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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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Месец и половина преди президент-
ските избори в САЩ станахме свидетели 
на нещо необичайно за настоящия оби-
тател на Белия дом. Във вторник вечер-
та Доналд Тръмп излезе от своя балон 
на поддръжници и клакьори, които не-
престанно го хвалят, подкрепят конспи-
ративните му теории и предлагат „алтер-
нативни факти“ и всевъзможни защити на 
неговите действия или думи. Но във втор-
ник Тръмп се изправи пред избиратели, 
които не са решили за кого да гласуват, в 
телевизионна среща от вида town hall. И 
той се провали.

Тръмп не успя да даде адекватни и за-
доволителни отговори по въпроси като 
справянето с коронавируса, икономиката 
и расовите отношения в страната на тези 
избиратели. Заучените му опорни точки, 
които предизвикват опиянението на тъл-
пите на неговите митинги, сега звучаха 
кухо. А водещият Джордж Стефанополис 
многократно трябваше да припомня на 
зрителите, че нещата, които говори, ня-
мат общо с фактите.

Като много президенти, но може би 
много повече от всеки преди него, Тръмп 
е шокиран да разбере, че извън Белия 
дом хората не работят за него (а обратно-
то) и думите му са поставяни постоянно 
под въпрос и съмнение. Обама беше шо-
киран от това разкритие при първия си 
дебат с Мит Ромни през 2012 г. Но Тръмп 
живее повече от всеки свой предшестве-
ник в ехокамерата на собственото си усе-
щане за правота и величие. По време на 
тази тв среща с избиратели една от тях 
трябваше да каже на президента да не я 
прекъсва и да слуша, докато тя му зада-
ваше въпрос, свързан със здравната ре-
форма и т.нар. pre-existing състояния. Ад-
министрацията на Тръмп атакува в съда 
Обамакеър, който гарантира здравно по-
критие за хора с такива състояния. Пре-
зидентът и републиканците обаче от над 
10 години искат премахването на Оба-
макеър, без да предложат своя алтерна-
тива. Водещият Стефанополис припомни 
няколко интервюта на Тръмп от послед-
ните години, в които той обещава, че ще 
представи здравна реформа до „две-три 
седмици“, но такъв план все още няма. А в 
условията на пандемия темата за здраве-
опазването е водеща.

Въпреки че беше шокиран, Тръмп из-
глеждаше умерен и подходи с уважение 
към тези избиратели, които са малка гру-
па, но може да обърнат резултата за еди-
ния или другия кандидат в оспорвани 
щати, където разликите ще са между 1 и 
2 процента.

В ден, когато САЩ регистрираха над 
1,400 нови смъртни случая от COVID-19, 
Тръмп каза, че е свършил „изключителна“ 
работа по кризата, и продължи да твърди, 
отново без доказателства, че вирусът „ще 
изчезне“ и че много хора „мислят, че мас-
ките не са добри“. Кои са тези хора според 
Тръмп? Сервитьорите.

Но както стана ясно през седмицата, 

президентът още в края на януари и фев-
руари е знаел колко опасен е вирусът и че 
едва ли ще изчезне ей така. Разкритието 
дойде от новата книга на ветерана журна-
лист Боб Удуърд (чиито разследвания по 
аферата „Уотъргейт“ доведоха до оставка-
та на президента Ричърд Никсън).

„Това ще бъде най-голямата запла-
ха за националната сигурност, с която се 
сблъсквате в президентството си“, казал 
на 28 януари съветникът по национална-
та сигурност Робърт С. О’Брайън на До-
налд Тръмп за новия коронавирус. - Това 
ще бъде най-трудното нещо, с което се 
сблъсквате.“

Заместник-съветникът по национал-
ната сигурност Матю Потингер се съгла-
сил с О’Брайън и казал на президента, че 
според неговите контакти в Китай е оче-
видно, че светът е изправен пред здрав-
на криза, сравнима само с грипната пан-
демия от 1918 г., при която загиват около 
50 милиона души по целия свят.

Десет дни по-късно Тръмп се обадил на 
Удуърд и му казал, че смята, че ситуацията 
е далеч по-ужасна от това, което той каз-
ваше публично тогава.

„Просто вдишвате въздуха и така се 
предава“, каза Тръмп в телефонен разго-
вор на 7 февруари. „И така, това е много 
сложно. Това е много деликатно. Освен 
това е по-смъртоносно дори от вашия те-
жък грип.“ „Това са смъртоносни неща“, 
повторил президентът, за да подчертае 
казаното.

Но по това време Тръмп казваше на на-
цията, че вирусът не е по-лош от сезон-
ния грип, като предсказваше, че скоро 
ще изчезне, и настояваше, че неговата ад-
министрация го контролира напълно. Ще 
минат няколко седмици, преди той пуб-
лично да признае, че вирусът не е обик-
новен грип и че може да се предава по 
въздуха.

Тръмп признал пред Удуърд на 19 март, 
че умишлено е свел до минимум инфор-
мацията.

Извинението - да не всява паника - е 
повече от безумно. Тръмп просто реши 
да лъже с надеждата, че може и да се раз-
мине. В моменти на изпитания американ-
ската нация, водена от честни лидери, се 
е обединявала пред всяка заплаха и са я 
преодолявали. Не защото са се паникьо-
свали от информацията, а точно защо-
то са знаели срещу какво се изправят. А 
коронавирусът е „най-голямата запла-
ха за националната сигурност, с която се 
сблъсквате в президентството си“, спо-
ред съветника на Тръмп. Изглежда, че 
президентът е този, който се е паникьо-
сал. И резултатът е виден - над 200 хиля-
ди смъртни случая, срината икономика и 
краят не се вижда.

Бъдете здрави!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Когато Тръмп излезе  
от собствения си балон
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П
ротестите срещу правител-
ството на Бойко Борисов и 
главния прокурор Иван Ге-
шев не престават вече 70 
дни. Тази седмица стана 

ясно, че част от организаторите им от 
така нареченото „Отровно трио“ орга-
низират нов голям протест, наречен от 
тях „Велико народно въстание“, на 22 
септември - Денят на българската неза-
висимост.

Предишното „Велико народно въста-
ние“ се проведе преди дни, на 10 сеп-
тември, а първото бе на 2 септември.
Тези акции се оформят като по-мащаб-
ни прояви на протестите, които иначе 
се провеждат всеки ден без прекъсване.

Първото „Велико народно въстание“ 
бе в деня, когато се откри сесията на 
парламента и управляващите внесоха 
проекта си за нова конституция и свик-
ване на Велико Народно събрание – 
предложения, които според протести-
ращите целят единствено да задържат 
правителството на власт. В този ден

се стигна до сериозни 
сблъсъци

между полицията и протестиращите, 
най-вече защото униформените допус-
наха провокатори да безчинстват на 
площада. Имаше обгазени демонстран-

ти и журналисти, 
ранени поли-
цаи, както и де-
сетки арести.

Второто „Ве-
лико народ-
но въстание“ 
се проведе ден 
след като преми-
ерът Бойко Борисов 
обясни защо няма да 
подаде оставка. „Мафията 
в момента иска да свали прави-
телството – хазарт, контрабанда, всички 
са на улицата срещу нас. Това ми дава 

основание да 
считам, че не 
трябва да се 
дава оставка“, 
каза той на 9 
септември.

На 10 септем-
ври хиляди на-

пълниха площа-
да пред сградите на 

Министерски съвет, 
парламента и президент-

ството и обявиха, че не са „ма-
фия“.

На 67-ия ден от недоволството про-
тестът получи подкрепа от ирландската 
евродепутатка Клеър Дейли. Дни по-ра-
но тя нарече Борисов и Гешев „бандити“ 
и разкритикува ЕК, че не взима страната 
на протестиращите.

„Cкъпи приятeли, нaиcтинa cъжaля-
вaм, чe днec нe мoгa дa бъдa c вac във 
вaшaтa вaжнa прoтecтнa aкция, нo c 
рaдocт ви изпрaщaм нaй-дoбри пoжeлa-
ния и cилнa пoдкрeпa зa вaшитe хрa-
бри уcилия в oпитa ви дa зaвeдeтe пoд 
oтгoвoрнocт тeзи, кoитo ca нa влacт в 
Бългaрия. Oт дългo врeмe нaблюдaвaм 
прoдължаващата кoрупция нa Бoй-
кo Бoриcoв и нeгoвия eкип и нaчинa, 
пo кoйтo тe ce oпитвaт дa изпoзвaт 
eврoфoндoвeтe в cвoя пoлзa, кaтo ca ce 

нaмecили и в cъдeбнaтa cиcтeмa и cтoят 
зaд нaзнaчaвaнeтo нa глaвния прoкурoр 
Ивaн Гeшeв…

Тoлкoвa ми e приятнo дa видя

бългaрcкият нaрoд 
дa ce нaдигнe

и дa търcи oтгoвoрнocт oт винoвници-
тe“, каза тя във видеообръщение, из-
лъчено пред Европарламента, където 
по традиция се събират протестиращи 
българи от чужбина.

Междувременно съпредседателят на 
„Демократична България“ Христо Ива-
нов обяви Борисов за прочетен вест-
ник и прогнозира, че ще си тръгне, ко-
гато ДПС решат. Той се противопостави 
на твърдението, че протестът бетонира 
правителството.

„Протестът бетонираше и Орешарски 
и накрая Орешарски беше махнат като 
жълт вестник, отдавна прочетен. Бори-
сов си избра тази съдба, по същия начин 
той ще бъде окончателно махнат от ДПС, 
когато те решат да му дръпнат черджето 
под краката“, каза Иванов пред bTV.

Той припомни, че на ДПС се крепи 
кворумът в парламента. „Знаем огро-
мната роля на Движението, на сарая, на 
Делян Пеевски в реалната власт в Бъл-
гария, която е корупционната коалиция, 
често необявена“, добави Иванов.

70 дни протести: България 
между две въстания
X„Борисов ще бъде окончателно махнат, когато ДПС му дръпне черджето“
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Е
вропейският парламент от-
прави серия въпроси към 
главния прокурор Иван Гешев 
и настоява да получи отговор. 
Част от темите, по които инсти-

туцията в Брюксел иска информация, са 
свързани с изтеклите записи и сним-
ки на премиера Бойко Борисов и с раз-
следването за пране пари в Барселона 
срещу българския министър-председа-
тел.

Въпросите са общо 29 и освен към 
главния прокурор, са насочени и към 
премиера, правосъдния министър и 
правителството като цяло. Те са озагла-
вени допълнителни въпроси след из-
слушването за България в групата в ЕП 
за наблюдение на демокрацията, вър-
ховенството на закона и основните пра-
ва. Тази група е част от комисията ЛИБЕ 
на Европейския парламент. Гешев и Бо-
рисов бяха поканени за изслушването 
на 28 август, но и двамата изпратиха за-
местници. Очевидно отговорите им не 
само не са задоволили евродепутати-
те, но и са разпалили интереса им към 
случващото се в България.

„Наскоро испанските медии публику-
ваха информация за висящо разследва-

не, за което се твърди, че свързва пре-
миера Борисов със

схема за пране 
на пари в Барселона

Работи ли българската прокуратура 
по това дело, като се има предвид, че 
е получила сигнал за случая още през 
2019 г. Ако да - на каква фаза е разслед-
ването“, гласи един от въпросите към 
главния прокурор Иван Гешев. „Преди 
няколко месеца в медиите бяха пусна-
ти записи. В тях глас, наподобяващ този 
на премиера Борисов, заплашва да „из-
гори“ опозиционен политик, понастоя-
щем евродепутат (Елена Йончева, бел.
ред.). Има ли разследване или проверка 
по този случай. И ако да - на каква фаза 
е“, се пита в друг въпрос.

Междувременно Европейската коми-
сия обяви, че може да спре европарите 
за някои от корумпираните държави в 
общността.

Еврофондовете ще се отпускат в зави-
симост от спазването на върховенство-
то на закона в държавите - членки на 
ЕС, обяви пред Европарламента пред-
седателката на Еврокомисията Урсула 
фон дер Лайен. В първата си реч за със-

тоянието на Съюза тя остави тази спор-
на тема за заключителната част, къде-
то каза: „Комисията отдава най-високо 
значение на върховенството на закона. 
Затова ще защитим парите от бюджета 

по програмата Следващо поколение ЕС 
(750 млрд. евро - бел. ред) срещу вся-
какви измами, корупция и конфликт на 
интереси. Това не подлежи на прегово-
ри.“

Европарламентът: Гешев, какво 
става със записите на Борисов?
XЕврокомисията може да спира парите на корумпирани държави

https://www.facebook.com/nasko17
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ВИЛДАН БАЙРАМОВА

Н
ямаше как все някога този 
въпрос да не бъде зададен. 
И той е изключително ва-
жен не защото някой с няко-
го се e обичал и са създали 

дете. Всеки е свободен да направи това. 
В случая е по-важно това, че става дума 
за премиер на държава в ЕС, заподозрян 
от чуждестранна прокуратура в пране 
на пари, следователно в корупция. Кое-
то е жесток имиджов удар по България и 
българите, колкото и последните да ня-
мат и капка принос за това.

„Къщата в Барселона“
В края на февруари тази година сай-

тът за разследваща журналистика „Би-
волъ“ публикува статия с данни за сан-
тиментална връзка на Бойко Борисов с 
„една госпожица“. Но не това беше глав-
ното – на фокус беше имотът в луксозен 
квартал на каталунската столица Барсе-
лона на стойност 3 милиона евро, в кой-
то тя живее сама с детето си. Бащата на 
госпожицата, някогашната „Мис Бикини“ 
Борислава Йовчева, има фирма с капи-
тал 1,7 млн. евро, което разкриват доку-
менти от испанските регистри от 2018 г. 
На това основание Гражданското сдру-
жение БОЕЦ - България Обединена с 
Една Цел, един от моторите на сегашни-
те протести в България, сезира испан-
ската прокуратура чрез посолството на 
Испания в София.

През март 2019 г. БОЕЦ сезира и ката-
лунската полиция MOSSOS d'Escadra със 
същия сигнал, както и КПКОНПИ в Бъл-
гария, а депутатката от БСП Елена Йон-
чева внесе сигнал за същото в прокура-
турата. Интерес обаче от българските 

институции няма и до момента. Но ис-
панските разследващи установяват, че е 
налице достоверна информация за пра-
не на пари, пише каталунският „Ел Пери-
одико“, цитиран от сайта „Биволъ“. Твър-
ди се, че полицията проучва данъчните 
декларации на премиера Борисов, как-
то и „сантименталната“ му връзка с Бо-
рислава Йовчева. Тя има дете на 8 годи-
ни, като не са открити данни за неговия 
баща.

В деня на публикацията обаче от 
Брюксел Борисов отрече да има нещо 
общо с въпросния замък, но без да от-
говори на въпроса дали познава Йовче-
ва. А въпрос дали е баща на детето, не 
му бе зададен. Тогава премиерът припи-
са разследването на президента Радев и 
провидя зад него руска връзка, припом-
ня „Биволъ“.

Схеми и милиони
Пак там четем, че госпожица Йовчева 

внезапно забогатява през 2013 г. и се на-
нася в луксозна къща за 3 милиона евро 
в предградие на Барселона, известно 
с високия си стандарт. Имотът е купен 
от Александър Чаушев, силно довере-
но лице на шефа на „Лукойл“ Валентин 
Златев, известен с близостта си с Бори-
сов. Къщата е апортирана като капитал 
във фирмата Numin Invest S.L., в която 
Йовчева държи скромните 3000 евро, 
а останалите 2,9 милиона, на колкото е 
оценена къщата, са дял на Чаушев и съ-
пругата му. Но самият Чаушев няма пра-
ва на управител и никога не е живял там, 
пише „Биволъ“.

Мистерията е дълбока – само след го-
дина бащата на Йовчева, водопровод-
чик в предишния си живот, придоби-
ва през 2014 г. фирмата Ema BGS S.L., в 

която апортира 1 милион евро собст-
вен капитал, неизвестно откъде при-
добит. После 700 хиляди евро идват от 
кипърската офшорка Palms Enterprises /
Overseas/. Тя е представлявана от Сил-
вия Николова за операциите си в Испа-
ния, а тя става и администратор на Ema 
BGS S.L. заедно с Георги Йовчев. В Бълга-
рия представител на офшорката е ней-
ният съпруг Йордан Христов.

Пари и брак 
по спешна нужда

Публикацията в „Ел Периодико“ е от 
21 февруари 2020 г., а 5 дни преди това, 
на 16 февруари 2020 г., Борислава Йов-
чева и същият този Йордан Христов ста-
ват официално съпрузи, пише сайтът за 
разследваща журналистика Bird.bg

Христов е 38 години по-възрастен от 
мис Йовчева и официално бракът им 
е сключен в режим на разделена иму-
ществена общност. Последното буди 
подозрения, че съпружеските връзки 
между двамата са фиктивен акт, който 
трябва да изстреля фокуса на обществе-
ното внимание и разследващите далеч 
от фигурата на Бойко Борисов и ролята 
му в аферата Барселонагейт.

Спешният съпруг на моделката Хри-
стов също е обект на интерес от страна 
на каталунската полиция, тъй като фигу-
рира в документи като представител на 
кипърската офшорка Palms Enterprises, 
инвестирала в бутика Шервиньо на 
Йовчева, светкавично опразнен и про-
даден.

В България се случи някаква импро-
визация на разследване след публика-
циите на „Ел Периодико“, тъй като много 
скоро след тях, още в началото на май, 
то беше прекратено. Мотивите на про-

куратурата в София и досега остават не-
известни. Испанската прокуратура оба-
че не е спряла разследването за пране 
на пари и премиерът Бойко Борисов е 
на прицел.

Кой е бащата на детето?
Твърди се, че детето на бившата „Мис 

Бикини“ Борислава Йовчева е от минис-
тър-председателя на България Бойко 
Борисов. Разбира се, няма огласени за-
ключения от ДНК експертиза, а това ве-
роятно е важно за детето и майката, не 
толкова за публиката. Но и Борисов до 
момента не е коментирал или отрекъл 
има или няма дете от моделката. Твър-
де лично е. Въпросният Йордан Хри-
стов, освен че смята спешния си брак 
за грешка, отрича да е родител и био-
логичен баща на детето. Самият Бойко 
Борисов вчера в Кърджали категорич-
но се отрече от бащинство пред микро-
фона на „Дойче веле“. Запитан два пъти 
има ли дете от Борислава Йовчева, той 
каза: „Не, нямам. Абсурд. Глупости не ме 
питайте“.

А въпросът е важен, колкото и „жълто“ 
да звучи. Така Борисов опитва да откло-
ни фокуса от себе си за огромните сред-
ства, инвестирани в имението в Барсе-
лона, междувременно вече продадено. 
Да избута искането за доказване на про-
изхода на парите, а свидетелствата си-
гурно са в онези снимки с пачките евро 
в чекмеджето, но в България няма про-
курор, който да ги разследва. И да изле-
зе чист като сълза от цялата каша, която 
сам е забъркал.

Как да му спестиш този въпрос, ко-
гато едно невинно дете става причина 
за последващи събития, свързани със 
съмнения за тежка корупция?

Г-н Борисов, имате ли дете 
от Борислава Йовчева?

Сн.: Дойче веле

XЗащо този въпрос не е „жълт“, а много важен
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BG ТЕЛЕГРАФ
Училищата отвориха  
в условия на COVID-19

Учебната година в България започна 
в условия на пандемия от коронави-
рус. На 15 септември всичките 2359 

училища в страната посрещнаха над 717 
хиляди ученици от 1 до 12 клас с нови 
правила. Без традиционните тържества, 
за да се избегнат струпванията на много 
хора, без да се допускат родители в сгра-
дите, а всички учители и ученици - задължително с шлемове или маски в общите 
помещения. Учениците ще трябва да носят маски през междучасията и да се хра-
нят в класната стая, предвиждат част от новите изисквания.

Четири години затвор  
за Марешки за рекет

Варненският апелативен съд нало-
жи на Веселин Марешки присъда 
от 4 години лишаване от свобода 

при общ режим и глоба от 8 хиляди лв. 
Наказанието е за това, че през 2014 г. е 
заплашвал заедно с друго лице - Кра-
симира Колева, да разруши заведение 
и да прекрати търговската дейност на 
собственика му, за да го принуди да му 

плаща по 10 хил. лв. месечно. Заплахите са били придружени с унищожаване и 
повреждане на имущество. Тази присъда не е окончателна и може да бъде об-
жалвана пред Върховния касационен съд в срок от 15 дни.

Президентът с вето  
върху съдебния закон
Президентът наложи вето върху 

разпоредба от Закона за съдебна-
та власт, с който депутатите дадо-

ха възможност след изтичането на ман-
дата на член на Висшия съдебен съвет 
(ВСС) той да може да заеме по-висока 
длъжност в съдебната система от тази, 
която е заемал, преди да бъде избран. 
Промените, наречени „кариерни бонуси“, бяха приети на 3 септември, а сега пре-
зидентът ги връща за ново обсъждане. Депутатите променят за втори път през 
тази година този член, като запазват възможността за повишаване на някои би-
вши членове на Висшия съдебен съвет след края на мандата им.

Масов бой в бежански  
център в София

Масов бой избухна в един от бежан-
ските центрове в София. Около 
обяд във вторник бе получен сиг-

нал в полицията за сбиване между наста-
нените в центъра във „Враждебна“. Прис-
тигналите незабавно полицейски екипи 
бързо успели да спрат разрастването на 
скандала и да овладеят напрежението. По 

първоначални данни са задържани четирима чужди граждани, на един - с по-
върхностна рана, е оказана медицинска помощ. Не се съобщават причините за 
възникналия конфликт между бежанците.

Ток удари дете на площадка 
за игра
10-годишно момченце бе прие-

то в болница след токов удар 
на площадка за игра. Инци-

дентът е станал във великотърновското 
село Миндя в петък. Момченцето е до-
пряло ограда под напрежение след по-
вреда в осветително тяло, монтирано 
над баскетболен кош. Повече от 20 години уличната лампа в село Миндя функ-
ционира без проблем. В края на миналата седмица, обаче при игра на баскет-
бол 10-годишното дете неволно се хваща за стълба и било разтресено от токо-
вия удар. По случая започна разследване на прокуратурата, която се самосезира.

https://angelovrealtor.com/
https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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П
ротестите с искане за остав-
ките на премиера Бойко Бо-
рисов и главния прокурор 
Иван Гешев продължават 
вече повече от два месеца. 

Българи по целия свят също организи-
рат протести на местата, където живе-
ят, в подкрепа на сънародниците си в 
България. Те добавят още едно искане - 
електронно и дистанционно гласуване.

През последния уикенд демонстра-
циите срещу кабинета и главния проку-
рор продължиха с нови акции в Брюк-
сел, Лондон и Виена.

За австрийската столица това беше 
шестото протестно шествие. Участници-
те подписаха писмо, което ще изпратят 
до правната комисия на Народното съ-
брание с искане за промени в Изборния 
кодекс. Сънародниците ни настояват за 
създаване на самостоятелен избира-
телен район „Чужбина“, възможност за 
вот по пощата и система за електронно 
гласуване.

Някои от българите в чужбина са убе-
дени, че викането на „оставка“ е полез-
но, но когато става дума за малък брой 
хора, това

често е глас в пустиня
Затова в последните седмици вече 

има нова тактика - протести на конкрет-
ни места, където могат да бъдат забе-
лязани от тези, които взимат решения-
та, пише „Свободна Европа“. Като пред 
канцлерството в Берлин, където рабо-
ти Ангела Меркел, пред Европейската 
комисия в Брюксел или на „стените“ на 
някои от европейските политици в ин-
тернет.

Защо точно пред канцлерството в 
Берлин? То е еквивалентът на българ-
ския Министерски съвет в Германия. 
Идеята на сънародниците ни е да при-
влекат вниманието на германските по-
литици върху ситуацията в България. 
Протестиращите изпращат покани и до 
германски депутати и медии. За съжале-
ние обаче казват, че

не са получили 
желания отговор

Акции организират и българите в 
Брюксел. В рамките на две седмици те 
успяват да посетят централата на Евро-
пейската народна партия (ЕНП), в коя-
то членува ГЕРБ, и да внесат писмо до 

председателя на партията Доналд Туск 
и до шефа на групата в Европейския 
парламент (ЕП) Манфред Вебер. В него 
те поставят въпроси за подкрепата на 
ЕНП към ГЕРБ и министър-председате-
ля Бойко Борисов и ги призовават за ко-
ментар на протестите в България.

Успяват да посетят и централата на 
Алианса на демократите и либералите 
в Европа (АЛДЕ), в който членува ДПС. 
Срещат се с началника на отдел „Кому-
никации“ Дидрик де Шатзен. Те внасят 
и писмо до председателя на АЛДЕ Ханс 
ван Баален и председателя на група-

та на либералите в ЕП, „Обнови Евро-
па“, Дачиан Чолош. През юли по повод 
акциите край „Росенец“ шефът на евро-
пейските либерали написа в Туитър, че 
е срамота „да бъде атакуван от екстре-
мисти“ Ахмед Доган - човекът, който за-
служава уважение за това, че е въвел ет-
ническия мир в България.

Тогава Чолош също призова в Бъл-
гария „да се уважава правото на соб-
ственост на една опозиционна партия 
и нейните лидери, без фалшиви кампа-
нии и лична агресия“. Два дни по-късно 
с нов туит той благодари на реакциите, 
които е получил на туита си, и призна, 
че информацията му за събитията не е 
била коректна.

Впоследствие евродепутатът от ДПС 
Илхан Кючюк беше категоричен, че не 
са подвеждали европейските си парт-
ньори, и обвини съпредседателя на „Де-
мократична България“ Христо Иванов 
в политическа провокация спрямо ли-
чността на Ахмед Доган.

В тази връзка протестиращите питат 
каква ще бъде позицията на АЛДЕ по 
случая „Росенец“ и по-конкретно ситу-
ацията, в която ДПС подаде некоректна 
информация към европейските си парт-
ньори.

На 18 септември АЛДЕ ще проведе 

вътрешна дискусия 
за събитията в България

и Де Шатзен е уверил протестиращите, 
че тяхното писмо ще бъде част от днев-
ния ред.

В началото на юли председателят на 
групата на ЕНП в Европарламента Ман-
фред Вебер изрази подкрепата си за 
българското правителство, като тогава 
той разпространи специална позиция, в 
която се казваше, че „каквито и да са по-
литически действия, които подкопават 
независимостта на съдебната система и 
пречат на борбата с корупцията, ще под-
ложат на опасност успеха на България 
в Европа и ще върнат назад конкрет-
ния напредък и подкрепата за България, 
които наблюдаваме през последните го-
дини“.

Тази негова позиция провокира про-
тестиращите да се организират в соци-
алните мрежи, като онлайн акцията им 
беше посветена на това да пишат комен-
тари под публикациите на Вебер във 
Фейсбук. Постовете му обикновено съ-
бират няколко десетки коментари, а по-
следните няколко са засипани със сто-
тици въпроси от български профили, 
написани на английски език. Те питат 
политика как е възможно да подкрепя 
демокрацията в Беларус, а да не вижда 
какво се случва в България и дори от-
крито да подкрепя управляващите.

Този въпрос беше засегнат и по време 
на изслушването на зам.-председател-
ката на Европейската комисия Вера Йо-
урова в Комисията по граждански сво-
боди, правосъдие и вътрешни въпроси 
(LIBE). Румънската евродепутатка Рамо-
на Стругариу от ЕНП дори каза, че вижда 
„поразителни прилики“ между Беларус 
и България, които са позорни за евро-
пейска държава.

Българите по цял свят продължават 
своите протести под надслов „Не сте 
сами“, с които подкрепят своите съна-
родници в България в исканията им за 
ефективна борба с корупцията и върхо-
венство на закона. Следващите проте-
сти ще се проведат през почивните дни.

Протестите в чужбина с нова 
тактика: При Меркел и ЕНП
XБългарите зад граница продължават да подкрепят недоволството в Родината

Дискусията на протестиращите българи в Берлин.

Протестиращи българи на среща в централата на АЛДЕ в Брюксел.

Протестиращи българи в Брюксел в централата на ЕНП.

Снимки: „Свободна Европа“
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Б
ългарин и неговият откраднат 
телефон станаха причина за 
масови арести на улични бан-
дити в столицата на Бразилия 
Рио де Жанейро. Разследва-

щи успели да проследят GSM-a на Ро-
бърт Николчев и да влязат в следите на 
апаши, занимаващи се с грабежи на ту-
ристи.

Историята започва на 12 юни вечерта, 
когато Робърт и гаджето му се разхож-
дат на лунна светлина на плажа Ипане-
ма. Това е най-баровският плаж на Рио, 
разположен под скъпарските квартали 
и граничещ с Копакабана. Робърт Ни-
колчев е от Враца, но в момента живее 
в Лондон и учи фотография в Универси-
тета в Портсмут. Още през март с прия-
телката му решават да посетят Рио де 
Жанейро, в края на лятото на южното 
полукълбо. Те съвсем не очакват

колко ще продължи 
екскурзията

„Отидох на почивка в Бразилия за 10 
дни, но останах 4 месеца заради панде-
мията, разказва пред „България днес“ 
26-годишният Робърт. Така, блокиран 
в южноамериканската държава, през 
юни младият фотограф продължава 
да се наслаждава на красотите на Рио. 
На 12-и в Бразилия се празнува Dia dos 
Namorados, или Денят на влюбените, 
който е местният еквивалент на Свети 
Валентин. Вечерта с приятелката си Ро-
бърт се разхожда из безкрайните пясъ-
ци на Ипанема. Името на плажа означава 
„опасна вода“ на индиански, но се оказ-
ва, че не толкова океанът е проблемен, 
колкото съседният баровски квартал. 
Около 21 часа младежите решават да се 
прибират. Тръгват по свързващата пла-

жа с лагуната улица „Джоана Ангелика“, 
но в района на стадиона на „Фламенго“ 
ги нападат трима мъже. Вадят ножове и 
заплашват младежите. Взимат мобилния 
на Робърт. После изчезват в околните 
улички. Българинът подава

жалба в местната полиция
и по случая започват работа Службата за 
туристическа помощ (DEAT) и ченгета-
та. Младежът остава още известно вре-
ме в града, докато най-после успява да 
се прибере в столицата на Обединеното 
кралство, където живее.

Бразилските ченгета обаче не изоста-
вят случая, още повече че в последни-
те месеци в Рио валят жалби от турис-
ти, които били нападнати от неизвестни 
бандити, които им отмъкват мобилните 
телефони. Подобни грабежи се превръ-
щат в истинска пандемия в последни-

те години не само в града, но и в цялата 
страна. През август дори излизат резул-
татите от мащабно изследване. Анали-
зирани са последните към 70 000 жалби 
за откраднати телефони, от които ста-
ва ясно, че водач в черната класация по 
най-много посегателства е един от ос-
новните булеварди в Сао Паулу. На този 
фон ченгетата в Рио де Жанейро дни 
след нападението над Робърт Николчев 
успяват да засекат телефона му, който 
отново е включен. Те започват просле-
дяване и се оказва, че той вече е прода-
ден на друг човек.

След последвалите разпити са задър-
жани

нападателите на българина
но покрай тях са разкрити и членовете 
на други банди и в ареста са вече десет-
ки обирджии, нападащи туристи заради 
мобилните телефони. Тези дни полици-
ята на Рио се похвали, че по куриерска 
фирма е изпратила телефона на собстве-
ника, а местни медии публикуваха сним-
ка на Робърт Николчев, позиращ с вър-
натия телефон в британската столица.

Регистър търси крадци
В България има електронен регистър, 

в който собственици на мобилни теле-
фони, които са били откраднати, могат 
да докладват за тях и да ги добавят в съ-
ществуващата база данни. Направили са 
го вече десетки хора от цялата страна, 
като например само отмъкнатите GSM-и 
марка Samsung са повече от 60. Идеята 
е, че когато някой види обява за телефон 
втора ръка, по идентификационния но-
мер на апарата (IMEI) ще може да прове-
ри дали не му се предлага краден и ако 
е така - да съобщи в полицията. Създа-
телите на платформата посочват, че са 
били мотивирани да направят неофи-
циалния регистър за „обществена само-
защита“, предвид ниските резултати по 
разкриването на противозаконно отне-
тите превозни средства, имоти или лич-
ни вещи.

Българин „арестува“ с GSM-а 
си десетки бандити в Рио
XРобърт Николчев стана причина за масови задържания в бразилската столица

http://www.bulstate.com/
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На 8 месеца затвор бе осъден 
българин във Великобритания 
за нарушаване на 14- дневна-

та карантина, която е в сила за всички 
пристигащите на Острова от България.

Иван Димитров вече излежава при-
съдата си, която съдия Джейн Хюз е на-
ложила след съдебно заседание.

Сънародникът ни работи като дос-
тавчик на храна в град Дъглас, който 
е административен център на остров 
Ман.

На 3 септември той се връща от Бъл-
гария и каца на летище Роналдсуей, но 
вместо да спази 14 дневната каранти-

на, още на 6 септември, вечерта отива 
на работа.

Към този момент няма яснота как е 
установено, нарушението, но 50-годиш-
ният мъж е изправен пред съда, където 
признава, че е нарушил правилата.

В хода на делото става ясно, че соб-
ственикът на ресторанта първоначал-
но е отказал да даде показания пред 
полицията, но впоследствие е съдейст-
вал на органите на реда, за да бъдат 
проследени всички, с които е имал 
контакт сънародника ни, докато е дос-
тавял храна и да бъдат поставени под 
карантина.

Б
ългарин подпали полицай 
във Великобритания, кой-
то едва не загина от тежките 
рани. Инцидентът се случил 
пред училище в Нюкий и бе 

отразен подробно от британските ме-
дии.

30-годишният Благовест Хаджигеор-
гиев бе изправен пред съда и обвинен в 
нападение срещу полицай. Мъжът, кой-
то е без постоянно пребиваване, беше 
обвинен в тежка телесна повреда с уми-
съл срещу Даръл Марес и умишлен па-
леж с намерение да застраши живота 
му.

По време на инцидента полицаят е 
получил сериозни изгаряния на ръцете 
и краката и е откаран в болница с „живо-
тозастрашаващи рани“, докато се е оп-
итвал да се справи с българина, който 
е действал агресивно близо до учили-
ще Newquay Tretherras, в петък сутринта 
около 10.20 часа. По-късно стана ясно, 
че инцидентът не е бил свързан с учи-
лището.

Патрулът бил повикан заради сигнал 
за мъж, който се държал агресивно. Не 
е ясно как Благовест е успял да подпа-
ли колата на полицаите. Британски из-
дания излъчиха кадри как медицински

хеликоптер откарва 
ранения полицай

На място имаше още линейки, пожар-
на, много патрулки. Предполага се, че 
българинът се е прехранвал, като е ра-
ботил нелегално из околните полета.

Българинът беше обвинен и в опит за 
тежка телесна повреда с умисъл срещу 
втори полицай - Алън Лентън, който ос-
танал невредим. 51-годишният Даръл 
Марес, базиран в Нюкий, е претърпял 
сериозни изгаряния по тялото си, което 
е довело до това, че той е бил откаран 
по въздух в болница Трелиске в Труро 
за лечение.

Обвиняемият се яви в магистратския 

съд на Труро и му беше наложена мяр-
ка за неотклонение, за да се яви пред 
съдия в Кралския съд на града на 13 ок-
томври.

Марес е преместен в болницата Де-
рифорд в Плимут, където вече състоя-
нието му е „стабилно“, а шефовете на 
полицията казват, че стои „седнал и в 
добро настроение“.

XЗаради инцидента бяха повикани хеликоптер, линейки, пожарни и патрулки

Българин подпали 
полицай на Острова

Българката Живка Танева Димитро-
ва е една от 456-те обвиняеми в 
големия процес срещу калабрий-

ската мафия Ндрангета. Той бе открит в 
аулата бункер на римския затвор „Реби-
бия“. По мащабността си делото може да 
се сравни само с известния като „макси-
процес“ срещу Коза ностра, при който 
през 1986 г. в Палермо бяха изправени 
на съд 475 обвиняеми за връзки с мафи-
ята. Те бяха разследвани от магистрати-
те Джовани Фалконе и Паоло Борселино.

Сегашното първо заседание на пред-
варителното следствие се откри в рим-
ския затвор, тъй като в Калабрия липсва 
достатъчно голяма зала, където да бъдат 
побрани обвиняемите и защитата, пише 
„България днес“. Предстои да бъде за-
вършена огромна аула бункер в Ламе-
ция Терме в Калабрия, където процесът 
ще се премести след десетото заседание.

До делото срещу калабрийската 
Ндрангета се стигна след разследване-
то, известно с името „Ринашита-Скот“, 
на прокурора от „Антимафия“ в Катанд-
заро Никола Гратери. Пред правосъди-
ето са изправени видни представители 
на калабрийската мафия от зоната на 
Вибо Валентия, както и техни съдруж-
ници и съучастници политици, бизнес-
мени и адвокати. През декември 2019 г. 
в Италия бяха арестувани 330 души по 
заповед на прокурора Гратери. Някои от 

сегашните обвиняеми се намираха в за-
твора отпреди. Впоследствие други бяха 
освободени или поставени под домашен 
арест.

В списъка от обвиняемите е и българ-
ката Живка Танева Димитрова, жителка 
на община Сант Онофрио в провинция 
Вибо Валентия. Тя е разследвана като 
подставено лице, тъй като на нейно име 
се водела търговска дейност, водеща 
към Никола Бонавота, бос от едноимен-
ния клан. Става въпрос за кафене „Суб-
лиме“. Нямаше други арестувани съна-
родници, въпреки че в разследването се 
говореше и за някои българи, доставящи 
оръжие на двама от разследваните – До-
менико Пардея и Лучано Макри.

Българката Живка пред 
съда заради Ндрангета

Затвор за нашенец, не спазил 
карантината в Англия

Раненият полицай Даръл Марес. 
Сн. PBM Media

Сн.: Twitter
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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
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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.

Спряха изпитанията  
на една от ваксините в САЩ

Изпитанията на ваксината срещу но-
вия коронавирус в САЩ на британ-
ско-шведската фармацевтична ком-

пания „Астра Зенека“ са спрени. Причината 
е страничен ефект на един от участниците 
в теста във Великобритания. Набирането 
на доброволци за програмата за изпитва-
не на ваксината е спряно на 6 септември и 
според агенцията няма да се възобнови поне до средата на седмицата, тъй като 
не е ясно колко време ще отнеме на Службата по въпросите на качеството на 
храните и лекарствата (FDA) да завърши проверката.

Тръмп променя конституцията 
заради 3-ти мандат?

Президентът Доналд Тръмп, който е и 
кандидат за втори мандат, заяви, че 
обмисля да остане на поста 12 годи-

ни въпреки конституционните ограниче-
ния, които не позволяват на американски-
те президенти повече от два мандата. „Ще 
спечелим още четири години в Белия дом 
и след това ще преговаряме, точно така, 
защото вероятно, предвид начина, по кой-

то се отнасят към нас, вероятно имаме право на още четири след това“, каза той 
в Рино Невада. Търсейки нови пътища, за да гарантира преизбирането си, Тръмп 
посети през този уикенд щата Невада, който не е подкрепял кандидат на Репу-
бликанската партия от 2004 г.

Байдън се готви за съдебна 
битка за резултата от вота
Кандидатът за президент от Демокра-

тическата партия Джо Байдън събира 
екип от юристи за евентуални съдебни 

битки, които биха определили крайния ре-
зултат от президентските избори на 3 ноем-
ври. Представители на предизборния щаб 
на Байдън заявиха, че екипът ще има за цел 
да следи за правилното произвеждане на 
изборите и преброяване на гласовете на избирателите. Друга задача на юристи-
те ще бъде да предотвратят евентуално ограничаване на правата на избиратели-
те в избирателните секции.

Посланикът на САЩ в Китай 
подаде оставка

Посланикът на САЩ в Китай Тери 
Бранстад е подал оставка, съобщи 
държавният секретар Майк Помпе-

йо. Помпейо, който обяви новината в Туи-
тър, не посочи мотивите на Бранстад. Дър-
жавният секретар на САЩ благодари на 
посланика за работата му и отбеляза, че 
той е „допринесъл за възстановяване на 

баланса в отношенията между САЩ и Китай, с цел те да се основават повече на 
конкретните резултати и справедливостта“. Китайското министерство на външ-
ните работи заяви, че не е било уведомено предварително за оттеглянето.

Катастрофа с 20 коли затвори 
магистрала край Атланта
Верижна катастрофа с участието на 

20 автомобила затвори всичките 
шест платна на магистрала I-285 

EB близо до Санди Спрингс, недалеч от 
Атланта, за повече от час в понеделник 
следобед. Три ленти бяха отворени от-
ново след около 3 часа, а след час - и 
цялата магистрала. Полицията написа в 
туитър, че поне една кола се е преобър-
нала. Няма съобщения за сериозни наранявания, според говорителя на полици-
ята в Санди Спрингс сержант Салвадор Ортега.

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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С
ъединените щати имат пове-
че имигранти от която и да е 
друга страна по света. Днес 
повече от 40 милиона души, 
живеещи в САЩ, са родени в 

друга държава. Процедурите за имигра-
ция са дълги и скъпоструващи.

След като имигрантите кандидатстват 
за имиграционни документи и пода-
дат молби, е нормално имиграционната 
агенция (USCIS) да поиска повече дока-
зателства, за да установи допустимост-
та за виза, зелена карта, убежище или 
гражданство (чрез петиции за натура-
лизация).

Тези искания за доказателства от 
страна на имиграционните дават на кан-
дидатите възможност да покажат, че за-
служават одобрение, като предоставят 
повече документация или коригират 
грешки, преди служителите да дадат 
крайно решение.

Тъй като пандемията забави темпото 

на работа на агенцията, тя успя да нор-
мализира дейността си чак на 4 юни. Но 
служителите отново не успяват да се 
справят с

огромния брой молби
които трябва да бъдат разгледани, тъй 
като трябва да се съобразяват с изисква-
нията за социално дистанциране и тъй 
като много от тях бяха съкратени заради 
липса на пари в бюджета.

В търсене на вариант за справяне със 
ситуацията, имиграционните власти 
удължиха сроковете за предоставяне на 
доказателства. Решението на агенцията 
на Министерството на националната си-
гурност има за цел „да минимизира по-

следиците от имиграцията за тези, които 
търсят имиграционни документи през 
това (тежко - бел. ред.) време“, казаха от 
USCIS за решението си.

Тази мярка обаче трябваше да бъде в 
сила само до 11 септември. Но минала-
та седмица имиграционните въведоха 
облекчение за 8 категории имигранти, 
които ще имат повече време да изпра-
тят документи или други доказателства, 
които се изискват за техния случай. Те 
ще могат да се възползват от допълни-
телното време, ако са получили извес-
тие от имиграционните за повече дока-
зателства в периода 1 март 2020 г. и 1 
януари 2021 г. Категориите са:

- имигранти, които са получили извес-
тие да предоставят повече доказател-
ства (Requests for Evidence - RFE)

- имигранти, които са получили извес-
тие за възможен отказ (Notices of Intent 
to Deny - NOID)

- имигранти, които са получили извес-
тие за възможно отнемане на документи 
(Notices of Intent to Revoke - NOIR)

- имигранти, които са получили из-
вестие за допълнителни доказателства 
(Continuations to Request Evidence - N-14)

За всички тези имигранти

ще се дават по още 60 дни
да отговорят на искането за доказател-
ства, т.е. те могат да добавят още 60 дни 
към срока, който е отбелязан в извести-

ето.
- имигранти, подали документи за об-

жалване на дадено решение (I-290B, 
Notice of Appeal or Motion)

- имигранти, подали молба за изслуш-
ване по решение за натурализация (N-
336, Request for a Hearing on a Decision in 
Naturalization Proceedings)

Молбите за обжалване на решение по 
имиграционен случай и молбите за из-
слушване за решение за натурализация 
трябва да са постъпили в агенцията до 
60 дни след решението, което имигран-
тът оспорва.

От 2 октомври имигрантите и чуждес-
транните граждани в САЩ ще трябва да 
плащат значително повече такси, за да 
кандидатстват за имиграционни доку-
менти. 81% ще е увеличението за полу-
чаване на документи за гражданство. 
Досега таксата на имиграционните беше 
640 долара, а сега ще е 1,160 долара 
(при подаване на документите онлайн). 
Таксата от $85 за снемане на отпечатъ-
ци и снимка ще бъде премахната. С 55% 
скача цената за разрешително за работа 
за надарени чужденци като артисти, му-
зиканти, художници. Сега те ще плащат 
705 долара, а преди плащаха 460 дола-
ра. С цели 75% скача подаването на мол-
бата I-129-L за чуждестранни работници, 
които работят за американска компания 
в чужбина и са трансферирани в Амери-
ка - от 460 долара на 805 долара.

Имиграционните увеличават 
сроковете за доказателства

XТаксите за зелени карти и гражданство обаче поскъпват драстично

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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http://lawjtchicago.com/
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Г
отови или не, шофьорите на ка-
миони ще трябва да спазват нови 
правила за часовете зад волана 
(HOS). Те влизат в края на септем-
ври.

Федералната администрация за без-
опасност на транспорта при камионите 
(FMCSA) въведе окончателното правило 
за HOS на 14 май 2020 г. с дата на въвеж-
дане 29 септември 2020 г.

Промените засягат въпросите как може 
да се взима 30 минутната почивка, кол-
ко часа на ден могат да карат шофьорите 
при лошо време, как да си взимат голяма-
та почивка от 10 часа и от какви облек-
чения могат да се ползват шофьорите на 
къси разстояния.

Разпоредбата за 30-минутна почивка 
ще бъде модифицирана, за да изисква 
шофьорите да почиват след осмия час ка-
ране (driving). Така те няма да включват 
в тези 8 часа времето за диспечване или 
инспекцията на камиона преди отиване 
за взимане на товара (on-duty). Не е за-
дължително осемте часа да са непрекъс-
нато каране. Особеното при това правило 
е, че ще е позволено дейности, които са 
свързани с дежурството на водача, но не 

изискват от него да е зад волана, да могат 
да се броят за почивка. Такива са чакане-
то за взимане на товара, зареждането на 
гориво или

спирането за купуване 
на храна

Почивката от 30 минути не може да се 
дели на малки периоди и трябва да се 
взима наведнъж.

Правилото за неблагоприятните усло-

вия при шофиране ще удължи разреше-
ния период за шофиране за деня с два 
часа. Дефиницията на „неблагоприятно 
шофиране“ е модифицирана, така че из-
ключението може да се приложи въз ос-
нова на знанията на водача за времето по 
пътя след диспечването (в допълнение 
към информацията от диспечера).

Почивката от 10 часа досега можеше да 
се разделя на 8 часа и 2 часа или да се взи-
ма наведнъж. Сега на водачите ще бъде 
разрешена опция за разделянето й на 7 
часа и 3 часа. Също така, тази почивка не 
се брои към общия 14-часов период, през 
който шофьорите на камиони могат да са 
на пътя за деня. Правилото гласи, че ако 
10-те часа се разделят, периодите трябва 
да са най-малко 2 часа или 7 часа. Къси-
ят период може да е извън спалното от-
деление на камиона, но големият пери-
од от поне 7 часа трябва да е в кабината 
(sleeper-berth).

За шофьори на къси разстояния ще се 
считат водачите, които се движат в радиус 
от 150 мили. Досега тази дистанция беше 
100 мили. На тях им се дава екстра време 
от два часа работа за деня (on-duty).

Нови правила за часовете зад волана 
за шофьорите на камиони (HOS)

XОкончателните разпоредби влизат в сила в края на септември

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

http://www.silvicominc.com
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Г
орските пожари, бушуващи по 
Западното крайбрежие, вклю-
чително Северна Калифорния 
и щатите Орегон и Вашингтон, 
погълнаха хиляди домове и 

бизнеси. Повече от един милион хекта-
ра земя и гори са изпепелени. В пожа-
рите загинаха поне 35 души, а десетки 
са изчезнали в целия регион.

Димът и пламъците се събират, обгръ-
щайки градовете Сан Франциско, Сиатъл 
и Портланд, където качеството на възду-
ха се е влошило драстично. Огромните 
облаци дим, обгръщащи региона,

застрашиха здравето 
на милиони жители

Десетки хиляди хора трябваше да на-
пуснат домовете си. Видимостта е поч-
ти нулева на някои места според Нацио-
налната метеорологична служба, което 
прави опасно и шофирането.

В Орегон огънят унищожи цели град-
чета, някои от които с над 10 000 души 
население. Огънят дошъл толкова бър-
зо, че много хора нямали време да взе-
мат нищо от домовете си, преди да се 
евакуират.

Засега не е възможно да се направи 
оценка на броя на загиналите и матери-
алните щети. Пожарите продължават да 

горят и най-засегнатите райони са не-
достъпни.

„Очакваме да има големи загуби. Как-
то материални, така и загуба на човеш-
ки животи. Може да се окаже, че това е 
най-смъртоносното бедствие в истори-
ята“, обяви Кейт Браун, губернатор на 
Орегон.

В Калифорния повече от 100 000 дома-
кинства останаха без ток, като ремонтни 
работи в този момент са невъзможни.

А в Сан Франциско имаха нужда от фа-
рове и през деня заради огромните ко-
личества дим. Няколко часа след изгре-
ва слънцето още не се беше показало 

„Най-смъртоносното 
бедствие“: Жертви, 
изчезнали и хиляди без дом

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com

XПожарите заличиха цели градове в Орегон, димът обгърна Сан Франциско, Сиатъл и Портланд

Задимяване има на десетки километри от пожарите, а пушекът от стихията се вижда дори от Космоса. 
Снимки: АП/БТА

Кученце, намерено от спасителите изпод 
развалините на една от къщите в Калифорния. 

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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през пушека от пожарите. Огънят осве-
тяваше небето

в неестествен 
оранжев цвят

Президентът Доналд Тръмп до голяма 
степен избягва да коментира горските 
пожари. В миналото Тръмп обвиняваше 
за горските пожари в региона лошото 
управление на горите.

Губернаторът на Орегон Кейт Браун 
обаче не е съгласна с подобна констата-
ция. Тя заяви в неделя по CBS, че пожа-
рите са „сигнал за събуждане за нас, че 
трябва да направим всичко по силите си, 
за да се справим с изменението на кли-
мата“. Губернаторите на Калифорния и 
Вашингтон също подкрепиха тези твър-
дения.

Тръмп дори омаловажи, а според ня-
кои дори се подигра с притесненията във 
връзка с климатичните изменения, като 
заяви, че накрая „ще има захлаждане“.

ва скептицизма си във връзка 
с климатичните измене-

ния.
„Всъщност няма 

да има захлажда-
не, господин пре-
зидент“, реагира 
в Туитър Кроуфут 
на изказването на 
Тръмп.

„Наблюдаваните 
доказателства го-

ворят сами за себе 
си: климатичните из-

менения са реалност и 
стават по-сериозни“, каза гу-

бернаторът на Калифорния Гавин 
Нюсъм.

Президентът каза това на информа-
ционна среща в Калифорния, посветена 
на пожарите.

„Накрая ще има захлаждане“, увери 
Тръмп в рамките на обмяна на гледни 
точки с Уейд Кроуфут, представител на 
службата за защита на природните ре-
сурси на Калифорния, базирана в Сакра-
менто.

„Не мисля, че науката наистина знае 
какво се случва“, каза още президен-
тът републиканец, който често изразя-

Мостът Голдън Гейт в Сан Франциско. Много от местата, където бушува стихията,  
са труднодостъпни. 

8-годишната Ели Оуенс от Grants Pass седи пред изгорялата си къща. 

Хората, чиито къщи са били изпепелени,  
са настанени в палатки. 

Останалата без дом Шайни Съмърс държи кучето си Тоф, след като двамата са прекарали няколко дни на 
палатка в евакуационния център в Милуоки. 

Джантата на 
колата буквално 
се е стопила 
от високата 
температура. 

Техници се опитват да възстановят електричеството 
в Beachie Creek. 

https://cabinetleader.com/
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З
дравейте, скъпи приятели и 
читатели! Днес искам да ви 
отделя за момент от тради-
ционните въпроси и отговори, 
които споделям с всички вас 

всяка седмица, за да насоча внимани-
ето ви към една много интересна тема, 
която анализирах в последния месец от 
различни статистики и лични наблюде-
ния през годините.

Тази тема засяга фактите, свързани с 
нещата, които пречат на нас, инвести-
торите, да имаме една успешна дълго-
годишна инвестиционна стратегия, и 
кои са подводните камъни, които могат 
да ни препънат във всеки един момент. 
Изключително важно проучване, което 
за мен лично като инвеститор е много 
полезно и се надявам да бъде такова и 
за всички вас, които четете тези редове.

Нека не губим повече време и се на-
сочим към резултатите и фактите от моя 
анализ.

В същността на нашия инвестицио-
нен успех (както немалко пъти съм 
казвал) е начинът, по който 
мислим и емоционални-
те ни нагласи, свърза-
ни с инвестиране-
то. Тези нагласи 
се променят с 
времето, когато 
на рационал-
но ниво сме за-
познати с по-
вече и повече 
факти.

Но гледай-
ки картинката 
на здравословна-
та салата и вкусната 
(но не толкова здраво-
словна) торта до нея, ни 
кара да се чудим защо по-чес-
то избираме по-вкусния, но лош за на-
шето здраве избор - какъвто и аз сами-
ят правя редовно и не се гордея с това. 
Но има обяснение на този феномен, той 
се намира в различни части на нашия 
мозък.

Предната част (оцветена в оранжево) 
се нарича преден кортекс и тази част от 

мозъка е отговорна за нашите рацио-
нални решения, базирани на факти и 
логика. Това е частта на мозъка, която 
често наричаме „Ангелчето на едното 
ни рамо“, което ни подтиква да хапнем 
здравословната салатка, вместо вкусна-
та, но вредна тортичка.

Долната част, която е доста по-мал-
ка на големина, но много по-могъща в 
емоционален аспект, се нарича амигда-
ла и тя е отговорна за нашите емоцио-
нални решения, основно подбудени от 
инстинкт за самосъхранение, и често е 
водена от бързи решения, свързани с 
желание за наслада или чувство на не-
контролируем страх и паника. Ако ня-
кога сте се чудили кое да изберете - дя-
волчето на едното рамо или ангелчето 
на другото, то амигдалата играе ролята 
на това дяволче, което ни кара да пра-

вим нерационални неща, под-
будени от силно желание 

или инстинкт за само-
съхранение.

Причината да 
ви обяснявам 

всичко това, 
което наглед 
няма нищо 
общо с фи-
н а н с о в и я 
свят, е защо-

то тези ме-
ханизми кон-

тролират и 
процесите, кои-

то използваме, 
когато правим фи-

нансовите си решения. 
Предният кортекс и амигда-

лата играят важна роля не само кога-
то избираме какво да похапнем, а и при 
избора ни на всеки един аспект от на-
шия живот.

Сега нека разгледаме тези 6 барие-
ри, които засягат различните звена на 
нашия мозък по различен начин и как 
много от нас реагират на тях, което чес-

то ни пречи да правим правилните фи-
нансови решения.

Личните ни убеждения 
срещу реалността

Много често нашите лични убежде-
ния и вярвания за определено събитие 
се различават от фактите, свързани с 
това дадено събитие.

Например, емоционалният шок от 
световната финансова криза бе толко-
ва голям за много от хората, че скоро 
след него те са загубили връзка с фи-
нансовите реалности в годините след 
2008-а, като са мислели, че нещата вър-
вят само надолу и надолу, и пак надолу.

През 2008 г. индексът S&P 500 е загу-
бил 37% от своята стойност, като през 
2009-а е възвърнал 26.5% от своята 
стойност, а през 2010 г. още 15% от нея, 
продължавайки своя непрекъснат рас-
теж в следващите почти 10 последова-
телни години.

При проучване от инвестиционната 
компания Franklin Templeton, направе-
но през 2010 г., запитани дали пазарите 
продължават да падат или се покачват, 
2/3 от рили, че пазарът продължава да 
пада стремглаво надолу, което факти-
чески е грешно, разбира се. Но травма-
та от кризата през 2008-ма е оставила 
дълготрайни последици в психиката на 
повечето хора, които дори са нямали 
представа какво реално се случва око-
ло тях две години по-късно.

Това може би е основната причи-
на, която обяснява защо средната въз-
вращаемост на средния инвеститор е 
почти двойно по-ниска от тази на ин-
декса S&P 500 за последните 30 годи-
ни. За този период индексът от 500-те 
най-големи компании в американската 
икономика е дал средногодишен рас-
теж от 9.96%, докато средногодишни-
ят растеж на средностатистическия ин-
веститор в акции или фондове, които 
инвестират в акции, е бил 5.04%.

Тази статистика показва, че ако ин-

веститорите просто са стояли инвести-
рани в добрите и лошите времена през 
тези 30 години, са щели

да бъдат двойно 
по-успешни

и да натрупат многократно по-големи 
печалби заради натрупващата се лих-
ва, която расте много по-бързо при по-
висок среден процент и има свойство-
то да прави лихва на лихвата.

Обзалагам се, че ако повече от хора-
та знаеха фактите, те биха били доста 
по-уверени в дългосрочния си инвес-
тиционен успех, вместо да правят емо-
ционални краткосрочни, нерационал-
ни решения, които „осакатяват“ тяхната 
печалба през годините. Емоциите са 
лош съветник в инвестирането, а тази 
статистика го доказва с пълна сила.

В следващата статия ще разгледаме 
и илюстрираме още две от шестте ба-
риери, които пречат на инвеститори-
те да усвоят своя пълен потенциал и да 
могат максимално да се възползват от 
възможностите, които им се предоста-
вят.

Искрено се надявам информацията, 
която представих днес, да е била по-
лезна и интересна за всеки един от вас. 
Ако имате приятели и познати, които 
се интересуват и искат да знаят повече 
по темата, моля, споделете тази статия 
с тях, за да могат да са по-информира-
ни в този хаос и се надявам по-уверени 
в бъдещето.

Ако имате въпроси или се интересу-
вате от различните аспекти на финан-
совата част от живота, вие можете да си 
запазите час за консултация на директ-
ния ми телефон - (224) 522-2413 или на 
електронната ми поща - Coach_Angel@
MyOwnMoneyCoach.com. Въпросите, 
които четете, са зададени от клиенти, с 
които съм работил по време на консул-
тации в моя офис.

(Продължава в следващия брой)

Авторът e личен финансов консул-
тант и експерт в сферата на пен-
сионното осигуряване и инвестира-
нето, образувателните спестовни 
сметки за деца, застрахователни 
полици за живот, автомобили и до-
мове.

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

Вашите 
пари

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

6 бариери, които ни пречат  
да успеем в инвестирането (I)

XКои са подводните камъни, които могат да ни препънат
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П
редставянето на фондова-
та борса няма да е опреде-
лящо за това кой ще спече-
ли президентските избори 
в САЩ, особено в толкова 

непредвидима година като 2020 г. Ис-
торията обаче показва, че действащият 
президент има ясно предимство, кога-
то пазарите се радват на рали в месе-
ците преди изборния ден, пише The Wall 
Street Times.

От 1928 г. настоящите президенти, или 
кандидати на управляващата партия, пе-
челят почти 90% от изборите, когато

S&P 500 е на 
положителна територия

в трите месеци преди изборите, сочат 
данни на BTIG.

Индексът S&P 500 се повиши със 7% 
миналия месец, отбелязвайки най-сил-
ния си август от 1986 г. насам. Това е по-
ложителен сигнал за настоящия прези-
дент, който обича да се хвали в Twitter 
със силните движения на пазара.

Разпродажбите в четвъртък и сла-
бите понижения от петък, както и вче-
рашните разпродажби обаче показват 
колко далечно може да изглежда за ин-
веститорите представянето на пазара от 
миналия месец, ако идните месеци са 
толкова волатилни, колкото сочат очак-
ванията.

Септември е исторически най-слаби-
ят месец за капиталовите пазари, като 
за последните 93 години S&P 500 е ре-
гистрирал около 50 загуби на месечна 
база, сочат данни на Dow Jones Market 
Data. Въпреки това индексът обикнове-
но се представя по-добре в годините, в 
които има президентски избори.

Ралито вече започна да се охлажда 
през миналата седмица. Много инвес-
титори гледат на разпродажбите като 
на реакция към пазара, който отбеля-
за твърде големи ръстове. Най-голе-
мите печеливши за тази година - Apple, 
Microsoft и Amazon.com, са сред компа-
ниите, чиито акции

поевтиняха най-много
Някои инвеститори очакват увелича-

ване на волатилността, особено в пери-
ода около президентските избори. Мно-
зина прогнозират, че надпреварата ще 
е оспорвана, като се опасяват, че резул-

татите няма да са ясни за дни или веро-
ятно седмици след изборния ден. Подо-
бен сценарий би довел до натиск върху 
акциите.

Пазарът е изправен и пред още много 
неизвестни. Ако разпространението на 
коронавирусната пандемия се ускори 
отново, възстановяването ще се окаже 
в опасност. Все още няма и гаранции, че 
ваксината срещу Covid-19 ще бъде на-
лична в краткосрочен план.

„Силното лято доведе до по-висо-
ки нива на индексите, от които те да се 
понижат“, коментира Джулиан Емануел, 
анализатор на BTIG. Той посочва, че ако 
пазарът отчита понижения от август до 
изборния ден, това ще са лоши новини 
за управляващата партия.

„Има шест примера, в които в изборна 
година борсата се понижава от края на 
август до деня на изборите - през 1932 
г., 1952 г., 1960 г., 2000 г., 2008 г. и 2016 

г.“, посочва експертът. Той установява, че 
във всички тези години управляващата 
партия губи вота.

Националните проучвания ще пока-
жат дали инвеститорите трябва да се 
готвят за промяна. Скорошно изследва-
не на NBC/WSJ показва, че Джо Байдън 
има преднина пред Тръмп с 50 на 41%. 
Разликата е по-малка в няколко ключо-
ви щата, включително Охайо, Тексас и 
Флорида.

Фондовият пазар –  
предвестник на 
резултата от изборите
XВижте как състоянието на борсата прогнозира 

кой ще е следващият президент на САЩ

Сн.: Adam Glanzman/Bloomberg

https://doctors.advocatehealth.com/p-plamen-n-dotchev-elk-grove-village-obstetrics-gynecology
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ХАРИ ЕНТЪН
CNN

П
рекарах много време да го-
воря колко е важно за бив-
шия вицепрезидент на Джо 
Байдън да премине прага от 
50 процента на президент-

ските избори в САЩ през ноември. Той, 
за разлика от Хилари Клинтън преди че-
тири години, постоянно достига и над-
хвърля подкрепа от 50 на сто в анкетите, 
което означава, че президентът Доналд 
Тръмп не може просто да разчита изби-
рателите, които ще решат в последния 
момент за кого ще гласуват, да го оставят 
на върха. От друга страна, Тръмп нито 
веднъж не е достигал 50 процента - в 
рейтинг на одобрение или спрямо свои 
опоненти демократи в проучване с ин-
тервюта на живо - през последните пет 
години. Сега очевидно има шанс Тръмп 
в крайна сметка да получи 50 на сто под-
крепа срещу Байдън.

Но ако

негативната серия 
на Тръмп

продължи, той ще бъде първият амери-
кански президент, който не е получил 
50 процента в проучване с интервюта на 
живо - нито в първата си успешна прези-
дентска кампания, нито в своята кампа-
ния за преизбиране, нито в рейтинг на 
одобрение.

Само от 2019 г. досега бяха проведени 
над 90 национални социологически про-
учвания с интервюта на живо. Най-висо-
кият резултат на Тръмп срещу Байдън в 
тях е 48 на сто от гласовете. А средният - 
42 процента. За сравнение, средният ре-
зултат на Байдън е 50,3 на сто, а в по-го-
лямата част от анкетите той преминава 
50 процента. За разлика от Тръмп, който 
многократно е падал под 40 на сто, Бай-
дън нито веднъж не е имал резултат под 
този праг.

Неспособността на Тръмп да надхвър-
ли 50-те процента не е нещо ново. По 
време на мандата му имаше повече от 
700 анкети с интервюта на живо и той 
не достигна 50 на сто в нито една от тях. 
Най-близкият му резултат до тази кота е 
49 процента, а средният - 40 или 41 на 
сто, в зависимост от методиката на из-
числение. Много пъти той е падал под 40 
процента.

Може би не е изненадващо, че сред-
ният рейтинг на одобрение на Тръмп по 
време на неговия президентски мандат е 
много близо до средната подкрепа, коя-
то той е получавал спрямо Байдън в ан-
кети с интервюта на живо.

Може да се върнем и до надпреварата 

на Тръмп с Хилари Клинтън през 2016 г. 
Тогава той също не прескочи 50-те про-
цента в анкети с интервюта на живо и 
много пъти се озоваваше под прага от 
40 на сто. Накрая Тръмп спечели прези-
дентския пост с 46 процента от народ-
ния вот и беше близо до мнозинството 
в щатите с най-много електорални гла-
сове.

Става дума за над 1000 анкети с интер-
вюта на живо, измерващи рейтинга за 
одобрение на Тръмп или позицията му 
спрямо номинирания от другата водеща 
партия. Тръмп

не е имал мнозинство
в нито едно от тези проучвания.

Не много кандидат-президенти са съ-
умявали да постигнат това. Дори мно-
зина от загубилите са получавали 50 на 
сто поне на някакъв етап в някоя анкета. 
Почти всички победени кандидати, кои-
то са постигали това (като Джордж Мак-
гавърн през 1972 г.), след това загубиха 
с голяма разлика.

Единственият победител от 1940 г. на-
сам, който не е достигал 50-те процента 
в нито една от анкетите, е Ричард Ник-
сън през 1968 г. Разбира се, на изборите 
тогава има трети силен партиен канди-
дат - Джордж Уолъс.

За разлика от Тръмп обаче, Никсън пе-
чели народния вот. Освен това той с ле-
кота постига и надхвърля 50-те на сто в 
рейтинга си на одобрение и в своя дву-
бой за преизбиране с Макгавърн.

Досега не е имало президент, който да 
не е достигал поне веднъж 50 процента 
рейтинг на одобрение. Всъщност пове-
чето президенти имат средно поне 50 
на сто одобрение през първия си ман-
дат. Доколкото знам, няма президент, 
кандидатирал се за нов мандат, който 
да не е постигал в поне една анкета 50 
на сто спрямо опонента си. Това се отна-
ся дори за загубили като Джими Картър 
през 1980 г. и Джордж Х. У. Буш срещу 
Бил Клинтън в първите анкети от 1992 г.

Все още не е ясно дали Тръмп ще про-
дължи да не достига 50-те на сто в на-
ционални проучвания. Забележително 
е обстоятелството, че неговите шансо-
ве да спечели президентството, без да 
е спечелил народния вот, са горе-долу 
равни на шансовете му да спечели мно-
зинство в народния вот. Ако Тръмп съ-
умее да спечели нов мандат на поста, 
има голяма вероятност мнозинството 
от американците все така да са против 
него.

Президент на шумното 
малцинство, а не на 
тихото мнозинство

XТръмп може да е първият държавен глава на САЩ  
с под 50% одобрение в социологическите анкети

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743
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О
громният купол прили-
ча на космически кораб, 
приземил се на голям пар-
кинг в Лос Анджелис. Мно-
го подходящо за Холивуд 

- фабриката за сънища, която десети-
летия наред отвличаше хората в други 
светове.

Новият стадион SoFi ще струва общо 
5 милиарда долара, осигурени с част-
но финансиране. На строителната пло-
щадка гъмжи от жълти жилетки. Човек 
може да си помисли, че с някаква маши-
на на времето се е пренесъл в месеците 
отпреди началото на пандемията. Сти-
га да не бяха множеството разхвърляни 
по паркинга кашони и дългите опашки 
от автомобили с отворени багажници, 
чиито собственици са тук, за да получат 
безплатна храна.

Да нямаш пари 
да нахраниш децата си

„Плача вечер, когато децата ми си 
лягат гладни“, казва 38-годишната Ма-
рия Рохас пред „Дойче веле“. Доскоро 
със съпруга й имали порядъчен доход, 
който позволявал на семейството с пет 
деца да води нормален живот. Мария 
работела като фризьорка, а съпругът й 
- като майстор. Но през март всичко се 
променило: Холивуд затворил, турис-
тическият поток секнал, ресторантите 
заключили вратите си. Много хора из-
губили работата си, спрели да ходят на 
фризьор и да правят ремонти. Така из-
веднъж семейството на Мария се оказа-
ло без никакви доходи. А наемът и раз-
ходите за живот си останали същите.

Вярно е, че президентът Тръмп разда-
де великодушно чекове, но мярката ва-
жеше само за семейства, подали данъч-
на декларация. А семейство Рохас не е 
сред тях. И формулярите за получаване 
на пари за безработни се оказали тол-
кова много и толкова сложни, че Мария 
и мъжът й просто не се справили.

Мария признава, че се срамува да 
бъде тук - на паркинга пред стадиона, 
където раздават безплатна храна. „За 
първи път прибягвам до услугите на со-

циалните кухни“, казва жената. Всяко се-
мейство получава четири кашона с хра-
нителни продукти - сирене, ориз, фасул, 
консерви, замразено месо. Доброволци 
помагат при товаренето - за да става по-
бързо, а и за да бъдат максимално огра-
ничени контактите между хората.

„Все повече гладуващи хора тър-
сят помощ при нас. Напоследък бро-
ят им расте стремително“, казва шефът 
на Хранителната банка в Лос Анджелис 
Майкъл Флуд. Според него САЩ са свик-
нали да се справят с кризисни ситуации, 
но специално в Лос Анджелис не е било 
толкова зле от световната икономиче-
ска криза през 1929 година. „За съжале-
ние нямаме социалните системи на Ев-
ропа“, добавя Флуд.

Той все пак е благодарен за това, че 
властите са реагирали бързо, като са за-
купили от земеделските производители 
всички продукти, които заради затворе-
ните ресторанти и училища иначе щяха 
да се развалят. „Помагаме при разпре-
делянето на тези храни, а с дарения за-
купуваме и още“, обяснява Флуд.

Храна за близо 
1 милион души

Три часа е отнело през този септем-
врийски ден раздаването на общо 9000 

кашона с храна, коя-
то ще стигне на 2300 
семейства за около 
две седмици, изчис-
ляват организато-
рите. Преди панде-
мията Хранителната 
банка в Лос Андже-
лис е осигурявала с 
подкрепата на дру-
ги организации хра-
на за 300 000 нужда-
ещи се месечно. Сега 
броят им е достигнал 
900 000.

При това Флуд не 
очаква скорошно 
подобряване на по-
ложението, дори об-

ратното - не е изключено нещата да се 
влошат още повече, казва той. По думи-
те му, всеки втори човек в Лос Андже-
лис, в един район с около 13 милиона 
души население, изпитва междувре-
менно сериозни финансови затрудне-
ния.

В LA: „Плача вечер, когато 
децата ми си лягат гладни“

XВ Лос Анджелис не е било толкова зле от Голямата депресия през 1929 г.

Последна надежда за хиляди в Лос Анджелис.

Новият стадион в Лос Анджелис.

Майкъл Флуд с авторката на ДВ Инес Пол.

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
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Рязък скок на заразените  
с COVID-19 в Канада
Рязък ръст на случаите на COVID-19 е 

регистриран в Канада. Броят на зара-
зените с новия коронавирус в страна-

та се е увеличил с 820 само за денонощие, 
съобщиха във вторник здравните власти 
в страната. Потвърдените случаи в Кана-
да вече са общо 138 010. Общият брой на 
смъртните случаи е 9179. От началото на 
този месец се наблюдава рязко увеличаване на броя на новозаразените в стра-
ната. Преди две седмици бяха регистрирани по 300-400 случая на денонощие.

Над 30 изстрела при 
полицейска акция в Монреал

Над 30 изстрела си размениха запо-
дозрян в престъпление и полицията 
в Монреал в нощта на събота срещу 

неделя. Според информациите само един 
от тримата полицаи е изпразнил пълните-
ля си от 16 куршума. Стрелбата е станала в 
района на старото пристанище в града. Пе-
тима са ранени, сред които и полицаи. Ин-

цидентът идва след ръст на тежките престъпления от последните месеци в Мон-
реал. Той поражда притеснения в полицията, че престъпният свят все повече си 
служи с огнестрелни оръжия, както в Монреал, така и в останалите големи гра-
дове на Канада.

Ръст на децата, които  
ще бъдат обучавани вкъщи
Броят на децата в Канада, които ще се 

обучават вкъщи от родителите си, 
вместо да ходят на училище, нараства 

значително в началото на новата учебна го-
дина. Това се случва на фона на пандемия-
та от коронавирус. Само в Онтарио техният 
брой надвишава 10 000, като да сравнение 
миналата година тези деца са били по-мал-
ко от 6000. От години родителите в Канада 
имат възможността да спрат малчуганите си от ходене на училище и да се заемат 
с образованието им сами.

Мъж, нападал жени в метрото, 
пак отива в затвора

Мъж, вече осъден за сексуални по-
сегателства над жени в метрото в 
Монреал, отново влиза в затвора. 

Този път той е осъден заради хиляди фай-
лове с педофилско съдържание, открити в 
него, докато все още е бил в пробация. Но-
вата присъда на Агостино Барбиери е 30 
месеца затвор. Той бил спипан заради ба-
нален технически проблем с компютъра на 

работното му място. Информационният специалист, повикан да го поправи, го 
отстранил бързо, но когато екранът светнал отново, на него се появило видео с 
детска порнография.

Дебат: Да се репатрират ли 
канадски деца от Сирия
В Канада се поражда дебат дали 

трябва да бъдат репатрирани от 
Сирия децата, родени от канадски 

родители, присъединили се към въоръ-
жената групировка „Ислямска държава“ 
и които сега са по лагери в страната. За 
това настояват някои политици, адвока-
ти и семейства. „Тези деца не са избра-
ли нищо от това, те не са решили да се 
бият, те не са отговорни за своите родители“, обяви един от защитниците на теза-
та на специална пресконференция в Монреал. Той и съмишлениците му настоя-
ват правителството да вземе отношение.

CANADA ТЕЛЕГРАФ

https://www.msbinsuranceagency.com/
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К
расимир Цанков е от Плевен, 
но от три години живее в Лос 
Анджелис. В Родината той е 
бил футболист, дори имал по-
дписан договор и е взимал за-

плата от 1100 лв. Сега е модел, има собст-
вена къща в Холивуд и печели пари, за 
които никога не е мечтал. Първата му ра-
бота в чужбина е била да чисти тоалет-
ните на лондонски хотел, а сега ходи на 
партита в къщи на знаменитости и дори 
на вечеря в дома на Мадона.

При кралицата на попа го завел прия-
тел фотограф.

„Предупреди ме, че тя не обича да се 
пита за снимки с нея. Когато отидохме, 
се запознахме, вечеряхме, говорихме, 
тя се държеше страхотно“, разказа Кра-
си пред NOVA. Разбира се, Мадона е има-
ла готвач, който бил приготвил за случая 
паста.

Българинът си спомня, че е участвал 
малко в разговора на масата, тъй като 
там се обсъждали въпроси, които не 
били близки до него. Въпреки това пого-
ворил с попкралицата. „Тя ме разпита от-
къде съм, как съм стигнал дотук.

Супер готина 
и приятна жена

разкрива впечатленията си Краси. Спом-
ня си, че къщата й е била доста голяма, в 
ретро стил, на три етажа.

Първата спирка на Краси по пътя към 
успеха в чужбина е била Англия. Той за-
минава там, за да покорява футболни 
върхове. Но вместо на стадиона на „Чел-
си“ - „Стамфорд Бридж“, българинът се 
озовава пред тоалетните на лъскав лон-
донски хотел, които се нуждаят от по-
чистване.

Младежът не се отчайва, а с хъс и по-
зитивизъм започва да върши съвестно 
работата си и скоро се издига в йерархи-
ята на хотелския персонал. Точно тогава 
се намесва съдбата, която разкрива на 
българина модната сцена.

„С един приятел пиехме кафе, когато 
към мен се приближи някаква жена и ме 
похвали. Каза, че изглеждам добре и бих 

могъл да се занимавам с мода. Дори обе-
ща да ме покани на пробни снимки.“

Тогава нищо не се случва, но скоро 
Красимир отново има същия разговор и 
отново получава предложение.

„Казах си: „Щом всички те убеждават, 
че ставаш за тази работа, може да се 
пробваш“.

Е, пробвах се и стана
разказва българинът.

Той отива на пробни снимки в една от 
големите модни компании в Лондон, от-
където само час по-късно му се обаж-
дат, че е нает за рекламата на определен 
продукт. И така, след известно време, до 
хотела, в който чистел тоалетните, се по-
явил билборд с неговото лице.

Като модел Краси заминава за САЩ, 
където осъществява истинския пробив. 
В страната на неограничените възмож-
ности той снима за най-престижните 
модни марки и се движи в елитна ком-
пания.

„Водих живот, който съм гледал по те-
левизията, че водят известните хора“, 
споделя българинът. Без гордост той 
определя себе си като много успешен в 
сферата на модата за годините, на които 
е. Краси е модел за уличния и по-комер-
сиален вид мода. Не се е снимал за нито 
една от хай фешън марките, но се надява 
и това да стане. А преди седмица е бил 
избран за участие в едно от популярни-
те телевизионни риалитита в САЩ, което 
определя като начало в друга сфера.

Българинът не се срамува от работа-
та, която е вършил, преди да започне да 
води лъскавия си живот, дори напротив, 
гордее се с нея.

„Не знам дали съм си казал, че съм ус-
пял, но

винаги съм бил благодарен
че имах възможност да се докосна до 
този живот“, казва той. Красимир споде-
ля, че се радва, че е в Лос Анджелис, но 
добавя, че много хора не знаят какво е 
това. „Ти си далеч от семейството и при-
ятелите си“, казва Краси и допълва, че 
дори и известните хора, с които е гово-

рил, споделят, че този начин на живот не 
е любимият им.

„Това ме накара да осъзная за себе си, 
че не трябва да се опитвам да стана та-

къв, каквото не съм“, признава българи-
нът. И добавя, че планът му за близкото 
бъдеще е да се върне в България и да й 
помогне с каквото може.

Българинът, който Мадона 
прие на вечеря в дома си
XКрасимир Цанков чистил тоалетни в Лондон, 

преди да се превърне в търсен модел в САЩ

https://www.facebook.com/VeselaNikayNYL
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„Туру-туду-тудууу“ - вероятно 
си спомняте „бойния вик“ на 
Супер Бианка от „Шоуто на 
Иван и Андрей“ - щурата ре-
портерка, която в костюм на 

Супермен правеше оригинални и нес-
тандартни репортажи по улиците. Пове-
че от 7 години лудата глава живее и ра-
боти в Ню Йорк, и то с темпове, на които 
би завидял всеки български актьор зад 
граница. За това време актрисата Биан-
ка Илич завършва знаменитата школа 
на Лий Страсбърг, дори преподава там; 
поставя 5 спектакъла; пише сценарии 
и режисира; участва в няколко филма и 
театрални постановки; приемат я в Съ-
юза на артистите (SAG AFTRA)... До един 
момент, в който ужасяваща диагноза - 
рак на гърдата - преобръща живота й и 
разбива плановете й. Но само за 2 годи-
ни.

„Бях абсолютно щуро, весело, забавно 
дете, като онези, които се бият и органи-
зират „революции“ - връща се в детство-
то си Бианка. Израства по поляните зад 
един блок в квартал „Младост“ в София, 
където по цял ден тича и върши щуро-

тии. Докарва майка си до лудост, като 
непрекъснато мъкне вкъщи някакви жи-
вотни - гълъби, охлюви, бездомни куче-
та, котки.

От малка си има една мечта - да стане 
актриса. Често „влиза в образ“, като об-
лича роклите на майка си и на по-голя-
мата си сестра, която влудява. „Случвало 
се е преди среща сестра ми да открие, 
че новата й рокля или блуза е лекьоса-
на и захвърлена в някой ъгъл заедно с 
червилото й“, смее се Бианка. От 12-го-
дишна е модел в различни модни аген-
ции, но това не пасва на неспокойната й 
натура и се отказва.

През 2001 г. 16-годишната Боряна 
Цветкова (както е фамилията й, а Илич е 
бащиното й име) става момичето на ме-
сец август на приложението на „Труд“ - 
„Софиянец“. Още тогава тя споделя, че 
мечтае за сцената и се готви усилено за 
НАТФИЗ. Приемат я в класа по актьор-
ско майсторство за куклен театър на 
проф. Боньо Лунгов.

Творческият псевдоним Бианка Илич 
се ражда в първия ден на следването й 
в НАТФИЗ. За академията я готви Сил-
вестър Силвестров от известното трио 
„Братя Мангасариян“. А в класа са две 
Боряни. Тя споделя със Силвестър, че 
много харесва Бианка, приятелката на 

Касио от драмата „Отело“ на Шекспир. 
„Знаеш ли, че

Бианка много ти отива
може това да ти е сценичното име“, й 
казва Силвестър. Професорът й започва 
да я нарича Бианка, по афишите я пишат 
„Бианка Илич“ и така си остава.

Идеята за Супер Бианка се ражда, 
след като е водеща на предаването 
„SMS аукцион“ в 8-часовия блок 
„Станция Нова“ на Иван и Ан-
дрей. При старта на „Шо-
уто на Иван и Андрей“ 
те я канят като репор-
тер, като й възлагат 
по-нестандартни ре-
портажи. „Искаха да 
е нещо оригинално 
и атрактивно, но ня-
маха представа точ-
но какво“, смее се 
Бианка.

Като куклена актри-
са тя винаги е искала 
да бъде супер герой и 
да прави добрини, както 
Супермен. Когато се явява с 
костюма, от екипа й казват, че 
е абсолютно куку и луда жена - да 
репортерства в такова облекло. Още 

първият й репортаж е „Бам!“ и зрителите 
го харесват. „Хората и сега помнят този 
образ и го обичат, защото беше нещо 
много позитивно и незлобливо - споде-
ля актрисата. - Когато не минаваш през 
трупове, за да постигнеш своята цел, и 
когато в сърцето ти я няма алчността, 
тогава ти се получават нещата.“

Една от мечтите на амбициозна-
та актриса е да завърши Conservatory 
Program в „Lee Strasbug Theater and Film 
Institute“ („Институт за театрално и фил-
мово изкуство „Лий Страсбърг“) - едно 
от най-престижните и квалифицирани 
училища за театър. Но в Ню Йорк всъщ-
ност я води любовта.

Там тя завършва 2-годишната програ-
ма на „Лий Страсбърг“, а после се втур-
ва да се записва на всякакви обучения 
по актьорско майсторство. Завършва 
интензивен курс при Лари Мос - личен 
актьорски коуч на Лео ди Каприо. „Даже 
наскоро изкарах 3-месечен курс за ст-
ендъп комеди - смее се Бианка. - Всичко 
ми се иска да уча. Методът на Страсбърг 
е много интересна форма на актьор-
ско майсторство, но без знанията ми от 
НАТФИЗ не мисля, че щях да разбера за 
какво става въпрос. Българското ми об-
разование и това, което преподаватели-
те ми в НАТФИЗ са ми дали, е абсолютно 
безценно“, казва дамата.

В института на Страсбърг Бианка Илич 
има изключителния шанс да асистира на 
Джефри Хорн.

Бившият брилянтен актьор с „без-
брой“ филми, близък приятел на Мери-
лин Монро, днес е един от най-уважава-
ните възрастни професори в института. 
Двамата много си пасват като характери 
и след това Бианка изкарва и режисьор-
ски курс при него.

Следва серия от

няколко филми 
с нейно участие

Последният, в който се снима преди 
диагнозата рак, е „Wet Ware“ на режисьо-
ра Джей Крейвън. Той я кани на кастинг 
за две роли. „Едната - на френска шпи-

Лудият живот на  
Супер Бианка в Ню Йорк

БОРЯНА АНТИМОВА

XТя отказва кафе на Хавиер Бардем, говори за киното с Робърт де Ниро и преборва рака

Пред института „Лий Страсбърг“.

С котарака си 
Мишо, който 

осиновява 
в деня на 

диагнозата 
си. 

Сн. Ivo Staino�
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онка, която работи под прикритие като 
сервитьорка, все едно беше писана за 
мен. На кастинга казах: „Няма смисъл да 
ми давате другата роля, тази я взимам!“, 
смее се дамата.

Заради онкологичните операции Би-
анка не успява да отиде на премиерата 
на филма, но благодарение на участието 
си в него я приемат в Съюза на артисти-
те (SAG AFTRA), където е изключително 
трудно да попадне човек. Тя поставя и 
5 постановки, в които е драматург и ре-
жисьор, на „Оф Бродуей“ - театрите в Ню 
Йорк, в които „се прави истински театър, 
а не мюзикъли“.

В Ню Йорк тя се запознава с много хо-
ливудски величия, но ще запомни две 
срещи, и то не на снимачната площад-
ка, а в живота. В магазин за костюми за 
Хелоуин засича един от любимите си ак-
тьори - Хавиер Бардем. „Аз съм ви стра-
хотен фен. Аз също съм актриса“, му каз-
ва тя и се смее. Той й предлага да пият 
кафе, а тя, неочаквано и за себе си, из-
търсва: „Ами вие сте женен, не може“. И 
до днес се чуди как й е хрумнало това.

Във времето извън снимките и сцена-
та Бианка работи като сомелиер на кок-
тейли. На една гала вечер

се запознава 
с Робърт де Ниро

„Прекрасен е, човек-душа! Обясних 
му откъде съм и с какво се занимавам, 
много се впечатли, че уча в „Страсбърг“. 
Говорихме за това, че много хляб трябва 
да изядеш, много книги да изчетеш, пре-
ди да имаш правото да се наречеш ак-
тьор. А после той попита няма ли да се 
снимаме“, разказва Бианка.

Кариерата й върви стремглаво нагоре 
до 12 декември 2018 г., когато й поста-
вят диагнозата рак на гърдата, при това 

- доста агресивен. На 10 януари 2019 г. тя 
събира сили и пише във фейсбук: „Живо-
тът те удря силно. И ти трябват точно 3 
секунди да решиш дали си супергерой 
или не си. Аз съм! В края на 2019-та ще 
бъда горд победител над рака! Ракът из-
бра грешната кучка“.

Минава през тежък курс на химиоте-
рапия, от който изведнъж й опада ця-
лата коса. Губи и двете си гърди, следва 
още една операция - за възстановява-
не на бюста с импланти. Претърпява и 
операция за поставяне на специална 
машинка на гърдите, през която да й 
вливат химикалите. Пет часа след опе-
рацията тя има презентация като соме-
лиер - да изнася лекция за пенливите 
вина. Облича се, слага си грима и висо-
ките токчета и е блестяща на лекцията.

И след диагнозата продължава да 
участва в кастинги и да се бори за роли. 
„Отивам в тоалетната, повръщам, с из-

винение, ставам, оправям си грима и 
влизам при кастинг режисьорите. Колко 
пъти съм ходила на кастинги без коса, с 
перука, обливат ме топли вълни, не мога 
да дишам. Болката понякога е непоно-
сима, но ставаш, изтупваш се, слагаш си 
дежурната усмивка и отиваш. Имала съм 
моменти, в които съм казвала: „Господи, 
прибери ме вече, не мога повече да из-
държа, много ме боли!“. Но стисках зъби 
и продължавах“, споделя Бианка. „За 
какво мечтая? Макар че съм предимно 
комедийна актриса, много ме привлича 
противоречивият драматичен образ на 
библейската блудница Мария Магдале-
на. Може и да ми се случи някой ден да 
го изиграя...“

Тази година тя се снима в майския 
брой на българското издание на „Плей-
бой“ с идеята „не да покаже новия си 
бюст, а да вдъхне кураж на жените, кои-
то като нея са останали без коса и с из-
куствени гърди, че

могат да бъдат 
красиви и секси

Тя започва кампания за набиране на 
средства за транспортирането до Бълга-
рия на пет скенер за ранна и точна диаг-
ностика на стадиите в рака. В България 
има само два такива и Бианка се надява 
да го получи от САЩ. Зад каузата й за-
стават главният редактор Любен Дилов 
- син, екипът на списанието и бившият й 
шеф, продуцентът Андрей Арнаудов.

Напоследък Бианка води прегово-
ри с най-големите платформи Amazon, 
Net�ix и с HBO Европа да излъчат доку-
менталния й филм „Истинските суперге-
рои“. Във филма, на който е автор и ре-
жисьор, Бианка Илич взема интервюта 
от 20 души, оцелели след различни фор-
ми на рака, като разказва и собствената 
си история. Идеята е да покаже на дру-
гите болни, че „истинските супергерои 
съществуват и са сред нас“.

„Моят най-голям успех всъщност не е 
това, което съм направила като актьор и 
режисьор в Ню Йорк, а победата ми над 
рака. Пред такова изпитание цялата суе-
та на света губи смисъл. Животът ми се 
промени не от деня, в който ми беше от-
крита диагнозата, а от юни тази година. 
Тогава беше последната ми химиотера-
пия и живея втори живот. И няма нищо 
по-хубаво от това да започнеш абсолют-
но наново. В пълната си сила съм и мно-
го ми се работи. Сега всичко в Ню Йорк 
е в застой, но нямам търпение един ден, 
когато кризата с COVID-19 отмине, да 
получа подходящото предложение. И 
знам, че след преживяното ще съм още 
по-силна и още по-голяма фурия“ - и Би-
анка отново се смее...

С Робърт де Ниро.

С Хавиер Бардем.

На фотосесия.

Част от фотосесията на „Плейбой“, която прави в началото на пандемията на Таймс Скуеър

Сн. Ivo Staino�

https://www.homeadvisor.com/rated.PNPCONSTRUCTION.97424710.html
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Нов рекорд по заразени  
с COVID-19 по света

СЗО съобщи за ново рекордно уве-
личение на случаите на корона-
вирус за денонощие. Според да-

нните им през последните 24 часа в 
понеделник са регистрирани 307 930 
нови случая по света, което е рекорд. 
Според СЗО най-голямо увеличение е 
отчетено в Индия, Съединените щати и 
Бразилия. Смъртните случаи от виру-
са по света са нараснали с над 5500 и са достигнали общо 917 000. Индия е ре-
гистрирала най-много нови заразени - над 94 000. Предишният рекорд от 306 000 
нови заразявания беше на 6 септември.

Силни трусове на Камчатка 
и край Фиджи

Две силни земетресения бяха реги-
стрирани в един ден в Тихоокеан-
ския регион - на руския полуос-

тров Камчатка и край Фиджи.Трусът на 
Камчатка е бил с магнитуд 6,3, съобщи 
Хонконгската обсерватория. Той е ста-
нал в централната част на полуострова, 
в руския Далечен изток, на дълбочина 

от 353 километра. Земетресението край бреговете на Фиджи е било с магнитуд 
6,1, съобщи Геоложкият институт на САЩ. То е станало на дълбочина от 10 кило-
метра, с епицентър на 149 североизточно от град Ламбаса. И след двата труса 
няма съобщения за пострадали.

Виетнам осъди 7 души  
за камиона ковчег
Виетнам осъди седем души, заме-

сени в трафикантската схема, до-
вела до смъртта на 39 виетнамски 

мигранти, намерени в хладилен камион 
във Великобритания. На процеса в цен-
тралната провинция Хатин четирима ви-
етнамци на възраст от 26 до 36 години 
бяха признати за виновни по обвинения в „организиране на нелегален трафик 
на мигранти“. Те бяха осъдени на от 2,5 до 7,5 години затвор. Трима подсъдими се 
разминаха с условно лишаване от свобода.

Русия дава на Беларус 
кредит от $1,5 млрд.

Русия ще предостави на Беларус 
кредит от 1,5 милиарда долара, но 
беларуският народ трябва да реши 

кризата без чуждестранна намеса. Това 
обяви руският президент Владимир Пу-
тин. Разбрахме се Русия да предостави 
на Беларус в този сложен момент дър-
жавен заем от 1,5 милиарда долара и ще 

го направим. Сега, доколкото е известно, нашите министри на финансите рабо-
тят по въпроса на професионално равнище, каза още руският лидер на среща с 
беларуския си колега Александър Лукашенко. Разговорите се проведоха на фона 
на продължаващите многохилядни протести срещу управлението в Беларус.

Берлускони изкара COVID-19 
тежко в болница
Бившият италиански премиер Сил-

вио Берлускони беше изписан от 
болница след лечение на инфек-

ция след заразяване с новия коронави-
рус. Той бе приет за лечение на 3 септем-
ври с белодробна инфекция, причинена 
от заразата. „Това беше тежко изпита-
ние, може би най-опасното в живота ми, 
но с Божията помощ и благодарение на медиците от „Сан Рафаеле“ успях да го 
преодолея“, каза Берлускони в кратко изявление за журналистите пред болница-
та. Той призова своите сънародници да се отнасят сериозно към заразата.

WORLD ТЕЛЕГРАФ

https://www.krilchev.com/
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26
-годишната Йонми 
Парк вижда в дет-
ството си ужасяващи 
неща - страданията 
на севернокорейци-

те от жестокия режим, от масовия глад, 
от повсеместната бедност и атмосфера-
та на постоянен страх. По сметищата на 
родния й град редовно се виждали тру-
пове на хора, включително бебета, из-
мръзнали от студ. Чичото и бабата на 
Йонми починали от глад. В борбата си за 
оцеляване хората били принудени да се 
хранят дори с насекоми, разказва млада-
та жена.

„Не ни беше позволено 
дори да мислим“

На 13 години Йонми Парк успява да 
избяга заедно с майка си в съседен Ки-
тай. Оттогава насам тя разказва пред 
света за чудовищните условия на жи-
вот в комунистическа Северна Корея. 
На 9-годишна възраст момичето било 
принудено да присъства на публична-
та екзекуция на майката на свой познат. 
Прегрешението на жената се състояло в 
това, че тайно гледала холивудски филм. 

„Не ни беше позволено да носим как-
вото искаме, не ни беше позволено да 
пеем, не ни беше позволено дори да ми-
слим“, разказва Йонми Парк пред медии. 
Като дете вярвала, че държавният ръко-
водител има божествен произход и дори 
може да чете мислите й.

Обожествяването на диктатора - пър-
во Ким Чен Ир, а от 2011-а насам Ким Чен 
Ун - е нещо напълно нормално за подра-

стващите в Северна Корея. „Когато бях 
малка, нямах представа, че сме изолира-
ни от света, нито пък знаех, че отправям 
молитвите си към един диктатор“, казва 
години по-късно Йонми Парк.

Северна Корея е единствената стра-
на в света, в която хората биват екзеку-
тирани, защото са водили неразрешени 
от властите международни телефонни 
разговори, обяснява Йонми и твърди, че 

всяка книга, всеки филм, всяка информа-
ция в тази страна са подчинени на една-
единствена цел: промиване на мозъците 
и възхваляване на „божествения“ вожд.

„В Северна Корея човек 
няма приятели“

Пред „Ню Йорк Пост“ 26-годишната 
Йонми Парк разказва, че детството й в 
Северна Корея било белязано от само-
та и хлад в междучовешките отношения. 
„В Северна Корея човек няма приятели, 
има само другари. Приятелство там не 
съществува.“

„За нас беше нормално да виждаме по 
улиците трупове на умрели от глад хора“, 
споделя още севернокорейката. Днес тя 
живее в САЩ, където следва и се ангажи-
ра в защита на човешките права. Млада-
та жена обвинява режима в Пхенян, че 
осъжда народа си на глад, докато в съ-
щото време дава милиарди долари за 
разработването на атомни оръжия. Йон-
ми Парк призовава световната общест-
веност да не си прави илюзии за север-
нокорейския диктатор: младата жена го 
нарича „убиец, който систематично по-
робва своя народ“.

По улиците на Северна Корея 
има трупове. И това е нормално
XЕдна севернокорейка, избягала от жестокия режим, разказва ужасяващи неща

Сн.: „Дойче веле“

https://elgintruckrepair.net/
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Казват, че пуделите са умни кучета, но славата им е друга.
Бившият британски премиер Тони Блеър си спечели проз-

вището „Пуделът на Буш“, защото предано следваше указани-
ята на тогавашния американски президент Джордж Буш да 
лъже за оръжията на Саддам Хюсеин и да съдейства за на-
шествието в Ирак през 2003 г.

Мой колега имаше пудел и се хвалеше, че разбира какво си 
говорят хората. „С жената много внимаваме да не произна-
сяме напразно думи като „разходка“ и „вънка“, защото кучето 
скача и ни донася каишката си.“

Премиерът Бойко Борисов сам се бе оприличил на куче. 
Преди години се окайваше, че седи сам като куче в Бояна и 
му е скучно. Сега европейските лидери много внимават да не 
стигат до ушите му думи като „покана“ и „посещение“, защото 
веднага би скочил да им иде на гости.

А те не го искат, за да не си развалят реномето.
Борисов им е предан като пудел. Нарича ги „началниците". 

Види ли някой от тях дори само на екрана на компютъра си, 
автоматично козирува на гола глава като новобранец, изне-
надан от старшината. Но дойдоха други времена и европей-
ските лидери станаха предпазливи. Доскоро му засвидетел-
стваха подкрепа, после започнаха да го държат настрана уж 
заради пандемията, а напоследък се правят, че не го познават.

Евродепутатите, които не са длъжни като дипломатите и 
министрите да спазват строг протокол, станаха бъбриви и за-
почнаха на висок глас да казват онова, което отдавна се шу-
шука за Борисов из европейските коридори. Ирландската 
пратеничка от левицата в Европарламента Клеър Дейли заря-
за всякакви задръжки и нарече Борисов „бандит“, като доба-
ви към името му и главния прокурор Иван Гешев. Тя обвини 
Европейската комисия, че е техен съучастник в корупцията, 
защото я прикрива в докладите си по Механизма за сътруд-
ничество и проверка (МСП), вместо да я разобличи, каквото е 
предназначението на този механизъм...

Борисов започна да изпада в международна изолация не 
по волята на европейските институции, които, ако имаха та-
кава воля, отдавна щяха да са го натирили в ъгъла, а под на-
тиска на българските граждани, които излязоха да протести-
рат срещу мафията и нейния управленски мутроелит. В залата 
на комисията ЛИБЕ се видя колко нелепо е да се говори по 
брюкселски за напредък, изпълняване на критерии и други 
клишета, докато българското общество крещи „Оставка!“, „Му-
три, вън“, „Мафия!“, „Вие сте позор - оставка и затвор!“

Едва ли някой премиер ще поеме риска да покани Бори-
сов на посещение, като вижда, че той ще му се яви омазан от 
хвърлени домати и яйца. Вече не е възможно солидаризира-
не с него и по партийна линия. Затова председателят на Евро-
пейската народна партия Доналд Туск миналата сряда откло-
ни предложение от силно компрометираната партия Фидес 
на унгарския премиер Виктор Орбан да бъде подкрепен Бой-
ко Борисов в този труден за него момент.

Премиерът все още може да участва на срещите на високо 
равнище на ЕС, защото заема мястото, което се полага на Бъл-
гария. Но това не означава, че ще бъде желан събеседник. Съ-
щото място може да бъде заето и от президента Румен Радев и 
никой няма да възрази. Ако Борисов се заинати, единствени-
ят му съюзник ще бъде коронавирусът, защото благодарение 
на него ще избегне неудобството от присъствените срещи, за-
менени от виртуални заседания.

Колкото и да е високомерен към протестиращите, че не мо-
гат да го съборят от власт, Борисов навярно разбира, че те 
вече са му издърпали червеното килимче под краката. И едва 
ли някой ще помисли да му го постеле отново.

СВЕТОСЛАВ 
ТЕРЗИЕВ

Банкянският 
пудел сам си носи 
каишката

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

„За човек с плакатче – 
50 лева.“

Вицепремиерът 
и министър на 

отбраната Красимир 
Каракачанов, докато 

представяше 
тарифите, 

които според него 
протестиращите 

взимат в София

„Всичко това, което в България 
функционира, е природа. Нормално е 
хората да не си харесват природата, а 
там, където е добра, да искат да е по-
добра. Оттам идват нападките - трябва 
да има виновен, хубаво е да е МОСВ.“

Това каза в ироничен стил министърът 
на околната среда и водите  

Емил Димитров

„Жената е като пакетче чай - не се знае 
колко е силна, докато не я пуснеш в гореща 
вода.“

С тези думи председателят на Народното 
събрание Цвета Караянчева се обърна към 

участниците в дискусия, посветена на ролята 
на жените в сферата на сигурността

„В нашата страна има олигархично срастване 
на законодателната и изпълнителната власт, 
както и на съдебната. Например собственикът 
на една медийна империя, Делян Пеевски, 
неофициално, но на практика е съпремиер.“

Лозан Панов, председател на Върховния 
касационен съд

„Винаги съм казвал, че уважавам 
протестите. Няма случай 
протестиращи да искат нещо 
от правителството, да не бъдат 
изслушани и да им се реши 
проблемът.“

Премиерът Бойко Борисов в един 
от малкото си коментари за 

протестиращите

https://www.facebook.com/dr.dilyana.angelova
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С
амолетът на малайзийските 
авиолинии от полет MH370, 
който изчезна на 8 март 
2014 година, никога не бе 
намерен. Той излетя от Ку-

ала Лумпур за Пекин и следите му се 
загубиха завинаги над Индийския оке-
ан. Екипажът на Боинг 777 не подава 
съобщения до земята, лети с необходи-
мата скорост и на необходимата висо-
чина за полета. Всичко изглежда в реда 
на нещата, докато започва 
да пада и изчезва. Точ-
ното място на ката-
строфата остава 
неизвестно и 
вече 6 години 
всички опи-
ти да бъде 
открит ос-
тават без 
успех.

Но слу-
чаят с из-
ч е з н а л и я 
м а л а й з и й -
ски самолет 
не е единстве-
ният, при който 
големи летателни 
машини сякаш се из-
паряват. Има една история, 
която е не по-малко впечатляваща, и тя 
е с Боинг 727-223 с номер на опашката 
N844AA, някога принадлежал на аме-
риканските авиолинии.

Историята
Малко преди изгрев слънце на 25 

май 2003 година въздушният трафик 
контрол на международното летище 
Куатро де Феверейро в Луганда в Анго-
ла забелязва нещо, меко казано, стран-
но. Боинг 727-223 рулира несигурно по 
една от пистите. Няма опити за връзка 

с кулата. Ма-
шината изли-

та на югозапад 
над Атлантиче-

ския океан с из-
ключени светли-

ни. Самолетът е сив 
и небоядисан, с чер-

вени, бели и сини ивици и 
наскоро е напълнен с 14 000 га-

лона гориво, достатъчно, за да измине 
1500 мили. 

В момента на изчезването му 844AA 
е бил отдаден под наем на мъж на име 
Кийт Ървин. Той наел самолета през 
февруари 2002 година от една авио-
компания във Флорида, собственост 
на Маури Джоузеф, за да доставя дизе-
лово гориво до диамантените мини в 
Ангола. Но Ървин използвал самолета 
за съвсем кратко време и бързо се про-
валил с плащането на вноските за него. 
Тогава Джоузеф наел сертифициран са-

молетен механик, лета-
телен инженер и частен 
пилот на име Бен Чарлз 
Падила, който имал за за-
дача да върне 727, който 
бил в окаяно състояние, 
във форма за безопасни 
полети. Джоузеф наел и 
екипаж, който да изле-
ти с машината на 26 май 
2003 година, но когато 
членовете му пристигна-
ли, открили, че самоле-
тът вече е отлетял.

Падила и Джон Май-
кел Мутанту, механик от 
Република Конго, са по-
следните, видени да се 
качват на самолета. И 
тъй като инцидентът се 
случва не много след 
терористичните атаки 
от 11 септември, аме-
риканското разузнава-
не е вдигнато под висо-
ка степен на тревога да 
търси самолета в голям 
брой страни, но без ре-
зултат. По всичко личало, 
че 844AA и екипажът му 
били изчезнали. А верси-
ите за това какво точно 
се е случило не спират 
да се множат и до днес. 
Ето някои от тях.

Застрахователна 
измама

Няма две мнения, че самолетът е бил 
трън в петата на Джоузеф, откакто го е 
дал на лизинг на Ървин. Двамата мъже 
си били стиснали ръцете машината да 
бъде продадена за 1 милион долара, 
като Ървин дал на Джоузеф 125 000 до-
лара депозит и се ангажирал да плати 
цялата сума в следващите 30 дни.

Но минала година и Джоузеф не само 
не получил своята част от споразуме-
нието, но и 844AA стоял, без да лети, и 
натрупал над 4 милиона долара непла-

тени летищни такси. В началото раз-
следващите смятали, че Джоузеф е наел 
Падила като част от схема за застрахо-
вателна измама, за да възстанови за-
губите си. В миналото си Джоузеф не е 
бил чужд на подобни схеми. Само ня-
колко години по-рано той е бил обви-
нен от Комисията по ценните книжа и 
борсите за фалшифициране на финан-
сови отчети и измама на инвеститори. 
Бил е глобен и му била наложена забра-
на да работи в публична компания. За 
конкретния случай обаче Джоузеф по-
търсил ФБР и се съгласил да си напра-

ви детектор на лъжата. Минал го успеш-
но и оставил разследващите да се чудят 
накъде да продължат случая.

Кражба
Много хора вярваха, че Падила е от-

краднал самолета за собствена финан-
сова изгода. Въпреки че технически 
имаше сертификат само за частен пи-
лот, той беше експерт по Боинг 727 и ве-
роятно е бил трениран да лети с него. 
Според Джоузеф опитът на Падила със 
727 е това, което го е накарало да го на-
еме, за да поправи и вдигне отново във 
въздуха 844AA. Приятели на Падила пък 
твърдят, че той е стигнал със самолета 
в Танзания, близо до западната грани-
ца на страната, където го е разглобил и 
продал на части.

Отвличане
Войната срещу тероризма е в раз-

гара си по времето, в което 844AA из-
чезва – минали са едва две години от 
атаките в Съединените щати на 11 сеп-
тември. Сред версиите за изчезването 
на самолета е и тази, че Падила и Му-
танту са били взети за заложници, дока-
то се качвали на борда, за да приключат 
подготовката за излитането, планирано 
за следващия ден. Но ако самолетът е 
бил отвлечен по незнайни причини, те 
никога не са били обявени и правител-
ството на САЩ затваря случая.

Но без значение кой е взел самолета 
и по какви причини, въпросът за изчез-
ването му и къде е той остават.

Къде е откаран
Изглежда, че 844AA буквално изчез-

ва от радарите. Някои смятат, че само-
летът е бил свален от Анголските воен-
новъздушни сили над Атлантическия 
океан. Според други обаче той просто е 
катастрофирал малко след като е изле-
тял. При всички положения обаче няма 
никакви открити остатъци от него нито 
на земята, нито в морето. И още нещо – 
няма открити и тела.

Заключение
Времето, в което самолетът изчезва, 

в навечерието на повторното му вди-
гане във въздуха, не може да е случай-
но. Най-вероятният извод е, че Падила, 
опитен навигатор, пилот, механик и по-
летен инженер, го е откраднал за собст-
вена финансова изгода или е направил 
това по инструкции на Джоузеф. Спо-
ред пилот от Луанда, 844AA е бил видян 
същата нощ да се насочва на север и да 
се приземява близо до Киншаса, Конго. 
При положение, че никога не са открити 
следи от катастрофа, съвсем възможно 
е Падила успешно да е достигнал своя-
та дестинация, да е продал самолета на 
части и да е изчезнал отново в нощта.

„Боинг 777“ на малайзийските ави-
олинии, изчезнал между Малайзия и 
Китай, и Боинг 727, който излита от Ан-
гола без разрешение и никога пове-
че не е видян, са само част от дългия 
списък на изчезналите самолети, пише 
френският в. „Либерасион“ и припом-
ня за някои от тях.

На 8 май 1927 г.
елегантен биплан излита от летище 
„Бурже“ в Париж. „Бяла птица“ е пило-
тиран от двама бивши пилоти от Пър-
вата световна война: Чарлз Нюнжесър 
и Франсоа Коли.

Те се насочват към Ню Йорк, за да 
прекосят за първи път Северния Ат-
лантик. Бипланът е забелязан над Ла-
манша, Англия и Ирландия, но така и 
не стига до САЩ.

Колесникът на „Бяла птица“, отделен 
при излитането, за да стане самолетът 
по-аеродинамичен, може да се види 
днес в музея на летище „Бурже“.

През януари авиационен екперт за-
яви, че е събрал факти, според които 
самолетът е бил свален, докато е летял 
над Сен Пиер и Микелон, но мистерия-
та остава неразгадана.

На 18 юли 1929 г.
норвежкият изследовател Руал 
Амундсен, първият човек, стъпил на 
Южния полюс, се качва на хидропла-
на „Лахам“ в компанията на френско-
норвежки екипаж от петима души.

Целта на пътуването е да бъдат от-
крити оцелели от мисията на изследо-
вателя Умберто Нобиле, чийто дири-
жабъл се е разбил близо до Западен 
Шпицберген, главен остров на архипе-
лага Свалбард (Шпицберген).

Никой повече не ги вижда. Намере-
ни отломки от машината, които се съх-
раняват в Томазо в Норвегия, свиде-
телстват за принудително кацане на 
апарата, който след това най-вероятно 
е потънал.

Първата жена, прекосила сама Ат-
лантика, авиаторката Амелия Ерхарт, 
има зад гърба си много рекорди, кога-
то предприема околосветска обикол-
ка през 1937 г.

След първия несполучлив опит през 
март тя потегля наново през юни в 
компанията на Фред Нунан на дву-
моторен самолет „Локхийд Електра". 
Южна Америка, Африка, Азия... Прехо-
дите следват до остров Хоуланд в Ти-
хия океан, където следите на самоле-
та се губят.

Предположението е повреда в ма-
шината. Според друга версия самоле-
тът е бил свален от японски войници.

На 30 януари 1979 г.
товарен самолет на бразилската ави-
окомпания „Вариг“ излита от летище 
Нарита до Токио към Рио де Жанейро. 
В самолета „Боинг 707“ има 6-членен 
екипаж и 153 картини на артиста от 
японско-бразилски произход Мана-
бу Мабе, които се връщат от изложба 
в Япония.

Половин час след излитането само-
летът пада в Тихия океан. Отломки, 
тела или следи от товара никога не би-
ват открити.

На 1 юни 2009 г.
самолет „Еърбъс А 330“ на компания-
та „Ер Франс“ изчезва в Атлантическия 
океан в полет Рио де Жанейро - Париж 
с 228 пътници. Причините за катастро-
фата остават задълго неизяснени, до-
като след продължителни издирвания 
са намерени черните кутии.

В крайна сметка изглежда, че заради 
обледеняване сондите „Пито“ са пре-
давали грешни информации за ско-
ростта на движение на пилотите, кои-
то не успели да реагират навреме, за 
да избегнат катастрофата.

Юни 2009 г. - „Еърбъс А 330“ се губи в Океана

Изчезващите самолети: 
Боинг 727 липсва вече 15 г.
�Машината, принадлежала на американските авиолинии, излита от Ангола и повече никой не я вижда

Сн.: planeandpilotmag

Летище Куатро де Феверейро в Ангола.

Изчезналият MH370 на малайзийските авиолинии.

Сн.: viewfromthewing.com

Първата жена, прекосила сама Атлантика, авиаторката Амелия Ерхарт.

Бен Чарлз Падила, 
подозиран, че е 

откраднал самолета. 

Плакатът, с който Падила бил издирван. Сн.: viewfromthewing.com
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 в цифри

км само за 31 часа измина 
гълъб от село Чернооче-
не. Птицата прослави своя 
стопанин и претендира да е 
един от най-бързите гълъ-
би в Европа. Той прелетял в 
трудно състезание от полския 
град Белс Подласки до родно-
то Черноочене. При подобен тип 
състезания хиляди гълъби се пус-
кат в някоя точка на Европа и всеки 
лети до дома си. Някои се завръщат, 
други не.

от дневните нужди от маг-
незий на човек могат да 
бъдат покрити от шепа ба-
деми, обявиха здравни спе-
циалисти. Тези ядки с право 
се нареждат сред едни от 
най-полезните храни, които 
се грижат за сърцето и борят 
лошия холестерол. Шепа от 
тях съдържа 163 килокало-
рии, 3,4 грама полиненаси-
тени мазнини като омега-3, 
шест грама протеин и 3,5 гра-
ма фибри.

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.

1

1223 

20% 

точки, над 
100 бор-

би и над 80 
асистен-

ции записа 
в първите десет мача 
от плейофите Леброн 

Джеймс и така отбеля-
за историческо пости-

жение. Той е вторият, 
направил това, след 
легендата Оскар Ро-

бинсън. След десетго-
дишно прекъсване 

„Лос Анджелис лей-
кърс“ отново ще иг-
рае финал в Запад-
ната конференция 

на НБА след по-
беда над „Хюс-

тън рокетс“.
250 

година затвор получи като на-
казание алжирски гимназист 
за разпространение на отго-
ворите на изпита за матури. 

Присъдата бе обявена от минис-
терството на образованието и е 

първата в историята на страната. 
Осъденият гимназист е публи-
кувал отговорите за изпита по 
арабски на страницата си във 

Фейсбук.

https://www.brookhavenmarket.com/
https://www.brookhavenmarket.com/
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Целината е вълшебно растение 
- тя е обичана и от богини, и от 
простосмъртни. В гробницата 
си египетският фараон Тутан-
камон е покрит със саван от 

ленено платно, украсено с гирлянди от 
листа на целина и маслина и цветове на 
лотос и метличина. В „Илиада“ пък Омир 
пише, че конете на мирмидоните - ми-
тичното ахейско племе от остров Егина 
- пасели из поля с метличина и целина. 
Тя била любимата храна и на богинята 
Афродита.

В Древна Гърция победителят в ор-
ганизираните от аргонавтите празнен-
ства, известни като Немейски игри, бил 
окичван с венец от целина. Бащата на 
медицината Хипократ смята целината за 
средство, което успокоява нервите.

В Древен Рим пък към това се добавя 
и качеството на целината като афроди-
зиак. Днес учените са наясно, че расте-
нието съдържа андростерон - феромон, 
отделян след консумирането й от пот-
ните жлези на мъжете и привличащ же-
ните. Нещо повече, в Средновековна 

Европа именно заради това „греховно“ 
възбуждащо действие

целината е забранена 
от Църквата

чак до края на XVI век.
В залетия от лава Помпей след векове 

е открита рецепта за десерт с целина - 
накълцана, запечена и поднесена с мед 
и млян пипер.

Традиционната медицина отдавна по-
знава лечебните свойства на всичките 
20 вида целина. Съвременните диетоло-
зи пък са убедени, че по количество на 
лечебни вещества тя влиза в първата де-
сетка на най-полезните подправки.

Целината има много малко калории, 
без мазнини изобщо, но е с огромно ко-
личество важни хранителни вещества, 
които стимулират тялото за загуба на 
излишни килограми. Тя е от най-ниско-
калоричните зеленчуци - 100 г целина 
съдържа само 16 калории, затова пер-
фектно се вписва във всяка диета.

Редовната консумация на този зелен-
чук има положителен ефект върху ме-
таболитните процеси. Не на последно 
място, следва да се отбележи, че кон-
сумацията на целина има благоприятно 
въздействие върху кожата и косата и по-

добрява зрението.

Как да си направим чай 
за отслабване?

Този чай е чудесна освежаваща на-
питка, която може да се пие гореща или 
студена. Необходими са 3 стръка цели-
на, 1 л вода, 1 лимон, 1/2 чаена лъжичка 
джинджифил по желание. Трябва да се 
измие обилно с вода зеленчукът.

След като водата заври, добавете на-
рязаната на ситно целина. Намалете 
огъня и варете в продължение на 5-10 
мин. Ако искате, сложете джинджифил. 
След като се охлади, се добавя лимоно-
вият сок.

Най-добре е да се пие чаша от този 
чай сутрин на празен стомах. Останала-
та част може да се пие през деня, пре-
ди хранене или между тях. Приема се 15 
последователни дни, а след това се пра-
ви почивка 15 дни.

Освен че е много вкусен, този чай е 
също толкова полезен за намаляване на 
кръвното налягане. Друга важна състав-
ка към целината е хинапът – китайската 
фурма. Тя съдържа калий, който служи 
за намаляване влиянието на натрий в 
кръвта и по този

облекчава проблемите 
с хипертонията

Необходими са 2 л вода, 50 г хинап, 
200 г целина. Почистете хинапа и цели-
ната. Нарежете ги и ги изсипете в тен-
джера. Покрийте ги с необходимото ко-
личество вода. Оставете течността да 
къкри на слаб огън в продължение на 
30 мин. След това прецедете напитката 
и я изсипете в съд с херметическо затва-
ряне. Приема се като чая за отслабване.

И не на последно място, целината на-
малява и нивата на кръвна захар при 
диабетици.

Невероятните ползи от този 
суперзеленчук за човешкото 
здраве са многобройни

Невероятните ползи от този Невероятните ползи от този Невероятните ползи от този Невероятните ползи от този Невероятните ползи от този Невероятните ползи от този Невероятните ползи от този Невероятните ползи от този Невероятните ползи от този Невероятните ползи от този Невероятните ползи от този Невероятните ползи от този Невероятните ползи от този Невероятните ползи от този Невероятните ползи от този Невероятните ползи от този Невероятните ползи от този Невероятните ползи от този Невероятните ползи от този Невероятните ползи от този Невероятните ползи от този 

Целината,  
с която можем  
да отслабнем

Нарязваме на ситно стръко-
ве целина, две супени лъжици с 
връх слагаме в половин литър 
вода да кипнат за 30 секун-
ди и махаме от котлона. След 
5 мин. прецеждаме, разделяме 
на три течността и я пием 15 
мин. преди хранене три пъти на 
ден.

Против стрес

Сн.: Wikipedia

Честата консумация на цели-
на води понякога до стомаш-
но-чревни проблеми. Поради ви-
сокото съдържание на фибри 
прекалената консумация на зе-
ленчука може не да помогне, а 
да навреди на стомаха. Прека-
ляването води до подуване, га-
зове, диария или коремни спа-
зми. Затова препоръчителният 
дневен прием на фибри е 28 г на 
всеки 2000 калории.

Но... внимание

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com
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С
ептември е най-чаканият ме-
сец в света на модата, защото 
тогава започват модните сед-
мици за новия пролетно-ле-
тен сезон. Това бе така, преди 

коронавирусът да преобърне всичко и 
да има пренареждане не само в графи-
ците на модните къщи, а и в начина на 
представяне на колекциите.

Имаше съвсем логични съмнения 
дали през септември можем да очаква-
ме дефилета в класически формат. Още 
през юли няколко големи марки успя-
ха да направят ревюта с гости - като 
Valentino, Jacquemus и Etro, припомня 
EVA. Седмицата на модата в Копенхаген 
също мина безпроблемно и пълноцен-
но. Преди дни пък в Испания се състоя 
седмицата на модата на Merzedes Benz.

Ето какво да очакваме през септем-
ври.

Седмица на модата в 
Ню Йорк: 13-16 септември

Първата модна седмица традиционно 
започва в Голямата ябълка. Този път тя 
се провежда най-вече в дигитален фор-
мат, тъй като много малко дизайнери са 
решили да организират истинско шоу. 
Марк Джейкъбс, Ралф Лорън и Майкъл 

Корс решиха да се въздържат от учас-
тие засега. Това е напълно разбираемо, 
предвид факта, че в САЩ епидемична-
та обстановка все още е много сериоз-
на. Редица други марки, като Carolina 
Herrera, Eckhaus Latta, Anna Sui, имат го-
товност да представят колекциите си в 
нюйоркската модна седмица, но все още 
не са взели решение за формата.

Седмица на модата 
в Лондон: 17-22 септември

Седмицата на модата в Лондон ще 
има особен график, но през тази годи-
на кое не е особено? Той ще бъде раз-
делен на три части – физическа, диги-
тална и смесена. Simone Rocha, Roxanda, 
Sharon Vauchob и Amanda Wakely ще по-
кажат колекциите си в кла-
сически дефилета, раз-
бира се, спазвайки 
всички епидемио-
логични мерки. 
Но големите 
имена като 
B u r b e r r y , 
Erdem и 
V i c t o r i a 
B e c k h a m 
са избра-

ли „сме-
сен фор-

мат“, който 
все още не 

е ясно какво 
точно ще пред-

ставлява. Очаква 
се да има дефиле, 

вероятно с ограничен 
брой гости, но и дигитална 

презентация, която може да стиг-
не до всички.

Седмица на модата 
в Милано: 22-28 септември

Организаторите на седмицата на мо-
дата в Милано бяха първите, които спо-
делиха пълното разписание на пред-
стоящите ревюта и презентации на 
колекциите. От там стана ясно, че в края 
на септември се очакват цели 24 диги-
тални представяния и 28 физически ре-
вюта. Модни гиганти като Fendi, Versace, 
и Giorgio Armani вече са потвърдили 
участието си с класическо шоу с моде-
ли и публика. Очакваме ревю и от Prada, 
където Раф Симънс ще дебютира като 

ко-креативен директор на италианската 
легендарна марка. За съжаление обича-
ни брандове като Bottega Veneta, Gucci, 
Moschinov категорично отказаха свое-
то участие, като заявиха, че ще показват 
колекции по свой собствен график.

Седмица на модата в 
Париж: 28 септември – 
6 октомври

Макар и Френската федерация на мо-
дата да потвърди завръщането на нор-
малния формат на дефилетата, графикът 
на тази гореща модна седмица все още 
се пази в тайна. Официално бе обяве-
но, че ревютата ще се проведат с всички 
препоръки за сигурност на френското 
правителство, за да се гарантира са-
нитарна безопасност. Очакваме имена 
като Chanel и Louis Vuitton да не ни раз-
очароват, представяйки колекциите си 
грандиозно, както всяка година, макар и 
с ограничена публика.

И докато броим дните до новите де-
филета, ето няколко снимки от модната 
седмица в Ню Йорк и тази на Merzedes 
Benz в Испания.

Ето кога и как да очакваме 
модните дефилета на годината

Пролет/
лято 2021: 
The show 
must go on

Снимки: БТА
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Ч
етирима братя от Ню Йорк 
успяха да видят слабост в 
системата за поръчки на 
Amazon и да се възползват 
от нея така, че да спечелят 

милиони. Схемата им коства на техноло-
гичния гигант 19 милиона долара.

„В настроение съм да прецакам 
Amazon“, пише през май 2018 г. Йоел Ей-
брахам в семеен чат в WhatsApp. В него 
участват тримата му братя - Хешл, Зише 
и Шмуел.

Идеята е следната: да таксуват компа-
нията за голям брой продукти, които тя 
не е поръчвала.

Две години по-късно братята от Ню 
Йорк са успели да измамят Amazon за 
най-малко 19 милиона долара. Основ-
ният продукт, с който го правят: четка за 
зъби, която струва 94 долара.

Тази схема се нарича „овършипинг". 
Работи по следния начин - умишлено из-
пращаш на една компания повече стоки, 
отколкото е поръчала, и пускаш факту-
ри за тях.

В Amazon всеки продукт има уника-
лен идентификатор (ASIN), който пред-
ставлява дълъг низ от числа, подобен на 
ISBN кода на книгите. Всички те са част 
от продуктовия каталог на компанията, 
а продавачите имат възможност да про-
менят подредбата им, за да са точни оп-
исанията на продуктите, пише webcafe.

Според обвиненията срещу братята те 
са разменяли именно тези ASIN кодове 
за продукти, поръчани от Amazon, така 
че вместо тях, да изпратят

големи количества 
други стоки

Така например компанията е поръчала 
12 контейнера с дезинфектант на стой-
ност 94,03 долара, но вместо това обви-
няемите са й изпратили 7000 четки за 
зъби на стойност 94,03 долара всяка.

За това те са използвали кода за де-
зинфектанта и по този начин са изпрати-
ли на Amazon сметка за над 650 000 до-
лара.

Подобен е случаят с шишенце дизай-

нерски парфюм, който Amazon е поръ-
чал за 289,78 долара. Вместо него обаче 
обвиняемите са изпратили 927 пласт-
масови тримери за брада, всеки от кои-
то струвал 289,78 долара, използвайки 
ASIN кода на парфюма.

Прокурорите твърдят, че братята чес-
то са изпращали и са таксували Amazon 
за над 10 000 артикула, докато компани-
ята е поръчала от тях по-малко от 100.

След като Amazon разкрива измамата 
и затваря сметките си, братята се опит-
ват да отворят нова, като използват фал-
шиви имена, както и различен имейл и 
VPN адрес, за да скрият самоличността 
си.

„Направете си нов акаунт с глупа-
во име и няма как да ви открият“, пише 
Йоел в WhatsApp групата през есента на 
2018 г.

„Използването на сложни технологии 
не е успяло да прикрие простия факт, 
че подсъдимите са таксували Amazon 
за стоки, които никога не са предоста-
вяли. Колкото повече икономическият 
ни живот се пренася в интернет, толко-
ва по-важно е да гарантираме целост-
та на нашите дигитални пазари, с което 
сме ангажирани“, казва в прессъобще-

ние Одри Щраус, действащ прокурор на 
Манхатън.

Всеки един от извършителите е обви-
нен в извършване на

измама и пране на пари
По принцип има два начина независи-

мите търговци да продават продукти на 
Amazon. Първият е чрез Seller Central - 
платформа, която позволява на достав-
чиците да продават директно на клиен-
ти на Amazon. Другият е Vendor Central, 
който са използвали братята Ейбрахам. 
В него най-често се търгува на едро: 
Amazon купува продукти и след това ги 
препродава на своите клиенти.

Този принцип е подобен и при пове-
чето традиционни търговци на дребно, 
само че Amazon не е нормален магазин. 
Той предлага почти безкраен набор от 
продукти от милиони продавачи и дос-
тавчици - гигантски пазар, който може 
да бъде доста труден за управление.

Ето защо компанията от години се 
бори срещу фалшификатори, измамни-
ци и търговци, които предлагат опасни 
продукти. Процесът по контрол на елек-
тронната търговия разчита на смесица 
от човешко внимание и автоматизирани 

процеси, които обаче пропускат някои 
неща през пукнатините.

„Толкова голяма част от Vendor Central 
е автоматизирана, че няма как система-
та да не може да се измами“, казва ос-
нователят на разузнавателната компа-
ния за електронна търговия Marketplace 
Pulse. По думите му често се случва ака-
унти в платформата да се купуват и про-
дават, което е нарушение на правилата 
на Amazon, защото компанията преди 
това ги оценява.

Междувременно Amazon отказва да 
отговори на въпросите дали е направи-
ла промени в платформата си в резултат 
на арестите на четиримата братя.

„Докато контролът ни гарантира, че 
по-голямата част от продавачите в на-
шия магазин са честни предприемачи, 
измамници се опитват да нарушат на-
шите политики, да навредят на клиен-
тите ни и да причинят щети на магази-
на ни. Ето защо с нетърпение очакваме 
правоприлагащите органи да подведат 
под отговорност тези лоши личности за 
техните незаконни действия“, казва в из-
явление Кристина Поза, която е адвокат 
в компанията.

Amazon основа

свое звено 
за престъпления

свързани с измама, по-рано тази година. 
В него са включени бивши следователи 
и федерални прокурори, които работят 
за идентифицирането и изкореняването 
на измамници в платформата.

През април 2020 г. администрация-
та на американския президент Доналд 
Тръмп постави пет от чуждестранните 
сайтове на Amazon в списък на „беле-
жити пазари“, за които се смята, че улес-
няват продажбата на фалшификати. От 
компанията обаче не са съгласни с това 
решение и твърдят, че то е политически 
мотивирано.

Що се отнася до приказката с четири-
мата братя - тя приключва, а краят й за 
тях въобще не е щастлив, защото ги оч-
акват до 20 години затвор.

XВ схемата на четирима братя основен герой са четките за зъби

Да прецакаш Amazon с $19 млн. 
Една история от Ню Йорк

Сн.: Flickr

https://taniasells.com/
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S
amsung представи новия си 
модел 5G телефони под името 
Galaxy A42 5G. Компанията пуб-
ликува снимка на устройството, 
но отбеляза само няколко ха-

рактеристики.
Galaxy A42 5G използва 6,6-инчов 

Super AMOLED екран, но резолюцията 
не се споменава. Като се има предвид, 
че Galaxy A41 вече има 1080p дисплей, 
всичко по-долу би било неприятна изне-
нада за A42 5G. Сензорът за пръстови от-
печатъци под екрана също се очаква да 
бъде пренесен от модела A41.

На гърба има още четири камери, но 
Samsung не е обявил предназначение-
то и функцията на сензорите върху тях. 
Galaxy A42 5G трябва да е най-евтиният 
телефон на Samsung с 5G - ще струва до 
500 долара.

Заедно с частичното обявяване на те-
лефона Galaxy A42 5G, Samsung обяви 
и най-новите си таблет, фитнес гривна 
и безжично зарядно устройство, пише 
„Сега“. Това са Galaxy Tab A7, Samsung 
Galaxy Fit2 и Wireless Charging Trio.

Galaxy Tab A7 е най-новият наличен 
таблет на южнокорейската компания, 
който се предлага с 10,4-инчов екран с 
резолюция 2000 х 1200 пиксела и 80% съ-
отношение екран към тялото. Таблетът се 
захранва от неназован осемядрен про-
цесор, с 3 GB RAM и 32 GB / 64 GB място за 
съхранение (има и microSD слот). Има и

четири високоговорителя
за по-завладяващо мултимедийно изжи-
вяване.

Камерата на гърба на таблета има 8MP 
сензор, докато отпред има 5MP камера. 

Galaxy Tab A7 има 7040mAh батерия, коя-
то се зарежда чрез USB-C порт, а има и 3,5 
мм порт. Опциите за свързване включват 
Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / 
ac, а версия LTE ще бъде налична в някои 
страни.

Galaxy Fit2 е най-новата налична ин-
телигентна гривна от Samsung. Fit2 има 
1,1-инчов AMOLED екран с 3D изви-
то стъкло, сензор за сърдечен ритъм и 
159mAh батерия. Новото устройство се 
предлага във варианти Black и Scarlet, а 
Samsung предлага между 15 и 21 дни ра-
бота с едно зареждане на батерията.

И накрая, зарядното устройство за без-
жично зареждане Trio може безжично да 
зарежда до три различни устройства ед-
новременно. Предлага се с кабел USB-C 
към USB-C, но Samsung не е обявил ско-
рост на зареждане.

XSamsung показа и последните модели таблет, фитнес гривна и безжично зарядно

Новият Galaxy – 
с 6,6-инчов екран 
и много сензори

Маска пречиствател е едно от 
най-новите достижения на тех-
никата, постигнато благодаре-

ние на борбата с коронавируса. LG про-
изведе индивидуален електрически 
пречиствател за въздуха, който се при-
лага на лицето като маска.

Уредът има пречиствател за чист въз-
дух PuriCare, който има два вентилатора 
и два филтъра. Също така има вграден 
респираторен филтър, който разпозна-
ва колко бързо и кол-
ко дълбоко дишате и 
по този начин регули-
ра скоростта на венти-
латора.

LG очаква устрой-
ството да се носи с ча-
сове, а батерията от 820 
mAh позволява да из-
държи до 8 часа с едно 
зареждане. Различните 
системи в устройството 
позволяват лесно диша-
не без усилие.

Когато не се използва, маската се по-
ставя в корпуса с ултравиолетова LED 
лампа, която я дезинфекцира, като в съ-
щото време уредът се зарежда. Маската 
може да бъде свързана и със смартфон, 
така че потребителят да бъде уведомя-
ван, когато филтрите трябва да бъдат за-
менени. LG подчертава, че всеки компо-
нент може да бъде заменен, а също така 
и да се рециклира. Цената все още не е 
известна.

Създадоха маска, която 
пречиства въздуха

Учени от University College London 
достигнаха нов рекорд за най-
висока скорост на предаване на 

данни по интернет.
Това е скорост от 178 000 Gbps (178 

Tbps)! За сравнение, оптичните цен-
трове за данни, които имаме в момен-
та, са в състояние да предават данни 
от 35 Tbps.

Този подвиг е извършен от екип из-
следователи, ръководен от д-р Лидия 
Галдино, а скоростта е достатъчна, за 
да вземете всичко от Net�ix наведнъж 
за по-малко от секунда.

Освен това тази скорост е почти че-
тири пъти по-бърза от предишния ре-
корд (44,2 Tbps), поставен от учени от 
Австралия.

Разбира се, всичко това по никакъв 
начин няма нищо общо с комерсиал-
ното използване на интернет от край-
ни потребители. Само за сравнение - в 
момента най-бързият интернет, дос-
тъпен за потребителите, е в Япония и 

е 10 Gbps. Дори връзката, разработе-
на от Energy Sciences Network в САЩ, 
предлага максимална скорост от 400 
Gbps.

Постигането на такива скорости ста-
ва възможно с нови технологии, кои-
то позволят на повече данни да се 
движат през съществуващите оптич-
ни влакна. По-голямата част от насто-
ящата инфраструктура е способна да 
излъчва до 4,5 THz, а някои нови тех-
нологии са повишили това до 9 THz. 
Експериментът в Лондон е извършен 
с честота до 16,8 ТHz.

Счупиха рекорда  
за скорост в нета

Учени обявиха в понеделник, че 
са открили следи от фосфин в 
киселинните облаци на Вене-

ра, което може да показва наличи-
ето на микроби в атмосферата на 
планетата и да е знак за потенциа-
лен живот. Астрономите до момен-
та не са намерили друго обяснение 
за откритието си освен биологични 
процеси, но предупреждават, че на-
личието на химическото съедине-
ние не трябва да се приема като до-
казателство за наличието на живот.

Фосфин е газ, чиято молекула е 
съставена от един фосфорен атом 
и три водородни атома. На Земята 
фосфинът се появява при биологич-
ни процеси, при наличието на ми-
кроби, живеещи в червата на живот-
ни, или в бедна на кислород среда 
като блата. Може да бъде произвеж-
дан и индустриално.

Екипът на проф. Джон Грийвс от 
Университета в Кардиф, Великобри-
тания, е намерил следи от фосфин в 
атмосферата на Венера, на около 50 
км над повърхността.

Откриха 
следи от 
възможен 
живот  
на Венера
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20 
семейства на черно-
кожи са се заели да 
си построят защите-
но селище от бели 
в Джорджия. Орга-

низацията, която е кръстила проекта 
си „Welcome to Freedom“, вече е купила 
близо 400 декара земя в район Уилкин-
сън.

Идеята се заражда малко след убий-
ството на Джордж Флойд. Много чер-
нокожи, въпреки че са подкрепени от 
почти цялата страна по време на про-
тестите, започват да се чувстват застра-
шени.

Инициаторката Ашли Скот бързо на-
мира съмишленици и така още

19 семейства решават 
да инвестират

в идеята й.
„Това трябва да бъде едно процъфтя-

ващо безопасно убежище за чернокожи 
и семействата им“, казва Скот.

Идеята е да бъде построено заграде-
но убежище, което само да се издържа и 
изхранва. Да се предпазят от останалия 
свят, особено от белите хора.

Размириците, които обхванаха стра-
ната по-рано тази година след убийства-
та на Джордж Флойд и Бреона Тейлър 
в ръцете на полицията и по-близо до 
дома, смъртта на Ахмауд Арбери по вре-
ме на джогинг извън Брунсуик, Джор-
джия, подтикнали жените да търсят 
нова общност, такава, която биха могли 
да създадат сами.

„Искахме да създадем това безопас-
но пространство, където да можем да се 
справим със собствените си проблеми и 
притеснения“, казва Скот.

„Имаме чернокожи съпрузи, черноко-
жи синове, чернокожи внуци.

Не искаме 
да се притесняваме

дали ще се върнат от работа“, обясняват 
инициаторите на убежището за черно-
кожи.

Цената, която те са платили за имота, 
е 1,7 млн. долара. Те смятат да инвести-
рат още, за да могат да създадат собст-
вена икономика и да не им се налага да 
излизат извън пределите на защитеното 
селище, освен когато не трябва да тър-
гуват с продукцията си или да ползват 
услугите на някоя институция.

Създаването на защитени и изолира-
ни селища, обитавани от различни общ-
ности, не е новост за САЩ.

Хобсън Сити, Алабама, е първият из-
цяло черен град в щата, основан през 
1899 г., след като черните са изгонени 
от съседните градове. Филиалът на CNN 
WBRC съобщи през юни, че „жителите на 
Хобсън Сити отпразнуваха юни с едно 
просто послание: Черните градове имат 
значение“, за да отбележат създаването 
на града.

Една от най-ранните изцяло чер-
ни общности е Mound Bayou в делтата 
на Мисисипи. Тя е създадена от бивши 
роби.

Безредиците в САЩ, на които става-
ме свидетели в момента, далеч не са 
нещо невиждано. Подобни размирици 
са избухвали многократно в американ-
ската история. Ето и няколко примера:

Уотс, 1965 г.
Уотс е предградие на Лос Анджелис, 

където през 60-те години на миналия 
век живеели предимно афроамери-
канци. Бедността, безработицата и ра-
сизмът били проблеми, с които местно-
то население се сблъсквало ежедневно. 
На 11 август 1965 г., по време на рутин-
на проверка на пътната полиция, из-
бухва скандал между служители на 
реда и семейството на чернокож шо-
фьор. След като мъжът е арестуван, из-
бухват масови протести, прераснали в 
насилие. Равносметката от размирици-
те е 34 загинали, над 1000 ранени и на-
несени щети в размер на около 40 млн. 
долара.

Нюарк, 1967 г.
Размириците в Нюарк са доказател-

ство за това колко опасни могат да бъ-
дат фалшивите новини. След като два-
ма полицаи спират чернокож шофьор 
и го арестуват, плъзва слух, че задър-
жаният е бил убит. Това не е истина, но 
става повод за избухването на масови 
безредици, отнели живота на 26 души. 
Размириците обхващат и намиращия се 

близо до Нюарк град Плейнфийлд.

Детройт, 1967 г.
В ранните часове на 23 юли полицаи 

нахлуват в нелегален бар, където са се 
събрали десетки чернокожи мъже и 
жени. Твърденията, че силите на реда 
са използвали прекомерна сила, пре-
дизвикват масово недоволство и ня-
колко часа по-късно избухват големи 
протести, прераснали в сблъсъци меж-
ду демонстранти и полиция. Безреди-
ците продължават пет дни и отнемат 
живота на 43 души.

Чикаго, 1968 г.
Убийството на емблематичния во-

дач на движението за равни граждан-
ски права Мартин Лутър Кинг-младши 
предизвиква масови протести в над 
100 града в САЩ. Особено тежка е си-
туацията в Чикаго. 10 000 служители на 
реда се изправят срещу демонстранти-
те, въведен е и полицейски час. Десет-
ки сгради са изгорени до основи, което 
оставя много хора без дом.

Лос Анджелис, 1992 г.
През 1991 г. четирима бели полицаи 

пребиват брутално афроамериканеца 
Родни Кинг. Очевидец заснема случи-
лото се и кадрите предизвикват вълна 
от възмущение. Полицаите са изпра-
вени пред съда и на 29 април 1992 г. са 

оправдани. Това става повод за избух-
ването на най-тежките расови сблъсъ-
ци в съвременната история на САЩ. 
Загиват над 50 души, много сгради са 
опожарени, а щетите възлизат на око-
ло 1 млрд. долара.

Синсинати, 2001 г.
Убийството на 19-годишния черно-

кож младеж Тимъти Томас от бял по-
лицай става повод за избухването на 
масови протести, прераснали в безре-
дици. Три дни по-късно кметът Чарли 
Лукън въвежда полицейски час и ситу-
ацията се нормализира. Според някои 
причината за това всъщност не е поли-
цейският час, а започналите проливни 
валежи, които довели до рязък спад в 
броя на участниците в размириците.

Дългата история  
на расовите сблъсъци

XТе сами ще произвеждат храната си и няма да напускат пределите на градчето

„Welcome to Freedom!“, чернокожи 
строят убежище от бели в Джорджия

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com

Сн.: БТА

Земята е закупена за близо 1,7 млн. долара. 
Сн.: CNN

Сн.: The Independent
Строежът на селището започва съвсем скоро. 

Инициаторката Ашли Скот бързо намерила 
съмишленици. 

Сн.: westernjournal.com
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Е
дна бяла жена, родена в Кан-
зас, през целия си съзнателен 
живот се представя за черно-
кожа, подвеждайки колегите 
си, познатите си и дори и най-

близките си приятелки. Джесика Круг, 
която е преподавателка в университе-
та „Джордж Вашингтон“, накрая обаче 
реши да признае за измамата си и така 
внесе ново и още по-голямо объркване 
в живота си.

Новата учебна година не започва за 
нея по обичайния начин – с преподава-
не на афроамериканска история, защо-
то тя ще бъде лишена от възможността 
да преподава.

Круг има дългогодишен опит като 
преподавател. В сайта на университета 
е посочено, че области на познанията 
й са Африка, Латинска Америка, афро-
американска история, ранномодерен 
свят, империализъм и колониализъм. 
Завършила е Университета в Уискон-
син през 2012 г. със степен доктор и 
има две издадени книги.

Позната е и като запален активист за 
правата на чернокожите. Във видео от 
този юни, разпространено в социални-
те мрежи, тя говори за полицейското 
насилие в Ню Йорк и критикува бели-
те нюйоркчани, че „не са отстъпили от 
времето си да се изкажат чернокожи“ 
по темата, разказва webcafe. В тези сре-
ди е известна като Джесика Бомбалера 
(La Bombalera), както сама се предста-
вя.

Темата за чернокожата култура я 
вълнува от години. През 2018 г. издава 
едната си книга (Fugitive Modernities), в 
която разглежда въпроси около

трансатлантическата 
търговия с роби

и какво се случва с избягалите от роб-
ство. За издаването й получава финан-
сова подкрепа от културни институции 
като Центъра за изследване на култу-
рата на чернокожите Шомбург.

Всичко се преобръща обаче след 
изненадваща публикация в 
платформата Medium 
от 3 септември, под 
която като автор е 
подписана Дже-
сика А. Круг. В 
нея се твърди, 
че кариера-
та й се коре-
ни в „токсич-
на почва от 
лъжи“.

В публика-
цията тя при-
знава, че се е 
отказала от жи-
вота си на „бяло 
еврейско дете от 
Канзас Сити“ и е при-
емала различни само-
личности като чернокожа, като 
понякога твърдяла, че е от Северна Аф-
рика, друг път, че е чернокожа амери-
канка, родена в САЩ, или че идва от 
Карибите. За тези самоличности тя „ня-
мала право да претендира“, посочва 
сама в признанието си.

Круг намеква и 
за травматич-

ни проблеми 
от детство-
то и за про-
блеми с 
психично-
то й здра-
ве, макар 
да не вярва, 

че „те могат 
да бъдат из-

ползвани като 
оправдание за 

поведението й“.
„През целия си жи-

вот се боря с демони, 
както като възрастен, така и 

като дете. Проблемите с психичното 
здраве вероятно обясняват защо пър-
воначално, още като младеж, приех 
фалшива самоличност и защо продъл-
жавах да поддържам това толкова дъл-
го време. Но тези проблеми, въпреки 

критиките ми към всеки не черен чо-
век, който си присвоява чернокожа 
култура, никога няма да обяснят или 
оправдаят моята фалшива самолич-
ност“, пише Круг.

Тя определя поведението си като 
„самото олицетворение на насилието, 
кражбата и присвояването, като един 
от безбройните начини, по които не 
чернокожи използват и злоупотребя-
ват с идентичността и културата на чер-
нокожите“.

Преструвките й стигнали дори още 
по-далеч - пренесла ги в личните си от-
ношения, като лъжела и свои приятели.

Признанието на Круг е

посрещнато с учудване 
и гняв

Онези, които я познават като акти-
вистка, побързаха да споделят разоча-
рованието си от случващото се. Соци-
алните мрежи са залети от коментари, 
като повечето хора споделят, че не мо-

гат да повярват на тази история.
„Зашеметен съм! Но най-вече се 

чувствам предаден, глупав и гневен“, 
пише в Twitter авторът Робърт Джоунс-
младши, който през 2018 г. разговаря с 
Круг за маргинализираните общности.

Сред разочарованите са и нейни ко-
леги академици, студенти и приятели. 
Някои от тях смятат, че тя е направила 
признанието, защото е била притисна-
та или разкрита. Така смята и авторът 
и художник Хари Зияд, който също се 
концентрира върху темата за правата 
на чернокожите.

Йомайра Фигероа, доцент от Мичи-
ганския държавен университет, твърди, 
че учени наскоро са започнали да зада-
ват въпроси за произхода на Круг и „да 
се изправят срещу нея". Преподавател-
ката от университета „Джордж Вашинг-
тон“ обаче ги изпреварила с признани-
ето си.

Антроположката Яримар Бониля и 
професор по пуерторикански изслед-
вания в Hunter College, пък пише в 
Twitter, че също е била „заблудена“ от 
Круг, но винаги е подозирала, че „нещо 
не е наред с нея“.

А 21-годишната студентка Ария Сако-
на казва пред Washington Post, че този 
понеделник е трябвало да има лекции 
при професор Круг.

„Разбива ми сърцето, че всички тези 
студенти са дошли с нетърпение да на-
учат за латинското наследство и исто-
рия. Всички ние й се доверихме“, изра-
зява разочарованието си тя.

Но този семестър Джесика Круг няма 
да застане пред своите студенти в уни-
верситета „Джордж Вашингтон“.

„Докато университетът не изясни си-
туацията,

д-р Круг няма 
да преподава

Възможно най-скоро ще разясним на 
засегнатите студенти какви са възмож-
ните опции за тези лекции“, гласи съоб-
щение, подписано от декана Пол Уол-
бек и ректора Брайън Блейк.

„Искаме да признаем болката, която 
тази ситуация причинява на мнозина в 
нашата общност, и да признаем, че мно-
го студенти, преподаватели, служители 
и възпитаници са наранени“, се казва в 
съобщението. В него се посочва и къде 
студенти и преподаватели могат да по-
търсят психологическа подкрепа.

„Знайте, че приемаме тази ситуация 
сериозно и сме тук, за да подкрепим 
нашата общност“, завършва съобщени-
ето.

Случаят много напомня на този с ак-
тивистката Рейчъл Долезал и бивш пре-
зидент на организацията Национална 
асоциация за развитие на цветноко-
жите във Вашингтон (NAACP), която бе 
разкрита през 2015 г., че има германски 
и чешки корени. В нейния случай това 
стана с помощта на родителите й, които 
я изгониха от вкъщи заради това, че се 
преструва на чернокожа.

Бялата жена от Канзас, която цял 
живот се представя за чернокожа

XДжесика Круг заблуди колеги, студенти и дори близки 
приятели, че е активистка за правата на чернокожите

Снимки: Twitter,  Сн.: Университет „Джордж Вашингтон“
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- Връщам се вчера от командировка, а 
жената със съседа. И двамата едни таки-
ва румени, очите им шарят. „Не - мисля си 
аз - тук нещо не е наред!". Тичам в кухнята 
и наистина! Няма ми я ракията от Генко в 
хладилника!

  
Шеф казва на своя работник бай Колю 

да се подготви добре, защото утре ще 
идва Първанов.

Той се приготвил добре. Идва Първа-
нов и започва да се прегръща и здрави-
сва с бай Колю.

На другия ден началникът казва на бай 
Колю пак да се подготви добре, защото 
ще идва президентът на Русия Медведев.

Бай Колю се подготвя. Идва Медведев 
и започва да се прегръща и здрависва с 
бай Колю.

На другия ден шефът казал на бай 
Колю, че ще го вземе с него на посеще-
ние при папата. Отиват при папата и за-
стават в центъра на площада.

Папата:
- Това там бай Колю ли е? Да се качи 

при мен.
Качил се бай Колю, говорил с папата и 

като слязъл, видял шефа си в безсъзна-
ние. След 2 месеца шефът се оправил и 
казва на бай Колю:

- Че познаваш Първанов - приех го, че 
познаваш Медведев - приех го, че позна-
ваш папата - приех го, но не можах да из-
държа, когато един японски журналист 
ме попита: “Кой е този горе до бай Колю?“.

  
Умиращ мъж към жена си:
- Обещай ми нещо, скъпа!
- Какво, любими мой?
- Закълни се, че като умра, няма да се 

любиш с никой друг.
- А ако не умреш?

  
Алберт Айнщайн умира и отива на не-

бето. Посреща го самият Господ.
- Добре дошъл, Алберт! За нас е чест, 

такъв велик учен, такива велики форму-
ли измислил!

Айнщайн казва:
- Остави ги моите формули. Аз цял жи-

вот чакам този миг, та да видя твоята фор-
мула – онази, по която направи човека.

Господ се дърпа:
- Това са стари работи, нищо интересно 

няма, какво толкова…
След дълго настояване Господ дава на 

Айнщайн едно смачкано листче. Ученият 
чете внимателно, по едно време се сеп-
ва и казва:

- Но, Господи, тук има греш-
ка!

- Е, да де…

  
В една лудница, след дъл-

ги лечения, извикали всички 
луди и за да проверят дали са 
се излекували, ги наредили на 
ръба на един празен басейн 
и им казали да скачат вътре. 
Всички скочили, само един 
останал на ръба. Докторите помислили, 
че се е излекувал, и го попитали:

- Ти защо не скачаш?
- Еми, не мога да плувам.

  
На скамейка в парка седи човек и въз-

мутено наблюдава минаващия покрай 
него пиян.

- Безобразие! - казва той. - Бих излял 
целия световен запас от алкохол в океа-
на!

Седящият до него мъж започва да ръ-
копляска.

- Браво! Отлична идея!
- Вие също ли сте трезвеник?
- Не. Аз съм водолаз...

  
Един човек срещнал свой приятел и го 

поканил на гости. Тръгват заедно и кога-
то пристигат, още от вратата тъщата го 
посреща, взема му палтото, кани ги да 
влязат в хола и да се настанят. През това 
тъщата носи чехли и ги нахлузва на кра-
ката на зет си.

Приятелят, много учуден от ситуация-
та, пита:

- Какво я правиш тази женица, биеш ли 
я нещо, че е толкова послушна?

- Не, нищо подобно. Питай я, ако ис-
каш...

Гостът съответно попитал:
- Защо е цялата тази любезност?
- Ами как да кажа... - започнала тъща-

та -...отначало, когато младите се нанесо-
ха, много се радвахме; момчето е добро, 
здраво, справедливо и спокойно - нали 
работи като футболен съдия. Имахме 
котка, но тя нещо не го харесваше много-
много и още първата вечер го надраска 
с нокти по крака. Той нищо не каза, само 
извади от джобчето си един жълт картон, 
вдигна го и после го прибра. И така всич-
ко си продължи спокойно. След два дни, 
докато зет ми гледаше телевизия, обаче 
котката скочи върху него и го надраска 
по рамото. Той пак реагира много спо-
койно - извади жълтия картон и го вди-
гна. Но една вечер котката скочи върху 

  
Българин отива в Италия. Тръгва на па-

зар, но му се дохожда до тоалетна по го-
ляма нужда. Минава покрай три тоалет-
ни и чука на първата. Отговорът е:

- Уно моменту!
Чука на втората:
- Уно моменту!
Чука и на третата, от вътре се чува:
- Уно моменту!
Чака, чака българинът 10 мин., но ни-

кой не излиза. След малко казва:
- Уно моменту, уно моменту, я ке серем 

на цименту!

  
Руски шеф изпраща подчинен със за-

ръка да купи два вагона водка и да му ги 
достави. Един месец по-късно подопеч-
ният се връща при шефа си кюр-кютук 
пиян.

- Къде ми е водката бе? - попитал ше-
фът.

- Изпих я! - отговорил подопечният.
- Всичката ли бе?
- Не! Половината!
- А другата половина?
- Продадох я!
- И какво направи с парите?
- Изпих ги!

  
- По какво се познава,че блондинка е 

влизала в интернет?
- По счупения монитор и парченцето 

сиренце пред мишката.

  
- Колко бихте искали да получавате на 

месец?
- Четиристотин лева.
- Четиристотин?! В ред ли сте? Нямате 

нито образование, нито стаж...
- Но помислете си - много по-трудно е 

да работиш, когато си нямаш и понятие 
от работата!

  
Чужда кола спира пред двама поли-

цаи. Шофьорът пита:
- Ду ю спийк инглиш?
Полицаите се споглеждат и с почуда 

вдигат рамене.
- Парле ву франсе?
Те пак вдигат рамене
- Шпрехен зи дойч?
- Пак без отговор.
Шофьорът пали колата и си заминава.
- Е, явно трябва да учим повече езици, 

че да можем да се оправяме - казва еди-
ният полицай.

Другият скептично казва:
- Че този като знаеше, оправи ли се?!

  
- Келнер, пържолата е много твърда - 

оплаква се клиент.
- Тогава ще ви я сменя за шницел.
- Но аз я започнах...
- Нищо, шницелът също е започнат!

  
- Сестра, как е новият ни пациент?
- По-добре, вече говори.
- И какво каза?
- Че се чувства зле!

  
Срещат се две мутри:
- Брато, ела в нашия голф клуб. Имаме 

сауна, мацки, къркане..
- Супер! А кога играете?
- За какво ни е да играем?

  
- Защо кондукторите не могат да рабо-

тят в чейндж бюро?
- Защото когато клиентите им дават 

пари, те ги късат и ги връщат!

  
Един разказва на приятел:

Виц в снимка

Кондьо се заяжда с Азис:

- Чух, че си издал книга. 

Кой ти я написа?

- А на тебе пък кой ти я 

прочете?

лицето му и го одраска. Тогава той вдигна 
червен картон и на сутринта намерихме 
котката обесена на тавана...

- Тази история е много тъжна, но не 
разбирам какво общо има с това да си 
толкова любезна със зет си.

- Ами, аз вече имам два жълти карто-
на...

  
В един блок на първия етаж живял про-

фесор по математика, а на втория, точно 
над него, негов студент. Професорът оби-
чал да си ляга рано, а младежът - по ран-
ните сутрешни часове. Имал си и ритуал 
- тръшвал се на кревата си, събувал си 
обувките и ги хвърлял със замах в двата 
противоположни ъгъла на стаята.

Всичко това ужасно притеснявало про-
фесора и той не можел да спи спокойно. 
Затова взел мерки. Срещнал студента и 
го помолил да не си хвърля така обувки-
те. Младежът се извинил и се разделили.

Прибрал се студентът все тъй късно 
същия този ден, тръшнал се на леглото и 
хвърлил лявата си обувка. После се сетил 
какво е обещал и съвсем внимателно по-
ставил другата на пода. След половин час 
от долу се чува глас:

- Хвърли и другата, че да заспя спокой-
но!

  
Една жена имала две кучета - Нова и 

Мода. Един ден ги пуснала навън да се 
разходят и когато трябвало да се прибе-
рат, тя излязла на терасата по хавлия и 
започнала да вика:

- Нова, Мода, Нова, Мода!
На другия ден всички жени били по ха-

влии.

  
Един мъж научил английски и решил 

да се похвали на жена си. Влязъл в един 
магазин и купил няколко килограма до-
мати. Прибрал се и казал на жена си:

- For you. (Форю) - (За теб)
- For me? (Форми) - (За мен)
- Не форми ма, домати.

  
Баща завел сина си на риболов. Хвър-

лил въдицата и двамата зачакали. Седя-
ли така много време, обаче нищо не къл-
вяло.

Бащата:
- Сине, донеси от колата тесто - ще ло-

вим на него.
Синът:
- Ама, тате, аз не знаех, че е за риболо-

ва, и го изядох.
- Е, нищо, донеси хляба!
- Е да де, ама аз не знаех, че и той е за 

риболова, и по пътя го изядох целия.
- Значи да знаеш - никога вече няма да 

те взимам с мене за риба. Айде, дояждай 
червеите и да си ходим!

  
В час по биология госпожата пита 

Иванчо:
- Кажи ми сега, Иванчо, какво е пинг-

винът?
Иванчо:
- Очевидно е госпожо, че пингвинът е 

затлъстяла лястовичка!
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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 
16 - 22 септември 2020 г.

ОВЕН
Бъдете внимателни във фи-
нансовите си отношения с 
млад мъж, който може да 
бъде ваш роднина, парт-

ньор или клиент. Въобще във финансови-
те си дела избягвайте да действате емоцио-
нално или на база чувства, които имате към 
определена личност. Периодът вещае инте-
ресно събитие, свързано с млада жена, коя-
то не живее във вашия дом. Много благо-
приятно време за учение.

РАК
Няма за какво да се безпо-
коите за безупречните си 
отношения, те издържат 
всички изпитания и само 

се заздравяват. Пътят ви се пресича с инте-
ресни хора, от които има какво да научите. 
Положението на планетите благоприятства 
пътуванията с цел почивка, спортните зани-
мания, посещенията на приятели и познати, 
отиването на театър, кино или просто раз-
влеченията. 

ВЕЗНИ
Разчитайте изключително на 
своето мнение и интуиция, 
но избягвайте тщеславието 
и егоизма. Може с цялото си 

семейство да вземете участие във всички ме-
роприятия през този период. Не е изключено 
да се наложи да окажете помощ на приятели 
или роднини. Бъдете готови за недоброжела-
телно отношение от страна на скорошния ви 
възлюбен. Възможни са неприятности, касае-
щи членовете на семейството ви.

КОЗИРОГ
Началото на периода изис-
ква от вас претеглени ре-
шения в личния ви живот. 
На тези, които обичат да 

изпъкват пред своите възлюбени, се пре-
поръчва да се придържат към разумните 
граници. Девизът ви трябва да е велико-
душие, скромност и равновесие. Възмож-
но е много от вас да не успеят да си почи-
нат, финансовото ви положение може да се 
влоши по независещи от вас причини. 

ТЕЛЕЦ
Нетърпеливите от вас 
трябва да се стараят да 
проявяват търпение. Всич-
ко ще се случва с времето 

си. Възможно е да ви се наложи да доказва-
те, че предлаганата реорганизация на жи-
лището си струва усилията ви. Възможно е 
разочарование от нежеланието или неуме-
нието достойно да организирате празник 
или чакана почивка. Користни хора могат 
да ви използват за своите интереси.

ЛЪВ
Активното общуване с хо-
рата и добрите отношения 
с роднините продължават. 
Много е възможно заед-

но със свои приятели да вземете участие 
в движението за защита правата на чове-
ка или в профсъюзната дейност. Много от 
вас няма да придават голямо значение на 
парите и могат да проявяват разоряваща 
щедрост, давайки пари назаем. Възможна е 
временна идилия в любовта. 

СКОРПИОН
Нужна ви е почивка и смя-
на на обстановката. Много 
от вас трябва да се откажат 
от набелязаните планове и 

да прехвърлят вниманието си върху пробле-
мите на своите близки. На мнозина усилията 
в любовните отношения може да се сторят 
напразни и безплодни. Не трябва да се ос-
тавяте страстите да ви повлекат. Избягвайте 
резките изказвания или разговорите с пови-
шен тон. 

ВОДОЛЕЙ
Ако през изминалите ня-
колко дни сте успели да 
се предпазите от глупос-
ти и необмислени постъп-

ки, сега ще чувствате пълнотата на живота 
и желанието да се ориентирате в личния си 
живот. Разположението на звездите за вас 
е толкова добро, че всички мероприятия са 
успешни и оставят ярки спомени. Бездейст-
вието е погубващо за вас, вашето тяло и фи-
нансовото ви положение. 

БЛИЗНАЦИ
Възможно е да преживеете 
много разочарования в сър-
дечните дела и приятелство-
то. Може да ви подразнят 

мудните думи и постъпките на близките ви. 
Може да се стремите към активен отдих. При-
вличат ви танците, игрите и всички занимания, 
където се изисква бързина и сръчност, както 
и състезателните автомобили и мотоциклети-
те. Във финансовите ви дела може да има или 
грандиозни успехи, или големи неуспехи.

ДЕВА
Необходимо е да прояви-
те сдържаност и противо-
поставяне на съблазни-
те. Предразположени сте 

към критика, осъждане и насмешки, което 
много ще обиди ваши роднини. Благопри-
ятно е честването на празници, колектив-
ни мероприятия и организиране на общи 
дела. Не давайте обаче пари назаем и не 
се вслушвайте в чуждото мнение, което 
ще се окаже погрешно. 

СТРЕЛЕЦ
Способни сте да помага-
те на изпадналите в беда 
и може да пожертвате го-
леми суми за детски домо-

ве, а ако нямате пари, да отдадете своето 
време, труд и идеи. Нова любов може да 
ви изненада. Старайте се да избягвате кон-
фликтите, да се държите по възможност 
коректно. Не е изключено битови пробле-
ми да излязат на преден план и да заемат 
част от времето ви и много сили. 

РИБИ
Ще ви се наложи да вземете 
решениe, което ще касае по-
сериозен разход, свързан с 
дете. Избягвайте да се обиж-

дате на думи или коментари от страна на мъж, 
защото те ще се дължат на неговото лошо на-
строение. Фокусирайте вниманието си върху 
предложение или покана, които могат да про-
менят положително някои неща в живота ви. 
За някои от вас периодът вещае ангажименти, 
свързани със здравето на жена.

http://www.prospectlicensing.com/
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В 
средата на 50-те години на 
миналия век една обикнове-
на фермерка от Охайо - Ема 
Гейтууд - прочела в списани-
ето National Geographic за 

Апалачката пътека - сложен пешеходен 
маршрут през различни местности, дъ-

лъг 3500 километра. Планинският пре-
ход преминава през 14 щата по източ-
ното крайбрежие на САЩ - началото е 
в Джорджия, а краят в Мейн, разказва 
списание „Осем“.

Жената прочела, че само петима под-
готвени мъже са успели да я преминат 
за последния сезон. И тя, 68-годишната 
майка на 11 деца,

баба на 23 внука и прабаба 
на 30 правнука

решила да се престраши и да измине хи-
лядите километри.

За 142 дни, отслабнала с 15 килогра-
ма, Гейтууд благополучно се добрала до 

крайните точки на маршрута без специ-
ална подготовка и екипировка. Вместо с 
планинарски обувки - тя е с обикнове-
ни кецове. Вместо палатка и спален чу-
вал - жената носи завеса за баня и ар-
мейско одеяло. Всъщност ето списък 
на вещите, които е носила със себе си: 
яке, пуловер, шал, шапка, сапун, кърпа, 
лейкопласт, антисептик, малко канче с 
чайна лъжичка, две пластмасови бутил-
ки за вода, фенерче, кибрит и джобно 
швейцарско ножче. Всичко това е било 
натъпкано умело в малка, ръчно ушита 
чанта с дръжка за през рамо. Жената ня-
мала нито карта,  нито компас нито пъ-
теводител.

Имала малък запас от кашкавал и 
ядки, всичко останало за храна си нами-
рала в гората.

И това не е всичко. След 5 години баба 
Гейтууд изминава същия маршрут. Пра-
ви го и когато е вече на 75 години. Тя 
участва и в други дълги планински пре-
ходи в планините на различни щати. Ви-
наги сама и с леко оборудване. На ден 
изминавала средно 22 мили (35,5 км).

В края на 60-те години бабата става 
кумир на много туристи. Възниква ново 
направление в планинарството - горско 
ходене или ултралек туризъм - дълги 
преходи с лека екипировка.

Ема Гейтууд използвала своята извест-
ност в борбата за мир, също така призо-
вавала хората да живеят в съгласие със 
законите на природата. По време на во-
енните действия на САЩ в Корея и Ви-
етнам, тя често произнасяла речи в уни-
верситети и църкви, давала интервюта в 
медиите. За да помогне за постигне на 
примирие в уличните борби на афроа-
мериканците в Ню Йорк,

Гейтууд поканва

осем главатари на банди
и се качва с тях в планините за дълъг 
преход.

Тя нарича себе си „Пилигрим на мира". 
Нейните пътешествия не са имали ня-
каква организационна или финансова 
поддръжка. Малкото, което имала, полу-
чавала от случайни хора.

Ема показала на хората с примери от 
живота си, че за щастие и живот в хармо-
ния със себе си и природата не е нужно 
много. Да измине десетки хиляди кило-
метри й помогнала вярата в успеха, по-
зитивната нагласа и любовта към хора-
та.

Пътят й се прекъснал така внезапно, 
както и започнал. Тя загива в автомобил-
на катастрофа на 85 години.

Ема често казвала: „Най-прекрасното 
нещо, което може да прави всеки, е да 
върви. Освен това е евтино!

Бабата от Охайо, която излезе 
„просто на разходка“ и измина 3500 км

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com

XЕма често казвала: „Най-прекрасното нещо, което 
може да прави всеки, е да върви. Освен това е евтино!

Ема Гейтууд отслабнала с 15 кг по време на прехода. 

Сн.: Wikimedia.org

Пет години бабата изминава отново същия 
маршрут. 

Сн.: Wikimedia.org

https://www.zneimerlaw.com/
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STRAIGHT TRK DRIVER, 
Цена US$1500, Зипкод 60191, Търся 
шофьор с клас „C” до 26000 lbs. А съм 
диспечер и собственик на камиона. За-
плащането е на % от gross. Всичко е по 
договаряне, в зависимост от опита кой-
то имате. Повече детайли на телефона 
6306342892 №18013

ЧИСТАЧ, 
Цена US$ 500.00, Зипкод 60193, Тър-
сим мъж за почистшане на сервиз в 
Schaumburg. Mon- Fri, $500/week. Може 
с виза само. 6303509989 №18052

CLASS C DRIVER , 
Цена US$1,000.00, Зипкод 60074, Тър-
ся шофьор с опит за straight truck 
(class c). Заплащане 35% от оборо-
та($1000-$1500+ на седмица, зависи 
от желанието за каране). 6309301955 
№18012

ТЪРСИ СЕ CDL ШОФЬОР, 
Цена US$0.00, Зипкод 60169, Търся отго-
ворен CDL Hazmat шофьор на камион I-
Shift Volvo, голямата кабина с APU, $0.60/
миля. Отлична работна среда с човешко 
отношение. 7737421235 №18022

FEDEX GROUND DRIVER, 
Цена US$300, Зипкод 60194, Търся шо-
фьор за FedEx Ground. Steady work. 
$300 на ден. Doubles endorsement and 
hazmat. 6302903092 №18025

OWNER OPERATORS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60156, Owner 
Operators Solos and teams Great discount 
programs 7738990137 №17963

Chicago + suburbs

CDL CLASS A , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60008, Малка 
транспортна компания търси да назна-
чи шофъор за камион 2021 Volvo 760 
стандартно оборудван ( хладилник, печ-
ка, микровълнова и т.н ) DRY VAN товари. 
Заплащане на миля $0.60 всички мили 
платени или на ден. За повече информа-
ция 630-363-7787 №18057

OWNERS & DRIVERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка ком-
пания предлага работа за собственици 
на камиони и CDL шофьори!Възможност 
за прибиране в къщи през ден и всеки 
уикенд! Midwest Accounts; 24/7 Dispatch; 
Direct Deposit всеки петък!Коректно от-
ношение! За повече информация 847-
665-9273 или (847) 483-8787! 8476659273 
№18061

TRUCK DRIVER- FEDEX, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60714, Отворена 
позиция за шофьор CDL клас А и дабъл 
за терминaла в Niles. Минимум 1 год.
опит, 4ист драйвинг рекорд за послед-
ните 3 години.Желание за локал работа 
през ноща. 7086912897 №18066

MYPROHELPERS , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Предлага 
почасова работа за почистване на домо-
ве офиси и общи площи. Опит и собствен 
абтомобил. 224-334-1818 3125931392 
№18027

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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Работа 
Предлагам

РЕСТОРАНТ „МЕХАНАТА”
ТЪРСИ 

БАРМАНИ, СЕРВИТЬОРИ 
И ОПИТНИ ГОТВАЧИ 
отлично заплащане

FULL or PART TIME
773-817-7911

2017 ХАРТИЕН ЛОГБУК, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Предлагам 
работа на хартиен лог бук с 2017 година 
камион с dry van. Pick up/delivery, хуба-
ви мили. Камионът е с 13 скорости. Ми-
нимум 2 години опит са задължителни. 
8476680373 №18028

CDL-A DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Small 
company is Looking for a CDL-A Driver 
for Hook and Drop trips. Strating pay is 
0.55cpm . Volvo Automatic truck. Every 
week Direct Deposit + Bonus available! 
More info Call 7739837254 №18030

CDL DRIVER, 
Цена US$ 70.00, Зипкод 60102, Набираме 
шофьори за Pick up/ Delivery с хазмат и 
танкер 0.70 цента на миля .Камиона е 
Волво I shift 2016. 7738182886 №18051

CDL DRIVER WANTED, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60068, Tarsya 
CDL driver s opit i chist record. Plashtam 
$0.62 na milya, kato za 7 dena garantiram 
$1,800 salary. Korektno i profesionalano 
otnoshenie. 2246591690 №18053

CDL DRIVER, 
Цена US$, Зипкод 60169, Диспечър тър-
си CDL Hazmat шофиор 0,70 cent per 
miles или може и на ден. Заплащане за 
допълнителен PU and Delivery, постоян-
ни курсове. Ще се погрижа да останете 
доволни. 5082926787 №18004

SAFETY/RECRUITER, 
Цена US$0.00, Зипкод 60089, Предлага-
ме работа 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 шо-
фьор/driver за Straight truck. Клас „С” до 
26000 lbs 6306342892 №18011

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

HOUSEKEEPING AND LAUNDRY, 
Цена US$ , Зипкод 60062, Търси 
се човек за HOUSEKEEPING and 
LAUNDRY в Northbrook. PART TIME. 
Трябва да има собствен транспорт. 
$15 кеш на час. Руски или минима-
лен английски език са необходи-
мост. Тел.: 847-910-0653 №18072

ДИСПЕЧЕР , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Транс-
портна компания търси диспечер за 
работа в офис. За повече информа-
ция - тел.: 847-571-0945. №18071

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 №18069

ШОФЬОРИ, OWNER OP., 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Транс-
портна компания набира шофьо-
ри Class A на дълги дистанции в 48 
щата. Заплащането е за заработена 
седмица или на миля. Търсим соб-
ственици на камиони. За повече 
подробности - тел 847-571-0945. 
Mоля, oставете съобщение, ако не 
отговорим. №18070

ЗАВАРЧИК КОНТРАКТОР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Тър-
ся контрактор заварчик спешно. 
Имам повече поръчки отколкото 
мога да поема. Пишете на email: 
dvametaltd@gmail.com Какво точ-
но ще се заварява можете да ви-
дите тук: https://dva-metal.com/ 
2245778217 №18050
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ТЪРСИ СЕ МЕХАНИК, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck 
Repair в Elgin търси да назначи механи-
ци на камиони и трейлъри. Опит не е 
задължителен, но е препоръчителен. За 
повече информация, моля позвънете на 
773-656-8076. №17980
CDL- A DRY VAN, 
Цена US$ 82.00, Зипкод 60016, Чист ре-
корд и опит.Каране и почивка по догова-
ряне. За контрактор с 20 г. опит в бизне-
са. Старт- веднага! 7734128280 №17983
НАЕМА ПОМОЩНИЦИ НОСАЧИ, 
Цена US$ , Зипкод , Малка Moving 
company наема помощници носачи на 
вещи и мебели. Предишен опит не се из-
исква. Full time and part time. Атрактив-
но 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 механи-
ци на камиони и трейлъри. Опит не е 
задължителен, но е препоръчителен. За 
повече информация, 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 
заплащане 30 процента от цената на 
товара Мобилен 773/600-3511, офис 
224/210-2893 №17834
ТЪРСИ DRIVER CDL-A, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60047, Малка 
trucking company търси company Driver 
CDL-A for Over the road. Up to $0.65 на 
миля. За повече информация се обадете 
на 773-580-4032 №17842
ОО И ШОФЬОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка 
транспортна компания предлага работа 
за CDL class A шофьори и собственици 
на камиони! *Midwest Accounts! *Strong 
24/7 Dispatch! *Предимно леки товари! 
*Direct Deposit всеки петък! * Намале-
ния за гориво - до $0.70 /галон. Обадете 
се днес! ***847-665-9273 или 847-483-
8787*** 8476659273 №17914
OWNERS ЦЕНИ НАД $3 , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, OWNER 
OPERАTORS - Цени над $3 на миля. Ком-
панията предоставя Fuel карти с голе-
ми отстъпки- 40-80 цента на галон, 10% 
диспеч. Заплащане всяка седмица. Моля 
обадете се на 773-538-3818 №17863
ХАМАЛИН , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Малка 
компания специализирана в премест-
ване на вещи и мебели наема на пълно 
и непълно раб.време.Автомобил е пре-
димство и носи доп.бонус.Атрактивно 
заплащане в брой. Пишете на имейл 
slavtchokerelski@gmail.com или звънне-
те на тел.2243108907-Слави 2243108907 
№17926
ШОФЬОР CLASS C, 
Цена US$ 99,999.00, Зипкод 60074, Тър-
ся шофьор за straight truck до 26000lbs 
(class C). 63093019 17698 55 №17871
ТЪРСЯ CDL ШОФЬОР , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Търся CDL 
шофьор 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 шо-
фьор за FedEx Ground и UPS за round 
trips. Коректно отношение и добро за-
плащане. 6302903092 №17876
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
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 РАБОТ-
НИЦИ 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 до-
бър Английски и компютърна грамот-
ност. За повече информация 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 бо-
яджий. Постоянна работа. Добро запла-
щане. Тел. 773-865-0406 №17801
SAFETY, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60018, Транспорт-
на компания търси SAFETY. Говорене на 
български & English е задължително. Из-
исква се общ опит за работа с компютър. 
Други езици са от голям плюс. Моля оба-
дете се на 847 668 0373 №17807
DISPATCHER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60018, Транспорт-
на компания търси DISPATCHER. Гово-
рене на български & English е задължи-
телно. Изисква се общ опит за работа 
с компютър. Други езици са от голям 
плюс. Моля обадете се на 847 668 0373 
№17808
CDL-A DRIVER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60018, Търся 
шофьор за 2020 Volvo или Kenworth ав-
томатик 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
COMPANY DRIVER, 
Цена US$  30.00, Зипкод 60007, Предла-
гаме 30% от товарите.Ново волво авто-
матик.Перфектни 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 септември. За подробности, свърже-
те се мен на dobrinkad@gmail.com или 
540-204-3080 №17817

ФЛОРИДА
ТЪРСЯ ШОФЬОР OTR, 
Цена US$ , Зипкод , Търся шофьор CDL 
A .Камиона е Фридлайнер 2016 с авто-
матична кутия.Ремарке 2019 Dry Van.
Заплащане 55-62 цента!Предлагам и 
обучение за човек без опит! 3213332983 
№18029

COAST TO COAST
DRIVERS/ OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка се-
меина фирма с дълъг опит,търси OTR 
Drivers,седмично от $1800-$2500.Искате 
да сте собственик на камион,0%down 
payment,0% лихва.Честност и корект-
ност. 7738187459 №18062
ШОФЬОРИ В ЛАС ВЕГАС, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 89118, Набираме 
шофьори на камиони за дроп и хуук в 
Лас Вегас. Вкъщи през ден. Заплащане 
$275 на ден. 6466069181 №17920
NEED HOUSEKEEPERS, 
Цена US$ 12.00, Зипкод 17109, Need 
housekeepers 3039748716 №17860

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

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. №18063
DISPATCHER +7 YEARS , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, От Бълга-
рия търся Работа диспечер с повече от 
7 год опит вибер 7736560232 359 88 990 
1909 №18068
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

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

АТЛАНТА
КУРИЕР, 
Цена US$ 500, Зипкод 30301, Търся рабо-
та 0359880712 №18046

ИМОТИ 
Продавам

Chicago + suburbs
НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ, 
Цена US$ 68,750.00, Зипкод , Двуста-
ен Пловдив-72кв.м.в луксозна сграда 
на тиха улица, ет.4 от7,Акт 16-2020,на 
замазка и шпакловка, изложение Юг-
Запад,цифрова и интернет, немска 
5 камерна дограма, стъклопакет 4 
сезонa,панорама към Родопите, изклю-
чителен комфорт, качество на строител-
ство и материали. 893457591 №18065

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

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs
ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Давам под наем 
напълно реновирани едностайни (1bdr.) 
апартаменти в Arlington Hights IL и във 
Addison IL. Всичко е включено в наема 
освен ток. Тел: 347-543-6879 №18056
ДАВА ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60625, Търсим 
жена самостоятелна стая ЧИКАГО 3 рей-
са 7737463728 №18073
ЕДНОСТАЕН АПАРТАМЕНТ, 
Цена US$ 950, Зипкод 60169, Давам ед-
ностаен апартамент под наем в Ho� man 
Estates близо до магистралa 90. Наема 
включва паркинг място, гас отопление, 
вода и pool passes. тел.: 224-595-6686 
2245951611 №18031
СТАЯ ПОД НАЕМ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Дава се 
стая под наем с собствена баня. Апар-
таментът е двустаен с балкон, паркинг 
място и е оборудван изцяло с нови ме-
бели. 7733875169 №18032

1-СТАЕН АПТ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ , Зипкод 60007, Дава се 
1-стаен апт под наем в Елк Гроув на 
втори етаж. Включено отопление. 
Балкон/Паркинг. Огледални гарде-
робни врати. Ламинатен под. Асан-
сьор в сградата. Басейн и фитнес. 
Близо до магистрали/магазини/рес-
торанти/паркове. За информация, 
тел: 2248291787 №18048

ДАВАМ СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$0.00, Зипкод 60156, Обзаве-
дена стая, 240$, всичко включено в 
Антиокс.Имотът граничи 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
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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 желание. Със са-
мостоятелна 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$1,250.00, Зипкод 60004, 2 
Bedroom 1 bath Condo for rent RENT 
INCLUDES HEAT, HOT and COLD WATER 
GARBAGE, PARKING and POOL 6095050341 
№18023
1-СТАЕН АПТ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 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. Асан-
сьор 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 
самостоятелен бейсмънт от къща във 
Franklin Park. Включва спалня, кухня с 
трапезария и баня с тоалетна. За контак-
ти: 773-322-3640 7733223640 №17932
БЕЙСМЪНТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60131, Дава се 
самостоятелен бейсмънт от къща във 
Franklin Park. Включва спалня, кухня с 
трапезария и баня с тоалетна. За контак-
ти: 773-322-3640 7733223640 №17934

СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60018, DES 
PLAINES. Давам под наем oбзавeдeна 
cтaя в гардeн aпaртaмeнт. Общо полз-
ване на хол и кухня с останалите квар-
тиранти. Всички кoнcyмaтиви ca вkлю-
чени (вода, електричество, internet, gas, 
пералня и cyшилня) Близo дo Balkanika, 
Mexaнaтa и Maлинчо. Цeнa $450. За OTR 
шофьори цeнa $380. Депозит за един 
месец. Oт October 1. Oбaдeтe ce на тeлe-
фон 847-222-3412 №17865
POD NAEM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60625, ТЪРСИМ 
СЪКВАРТИКАНТКА ЧИКАГО 7737463728 
№17859
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 450.00, Зипкод 60018, DES 
PLAINES. Давам под наем oбзавeдe-
на cтaя в гардeн aпaртaмeнт. Всички 
кoнcyмaтиви ca вkлючени (вода, елек-
тричество, internet, gas, пералня и cy-
шилня) 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 съ-
квартирант за споделяне на двустаен 
апартамент в шилер парк. Собствено 
парко място. Наем 500. Шофьор на ками-
он съм и отсъствам в повечето време. За 
повече информация позвънете на 630 
301 9985 6303019985 №17918
ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Давам под 
наем едностайни апартаменти (1bdr) в 
Addison и в Arlington heights. Напълно 
реновирани. Всичко е включено в на-
ема. Само ток се плаща допълнително. 
Тел:347-543-6879. №17869
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 600.00, Зипкод 60007, Стая под 
наем в Elk Grove Village от 1-ви Октом-
ври. Цена $600 включва газ, вода, гараж; 
пералня и сушилня. За повече информа-
ция- 774-208-4819 №17832
СТАЯ ПОД НААМ, 
Цена US$ 500.00, Зипкод 60707, Об-
заведена стая под наем от приземен 
апартамент с три спални и две бани.
Хол и кухня се ползват общо с остана-
лите квартиранти..В апартамента има 
пералня и сушилня.В наема е включено 
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. Об-
ширни и напълно реновирани. Всичко 
е включено в наема освен ток, който 
се плаща отделно. Тел: 234-543-6879. 
3475436879 №17840
ДАВАМ СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Давам об-
заведена стая под наем в двустаен апар-
тамент 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 об-
заведена стая под наем в двустаен апар-
тамент 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 
съквартирантка на ливин. Телефон за 
контакт 773 746 3728 №17824
ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, В Palatine, 
собствени парко места, камина и тераса, 
близо до магазини и магистрали, изгод-
на цена! 8472192272 №17826

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

АВТОМОБИЛНИ КЛЮЧОВЕ, 
Цена US$ 135.00, Зипкод 60056, BG 
AutoGroup Автомобилен техник пред-
лага почти всички видове ключове, 
дистанциони, смарт ключове заедно с 
програмиране за вашият автомобил. Из-
пратете SMS: година, марка, модел. Тел.: 
708-632-7611 №18054
ЯСНОВИДСТВО, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Ясновидство, ас-
трология, номерология. кабала, лични 
и бизнес прогнози, лечение на карма-
та. Връзка чрез Вайбър. 3590886811646 
№18049
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.-бо-
яджийски 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 ками-
они 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 ками-
они 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 техниката във вашия дом.Компютри 
,бяла техника и телевизори.Готови сме 
да ви помогнем. Николай 6302200138 
№17872
ПРЕЗАПИС VHS НА DVD, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Запазете 
вашите домашни филми като ги преза-
пишете на DVD преди касетите да ста-
нат неизползваеми. 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 сним-
ки, JPEG формат. Запазете вашите ста-
ри ленти като ги направите дигитални 
снимки преди на станат неизползваеми. 
630-456-1366 №17806

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

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs
PRODAVAM VELOSIPED, 
Цена US$ 45.00, Зипкод 60176, Prodavam 
Velosiped v mnogo dobro systoqnie. 
Tel:630 386 5280 №18055
PRODAVAM PALATKA, 
Цена US$ 50.00, Зипкод 60176, 
PRODAVAM PALATKA \”COLUMBIA\” 4 
MESTNA.IZPOLZVANA E SAMO VEDNAJ I 
E KATO NOVA. TEL: 630 386 5280 №18060
CRYSLER TOUN&COUNTRY 2009, 
Цена US$ , Зипкод 60016, Прода-
вам CRYSLER TOUN&COUNTRY 2009 
/95000MLS перфектна-7000$. Тел.: 312-
722-7479 №17972
ПРОДАВАМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Продавам ри-
фър трейлър уабаш/кериър 2008. Пер-
фектно състояние. 20,000 тотал часове. 
Алуминиеви джанти, уинд скъртс, всич-
ко по окачването 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 
рифер трейлър Wabash-Carrier 2008 го-
дина в идеално техническо състояние. 
Wind skirts, алуминиеви джанти. Ново 
окачване. Нов авs valve. LED светлини. 
Нов seal на компресора ($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
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
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Н
якъде в „Красно село“ в Со-
фия има забутана малка 
уличка. Носи името на ве-
лика българска царица, за-
личено от комунистите и 

грозно и незаслужено забравено в наши 
дни, пише lentata.com. Царица Елеонора 
Българска е наречена още приживе ко-
ронованият ангел на България.

Когато царица Елеонора се омъжва 
за цар Фердинанд, нейна братовчедка 
и снаха на руския император казва: „Цар 
Фердинанд се жени за Елеонора, а Елео-
нора се омъжва за България". Думите са 
пророчески. От този момент до края на 
дните си, царицата отдава всичко за но-
вата си родина.

За сватбата държавата й прави пода-
рък от 150 хил. лв., а тя изумява всички, 
като веднага ги дарява за построяване 
на детски санаториум за костна туберку-
лоза край Варна. Започва да разпродава 
личните си семейни бижута и да дарява. 
На Червения кръст, за интернати за сле-
пи или глухонеми деца, за сиропитали-
ща. Едно от тези семейни бижута

спасява от разрушение 
Боянската църква

- местните искали да я съборят и на ней-
но място да изградят по-голяма. Царица 

Елеонора купува парцел за нова църква 
и организира реставрирането на стара-
та. Създава благотворително дружество. 
Когато журналистите я питат за нейната 
неуморна работа в помощ на нуждаещи-
те се, тя отговаря: „Да си царица е служ-
ба като всяка друга. Пък и царицата е та-
кава само в двореца“.

Като пряк очевидец на болката и стра-
данията от войната - била е милосърд-
на сестра по време на Руско-японската 
война, организира и лично финансира 
обучението на милосърдни сестри, оси-
гурява закупуването на най-съвремен-
ните по това време носилки за ранени.

Когато започва Балканската война, а 
после и Междусъюзническата, царица-
та е на фронта, облечена в своята бяла 
униформа. Гази калта, грижи се за ране-
ните, чете и пише писмата им до близки-
те, държи ръцете на умиращите. Когато 
гърците настъпват, Фердинанд изпраща 
заповед българските войници да се от-
теглят заедно с царицата, която е в бол-
ницата в района, а 160 ранени да бъде 
изоставени на милостта на врага. За 
първи и единствен път в живота си тя се 
възползва от своето положение и дава 
контразаповед на войниците - с прегра-
ден огън да се осигури изтеглянето на 
всички ранени. Царицата е

първата жена 
с орден „За храброст“

Но не по волята на царя и не защото е 
царица, а по настояване на войниците и 
техните командири.

Името й прекрачва границите на Бъл-
гария и за „коронования ангел“ се пише 
из цяла Европа, та чак отвъд Океана. По-
канена е от президента Удроу Уилсън да 
посети САЩ. По това време обаче вече 
е нелечимо болна, а болестта й е в на-
преднал стадий, и всички я съветват да 
не предприема пътуването. Тя пише до 
сестра си: „Длъжна съм да направя това 
за моята България. Америка е новата 
световна сила. И тя проявява интерес 
към нас. Повярвай ми, Зизи, човек тряб-
ва да живее заради онова, което може 
да вземе със себе си на оня свят…“. Уви, 
тази визита не се осъществява - при пъ-
туването здравето й се влошава и тя не 
може да продължи.

Н.В. Царица Елеонора Българска

завещава всичко, 
което вече не е дарила 
приживе

за благотворителност. Погребана е по 
нейна воля в двора на Боянската църк-
ва. Казват, че не е имало софиянка, коя-
то не е отишла на опелото й, а оцелели 
под нейните грижи войници всяка годи-
на посещавали гроба й.

През комунизма извергите заличават 
името й, а банда безпросветни уроди 
оскверняват и разкопават последната й 
обител, търсейки скъпоценности - те не 
знаели, че тази скромна и изключителна 
дама е оставила всичко на „родината на 
душата ми“, както сама наричала Бълга-
рия.

Царица Елеонора Българска – 
коронованият ангел
XЗа сватбата държавата й прави подарък от 150 хил. лв., 

а тя ги дарява за построяване на детски санаториум край Варна

Комунистите се опитват да заличат името на Царица Елеонора Българска.

Царицата помага на деца през целия си живот.
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Пиле на лютика

Отговор на кръстословицата от миналия брой

ВОДОРАВНО: Попара. Есо. Кортик. Пъдар. Тон. „Илиада”. Вокил. 
Налим. Ямбол. Офсайд. Ес. Кунц. Парк. Ърл (Елизабет). Глоба. 
Милорд. Сабат. Лай. Колумб (Христофор). Габър. Пуг. Бригадир. 
Принц. ТТТ. „Ала”. Ното. Ер. Ран. Квота. Залп. Аерогара. Ет. Хора. 
Лобода. Град. Гочо. Химера. Диомов (Стефан). СЕМ. Лефер. Басист. 
Роб. Щипок. „Теди”. Яр. Гето. Исоп. ГАЛАНТ. Шнур. Прелез. Лян. 
Офи. Ла. Ад. Хьог (Петер). Хралупа. ЖИЛЕТ. От. Скоч. Тъкан. Мо. 
Джек. Арак. Капиляр. Юнец. Трюм. Дишане. Ключица. Сила. Исай. 

ОТВЕСНО: Ропотамо. Трели. Огняр. Жюл. Пък. Рил. ТАРОМ. 
Беу. Авеню. Радиоклюб. Нобел (Алфред). Трол. Кеч. Ралф. Омре 
(Артур). „Горещо”. Фус. Ци Вар. Сърби. Кадафи (Муамар). Пикап. 
Нард. Гавра. Епир. Аорта. Детайл. Галоа (Еварист). Дросел. Чар. 
Солд. Садат (Ануар). Ги. Колаж. Кюс (Ласе). СОНИ. Габи. Аероб. 
ПЕ. Ит. Ми. Мелбърн. ТАМАТ. Залък. Ски. „Соар”. Оз (Франк). Досег. 
Декада. Оля. БТ. Птах. Видал (Гор). Тапи. Примка. Пролог. Силях. 
Ниши. Табу. Луи. Прост (Ален). Аньо. Лас. Бидон. Агне. Аче. Ян. 
Отмяна. Калций. ЦРУ. Омуртаг. Орей. 

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

Печено пилешко с кълцани пе-
чени чушки и домати и чесън – 
вкусна гозба за обяд или вечеря.

4 броя пилешки пържоли от бут без 
кожа се редят в тавичка, посоляват се 
и подправят със смлян черен пипер и 
сол на вкус. Поливат се с 2 с.л. олио. От-
горе се слагат 2 червени чушки и се пе-
кат в предварително затоплена фурна 
на 200 градуса за 20 мин.

Тавата се изважда от фурната, чушки-
те се слагат в чиния, а върху пилешките 
пържоли се редят 3 нарязани на филии 
домати. Тавата се връща във фурната и 

печенето продължава още 20 мин.
Ястието се изважда от фурната, чуш-

ките се обелват и скълцват на ситно. 
Доматите се обелват и се настъргват на 
ренде. Смесват се с кълцаните чушки и 
се добавят скълцани 2 скилидки чесън 
и сол на вкус.

Всичко се слага върху пилешките 
пържоли и се запича за 10-15 мин. на 
1800. Накрая се поръсва с дребно на-
рязан магданоз.

Да ви е сладко!  

Крем супа от леща

Крутонче хрупкаво изпечи и върху 
супата го поръси! Вижте тази нео-
бичайна постна вкусотия, полята 

с лимон и поръсена с пресен джоджен.
Режем 1 глава кромид лук и 2 мор-

кова на кубчета и ги задушаваме на ба-
вен огън за 2-3 мин. в сгорещен 3-4 с.л. 
зехтин. След 2-3 мин. добавяме нарязан 
един картоф и наситнени 3 скилидки че-
сън.

Слагаме и измита със студена вода 
200-250 г червена или обикновена леща, 
наливаме 2 л гореща вода и варим под 
капак за 20 мин.

Режем 3 филии стар хляб на еднакви 
по големина кубчета и ги запържваме в 

2 с.л. олио, като леко посоляваме. Отте-
гляме от котлона и поръсваме с ½ - 1 ч.л. 
червен пипер.

След като времето за варене изтече, 
добавяме 1 с.л. домашна зеленчукова 
подправка или 1 кубче зеленчуков бу-
льон. Поръсваме с пресни подправки 
джоджен и магданоз и посоляваме.

Варим за 5 мин. под капак и прехвър-
ляме в блендер. Пасираме супата и я 
сервираме в дълбока чиния.

Запържваме 1 ч.л. червен пипер в 1-2 
с.л. сгорещено олио и поливаме върху 
супата. 

Отгоре слагаме крутони, декорираме 
с магданоз и резенче лимон.
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ЛЮБА МОМЧИЛОВА

З
а личния живот на една от най-
успешните и красиви владетел-
ки в Европа през миналия век 
днес се знае малко.

Мария Румънска е родена 
през 1875 г. в графство Кент и е внучка на 
легендарната английска кралица Викто-
рия. На 18 години тя става кралица на Ру-
мъния чрез брака си с румънския принц 
Фердинанд I Виктор, който се възкачва 
на румънския престол, но тъй като Пър-
вата световна война вече е започнала, 
коронацията на кралската двойка се от-
лага за 1922 г.

Въпреки това Мария показва силен ха-
рактер на патриот и управник, както ис-
торици пишат. Оказва силно влияние 
върху политиката на страната си, като 
именно тя настоява Румъния да се вклю-
чи във войната на страната на Антанта-
та. Кралицата се записва като медицин-
ска сестра на Червения кръст и се грижи 
с голям любов и всеотдайност за ранени 

войници. Даже по това време успява да 
напише и книгата си „Моята страна“, като 
със средствата от продажбата й

финансира Червения кръст
Винаги усмихната, със златисти коси и 

сини очи, Мери или Миси, както са я на-
ричали нейните поданици, е била лю-

бимка на всички. Като кралица тя събира 
овации, но в личния си живот е дълбоко 
нещастна жена. Тя обича Фердинанд и е 
силно привързана към него и към шестте 
си деца, но истинската любов непрекъс-
нато бяга от нея.

В имението на своята приятелка Мар-
та Бибеску Миси среща румън-
ския аристократ Барбу Щърби. 
Той е красив, привлекателен и 
най-вече изпитва силни чув-
ства към своята кралица. Готов 
е да й помогне с всичко и дори 
да жертва живота си за нея.

През 1918 г. Мария се за-
познава и с 51-годишния вое-
нен летец, канадеца Джоузеф 
Бойл. Бойл е собственик на 
спортни клубове, има бизнес 
с животни и организира експе-
диция до Клондайк. По време 
на Първата световна война той 
е доброволец летец. И Щърби, 
и Бойл имат съпруги, но и два-
мата

се съревновават 
за любовта на Мария

Една година след смъртта 
на Бойл (1923 г.) Миси изпада 
в тежка депресия и предпри-
ема едно спасително пътуване до Южна 
Добруджа. Четиридесет и деветгодиш-
ната Мария била пленена от балчишките 
бели скали и морето, от вековните дър-
вета, полските цветя, от водопадите и ру-
чеите, които се стичали по земята. Тогава 
Мария взема решение, което й помага да 
се лекува от духовните си рани.

По-късно ще напише за мястото, което 
е зърнала заедно със сина си принц Ни-
колай през 1921 г.: „Цял живот съм мечта-
ла за такова място, представяйки си, че 
то може да бъде открито само в Италия, 
а ето го тук в Балчик". Дава му турското 
име „Tenha Yuvah“, което ще рече самот-
ното гнездо.

И построява легендарния 
си Дворец

През годините обаче той и градините 
му остават запомнени като „Тихото гнез-
до“.

Едновременно с градежа на вилата, 
тече и оформянето на градините око-

ло нея. Създаден е ансамбъл от сгради, 
парк, цветни алеи - едно миниатюрно 
стопанство, което разполагало със собст-
вена охрана, електроцентрала, поща, 
столова, разсадник за зеленчуци и цветя, 
овощни градини и лозя.

В библейски стил - от камък с изсече-
ни върху него кръстове, Миси изграж-
да Сребърния кладенец. Нарича го така 
заради кристално чистата ледена вода с 
прекрасен вкус, която утолява и в днеш-
но време всяка жажда.

Строителството на Двореца и гради-
ната приключват през 1936 г. Две години 
по-късно, на 18 юли 1938 г., Миси умира. 
Погребана е до съпруга си в манастира 
„Куртя де Арджеш“, но съгласно послед-
ното й желание сърцето й е погребано

в любимия й дворец 
в Балчик

Дворецът на румънската кралица сега 
кротува под слънцето на брега на море-
то сред спокойствието на разкошния си 

парк. Бившата лятна резиденция на кра-
лица Мария е разположена на около 2 км 
югозападно от Балчик.

Годината е 1924-та. Кралицата на Румъ-
ния се влюбва от пръв поглед в малкото 
късче българска земя, разположено на 
брега на Черно море. Местността, в коя-
то е издигнат „Двореца“, се криела между 
балчишките бели скали и морето - една 
истинска частица от рая. На това място, 
в уединение и покой, кралицата прека-
рала най-хубавите си мигове. Вековните 
дървета, полските цветя, ручеите и пти-
ците, дори заглъхналите стари воденици 
и пресъхналите каменни чешми омагьо-
сали първата дама на Румъния и тя поже-
лала след нейната смърт сърцето й да ос-
тане завинаги тук... В нейната вълшебна 
приказка от камък и цветя...

Две години Дворецът в Балчик пази 
сърцето на Миси. След връщането на 
Южна Добруджа на България обаче сър-
цето й е пренесено и препогребано в за-
мъка Бран.

Една запленена от 
българското море кралица
XМария Румънска превръща мястото сред гористите 

склонове на Балчик във вълшебна приказка от камък и цветя

Сн. Wikipedia

https://www.russianschool.com/
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Н
ос Калиакра представлява 
тесен полуостров, издъл-
жен на 2 км в морето с висо-
чина до 70 метра. Със свои-
те многобройни пещери в 

отвесните подводни и надводни скали 
той привлича много морски птици и во-
дни животни, сред които черноморския 
тюлен. При повече късмет, вглеждайки 
се в морската шир, може да се зърнат и 
танцуващите делфини.

Разположен близо до село Българево, 
на 12 км източно от Каварна и североиз-
точно от Варна се намира най-красиво-
то и най-странното място по северното 
ни черноморско крайбрежие. Като клин 
се вдава навътре в морето тясно скалис-
то полуостровче. Този издатък от сушата 
завършва с отвесни 70-метрови скали. 
Те са твърди варовици и конгломерати, 
образувани в някогашно плитко сармат-
ско море. Железните окиси, с които са 
наситени, придават пурпурночервена 
окраска на носа. Той е

оприличаван 
на пламтящ меч

който разсича синьозелените води на 
морето, а отвесните му склонове го пра-
вят непристъпен и величествен.

Поради своята красота този край е по-
лучил името Калиакра, което значи „кра-
сив нос". Непристъпността на скалите 
станала причина още в дълбока древ-

ност тук да се изгради крепост. Траките 
я наричали Тиризис, римляните - Акра, 
а византийците - Акрес Кастелум. При 
българския владетел Добротица кре-
постта получила името си Калиакра. 
През 1444 г. до нос Калиакра спрели ри-
царските войски на Владислав Варнен-
чик в похода си срещу Османската им-
перия.

Брегът е стръмен, с отвесни скали, 
които се спускат

стремглаво надолу 
към морето

Според някои изследователи нос Ка-
лиакра е бил заселен отпреди около 
7000 г.пр.н.е., за което свидетелстват 
открити паници, сечива, крайбрежната 
ивица е била на 160 м дълбочина, когато 
нивото на Черно море е било далеч под 
днешното равнище.

През IV-III в. пр.н.е. тук е живяло тра-
кийското племе теризи, по името на кое-
то селището е наречено Тиризис акра. 
По-късно пада под властта на Рим, а 
след това и на Византия.

По време на Втората българска дър-
жава културният и икономическият жи-
вот в Калиакра се възражда. През XIV-XV 
в. името Калиакра се среща в редица мо-
реплавателни карти, като означава „До-
бър и хубав нос“.

С името Калиакра селището се споме-
нава за първи път в края на 13 в. Писме-
ните сведения говорят за мощен сред-
новековен град, в който владетелят сече 
собствени монети и

превръща крепостта 
в църковно средище

Залезът на крепостта настъпва със 
завладяването й от османските нашест-
веници. Последните известия за Калиак-
ра са свързани с морска битка в залива 
на носа между контраадмирал Ушаков и 
турския флот през 1791 г., в която руска-
та армада надделява.

Своят най-голям разцвет Калиакра по-
лучава през втората половина на XIV в., 
когато става столица на независимото 
българско деспотство в Добруджа, уп-
равлявано от владетеля Добротица. Той 
го превръща в добре укрепено и сил-
но развито пристанище. Създава флот и 
развива активна външна търговия.

В края на XIV в. Калиакра оказва силна 

и продължителна съпротива на осман-
ските нашественици, които я завладяват 
през 1418 г.

Историята на Калиакра е разнолика

и обгърната с много 
тайнственост

Средновековната твърдина е разпо-
ложена върху издадения на 2 км в море-
то нос на Добруджанското крайбрежие. 
Стръмните скалисти брегове са били ес-
тествената й защита. Затова калето било 
бранено със стени откъм сушата, коя-
то била най-уязвима. Те са разположе-
ни последователно една след друга и 
прекъсват достъпа до носа. Най-добре 
е запазена тази, която е защитавала въ-
трешния град - била е висока 9 метра и 
е завършвала със зъбери. Пред крепост-
ната стена е имало ров, през който

е прехвърлян 
подвижен мост

Така вътрешният град бил добре укре-
пен и на практика трудно превземаем.

В западната страна на носа, който бил 
защитен от опасните северозападни 
ветрове, се е намирало пристанището 
на Калиакра. То било известно на сред-
новековните мореплаватели като важно 
и голямо, сигурно пристанище.

Не е известно кога крепостта пада под 
турска власт. След поражението, кое-
то християнските войски претърпели 
от турците в битката при Никопол на 25 
септември 1396 г., унгарският крал Си-
гизмунд успял да се спаси, като избягал 
с кораб по Дунав, успял да се добере до 
Цариград и оттам през Дубровник отпъ-
тувал за родината си.

Легендите
С нос Калиакра се свързват мно-

го легенди. Най-известната от тях 
разказва за 40 български девойки, 
които завързват косите си една 
за друга и се хвърлят в морето, 
за да не попаднат в ръцете на ос-
манските поробители. Днес в на-
чалото на нос Калиакра се издига 
обелиск, наречен „Портата на 40 
девици“ в памет на това събитие.

Друга легенда разказва за свети 
Никола, покровителя на моряци-
те. Тъй като се стремял да избяга 
от турците, които го преследвали, 
земята под краката му се разтяга-
ла, но напразно. Той бил заловен 
и убит. На самия край на носа сега 
има малък параклис, реставриран 
през 1993 г., символизиращ него-
вия гроб.

Името на местността е проме-
няно няколко пъти през вековете 
- Тетрасиада, Акре и Калиакра. Оз-
начава „красив нос“ заради черве-
ния цвят на скалите. Според мест-
на легенда кръвта на защитниците 
на крепостта, построена тук през 
4 в. пр.н.е., се е пропила в скали-
те и така те добиват цвета си. Тази 
крепост по-късно става римско, 
а после и византийско владение. 
През средновековието е използ-
вана за мюсюлмански духовен 
център.

На старата и пропита с история 
земя на нос Калиакра може да ви-
дим останки от крепостни сте-
ни и ровове, черкви, гробници, 
кладенци, жилищни помещения 
и стопански постройки от антич-
ността и средновековието. Част 
от материалната им култура е из-
ложена в малък археологически 
музей, направен в една от пеще-
рите тук.

XТова е едно от най-красивите места  
в България, където човек може да простре 
погледа си отвъд безкрайността

Нос Калиакра: 
Поглед към безкрая

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com



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

16 - 22 септември 2020 г.54

Денят е 25 август и на малка 
лодка в Атлантическия оке-
ан баща и син празнуват рож-
дените си дни. Това е 73-ият 
ден от предизвикателството 

Neverest Ocean Row, в което Макс и баща 
му Стефан Иванов опитват да изминат 
разстоянието от Европа до Южна Амери-
ка само с гребане. С тази експедиция те 
искат да насочат общественото внима-
ние към нуждата от донорство на органи 
в България и да привлекат повече под-
крепа за инициативата „Да! За живот!“, 
разказва „Свободна Европа“.

Стефан и Макс са родени в два поред-
ни дни – на 24 август Стефан става на 48, 
а на 25-и Макс навършва 17 години. Тази 
година рождените им дни са особено 
специални

защото ги заварват 
в открито море

а и са само двамата – далеч от близки и 
приятели, с които иначе биха били зао-
биколени.

„Празнуваме много различно. За мен 
вчера празникът започна още в първи-
те минути на деня – в 12 часа и някол-
ко минути. Хвърлихме въдица да хва-
нем някоя голяма океанска риба и само 
след няколко минути се хвана махи-ма-
хи (делфинова риба - б. р.). Това е една 
сребриста, фосфоресциращо синя риба, 
с жълта опашка, която е голям хищник и 
е много активна. Месото й е много неж-
но. Макс филетира рибата и си направи-
хме страхотно суши“, казва Стефан в те-
лефонен разговор с изненадващо добро 
качество, пише „Свободна Европа“.

Нямат торта, нито свещички, но пък 
по случай двата празника те отделят по-
вече време от обичайното, за да се чуят 
със семейството си и приятелите в Бъл-
гария. На следващия ден, за рождения 
ден на Макс, Стефан решава да направи 
още нещо специално. Синът му получава 
4 пакета от сухата храна, с която основно 
се изхранват, от които може да си избере.

„Това беше много мило. Да си избера 
аз специално от всички тези пакети как-
во бих искал да ям днес и да имам избор 
за първи път. Обикновено просто взи-
маш пакета и каквото ти се падне, това 
ядеш. Днес имам кокосов поридж (ове-

сени ядки - б. р.) за закуска, за обяд ще 
имам макарони с кашкавал и за вечеря 
мисля да ям фарфале, които са пак ма-
карони във формата на панделки със 
сос от горгонзола и лук“, разказва Макс 
с осезаемо вълнение в гласа.

Освен „пиршеството“, което двамата 
си устройват на 24 и 25 август, необичай-
ни за експедицията досега са и метео-
рологичните условия, в които посрещат 
рождените си дни.

За 3 месеца 6000 км 
само с греблата си

Откакто тръгнаха на 14 юни от приста-
нищното градче Портимао в Португалия, 

двамата живеят денонощно 
на лодката Neverest, коя-
то построиха сами в га-
ража си в София. Те 
гребаха непрекъс-
нато на смени от 
по 2 часа и за по-
следните близо 3 
месеца изминаха 
над 6000 км. Експе-
дицията обаче про-
дължава по-дълго от 
очакваното заради не-
предвидени усложнения, 
причинени от технически по-

вреди, метеорологични осо-
бености и промени в пър-

воначалния маршрут, 
налагащи се заради 

пандемията от коро-
навирус.

Все пак куражът 
на двамата не стих-
ва въпреки труд-
ностите, може би 

защото всеки ден е 
изпълнен с неподо-

зирани преживявания 
- истории за китове, коса-

тки, делфини, летящи риби, 
повредени и поправени с подръч-

ни материали навигационни уреди и со-
ларни панели, собственоръчно уловено 
и приготвено суши, проблеми в „Меж-
дутропичната конвергентна зона“, без-
ветрие, бури, жега, черни облаци и тро-
пически дъждове.

В близо едночасовото телефонно ин-
тервю за „Свободна Европа“ Макс и Сте-
фан успяха да разкажат само част от пре-
живяванията си, като сами трябваше да 
се обадят чрез сателитния телефон на 
лодката. В този момент – на 25 август 
около 15 часа следобед българско вре-
ме - двамата се намираха на приблизи-
телно 700 морски мили североизточно 
от бреговете на Френска Гвиана, близо 
до Средноатлантическия хребет на Ат-

лантическия океан. Докато четете това, 
те уверено продължават към Венецуела.

Безветрието не ги спира
През първите два месеца от приключе-

нието двамата гребци изминават средно 
по 100 км на ден. Спазват „желязна дис-
циплина по отношение на гребането“, 
сменяйки се по график на всеки 2 часа. 
Около 70-ия ден от експедицията обаче 
те попадат в Междутропичната конвер-
гентна зона (Intertropical convergence 
zone), в която цари безветрие. Това зна-
чително ги забавя.

„Това е зоната между 5 градуса север-
на ширина и 5 градуса южна ширина, 
където няма хоризонтален вятър, а има 
почти само вертикален вятър, тъй като в 
северната част на тази зона минават се-
верните пасати, а в южната - южните па-
сати“, обяснява Стефан.

Тук вятърът е много променлив и не 
позволява на лодката да се движи, дори 
и те да гребат „с всички сили“.

„От малко повече от една седмица сме 
в тази зона и трябва да оставим гребла-
та, да хвърлим морската котва, не защо-
то е опасно, а защото е безсмислено да 
се борим с този вятър“, казва Стефан.

Друга особеност на зоната е, че и вре-
мето е много променливо и в рамките на 
едно денонощие покрай двамата море-
плаватели преминават всякакви различ-
ни метеорологични условия.

„Буквално в рамките на няколко часа 
можеш да видиш най-различно вре-
ме. Дори като се огледаш около лодка-
та на 360 градуса, можеш да видиш две, 
три, четири, пет, някой път и 6 зони око-
ло себе си, където все едно са различни 
дни. 

В някои зони има черни 
облаци, в други валежи 

И зависи откъде ще задуха вятърът, за 
да те вкара в някои от тези зони. Така че 
се радваме на много променливо време. 
Вчера беше най-горещият ден, откакто 
сме тръгнали, беше 38 градуса на сян-
ка. Но след тропически дъждове на два 
пъти, температурата падна на 28 граду-
са. Така че вчера беше страхотен, споко-
ен и приятен рожден ден сред природа-
та“, Стефан описва 24 август на лодката 
Neverest.

В малка лодка насред Атлантика: 
Двоен BG рожден ден
XМакс и Стефан преполовиха Атлантическия 

океан заради благородна кауза
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Б
ългаринът Мирослав Барня-
шев, познат с прозвището 
„Русев“, дебютира във втора-
та най-голяма кеч компания в 
САЩ - All Elite Wrestling (AEW).

Преди няколко месеца Барняшев беше 
освободен от договора си с WWE - компа-
нията на Винс Макмеън, добре позната и 
в България още от началото на века.

Пловдивчанинът вече ще се подвизава 
под името Миро (Miro), тъй като „Русев“ е 
запазена търговска марка на бившите му 
работодатели. Първата му поява беше в 
шоуто AEW Dynamite на 9 септември, къ-
дето беше представен от британеца Кип 
Сейбиън.

Сейбиън обяви, че Миро ще е бъдещи-
ят му кум (best man) - заигравка с пряко-
ра, който нашенецът очевидно ще има в 
AEW - The Best Man (Най-добрият мъж).

AEW е кеч компания, която беше съз-
дадена през 2019 г. от Тони Хан - синът 
на собственика на футболния тим „Фу-
лъм“ и отбора по американски футбол 
„Джаксънвил Джагуарс“ Шахид Хан. Са-
мият Шахид Хан, чието състояние се оце-
нява на

над 11 милиарда долара
е и основен инвеститор на новото начи-
нание, на което синът му е президент.

Най-популярното лице на компанията 
е Крис Джерико, който е с AEW от самото 
начало и помогна за популяризирането 
й отвъд Океана.

Миро е поредното бивше лице на 
WWE, което подписва договор с фами-
лията Хан. Българинът беше освободен 
от договора си с компанията на Винс 
Макмеън през април т.г., когато в усло-
вията на задълбочаващата се пандемия 
WWE освободи значителен брой кечис-
ти, припомня webcafe.

Преди това Миро, или Русев, беше из-
ползван все по-рядко в телевизионните 

шоута, въпреки че в един момент в пе-
риода 2017-2018 г. беше сред най-попу-
лярните образи на екрана, а тениските 
с репликата „Happy Rusev Day“ в цвето-
вете на българския флаг бяха сред най-
добре продаваните артикули на компа-
нията.

Съпругата му Лана продължава да е 
под договор с WWE, което означава, че 
двамата работят в конкурентни компа-
нии.

Пловдивчанинът по-рано тази година 
си направи акаунт и в популярната гей-
мърска платформа Twitch.

Мирослав Барняшев с  
нов дебют в кеча в САЩ
XТой вече няма да се състезава с прозвището „Русев“, а с Миро

Българка 
удари големия 
джакпот в ОАЕ

Българката е ударила джапота в 
ОАЕ. Таня Витанова е спечели-
ла голямата печалба в лотари-

ята „Големият билет“ в ОАЕ.
Новината съобщават медии в 

Емирствата, цитирани от „Марица". 
Тегленето е на всяко трето число, а 
нашенката е щастливката за септем-
ври. Билетът е донесъл на българка-
та печалба от 1 милион от местната 
валута или около 450 000 лева. Ме-
диите не съобщават подробности 
за Таня освен името. Но разказват 
нашироко за победителя в лотари-
ята за август. Това е индийски еми-
грант, който е ударил 10 милиона. 
Той пристига в ОАЕ едва на 5 години. 
Сега е IT инженер, женен, с две деца.

Българин сред най-добрите на Евро 2020 по волейбол
Волейболистът от националния от-

бор за юноши до 18 години Георги Та-
таров (на снимката) спечели индивиду-
алната награда за най-добър диагонал 
на европейското първенство в Италия.

Родният представител заслужи от-
личието след страхотното си предста-

вяне в малкия финал срещу Полша, в 
който българите отстъпиха с 1:3 гейма. 
Жоро бе топреализатор с 30 точки и за-
служено получи отличието.

Татаров дублира наградата си от ми-
налата година - тогава той бе отличен 
за най-добър на поста при юношите до 

18 години.
Състезателите на Италия, Чехия и 

Полша получиха останалите статуетки.
Най-полезен играч (MVP) стана Лука 

Поро от шампионския тим на „скуадра 
адзура“, като взема и наградата за най-
добър посрещач.Сн.: Sportal

https://www.facebook.com/www.mdmtruckrepair/
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З
амисляли ли сте се колко мно-
го ненужни знаци, плакати, 
имена на фирми и рекламни 
лога попадат в полезрението 
ни ежедневно? И дали, привли-

чайки вниманието ни, не отклоняват по-
гледа ни от нещо съществено за ума и за 
сърцето?

Двама австрийски творци решиха да 
експериментират и да скрият ненуж-
ното, за да покажат останалото и да ви-
дят на практика дали то е по-важно. 
Кристоф Щайнбренер и Райнер Демпф 
демонстрираха нагледно колко много 
визуален боклук има около нас със своя 
проект „Изтрий“ („Delete“).

Така популярната търговска улица 
Neubaugasse във Виена останала без ре-
кламни знаци цели две седмици. Целта 
на проекта била всички изписани зна-
ци, лозунги, имена на фирми и реклам-

ни лого, които обикновено привличат 
вниманието на преминаващите хора, да 

бъдат закрити чрез „тапетирането“ им с 
монохромни  жълти платна. 

Артистите искали да покажат не само 
колко много рекламни знаци има около 
хората, но и да поживеят поне малко без 
досадните реклами, разказва „Антракт“.

На двамата създатели на проекта им 
се наложило да платят на собственици-
те на заведения и магазини, за да бъдат 
поставени жълтите платна върху рекла-
мите. Все пак успели да ги убедят, че със 
закритите знаци хората ще обръщат по-
вече внимание на това, което е изложе-
но на витрините.

Според авторите на проекта покрива-
нето на знаците и посланията е позволи-
ло да изпъкне свързаността на сградите, 
както и техните облик и форма. Прово-
кирана е била и дискусия за това как се 
използва публичното пространство.

Имало е и хора, които са станали жерт-
ви на проекта, като след покриването на 
знаците напълно са загубили чувството 
си за ориентация.

Delete: Или как 
да изчистим 
„визуалния боклук“

Снимки: antrakt

XКакво ще стане, ако закрием всички реклами и знаци навън
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Почина британската актриса 
Даяна Риг, която се превърна 
в модна икона през 60-те го-

дини на миналия век с ролята си на 
агент Ема Рийл в тв сериала „Отмъс-
тителите“.

Риг, която бе на 82 г., е издъхнала 
в дома си, заобиколена от близките 
си, съобщи агентът й. Дъщерята на 
актрисата Рейчъл Стърлинг уточни, 
че майка й е починала от рак, който 
бил диагностициран през март.

Риг се прослави и с роля в шпион-
ския трилър от поредицата за агент 
007 „В служба на нейно величест-
во“, където изигра ролята на един-
ствената жена, омъжвала се Джеймс 
Бонд.

На съвременните киномани тя е 
известна с превъплъщението си в 
образа на Олена Тирел от „Игра на 
тронове“.

Никол Шерцингер готова  
за бебе

Настъпва есен, а тя освен настроение за 
късно море, носи и определени рискове. 
Оказва се, че есенните обувки могат да бъ-

дат опасни за здравето на хората.
„Хипотермията на глезените може да предизви-

ка сериозно възпаление на ахилесовото сухожи-
лие“, предупреждават лекари.

Мокрите или влажни обувки могат да донесат 
настинка или възпаление на ахилесовото сухо-
жилие, което се характеризира с огромно зачер-
вяване, много силна болка и невъзможност да се 
стъпва на болния крак.

Съветът е да се премине към есенни обувки, ко-
гато температурата се задържи около 14 градуса. 
Не трябва да са зимни, те трябва да дишат. Според 
експертите не е необходимо при първите студове 
да се обуват зимни ботуши.

Сингапурската авиокомпания „Singapore 
Airlines“ планира в края на октомври да пус-
не „полети доникъде“. Самолетите ще изли-

тат и ще се връщат на летище „Чанги“ в опит да се 
преодолеят икономическите затруднения пред 
авиокомпаниите, възникнали вследствие коро-
навируса.

Времетраенето на „полетите доникъде“ ще 
бъде около три часа, а пътниците ще заплащат це-
ната частично с туристически държавни кредити.

Няколко авиокомпании, включително EVA Air в 
Тайван, организираха подобни „полети доникъ-
де“ в опит да се справят с драстичния спад във 
въздушните превози, предизвикан от пандемия-
та от коронавирус.

Авиокомпанията по-рано оповести намерени-
ята си да съкрати около 2400 служители заради 
пандемията.

Есенните обувки могат да 
бъдат опасни

Авиокомпания пуска 
полет до... никъде

Руски милиардер съди Наоми 
Кембъл за милиони

Почина единствената жена, 
омъжила се за Джеймс Бонд

Връзката на Шерцингер и Том Еванс се 
задълбочава и двамата вече са готови 
да започнат свое семейство. Според 

медии, изпълнителката и играчът по ръгби 
се опитват да си направят бебе и дори ог-
леждат за семеен дом. Засега Том живее за-
едно с брат си и техен приятел в Лондон.

„Том е казал на свои приятели, че взима 
добавки, които подсилват плодовитостта. 
Той е много влюбен в Никол и двамата са го-
ворили сериозно по темата за децата“, казва 
приятел на Еванс.

Двойката започна да се среща, след като 
се запозна в шоуто „X-Factor“, където Шер-
цингер беше съдия, а Еванс показваше 
уменията си на сцената. Преди това изпъл-
нителката беше с родния тенисист Григор 
Димитров, но до сватба и деца така и не се 
стигна.

Наоми Кембъл е влачена по съ-
дилища от бившия си приятел, 
който е завел дело за милиони 

долари, твърдейки, че тя му е длъжни-
ца. Според правни документи бивши-
ят на Наоми, руският бизнесмен Вла-
дислав Доронин, твърди, че тя отказва 
да му върне пари, които той й е дал на-
заем, и все още държи негова ценна 
собственост на повече от $3 млн. Все 
още не е ясно колко пари твърди, че й 
е дал назаем.

Супермоделът започна да се среща 
с руския милиардер още през 2008 г. и 
те бяха заедно 5 г., преди да се разде-
лят през 2013 г. Влад я обсипваше с по-
даръци, включително разходки с яхта-
та му и къща във формата на Окото на 
Хор на остров Клеопатра в Турция.

Сега, 7 години след раздялата им, 
Влад явно търси отмъщение.
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Мъж от Илинойс, търсещ признание от Ги-
нес като най-възрастния гмуркач в света, 
се потопи във водата по случай с100-го-

дишния си юбилей.
Бил Ламбърт от Рокфорд е останал под вода в 

езерото Пърл 27 мин. Изискването е гмуркането 
да продължи минимум 20 мин. Възрастният мъж 
е направил опита си за рекорд два дни, след като 
е навършил 100 г.

Настоящият световен рекорд се държи от бри-
танеца Уолъс Реймънд Ули, който го поставя през 
2019 г. на 96 години и три дни.

Ламбърт казва, че се е гмуркал в Мексико на 
98-годишна възраст, но тогава не е кандидатствал 
за рекорд на Гинес.

Столетникът споделя, че се надява да подо-
бри собственото си постижение, гмуркайки се на 
101-годишна възраст догодина.

В средата на септември тиквите могат да се 
превърнат в идеалния продукт за отслабва-
не през есента и началото на зимата.

Всички сега търсим храна, която да бъде вкус-
на, засищаща и в същото време нискокалорич-
на. Няма толкова много такива продукти. Обик-
новено всичко вкусно има и високо съдържание 
на калории, захар, масленост, а тиквата - особено 
печената - е приятно изключение. Тя има малко 
калории, но създава усещане за ситост благода-
рение на влакнестата си структура.

Тиквата е вкусен продукт. Ако включим тиква в 
диетата си, калорийното съдържание на храната 
ни ще намалее. Това е важно за здравословното 
отслабване. За съвременния човек тиквата е до-
бра храна“, смятат диетолози.

Печената тиква топи 
килограми

Кевин Спейси 
отново на съд

Принц Чарлз спря парите  
на Хари и Меган
Принц Чарлз е престанал да 

подпомага финансово Хари и 
Меган след сделката им с Нет-

фликс.
След като семейството се отказа 

от задълженията си към британска-
та корона и се премести да живее в 
САЩ, принц Чарлз ги подпомагаше 
за текущите разходи.

Те още тогава имаха значително 
състояние. Меган притежаваше от 
пет до седем милиона долара, пре-
димно от хонорари от сериала „Кос-
тюмари". Хари разполага с 25 до 40 
милиона британски лири от наслед-
ство от майка си и от прабаба си, 
кралицата майка Елизабет.

През този месец Хари и Меган 
сключиха договор с Нетфликс за 
продуциране на филми и сериали. 
Финансовите подробности не бяха 
разкрити, но те могат да получават 
до милион долара за всеки от тях.

Кайли Дженър се сдоби  
с „нови“ устни
22-годишната милиардерка 

Кайли Дженър показа в Ин-
стаграм уголемените си уст-

ни, пърхайки с мигли в чисто нов розов 
ролс-ройс, след като хвърли бомбата, 
че слага край на шоуто 14 г. след нача-
лото му.

Доказвайки, че има пари за харчене, 
тя се появи в скъп дизайнерски аутфит - 
розова шапка Prada, съчетана с миниа-
тюрна чанта Birkin, които демонстрира 
от лъскавото превозно средство.

Майката на двегодишната дъщеря 
Сторми излъчваше увереност, гледай-
ки съблазнително в камерата, докато 
промотираше новия си филър за устни.

Нейните перфектно напълнени устни 
не останаха незабелязани от феновете 
й, които я засипаха с комплименти.

По време на пазената в тайна бре-
менност тя е спряла да използва хиал-
уронова киселина.

Стогодишен мъж се гмурна 
за рекорд на Гинес

61-годишният актьор Кевин Спейси отново 
е обвинен в изнасилване. Този път двама 
мъже твърдят, че ги е подмамил в дома си 

през 80-те под предлог за уроци по актьорско май-
сторство. Там, според ищците, актьорът ги е прину-
дил да правят секс. По време на престъплението все-
ки от тях е бил само на 14 г.

Един от мъжете по-рано е обвинил актьора в изна-
силване. Антъни Рап през 2017 г. е направил изявле-
ние, но тогава съдът решил да прекрати делото пора-
ди изтичане на срока на давност.

Последното дело срещу Кевин беше закрито през 
есента на 2019 г.

Спейси, артистичен директор на лондонския теа-
тър „Олд Вик“ между 2004 и 2015 г., е една от първите 
холивудски звезди, обвинени след скандала с Харви 
Уайнстийн.
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Памела Андерсън като че ли 
изчезна от медийното прос-
транство през последните 

няколко месеца. През февруари тя 
ни шокира с новината, че след 12 
дни брак вече иска развод.

Актрисата обаче отново е на кри-
лете на любовта. Според близки до 
нея, тя има нов мъж до себе си, при 
това доста по-млад от нея. Близо 7 
месеца след раздялата с бившия й 
съпруг Джон Питърс е започнала 
връзка със своя охранител Дан Хей-
хърст.

Според американски издания, 
Андерсън се почувствала доста са-
мотна по време на пандемията и ви-
дяла в охранителя си човек, с когото 
може да споделя. Постепенно ис-
крата между тях пламнала, но два-

мата все още не искат да застанат 
официално пред камерите.

 Преди Джон Памела има още три 
неуспешни брака.

Три берберски лъвчета се родиха в чешки зо-
опарк. Новородените увеличават малоброй-
ната оцеляла популация на редкия подвид, 

който е изчезнал в дивата природа.
Трите лъвчета са женски и са родени на 5 юли в 

парка Двур Кралове. Тази седмица те вече са из-
лезли навън под зоркото наблюдение на майка си 
Халила.

Берберският лъв е напълно изчезнал благода-
рение на човека, макар някога да е бил един от 
най-многобройните, обитавал Северна Африка. 
Изтребването му започва още от гладиаторите в 
Римската империя и приключва с лова в съвре-
менността. Смята се, че берберският лъв изчезва 
в природата в средата на 60-те години. Оцеляват 
само няколко десетки лъва от личната колекция 
на краля на Мароко.

Останките на десетки изчезнали гиганти и 
други праисторически същества са откри-
ти в Зумпанго, в северния край на столица-

та, който лежи на дъното на пресъхнало древно 
езерно корито.

„Повече от 100 мамути, древни камили, коне, 
бизони, риби, птици, антилопи и гризачи вече са 
възстановени“, каза Хесус Канторал. Смята се, че 
повечето животни са бродили по Земята преди 10 
000 - 25 000 г.

Ценните останки се съхраняват добре по вре-
ме на работата по изграждане на летището, кое-
то президентът Лопес Обрадор обеща да бъде от-
крито през март 2022 г.

Експертите смятат, че голямото количество ма-
мути са били привлечени в района от храната и 
водата, осигурени от езерото, съществувало в 
праисторически времена.

Три редки лъвчета се 
родиха в чешки зоопарк

Откриха най-голямото 
гробище на мамути

Памела Андерсън отново 
е влюбена

Изпълнителката на „Wrecking Ball“ 
претърпя операция на гърлото си 
в края на миналата година и имен-

но от тогава е трезва и с нови цели. Тя го-
вори открито и за употребата на наркоти-
ци и алкохол и това как зависимостта й е 
повлияла на семейството й.

Първо усетила, че гласът й се проме-
ня. После дошла и диагнозата - гласните й 
струни се подували заради наличието на 
течност в тях.

Майли си дала сметка, че гласните стру-
ни са като лицето, което събира бръчки и 
разказва истории. Днес тя споделя, че е 
по-мъдра и не страда от махмурлук.

„Вече не пуша и съм напълно трезвена. 
Последно пих преди операцията, после 
разбрах какво причинява алкохолът на 
гласните струни“, признава тя.

Операция преобърна живота  
на Майли Сайръс

Джони Деп има нова любима

57-годишният Джони Деп 
има нова любов - 24 го-
дини по-млада от него 

жена.
Холивудският актьор е забелязан 

в лондонски хотел в компанията 
на 33-годишната немска манекен-
ка и модел Софи Херман. Очевидци 

споделиха, че Деп изглежда „много 
щастлив". Репортери пък научиха, 
че моделът живее в Лондон, а Джо-
ни е пристигнал там за снимки.

Двойката се е срещнала в начало-
то на 2020 г., като Софи е поела ини-
циативата. Тя записала телефонния 
си номер на лист хартия и тайно го 

пъхнала в китарата на Джони. След 
това актьорът й се обадил, като 
първоначално са били ограничени 
само до комуникация от разстоя-
ние, но сега решили да се сближат.

Деп също открито се афишира 
в акаунта на любимата си в Инста-
грам.
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Бившата любима на Леонардо ди 
Каприо, моделът Жизел Бюндхен, 
разказа как се бори с пристъпите 

на силна тревожност.
40-годишната Бюндхен отбеляза, че 

първите й симптоми на това психично 
разстройство започват да се появяват 
в началото на 2000 г. За да се пребори с 
паник атаките, започнала да медитира 
сутрин, ставала в 5:30 и правила диха-
телни упражнения. Освен това замени-
ла традиционното кафе с цигара су-
трин с тичане.

Моделът призна, че в началото й е 
било трудно да свикне с новия начин 
на живот. Първите няколко седмици тя 
страдала от главоболие.

Борейки се с пристъпите на тревож-
ност, Бюндхен се убеждава, че всяко 
състояние не може да продължи веч-
но. Моделът смята за важна подкрепа-
та на роднини и приятели.

Леопард се разходи из ресторанта на луксо-
зен хотел в Южна Африка, докато дебнеше 
закуската си. Разходката на неканения гост 

е заснета от 39-годишната Ерика Уайз. Тя разказ-
ва, че е разговаряла след закуска с двама прия-
тели, когато чули, че маймуните в околността за-
почват да издават предупредителни звуци, че 
наблизо има хищник. 

Уайз добавя, че персоналът на ресторанта е до-
бре обучен да се справя с подобни срещи и има 
строги правила за безопасност.

„Успяхме да запазим спокойствие, мълчание и 
страхопочитание пред красивото създание, кое-
то беше толкова близо до нас“, казва тя.

Според нея леопардът е бил забелязан пред хо-
тела по-рано сутринта, където дебнел своята за-
куска - една антилопа.

Леопард закуси в ресторант 
на луксозен хотел

Криси Тейгън и Джон Леджънд изненадва-
що обявиха, че ще стават родители за трети 
път. Въпреки че дълго време запази бремен-

ността си в тайна, сега Тейгън започна да говори 

открито за нея и за трудностите, които изпитва. 
Тя заяви, че не е очаквала да забременее отново, 
още повече по естествен път. Тя и Леджънд вече 
имат две деца – Луна и Майлс, които бяха зачена-
ти чрез ин витро процедури.

Оказа се, че Криси се е подложила на операция 
за намаляване на бюста, без да знае, че очаква 
дете. Сега звездата споделя и защо е решила да 
си сложи ботокс. Според нея лечение с ботокс в 
комбинация от бета-блокери ще й помогне да се 
справи с главоболията през бременността заради 
високо кръвно.

Николета Лозанова разпали страс-
тите на феновете си, като отново 
се съблече. 32-годишната плей-

мейтка сподели горещи кадри, на които 
позира чисто гола. На снимките любима-
та на Ники Михайлов е в компанията на 
красив кон. Тя изглежда неустоимо секси, 
деликатно прикрила гърдите си с шапка.

Определено Лозанова се радва на жи-
вота си и в това няма нищо лошо. Тя от-
лично знае и как да привлича внимани-
ето към себе си, пускайки провокативни 
снимки в социалните мрежи.

Въпреки личната й традиция, отвеж-
даща я на различни екзотични точки по 
света, тази година, подобно на много от 
популярните лица в България, Николе-
та прекара по-голямата част от лятото на 
родното Черноморие заради коронави-
рус пандемията.

Английският актьор и филмов продуцент, 60-годиш-
ният Хю Грант, е един от най-успешните актьори в 
романтични комедии. По време на 35-годишната 

си кариера той често е бил в централните заглавия на ме-
диите заради личния си живот и скандалите, в които се е 
забърквал. Най-известният от тях е арестът му от полици-
ята на улицата по време на орална любов от проститутка, 
докато беше сгоден за Лиз Хърли.

Наскоро известният актьор навърши 60 години и раз-
кри, че не харесва начина, по който остарява.

„Станах твърде стар, прекалено грозен и прекалено де-
бел, за да се снимам отново в романтични комедии, така 
че сега правя някои други неща“, каза Хю в интервю.

Хю и 39-годишната шведска продуцентка Ана Елизабет 
Еберщайн имат връзка от седем години и три деца. Те па-
зят личния си живот далеч от очите на обществеността и 
дори не са оповестили имената на всички.

Николета Лозанова пусна нови 
голи снимки

„Ботоксът ми помага  
с главоболията“

Хю Грант на 
60 г.: Станах 
твърде стар

Жизел Бюндхен страда  
от паник атаки
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Долината на смъртта, този къс 
земя, намиращ се в източната 
част на Централна Калифор-
ния, не носи името си просто 
така. Всеки, който се е сблъск-

вал с непоносимите условия на живот в 
тази част на света, знае, че името напъл-
но отговаря на мястото.

Долината на смъртта е най-големият и 
най-горещият национален парк на САЩ.

Мястото представлява огромно, треп-
тящо солено море, заобиколено от пла-
нини, които задържат жегата и я връ-
щат директно върху главите на хората 
и всичко живо попаднало там. Средната 
температура на въздуха е 52°С, но щом 
слънцето изгрее и започне да жари пу-
стинната повърхност, земята се загря-
ва до цели 93°С, които са достатъчни да 
изпечете ребърца на бавен огън, пише 
„Обекти“. Освен това, ако имате „щасти-
ето“ да попаднете в този апокалипти-
чен сюжет, тялото ви ще се поти толкова 
интензивно, че може да се обезводните 
опасно, преди дори да сте почувствали 
жажда.

И въпреки опасностите, които деб-
нат навсякъде, Долината на смъртта има 
очарователни места, на които може да 
се насладите. Ето някои от тях.

Изглед към соленото 
езеро от връх Данте

Връх Данте е част от Черната планина 
(Black Mountains). Соленото езеро (Salt 
Creek) в по-голямата си част е пресъхна-
ло и покрито с искряща сол.

Кратерът Убехебе
Убехебе е голям вулканичен кратер, 

разположен близо до северния връх на 

планината Котънууд. Той е широк 1 ки-
лометър, дълбок между 150 и 237 метра. 
Възрастта му е около 4000-7000 г.

Мозаичният каньон
Входът на каньона изглежда съвсем 

обикновен, но само след 200 метра се 
стеснява значително, става дълбок и се 
врязва в планината Тъки. Стените му са 
гладки и изглеждат като полиран мра-
мор.

Забриски пойнт
Името Забриски пойнт идва от името 

на Кристиян Забриски (Christian Brevoort 
Zabriskie), в началото на 20-ти век е ви-
цепрезидент на компанията Paci¢c Coast 
Borax, която добива и транспортира бо-
ракс в района. За целта той използва то-
варни вагони, теглени от 20 мулета. Мяс-
тото става много популярно и от филма 
„Забриски пойнт“ (1970) на Микелан-

джело Антониони. Преди милиони годи-
ни тук е имало огромно езеро. Тази част 
от долината е напълно лишена от рас-
тителност и благодарение на ерозията 
формира причудливи форми в различ-
ни цветове. Приличащите на планини 
формации са всъщност смесица от рио-
лит, чакъл и тиня, следствие на горещи-
те извори и вулканичната активност.

Дяволското голф игрище
За разлика от Бедуотър, дяволското 

игрище голф е на по-високо надморско 
ниво и при кристализирането на солта 
се получават миниатюрни остри връ-
хчета. Капилярният ефект е този, кой-
то спомага водата да се издигне, и след 
като се изпари, оставя тези фантастични 
форми от сол. Неравните остри върхове 
растат с около 2 см всеки 35 години. Вя-
търът и редките дъждове заедно непре-
къснато променят тези форми.

Пистовият плаж
Пистов плаж се нарича една равнин-

на област в Долината на смъртта, върху 
която няколко дузини камъни се прид-
вижват сами по мистериозен начин вър-
ху пясъка, оставяйки следи върху него. 
Понякога тези следи представляват иде-
ална права линия, а понякога са лъкату-
шещи.

Пресъхналият 
басейн Бадуотър

Той е на 86 метра под морското рав-
нище, което го прави най-ниската точ-
ка в САЩ и Северна Америка и втората 
в Западното полукълбо след Лагуна дел 
Карбон в Аржентина.

Бедуотър е равнинна област с отлага-
ния от чиста сол, която отдалече изглеж-
да като паднал сняг. Формирана е преди 
2000-3000 години, когато езерото, нами-
ращо се на това място, е пресъхнало. Ко-
гато падат дъждове, басейнът се пълни 
с вода, но тя не се задържа дълго пора-
ди силното изпарение. Част от солта се 
разтваря във водата и след изпарението 
формира нови кристали, които блестят 
при отражение на светлината от слън-
цето.

Пясъчните дюни Мескит
Сред пясъчните дюни, които се сре-

щат на няколко места в Долината на 
смъртта, най-известни са дюните Ме-
скит (Mesquite Sand Dunes). Те се нами-
рат в северната част на долината и са за-
обиколени с планини от всички страни. 
Били са използвани многократно за сни-
мане на филми с пустинни сцени, вклю-
чително в „Междузвездни войни“.

XВижте повече за това невероятно място, където човек достига пределите си

Долината на смъртта, където 
земята се загрява до 93°С

Изглед към соленото езеро от връх Данте

Пясъчните дюни Мескит

Кратерът Убехебе

Дяволското голф игрище

Сн.: Flickr
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