилага до 21 септември.

В Монреал събориха статуя 
на бивш премиер

Протестиращи в Монреал събо-
риха статуя на бившия преми-
ер Джон Макдоналд, обвинен, 

че е въвел политика на асимилиране 
на коренното население на страната. 
Статуята, намираща се на площад „Ка-
нада“ от 1895 г., беше подлагана ре-
довно на вандалски прояви през по-

следните години. В неделя тя беше съборена по време на протест за намаляване 
на финансирането на полицията, в който се включиха няколкостотин души. При 
падането главата й се отдели и се изтъркаля на няколко метра.

Малък самолет се приземи  
на магистрала в Онтарио
Малък самолет се приземи 

аварийно на магистрала бли-
зо до Маркъм, Онтарио. По 

данни на полицията в резултат на 
инцидента няма пострадали. Освен 
пилота в самолета е имало и дру-
ги пътници, но точният им брой не е 
уточнен. Няма пострадали и сред шо-
фьорите на магистралата. Пътното 
движение е частично блокирано. Известно е, че самолетът е кацнал на магистра-
лата близо до местното летище. Причините не са съобщени.

Университетски преподавател 
обвинен в педофилия

Преподавател в Университе-
та Лавал, Квебек, бе обвинен 
в притежание на порнограф-

ски материали с малолетни и в съ-
причастност към подобен вид прес-
тъпления. Франсоа Матию-Потвен, 
който преподава във Факултета по 
наука и инженерство, няма да може 
да участва в откриването на нова-

та година, тъй като е задържан в затвора в Квебек. 36-годишният мъж е член на 
общността на инженерите в Квебек. Предстои да бъде разгледано искането му за 
пускане на свобода, докато тече разследването.

В Торонто ще спасяват дъб, 
по-стар от Канада
В сянката на своите небостър-

гачи, които стават все по-мно-
гобройни, Торонто се мобили-

зира, за да съхрани късче от своята 
история - величествен вековен дъб, 
който е по-стар от Канада. Градската 
управа иска да закупи частната къща 
в квартал Северен Йорк, в задния 
двор на която се намира внушител-
ният дъб. Високото 24 метра дърво от 
вида Американски червен дъб е едно 
от най-старите по тези места. Предполага се, че дъбът е на 300 години.

CANADA ТЕЛЕГРАФ

https://www.msbinsuranceagency.com/
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Б
ългарка за първи път влезе в 
Енциклопедията за световно 
наследство. Пробивът напра-
ви дизайнерката в световна-
та висша мода Милена Атана-

сова. Освен че се изявява с творбите си 
на големите подиуми, тя е и художник и 
преподавател.

Българката е работила с Аликзандър 
Макуин и Стела Макартни, получавала е 
комплименти от самия Карл Лагерфелд 
за своя мастер клас в Париж, но и фигу-
рира в списъка на творците със забеле-
жително цялостно творчество, а биогра-
фията й може

да бъде прочетена 
на 17 езика

Дамата, която дели времето и екс-
пертната си дейност между Париж и Со-
фия, е единствената българка в супер 
престижното издание на Енциклопе-
дията за световно наследство, което се 
смята за най-пълното досега. В него има 
статии, речник, електронни книги, спи-
сания и документи - уникален извор на 
информация за студенти, изследователи 
и любопитни читатели за миналото и на-
стоящето.

„Целта на Енциклопедията е да съби-
ра знания и да ги разпространява по 
целия свят - и да ги предава на онези, 
които ще дойдат след нас. Постигнато-
то през вековете ще помогне на пото-
мците ни да живеят по-добродетелно и 
по-щастливо“, коментира Милена Ата-
насова. Тя не само твори модели заедно 
с титаните, между които е Аликзандър 
Макуин, от чието студио получава бла-
годарствено писмо за принос си към ко-
лекциите, но е и автор на уникални тех-
ники в изящното изкуство. През 2012-а 
българката представя авторската си тех-
ника ‘’Рисуване на Вивалди’’ в парижката 
галерия „Де Коломбие“ в първата си са-
мостоятелна изложба, наречена

„Хармония на сезоните“
в памет на майка й.

„Вдъхновението се роди от факта, че 
в семейството бяхме четири деца - като 
четирите сезона на Вивалди. Четката за-
мества лъка на цигулката, като нейното 
движение е според ритъма и такта на 
музиката. Критиците нарекоха експози-
цията явление и тя влезе в постоянния 
френски официален представителен ка-
талог „Галерии и музеи“, където присъст-

ват и модните ми илюстрации.
Две от картините от „Хармония на се-

зоните“ влязоха в каталога и на аукцион-
ната къща „Друо“, разказа пред „Стан-
дарт“ Милена Атанасова, чиито пластики 
„от кутюр“ са сред другите изненади на 
сцената в Париж. Неслучайно българка-
та е поканена да води два класа в Инсти-
тута за мода „Студио Мод’’ във френската 
столица, а след тях избира мастер класа 
в Studio MVL fashion design.

Нейните студенти създават някои от 
най-успешните марки както в Париж, 
така и по света. Самата тя не спира да 
се изявява не само като дизайнер, но и 
като художник – на изложби в Швеция и 
Япония показва новаторски разработки 
и техники. В Париж пък е член на почет-
ното жури в няколко конкурса за млади 
творци и дизайнери и участва в събития 
с благотворителна цел – за подпомагане 
на талантливи деца от цял свят.

А за началото на съвместната работа с 
големите имена в модата като Аликзан-
дър Макуин, Стела Макартни, „Живан-
ши“ и др. българката разказва:

„На едно събитие, организирано от 
елита на Париж, се запознах с моя първи 
артистичен агент - дама, която ме пред-
стави в известни модни къщи в Париж.

От „Диор“ ми предложиха
дългосрочен договор

но се наложи да откажа, тъй като вече 

бях приела да работя в седалището на 
„Живанши“ на авеню „Джордж Пети“ в 
студиото за Висша мода. След това ме 
поканиха в „Ланвен“, също в седалището 
на модната къща, където се запознах и с 
Албер Елбаз, а след това участвах в пър-
вата колекция на Стела Макартни - и от 
там веднага ми предложиха да се вклю-
ча в колекциите на Александър Макку-
ин, където останах няколко поредни го-
дини“.

Сега Милена споделя, че й предстоят 
много новости. „Модата е една от най-
мощните световни индустрии. Творчест-
вото в модата е вечен отскок! Безкраен 
свят на чудесата. Ще се възползвам от 
моите творчески търсения като худож-
ник и дизайнер за създаването на още 
силуети, текстури и хармонии“, споде-
ли българката, цитирана от Fashion.bg. 
Тя продължава и развитието на различ-
ни творчески проекти, както и подготвя 
нови концепции за изява, в които ней-
ните студенти и последователи ще могат 
да се ситуират. „Паралелно ще продъл-
жавам да предавам обема на моя опит и 
знания от висшата мода на всички, кои-
то обичат света на модното изкуство“, не 
спира да мечтае Милена Атанасова.

Милена Атанасова – 
в Енциклопедията за 
световно наследство

Сн.: Fashion.bg, Instagram

XБългарката е дизайнер в световната 
висша мода, художник и преподавател
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В
зривът в Бейрут, сравнил го-
ляма част от града със земя-
та в началото на август, отне 
много човешки животи. Бед-
ствието рани стотици други, 

остави хиляди без дом. Но освен хората 
при подобни катаклизми страдат и тех-
ните животни и четириногите, които жи-
веят на улицата. И те, както и хората, са 
ранени, гладни или се разболяват.

Животните в столицата на Ливан оба-
че не са забравени от доброволците и 
специалистите, които се грижат за тях. 
Сред хората, които помагат на постра-
далите животни, са петимата членове на 
международния екип на фондация „Че-
тири лапи“. Част от него е и директорът 
на българския клон д-р Марина Ивано-
ва, разказва „Свободна Европа“.

„Още от деня на експлозията за нас 
беше ясно, че трябва да направим нещо, 
че ще дойде моментът, в който

трябва да имаме 
екип на място

който да оцени какви са нуждите и каква 
би била най-добрата помощ, която мо-
жем да окажем за пострадалите живот-
ни. При едно такова бедствие е ясно, че 
са засегнати не само хората, но и техни-
те домашни любимци, както и бездом-
ните животни“, казва д-р Иванова.

С нея говорим вечерта, след настъп-
ването на вечерния час, който е в сила 
в Бейрут. Заради него екипът може да 
работи между 6 часа сутринта и 18 часа 
вечерта. В началото разговорът ни пре-
късва заради слабия интернет. Разговор 
от 20 минути без прекъсване се смята за 
изключителен късмет.

Веднага след взрива в Бейрут фонда-
ция „Четири лапи“ започва да търси на-
чин да изпрати екип на място. В пър-
вите дни това е невъзможно, защото 
достъпът до най-засегнатите райони е 
забранен. Освен това екипът трябва да 
се съобрази с ограниченията, свързани 
с пандемията от COVID-19, и да намери 
начин да не прекара 14 дни под каран-
тина в Ливан.

Въпреки трудностите петима души от 

Австрия, Румъния и България присти-
гат в Бейрут и повече от 10 дни рабо-
тят в помощ на животните, пострада-
ли след взрива. Усилията са насочени в 
различни посоки. Ветеринарните лека-
ри в екипа оказват помощ на засегнати-
те животни. Организират се спасителни 
операции за залавяне на животни, наме-
рени на улицата. Търсят се стопаните на 
изгубени домашни любимци, а бездом-
ните животни се кастрират. Осигурява 
се храна.

„Шокът е много силен за самите живот-
ни, те не могат да разберат какъв е бил 
този толкова шумен за тях взрив. Без-
домните животни, които са разчитали 
винаги да намират на едно и също мяс-
то храна, се оказват без такава, хората ги 
няма. Има напълно разрушени райони и 
такива, които са евакуирани. Поех

един сигнал 
за изгубено куче

То душеше всеки срещнат на улицата 
и се мъчеше да разбере дали това е не-

говият стопанин. Животното не може да 
разбере защо не може да си намери сто-
панина, защо е на непознато място“, раз-
казва д-р Иванова.

Малкият екип разчита на съдействие-
то на местната организация за защита на 
животните Animals Lebanon и на добро-
волци. „Доброволците са страшно много 
и помагат за намирането на животни, за 
транспортирането им до клиники, кога-
то е необходимо лечение, с намиране на 
стопаните на изгубените домашни лю-
бимци.“

Един от най-тежките случаи, който д-р 
Иванова поема, е оранжев котарак с че-
репно-мозъчна травма и травма на око-
то. „Когато екипът пристигна, това беше 
най-спешният случай, който се нуждае-
ше от мигновена намеса и спешна опе-
рация. Всеки от нас знаеше, че череп-
но-мозъчните травми трудно се лекуват, 
и преди операцията дълго обсъждахме 
какво точно да направим за него и как. 
Започнахме с операцията на окото. Ока-
за се, че травмата на мозъка е точно зад 

него. Ставаше дума за кръвоизлив, кой-
то успяхме да отстраним със същата 
операция.“

Сега Гарфийлд, както лекарите са 
кръстили котарака, „живее втори жи-
вот“, казва д-р Иванова. „Още на след-
ващия ден след операцията той започ-
на да се храни, да се почиства и сега е 
просто страхотен.“ Ветеринарите пред-
полагат, че Гарфийлд е бил домашен, но 
до момента неговите стопани не са от-
крити.

Често обаче

загубените любимци 
се връщат

при хората си благодарение на усилията 
на доброволците. „Не всеки път, но голя-
ма част от изгубените любимци се съби-
рат със стопаните си и наистина е прос-
то уникално да се види срещата между 
човек и животно, след като са били раз-
делени“, казва д-р Иванова.

Сега екипът на „Четири лапи“ е в кон-
такт с институциите в Ливан за осигуря-
ване на доставки от храна и лекарства за 
засегнатите животни. Има активна дари-
телска кампания.

Марина Иванова работи във фонда-
ция „Четири лапи“ от 15 години. Става 
част от екипа на организацията като ве-
теринарен лекар, каквато е по профе-
сия.

Участвала е и в други мисии в райо-
ни, засегнати от бедствия, като част от 
специално подготвен екип на фондация 
„Четири лапи“. За пръв път участва в та-
кава операция зад граница през 2005 г. 
след опустошителното цунами, ударило 
Шри Ланка. След това помага след тай-
фуна във Филипините през 2006-а, след 
наводненията в Сърбия, а също и в Бъл-
гария при наводнението в Мизия и екс-
плозията в Хитрино.

„Спокойно мога да кажа, че работя 
това, което винаги съм мечтала. И това 
ми носи много голямо вътрешно удо-
влетворение“, казва тя.

XД-р Иванова е в екипа на „Четири лапи“, който пристига в района на бедствието

След взрива: Една българка 
спасява животни в Бейрут
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Руски СУ-27 бе вдигнат 
заради самолети на НАТО

Руски Су-27 прехвана самолети 
на Германия, Дания, САЩ и Шве-
ция над Балтийско море. Това 

съобщи Националният център за уп-
равление на отбраната на Русия. Ус-
тановено било, че германски патру-
лен P-3C Orion, US разузнавателен 
RC-135, разузнавателен самолет на 
датските Air Force Challenger и швед-
ски разузнавателен самолет Gulfstream летят около руската граница. Според 
Москва не е допуснато нарушение на руската граница. Веднага след прехваща-
нето Су-27 се е прибрал в базата.

Тежки глоби в Англия  
заради COVID-19

Във Великобритания организато-
рите на голямо нелегално съби-
ране на хора - около 3000 души, 

бяха глобени 10 000 паунда в съот-
ветствие с новите мерки срещу нару-
шителите на политиката на властите 
в борбата срещу коронавируса. Ми-
налия петък влезе в сила решението 
на правителството за глоба в размер 

на 10 000 паунда за организаторите на всяко незаконно събиране на много хора 
на едно място заради зачестилите нарушения на разпоредбите за ограничаване 
на разпространението на заразяванията с COVID-19.

Стотици арестувани  
на протести в Берлин
Полицията в Берлин арестува 

300 демонстранти по време на 
протести срещу рестрикции-

те, наложени от германското прави-
телство заради коронавируса. Око-
ло 38 хил. души излязоха на улиците 
в Берлин за предимно мирен про-
тест. По-късно стотици, много от кои-
то крайнодесни, се опитаха да щурмуват Райхстага. Редица бяха арестувани, а 
германските политици осъдиха атаките като „срамни“ и „неприемливи“. Част от 
замесените са имали отличителните знаци на крайнодясното движение.

Путин честити рождения 
ден на Лукашенко

Руският президент Владимир Пу-
тин е честитил рождения ден 
на беларуския си колега Алек-

сандър Лукашенко, който преди дни 
навърши 66 години. По време на те-
лефонния разговор двамата лидери 
са се договорили и за лична среща. 
„Срещата трябва да се състои в близ-

ките седмици в Москва“, съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Той до-
бави, че Путин и Лукашенко са се обявили за по-нататъшно укрепване на руско-
беларуския съюз и за „разширяване на взаимноизгодното сътрудничество във 
всички сфери“.

Китай задържа журналистка 
от Австралия
Китайските власти са задържали в 

Пекин австралийската гражданка 
Чън Лей, която от осем години е 

работела като водеща в китайската те-
левизия Си Джи Ти Ен. Това съобщи ав-
стралийската външна министърка Ма-
рис Пейн. Пекин е съобщил официално 
на правителството на Австралия за ареста на Чън Лей на 14 август, а австралий-
ски дипломати са могли да разговарят с нея по видеовръзка едва на 27 август. За 
момента няма повдигнати обвинения срещу журналистката.

WORLD ТЕЛЕГРАФ

https://www.krilchev.com/
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 блог

(Отворено писмо до премиера)

Господин Министър-председател,

Обръщам се към Вас като гражданин. Ар-
тистът и човекът в мен трудно биха намери-
ли пресечни точки с Вас. С това писмо се об-
ръщам и към всички политици, които тайно 
или явно стоят зад Вашия проект за държав-
ност.

В България повече от месец се случва 
нещо. Нещо, което Вие явно не разбирате 
или по-скоро не можете да разберете: Един 
неочакван изблик на социална енергия, кой-
то според предварителните Ви сметки би 
трябвало бързо да отече в плаващите пясъ-
ци на родните непукизъм, нихилизъм и без-
волие. Но той продължава по-дълго от пред-
вижданото въпреки сменящите се стратегии 
да го омаловажите или оклеветите. Защо ста-
ва така?

COVID-19 доведе в домовете ни страха и 
паниката. Същите онези страх и паника, кои-
то Вие експлоатирахте с PR акции и с обикол-
ки с джип, които освен да дадат своя дан за 
глобалното затопляне, демонстрираха и та-
ланта Ви да превърнете дори песен от ита-
лианската съпротива в домашна чалга, доп-
ринасяйки, за кой ли път, за бетонирането 
на лошия вкус като единствено средство за 
легитимност в очите на електората. Предста-
вяхте свойствения си мачизъм като достойн-
ство, с което ще погалите или пък отвърти-
те някой шамар там, където трябва, но който 
ще Ви осигури това, което в психологията се 
нарича Стокхолмски синдром, или с други 
думи, парадоксалното привързване на жерт-
вата към мъчителя си.

Българинът от години живее в подобен 
психологически и физически тормоз и за 
плашещо голяма част от населението той се 
е превърнал в неизбежна нормалност. Това, 
което обаче пропуснахте да видите с идване-
то на COVID-19, е, че той физически върна в 
родината огромно количество млади бълга-
ри, а също и попречи на други такива да за-
минат да учат или работят навън. Така се по-
яви онази критична маса от образовани и 
мислещи мъже и жени…

Така се оказа се, че критична маса, способ-
на да обърне статуквото, все пак съществува 
и това е огромен шанс за иначе измъчения 
процес на демократизация, който толкова 
отдавна предъвкваме, че вече се изпразни 
от смисъл. А Вие разчитате именно на това 
отсъствие на смисъл, на тази празнота и де-
магогия, защото се храните с тях. Нищото по-
ражда нищо и от нищото не произлиза нищо 
освен примиренческата безнадеждност на 
обществото.

Този климат роди новото животно на по-
литическата сцена - Популиста. Популистът 
флиртува със страховете на хората, превръ-

ща държавническото говорене в разговор 
на маса, фамилиарничи, докато казва едно, 
мисли друго, а върши трето, служи си с от-
кровени лъжи, за да поляризира докрай об-
ществото, а ако мине номерът, би оглавил и 
протестите срещу себе си. И всичко това с 
една-единствена цел - да запази властта и 
статуквото, в чието изграждане е вградил 
сянката си. Той по презумпция смята хора-
та за глупаци или поне за страдащи от загу-
ба на краткосрочната памет. Как иначе би си 
позволил да мълчи пред лицето на безсрам-
ни аудиозаписи с неговия глас и снимки, на 
които - макар кралят да е гол - пистолетът е 
наблизо, а пачките много. И това, уви, не е 
лош гангстерски филм, това е част от целе-
насоченото насаждане на идеята, че видите 
ли, „няма лоша реклама“ и че всичко това е 
нормално...

Опасявам се, че Вие никога не сте имали 
политически проект или визия отвъд дреб-
ната мисъл „да усвоим едни пари“. А визията 
на политика се определя от неговите хори-
зонти. Ако хоризонтите са тези на махалата, 
държавата се третира като отдалечено и за-
пуснато гето, а управленската логика е тази 
на тартор на квартална шайка. И понеже в 
гетото Законът отсъства, бандата установя-
ва свои правила и принципи, свой шариат 
със свои сараи, смазвайки всяка съпротива 
по пътя си. В зависимост от географската ши-
рина това става на принципа на кървави са-
моразправи или с по-префинени методи за 
всяване на страх, докато не превърне цялата 
държава в добре смазан корупционен меха-
низъм. Той на свой ред поражда злокачест-
вен политически и икономически елит. Така 
стигнахме до фасадната демокрация с руско-
азиатски привкус, подхранвана от връзкар-
ство и въпиюща некомпетентност.

В годините на Вашето управление тази ло-
гика се просмука във всички нива на държа-
вата чрез системно погазване на всякаква 
законност, чрез мрежа от обвързани фирми 
за предрешени държавни поръчки, изпъл-
нени калпаво заради пренасочени средства, 
чрез откровени кражби на успешни бизне-
си, разпределяне на зони на влияние и бал-
кански клиентелизъм, който осигурява без-
препятствено забогатяване на върхушката 
от приближени за сметка на обедняването 
на обикновения гражданин. Тези процеси 
бяха институционализирани като функции 
на държавата, подкрепени от прокуратура, 
която вместо правосъдие предлага палячов-
щини, и подпомагани от откровено жълта 
преса, която има малко общо с принципите 
на журналистиката.

Това ли е Вашият политически проект? 
Най-обикновена Cosa nostra, или преведе-
но на български, „нашето си нещо, нашите 
интереси, нашият бизнес“. Това са само част 
от метастазите на Вашето управление, дове-
ло до безпрецедентни ракови образувания в 
социалната и икономическата тъкан на дър-
жавата. Ако организмът не задейства имуни-
тета си, той е обречен на гибел. В момента 
българското общество, или поне най-будна-
та му част, се бори за своето оцеляване.

Днес основната думата на протеста е ЗА-
ЕДНО независимо от обичайните опити той 
да бъде яхнат, изкривен и омаломощен. Вие 
се оказахте зад борда и е безотговорно да си 
играете с идеята за Велико Народно събра-
ние, сякаш това е пореден фокус, изваден от 
торбичката на PR екипа Ви.

Защото Историята Ви гледа, а нейният съд 
е безпощаден.

Благодаря за времето, което отделихте, за 
да прочетете това писмо.

ГАЛИН  
СТОЕВ*

*Режисьор, директор на Националния драматичен театър в Тулуза, Франция

Cosa Nostra ли е 
политическият ви 
проект, г-н Борисов?

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

„Гугъл е жена. Не те оставя 
да довършиш изречението, а 
предлага свои идеи.“
Консултантът Димитър Ашиков 

в профила си във Facebook

„Най-нормално е, ако утре „Левски“ пак 
закъса, господин Пеевски отново да 
помогне.“

Вторият по сила акционер в „Левски“ 
коментира даренията на депутата от 

ДПС за синия клуб

„Променят Конституцията на Република 
България, за да защитят Шиши и Киро.“

Това написа на страницата си във Facebook 
укриващият се в Дубай обвиняем бизнесмен 

Васил Божков.

„Както е тръгнало, ще разрушим държавата, 
за да угаждаме на планетата на маймуните от 
жълтите плочки. Не, благодаря. Няма нужда!“

Зам.-председателят на Народното събрание 
и лидер на НФСБ Валери Симеонов коментира 

оставката на Данаил Кирилов като министър на 
правосъдието

„Марешки ми е като служител в 
кол център. Усилено вярва, че 
вярват на думите му.“

Актьорът и тв водещ Васил 
Мавриков в профила си във 

Facebook

https://www.facebook.com/dr.dilyana.angelova
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Секс скандал с религиозен 
ректор и поддръжник на Тръмп

Ш
умен секс скандал на-
бира сили в Съединени-
те щати. В основата му 
са влиятелният религи-
озен лидер Джери Фо-

луел-младши и съпругата му Беки, об-
винени в действия, противоречащи на 
морала, който проповядват. Скандалът 
има и политически елемент, защото Фо-
луел е ключова фигура в консерватив-
ните среди на Америка, един от хората, 
убедили много републиканци да зало-
жат на Доналд Тръмп при избирането 
му за президент преди четири години.

Избухналият скандал накара Фолуел 
да напусне ръководното място в еванге-
листкия университет „Либърти“, създа-
ден от баща му, телеевангелиста Джери 
Фолуел-старши. В „Либърти“ онлайн и 
на терен се обучават над 100 000 души. 
Това е място, което изисква от свърза-
ните с него спазване на строг морален 
кодекс, обвързан с религията.

Сега бизнес партньор на Фолуел оба-
че твърди, че е имал 
дългогодишна 

сексуална връзка със съпругата на ре-
лигиозния лидер Беки. Много по-мла-
дият Джанкарло Гранда стигна още по-
далече, като разкри пред Ройтерс, че 
самият Джери нямал нищо против връз-
ката и дори напротив, обичал да гледа 
как той прави секс с жена му.

В интервюто си за агенцията Гранда 

разказва, че се е запознал със семей-
ство Фолуел, докато е работил в хотел 
в Маями като човека, който поддържал 
басейна. Всичко започнало през 2012 г., 
когато той бил 20-годишен. По това вре-
ме Джери Фолуел е бил на 49, а жена му 
Беки - на 45.

Гранда си спомня как един ден, след 
като разговарял с негови връстнички, 
Беки Фолуел се приближила и му обяс-
нила, че тези момичета „не знаят какво 
правят". И също, че на него му трябва 
„някой с повече опит". След разговора 
предложила да отидат в хотелска стая.

„И тогава каза:

„Има още едно нещо“
Аз отвърнах: „Окей". А тя каза: „Съпру-

гът ми обича да гледа". И тогава се появи 
той, носейки само бански“, продължава 
разказа си Гранда.

Според твърденията на младия мъж, 
връзката му с госпожа Фолуел е продъл-
жила седем години - до 2018-а - и афера-
та не е била само с нея, а и със съпруга 
й. „Джери обичаше да ни гледа от ъгъла 
на стаята“, разказва Гранда.

Той е представил пред Ройтерс имей-
ли, съобщения и други доказателства, 
които подкрепят думите му. Гранда, кой-
то днес е на 29 години, твърди, че „ня-
колко пъти годишно“ се е срещал със 
семейството в Маями и Ню Йорк, както 
и в дома им във Вирджиния.

Гранда се появи публично като фигу-
ра, близка до семейство Фолуел, преди 
две години. Тогава BuzzFeed News съоб-
щи, че двойката се е сприятелила с Гран-
да и ще започне бизнес с него, купувай-
ки хостел за младежи в Маями през 2013 
г. Тогава в материала на BuzzFeed News 
представител на семейство Фолуел каз-
ва, че на Гранда е предложен дял в Alton 
Hostel LLC, защото той живее в Маями и 
може да бъде мениджър на младежкия 
хостел. Корпоративните регистри по-
казват, че Гранда и сега има участие в 
начинанието.

Семейство Фолуел очевидно са зна-
ели, че в Ройтерс ще се появи интервю с 
Гранда, защото ден по-рано, на 24 август, 
самият Джери Фолуел прави изявление 
пред вестник Washington Examiner, в 
което предлага своята версия за случи-
лото се. В нея той не отрича, че жена му 
е имала връзка с младия мъж, но твър-
ди, че не е знаел за нея и не е имал учас-
тие в аферата. Фолуел обвинява Гранда, 
че се опитва да изнудва семейството му 
за пари. Гранда обаче отрича такива на-
мерения и твърди, че иска единствено 
справедливо откупуване на неговия дял 
в общия бизнес.

В своята версия за случилото се Фолу-
ел разказва още, че е знаел, че съпру-
гата му е изневерила, но двамата са се 

справили с това и дори са излезли по-
сплотени от кризата.

„По време на ваканция преди осем 
години Беки и аз срещнахме ам-
бициозен млад мъж, кой-
то работеше в хотел и 
спестяваше пари, 
за да учи... Чле-
нове на мое-
то семейство 
след това на-
правиха ин-
вестиция в 
местен имот, 
включиха го 
в сделката, 
защото той 
можеше да 
изпълнява ак-
тивна роля в ме-
нажирането му, и 
станаха близки с него 
и семейството му“, разказ-
ва Фолуел.

По думите му малко след 
това неговата съпруга е има-
ла „неуместна лична връзка с тази лич-
ност". Семейството обаче превъзмогна-
ло случилото се, а днес любовта им била 
„по-силна отвсякога“.

Оттеглянето на Фолуел от ръковод-
ното място в евангелисткия универси-
тет „Либърти“ ще е загуба на огромна 
поддържаща сила за американските 
консерватори. Неговата изненадваща 
подкрепа за Доналд Тръмп през 2016 
година помогна за неговата номинация 
за президент на републиканците.

53-годишната Беки Фалуел също е по-
литическа фигура. Тя беше член на кон-
султативния съвет на групата „Жени за 
Тръмп“, която се бори са преизбиране 

на президента за втори мандат. Тя го-
вори и по време на панел със съпруга 
си и Доналд Тръмп-младши на мина-

логодишната Конференция за 
консервативна политика, 

което е годишното съ-
биране на консер-

ваторите. Дже-
ри Фолуел и 

други я нари-
чат „Първата 
дама на Уни-
в е р с и т е т а 
„Либърти“.

Пред „По-
литико“ Гран-

да комен-
тира, че по 

същото време, 
когато Фолуел му 

е предложил да от-
купи дела му в бизне-

са, той му разкрил също, 
че Тръмп мисли да се кандида-
тира за президент.

Според младия мъж двете 
събития са свързани и Фолуел се е оп-
итвал да премахне доказателства, че 

семейството му е свързано с Гранда, в 
очакване на бъдещите си политически 
ангажименти, които ще доведат и до по-
вече любопитни очи, насочени към се-
мейното ложе.

Също според Гранда Фолуел се е 
променил след избирането на Тръмп 
за президент на САЩ - бил е „опиянен 
от власт“ и се е държал сякаш „всичко 
може да му се размине“.

XГледал как жена му 
прави секс с други

XДжери Фолуел-младши бе принуден да напусне евангелисткия 
университет „Либърти“, на който беше ръководител

Не само госпожа Беки изглежда заме-
сена в секс афери. По-рано това лято в 
профила на господин Джери се появи 
снимка от ваканцията на двойката с при-
ятели на яхта, собственост на Универси-
тета „Либърти“. На нея Джери Фолуел, с 

разкопчан цип и частично повдигната 
риза, прегръща друга жена – асистентка 
на Беки. Снимката беше бързо изтрита. 
По-късно Джери Фолуел обясни, че пос-
тът е бил шега и че жената е била бре-
менната асистентка на жена му.

За сексуални сцени с г-жа Фолуел 
разказа и бивш студент в университета 
„Либърти“, президент на който доскоро 
бе Джери Фолуел. Младежът, който по 
време на случката е бил на 22 години, 
сподели, че Беки скочила в леглото му 
и му направила орална любов. Това се 
случило една вечер в дома на Фолуел, 

когато бившият студент останал след 
репетиция на рок групата, в който той и 
един от синовете на Беки и Джери сви-
рели.

Било малко преди началото на но-
вия семестър в „Либърти“. Той разказа 
пред POLITICO, че тя е била инициатор 
на акта, а след това, въпреки че той от-
блъсквал по-нататъшни опити за ново 
сближаване, Беки не преставала да го 
преследва, като му предлагала подаръ-
ци и му пишела недвусмислени съоб-
щения във Facebook.

„Тя беше агресивна“, споделя мла-
дият мъж. Съобщенията, скрийншото-
ве от които бившият студент предал на 
POLITICO, свидетелстват за флиртува-
не, което не би трябвало да се очаква 
от майка, общуваща с приятел на сина 
си.

Едно от тях споменава обща приятел-
ка, която „каза, че иска да си отрежеш 
бретона, когато се подстригваш. Аз ми-
сля, че си красив такъв, какъвто си“, 

пише Беки Фолуел в съобщение, изпра-
тено през септември 2008 г. „Не искаш 
да покриваш убийствените си очи, но 
знаеш, че бретонът ти ме подлудява...:)“.

В свое изявление Джери и Беки Фо-
луел нарекоха твърденията на бившия 
студент „лъжливи и фантастични обви-
нения по наш адрес“. „Тези фалшиви и 
пошли лъжи раняват нас и семейство-
то ни и ние ще им отговорим с истина-
та в подходящо време. В този момент 
смятаме, че най-добре би било да про-
дължим напред и да помогнем на общ-
ността на „Либърти“ да се съсредоточи 
върху блестящото си бъдеще.

Бившият студент пък от своя страна 
споделя, че изпаднал в депресия след 
случилото се, защото семейство Фолу-
ел било пример за морал, даван често 
от майка му. Той държал в себе си ис-
тината, не я споделил с роднините си, а 
месец по-късно разказал за случилото 
се пред друг студент, който потвърди за 
това пред POLITICO.

В Instagram: Джери със смъкнат цип...

Бивш студент: Госпожа Беки скочи в леглото ми

Джери Фолуел-
младши с Майк Пенс. 

Джери Фолуел-младши и съпругата му Беки. 

Джери Фолуел-младши с Доналд Тръмп. 

Сн.: БТА

Сн.: БТА

Любовният 
триъгълник – 

Беки, Джанкарло  
и Джери. 

Сн.: National Post

Фолуел напуска университета 
с 10 млн. долара

Заради скандала на 7 август изпъл-
нителният комитет към попечителския 
борд на Университета „Либърти“ съоб-
щи, че Фолуел ще си вземе „безсрочен 
отпуск“ от заеманите постове. Причи-
ната е, че снимката е в противоречие 
с религиозните ценности на „Либърти“.

Фолуел през годините е допринесъл 
за разширяването на създаденото от 
баща си Джери Фолуел-старши учебно 
заведение, в което са залегнали еван-
гелистки идеи.

В кодекса на „Либърти“ обаче пише, 
че „сексуалните взаимоотношения из-
вън библейско предопределен брак 
между мъж и жена не са допустими“.

Така след скандала неизбежно се 

стигна и до оставката на Фолуел като 
президент на учебното заведение. А 
изпълняващият длъжността в негово 
отсъствие - Джери Прево, се обърна 
към университетската общност с мол-
ба да се молят за учебното заведение и 
за „неговото ръководство - минало, на-
стояще и бъдеще“.

Въпреки всичко Фолуел не е за жа-
лене - според запознат с неговия до-
говор, възможно е бившият президент 
да получи компенсация от „Либърти“ в 
размер на общо 10,5 милиона долара. 
Те ще се стичат в банковата му сметка 
през следващите две години, въпреки 
че вече не е част от ръководството на 
университета.
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 в цифри

светлинни години е 
дължината на ниско-
честотен радиомост, 
открит от междуна-
роден екип от астро-
номи. Той свързва два 
галактически клъстера 
в ранните етапи на про-
цеса на тяхното сливане. 
Това е едва вторият подо-
бен радиомост, открит от уче-
ните за цялото време на наблю-
дения.

мигранти бяха спасени от кораб, ку-
пен от британския уличен художник 
Банкси за това. Корабът носи името 
на френската феминистка и анархистка 
Луиз Мишел. Той е украсен с рисунки на 
Банкси, като момиче в спасителна жилет-
ка, което държи в ръка спасителен пояс 
във формата на сърце. Плавателният съд 
е предназначен за мигранти от Северна 
Африка към Европа.

19 000
животни от зоологическата градина в Лондон ще бъдат претеглени от служителите, за да видят 
как им се е отразило най-дългото й затваряне след Втората световна война. Докато зоологическа-
та градина беше затворена заради епидемията, някои от животните бяха видимо тъжни. Те толкова са 
свикнали с хората, че когато не ги виждали, се омърлушили и видимо отслабнали.

89

6,5 млн. 

33
-годишна пираня е най-стара-
та в света. Тя е собственик на 
мъж от Турция, а той твърди, 
че е най-възрастният екзем-
пляр от този вид на планетата. 
39-годишният Камил Елмали сто-
панисва хищната риба на име Да-
даш в магазина си за чанти в Ер-
зурум. След като отбелязва 33-ия 
си рожден ден, Дадаш се превръ-
ща в местна знаменитост и хора-
та се стичат да го зърнат.

https://www.brookhavenmarket.com/
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С
ъвременният човек все пове-
че губи връзката си с приро-
дата, особено градските хора. 
А майката Земя ни е дала тол-
кова много възможности да 

поддържаме нашето физическо и духов-
но здраве. Една от тях е дендротерапия-
та – лекуване с дървета.

Пpиpoдoлeчитeлитe ca yбeдeни, чe 
чoвeк мoжe дa ce cвъpжe пpякo c eнep-
гийния пoтoк нa дъpвoтo и тaкa дa 
нaмepи oблeкчeниe нa тeлecнитe cи и 
дyшeвнитe бoлки.

Oщe cтapитe гъpци ca пoзнaвaли мo-
гъщия cилoв

пoтeнциaл нa „бoгoвeтe 
в зeлeнo“

Днec нeoбxoдимocттa дa paзглeждaмe 
тялoтo и дyшaтa кaтo eдиннa cиcтeмa e 
вce пo-яcнa и мнoзинa тepaпeвти в чyж-
бинa вeчe paзpaбoтвaт зa пaциeнти-
тe cи иcтинcкa пpoгpaмa зa „лeчeниe oт 
гopaтa“.

Основава се на изучаването на въз-
действието на енергията на дърветата 
върху човека. Всяко растение е „обви-
то“ с енергиен слой, подобен на аурата 

при хората, и е доказано, че като мощ-
ни природни лечители със своите био-
енергетични способности те влияят на 
човешкото здраве и настроение. За да 
бъде правилно обаче лечението, е не-
обходимо да се познават свойствата на 
всеки дървесен вид и да се спазват ня-
кои основни правила на терапията.

Бреза – нейната максимална актив-
ност е между 5 и 9 сутринта. Енергетика-
та й успокоява, релаксира. Помага при 
депресия или просто лошо настроение. 
Това е чудесно дърво, ако търсите къде 
да си изплачете болките.

Дъб – черпете от него енергия между 
21 и 3 ч. през нощта. Енергията на дър-
вото е властна, мощна, силна. Но при 
него не се отива с лоша енергия. Първо 
се успокойте и се отървете от негатив-
ните си мисли.

Бор – той се отличава с мощна енер-

гия. Ще ви излекува, ако

сте потиснати и 
с намален тонус

Но не се докосвайте до бора, ако не 
ви е понижена енергетиката, защото той 
ще ви презареди и може да ви направи 
агресивни.

Ясен – притежава най-тънката, чиста 
и положителна енергия сред дървесни-
те видове. Идеално изчиства полето, въ-
вежда мислите в ред, прекрасен е за ме-
дитация. Активността му е между 11 и 13 
ч. на обед.

Липа – мека, приятна енергетика, коя-
то показва максимална активност меж-
ду 14 и 20 ч. вечерта. Дарява усещането 
за топлота и уют. Ако се чувствате нераз-
брани, прегърнете ствола й и помълче-
те. Същото качество ще пренесете и в 
дома си с мебели от липова дървесина.

Върба, ива – ето вашият лечител, ако 
страдате от умора и крайно изтощение. 
Активността й е максимална между 18 и 
21 ч. Възстановява жизнените сили, пре-
махва главоболие, успокоява нервите.

Топола – отличава се от другите ви-
дове с равна, праволинейна и умерена 
енергетика.

Тя възстановява 
душевните сили

Максимална активност от 15 до 18 
ч. Ако изпитвате безнадеждност или 
объркване, тополата ще помогне. Но не 
стойте дълго до нея, защото тя ще пое-
ме цялата лоша енергия и ще продължи 
и с полезната ви. Общувайте с дървото 
само по няколко минути.

Японски екип от учени замерва, че за 

добро психическо и физиологично със-
тояние човекът трябва да прекарва в го-
рата 250 часа годишно. Разходка, пик-
ник, събирането на гъби или къпането в 
планинско езеро изчистват енергетика-
та и възстановяват силите.

Дървесните видове обаче не въз-
действат еднакво на всички хора. За 
около 50% от човечеството дъбът е сил-
но полезен, но за 30% по-голяма полза 
носят брезата, липата и някои други ши-
роколистни видове. Едва 10-15% от хо-
рата се лекуват максимално добре в бо-
рова гора.

Застанете до ствола 
и го обгърнете с ръце

Допрете глава до кората. Може прос-
то да постоите или да излеете болката 
си мислено. Но преди това опитайте да 
усетите как ви се отразява този контакт. 
Трябва да усещате спокойна, зарежда-
ща енергия и нищо да не ви безпокои. 
За предпочитане е да изберете прави и 
гладки стволове, които изглеждат здра-
ви и силни.

Ако дървото ви действа добре, из-
ползвайте по-облекчена поза за кон-
такт. Обърнете се гръб и опрете в дърво-
то петите и максимална площ от тялото. 
Добре е целият гръбнак да се докосва 
до дървото. Сложете ръце на коленете. 
Това положение възстановява нервната 
система, лекува радикулит, хипертония, 
бъбречни патологии и освежава мозъка.

Когато контактувате с дървото об-
ратно – с гърдите, по-добре се лекуват 
дробовете, сърцето, червата, стома-
ха, половите органи. Прегръщането на 
ствола увеличава имунитета.

Всяко растение е „обвито“ с енергиен 
слой, подобен на аурата при хората

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com
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Лечение от гората: 
Облекчение за 
душата и тялото

https://taniasells.com/
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Н
овата пролетно-лятна ко-
лекция от Jacquemus е обяс-
нение в любов. Симон Порт 
Жакмюс показа поетичната 
страна на творчеството си 

още с миналогодишната си колекция, 
която представи сред лавандулови по-
лета.

Тази година пролетно-лятната му ко-
лекция носи името „L’Amour“ и е посве-
тена на неговия екип. В Инстаграм про-
фила на Jacquemus той споделя, че по 
време на пандемията му е липсвал кон-
тактът с любимите му колеги и това го е 
вдъхновило да посвети на тях следваща-
та си колекция. За разлика от много ди-
зайнери, Симон Порт Жакмюс не се от-
казва от ревютата на живо, тъй като за 
него човешкият контакт стои в есенци-
ята на модата и избира романтична ло-
кация на час път от Париж - житна нива. 
Сред природата той успява да създаде 
неповторимата

атмосфера на летен 
празник

едно истинско честване на любовта и 
едновременно с това да осигури всички 
нужни мерки за безопасност, които на-
лага извънредното положение.

Локацията и начинът на провеждане 
на ревюто напълно отговарят на поети-

ката на самата колекция. Виждаме флу-
идни кройки, носени от модели с раз-
лични видове телосложение, част от 
обещанието за инклузивност на марка-
та. 

Сред дамските кройки забелязваме 
много широки панталони, с висока та-

лия, комбинирани с къси горнища, фини 
рокли, които сякаш обгръщат тялото, 
поставени в контраст с малки структу-
рирани чанти. Открояват се нежни ню-
анси като екрю, пастелно зелено, синьо, 
жълто, бежово, пастелен нюанс на брик.

Симон Порт Жакмюс споделя, че част 
от рефенциите и вдъхновенията му за 

тази колекция са керамиката на Прова-
нс, стихотворение от Миро, цветът на 
покривката за маса на баба му и купа с 
череши. Това не трябва да изненадва, 
тъй като дизайнерът се представя като 
човек, който обича живота, слънцето, 
плодовете, Марсилия и поезията.

Jacquemus в 
цъфналата ръж
Симон Порт Жакмюс 
отново показва 
поетичната си страна 
с новата си колекция

Сн.: БТА
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Т
ърсенето на кенчета нараства 
по време на пандемията от 
коронавирус, като насърчава 
производителите да увеличат 
производствения капацитет, за 

да предотвратят недостига и да се въз-
ползват от тенденция, за която се обза-
лагат, че ще се задържи, пише The Wall 
Street Journal.

След като баровете и ресторантите в 
САЩ затвориха, потребителите се втур-
наха в супермаркетите да купуват на-
питки в големи стекове, обикновено 
продавани в алуминиеви кенчета, твър-
дят мениджъри. Продажбите на консер-
вирана храна също скочиха.

Това ускорява промяната в полза на 
алуминиевите кенчета, които и преди 
това заемаха по-голям дял в сравнение 
със стъклените и пластмасовите бутил-
ки. Производителите приписват нара-
стващата им популярност на това, че са

по-леки и по-здрави
от стъклото и имат по-висок процент на 
рециклиране от стъклото и пластмасата.

Продажбите на дребно на алумини-
еви кенчета за напитки през март се уве-
личават с почти 24% по обем и оттогава 
продължават да нарастват силно, посоч-
ва изследователската компания IRI. Де-
лът на кенчетата на пазара на американ-
ска бира и на други алкохолни напитки 
се повишава от 60 на 67% през първото 
тримесечие, сочат данни на Национал-
ната асоциация на търговците на бира. 
Процентът остава 65% през второто 
тримесечие, въпреки че някои барове и 
ресторанти отварят врати отново.

„Търсенето е просто налудничаво“, 
казва Катлийн Питре, главен търговски 
директор на Ball, най-големият произво-

дител на алуминиеви кенчета за напит-
ки в света. Търсенето се повишава рязко 
не само за стандартните кенчета от 350 
мл, но и за високите, лъскави кенчета за 
алкохолни напитки, казва тя в интервю.

Ball планира да пусне две нови произ-
водствени линии през следващите сед-
мици в Тексас и Джорджия, като и двете 
линии имат капацитет да произвеждат 
по един милиард кенчета годишно. Въ-
преки това компанията изчислява, че

ще внесе два милиарда 
кенчета

през тази година от Европа, Индия и 
Бразилия, за да задоволи търсенето в 
Северна Америка.

Crown Holdings, друг голям американ-
ски производител, заяви, че първона-
чално е успял да посрещне нарастващо-
то търсене в Северна Америка чрез внос 
от Латинска Америка, където търсенето 
е спаднало след удара на Covid-19. 

Сега търсенето 
отново нараства

и макар Crown да ускорява инвестици-
ите в две линии в САЩ, все пак очаква 
недостиг. 

Извън САЩ търсенето варира. Про-
дажбите на напитки в кенчета в Южна 
Европа спадат заради по-малкото турис-
ти, но се увеличават в Германия и Вели-
кобритания, подкрепени от покупки на 

бира в супермаркетите.
Не всички компании се борят с не-

достига. Пивоварът Budweiser Anheuser 
Busch заяви, 

че е предвидил недостига 
на кенчета 

след удара на Covid-19. „Ние се подгот-
вяме за изваждане на кенчетата от доста 
време“, каза главният изпълнителен ди-
ректор Карлос Брито. Някои компании 
залагат, че по-високото търсене е тук, 
за да остане - не само по отношение на 
кенчетата, но и на консервираните хра-
ни, които отчетоха 23,5% ръст в САЩ за 
шестте месеца до юни по данни на из-
следователската компания Nielsen.

XПроизводителите в САЩ увеличават производствения капацитет и пак се задъхват

„Търсенето просто е 
налудничаво“: Кенчето изчезва!

Сн.: Bloomberg

https://doctors.advocatehealth.com/p-plamen-n-dotchev-elk-grove-village-obstetrics-gynecology
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Ч
удите ли се дали тонът ви по 
време на срещата е бил по-
груб от обичайно? И ще се 
изненадате ли, че сте разго-
варяли с колега по-сърдеч-

но и весело, отколкото с друг? За тези и 
много други неща вече можете да полу-
чите отговор от новата смарт гривна на 
Amazon. Освен че ще преценява тона ви, 
тя ще анализира качеството на съня ви 
или разпределението на телесните ви 
мазнини.

Технологичният гигант предлага от 
миналата седмица новия си продукт 
- гривна без екран, наречена Амазон 
Хейлоу (Amazon Halo). Функциите на ус-
тройството включват непрекъснато 3D 
сканиране на тялото за откриване на те-
лесни мазнини и разпознаване на гласо-
вия тон, за да се анализира емоцията.

Както при много подобни аксесоари и 
умни часовници, идеята е потребителят 
да може да прецени здравето и благопо-
лучието си по точен и персонализиран 
начин и да се научи как да ги подобри.

Гривната се предлага с допълнителен 
изненадващ детайл:

функцията „Тон“
определя дали гласът на носещия я по-
требител звучи повече или по-малко по-
зитивно. „Благодарение на нея потре-
бителят може да разбере по-добре как 
тонът му се възприема от околните и да 
му помогне да подобри комуникацията 
и отношенията си“, се посочва в изявле-

нието, направено от компанията и цити-
рано от dir.bg.

Гривната също така записва интензив-
ността на движение по време на упраж-
нения, качеството на съня, сърдечния 
ритъм и други променливи в точкова 
система. Бягането, например, носи по-
вече точки от ходенето.

Потребителят може да избере дали да 

сподели резултатите си с партньори.
От Амазон уверяват, че цялата тази 

лична информация ще бъде защитена и 
лесно може да бъде изтрита.

Гривната струва 65 долара в предпро-
дажба в САЩ с 6-месечен абонамент за 
разширените функции, след което ще се 
предлага за 100 долара с месечен або-
намент от 4 долара.

XГигантът навлиза на пазара на устройствата за мониторинг на здравето

Умна гривна от 
Amazon сканира 
тялото и емоциите

Samsung представи новия Galaxy 
Z Fold2, но не издаде много кон-
кретни детайли. Очаква се цената 

и характеристиките да са ясни на 1 сеп-
тември. Сега обаче се появи видео, на 
което е показан отблизо новият дизайн, 
както и някои софтуерни хитрости, раз-
казва HiComm.

По средата на екрана се вижда лека 
сгъвка, но това може и да е оптическа 
измама, породена от свет-
лината. Виждаме, че е 
наличен и Flex Mode, 
който дебютира 
при Samsung 
Galaxy Z Flip. 
Това озна-
чава, че 
специ-
а л н а -
та панта 
п о з в о л я в а 
телефонът 
да рабо-
ти в по-

вече от две позиции (сгъната и разгъ-
ната).

Виждаме Flex Mode в действие, кога-
то е отворена камерата. Картината ос-
тава в горната половина на смартфона, 
а всичко останало в долната. Показа-
ни са още сгънатият 6.2-инчов дисплей 
в действие, както и режимът за 120 Hz 
скорост на опресняване на екрана.

Samsung показа 
новия Galaxy Z Fold2

Xiaomi Mi TV LUX е предназначен 
да се превърне в първия в све-
та масово произвеждан прозра-

чен телевизор. Невероятната техноло-
гия срещна много учудващи въпроси, 
което накара компанията подробно 
да опише процеса. Първата стъпка из-
глежда очевидна - всичко, което обик-
новено излиза зад екрана, е преместе-
но някъде другаде.

Цялата електроника и звуков харду-
ер са преместени в кръглата стойка в 
долната част на телевизора. Това пра-
ви компонентите по-тесни от обикно-
вено и се е наложило Xiaomi да се по-
грижи специално за проектирането на 
охлаждането. Чипсетът има радиатор 
и цялата основа е покрита с отвори, 
за да помогне при конвективното ох-
лаждане.

И LCD, и OLED дисплеите могат да 
бъдат прозрачни. Въпреки това Xiaomi 
избра OLED, тъй като не се нуждае от 
подсветка, докато прозрачен LCD те-

левизор ще се нуждае от външна свет-
лина. Но… дори OLED не е естествено 
прозрачен.

RGBW матрицата има уникален ди-
зайн, при който само половината от 
панела е покрита с пиксели, а друга-
та половина е прозрачна. Пикселите 
са достатъчно фини, че не можете да 
ги видите на нормално разстояние за 
гледане, а пролуките между тях са ед-
накво малки, така че и тях не можете 
да ги видите - всичко това се слива в 
привидно нормален лист стъкло.

Прозрачен телевизор – 
новият писък на модата

Пътyвaщитe мeждy Лoндoн 
и Бpaйтън cъвceм cкopo 
щe мoгaт дa ocъщecтвят 

пътyвaнeтo cи пocpeдcтвoм въздyш-
нo тaкcи. Toвa мoжe дa ce cлyчи дo 
2024 г.

Бaзиpaнaтa в Бpиcтoл Vеrtісаl 
Аеrоѕрасе paзкpи плaнoвe зa тaкcи, 
пътyвaщo пo въздyxa, кoeтo би 
мoглo дa изминe 76 килoмeтpa зa 
47 минyти (пътyвaнeтo oбикнoвeнo 
oтнeмa чac c влaк). Пpoтoтипът щe 
бъдe зaвъpшeн дo ceптeмвpи 2021 
г., пишe Вlооmbеrg, пoзoвaвaйки ce 
нa cъoбщeния oт кoмпaниятa.

Cтapтъпът плaниpa пpoизвoдcтвo 
нa т.нap. VА-1Х, cпocoбeн дa пpeвoз-
вa дo пeтимa дyши, включитeлнo и 
пилoтa. Caмoлeтът бeз eмиcии щe 
дocтигнe cкopocт oт 150 мили в чac.

„Знaeм, чe нaзeмнитe зaдpъcтвa-
ния вeчe ca пpoблeм и инфpacтpyк-
тypaтa e тpyднa зa пoддpъжкa“, зaя-
ви глaвният изпълнитeлeн диpeктop 
Mиxaeл Чepвeнкa. Пpeди тoй e 
paбoтил въpxy лeтящa тaкcи кoн-
цeпция зa Rоllѕ-Rоусе Ноldіngѕ Рlс.

Bъздyшнитe пътyвaния c нyлeви 
въглepoдни eмиcии ca нa вce пo-
гoлям фoкyc.

Въздушно 
такси вместо 
междуградски 
влак



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

2 -8 септември 2020 г.40

ЕЙМЪС ЧАПЪЛ, 
„Свободна Европа“

К
огато президентът на Беларус 
Александър Лукашенко слезе 
от хеликоптера и тръгна с ав-
томатично оръжие в ръка, ня-
кои зрители вероятно са из-

питали усещането за дежа вю. В ръцете 
на беларуския президент беше абсо-
лютно същият модел оръжие като това, 
с което най-често виждахме на снимки 
водача на Ал Кайда Осама бин Ладен, 
както и ръководителя на „Ислямска дър-
жава“ Абу Бакр ал Багдади.

Оръжието, което показа Лукашенко, 

е съветският АКС-74У - по-лек и по-къс 
вариант на класическия АК-47, който е 
на въоръжение в редица армии по цял 
свят. Специалният модел АКС-74У е про-
изведен за първи път през 1979 г. Той не 
е толкова мощен и точен колкото класи-
ческия модел заради по-късата си цев.

Допълнителните букви „С“ и „У“ в име-
то на модела АКС-74У идват от „склад-
ной“, което означава сгъваем, както и 
„укороченный“ - скъсен. Този модел е 
наполовина по-къс от АК-47 и е

предназначен 
за самозащита

особено за екипажи на бронирани ма-

шини, които имат нужда от по-мощ-
но оръжие от обикновен пистолет, но 
и достатъчно компактно, за да могат да 
влизат в танка.

Предполага се, че моделът 

АКС-74У е бил специален 
за Осама бин Ладен

По време на сраженията срещу съ-
ветската окупация на Афганистан през 
1979-89 г. това супер модерно за време-
то си оръжие е било почти невъзможно 
да се купи, дори и на черния пазар. Джи-
хадистите са гледали на този модел като 
на „скалп“, който демонстрира победата 
над съветския войник.

АКС-74У е много удобен за терористи 
като Бин Ладен и Ал Багдади, защото е 
лесно да бъде скрит под дрехите, което 
е почти невъзможно с „по-големия брат“ 
АК-47, дълъг почти един метър.

Остава въпросът защо Лукашенко из-
бра точно този модел, след като разпо-
лага и с пространство и с богат избор от 
по-нови модели. Предполагаем отговор 
може да открием във военната история 
на Лукашенко. В началото на 1980-те го-
дини той е бил зам.-командир на съвет-
ска моторизирана пехотна рота и ве-
роятно е разполагал с АКС-74У, който е 
останал неговият личен спомен от Съ-
ветския съюз.

АКС-74У: Калашникът, с който 
те обичат да се снимат
XЕто какво свързва Лукашенко, Осама бин Ладен и Абу Бакр ал Багдади

Осама бин Ладен (вляво) със съветника си Айман ал Зауахри по време на интервю от 2001 г. Това е една от 
няколкото снимки, на които лидерът на Ал Кайда се вижда с АКС-74У. 

Багдади със своя АКС-74У. След смъртта на беглеца терорист в скривалището му е открит такъв автомат 
заедно с няколко пълнителя.

Сн.: Hamid Mir/editor Ausaf Newspaper for Daily Dawn (Creative Commons) Сн.: Creative Commons

Президентът на Беларус разполага с модерен арсенал, но избра да се снима 
точно с модела автомат, който е любим на двамата най-известни лидери на 
терористични организации в света. Лукашенко със своя АКС-74У, докато поздравява жандармеристи в района на Двореца на независимостта в Минск, 23 август 2020 г.

Сн.:  „Свободна Европа“

Сн.:  „Свободна Европа“
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Е
дна IT „суперзвезда“ заживя в 
шпионски трилър без ни най-
малко очакване за това, което 
ще му се случи, нито пък вина 
за объркания му живот. Бехдад 

Есфабод е иранец, но прекарва много 
дълго време в САЩ и Канада заради се-
минари и обучения, свързани с работата 
му на софтуерен инженер за Facebook.

Есфабод е добре познат в IT среди-
те, печелил е неведнъж международни 
олимпиади по информатика, а през по-
следните десетилетия разработва рево-
люционни скриптови езици за потре-
бители от арабския свят. Годишната му 
заплата се равнява на 1,5 милиона дола-
ра. Заради честите си пътувания по све-
та той рядко има възможност да се при-
бере у дома и да види семейството си. 
Затова в един ден на януари 2020-а ре-
шава да се прибере в Техеран, за да ги 
види.

Тогава обаче той няма представа

какво предстои 
да му се случи

Когато пристига на летището на 7 яну-
ари, отношенията на страната със САЩ 
са силно обтегнати - точно четири дни 
по-рано генералът на Революционната 
гвардия Касем Сюлеймани е убит в Ща-
тите, а точно в същата нощ Иран реша-
ва да отмъсти за него с атака над амери-
канска база в Ирак, припомня webcafe. 
На следващата сутрин гвардията също 
така сваля погрешка украински само-
лет над Техеран, а всички 176 пътници и 
екипажът на борда умират.

Всички тези обстоятелства карат него-
вия партньор от Португалия да се при-
тесни, затова го моли да не ходи. Есфа-
бод обаче смята, че не е направил нищо 
лошо, затова няма повод да се притес-
нява - безнадеждно наивно предпо-
ложение, както той самият по-късно 
разказва в свое есе в сайта Medium, раз-
казва „Гардиън“.

Кошмарът му започва на 15 януари, 
минути след като се среща с баща си 
на кафе. Оказва се, че Революционната 
гвардия прослушват разговорите и съ-
общенията му, затова разбират къде е и 
малко след това се появяват там.

„Чух зад себе си някой да казва фа-
милията ми, която не използвам. 
Обърнах се и видях четирима 
мъже, облечени в цивилни 
дрехи“, разказва той. „Показа-
ха ми заповед за арест и ви-
дях инициалите на гвардията 
- най-смъртоносните сили в 
Иран. Повярвайте ми, никой 
не иска да се забърква с тях... 
Ако трябва да съм честен, за 
момент си помислих, че ни-
кога

повече няма 
да съм свободен

След това той е закопчан и 
вкаран в кола. Първото, кое-
то му заповядват, е да отклю-
чи телефона си, след което 
той е закаран в прослову-

тия затвор Евин в Техеран, където пре-
карва следващата седмица.

Всеки ден е разпитван с часове за съ-
общенията, имейлите и снимките на те-
лефона си. Неведнъж получава уве-
рение, че скоро ще бъде освободен и 
на следващия ден ще може да отлети, 
но това не се случва. На седмия ден се 
появява нов разпитващ, който му каз-
ва, че съдбата му е в ръцете на съда 
и ще бъде задържан до процеса сре-
щу него. Можело да бъде осъден на за-

твор от две седмици до две години.
Разбира се, имало и друга опция - 

да стане шпионин за Революционната 
гвардия и да й изпраща информация за 
ирански активисти и технологични спе-
циалисти в Щатите.

„Ето какво - ти просто ще продължиш 
да живееш живота си и да се мотаеш с 
тези хора, докато просто ни даваш ин-
формация за онова, което правят. Така 
ние ще отменим делото срещу теб за не-
определен период, а когато се връщаш 
в Иран, всичко ще бъде наред“, спомня 
си той думите им.

В материала си за Medium той пише 
още, че все пак са се държали „добре“ 
с него през по-голямата част от вре-
мето, но не спирали да му натякват, че 
това ще се промени, ако спре да съ-

трудничи. Междувременно те свалят 
абсолютно цялата му лична инфор-

мация (над 300 GB) от Google, 
Facebook, Twitter, Telegram и 
LinkedIn. В крайна сметка той 
се съгласява да им сътрудни-

чи, те му обясняват

как предстои 
да се свържат с него

а още на следващата вечер той лети за 
Доха, а след това за Португалия, за да се 
срещне със своя партньор.

Връщането в Щатите обаче се оказ-
ва проблемно - всички негови акаун-
ти в социалните мрежи са изтрити, а на 
границата често искат от чужденците 
да ги показват. Когато каца на летище-

то в Нюарк, опасенията му се сбъд-
ват - имиграционните го издърпват 
настрани и го подлагат на разпит за 
престоя му в Иран.

„Разказах им абсолютно всичко 
и те доведоха в стаята още някол-
ко офицери, които бяха доста на-
ясно с работата на Революцион-
ната гвардия“, разказва той пред 

„Гардиън“ и допълва, че са били прия-
телски настроени и накрая го привет-
ствали с „добре дошъл у дома". Казали 
му също, че друга агенция ще се свърже 
с него, но това така и не се случило.

Есфабод обаче не се успокоил, ста-
нал параноичен и избягвал хората със 
седмици. Трябвало му много време, за 
да възстанови профилите си, които са 
били дезактивирани, след като рабо-
тодателят му (Facebook) бил уведомен 
за неговия случай. Канадските власти 
също разбрали, но не могли да направят 
нищо, защото Есфабод влязъл в Иран 
като ирански гражданин.

Психичното му здраве обаче започва 
да се влошава все повече - той не е спо-
собен да работи, защото непрекъснато 
мисли за това какво ще прави през след-
ващите години и как ще му се наложи да 
бъде шпионин.

На 14 юни най-накрая получава съоб-
щение в Instagram: „Здравей, г-н Бедх-
дад, как си?

Аз съм гаджето на леля ти
Беше ни на гости в Техеран. Ядохме 

кебап, помниш ли??? Говорихме за Пор-
тугалия и имиграцията ти там. Имам ня-
колко въпроса за имиграцията в Порту-
галия???“

Той разчел „кода“, с който от гвардията 
му обяснили, че ще общуват занапред. 
Не отговорил. След това получил подоб-
ни съобщения и в WhatsApp, Telegram и 
Signal. Седмица по-късно се свързали и 
със сестра му, която е в Иран. Тя им каза-
ла, че ще предаде съобщението, но няма 
власт над действията на брат си.

Междувременно Есфабод решава, че 
ще разкаже всичко. Прави го с въпрос-
ното есе, озаглавено „Ако прочетете 
едно нещо от мен, моля ви да бъде това“ 
(If you read one thing from me, please be 
this).

„Очевидно няма да се прибера пове-
че. Сестра ми и баща ми са още в Иран 
и се страхувам от това, което може да 
се случи на тях или на моите приятели“, 
казва той. Въпреки това той вярва, че 
има едно нещо, от което всеки насилник 
се страхува: да бъде публично разобли-
чен.

„Не знам колко време ми остава, пре-
ди да приключа живота си, за да прекра-
тя страданието на други хора. Дори оба-
че да го направя, ще знам, че преди това 
съм посочил кои са насилниците. Свър-
ших работата си тук“, пише още той и от-
крито признава, че през последните ме-
сеци често мисли за самоубийство.

Междувременно Есфабод напуска ра-
ботата си, връзката му с неговия пор-
тугалски партньор се разпада, а той се 
мести в Канада, за да се види с остана-
лите си роднини и да започне живота си 
начисто. След като дава няколко интер-
вюта по своя случай, той все още не е 
получил „известия“ от гвардията. Готов е 
обаче да посрещне последствията.

„Имам една любима мисъл на Джа-
нис Джоплин“, заключва той. „Свобода 
е само още една дума за това да нямаш 
какво да губиш.“

Шпионски трилър: „Здравей, 
аз съм гаджето на леля ти“
XЕдна IT „суперзвезда“ разказва как животът му се е объркал след едно посещение в Иран

Сн.: New York Times

Сн.: Twitter
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При един адвокат се появил дяволът и 

му предложил сделка:
- Ще печелиш всяко дело, ще станеш 

най-богатият човек на света, но затова 
всички твои родните ще умрат и ще оти-
дат в ада. Имаш време да помислиш до 
утре.

Дяволът изчезнал, адвокатът седи и 
размишлява:

- Така значи: ще печеля всички про-
цеси, да приемем. Ще стана най-богати-
ят човек на земята, да допуснем. Ще ум-
рат всички мои роднини... Не разбирам 
къде е уловката.

  
- Как можахте да убиете този нещас-

тен човек само за някакви си десет до-
лара?

- Е, господин съдия, десет оттук, десет 
оттам и те се събират...

  
Съдията:
- Вие ли откраднахте преди една сед-

мица буре с ракия?
- Да.
- Полицията е намерила у вас празно 

буре. Къде е ракията?
- Изпих я.
- Не можете да ме убедите, че за една 

седмица сте изпили цяло буре с ракия!
- Изпих половината.
- А другата половина къде е?
- Продадох я.
- Парите къде са?
- Изпих ги...

  
След преглед докторът казва на жена-

та:
– И помнете, че мъжът ви освен лекар-

ствата има нужда от абсолютно спокой-
ствие.

– Точно това му говоря и аз денонощ-
но! – отговаря жената.

  
Осъждат 80-годишен човек на 25 го-

дини затвор. След като си чул присъда-
та, като последни думи казал:

- Уважаеми съдии, благодаря за дове-
рието. Ще се постарая да го оправдая.

  
Лекарят:
- Събличайте се!
- Ама защо?
- Аз съм лекар, аз най-добре знам!
Мъжът се съблича.
Лекарят:

- И от какво се оплаквате?
Голият:
- От нищо... Едни нови шка-

фове трябва да ви доставя в 
кабинета...

  
Богат възрастен мъж отива 

при лекаря:
- Докторе, имам всичко, 

бизнес, пари, къща, яхта, но 
жена ми не може да забреме-
нее.

- На колко години е жена ви?
- 25.
- А вие?
- На 75.
- И жена ви не може да забременее?
- Да!
- Тогава качете се на яхтата с жена си, 

вземете еди млад сътрудник с вас, за да 
не се откъсвате от бизнеса, и направе-
те дълго пътешествие. Морският въздух 
прави чудеса.

Минават два месеца и пациентът от-
ново пристига. Поставя бутилка на ма-
сата и казва:

- Благодаря за съвета, жена ми е бре-
менна.

- А как е младият сътрудник? - пита 
докторът.

- Знаете ли, докторе, тя също е бре-
менна. Морският въздух наистина пра-
ви чудеса!

  
Надпис в лекарски кабинет: „Който 

си е поставил диагноза по Google, но 
иска второ мнение, може да погледне в 
Yahoo!“.

  
Семейство с 15-годишен брак при 

психолог.
Той пита:
- Какъв според вас е проблемът?
Жената не чака и започва гневна тира-

да... След половин час безспирно гово-
рене психологът станал, приближил се 
до нея, прегърнал я и страстно я целу-
нал. Когато целувката свършила, психо-
логът се отдръпнал, а жената застинала 
в почуда и вцепенение...

- На вашата жена това трябва да се 
прави три пъти седмично! Ще се спра-
вите ли?

Мъжът се замислил, а после отвърнал:
- Докторе, мога да я докарвам тук в по-

неделник и сряда, но в петък не мога, за-
щото отивам на риба.

  
- Не съм извършил кражбата, госпо-

дин съдия. Бог ми е свидетел! - казва 
подсъдимият.

- Съжалявам, но този свидетел не мо-
жем да призовем, тъй като няма постоя-
нен адрес - отговаря му съдията.

  
Пациент позвънил на лекаря си, за да 

си запише час.
- Извинявайте - отговорила му дежур-

ната сестра - но можем да ви приемем 
най-рано след две седмици.

- Но дотогава аз може и да умра!
- Няма проблеми. Жена ви ще се обади 

да отмени часа.

  
В съда. Съдията към обвиняемия:
- Нали предишния път ви казах, че не 

искам повече да ви виждам тук?
- Казахте ми, господин съдия! Казах им 

на полицаите, но не ми вярват нещо.

  
Лекар към пациент:
- Практикувате ли екстремни спорто-

ве?
- Понякога апострофирам жена ми...

  
В съда:
- Обвиняемият се осъжда на доживо-

тен затвор. При това му се зачитат 192 
дни арест от предварителното след-
ствие.

  
За да получи болничен, тя отиде при 

личния си лекар без грим... За малко да я 
вкарат в реанимацията...

  
Отивам вчера на преглед за очите, 

ама по линия на Здравната каса. Офтал-
мологът ме пита:

- К'во ти има?
Аз му казах:
- Не съм добре с очите, докторе, не 

виждам добре надалече!
Той ме заведе до прозореца, посочи 

ми слънцето и каза:
- Т'ва виждаш ли го?
- Естествено, това е Слънцето...
- Ми т'ва са 150 милиона километра, 

бе! Ти колко далече искаш да виждаш...

  
- Докторе, болен съм. Жена ми ми из-

неверява, а не ми никнат рога!
- Няма проблем, здрав си. Това за ро-

гата е само метафора!
- Ох, слава богу! Аз си мислех, че е за-

ради липса на калций...

  
- Докторе, разбрах, че ще ме оперира 

студент практикант!
- Да, операцията е утре.
- Ами ако ме умори на операционна-

та маса?
- Ами ще му пишем двойка!

  
– Ако пиете това лекарство три пъти 

дневно, след седмица ще забравите 
всичките си болежки.

– То само склероза ми липсваше…

  
В „Пирогов“:
- Пижама носите ли си?
- Да.
- Чаршафи, сапун, термометър?
- Да!
- Минерална вода, плодове и монети 

за телевизора?
- ДА!
- А този кой е с вас?
- Ми водя си и доктор, може да няма-

те...

Виц в снимка

Лекар на визитация пита 

пациент:

– Е, как сте? Как се 

чувствате тук?

– Като маймуна, докторе!

–?

– Роднините постоянно ми 

носят банани, портокали, 

плодове разни…

Я да видим кой се вози без коланче?

  
При зъболекаря отива пациент, който 

много се страхува. Докторът му предла-
га чаша водка за кураж.

- Е, сега как е?
- Докторе, ако може още една...
Получава още една.
- А сега как е?
- Искам още една.
Получава още една.
- Е, вече добихте ли смелост? - пита 

докторът.
- Охооо, и още как! Само някой да пос-

мее да ми пипне зъба!

  
- Докторе, искам да отслабна!
- Всеки ден ще тичате от София до 

Перник и за една седмица ще сте готов.
- Е, няма ли по-лесен начин?
- Има, да правите всеки ден секс с 

жена си по 3 пъти.
- Ааа... е го къде е Перник, ще си ти-

чам...

  
Съдията:
- Длъжен сте, в края на краищата, да 

си поставите една цел - да станете друг 
човек! - казва съдията на подсъдимия.

- Опитах се, господин съдия, но вед-
нага ме осъдиха за фалшифициране на 
лични документи.

  
Лектор пропагандира трезвеността 

пред пълна зала.
- Нека направим един опит. Взема-

ме две кофи - едната напълваме с вода, 
а другата с алкохол. Поставяме ги пред 
едно магаре. Към коя от двете кофи ще 
тръгне магарето?

- Към тая с водата! - обажда се някой 
от залата.

- Правилно! А знаете ли защо?
- Щото е магаре, защо…

  
- Свърши ли извънредното положе-

ние, Джеймс?
- Стана обстановка, сър.
- И каква е разликата, Джеймс?
- Депутатите ще вземат заплати, сър.
- Е, нали уж са без заплата до края на 

извънредното положение?

  
Две блондинки, качени на дървото, 

режат клон.
Минава някаква старица:
- Не режете клона, на който седите, че 

сигурно ще паднете!
Не обръщат внимание и продължават 

да режат. Съответно падат и се озовават 
в болницата.

На другия ден бабата минава край 
болницата. Едната от гипсираните я 
вижда и пита другата:

- Това не е ли медиумът, който ни 
предсказа бъдещето?
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https://www.facebook.com/neli.nova.9
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 
2 - 8 септември 2020 г.

ОВЕН
Мнозина ще изпитват не-
сигурност и раздразни-
телност. Ще ви се струва, 
че нещата тръгват назад, и 

ще се сблъсквате с непреодолими препят-
ствия, с които ще ви бъде трудно да се спра-
вите. Пригответе се за факта, че проблемът 
не може да бъде решен бързо. Натрупване-
то на отрицателни емоции значително ще 
усложни отношенията ви с хората. 

РАК
Периодът ще ви донесе 
препятствия и внезапни за-
бавяния в бизнеса и рабо-
тата ви, което ще ви навре-

ди, ако все още работите и се занимавате с 
транспорт, туризъм или търговия с вносни 
стоки. Жените ще са потиснати емоционал-
но, могат да се разболеят за кратко. Обо-
стрянето на хроничните заболявания е твър-
де вероятно. 

ВЕЗНИ
Ще имате нужда от повече 
почивка и психофизична 
релаксация, тъй като чувст-
вителността ви към стрес 

също ще се увеличи. Втората половина на 
периода ще ви донесе проблеми в областта 
на коленете и кръста и може да има уроло-
гични инфекции. Все пак ви очакват и много 
приятни изненади. За креативните и актив-
ните от вас ще бъде решаващо време. 

КОЗИРОГ
За повечето от вас рабо-
тата ще отстъпи на по-за-
ден план. Пригответе се 
за неочаквани промени в 

приятелствата и любовните отношения. 
Предстоят срещи с хора, които не сте виж-
дали отдавна, които ще ви донесат не само 
радост, но и полза. Ще бъдете доволни и 
щастливи, че отново можете да установите 
контакти с тези, които са ви приятни.

ТЕЛЕЦ
Щастието ви ще бъде про-
менливо. На моменти ту 
ще го има, ту няма да го 
има. Ще постигнете ста-

билност в отношенията с любимия човек 
още в началото на периода и ще бъде-
те водени от единна цел. При някои оба-
че периодът ще доведе до разногласия 
относно определянето на приоритети и 
общи цели. 

ЛЪВ
Основните неща, които 
трябва да избягвате, са 
прибързани решения и 
любовни триъгълници. Те 

ще бъдат изпълнени с най-опасните и не-
предвидими последици за вас. Звездите 
обаче ще ви осигурят подкрепата, от която 
се нуждаете, за да започнете един голям и 
дългосрочен проект. Ще бъдете добре ин-
формирани и организирани. 

СКОРПИОН
Настроението ви ще бъде 
променливо – ще преми-
навате от възходи до пълно 
униние. Не вземайте при-

бързани решения, събитията около вас не-
прекъснато ще се променят. Ще успеете да 
внесете повече хармония във вашата емо-
ционална връзка през втората половина на 
периода. Ще започнете да обръщате повече 
внимание на нуждите на любимия човек.

ВОДОЛЕЙ
През периода ще срещнете 
известни трудности и пре-
пятствия. Ще има забавяне 
и корекции в делата ви по-

ради проблеми, които не са нерешени във 
времето. Ще се появят обаче възможности 
за подобрения, така че ако можете да ги из-
ползвате, целите ви ще бъдат постигнати. 
Трябва да сте по-добре организирани във 
финансовата сфера.

БЛИЗНАЦИ
Ще бъдете обременени с 
множество проблеми и при-
теснения. Време за прео-
ценка на ситуацията. Ще бъ-

дете водени повече от ума, а не от сетивата 
си. Неочаквани разходи могат да възникнат 
у дома. Внимавайте с прибързаните и необ-
мислени действия, включително импулсивни 
разходи, може да ви потрябват пари неочак-
вано и в по-голямо количество, отколкото сте 
планирали.

ДЕВА
Време е за лятното почист-
ване не само у дома, но и 
в живота ви. Планетите ще 
ви накарат да пренаредите 

пространството, в което работите, и да подо-
брите организацията си. Всеотдайността към 
детайлите и перфекционизма ще ви напра-
вят по-успешни. Възможни са разногласия с 
някои членове на семейството, които ще до-
несат повече динамика и полезни разговори 
във вашите отношения с партньора ви.

СТРЕЛЕЦ
Голяма е вероятността да 
срещнете някой със сходни 
интереси и ценности. Може-
те да изпитате фатално при-

вличане към нов човек, който ще влезе в жи-
вота ви неочаквано. Романтичната Венера ще 
пренесе мнозина от вас в свят, където всич-
ко е розово. Ще сте склонни да виждате само 
добродетелите на любимия човек и да пре-
небрегвате неговите грешки. Страдащите ще 
намерят балсам за старите си любовни рани.

РИБИ
Опитайте се да избягвате 
тежката физическа работа и 
бъдете внимателни. Избяг-
вате откровени разговори, 

особено ако имате с какво да се похвалите - 
най-много да си докарате само завист. Всич-
ки представители на този знак ще почувстват 
дъха на любовта и желанието за промяна. Въ-
преки това не очаквайте бързи промени във 
вашата съдба - страстен романс няма да дой-
де скоро в живота ви.

http://www.prospectlicensing.com/
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Т
е са спокойни и уравновесени 
или изненадващи и понякога 
ни идват в повече. Но всички-
те те са себе си, независимо от 
начина, по който го показват. 

Вижте този забавен хороскоп за стран-
ностите на зодиите и за това как се кла-
сират по чудатостите, които са им харак-
терни, според сп. „Обекти“. Класацията е 
в обратен ред. Започваме с най-малко 
странните, ето ги:

Лъв
За Лъва да си странен е признак на 

незрялост. Ако има знак, който иска да е 
индивидуалист, то това е Кралят на дра-
мата (т.е. Лъвът). Той обаче вярва, че има 
разлика между това да бъдеш себе си и 
да си странен.

Когато си себе си през 100 процента 
от времето, твоят характер остарява за-
едно с теб. Но когато си луд заради идея-
та, губиш зрелостта, която вече би тряб-
вало да притежаваш.

Лъвът иска да е известен като лидер и 
знае, че странният характер няма да му 
донесе челната позиция, за която блену-
ва ден и нощ. Разбира се, когато е сред 
най-близките си приятели, той се отпус-
ка малко или много, но това е рядкост.

Не че Лъвът е превзет или резерви-
ран. Той просто предпочита да не кара 
хората да си мислят, че е нещо по-раз-
лично от г-н Увереност.

Овен
За Овен думите чудат и странен са си-

ноними на социално непохватен – нещо, 
което той не иска да бъде наричан. Този 
знак е изключително уверен и не смя-
та, че трябва да прибягва до различни 
странности на характера, за да накара 
хората да го харесат или за да изпъкне 
над останалите. Все пак говорим за Овен 
– той изпъква дори без да се опитва.

Освен това Овен е изключително се-
риозен, което означава, че за неща като 
ексцентричност и „различие“ просто 
няма време. Разбира се, обича да се за-
бавлява, но по начина, по който го пра-
вят възрастните, а не тийнейджърите.

Освен това за Овена част от процеса 
на порастване е да изостави напълно 
тази странна и непохватна личност, коя-
то вероятно ви е помогнала да прежи-
веете тийнейджърските си години. Зря-
лост, запознай се с Овен.

Стрелец
Стрелецът е един от най-малко стран-

ните знаци поради простата причина, че 
той е адаптивен. Този знак е като социа-
лен хамелеон. Това означава, че се на-
пасва на всяка ситуация или група хора, 

с които излиза. По този начин никой не 
може да го нарочи за странен.

Не че няма натрапчив характер, за-
щото каквото и да си говорим, Стреле-
цът определено не е тих и незабележим. 
Просто той може да се почувства ком-
фортно във всяка ситуация и да се спри-
ятели с всеки.

Стрелците често се описват като елек-
трични, пълни с енергия и общителни, 
но никой не може да ги нарече странни 
– просто не може. Разбира се, изпъкват 
пред останалите, но по класическия за 
себе си начин.

Да, всичко това е полезно, когато се 
запознаваш с нови хора, Стрелецо, но не 
ти ли омръзва да имаш убийствено до-
бър и напасващ се към всичко характер?

Везни
Везните обичат да бъдат себе си, ма-

кар и по този начин да навлизат леко в 
полето на странността. Но дори и хората 
да ги мислят за различни и нестандарт-
ни, на тях не им пука. Те просто искат да 

си бъдат Везни.
Фактът обаче, че Везните не се при-

държат към нечии стандарти, не ги пра-
ви странни. Те успяват някак си хем да 
бъдат себе си, хем да не привличат вни-
мание.

Да, изглежда странно да не искаш да 
бъдеш възприеман за странен от свои-
те приятели и семейство (особено кога-
то твърдиш, че не искаш да бъдеш като 
останалите), но не и за Везните.

Понякога могат да бъдат много сра-
межливи и резервирани (освен ако не 
са с най-добрите си приятели), тъй че 
това, че не искат да привличат внима-
ние към себе си (подобно на някои дру-
ги странни водни знаци), е в рамките на 
нормалното. За съжаление, това означа-
ва, че Везната не е толкова „различна“, 
колкото си мисли, че е.

Козирог
На пръв поглед Козирогът не изглеж-

да особено странен, но неговата про-
словута откровеност и уста без филтър 

често го правят по-ексцентричен, от-
колкото е в действителност. Козирози-
те са от онези хора, които ще ви попи-
тат дали виждате храна между зъбите им 
или дали можете да хвърлите едно око 
на странната бенка на дупето им, преди 
да излязат на среща с някого.

О, и ще го направят в момент, в кой-
то най-малко очаквате, което прави ця-
лата тази ситуация още по-странна. За 
щастие, Козирогът прикрива тази своя 
странност отлично благодарение на фа-
кта, че на обществени места се държи 
безупречно.

С други думи, макар и да е окей да 
ви покаже бенката си, малко преди да 
седнете да вечеряте, Козирогът никога 
няма да си позволи да каже нещо подоб-
но на висок глас в мола. Все пак е такти-
чен знак. Това обаче не променя факта, 
че прекалено откровеното му поведе-
ние понякога може да бъде характери-
зирано като меко казано странно.

Рак
Да си подозрителен не е нещо лошо. 

Всъщност, даже е доста хитро и полезно 
в някои ситуации. Ракът обаче има нави-
ка да прекалява. И то доста. Защо? Защо-
то е подозрителен за ВСИЧКО, което е 
меко казано странно.

Няма значение дали става дума за 
храна, приятел на нечий приятел или 
за град, в който никога не е бил – Ракът 
знае някаква история за него и списък с 
причини защо нещо не е наред с проду-
кта, човека или мястото.

Ракът също така е от хората, кои-
то прекарват часове във вселената на 
WebMD (и други подобни сайтове) и чес-
то трябва да му се припомня, че не, не е 
болен от това странно заболяване, кое-
то засяга едва двама на милиард.

Честно, изтощително е да виждаш 
колко бързо работи умът на Рака, как-
то и нещата, за които си мисли. Ракът се 
тревожи за всичко и подозрителното му 
поведение прави странностите му още 
по-странни.

Продължава в следващия брой

Чудаците на зодиака: 
Един забавен портрет
XВижте кои са най-странните представители на хороскопа

https://www.zneimerlaw.com/
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НАЕМА ПОМОЩНИЦИ НОСАЧИ, 
Цена US$ , Зипкод , Малка Moving company 
наема помощници носачи на вещи и мебе-
ли. Предишен опит не се изисква. Full time 
and part time. Атрактивно заплащане в брой.
Пишете на имейл slavtchokerelski@gmail.
com или звънете на тел.2243108907-Слави. 
2243108907 №17943

EUROCLEAN NAEMA, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60074, Euroclean tarsi da 
naeme Jena za pochistvane na kashti v raiona 
na Palatine IL. Kola, knijka i opit sa zadaljitelni. 
Za poveche informacia molia tarsete Petya na 
(773)600-0019. Blagodarim vi! 7736000019 
№17884

ТЪРСЯТ СЕ МЕХАНИЦИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck 
Repair в Elgin търси да назначи механици 
на камиони и трейлъри. Опит не е задължи-
телен, но е препоръчителен. За повече ин-
формация, моля звъннете на 773-656-8076. 
7736568076 №17885

CDL DRIVER, 
Цена US$ 123, Зипкод 60194, Търся шофьор 
за Drop and Hook, terminal to terminal FedEx 
Ground и UPS. 6302903092 №17893

ШОФЬОРИ И ОУНЪРИ, 
Цена US$ 30.00, Зипкод 60018, M&VK 
Transportation набира контрактори за PU/
Delivery.26 ft 16 ft, шофиори С клас заплаща-
не 30 процента от цената на товара Мобилен 
773/600-3511, офис 224/210-2893 №17834

Chicago + suburbs
CDL DRIVER, 
Цена US$, Зипкод 60169, Диспечър търси CDL 
Hazmat шофиор 0,70 cent per miles или може 
и на ден. Заплащане за допълнителен PU and 
Delivery, постоянни курсове. Ще се погрижа 
да останете доволни. 5082926787 №18004
OWNERS NEEDED, 
Цена US$0.00, Зипкод 60048, Pабота 
за собственици на камиони!*Midwest 
Accounts!*24/7 Dispatch *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 №18007
SAFETY/RECRUITER, 
Цена US$0.00, Зипкод 60089, Предлагаме ра-
бота за Safety/Recruiter. Минимум 1 година 
опит.Bu� alo Grove IL За повече инфо: 847-999-
4960 Юлиян 8479994960 №18008
ШОФЬОР ЗА BOX TRUCK, 
Цена US$123, Зипкод 60191, Търся шофьор/
driver за Straight truck. Клас „С” до 26000 lbs 
6306342892 №18011
CLASS C DRIVER , 
Цена US$1,000.00, Зипкод 60074, Търся шо-
фьор с опит за straight truck (class c). Заплаща-
не 35% от оборота($1000-$1500+ на седмица, 
зависи от желанието за каране). 6309301955 
№18012
STRAIGHT TRK DRIVER, 
Цена US$1500, Зипкод 60191, Търся шофьор с 
клас „C” до 26000 lbs. А съм диспечер и соб-
ственик на камиона. Заплащането е на % от 
gross. Всичко е по договаряне, в зависимост 
от опита който имате. Повече детайли на те-
лефона 6306342892 №18013

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
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РАБОТНИЦИ 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

ТЪРСИ СЕ CDL ШОФЬОР, 
Цена US$0.00, Зипкод 60169, Търся отгово-
рен CDL Hazmat шофьор на камион I-Shift 
Volvo, голямата кабина с APU, $0.60/миля. От-
лична работна среда с човешко отношение. 
7737421235 №18022
FEDEX GROUND DRIVER, 
Цена US$300, Зипкод 60194, Търся шофьор 
за FedEx Ground. Steady work. $300 на ден. 
Doubles endorsement and hazmat. 6302903092 
№18025
CDL DRIVER O/O, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Набираме CDL 
Hazmat шофьори, 0,70 cent per mile , камион 
I-Shift Volvo, APU ,2016 и Owner operators и оп-
ция lease to own 7739990812 №17957
HIRING CAR-HAULERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, Company is 
hiring car hauler owner operators. Top dispatch 
service and excellent pay! Call now, 224-619-
2223 №17961
OWNER OPERATORS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60156, Owner Operators 
Solos and teams Great discount programs 
7738990137 №17963
ТЪРСИ СЕ МЕХАНИК, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck 
Repair в Elgin търси да назначи механици 
на камиони и трейлъри. Опит не е задължи-
телен, но е препоръчителен. За повече ин-
формация, моля позвънете на 773-656-8076. 
№17980

CDL- A DRY VAN, 
Цена US$ 82.00, Зипкод 60016, Чист рекорд и 
опит.Каране и почивка по договаряне. За кон-
трактор с 20 г. опит в бизнеса. Старт- веднага! 
7734128280 №17983
DRIVER OTR, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60103, Търся TRUCK 
DRIVER OTR. За повече инфо- тел.: 773-939-
1913 №17985
CDL DRIVER, 
Цена US$ 111, Зипкод 60007, Търся шофьор за 
Drop and Hook, FedEx and UPS. Терминал до 
терминал. 3000 мили седмично. 6302903092 
№17894
MOVING COMPANY , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Малка компа-
ния наема помощници за пренос на вещи 
и мебели.Предишен опит не се изисква.
Атрактивно заплащане в брой.Пишете на 
slavtchokerelski@gmail.com или звънете на 
тел.2243108907-Слави. 2243108907 №17942

CDL Class A, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60007, CDL 
Class A-Транспортна компания тър-
си да назначи шофьори за посто-
янни курсове от WI-NC.Заплащане 
според опита 55-60 цента на миля! 
7736036413 №17769

CDL Class A, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, CDL 
Class A. Транспортна компания 
търси да назначи шофьори за по-
стоянни курсове IL-MN и IL-KS от 
Понеделник до Петък! Заплащане 
$1400-$1500! 7736036413 №17790

РАБОТНИК ЦЕХ и МОНТАЖ, 
Цена US$ , Зипкод 60131, Предла-
гаме работа на фул тайм във цех за 
прозорци във Франклин Парк. До-
бро заплащане, спокойна работна 
обстановка. Необходи ми са сръч-
ност и желание за работа. Обадете 
се за повече информация на тел.: 
708-769-4716. Говорим български. 
7087694716 №16144

DRIVERS OWNERS, 
Цена US$ , Зипкод , 10% 24/7 
Dispatch * Midwest къси товари * 
Rate Con� rmation споделени с шо-
фьора * ELD + fuel card * Достъп до 
DAT 7199920479 №17977

OFFICE PERSONAL, 
Цена US$ , Зипкод 60004, Офис в 
Arlington Heights тъси жена за фул 
тайм позиция. Изискавания: добър 
английски и компютърна грамот-
ност. За повече инфо тел.: 224-334-
2227 №17986
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ТЪРСИ DRIVER CDL-A, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60047, Малка trucking 
company търси company Driver CDL-A for 
Over the road. Up to $0.65 на миля. За пове-
че информация се обадете на 773-580-4032 
№17842
ОО И ШОФЬОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка транс-
портна компания предлага работа за CDL 
class A шофьори и собственици на камиони! 
*Midwest Accounts! *Strong 24/7 Dispatch! 
*Предимно леки товари! *Direct Deposit все-
ки петък! * Намаления за гориво - до $0.70 /
галон. Обадете се днес! ***847-665-9273 или 
847-483-8787*** 8476659273 №17914
CDL DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60102, NABIRAME 
CDL DRIVER S HAZMAT/TANKER ZA VOLVO 
AVTOMATIC 70 CENT PER MILE 7738182886 
№17874
OWNERS ЦЕНИ НАД $3 , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, OWNER 
OPERАTORS - Цени над $3 на миля. Компани-
ята предоставя Fuel карти с големи отстъпки- 
40-80 цента на галон, 10% диспеч. Заплащане 
всяка седмица. Моля обадете се на 773-538-
3818 №17863
TURSI SE TEHNIK, 
Цена US$ 20.00, Зипкод 60091, Tursi se 
tehnik za popravki na � tness mashini. 
Zaplatata e $16-$19/chas. Triabva da mozhe 
da kara kola i da e nad 21. Kompaniata shte 
predostavi obuchenieto. Part time ili Full Time. 
Kontaktuvaite berenicecarlson12@gmail.com ili 
630-306-4673 3125025325 №17858
ТЪРСИМ ШОФЬОРИ $0.60, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, ТЪРСИМ ШО-
ФЬОРИ – OVER THE ROAD New trucks, dry van 
Предлагаме работа и на OWNER OPERАTORS. 
Компанията предоставя Fuel карти с големи 
отстъпки, 10% диспеч Моля обадете се на 
773-620-0878 7735383818 №17862
ХАМАЛИН , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Малка компания 
специализирана в преместване на вещи и ме-
бели наема на пълно и непълно раб.време.
Автомобил е предимство и носи доп.бонус.
Атрактивно заплащане в брой. Пишете на 
имейл slavtchokerelski@gmail.com или звън-
нете на тел.2243108907-Слави 2243108907 
№17926
ТЪРСИ CDL DRIVERS , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60195, Agi Trucking INC 
, предлага работа за шофьори клас А , ками-
они Volvo 2020 г. и ремаркета Wabash 2020 
г. ,24/7 на ваше разположение постоянни 
курсове ,добро заплащане , бонуси и разби-
ране във всяка ситуация ,офис Schaumburg 
IL 60193 ,моля потърсете ни за подробности 
на 727-488-7987 Иван Стоянов !!! 7274888269 
№17864
CDL DRIVER $1500, 
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60007, Tarsim 
CDL Driver za regionalna rabota (ne e local) 
za pick up i delivery ot ponedelnik do petak. 
Zaplashtane 300/den $1500/ week. Tel 708 953 
9035 Vera №17867
ШОФЬОР CLASS C, 
Цена US$ 99,999.00, Зипкод 60074, Търся шо-
фьор за straight truck до 26000lbs (class C). 
63093019 17698 55 №17871
ТЪРСЯ CDL ШОФЬОР , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Търся CDL шо-
фьор за pick up - delivery. $300 на ден или 
$0.60 за миля. Тел. 8472245462 8474205350 
№17875
ШОФЬОР ЗА FEDEX, 
Цена US$ 122, Зипкод 60007, Търся шофьор за 
FedEx Ground и UPS за round trips. Коректно 
отношение и добро заплащане. 6302903092 
№17876
ШОФЬОР ЗА FEDEX, 
Цена US$ 122, Зипкод 60007, Търся шофьор за 
FedEx Ground и UPS за round trips. Коректно 
отношение и добро заплащане. 6302903092 
№17877
OFFICE ASSISTANT , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, A trucking 
company is looking for a safety assistant. 
Good communication & organization skills are 
required.No Previous experience is required 
although candidates with any experience in the 
industry will have an advantage. 6309484547 
№17879

ШОФЬОР ЗА FEDEX, 
Цена US$ 111, Зипкод 60007, Търся шофьор 
за FedEx Ground и UPS. Drop and hook only. 
Hazmat and doubles endorsement. 6302903092 
№17880
СДЛ, 
Цена US$ 30.00, Зипкод 60007, Ново Волво 
предлага 30% от товара с добри условия 
и отношение за двете страни! 2243882400 
№17881
CDL DRIVERS AND OO, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Small family owned 
trucking company is looking for CDL DRIVERS 
AND OWNER OPERATORS for Dry Van OTR. 
Flexible work schedule / We pay every week 
/ Paid detention, layover, extra stops / Great 
fuel discounts / Personal attention and honest 
relationship. 8477910050 №17844
RECRUITING POSITION, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, We are seeking to 
hire a recruiting o�  cer for a trucking company 
ASAP. Experience is required! 224.836.0947 
3609706448 №17850
OTR CDL TRUCK DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60074, Experienced 
dispatcher is looking for OTR truck drivers $$$ 
great pay � exible home time Call me @ 224-410-
7685 №17813
ТЪРСИМ РАБОТНИЦИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , ТЪРСИМ РАБОТНИ-
ЦИ за склад на фул и парт тайм инфо на тел. 
847-499-7010, 773 704 2622 и hypermicro.com. 
№17815
CDL -TEAM 0,70, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60008, I am looking 
for team drivers for same line going to 
CO,TX,NV,MA,NC ,CA need more info tel 847 254 
2504 №17791
ТЪРСИ ДИСПЕЧЪР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60047, Малка trucking 
company търси диспечър с добър Английски 
и компютърна грамотност. За повече инфор-
мация се обадете на 773-580-4032 №17821
SERIOZNI SHOFIORI, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60172, NABIRAM 
SHOFIOR ZA REFFER S HAZMAT 
PREPORACHITELNO,ZA REDOVNI TOVARI OT 
IL-ID,HOOK AND DROOP V CHICAGO,KAMION 
2020,REMARKETA 2020,ZAPLASHTANE PO 
DOGOVARIANE,3600-4200 MILI NA SEDMITZA/
ZA OWNERS REDOVNI TOVARI VSIAKA 
SEDMITZA 7738274439 №17822
БОЯДЖИЙ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, Търся бояджий. 
Постоянна работа. Добро заплащане. Тел. 
773-865-0406 №17801
SAFETY, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60018, Транспортна 
компания търси SAFETY. Говорене на българ-
ски & English е задължително. Изисква се общ 
опит за работа с компютър. Други езици са от 
голям плюс. Моля обадете се на 847 668 0373 
№17807
DISPATCHER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60018, Транспортна 
компания търси DISPATCHER. Говорене на 
български & English е задължително. Изисква 
се общ опит за работа с компютър. Други ези-
ци са от голям плюс. Моля обадете се на 847 
668 0373 №17808
DISPATCH POSITION, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60047, Dispatch 
position avail at Lake Zurich o�  ce. for more info 
call 773-580-4032 7735804032 №17767
CLEANING SERVICE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Myprohelpers 
предлага почасова работа за почистване на 
жилища офиси и общи помещениа. Изисква 
се опит и собствен транспорт. 224-334-1818 
3125931392 №17787
CDL A COMPANY DRIVER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60047, Small Trucking 
Company is hiring company drivers. Newer 
trucks and great terms. call now 773-580-4032 
№17779
RABOTA ZA MEHANIC, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60101, Predlagame 
rabota za mehanitsi za kamioni,remarketa i 
koli,jelatelno e s opit.Priatna sreda za rabota i 
Dobro zaplashtane.Za poveche informatsia se 
obadete na tel 224 607 7111.Namirame se v 
Addison,IL 2246077111 №17739
CDL-A DRIVER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60018, Търся шо-
фьор за 2020 Volvo или Kenworth автоматик 
с dry van. Хубави мили, лично отношение. 
8476680373 №17752

SAFETY, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60018, Trucking 
company looking for Safety person with 
experience. Part-time with possibility for 
full time. Serious inquiries only. 8476680373 
№17751
SHOFIOR SOLO, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60103, Tarsia Sho� or 
(solo) c \”double/triple\” endorsement.Rabota 
okolo Chicago.Moje da e vsiaka vecher v kashti.
Tax 1099 forma 6304409199 №17755
CDL DRY VAN, 
Цена US$  75,000.00, Зипкод 60016, Профе-
сионалист с чисто досие.Започване веднага. 
Каране и почивка по договаряне. Контрактор 
с 20 год. опит в бизнеса. 7734128280 №17761
COMPANY DRIVER, 
Цена US$  30.00, Зипкод 60007, Предлагаме 
30% от товарите.Ново волво автоматик.Пер-
фектни условия 2243882400 №17625

SOMEWHERE ELSE
ТЪРСЯ ДЕТЕГЛЕДАЧКА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 27519, Търся жена за 
гледане на момиченце на 3.5 години в моя 
дом в Северна Каролина от средата на сеп-
тември. За подробности, свържете се мен 
на dobrinkad@gmail.com или 540-204-3080 
№17817

COAST TO COAST
ТЪРСЯ ШОФЬОР СЪС CDL, 
Цена US$0.00, Зипкод 60004, Търся шофьор 
със CDL-A с минимум 2 години опит, 55 цен-
та на миля. Тел. 2245221710 2245221710 
№18017
ШОФЬОРИ В ЛАС ВЕГАС, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 89118, Набираме шо-
фьори на камиони за дроп и хуук в Лас Ве-
гас. Вкъщи през ден. Заплащане $275 на ден. 
6466069181 №17920
NEED HOUSEKEEPERS, 
Цена US$ 12.00, Зипкод 17109, Need 
housekeepers 3039748716 №17860
100% OWNER OPERATORS, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60068, НАД ДЕСЕТ 
ГОДИНИ В БИЗНЕСА. СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ 
ЗА СОБСТВЕНИЦИ НА КАМИОНИ. ПЕРСО-
НАЛЕН ДИСПЕЧ, ХАЗМАТНИ ТОВАРИ, ТЛЪС-
ТИ ОТСТЪПКИ ОТ ЦЕНАТА НА ГОРИВОТО. 
САМО ОПИТНИ ВОДАЧИ! 847-947-8438 / 308 
8476826559 №17750
CDL A DRY VAN OTR, 
Цена US$  80.00, Зипкод 60056, За контрактор. 
Без нарушения и с опит. Специално отноше-
ние. Каране и почивка- по договаряне. Пар-
кинг Des Plaines. Позвънете сега!! 7734128280 
№17760

РАБОТА 
Търся

Chicago + suburbs

CDL DRIVER, 
Цена US$ 111, Зипкод 60007, Тър-
ся шофьор за Drop and Hook, FedEx 
and UPS. Терминал до терминал. 
3000 мили седмично. 6302903092 
№17895

ДИСПЕЧЕР, 
Цена US$0.00, Зипкод 60056, диспечер с над 
5год опит търси лоялна компания от Бъл-
гария Viber :7736560232 моб :0889901909 
№18016
TRUCKING DISPATCHER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 640001, Dispatcher 
for your MC ???????????????? Experienced 
dispatch team, 24/7 support 708 998 3851 Mike 
7089983851 №17845
DISPATCHER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 640001, Dispatch with 
experience is looking for a job! Contact me if 
you are serious carrier company. 7085052965 
№17846
DISPATCH SERVICES, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60001, We are here to 
provide you with excellent dispatching service, 
keep your � eets busy and loaded in the most 
e�  cient way. Don\\\’t hesitate to call 708 998 
3851 or text us 708 505 2965 at any time !!! 
7089983851 №17744
TARSQ RABOTA, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60106, Tarsq rabota ot 
doma online.Predlojeniq na e-mail:VsslPvlv@
comcast.net ili tekst na telefon 773-712-3757. 
7737123757 №17748

CAREGIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Мога да Ви за-
мествам в почивните дни.Имам опит и пре-
поръки.Намирам се в Mount Prospect.Тел.за 
връзка 224-425-6746 №17703

ФЛОРИДА
DISPATCH SERVICE, 
Цена US$  0.00, Зипкод 640001, Dispatch 
Service is looking for Owner Operators and 
Fleet Owners in need of quality, detail oriented 
and carrier focused dispatching! We work with 
most equipment types and will handle your 
load planning, set up your carrier packets Call 
Us Today: 708 505 2965 7085052965 №17745

ИМОТИ 
Продавам

Chicago + suburbs
EДНОФАМИЛНА КЪЩА , 
Цена US$  0.00, Зипкод , Eднофамилна къща 
в Lake in the Hills. Основно ремонтирана. Тих, 
спокоен квартал. 3 спални, 2 бани, гараж за 2 
коли. В близост голямо езеро. Много добри 
училища. Ниски данъци. Цена $235,000. Тряб-
ва да видите! Oтворена за посещение на 12 ти 
юни от 12 до 2pm. Tel 224 713 5534 №17774

COAST TO COAST
ПРОДАВАМ КЪЩА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Ако търсите жили-
ще в северозападните квартали на Чикаго, 
моля обадете се. Аз не съм агент. Ще купите 
директно от собственика. Тел: (847) 854-8094, 
е-майл: dimitrova07@yahoo.com 8478548094 
№17940

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs
ДАВАМ СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$0.00, Зипкод 60156, Обзаведена стая, 
240$, всичко включено в Антиокс.Имотът гра-
ничи с река Фокс ривър.Идеално за риболов! 
За връзка тел:2242812020 №17990
1 BR FOR RENT, 
Цена US$1,100.00, Зипкод 60193, 1 BR 
condo in Downtown Schaumburg for 
rent.Heath/Ac,gas,pool,tennis court,2 car 
space,elevator,excellent school. Tenant pay 
only electricity. Criminal and credit background 
check required. 1 mount security deposit. 847 
343 8526 №18005
FOR RENT 1BEDROOM , 
Цена US$1,050.00, Зипкод 60176, FOR RENT 
BRIGHT AND SUNNY 1BEDROOM IN SCHILLER 
PARK. RENT 1050$ INCLUDES: HEAT, GAS, WATER, 
GARBAGE AND PARKING. 3124511561 №18006
ЕТАЖ ПОД НАЕМ, 
Цена US$, Зипкод 800, Давам под наем долен 
етаж от къща в Ho� man Estates в близост до 
Golf rd and Higgins rd. 2 стаи с гараж за една 
кола или може да се ползва за склад по же-
лание. Със самостоятелна баня и тоалетна, 
достъп до пералня и сушилня. Всички сметки 
са включени в цената ( ток, вода, интернет ) 
5082926787 №18009
DAVAM 1BR BASEMENT , 
Цена US$700.00, Зипкод 60131, Davam 1br 
basement pod naem v predrgadieto na Franklin 
Park,IL svoboden ot 1vi Septemvri za poveche 
informaciq pishete mi na 224-770-1402 
№18010
СТАИ ПОД НАЕМ, 
Цена US$0.00, Зипкод 60016, Давам под наем 
стаи в Des Plaines, IL 7739344547 №18014
CONDO ARLINGTON HTS, 
Цена US$1,250.00, Зипкод 60004, 2 Bedroom 1 
bath Condo for rent RENT INCLUDES HEAT, HOT 
and COLD WATER GARBAGE, PARKING and POOL 
6095050341 №18023
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 500.00, Зипкод 60176, търся съквар-
тирант за споделяне на двустаен обзаведен 
апартамент в Шилер Парк собствено парко 
място Наем 500 Шофьор на камион съм и от-
съствам Повече от времето За повече инфор-
мация позвънете на 630 301 9985 №17911
ТАВАНСКИ ЕТАЖ - НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60131, Дава се под 
наем самостоятелен тавански етаж от къща 
във Франклин Парк. Включва спалня, кухня с 
трапезария, баня с тоалетна и просторна те-
раса. Квартирата е свободна от 1 август 2020г. 
За контакти: 773-322-3640 №17788
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1-СТАЕН АПТ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Дава се малък 
1-стаен апт под наем в Елк Гроув. Включено 
отопление. Балкон/паркинг. Ламинатен под. 
Огледални гардеробни врати. Басейн/фитнес 
в комплекса. Асансьор в сградата. Пералното 
е на същия етаж. Близо до магистрали/голям 
парк/магазини/ресторанти. За информация, 
тел. 2248291787 2248291787 №17931

БЕЙСМЪНТ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60131, Дава се са-
мостоятелен бейсмънт от къща във Franklin 
Park. Включва спалня, кухня с трапезария и 
баня с тоалетна. За контакти: 773-322-3640 
7733223640 №17932

1-СТАЕН АПТ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ , Зипкод , Дава се 1-стаен 
апт под наем в Елк Гроув на втори 
етаж. Включено отопление. Балкон/
Паркинг. Огледални гардеробни 
врати. Ламинатен под. Асансьор в 
сградата. Басейн и фитнес. Близо 
до магистрали/магазини/ресторан-
ти/паркове. За информация, тел: 
2248291787 2248291787 №17939

БЕЙСМЪНТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60131, Дава се са-
мостоятелен бейсмънт от къща във Franklin 
Park. Включва спалня, кухня с трапезария и 
баня с тоалетна. За контакти: 773-322-3640 
7733223640 №17934

СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60018, DES PLAINES. Да-
вам под наем oбзавeдeна cтaя в гардeн aпaр-
тaмeнт. Общо ползване на хол и кухня с ос-
таналите квартиранти. Всички кoнcyмaтиви 
ca вkлючени (вода, електричество, internet, 
gas, пералня и cyшилня) Близo дo Balkanika, 
Mexaнaтa и Maлинчо. Цeнa $450. За OTR шо-
фьори цeнa $380. Депозит за един месец. Oт 
October 1. Oбaдeтe ce на тeлeфон 847-222-
3412 №17865

POD NAEM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60625, ТЪРСИМ СЪ-
КВАРТИКАНТКА ЧИКАГО 7737463728 №17859

СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 450.00, Зипкод 60018, DES PLAINES. 
Давам под наем oбзавeдeна cтaя в гардeн 
aпaртaмeнт. Всички кoнcyмaтиви ca вkлюче-
ни (вода, електричество, internet, gas, перал-
ня и cyшилня) Близo дo Balkanika, Mexaнaтa 
и Maлинчо. Цeнa $450. За OTR шофьори цeнa 
$380. Oт October 1. Oбaдeтe ce на тeлeфон 
847-222-3412 №17866

СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 500, Зипкод 60176, Търся съквар-
тирант за споделяне на двустаен апартамент 
в шилер парк. Собствено парко място. Наем 
500. Шофьор на камион съм и отсъствам в 
повечето време. За повече информация поз-
вънете на 630 301 9985 6303019985 №17918
ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Давам под наем ед-
ностайни апартаменти (1bdr) в Addison и в 
Arlington heights. Напълно реновирани. Всич-
ко е включено в наема. Само ток се плаща до-
пълнително. Тел:347-543-6879. №17869
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 600.00, Зипкод 60007, Стая под наем 
в Elk Grove Village от 1-ви Октомври. Цена 
$600 включва газ, вода, гараж; пералня и су-
шилня. За повече информация- 774-208-4819 
№17832
СТАЯ ПОД НААМ, 
Цена US$ 500.00, Зипкод 60707, Обзаведена 
стая под наем от приземен апартамент с три 
спални и две бани.Хол и кухня се ползват 
общо с останалите квартиранти..В апартамен-
та има пералня и сушилня.В наема е включе-
но всичко-ток, газ ,вода,интернет,пералня.
Намира се в Elmood parк..Наемът е $500 
7733879465 №17838
ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Давам под наем 
едностайни апартаменти (1bdr.) в Addison IL 
и във Аrlington hights IL. Обширни и напълно 
реновирани. Всичко е включено в наема ос-
вен ток, който се плаща отделно. Тел: 234-543-
6879. 3475436879 №17840
ДАВАМ СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Давам обзаве-
дена стая под наем в двустаен апартамент в 
Ломбард. Много добър квартал в близост до 
Марианос. Цена $500 на месец . Телефон за 
контакти 312-799-1138 №17848
ДАВАМ СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Давам обзаве-
дена стая под наем в двустаен апартамент в 
Ломбард. Много добър квартал в близост до 
Марианос. Цена $500 на месец . Телефон за 
контакти 312-799-1138 №17849
CONDO POD NAEM , 
Цена US$ 1,400.00, Зипкод 60005, 2 bed 
2 bath apartament pod naem v arlington 
heights. Zvunnete na 847-84-4435. 8478944435 
№17851
ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60625, Търсим жена 
съквартирантка ливин 7737463728 №17823
ТЪРСИ СЕ НАЕМАТЕЛКА, 
Цена US$ 125.00, Зипкод 60625, Търсим съ-
квартирантка на ливин. Телефон за контакт 
773 746 3728 №17824
СТАЯ ОТ АПАРТАМЕНТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, Собствено пар-
ко място, близо до магазини и магистрали, 
изгодна цена! 847218461 №17825
ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, В Palatine, собст-
вени парко места, камина и тераса, близо 
до магазини и магистрали, изгодна цена! 
8472192272 №17826
СТАЯ ОТ АПАРТАМЕНТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, Собствено пар-
ко място, близо до магазини и магистрали, 
изгодна цена! 8472198461 №17829
FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, 2bdr 1.5bth 
Townhouse available for RENT September 1st 
in downtown Elk Grove Village (Biester� eld/ 
Wellington). For more information call 773 719 
8080 7739968900 №17802
DAVAM POD NAEM, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60074, Obzavedena 
stay,Palatine 7088376432 №17766

SOMEWHERE ELSE
НОЩУВКИ ГР КВЕБЕК, 
Цена US$0.00, Зипкод 0, Предлагам нощувки 
в гр Квебек, квартал Сент Фоа, току-що ре-
монтиран апартамент, част от къща, напълно 
оборудван, ползване на двор, интернет, теле-
визор. За двама възрастни или семейство с 
деца. 9223372036854775807 №17997

2-СТАЕН АПАРТАМЕНТ, 
Цена US$ 1350, Зипкод 60070, Дава се под 
наем 2-стаен апартамент в чисто нова сграда 
в Проспект Хайтс. Всичко в жилището е абсо-
лютно ново и модерно. Има басейн и фитнес. 
Голям балкон, 3ти етаж. В наема влизат ото-
плението и газта за готвене. Само ток се пла-
ща допълнително. Близо до плаза с магазини 
и ресторант/бар. 2248291787 №17891

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs

DISPATCH 10%, 
Цена US$ , Зипкод , For Owner Drivers! 
Dispatch 10%, rate con� rmation sent 
for every load plus new for detention 
added, driver can see the load board 
if wanted, driver can decide where 
to go, ELD and fuel card o� ered, 
24/7 support Bulgarian-English. 
7199920479 №17973

GLEDAM DECA, 
Цена US$0.00, Зипкод 60169, Gledam deca v 
doma si v Ho� man Estate Predlagam domashno 
sgotvena hrana,mnogo igri zabavleniq i 
razhodki Za poveche informaciq 2246591156 
№17998
БОЯДЖИЙСКИ УСЛУГИ, 
Цена US$, Зипкод 0, Mix2 inc.-бояджийски 
услуги.компания с insurance.847-312-2155 
8473122155 №18024
PAINTING, 
Цена US$ 10,00, Зипкод 60016, ,,MERKUR” 
CORP.-PAINTING INTERIOR &EXTERIOR. Tel.: 312-
722-7479 3127227479 №17971
ПАРКИНГ ЗА КАМИОНИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck 
Repair в Elgin предлага паркинг за камиони 
и трейлъри. За повече информация и цени, 
моля позвънете на 773-656-8076. №17981
ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Давам под наем 
Toyota Prius за работа в Убер и Лифт ИЗГОДНО 
2243046338 №17982
ИЗКУПУВАМ СТАРИ КОЛИ, 
Цена US$ , Зипкод 500, I buy junk car 
3128239386 №17916
AGENCY VELIDA, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 7015, Velida Dating 
is Bulgarian Dating Agency, which o� ers a 
safe online community for singles looking for 
partner. Register now at velidadating.com Use 
all the website features for free! 887281079 
№17921
ПАРКИНГ ЗА КАМИОНИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck 
Repair в Elgin предлага паркинг за камиони 
и трейлъри. За повече информация и цени, 
моля позвънете на 773-656-8076. 7736568076 
№17890
РЕМОНТ НА ТЕХНИКАТА , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60137, Ремонт на тех-
никата във вашия дом.Компютри ,бяла техни-
ка и телевизори.Готови сме да ви помогнем. 
Николай 6302200138 №17872
ПРЕЗАПИС VHS НА DVD, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Запазете ваши-
те домашни филми като ги презапишете на 
DVD преди касетите да станат неизползва-
еми. Презапис от VHS, MiniDV видео касети на 
DVD. 630-456-1366 №17805
НЕГАТИВИ НА JPEG, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Трансфер на 
негативни филми в дигитални снимки, JPEG 
формат. Запазете вашите стари ленти като ги 
направите дигитални снимки преди на станат 
неизползваеми. 630-456-1366 №17806

ФЛОРИДА
FREIGHT BROKER CLASS, 
Цена US$  123.00, Зипкод 33180, Trucking 
Courses! Dispatch, Freight Broker, QuickBooks, 
IFTA, Safety www.smarttrucking.us 331-551-
8787 №17771

COAST TO COAST
TMS & DISPATCH, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60169, Predlagame novo 
izraboten TMS sus sichki extri bez skriti ceni za 1 
truck e bezplatno sushto i dispatch service sus 
opitni dispatcheri 8883301139 №17878

УСЛУГИ 
Търся

Chicago + suburbs

LIVE IN ЗА 7ГОД ДЕТЕ, 
Цена US$ , Зипкод , Търся жена на 
live-in за гледане на 7 годишно дете. 
За повече информация - тел.: 224-
600-1945 2246001945 №17987

CHISTENE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60091, Tursia zhena da 
chisti apartamenta mi. Zhiveia v predgradie na 
Chicago. Zaplashtaneto e okolo $18-20/chas. 
Rabotata shte e 4-5 chasa vseki 2 sedmitsi. 
Obadete se na 312-502-5325 za detaili. №17857

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs

CRYSLER TOUN&COUNTRY 2009, 
Цена US$ , Зипкод 60016, Продавам CRYSLER 
TOUN&COUNTRY 2009 /95000MLS перфект-
на-7000$. Тел.: 312-722-7479 №17972

ПРОДАВАМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Продавам рифър 
трейлър уабаш/кериър 2008. Перфектно 
състояние. 20,000 тотал часове. Алуминиеви 
джанти, уинд скъртс, всичко по окачване-
то сменено преди по-малко от година, сийл 
между двигател и компресор нов($900) , abs 
валв нов.... 3475436879 №17870

ПРОДАВАМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60655, Продавам ри-
фер трейлър Wabash-Carrier 2008 година в 
идеално техническо състояние. Wind skirts, 
алуминиеви джанти. Ново окачване. Нов 
авs valve. LED светлини. Нов seal на компре-
сора ($900). Цена $8000. Тел: 234-543-6879. 
3475436879 №17841

2015 GREAT DANE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Продавам 2015 
- Great Dane Dry Van 53 Air Ride PSI in� ation 
system Spare tires carrier Great condition 
for more info call 773-580-4032 7735804032 
№17843

2006 VOLVO VNL670, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, 2006 Volvo VNL670 
1,459,000 miles $6,500 Good condition!Ready to 
work! Manual transmission-10 speed.Motivated 
seller Call Georgi 773-691-6397 Srdjan 847-668-
8304 7736916397 №17786

PRODAVAM KOLELO, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Prodavam kolelo 
v mnogo dobro systoqnie. Tel: 630 3865280 
6303865280 №17796

PRODAVAM VELOSIPED, 
Цена US$ 50.00, Зипкод 60176, Prodavam 
Velosiped v mnogo dobro systoqnie . Tel: 630 
3865280 №17641

COAST TO COAST

2007 VOLVO 13 SPEED , 
Цена US$ 14,500.00, Зипкод 60016, 2007 Volvo 
Commercial truck 13 speed $14,500 Exterior 
color: White · Interior color: Grey Fuel type: 
Diesel Top condition, Overhaul kit done ( see 
receipts attached )13 speed , Very clean ,second 
owner since 2011 ,Fully loaded .No rust on 
frame,Ready for the road ! 7737470875 №17836

FLEETSYS.COM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, На-
мери твоя диспечер в ¡ eetsys.com. 
Регистрирайте се, или за повече 
информация 888-330-1139, call or 
text. Това е Българска система за 
транспортния бизнес в САЩ. Счето-
водство, диспеч, заплати, инвойси, 
сейфти, статистики, IFTA за всеки от-
делен камион, IRP мили за регистра-
ция. Имай твоя транспортна компа-
ния без физически офис с купища 
хартий. Всички документи се ъпло-
удват онлайн, и са винаги достъпни. 
Компанийте ползващи системата 
бавно, уверено се разрастват, без 
напрежение и стрес. 8883301139 
№17847

НОВ ДВУСТАЕН АПТ, 
Цена US$ , Зипкод 60004, Нов Дву-
стаен Апартамент под наем Дава 
се под наем 2-стаен апартамент 
в чисто нова сграда в Проспект 
Хайтс. Всичко в жилището е аб-
солютно ново и модерно. Има ба-
сейн и фитнес. Голям балкон, 3ти 
етаж. В наема влизат отопление-
то и газта за готвене. Само ток се 
плаща допълнително. Близо до 
плаза с магазини и ресторант/бар. 
Жилището е готово за нанасяне 
веднага. За информация обаде-
те се на 2248291787 2248291787 
№17912



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

2 -8 септември 2020 г. 49

105 
п р и з р а ч н и 
етажа с 3000 
празни стаи 
и бетонна 
конструкция 

без прозорци. Това е хотел „Рюгьон“ в 
Пхенян, който севернокорейците тайно, 
а останалите явно наричат с прозвище-
то „Прокълнатият хотел“.

В него и на пръв поглед има нещо не-
обичайно.

Свръхвисокият му силует нарушава 
пейзажа на севернокорейската столица 
Пхенян, а пирамидалната му форма пре-
дизвиква противоречиви реакции - от 
възхищение и интерес до искрена изне-
нада каква е тази сграда и за какво слу-
жи, разказват CNN и webcafe.

„Рюгьон“ е наричан още „Прокълнати-
ят хотел“ и се слави като най-високата 
неизползвана сграда в света.

Мнозина грешно предполагат, че това 
е единственият хотел в Пхенян, но всъщ-
ност столицата на КНДР разполага с още 
няколко хотела, които приемат дипло-
матическите гости на Северна Корея, 
както и шепата туристи, които страната 
позволява да дойдат. „Янгакто“ напри-
мер е най-големият по площ хотел в гра-
да, а „Рюнганг“ се смята за най-луксоз-
ния.

„Рюгьон“ буквално означава „Столи-
ца на върбите“ - прозвище, което носи 
и самият Пхенян. Амбициозният проект 
превръща в реалност сграда на 105 ета-
жа, като на върха на пирамидата трябва 
да има

седем въртящи се 
панорамни ресторанта

Хотелът трябвало да има над 3000 
стаи и всъщност е замислен да прилича 

на планина, а не на пирамида. Разделен 
е на три големи секции или крила, които 
се съединяват на върха.

Сградата е започната през 1987 г. и е 
било предвидено да отвори врати едва 
две години след това. През 1992 г. дос-
тига планираната си височина, но все 
още конструкцията стои без прозорци. 
Надеждата да бъде завършена за 80-тия 
рожден ден на Ким Ир Сен става все по-
малка.

За сметка на това оголената бетонна 
структура се извисявала грозно и запла-
шително над Пхенян и тогава тайно или 
не толкова получава прякора си „Про-
кълнатият хотел“.

Развитие по строежа има цели 16 го-
дини по-късно - през 2008 г., когато фа-
садата е облицована с метал и стъкло и 
допълнена от LED осветление.

През 2009 г. Северна Корея отбелязва 
Деня на труда, като изстрелва безброй 
фойерверки от трите крила на „Рюгьон“, 
макар че самата сграда никак не изглеж-
да празнично.

Както много други грандиозни проек-
ти, така и мегахотелът е част от надпре-
варата на Студената война и по-точно - 
от състезанието между подкрепяния от 
Запада Юг и защитавания от СССР Север.

През 1988 г. южнокорейска фирма 
строи дотогава най-високия хотел, кой-
то се намира в Сингапур. На следваща-
та година Пхенян се кани да организи-
ра световен фестивал на младежта и за 
целта иска да има под ръка още по-го-
лям хотел за настаняване на гостите. 
Перестройката в Русия обаче проваля 
всички грандиозни планове и разклаща 
из основи и без това нестабилната ико-
номика на КНДР.

Така „Рюгьон“ бива изоставен да стър-
чи като

зловещ обелиск 
над Пхенян

Строителните дейности през 2008 г. 
вдъхват известна надежда, че хотелът 
може да бъде завършен. Тогава стъкле-
ните панели и осветлението са монтира-
ни от египетска фирма на име Orascom. 
Кранът, който ръждясва на покрива на 
сградата, е премахнат и са вложени над 
180 млн. долара в инсталирането на по-
добренията.

Три години по-късно „Рюгьон“ вече 
придобива вид на почти готов хотел и 
започват спекулации дали скоро няма 
да отвори врати. Интерес към чудатата 
сграда изявяват дори от Kempinski, но 
малко след това се отказват от намере-
нията си и казват, че преговори със Се-
верна Корея за момента не са възмож-
ни.

Междувременно около хотела витаят 
и слухове, че той седи изоставен заради 
некачествена конструкция и строител-
ство, което не е съобразено с нормите 
за безопасност. Крилата на „Рюгьон“ са 

изработени изцяло от бетон, макар че 
специалистите са категорични, че тряб-
ва да бъдат подсилени и със стоманени 
арматури.

Бетонът пречи и да бъде добавена мо-
дерна електрификация и останалата не-
обходима за функциониращ хотел ин-
фраструктура.

Всичко в сградата е правено по стан-
дарти от 80-те и това не може да се про-
мени с лекота.

СNN успява да стигне до снимки на въ-
трешността на хотела, където не са пра-
вени почти никакви строителни дей-
ности. Вътре функционира само един 
служебен асансьор, който дори не е 
оборудван с модерни механизми - спе-
циален служител контролира спускане-
то и изкачването му по етажите.

Властта в Пхенян, особено с Ким Чен 
Ун начело, се опитва

„да превърне 
дефекта в ефект“

по фасадата на „Рюгьон“ е инсталирано 
допълнително LED осветление, а в под-
ножието му са монтирани прожектори.

Стъклените стени на „Прокълнатия 
хотел“ често се използват, за да бъдат 
прожектирани на тях пропагандни пос-
лания и материали във възхвала на ре-
жима на КНДР. Светлинните шоута се 
повтарят на определен период от вре-
ме и се забелязват отдалеч заради вну-
шителната конструкция на хотела. Вътре 
обаче няма дори електричество.

Това не пречи на площадката пред 
„Рюгьон“ да се провеждат разнообраз-
ни шоута и танцови изпълнения, отново 
с пропагандна насоченост. Сградата слу-
жи като ефектен фон на тези спектакли, 
особено след като Пхенян позволява на 
гражданите да се приближават до хоте-
ла (но не и да влизат, разбира се).

Въпреки тези опити да се придаде нов 
дух на „Рюгьон“ и той да избяга от проз-
вището си, севернокорейският режим 
гледа на недовършения хотел като на 
сериозен провал.

Не е прието да се задават въпроси за 
евентуалното довършване на хотела, а 
севернокорейските фотографи са учти-
во помолени да го изрязват от снимки-
те, които правят над Пхенян. На редки-
те чуждестранни посетители също им е 
обяснено, че е по-добре да не запечат-
ват „Рюгьон“ с камерите си.

Прокълнатият хотел:  
105 призрачни етажа в Пхенян
XВ сградата има само служебен асансьор, който се контролира от служител

Сн.: Flickr
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Кюфтета по тракийски

Отговор на кръстословицата от миналия брой

ВОДОРАВНО: Надежда от Надежда. Панаир. Напев. Ем. Марек. 
Крале. Румб. Кесии. Екзот. Ралита. Липса. Риц. Лея. Кукли. Емири. 
Вик. Палеи. Емении. Амаду. Кефир. Айран. Соаре. Крик. Резит. 
Ебрие. Макара. Дарио. ЗММ. Нил. Псета. Набаб. Мач. Фиала. 
Тиражи. Будист. Шланг. Он. Бурже. Идеал. Акра. Орера. Нарта. 
Воайор. Яндзъ. Сто. ВВС. Кании. Катар. Осо. Бекас. Балами. 
Канари. Атове. Як. Каренина. Тригуна.

ОТВЕСНО: Папагали. Йоана Буковска. Дар. Лекар. Кичур. Авоар. 
Тенекия. Марал. Джоис. Не. Жакет. Панер. Фиеро. БАН. Иди. 
Сакад. Запис. Еркери. Арки. Улуси. Сатир. Акин. Рилке. Отдел. 
Даяна. Етна. Илика. Аташе. Ниса. Налепи. Ерера. Ланди. ТТ. Апекс. 
Ефеби. Талаз. Бор. Иде. Заеми. Ронин. Ръкави. Евро. Мерки. Аргат. 
Алег. Утрин. Резба. Каста. Едем. Ириси. Мажор. Тамян. Амбиции. 
Комбинаторика.

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

Вкусни и сочни кюфтета в гювеч с 
картофи, зелени чушки, доматен 
сос и целина.

1 кг картофи се обелват и режат на 
едри парчета. Подсушават се и слагат в 
8 с.л. сгорещено олио да се пържат за 
3-4 мин., докато се зачервят от всички 
страни.

За кюфтетата 1 филия хляб се накис-
ва с 5 с.л. вода и слага при 500 г кай-
ма. Добавят се дребно нарязани 1 гла-
ва кромид лук, 4-5 стръка магданоз, 4 
клонки риган или 1 ч.л. сушен, сол на 
вкус и 1 яйце. Омесва се добре. Офор-
мят се кюфтета с цилиндрична форма

Запържените картофи се изваждат и 
слагат в дълбока тава. Отгоре се под-

реждат кюфтетата.
В тигана с останалото от пърженето 

на картофите олио се слагат дребно на-
рязани 2 зелени или червени чушки и 
се запържват за 30 секунди, добавят се 
и дребно нарязана 1 клонка целина и 2 
с.л. доматено пюре. Разбърква се и се 
наливат 150 мл гореща вода. Посолява 
се и оставя да кипне.

С този сос се поливат кюфтетата. По-
криват се с фолио и слагат да се пекат в 
затоплена на 180º фурна за 40 минути.

Да ви е сладко!  

Заралийска гъбена чорба

Вкусна чорба от стерилизирани 
или пресни печурки, ориз, зелен-
чуци и застройка от кисело мля-

ко и яйце.
1 глава кромид лук и 1 морков се на-

рязват на дребно. Запържват се в 6 с.л. 
сгорещено олио за минута. Добавят се 
1 чаша скълцани стерилизирани или 
пресни домати - 200 г - и се заливат с 
1.5 л гореща вода. Посолява се и слага 
дафинов лист и 4 стръка или 1 ч.л. су-
шена мащерка. На тих огън под капак 
чорбата се вари за 10 мин.

1 буркан стерилизирани гъби или 
пресни печурки - 500 г - се нарязват 
на филийки и слагат към омекналите 

зеленчуци. Сипва се и 1 кафена чашка 
ориз – около 60 г. На тих огън чорбата 
ври за 20 минути.

Прави се застройка, като в тиганче се 
слага 2 с.л. кисело мляко и 1 с.л. браш-
но, разбиват се добре и се счупва едно 
яйце. Налива се половин чаша - 100 мл 
- студена вода и при непрекъснато раз-
бъркване се загрява, докато кипне. То-
гава се наливат два черпака от бульона 
на чорбата, размесва се добре.

Тенджерата се маха от котлона и се 
налива на тънка струя застройката.

Докато не изстине, не се покрива с 
капак, защото застройката ще се пре-
сече.
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П
андемията от коронавирус 
предизвика затваряне на 
църкви, отмяна на богослу-
жения по Великден или пре-
даването им по интернет. 

Едни от основните забележителности 
обаче, които човек посещава, когато пъ-
тува не само в друга страна, но и в родна-
та си, са църквите, катедралите, храмове-
те или джамиите – в зависимост от това в 
коя част на света се намира. Ето едни от 
най-странните църкви в света.

Миниатюрна 
църква в дъб

Миниатюрната църква в дъб се нами-
ра край сръбското село Йовац. След като 
преминете сръбско-българската грани-
ца, недалеч от Калотина, ще откриете 
eднa нeoбичaйнa cвeтa oбитeл. Tя e paз-
пoлoжeнa в cтвoлa нa вeкoвнo дъpвo. 
Cнимкaтa, чийтo aвтop e Војаn Vuсаnоvіс, 
cтaнa дocтoяниe в интepнeт нa милиoни 
xopa нe caмo в poднaтa мy Cъpбия и нa 
Бaлкaнитe, нo и нa мнoгo мecтa по света.

Хpaмът, носещ името на св. Панталей-
мон, e чacт oт мнoгoгoдишeн дъб, кoйтo 
pacтe в paйoнa нa cpъбcкoтo ceлo Йовац. 
Цъpквичкaтa e дeлo нa Дpaгoлюб Kpъc-
тич, кoйтo e oткpил тoвa нecтaндapтнo 
дъpвo, пocтaвил e пopтa c дъpвeн кpъcт 
и някoлкo икoни нa импpoвизиpaния oл-
тap.

Taзи пpeкpacнa глeдкa и мяcтo зa 
ycaмoтeниe paдвa пoceтитeлитe в paйoнa 
нa ceлцeтo. Имeннo миниaтюpният 
пapaклиc e пpивлeкaтeлeн oбeкт зa xиля-
ди тypиcти, кoитo идвaт, зa дa ce пoмoлят 
или пpocтo дa cнимaт гopcкaтa cвeтa oби-

тeл.
Typиcтoпoтoкът пoкpaй цъpквaтa дaвa 

дoпълнитeлнo пpeпитaниe
и нa мecтнитe житeли нa ceлцeтo, кoи-

тo нe нaбpoявaт пoвeчe oт xилядa дyши.

Зелената църква 
на Брайън Кокс

На хиляди километри от нея, в Нова Зе-
ландия, се намира една от най-странните 
църкви в света. Нейният цвят е зелен, тъй 
като е „построена“ от дървета и растения. 
Църквата се намира в двора на Брайън 
Кокс, който всъщност е и умът, стоящ зад 
тази идея.

Създаването на църквата отнело чети-
ри години, докато дърветата и растения-
та израстат достатъчно. Всъщност Кокс, 
който има фирма за озеленяване, под-
брал голямо разнообразие от дървета, 
подходящи за „строежа“ на църквата. Той 
ги съчетал с рядка растителност, благо-
дарение на която вътрешността на църк-
вата винаги ще бъде осветявана от слън-
чева светлина.

Брайън споделя, че е бил вдъхновен 
от годините, в които пътувал в чужби-

на и разглеждал различни църкви по 
целия свят. „Един ден излязох в задния 
ми двор и си помислих: „Това простран-
ство се нуждае от една църква“, разкрива 
Кокс. След четири години неговата идея 

се превърнала в една от най-странните и 
забележителни църкви в света.

Католически дъбов 
параклис

Френското село Алувил Белфос пък се 
гордее с католическия си параклис, пос-
ветен на Дева Мария, който се намира на 
доста необичайно място. За стени му слу-
жи кората на многовековен дъб, което е 
най-старото дърво във Франция. Мест-
ните жители твърдят, че този дъб е оста-
нал от епохата на Карл Велики. Вероят-
но е израснал през XIII век, което също е 
доста впечатляващо.

Когато дървото е било в разцвета на 
силите си, през 1600 г. било ударено от 
мълния. Сърцевината на дъба била изго-
рена, но на кората се появили млади лис-
та. Мястото, на което ударила мълнията, 
се смятало за свещено и тя привлякла 
към себе си много вярващи. Дълго време 
там живял монах отшелник.

Оказало се, че вътрешността на дърво-
то е достатъчна, за да се подреди в нея 
католически параклис, който се намира 
най-отгоре. Към него се издига дървена 
стълба.

Дъбът е оцелял през Стогодишната 
война и Реформацията.

По време на якобинския терор някои 
поискали да се отсече дървото, но пове-
чето го защитили. Многовековният дъб и 
католическият параклис са признати за 
национално богатство на Франция.

Разбира се, с такова забележително 
дърво е свързана местна легенда. Пре-
данието твърди, че дъбът е стар, колкото 
самата Франция, и е на повече от 1200 г. 
Учените обаче не са съвсем съгласни, те 
са определили възрастта му на „едва“ 800 
г., което всъщност пак си е доста забеле-
жително.

В грузинския град Кутаиси също има 
параклис, който се намира във вътреш-
ността на 400-годишен дъб. В него има 
разположени икони и могат да се палят 
свещи. В параклиса могат да влязат само 
трима души, но пред него редовно се от-
служват богослужения.

Странните църкви: Вяра 
сред дървета и храсти

XФренското село Алувил Белфос се гордее с католическия си 
параклис, сгушен в дъб, посветен на Дева Мария

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Миниатюрната църква в село Йонац. 

Зелената църква в Нова Зеландия

Сн.: Војаn Vuсаnоvіс

Царквата в дъб във Франция
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Б
алчик е град с древна история 
и много богата култура. Пър-
вите заселници на територии-
те около Балчик са траките и 
затова днес тук можете да на-

учите много за техния начин на живот, 
вярвания, бит и култура.

Първоначално тук бива основано се-
лище и наречено „Круни“ или „Кроунол“, 
останало от по-рано населявано тра-
кийско селище от околността. Името на 
града идва от гръцки „Извори“ и е свър-
зано с факта, че в околностите има мно-
жество карстови извори. По-късно бива 
преименуван на Дионисиполис от Дио-
нисий, бога на виното и празненствата.

На самия морски бряг, североизточно 
от Варна, се намира удивителното сели-
ще Балчик - едно от най-живописните по 
българския черноморски бряг. Градът е 
разположен терасовидно и се белее над 
морето. Още в тракийско време на пла-
тото е имало селище. През V век пр.н.е. 
по тези места идват гръцки преселни-
ци, които били запленени от красотата 
на морския бряг и основават свой град. 
Плодородната земя била засадена с 
лозя и хората произвеждали великолеп-
но вино. Образът на Дионисий бива из-
сечен на монетите тук и градът е пред-
ставлявал изключително важен център 
след Одесос (Варна) до започването на 
новата ера, който привличал с богат-
ствата си.

След поредица 
нашествия и разрушения

по времето на Римската империя започ-
ва да запада. В средните векове, след 
като става владение на болярина Балик, 
е наречен Балчик.

Върху руините на някога процъфтява-
щия и могъщ български средновековен 
град се полагат основите на мизерно 
поселение - характерен белег за всички 
места, върху които се стоварват ударите 
на завоевателя. При първото нападение 
на казаците от Подонието, Запорожи-
ето и Северна Таврия през 1604 г. вече 
се среща новото име - Балчик. Най-ран-
ните тьлкувания на името навеждат към 
турския му произход: балчук - тиня, кал; 
бал - пчелен мед, докато някои приемат 
за първообраз станалото вече

легендарно име на 
архонта Балик – Балчик

Усилената стопанска дейност в края 
на XVIII и първата половина на XIX в. 
превръща Балчик в най-активния тър-
говски център на Добруджа. Въпреки 
масовото разоряване и емиграцията де-
мографски градът нараствал и в начало-
то на XIX в. имал около 4000 жители, кои-
то към 1872 г. се удвояват.

След Кримската война градът разцъф-
тява и се развива като зърно-търговски 
център. След Балканската война преми-
нава в територията на Румъния.

Първата национална катастрофа от 
1913 г. нанася тежък удар на България - 
анексирана е Южна Добруджа. Както от 
цяла Южна Добруджа, така и от Балчик 
и неговата околия пътят на емиграцията 
поемат най-видните представители на 
интелигенцията и прогресивни лично-
сти. Кралският двор желаел да превър-
не града и неговата околност в бисер на 
Западното Черноморие - между 1924 и 
1936 г. кралица Мария започнала стро-
ителство на

своя лятна 
резиденция

изградена в съчетание на старобългар-
ски, молдавски, мавритански и ориен-
талски стил - тя се състояла от построй-
ки, които заедно с новоформираната 
ботаническа градина парк - дело на ита-
лианските архитекти Америго и Аугусти-
но - представлявали проект на бъдеще-

то. Започват градежите и на множество 
летни вили. Прокарва се първият асфал-
тиран път от лятната резиденция до гра-

да, който е електрифициран. За бърза и 
ефикасна връзка със столицата Букурещ 
е отворено гражданско летище. По това 
време градът се превръща в луксозен 
център.

След 1940 г. Балчик отново преминава 
на територията на България.

Разположен в удобен залив между 
красиви бели хълмове, градът е привле-
кателно място

от дълбока древност 
до наши дни

Неповторимата природа, древната ис-
тория и днешната романтика на Балчик 
са постоянен извор на вдъхновение за 
писатели, поети и художници. Балчик 
от древни времена е град на влюбени-
те. Днес градът привлича туристите с не-
повторимостта на старинните си къщи и 
улици, които са съхранили древната му 
атмосфера. Красивите му къщи сякаш са 
накацали една върху друга и от където 
и да погледнеш, надолу виждаш морето. 
Лабиринтът от малките улички на ста-
рия град с каменните стълбища и чешми 
очарова с романтиката и красотата си.

Балчик: Перлата на Черно 
море е град на влюбените
XДворецът в Балчик е бил последната любов на кралица Мария Румънска

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

https://www.russianschool.com/
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А
лън Айверсън, другият сред 
най-великите в историята на 
баскетбола, изля душата си в 
отворено писмо до превър-
налия се в легенда Коби Бра-

йънт. Двамата бяха едни от най-ожесто-
чените съперници на терена, а в живота 
бяха приятели – дори отпреди времето 
на звездните им кариери.

Айверсън използва платформата The 
Players' Tribune, за да разпространи пис-
мото си до Брайънт, който загина в ката-
строфа с хеликоптер през януари тази го-
дина. Ето и какво написа Алън:

„Скъпи Коби,
Това ще бъде трудно. Но наистина 

трябва да го направя. Всички

отдръпнете се за мен 
и Коби

Изчистете полето за Чък (б.р. - един от 
прякорите на Айверсън) и Коби, за един 
последен път.

Коби Бийн Брайънт...
Моят човек.
Първият път, в който видях как скачаш 

на Черния Исус (б.р. - Майкъл Джордан), 
когато бе 18-годишен, знаех, че си убиец. 
Тогава осъзнах, че ще бъдеш легенда на 
тази игра. Стъпваше здраво срещу Майк 
онази вечер. Без никакъв страх. Искам да 
кажа, че през годините бях осъзнал, че си 
куче. Но да те видя по този начин срещу 
Черния Исус?

Тогава знаех, че си сродна душа.
Може и да сме израснали при различ-

ни обстоятелства, но когато те виждах 
на терена и виждах колко здраво играе-
ше, знаех, че сме отгледани с един и същ 
манталитет. Не бях висок - но в съзнани-
ето ми бях готов да бъда великан всяка 
вечер. Ти беше почти два метра (б.р. - 
198 см) и можеше да бележиш дори на-
сън. Но това не беше достатъчно. Искаше 
да бъдеш най-добрият, който някога го е 
правил.

Всички казват това. Но не всички са го-
тови да жертват това, което е необходи-
мо.

Спомняш ли си, когато дойдох в Ел Ей 
за първи път в новобранската ни година? 
Взе ме от хотела и отидохме да хапнем, а 
после ме попита какво ще правя по-къс-
но.

Отговорих ти, че ще отида в клуба, 
имам предвид, човече, ние сме в Ел Ей! 
Отивам на дискотека, Коби. Хайде, чове-
че.

А отговорът ти?

„Връщам се в залата“
Ти си може би единственият в истори-

ята на играта, за когото мистиката не е 
преувеличена. Мамбата не беше мит, чо-
вече. Не беше честен. Един, два, три су-
тринта, знаехме къде си.

Аз и ти, всеки път, в който стъпвахме на 
паркета, излизахме на война. Но не ста-
ваше дума за вражда. Никога не е имало 
каквато и да е омраза. Беше като боксьо-
ри от тежка категория, които се бият като 
за последно. А когато чуят гонга, изпит-
ват единствено любов и уважение. Ве-
личието се нуждае от компания и ние се 
нуждаехме един от друг. Майк (б.р. - Дже-
ксън) се нуждаеше от Принс, както Принс 
се нуждаеше от Майк. Тайсън се нуждае-
ше от Холифийлд и Холийфийлд се нуж-
даеше от Тайсън.

Всеки има нужда от подобен човек, за 
когото да каже - „О, ти си голямата рабо-
та, така ли? Е, аз също съм голямата ра-
бота“

Човече, ти беше голямата работа. Най-
упоритият тип, когото съм виждал в ба-
скетболната игра. Най-хладнокръвният 
сериен убиец, когото съм виждал. Най-
яростният състезател, когото съм виж-
дал. Спомням си историята, в която гос-
тувате някъде, и виждаш как вкарвам 35 
на Ню Йорк в „Медисън Скуеър Гардън“ 
в новобранския ни сезон. Ядосал си се 
до такава степен, че си изпочупил хотел-
ската стая и си започнал да ме изучаваш 
все едно си от ЦРУ. „Дайте ми досието на 
Алън!". Сигурен съм, че е било точно така. 

Изучаваш как големите бели акули ловят 
тюлените в Тихия океан.

Това, което най-много ми харесва в 
тази история, е ИСТИНАТА. Просто от-
ношенията ни бяха такива. Двама души, 
които взаимно

се бутат нагоре 
към величието

При следващото ти гостуване във Фи-
ладелфия просто ме съсипа. Нямаше 
мърдане. Трябваше да гоня 100 точки. Ти 
си 198 сантиметра и искаше да ме пазиш. 
Искаше предизвикателството. Искаше да 
ми покажеш, че си най-лошият кучи син, 
играл тази игра.

А аз не исках нищо общо с Коби Бра-
йънт онази вечер! По дяволите, не!

Не можех да те спра. Никой не можеше 
да те спре. Ти беше КОБИ и щеше да на-
правиш каквото си поискаш на игрище-
то, защото беше снайперист, убиец, хлад-
нокръвен убиец... и сега говоря за теб в 
минало време... и не мога да сдържа емо-
циите си.

Все още изглежда нереално.
Ти беше моят човек...
Не мога да ти опиша колко снимки на 

мен и теб около наказателната линия съм 
виждал. Просто си говорим глупости и се 
смеем.

Човече, кой губи реализаторската тит-
ла с 33 точки средно на мач. Как така 
вкарваш по 35, просто ей така? Защо 
трябваше да го правиш?

Защото беше себе си. Защото си Коби 
Бийн Брайънт. Защото си великан. Веро-
ятно си ме гледал по SportsCenter всяка 
вечер и си си казвал - „41, така ли? Добре, 
ще вкарам 43, да видим как ще ти хареса 
това, Чък"..

Децата ми искаха твоите кецове на 

Adidas, когато излязоха. Носеха №8 и 
№24, защото бе един от героите им. И 
ако трябва да бъда честен... Беше герой 
и за мен също. Макар да беше по-млад 
от мен, аз ти се възхищавах, защото беше 
жертвал много и защото беше дал още 
повече на тази игра.

Когато и да ме попитат кой е най-вели-
кият за всички времена... Няма да лъжа, 
Ем Джей винаги е №1, знам, че и ти би 
казал същото. Черния Исус. Няма по-
велик. Но номер 2? Номер 2 винаги ще 
бъде Коби Брайънт. Никой не бе по-упо-
рит от теб. Никой не изкара повече от 
мен. Свързани сме завинаги в тази игра. 
В този живот. Просто ми се иска да бяхме 
имали повече време...

Кога мина времето, човече? Първо-
то идване в Ел Ей сякаш бе вчера. Бяхме 
просто деца и всичко бе пред нас.

„Какво ще правиш по-късно?“
„Отивам в клуба.“
„Аз се връщам в залата.“
Никога няма да забравя това.
Вече не си на тази земя, но не си изчез-

нал. Името Коби Брайънт връща споме-
ните моментално. Още те виждам с раз-
махан пръст нагоре, след като вкара 81 
на Торонто. Виждам те как скачаш във 
въздуха като Майкъл, след като спечели 
титлата. Виждам те и до мен на наказател-
ната линия, усмихвайки се, без да казваш 
нищо. Само ме гледаш - „Хайде, Чък, да го 
направим“.

Спомените няма да отидат никъде. 
И да, ще плачем. Ще плачем понякога, 
спомняйки си, че вече наистина те няма. 
Но спомените ще ни карат да се усмихва-
ме. Не знам как да завърша подобно пис-
мо. Не знам как да кажа „сбогом“ на ле-
генда на НБА, на баща, съпруг, приятел. 
Не разполагам с нужните думи.

Знам единствено, че те обичам, братко.

Твой,
Чък.“

Скъпи, Коби…
XАлън Айверсън изля душата си 
в задочен разговор с легендата

Сн.: clutchpoints.com
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С
ветовният шампион по бокс 
в тежка категория Антъни 
Джошуа продължава да пре-
дизвиква българина Кубрат 
Пулев. Двамата трябва да се 

изправят един срещу друг на ринга за 
пояса на Международната боксова фе-
дерация. Сблъсъкът най-вероятно ще се 
състои на 12 декември в зала „О2 арена“ 
в Лондон.

Преди дни британският боксьор спо-
дели в интервю, че уважава своя про-
тивник, но „иска да му счупи главата“.

„Много уважавам Кубрат Пулев, той е 
добър семеен човек и добър боксьор, 
но от друга страна, искам да му счупя 
главата“, коментира Джошуа.

Дългоочакваната среща между два-
мата бе отлагана няколко пъти, като към 
момента няма яснота 

дали двамата боксьори 
ще спорят пред публика 

заради мерките срещу коронавируса.
Британецът държи мачът да се играе 

на негова територия, във Великобрита-
ния.

Междувременно Джошуа на свой ред 
получи заплаха, че ще бъде „смазан“. За-
каната дойде от сънародника му Тайсън 
Фюри. Той се зарече да „смаже“ светов-
ния шампион още в първи рунд в дълго-
очаквания двубой между двамата, който 
все още не е ясно кога ще се състои.

Очаква се двамата да се срещнат на 
два пъти през 2021 година в мач, който 
ще обедини всичките четири пояса на 
тежката категория за първи път от ерата 
на Ленъкс Люис преди 20 години.

Титлите на WBA, IBF и WBO принадле-
жат на Джошуа, а Фюри държи тази на 
WBC. Ей Джей сподели, че двубоят по-
между им, който би трябвало да се про-
веде следващото лято, ще продължи не 
повече от шест рунда, но според Фюри 
няма да се стигне и дотам.

„Ще смажа Джошуа още в първия 
рунд“, отговори Циганския крал на въ-
прос в Instagram.

Преди двамата да се срещнат обаче, 
Джошуа трябва да се изправи срещу 
българина Кубрат Пулев в мач за титлата 
на IBF, докато Фюри ще има трета среща 
с Дионтей Уайлдър.

Джошуа: Искам да счупя 
главата на Кубрат Пулев!
XДвубоят между двамата най-вероятно ще се състои на 12 декември

Българин спечели купата 
на Италия с „Фиорентина“
17-годишният български та-

лант Димо Кръстев спечели 
Купата на Италия с младеж-

кия тим на „Фиорентина“. „Виолетови-
те“ победиха Верона с 1:0 във фина-
ла, а Кръстев игра 83 минути в двубоя 
за трофея.

Победното попадение бе дело на 

румънския централен защитник Еду-
ард Дуту, който се разписа с глава в 
55-ата минута.

През сезон 2019/20 Кръстев запи-
са 16 мача за тима на „Ла Виола“ до 
17 години, в които отбеляза три гола, 
както и един мач за отбора до 18 го-
дини.

Сн.: Facebook

Сн.: Instagram

https://www.facebook.com/www.mdmtruckrepair/
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Да изкачиш картина!
XВижте някои от най-живописните публични стълбища в света

Да гледаш в краката си, а да 
виждаш цял един приказен 
свят! Пъстър, свеж и готов 
да те поведе в най-шаре-
ните дебри на съзнанието. 

Тази красота се среща все по-често на 
едни доста неочаквани места – град-
ските стълбища.

Уличното изкуство добива все по-
вече легитимност, но това не озна-
чава, че артистите могат да легнат на 
лаврите си. Те експериментират по 
стени, калкани, шосета, а дори и на 
стълбите навън.

Разбира се, за някои може да е не-
удобство, че можеш да видиш завър-
шения вид, като се отдалечиш, но за 
други цветовете в краката са за пред-
почитане пред сивия бетон на града.

А и всяка перспектива си заслужа-
ва. Някои от стълбите са декорирани 
с финансиране от градските власти, 
но повечето са плод на съвместни 
усилия на общността.

Стъпалата в Сан Франциско в САЩ, 
например, са облечени в мозайка от 
керамични плочки от над 3000 души, 
наставлявани от двойка художници 
от града.

Рио де Жанейро, Бразилия Бейрут, Ливан

Бейрут, Ливан

Сицилия, Италия

Сан Франциско, САЩ Сан Франциско, САЩ

Валпараисо, Чили

Валпараисо, Чили

Сеул, Южна Корея

Вупертал, Германия

Филаделфия, САЩ

Сн.: EVA
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Луис Хамилтън приема съв-
сем сериозно възможност-
та да пробие на поп сцената. 

35-годишният пилот на Формула 1 
се е свързал с вокалния треньор на 
Джъстин Бийбър и работи усилено 
да подобри гласа си.

Бившият на Никол Шерцингер 
свири на китара от 13-годишен, но 
изглежда има потенциал и да пее. 
Жан Смит, който от години се грижи 
за гласа на Бийбър, е пристигнал в 
Монако специално заради пилота и 
вярва, че може да го превърне в пе-
вец за кратък период от време.

„Не се съмнявам, че неговата му-
зика ще намери много поддръжни-
ци“, сподели Смит.

Не е ясно дали Бийбър лично е 
свързал Луис с треньора си. Канаде-
цът и Хамилтън са дружки от години 
въпреки близо 10-годишната разли-
ка във възрастта си.

Кейти Пери роди дъщеричка

Любопитно куче прегриза оптичен кабел 
между съдебна зала и съдебната палата на 
окръг Амайт в щата Мисисипи и така причи-

ни щети за над 7000 долара.
Заподозреният не е заловен на местопрестъп-

лението, но подозренията паднали върху живот-
ното, след като властите прегледали записи от 
охранителни камери, става ясно от изказване на 
шерифа на Амайт Тим Ротън.

Той уточни, че няма достатъчно доказателства 
кой точно е злосторникът и затова местните вла-
сти не могат да поискат от стопанина на кучето на 
възстановят разходите по ремонта.

Местните власти първоначално монтирали за 
$4000 долара две антени, но се наложило да се 
смени оптичният кабел, което струвало на общи-
ната още $3600.

Британски военни изследователи са устано-
вили, че продукт, който се съдържа в репе-
лент срещу насекоми, може да убива щам на 

новия коронавирус.
Компонентът цитриодиол може да осигури из-

вестна защита срещу Covid-19. Учените от бри-
танската Лаборатория по наука и технологии в 
отбраната са изследвали дали цитриодиолът, за 
който е известно, че предпазва от някои други 
видове коронавирус, може да пази от зараза и от 
новия коронавирус.

Производителят на компонента цитриодиол 
също е на мнение, че той предпазва от новия ко-
ронавирус.

Спреят против комари не е достатъчна защи-
та от новия коронавирус, но може да се използва 
като „допълнителен слой за предпазване“, посоч-
ва британски тв канал.

Куче прегриза съдебен 
кабел за $7000

Спрей за комари  
пази от COVID-19

Григор Димитров и Бела Хадид - 
светска двойка?

Луис Хамилтън превзема  
и музикалната сцена

Изпълнителката и годеникът й 
Орландо Блум станаха роди-
тели. Момиченцето се казва 

Дейзи. Щастливата новина беше съ-
общена от двойката пред организа-
цията UNICEF.

„Изпълнени сме с щастие и любов 
от безпроблемното и леко раждане 
на нашата дъщеря“, казват звездите в 
официално съобщение. Те използва-
ха писмото си, за да подчертаят про-
блемите, които някои жени изпитват 
по време на бременността заради 
липсата на лекари и необходимото 
оборудване и природни ресурси. „По 
време на пандемията от COVID-19 
много неродени бебета са в риск за-
ради липсата на вода, сапун, ваксини 
и медикаменти“.

В чест на дъщеря си Пери и Блум 
създадоха фонд на нейно име, който 
ще бъде към организацията UNICEF.

Гришо се завърна на корта след 
176 дни извън игра, в които 
успя да пребори коронавируса. 

Името му обаче обиколи социални-
те мрежи и поради друга причина. 
Според световните медии българи-
нът си е намерил ново гадже. Ста-
ва въпрос за супермодела Бела Ха-
дид, която мнозина определят като 
един от най-горещите супермодели 
за последните години.

Двамата се познават повече от го-
дина, но досега не са били забеляз-
вани заедно. Интересното е, че на 
една снимка Бела се разтяга преди 
игра, а до нея седи мъж, чието лице 
обаче остава скрито. Възможно ли е 
това да е Григор? Интересът на Бела 
към тениса засили още повече слу-
ховете за връзка и феновете тръ-
пнат в очакване да видят дали това 
ще се окаже истина.
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Снимки в социалните мрежи показват хора, 
разглеждащи голямо сребристо съоръже-
ние със слънчеви панели и жици. То е пад-

нало в тропическата гора в провинция Долен 
Уеле в Конго, закачено за голям спукан балон.

Дори губернаторът на провинцията отишъл да 
види какво е това. Властите се объркали, защото 
нито военните, нито от авиацията знаели за него.

Загадката била разрешена, когато компанията 
„Лун“ потърсила балона си.

НЛО-то се оказа лъскав стратосферен балон 
за интернет. Местните власти задържаха двама 
души – от Конго и Пакистан, които пристигнали 
в Бута да търсят устройството - за разпит, докато 
„Алфабет“ - дъщерна фирма на „Гугъл“, не потвър-
ди, че това е балон за интернет.

Изследователи заключиха, че английският 
поет и драматург е бил бисексуален. Два-
ма професори анализирали 154 сонета на 

поета в реда, в който са написани, а също така до-
бавили сонети от пиесите на драматурга към своя 
анализ. Учените установили, че творбите са пос-
ветени както на жени, така и на мъже. Шекспир е 
имал отношения с тях по време на брака си.

Както отбелязват те, няма съмнение, че в някои 
от сонетите поетът е имал предвид конкретно 
мъже. В същото време от средата на 80-те годи-
ни на миналия век започва да се разпространя-
ва теорията, че Шекспир е гей, въпреки факта, че 
е женен и има деца. Уточнено е, че въпросът за 
ориентацията на драматурга интересува учените 
от много години.

Обявиха Шекспир  
за бисексуален

Лейди Гага  
с маска във 
вана с лед
Американската певица Лейди Гага се 

разголи и се появи във вана, пълна с 
лед. Тя публикува снимката в профи-

ла си в Инстаграм. Актрисата се появи пред 
феновете в медицинска маска. В коментар 
към публикацията тя намекна, че така се гот-
ви да участва в наградите MTV Video Music 
Awards, които ще се проведат на 30 август в 
Ню Йорк.

Лейди Гага стана лидер в броя на номина-
циите за награди заедно с Ариана Гранде - и 
двете изпълнителки са номинирани в девет 
категории.

Наскоро популярната 34-годишна зна-
менитост сподели своя снимка без грим и 
много изненада феновете си. Така изрази 
благодарност към феновете за подкрепа-
та за новия й албум Chromatica. Постът й в 
Instagram получи над 1,5 милиона харесва-
ния.

Над Конго се появи НЛО?

Биха и ограбиха дъщерята  
на Алек Болдуин
Айрлънд, дъщерята на известния 

актьор Алек Болдуин и колежка-
та му Ким Бейсинджър, разказа в 

Инстаграм, че е била бита и ограбена.
24-годишният модел публикува 

снимка, на която се вижда синината на 
лицето й от удара. Според нея нападе-
нието е станало на паркинг и е извър-
шено от „отчаяна“ и „надрусана“ жена.

„За щастие имах свидетели и полу-
чих помощ много бързо. Полицаите ми 
казаха, че това се случва често, защо-
то хората в момента са отчаяни за пари 
заради коронавируса и безработицата. 
Има много кражби и измами. Споделям 
това, за да напомня на всички да бъдат 
наистина внимателни и наблюдателни. 
Сега е трудно време и трябва да се гри-
жим един за друг“, написа Айрлънд.

Нина Добрев на почивка  
в Мексико с гаджето
31-годишната актриса в мо-

мента е на почивка в Кабо 
Сан Лукас, Мексико, и се на-

слаждава на лятото максимално. Тя е в 
компанията на гаджето си Шон Уайт. И 
двамата постнаха снимки в Instagram 
от курорта, но не позират заедно.

Нина впечатли феновете си със 
снимки по бански. Тя изглежда като 
пин-ъп момиче - облякла е бански на 
бели и сини райета и е с кръгли слън-
чеви очила и обеци халки.

На една от снимките звездата е коле-
ничила на пясъка на фона на океана, а 
в далечината се вижда как една дама се 
разхожда около брега. „Кой е казал на 
тази жена, че може да застане на хъл-
бока ми“, шегува се Добрев.

Шон Уайт пък постна снимки от ба-
сейн, на които се вижда, че е облякъл 
червени шорти.
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Пoкaчвaнeтo нa мoрcкoтo рaвнищe и eрoзи-
ятa мoгaт дa прeвърнaт днeшния ocтрoв в 
утрeшeн cпoмeн и тoвa нe e прocтo тeoрия.

Oт 1993 г. нacaм нивoтo нa мoрeтo oкoлo Пaлaу 
ce пoвишaвa c oкoлo 9 мм гoдишнo.

Oчaквa ce нивoтo дa нaрacнe мeжду 15 и 25 
cм дo 2050 г., кaтo тoвa зaвиcи oт кoличecтвoтo 
глoбaлни eмиcии нa пaрникoви гaзoвe, изпуcкaни 
в aтмocфeрaтa.

Мaлдивитe cъщo ca зacтрaшeни - тeзи ocтрoви 
крaй южнoтo крaйбрeжиe нa Индия ca пoпуляр-
нa туриcтичecкa дecтинaция и вcякo измeнeниe 
нa климaтa oкaзвa влияниe върху индуcтриятa. 
Cпoрeд дoклaд нa Oргaнизaциятa нa oбeдинe-
нитe нaции, пo-гoлямaтa чacт oт зeмнaтa плoщ 
нa ocтрoвa e нa пo-мaлкo oт мeтър нaд мoрcкoтo 
рaвнищe. Така че може скоро да изчезне.

Индийска птица носорог отмъкна в Синга-
пур сутиен от простора на балкон. Живее-
щи в апартамента успели да я снимат. Пред 

очите им птицата набързо вдигнала сушащия се 
сутиен със клюна си и отлетяла. Хората се втурна-
ли към балкона и открили, че тя е хвърлила пляч-
ката си на пътя. Очевидно преценила, че не й от-
говаря по размер, шегуват се потребители под 
публикуваното видео.

Птиците носорози са семейство, дължащи име-
то си на характерните израстъци в основата на 
човката. В Сингапур те се смятат за застрашен 
вид, но през последните години популацията им 
отново започва да нараства. В градовете редовно 
се виждат такива птици: известен е случай, когато 
една от тях влязла в къща и изяла птица, живее-
ща в клетка.

Малдивите може  
да изчезнат

Птица си открадна  
сутиен с клюна

Брад Пит залюби копие на 
Анджелина

Шведската принцеса София про-
дължава да работи като ре-
дова санитарка в болница 

Sophiahemmet. Съпругата на принц Карл 
Филип - второто дете на настоящия крал 
Карл XVI Густав и кралица Силвия, изкара 
специално обучение, за да помага в бор-
бата с коронавируса.

35-годишната принцеса и майка на две 
деца започна с тази дейност още преди 
няколко месеца, когато мина обучите-
лен курс в същата болница. Тя помагаше с 
чистенето и даваше смени в кухнята.

От кралското семейство потвърдиха, че 
София отново ще се върне за смените си в 
болницата от началото на септември.

„Последните месеци бяха много тежки 
не само за здравеопазването. Имаше нуж-
да от допълнителни усилия,“ се казва в из-
явлението на принцесата.

Принцеса София – санитар 
в болница

Лиъм Пейн 
се сгоди
Певецът Лиъм Пейн, член на групата 

„Уан дайрекшън“, се е сгодил за прия-
телката си Мая Хенри. Предложението 

за брак на изпълнителя е било придружено 
от пръстен на стойност 3 млн. лири.

20-годишната Мая е забелязана с бижуто 
на вечеря с Лиъм в луксозния ресторант „Но-
виков“ в Мейфеър, Лондон.

Новината за годежа им идва само няколко 
месеца след като се появиха публикации за 
раздялата им. Мълвата тогава беше опровер-
гана от източник от обкръжението им, който 
заяви, че Мая и Лиъм „определено все още са 
двойка и са много щастливи заедно“.

Родената в Тексас Мая за първи път е фо-
тографирана заедно с Лиъм на концерт на 
„Уан дайрекшън“, когато е едва 15-годиш-
на. Двойката направи връзката си публична 
през септември 2019 г.

„Коя е новата спътница на Брад 
Пит?“, се питат папараци. Твър-
ди се, че това е 27-годишният 

модел Никол Потуралски, която ръко-
води организация за защита на акули-
те.

Тя има успешна кариера като мане-
кенка в родната си Германия и се пре-
върне в център на международни ин-
триги, след като бе забелязана с Брад 
Пит в Южна Франция.

Освен безспорната й красота, из-
глежда, че Брад е има и друга причина 
да бъде очарован от нея. Никол прили-
ча поразително на бившата съпруга на 
Брад Анджелина. Двамата са заснети 
при кацането на частен самолет на ле-
тището Льо Кастелет.

Смята се, че Никол ще прекара вре-
ме с Брад в спиращото дъха имение 
„Шато Миравал“, който актьорът заку-
пи за $67 млн. през 2011 г.
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Дуейн Джонсън-Скалата е убе-
ден, че Джъстин Бийбър ще 
стане баща през 2021 г. Той 

очаква певецът и Хейли да си на-
правят бебе, след като двамата по-
стнаха снимка с новородената пле-
менница на моделката.

23-годишната Хейли скоро стана 
леля. Сестра й Алая Болдуин стана 
майка на момиченце То носи име-
то Айрис.

Джъстин и Хейли са се запозна-
ли с бебето през уикенда, става 
ясно от публикации в социалните 
мрежи. Двамата постнаха снимки с 
малката и това привлече внимани-
ето на Скалата. 

Кечистът смята, че Бийбър и съ-
пругата му ще станат страхотни ро-
дители един ден.

„Тази снимка почти е като склю-
чена сделка. Определено очаквам 

ти и Хейли да имате бебе през 2021 
г.“, пише Дуейн като коментар.

Маколи Кълкин навършва 40 г. Роден е на 
26 август 1980 г. в Ню Йорк. Той е трето-
то от общо седем деца в семейството на 

Кристофър Кълкин – свещеник и бивш актьор, и 
Патриша Бентръп – телефонен оператор.

Маколи започва да играе на 4-годишна възраст, 
като през 80-те се появява в множество роли в те-
атъра, киното и телевизията. Световната му по-
пулярност идва с превърналия се в класика „Сам 
вкъщи“ от 1990 г. За ролята си на Кевин Макалис-
тър тогава 11-годишният актьор е номиниран за 
„Златен глобус“. На 14-годишна възраст той вече 
се е снимал в 15 филма.

Появява се и във видеоклипа към песента 
„Black or White“ на Майкъл Джексън, с когото са 
приятели, а в пика на славата си е обявен за най-
успешното дете актьор от Шърли Темпъл насам.

Маколи Кълкин на 40

Елизабет II, която в момента е на почивка в 
Шотландия, няма да се завърне в Лондон за-
ради продължаващата епидемия от корона-

вирус. Монархът на Великобритания обикновено 
се завръща у дома в началото на октомври след 
традиционната си ваканция в Шотландия, но тази 
година тя ще се установи в Уиндзор, където пре-
кара цялото лято заедно със съпруга си принц 
Филип. Това ще е най-дългият период, в който 
Елизабет не се завръща в Бъкингам, откакто е сед-
нала на трона преди 68 г.

Публичните изяви на кралицата бяха отложе-
ни заради коронавируса. Тя обаче успя да участва 
в присъждането на рицарство на героя капитан 
Том Мур, който стана известен със своята благот-
ворителна дейност по време на пандемията.

Карди Би изненада феновете си с много 
различни прически по време на каран-
тината. Тя се снимаше с перуки в цикла-

мено и синьо, а скоро показа и провокативна 
фотосесия, на която влиза в ролята на блон-
динка. Но явно експериментите не спират и 
певицата винаги е готова за нови предизви-
кателства.

Тази седмица Карди не пропусна да проме-
ни прическата си. Звездата се показа с коса в 
пастелено розово. Косата е разделена на две, 
кичурите й са оформени като две големи сър-
ца, а в основата се забелязват плитки.

Феновете веднага коментираха, че изпъл-
нителката имитира някои от персонажите в 
„The Hunger Games“, които се появяват с по-
добни прически.

Новата прическа на Карди Би е дело на сти-
листката Токио Стайлс.

Мария Шарапова, бивша-
та номер 1 в света на тени-
са, отдавна не беше радва-

ла така последователите си, както 
сега със снимка по бански. На нея тя 
е седнала на пейка до брега на мал-
ка река. И изглежда повече от стра-
хотно.

Снимката пусна в профила си 
приятелят й Александър Гилск, бри-
тански бизнесмен и милионер. Той 
обаче издаде къде се намират - Сан-
та Барбара. Очевидно двамата оби-
калят някъде из Северна Калифор-
ния.

Дълго време след раздялата й с 
Григор Димитров през 2015 г. Маша 
нямаше човек до себе си. Затова 
пък сега изглежда щастлива до мла-
дия, успешен, богат и красив Алек-
сандър. За него се знае, че е близък 
приятел с Хари и Уилям и че е имал 
връзка с Пипа Мидълтън.

Карди Би с розова коса и  
кичури сърца

Кралица Елизабет няма  
да се върне в Лондон?

Шарапова на романтична 
обиколка из Калифорния

Скалата: Бийбър скоро  
ще е баща
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Й
ордания – забележителна и 
все още относително неот-
крита страна, сега привли-
ча посетители, които идват 
тук, за да видят чудесата на 

невероятните пейзажи, неопетнената 
все още култура, удивително запазени-
те паметници и дълголетната история, 
една от най-древните в света.

Древните царства на Моав, Едом и 
Амон още от библейски времена лежат 
в днешните граници на Йордания. Това 
е страната на Лот, на връх Небо, на из-
гледа към водите на река Йордан, това е 
земята на Моисей, който първи е видял 
„Обетованата земя“.

Персите, а след това и пристигането 
на Александър Велики и неговите по-
томци, са управлявали още 300 годи-
ни, след тя което се превръща в една 
от най-богатите провинции на Римската 
империя. Исус е бил покръстен от Йоан 
Кръстител именно тук и много векове 
по-късно кръстоносците

са воювали в много 
битки със Саладин

Пустинята Вади Рум в Йордания е не-
вероятно място извън времето. Тук чо-
векът не е успял да се намеси по разру-
шителен начин, да строи и променя по 
свой вкус.

Ветровете и времето са изваяли най-
изящните скални небостъргачи, описа-
ни по най-елегантния начин от Томас 
Едуард Лорънс - известен като Лорънс 

Арабски - като „огромни, отекващи и бо-
гоподобни“.

Вади Рум е истинска историческа съ-
кровищница. Тя често е предпочита-
но място за снимки, като е използвана 

за декор на легендарния филм „Лорънс 
Арабски“ от 1962 г., както и на много 
други научно-фантастични продукции, 
в които

действието се развива 
на Марс

Неслучайно режисьорите на амери-
канския филм „Марсианецът“ с Мат Дей-
мън са избрали именно нея за снимките. 
Тя е „главен герой“ във всички филми за 
фантастични истории, сред които лен-
тите „Прометей“, „Трансформърс“ и „Роуг 
Аун – история от „Междузвездни войни“.

Вади Рум сякаш ви отвежда в друг свят 
– цветни пясъчни дюни, тайнствени ка-
ньони, където границата между жълто-
то и червеното понякога се оказва ряз-
ка. Сръчно изваяните форми на скалите 
– всъщност цели скални туловища –

сякаш извикват 
от пясъците –

безвремие в червени краски, доста мъл-
чаливи и притихнали особено по залез.

Пустинята е и предизвикателство за 
планинарите със своите скалисти моно-
лити, които, разхвърляни като зарове от 

божествена ръка, се издигат от нивото 
на пустинните пясъци до над 1700 м ви-
сочина.

Във Вади Рум живеят няколко хиля-
ди бедуини, които рядко се застояват на 
едно място. Те са единствените постоян-
ни жители на тази негостоприемна сре-
да. Всички останали са временни посе-
тители.

Разликата между дневната и нощната 
температура е голяма. 30-градусовите 
жеги през деня отстъпват на 4-градусо-
вите студове през нощта, а така краси-
вите арабски нощи могат

да бъдат безкрайно 
коварни

Сред най-известните забележител-
ности на пустинята са небезизвестни-
ят връх от книгата на Лоурънс „Седемте 
стълба на мъдростта“ – Мадаба и Небо 
– мозаечният град и мемориалът на Мо-
исей на върха на планината - където по-
жаро-червените залези и уникалният по 
това време въздух откриват за очите не-
забравимото нощно небе на Йордания. 
Също и скалният мост Бурда - най-висо-
кият във Вади Рум.

XЛунната долина на Йордания е предпочитано място за снимки заради извънземния си пейзаж

Червената пустиня Вади Рум: 
Космическият Марс на земята

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Скалният мост Бурда - най-високият във Вади Рум
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http://sttransport.net/
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https://www.gosarpinos.com/

