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Ново начало - трудната
задача пред Байдън
Джо Байдън ще бъде следващият президент на Съединените щати. Очакван
резултат след кошмарни 4 години на
разделение, лъжи и конспиративни теории, идващи от Белия дом и настоящия му обитател. А финалът - десетки хиляди починали и милиони заразени с
новия коронавирус, след като Доналд
Тръмп и администрацията се отказаха
от адекватни мерки и целенасочена политика по овладяването на пандемията.
Но изборните резултати ни показват, че
страната остава разделена - 70 милиона
подкрепиха сегашния президент, републиканците запазват силите си в Сената, получават още места в Камарата на
представителите. Хаосът и разединението, липсата на доверие в обществото и
към демократичните институции бяха
усилени през последните 4 години. За
Джо Байдън и Камала Харис предстои
изключително тежката задача да направят всичко възможно да намалят това
разделение, да заздравят раните в американското общество и да положат едно
ново начало.
Първата криза, с която Байдън трябва
да се захване, е коронавирусът - пандемията е извън контрол в САЩ с над 100
хиляди нови случая всеки ден и ново затягане на мерките по щати, което ще забави още възстановяването на икономиката. За Байдън това вероятно е дежа
ву - когато с Обама спечелиха изборите през 2008 г., страната влезе в голямата рецесия. Байдън беше тайният коз на
новия президент, който нямаше много
опит във Вашингтон, да прокара спасителния план за икономиката - нещо, на
което републиканците се противопоставяха. Тогава Мич Маконъл, който и сега
е председател на мнозинството в Сената, каза, че основната му задача е да направи Обама едномандатен президент.
Не му се получи.
Но спънките, създавани от Републиканската партия тогава, причиниха големи вреди. Републиканците използваха
груби методи, включително заплахи, за
да предизвикат неплатежоспособност
по държавния дълг, да наложат преждевременно оттегляне на фискалната под-

крепа, забавило темпото на икономическото възстановяване. Пол Кругман
от в. „Ню Йорк таймс“ е пресметнал, че
без този де факто саботаж безработицата през 2014 г. можеше да е с два пункта по-ниска, отколкото беше в действителност.
Изборното поражение на Тръмп означава, че за момента сме избегнали затъването в авторитаризъм - да, залозите наистина са толкова високи не само
заради това какъв е Тръмп, а и защото
съвременната Републиканска партия
е силно екстремистка и антидемократична. Но ако републиканците запазят
контрола в Сената, ще са в положение
да спъват, а вероятно и да парализират
способността на следващия президент
да се заеме с огромните епидемични,
икономически и екологични проблеми, пред които сме изправени. Изходът
от това зависи от две сенаторски места, чиято съдба ще се реши на балотаж в
Джорджия на 5 януари.
Джорджия (където не са гласували за
демократ от 1992 г.) всъщност се оказа
шок за много републиканци, превръщайки се в оспорван щат, където към
този момент Байдън има преднина от
около 8 хиляди гласа. Новоизбраният
президент успя да обърне и Аризона щат, който не е гласувал за демократ от
1996 г.
Независимо от всичко това, американският избирател показа, че е готов
да експериментира, но и да се поправи, когато допусне грешка. Започна още
на междинните избори през 2018 г. и завърши това, давайки историческа победа на Джо Байдън - събрал най-много гласове от който и да е друг кандидат
в историята на САЩ. Сега негова е отговорността да даде тласък на това ново
начало, връщане към нормалността и
заздравяване на раните на разделение
и сепаратизъм в американското общество и да построи Америка отново, но
по-добре - както обещаваше по време
на кампанията.
Бъдете здрави!

Ясен
yasen@bg-voice.com
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ГЕНКА
ШИКЕРОВА,
Свободна Европа

М

инаха 8 месеца от пандемията, а никой не може
да отговори на един основен въпрос: кой управлява кризата с COVID-19
в България. През пролетта това беше Националният оперативен щаб (НОЩ), но
до есента тази структура загуби водещата си функция, а не е ясно какво идва на
нейно място.
НОЩ беше създаден в края на февруари, за да управлява кризата, породена
от разпространението на COVID-19. За
председател беше назначен директорът
на Военномедицинска академия проф.
Венцислав Мутафчийски.
„Генералът каза“ се превърна във фразата, с която дни наред хората си предаваха новини за вируса, разпространението му и мерките, които се вземат.
Действията се материализираха в заповеди на министъра на здравеопазването и се дематериализираха с фразата

„премиерът разпореди“
След като беше назначен за министър
на здравеопазването, Костадин Ангелов
стана основен говорител по въпросите, свързани с мерките срещу разпрос-
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Кой управлява COVID
кризата в България?
XИ има ли изобщо пилот в самолета срещу коронавируса

транението на COVID-19. Ген. Мутафчийски се появява по-рядко на седмичните
пресконференции, които бяха възстановени като брифинги на НОЩ в края на
септември по разпореждане на премиера.
На последната редовна седмична
пресконференция в четвъртък проф. То-

дор Кантарджиев дори направи изрично разграничение, че това е брифинг
на Министерство на здравеопазването. „Тези брифинги не са на оперативния щаб, а на Министерство на здравеопазването. И тука съм в качеството си
на отговорен за работата на Националния център по заразни и паразитни бо-

лести“, каза проф. Кантарджиев.
Кой всъщност управлява кризата?
„Кризата, породена от пандемията от
COVID-19, засяга пряко или косвено всяка сфера от обществения живот в България. По тази причина държавните органи участват в справянето с последиците
от пандемията в съответствие със своята компетентност“, отговориха на този
въпрос от пресцентъра на Министерски
съвет. На въпроса каква е ролята на премиера, оттам отговориха, че „ролята на
премиера е съобразена с неговите правомощия“.
„При обявена извънредна епидемична обстановка министърът на здравеопазването въвежда със заповед временни противоепидемични мерки по
предложение на главния държавен
здравен инспектор за територията на
страната или за отделна област“, се казва в отговорите на пресцентъра. На
фона на така описания алгоритъм, в петък премиерът, който е под карантина,
разпореди на министър Ангелов: „Искам
максимално да се отърсиш от мисълта,
че ако вкарам за две седмици всички
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на председателя на щаба ген. Венцислав
Мутафчийски, облечен във военна униформа.
В началото на май за първи път ген.
Мутафчийски не се появи на брифинг.
Тогава стана ясно, че с решение на премиера Борисов щабът прекратява всекидневните си изявления в досегашния
им вид. Мотивът: българското общество

вече е добре информирано

хора вкъщи, тя сигурно ще падне пандемията. След това отново ще е взрив“
и даде нареждане за „гъвкави заповеди“.
„Свободна Европа“ попита с каква периодичност в момента заседава НОЩ и
къде се публикуват решенията му, но не
получи отговор на тези въпроси...

Автопилот или
свободно падане?
„Никой не управлява кризата“, каза
пред „Свободна Европа“ председателят
на Центъра за защита на правата в здравеопазването д-р Стойчо Кацаров. „НОЩ
са със статут на работна група. Те нямат правомощия. Министерският съвет
е органът, който трябваше да приеме
план, стратегия за действие и да контролира изпълнението й“, каза Кацаров. Такава стратегия и до момента няма, а „Националният план за готовност за грипна
пандемия не се прилага“, допълни той.
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„Кризата не се управлява от експерти,
а от политици“, каза пред „Свободна Европа“ адвокатът по медицинско право
Мария Шаркова. „Проблемът е, че много
от политиците си осигуряват комфорт
на цената на човешки жертви“, допълни
тя. Според Шаркова „досега трябваше
да има ясни критерии при какви нива
на заразени какъв процент биха имали нужда от болнично лечение, а не да
се стига до насилствено осигуряване на
легла в болници, които очевидно не могат да осигурят адекватно лечение“.
На практика функцията на Националния оперативен щаб се изразяваше в
провеждане на брифинги. Първоначално два пъти дневно. С нарастване на
случаите на болни, заразени и карантинирани, изявленията станаха веднъж
дневно. От началото на март зрителите
съпреживяваха всеки отделен случай
на открит новозаразен с изявленията

за всички особености около коронавируса. Ден след това обаче Борисов се
появи пак заедно с ген. Мутафчийски,
който за първи път беше в цивилно облекло. Двамата казаха, че брифингите на
щаба се завръщат, но ще се провеждат
веднъж седмично. Последва лятно затишие заедно с аргумента, че брифингите
„създават безпокойство“ и с обещанието да се възобновят през есента...
По разпореждане на премиера от
края на септември брифингите на НОЩ
пак трябва да се случват веднъж седмично. На 25 септември новият министър на здравеопазването Костадин Ангелов докладва, че „България е на 26-о
място по заболеваемост на 100 000
души от населението от COVID-19 в Европа, страната ни продължава успешно
да държи развитието на епидемията под
контрол и не се позволява претоварване на здравната система“.
Това твърдение се разминаваше с доклада на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията,
който определя България като една от
страните в „най-рисковата група“ в Европа, където вирусът може да създаде
най-големи проблеми. Според доклада
интензивните отделения в българските

болници са застрашени от претоварване, няма достатъчно медицински персонал и няма условия за поддържане
на грижите за болни от уязвимите групи сред населението. „Готовността на
здравната ни система продължава да е
на високо ниво“, каза здравният министър Ангелов в края на септември. Месец
по-късно здравният министър издаде
заповед за спиране на плановите операции в опит да се облекчи здравната система.
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Джо Байдън с историческа победа:
„Ще съм президент за всички“
XКамарата на представителите остава в демократите,

Сенатът ще се реши на два балотажа в Джорджия

ЯСЕН ДАРАКОВ

Б

yasen@bg-voice.com

ившият вицепрезидент и демократ Джо Байдън ще бъде
46-ият президент на Съединените щати с убедителна победа в народния вот и изглежда
в електоралния колеж, след като успя да
възстанови т.нар. “синята стена” - Уисконсин, Мичиган, Пенсилвания, и изглежда ще преобърне два традиционно
червени щата - Аризона и Джорджия.
В електоралния колеж Байдън събира
поне 290 гласа с победи в Пенсилвания,
Аризона и Невада.
Очаква се, когато всички бюлетини бъдат преброени, Байдън да получи около
7 милиона гласа повече от Доналд Тръмп.
Той вече е кандидатът, събрал най-много
гласове в историята на САЩ (над 75 млн.).
Камарата на представителите остава
в ръцете на демократите. Съдбата на Сената ще се реши на балотаж в Джорджия,
където на 5 януари ще бъдат избрани
двама сенатори - републиканците имат
малка преднина там.
Байдън има и преднина от близо 8 хиляди гласа в Джорджия, където има още
няколко хиляди непреброени условни
бюлетини и такива от военните бази в
чужбина. В щата ще има повторно преброяване (както и в Уисконсин). Тези
преброявания обикновено не променят
крайния резултат - разликата обикновено е няколкостотин гласа и може да бъде
в полза на който и да е от двамата кандидати. С Джорджия Байдън би събрал 306
електорални гласа - повече от Тръмп през
2016 г.
Финални резултати от Северна Каролина се очакват по-късно през седмицата.
Там Тръмп има преднина от около 1,6%,
или 76 хиляди гласа с 5% непреброени
бюлетини, основно по пощата и в големите градове, които обикновено са в полза
на демократите.
По време на пандемията демократите
гласуваха масово по пощата. Тръмп пък
твърдеше без доказателства, че гласуването по пощата е манипулирано, и призоваваше своите поддръжници да гласуват лично, което обяснява и голямата му
преднина в тези гласове в няколко щати
в изборната нощ, която после беше преодоляна от гласовете по пощата.
Друго нещо, което за първи път се случва в историята на САЩ, е избирането на
жена за вицепрезидент. Камала Харас е
наполовина афроамериканка, наполовина индийка.
В първото си изявление след обявява-
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не на победата Байдън заяви, че за него
е чест американците да го изберат за
свой президент, и добави, че сега е време
да излекуват разделенията, останали от
предизборната кампания, и да се обединят като държава.
„За мен е чест и съм смирен от доверието, което американският народ оказа на
мен и на избраната за вицепрезидент (Камала) Харис. Изправени пред безпрецедентни пречки, гласуваха рекорден брой
американци“, заяви Байдън в twitter.
„С приключването на кампанията е
време да оставим гнева и разпалената
реторика зад гърба си и да се обединим
като нация. Време е Америка да се обедини. И да се излекува“, добави той.
В отделно съобщение в twitter

Байдън обеща да бъде
„президент на всички
американци“
„Америка, за мен е чест, че ме избра да
оглавя нашата велика държава. Работата
пред нас ще бъде тежка, но ви обещавам
следното: ще бъда Президент на всички
американци – независимо дали сте гласували за мен или не“, написа той.
Резултатите от тези избори се забавиха
заради рекордната активност и милионите бюлетини, изпратени по пощата в условията на пандемия. Щати като Флорида
имат дългогодишен опит с това и законът
в щата позволява предварително подадените бюлетини да се броят с пристигането им.
В други щати като Пенсилвания, Уисконсин и Мичигън бюлетините, пратени по пощата, се броят едва в изборния
ден. Там се получи забавяне и във вторник вечерта тези щати клоняха към се-

Президент от
третия опит
Личната история на Джо Байдън
също е интересна. Той е преживял няколко тежки удара от съдбата. През
декември 1972-а при автомобилна катастрофа загиват първата му съпруга
Нийла и тяхната 1-годишна дъщеричка
Наоми. Синовете му са тежко ранени.
Въпреки това той заема мястото си
в Сената, но всеки ден пътува до Вашингтон и до дома си в Делауеър, така
че всяка вечер да вижда момчетата си.
Пътуването му с влак става нещо ката
легенда и увеличава популярността
му. То все още са използва от сегашния
му предизборен щаб, за да му придаде
имидж на „обикновен човек“.
През май 2015 година Байдън губи и
най-големия си син Бо, който на 46-годишна възраст умира от мозъчен тумор.
Самият Джо Байдън се подлага на
две операции през 1988-а заради мозъчни аневризми.
Докторът, извършил операциите, потвърди през миналата година, че двете
хирургически намеси по никакъв нагашния президент, но когато бях преброени всички гласове, победата е за Байдън.
В Пенсилвания Байдън получаваше
78% от гласовете от предварителното
гласуване, които се отчитаха в сряда, четвъртък и петък. Така той успя да изпревари конкурента си и да спечели този щат
окончателно в събота по обед.
Очаквано, Тръмп отказа да приеме по-

чин не са се отразили на психическото здраве на пациента. „Джо Байдън е
единственият политик, за когото съм
сигурен, че има нещо в главата си – защото сам го видях“, каза неврохирургът
д-р Нийл Касъл в интервю за вестник
„Уошингтън Екзамайнър“ неотдавна.
В биографията на Байдън не липсва
и сексскандал. Бившата служителка на
Сената Тара Рийд твърди, че Байдън я
е опипвал преди 30 години. Тя се сеща
за това посегателство през април тази
година.
Байдън среща съпругата си Джил
през 1975 година. Срещата е уредена
от брата на Джо. Джил е все още в колежа, а Джо е сенатор. Били на театър във
Филаделфия, когато се разделили, Байдън просто стиснал ръката й. Джил покъсно разказва, че веднага се обадила на майка си и й казала: „Най-накрая
срещнах истински джентълмен“.
Интересен факт е, че Джо Байдън е
предлагал брак пет пъти на Джил, преди тя да приеме. През 1981 г. се ражда
дъщеря им Ашли.
бедата на Байдън на президентските избори в САЩ. „Това не е краят!“, каза все
още действащият държавен глава.
„Всички знаем защо Джо Байдън бърза да се представи за фалшив победител
и защо медийните му съюзници се опитват толкова много да му помогнат. Те не
искат истината да бъде разкрита“, написа
Тръмп в twitter.
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Експертите на BG VOICE:

Който и да е,
ще управлява
разделени Щати
Проф. Иван Иванов,
университета в Синсинати

Той и щабът му обещават съдебни дела,
но засега не са предоставили никакви
доказателства за нарушения в изборния
ден или при преброяването. Единственото оплакване, което получи разрешение
от съда, е на какво разстояние да седят
наблюдателите им от броенето на бюлетините - те били допускани на 3 метра,
съдът разпореди това да е на 1,8 (6 фута).

Другите им искове или не бяха уважени,
или съдът въобще отказа да се занимава
с тях.
„Американците ще решат изхода на
тези избори. А американските власти са
напълно способни да изгонят натрапниците от Белия дом“, заяви категорично
говорителят на Байдън, Андрю Бейтс, по
повод спекулациите, че Тръмп може да не

признае изхода от изборите. Всъщност,
не е нужно сегашният президент да признае, че е загубил. Това е традиция в американската политика, показваща класа и
възпитание, но не е нужна легална процедура.
По Конституция мандатът на сегашния
президент приключва в 12 часа на обед
на 20 януари.

BG журналист в NPR:
Социолозите повториха
грешките отпреди 4 г.
ГАЛИНА ПЕТРОВА
galina@bg-voice.com

С

изминалата предизборна кампания и президентски избори се
повтарят грешки отпреди четири
години. Това каза Моника Евстатиева,
българка, журналист в националното
радио NPR във Вашингтон.
Тогава социологическите проучвания сочеха победа за Хилъри Клинтън,
но спечели Доналд Тръмп. През последните дни пък проучванията сочеха
убедителна преднина за Байдън, но резултатът от вота все още е неясен.
„Преди четири години, когато това
се случи, всички спряха и си казаха след четири години това не може да се
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случи отново. И всички статистически
проучвания казваха, че са много предпазливи, че не правят грешки и информацията е актуална“, припомни тя.
Според журналистката обаче резултатите показват, че може би са повторени грешки и сега.
„Знам, че резултатите от тези съревнования са много близки и е много
трудно. Но мисля, че може би ще имаме
повторени грешки четири години покъсно“, казва Евстатиева.
Нейните очаквания са обявяването
на окончателните резултати да отнеме
дни. Според българката това е и причината във Вашингтон във вечерта на изборите да е било сравнително спокойно
„Ако имаше резултат, ако в момента се знаеше, че Тръмп печели със сигурност, тук щеше да има много хора и
много хора щяха да протестират, защото Вашингтон е много син град. Един-

ствената причина сега тук да е спокойно е, защото хората са си вкъщи и
чакат“, обясни тя в нощта на изборите.
„Никога държавата не е била толкова поляризирана, никога медията не е
била толкова разделена“, каза още Евстатиева. И предупреди, че в момента има медии, които отразяват фактите
по съвсем различен начин от истината,
което е „много опасно“.
„Президентът, който е в момента на
власт, също обича да поляризира народа по този начин и това наистина му
помага, но държавата никога не е била
по-зле, отколкото е сега“, смята журналистката.
Според нея хората са разделени не
само заради пандемията, която до момента е отнела живота на около 230
хил. души в САЩ, но и заради огромната безработица, 25% от населението
е без работа, както и непрекъснатите
протести.

Независимо дали Джо Байдън
ще спечели изборите, или Доналд Тръмп ще бъде преизбран, във всички случаи и двамата ще
имат огромна задача – да управляват
Съединените щати в ситуация, в която имаме две Америки. Едната, която
е притеснена за липсата на ред, на законност и икономическото развитие.
И другата Америка, която иска по-добро интегриране на различните малцинства, иска по-добра система на
здравеопазване и успешно справяне с епидемията от коронавирус. Във
всички случаи и двамата ще имат огромни предизвикателства. До този
момент виждаме, че икономическото
развитие по време на пандемия е поголям проблем за американските гласоподаватели, отколкото справянето
със самата пандемия. Това показват
резултатите от Южните щати и в работническите квартали в ключови
щати, в които Доналд Тръмп получава
много голяма подкрепа“.
Златин Митков,
университета в
Централна Флорида
Ако разликата започне да
се стопява в
ключовите щати заради гласуването по
пощата, от което знаем, че се възползваха повече демократи, тогава може
да има по-сериозни протести от поддръжниците на Републиканската партия. Сбъдва се най-лошият сценарий
– не знаем кой ще е президент. Това
ще се реши от три щата и това е лош
сценарий. Аз мисля, че резултатът от
изборите може да се реши във Върховния съд – може би 20% и се увеличава с всеки изминал час. Бюлетините, изпратени по пощата, вероятно
ще бъдат в полза на демократите, което ще окаже сериозно влияние върху
психологическото състояние на републиканските поддръжници.
Проф. Бранислав Сланчев, Калифорнийски университет в Сан Диего
Във Флорида видяхме,
че младите
не гласуваха
толкова активно, както се очакваше. Много окуражаващо е, че
много хора гласуват.
Енергия има и от двете страни. И това,
че не се разделят лесно на групи, както латиносите – ако сте кубинец, вероятно ще гласувате по един начин,
ако сте от мексикански произход – по
друг. Не знам какво ще се промени, но
като гледам допитванията, е ясно, че
хората са гласували не въз основа на
дълбоки политически пристрастия, а
въз основа на икономиката и пандемията. Ако смятате, че пандемията е
голям проблем, гласувате за Байдън,
ако смятате, че икономиката е голям
проблем, гласувате за Тръмп.“
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Коалициите на Тръмп и Байдън разделение по пол, класа и раса
XПроучване на АП сред избирателите показва трайната поляризация в Америка
ДЖОШ БОУК,
ХАНА ФИНГЪРХЪТ,

А

Асошиейтед прес

мериканците са се разделили на два ясно обособени лагера във връзка с президентските избори, което
излага на показ ясно установеното партийно разделение на гласоподавателите по пол, класа и раса.
Въпреки пандемията, каквато не е имало от един век, и отслабената икономика, към 76 на сто от избирателите в
САЩ казват, че отдавна са били решили кого ще подкрепят. И те съставляват мнозинството от поддръжниците
на президента Доналд Тръмп и бившия
вицепрезидент Джо Байдън, установява обхватно проучване на АП сред избирателите в цялата страна.
Поддръжниците на кандидатите попадат в познати коалиции, като само в
някои групи личи значителен брой гласоподаватели, променили решението
си как ще гласуват. Разделенията отразяват трайната поляризация, която вероятно отчасти е резултат от силните
емоции в двата полюса, които предизвиква провокативният президент. Около две трети от всички гласоподаватели казват, че решението им е свързано
с Тръмп - било то за или против него.
Байдън събра значителна и разнообразна коалиция от млади хора, жени,
завършили колеж, жители на градове
и чернокожи избиратели - групи, които
дадоха победата на неговата партия на
междинните избори през 2018 г. Около
38 на сто от тази подкрепа е дошла от
цветнокожи гласоподаватели.
Междувременно

Гласували за Байдън

46%

Мъже

52%

55%

Жени

44%

70%

Други

24%

Раса

43%

Бели

55%

90%

Чернокожи

8%

63%

Латино

35%

70%

Азиатци

28%

45%

Индианци

52%

36%

Етнически хавайци

59%

51%

Други

44%

Тръмп строи своите
поддръжници
предимно бели и жители на селски райони, да гласуват на местата, които му
осигуриха победата преди четири години. Той задържа до 62 на сто от белите избиратели без колежанска диплома, въпреки че Байдън се надяваше
да привлече много от тях. А в някои оспорвани щати като Невада и Флорида
Тръмп отклони част от латиносите от
Байдън.
В сряда кандидатите бяха вкопчани
в равностойна и нерешена надпревара, докато изборните служители продължаваха да броят бюлетините в ключовите спорни щати. Броят бюлетини
и за двете партии изглеждаше голям,
като избирателите изразиха тревогата си за бъдещето на страната. Шест от
десет гласоподаватели, включително
повечето от избирателите на Байдън и
около една четвърт от избирателите на
Тръмп, казват, че страната е на погрешен път.
Националното
проучване
(AP
VoteCast) сред повече от 133 хиляди
гласували и негласували бе проведено
за АП от Националния център за проучване на общественото мнение (NORC)
към Чикагския университет.
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Гласували за Тръмп

Пол

Възраст

61%

18-29 г.

36%

54%

30-44 г.

43%

48%

45-64 г.

51%

48%

65+ г.

51%
Източник: AP VoteCast

Двете противникови коалиции имат
различни приоритети за страната и са
с разминаващи се възгледи за това кой
кандидат ще реагира по-добре на техните безпокойства. Повече гласоподаватели - както в национален мащаб,
така и в спорните щати - казват, че бившият вицепрезидент ще се справи поуспешно с коронавирусната пандемия,
която е главното опасение за 41 процента от избирателите. Тръмп обаче
надделява над Байдън по въпроса кой
е по-способен да възстанови икономиката, засегната от близо 11 милиона
загубени работни места и намалелите
шансове за пълно и бързо възстановя-

ване. Около 28 процента от избирателите в национален мащаб смятат икономиката за водещ приоритет.

Контрастът между
главните опасения
до голяма степен бе главната движеща сила в кампанията. Байдън предупреждаваше, че икономиката няма да
се възстанови истински, докато ситуацията с коронавируса не бъде овладяна и търговските обекти могат да
отворят напълно. Тръмп твърдеше, че
икономиката не може да става жертва
на заболяването, и поддържаше тезата, без доказателства, че страната е ос-

тавила най-тежките моменти зад гърба си.
Въпреки увеличаването на случаите на коронавирус в САЩ, избирателите на Тръмп до голяма степен споделят
неговия оптимизъм. Около 8 от всеки 10 от тях казват, че гласът им е бил
подкрепа за него, а не опозиция срещу
Байдън. Те продължават да настояват
за промяна из основи на политическата система и приветстват начина, по
който Тръмп промени управлението.
Към три четвърти от гласоподавателите в САЩ са от бялата раса и 55 на
сто от тях поддържат Тръмп.
Президентът си е осигурил подкрепата на 81 процента от белите християни евангелисти. Около половината от
мъжете са гласували за него. Тръмп е
спечелил 60 процента от гласовете на
хората в малките градове и селските
райони.
В национален мащаб близо 57 на
сто от завършилите колеж са подкрепили Байдън. Същото са направили 55
процента от жените, както и 55 на сто
от избирателите под 45-годишна възраст. Байдън е привлякъл 65 процента от гласовете в градовете и 54 на сто
в градските предградия. Избирателите
му са много повече

загрижени за расизма
в САЩ
след годината на засилено напрежение, мирни демонстрации и понякога сблъсъци заради расовата несправедливост. Почти всички избиратели
на Байдън смятат расизма за сериозен
проблем в американското общество и
в действията на полицията, като 7 от 10
го определят като „много сериозен“.
Гласоподавателите в ключовите
спорни щати споделят тревогата за вируса и неговото разпространение. В
Уисконсин, където АП обяви Байдън
за победител, 45 на сто от избирателите казват, че пандемията е основният
проблем пред страната, а 57 процента смятат, че тя е извън контрол. Около две трети са на мнение, че главната задача на правителството е да спре
разпространението му, дори това да
навреди на икономиката. Около половината от избирателите в Уисконсин
казват, че Байдън би свършил много
добра работа в борбата с вируса.
Нагласите са горе-долу същите в Мичиган и Пенсилвания - два други спорни щата. В сряда АП обяви Байдън за
победител в Мичиган. Тръмп бе дал
предимство на опазването на икономиката, като около половината от избирателите в тези щати са на мнение,
че той би се справил с това по-добре
от Байдън.
Тръмп се опитваше да всее съмнение в новата система на гласуване и
легитимността на преброяването, като
твърдеше, без доказателства, че някои
избиратели ще мамят. Неговият щаб
обяви, че ще внесе съдебни искове да
бъде прекратено преброяването на
гласовете в Мичиган и Пенсилвания.
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оналд Тръмп ще се кандидатира отново за президент през
2024 г., ако загуби от Джо Байдън, прогнозираха от щаба му.
Брайън Ланца, бивш директор по комуникациите в преходния екип
на президента, заяви, че може да „има
силна аргументация да се кандидатира отново“. Този ход обаче ще трябва да
бъде одобрен от останалата част от Републиканската партия.
Ланца добави, че Тръмп „би бил помлад от Байдън сега“, ако се кандидатира отново през 2024 г.
Президентът всъщност

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

Тръмп - уморен, объркан, но
готов да се кандидатира пак
XНяма да се изненадаме, ако го видим отново през 2024 г., обявиха от щаба му

ще бъде на 78 години
което е с една година повече от Джо
Байдън в момента.
Ланца каза още: „Байдън ще има възможността да изведе тази страна извън
COVID и ще видим какви са неговите успехи и неуспехи.“
„И няма никой в Републиканската партия, който да може да оспори президента Тръмп в първичните избори.“
В друго интервю за CNBC Ланца заяви,
че „няма да се изненада да го види отново през 2024 г.“, ако загуби на тези избори.
В същото време реалността показва друго – че президентът е уморен и
объркан. Той наруши мълчанието си и
в четвъртък вечерта нанесе най-сериозната атака срещу най-съкровената
американска институция – гласуването. Направи го от подиума на Белия дом
– държавна собственост, като все още
американски президент, а не от хотелска зала или друго място като кандидат
за втори мандат.
В продължение на 15 минути Тръмп
изреди дълъг списък от

оплаквания от медии
политически врагове и откровени лъжи,
подкопаващи доверието в изборния
процес.
Без да предложи някакви доказателства, той заяви, че победата му на президентските избори ще бъде открадната чрез корупция. Той твърди, че в
щати, където намалява преднината му,
броенето се осъществява от демократи. Всъщност, в единия от двата щата –
Джорджия, и губернаторът, и секретарят на щата са републиканци.
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Тръмп каза, че се смята за победител
на президентските избори, въпреки че
в този момент изоставаше в електоралния колеж. Без да предостави доказателства, той обвини демократите, че се
опитват да откраднат изборите, да ги
фалшифицират и чрез измамни допитвания са се опитали да разколебаят гласоподавателите да не ходят до урните.
Тръмп се опита да внуши, че сега

„всички признават“, че допитванията,
които са правили медиите, са били намеса на влиятелни групи в изборите в
истинския смисъл на думата. Президентът каза, че допитванията са били правени така, че избирателите да си останат
у дома, като се създаде илюзия за предимство на кандидата на демократите
Джо Байдън и се намали възможността
на републиканците да набират средства

за кампанията си.
Президентът прогнозира, че изходът
от изборите ще се реши във Върховния
съд и ще има много съдебни дела. „Имам
чувството, че в крайна сметка ще се наложи съдиите да произнесат присъда“,
подчерта Тръмп. Нито той, нито щабът
му предоставиха доказателства за сериозни нарушения, измами или други нередности.
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Марихуаната победи
на изборите в Америка

Ж

ителите в пет щата на Америка, освен за президент,
на 3 ноември гласуваха
и в референдум за легализиране на марихуаната. И, оказа се, че в разделената както никога страна канабисът се
превърна в плах обединител на американците. Гласоподавателите, сред
които и някои републиканци, промениха позицията си в борбата на САЩ
с наркотиците.
Във всичките пет щата, където в
бюлетините имаше въпрос за марихуаната, избирателите застанаха на
страната на организациите, които искат узаконяването й.
В Аризона, Монтана, Ню Джърси и
Южна Дакота хората гласуваха да се
узакони канабисът за развлекателни
цели. Така вече общо 15 щата разрешават използването на марихуана за
развлечение. В Мисисипи и Северна
Дакота гласоподавателите я разрешиха за медицински цели. Така щатите, които позволяват законното й
разпространение и използването й
за лечение, вече са 36. В повечето от
тях все пак има ограничения на типа
лекарствен извлек, който се ползва - масово се позволява само канабидиолно масло без съдържание
на THC, психоактивното вещество в
канабиса. Именно канабидиолът има
повечето лечебни свойства.
Но всички предложения за либе-

XПет щата легализираха конопа за развлечение

или за лечение, един узакони твърдата дрога

рализация, свързани с канабиса, на
тези избори спечелиха с 5 или повече процента. А Монтана, Мисисипи и
Южна Дакота гласуваха изключително необичайно – давайки победа на
Доналд Тръмп за президент, но и на
легализиране на марихуаната.
Като цяло успехът на

гласуването в полза
на канабиса

Орегон разреши кокаина в малки дози
Тласъкът за облекчаване на законите срещу наркотиците направи още позначителна крачка на 3 ноември, когато избирателите в Орегон го направиха
първия щат, който декриминализира
притежанието на малки количества
твърда дрога като кокаин, хероин и метамфетамин.
Това ще позволи на хората, арестувани с малки количества твърди наркотици, да избегнат съдебен процес и
евентуално затвор, като заплатят 100
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долара глоба и присъстват на програма за възстановяване от зависимост.
Лечебните центрове ще се финансират от приходи от легална продажба
на марихуана, която беше позволена в
Орегон преди няколко години.
„Днешната победа е забележителна
декларация, че е настъпил моментът
да спрем да криминализираме хората
за употреба на наркотици“, каза Касандра Фредерике, изпълнителен директор на Алианса за политика на нарко-

тиците, който подкрепя мярката.
Предложението беше одобрено от
Демократичната партия в Орегон, както и от някои медицински сестри и
сдружения на лекари. Републиканската партия в Орегон осъди мярката като
радикална и някои прокурори я нарекоха безразсъдна.
Гласоподавателите в Орегон също
така одобриха мярка, с която щатът
първи легализира терапевтичното използване на психосоматични гъби.

се приема като забележително отхвърляне на войната на Америка с
наркотиците.
В продължение на десетилетия
американската политика по отношение на наркотиците действаше на
принципа, че те не трябва да се узаконяват. Но избирателите и от двете страни на политическото разделение ясно показаха, че искат друго.
През последните няколко години
Колорадо и Вашингтон демонстрираха ползите от пълната легализация - възможността да се облага с
данъци продажбата. От 2014 г. насам
в Колорадо са събрани 1,23 млрд.
долара данъци и такси от продажбата на канабис. През 2019 г. пък Вашингтон събра 395,5 милиона долара.
В Монтана и Аризона се вземат и
мерки за облекчаване на вече наложените присъди, свързани с марихуана. Те могат да поискат ново разглеждане на делото или директно опрощаване
на престъплението, тъй като употребата е вече легална. Стотици хиляди американци, най-вече чернокожи, лежат
от години в затвора заради минимални
провинения с канабис. С растението са
свързани над 40% от арестите за наркотици в САЩ.
При гласуването на 3 ноември Вашингтон пък декриминализира псилоцибните гъби. Над 55 млн. са хората в Америка, които употребяват марихуана, а над
половината от населението счита това за
напълно нормално.
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К

рехкото икономическо възстановяване губи инерция.
Пандемията отново се влошава. А законодателите във
Вашингтон не успяват да се
съгласят с фискален спасителен пакет,
който е толкова очевидно необходим.
На този фон положението на безброй
американци се влошава и реалният живот виси на косъм.
Без федерална помощ повече малки
предприятия ще затворят врати. Безработните ще изпитат още повече трудности без увеличени обезщетения. Наемателите могат да бъдат изправени
пред възможността от изгонване. Хотели, авиокомпании и туристическият
бизнес ще загубят още десетки хиляди
работни места, обобщава CNN Business.
„Все още се намираме в тъмни за икономиката времена. Възстановяването
е изложено на значителен риск поради провала на администрацията и Конгреса да приемат поредния фискален
спасителен пакет, особено като се има
предвид, че пандемията се засилва“,
каза Марк Занди, главен икономист в
Moody's Analytics.
Надяваме се, че възстановяването ще
се окаже устойчиво на политическата
и здравна несигурност, докато Вашингтон обсъжда дали да предостави повече
стимули сега или през януари. Но рискът американската икономика отново
да потъне в рецесия е голям.
Дори ако Съединените щати избягват
връщане към отрицателен ръст на БВП,
според Занди, работни места отново могат да започнат да намаляват на месечна база.
Ръстът на работните места очевидно
се забавя. След като възстановиха около половината от 22,2 милиона работни
места, загубени по време на пандемията, Съединените щати добавиха 661 000
нови работни места през септември, отчитайки значително забавяне от август,
когато бяха добавени 1,5 милиона позиции.
А нов кръг от съкращения тепърва започва. Наскоро големи компании,
включително Disney, American Airlines и
Charles Schwab, обявиха

масово съкращаване
на работни места
Най-голямото притеснение е как намаляващият фискален стимул и влошаващата се пандемия ще повлияят на потребителските разходи - най-големият
двигател на американската икономика.
„Въпреки че потребителите имат известен буфер от спестявания, те ще
свършат много бързо - особено с на-
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Какво става със
спасителните
стимули в САЩ?
Но някои демократи критикуват Пелоси за отказа да приеме сделката, тъй като
сега хората страдат. „Тя със сигурност направи грешка тук“, заяви представителят
Макс Роуз, демократ от Ню Йорк, пред
Poppy Harlow на CNN във вторник.
Роуз заяви, че депутатите са „толкова
откъснати, че не чуват и не виждат болката на американския народ - хора, които
не могат да чакат до февруари или март
за друг кръг от стимули“.

XПандемията отново

се влошава и реалният
живот виси на косъм,
сочат анализите

Повтаряне на грешките
от последната рецесия

Сн.: Stefani Reynolds/Bloomberg

ближаването на празниците“, каза Линдзи Бел, главен инвестиционен стратег
в Ally Invest.
Вече 28% от американците казват, че
ще похарчат по-малко за празнични подаръци тази година – за първи път от
2012 г. насам този процент е толкова висок, изчисляват от Gallup. Само 12% от
купувачите планират да увеличат разходите, уточняват от Bloombergtv.
„Ако погледнете под повърхността,
ще видите приказка за двама потребители. Тези в най-тежко засегнатите индустрии, които са загубили работата си,
това са хората, които наистина изпитват
трудности. Другата страна на уравнението са хората, които могат да работят от
вкъщи. Животът ни не е напълно нарушен“, каза Бел.

„Откъснати“ от
икономическата реалност?
Демократите предложиха пакет от стимули в размер на 2,2 трилиона долара в
началото на октомври. Председателят на
Камарата на представителите Нанси Пелоси и министърът на финансите Стивън
Манучин наскоро бяха близо до сключване на споразумение за пакет от стимули
от около 1,9 трилиона долара. Но двете
страни остават в противоречие отчасти по отношение на плана за справяне с
пандемията.
Демократите може също да залагат, че
потенциалната синя вълна ще даде възможност за по-голям и може би по-добър
пакет от стимули в началото на следващата година.

Дори Пелоси и Манучин да постигнат сделка, много републиканци в Сената продължават да се противопоставят
на пакет от стимули за близо 2 трилиона
долара. „Републиканското мнозинство
в Сената участва в хазарт с исторически
размери, че те няма да бъдат държани отговорни,“ каза Брусуелас от RSM.
Повечето икономисти казват, че сега
не е моментът за притеснения относно
дефицита. Ето защо управителят на Федералния резерв Джеръм Пауъл призова
Конгреса да действа, предупреждавайки
за „трагичното“ въздействие на поредната вълна на коронавируса.
Рискът е Вашингтон да повтори грешките от Голямата рецесия, когато Конгресът преждевременно премахна фискалните стимули - и дори намали разходите
- допринасяйки за по-слабо икономическо възстановяване. Иронията е, че слабото възстановяване от пандемията само
ще затрудни справянето с планината от
дългове в Америка. Правителството ще
бъде принудено да подкрепя повече безработни, докато бавният растеж ще ограничи данъчните приходи.
„Това, което се опитват да избегнат, ще
се случи: по-големи бюджетни дефицити и дългово натоварване. Има много поголям смисъл да сбъркаш, като правиш
твърде много, а не твърде малко“, каза
Занди.
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Рекорден брой починали
от коронавирус в България

Р

екорден брой починали от коронавирус беше регистриран в България. 51
са загубили битката със заразата само
за денонощие, отчетоха здравните власти
във вторник. Новите случаи са 2427. Направени са общо 7910 теста, което означава, че всяка трета проба, взета в понеделник, е положителна. 180 са пациентите в
интензивни отделения. Излекуваните във
вторник са 507.

България не пуска Северна
Македония в ЕС

Н

е сме готови да кажем „Да“ на Северна Македония за членство
в ЕС. Това каза министърът на
външните работи Екатерина Захариева
в Берлин, където по инициатива на Германия се проведоха преговори със Северна Македония за намиране на допирни точки. „Към този момент имаме
пробив, но не сме готови да ги подкрепим“, каза Захариева и обясни, че България губи търпение заради неизпълнението на Договора за приятелство със Скопие. Остават само броени дни, в които Европейския съюз трябва да вземе решение дали Република Северна Македония
ще започне преговори по същество.

Президентът критикува
Борисов заради COVID-19

П

резидентът Румен Радев разкритикува правителството заради
кризата с коронавируса. Според
държавния глава властите в България
са показали безпомощност да се справят с пандемията. „Не може правителство, което го интересува само своето
собствено оцеляване, да води страната
през такава сложна криза - здравна, социална, икономическа. Пропуснато беше ценно време, за да се направи необходимата подготовка. Сега виждаме панически действия“, каза президентът.

52% от българите смятат,
че коронавирусът е опасен

52

,2% от българите смятат, че
коронавирусът е опасен, но в
крайна сметка е просто силен
грип. 21 на 100 пък определят новата зараза като смъртоносно опасна за човечеството и едно от най-страшните неща,
което хората са преживявали. Това сочи
проучване на „Галъп интернешънъл“, направено в края на октомври. 24,3% намират, че „коронавирусът не е сериозна
опасност и напрежението около него е по-скоро шумотевица и паника“. Дяловете на тези три реакции – паническа, тревожна и спокойна – варираха в годината.

Румъния въвежда отрицателен
PCR тест за българи

Р

умъния въвежда изискването всички влизащи от България да бъдат с
отрицателен PCR тест. Той трябва да
е направен не по-късно от 48 часа, съобщават от Гранична полиция. Хората, които
нямат такъв документ, ще бъдат поставени под карантина за 14 дни на посочено
от тях място за пребиваване. Причината е, че от вчера Националният комитет
за спешни ситуации на Румъния постави
България в списъка с рисковите държави по разпространение на Covid-19.
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„Хората, които повярваха на Тръмп
за COVID-19, пострадаха много“
XЕдин български лекар от Флорида за слабостите

в битката срещу пандемията в САЩ и в България

Х

ората, които повярваха на
Тръмп и не носеха маски,
пострадаха много“. Така
един български лекар в
САЩ, пожелал анонимност, обобщава ситуацията с пандемията в страната пред „Дойче веле“. И дава
пример: Тръмп направи един предизборен митинг във Флорида сред множество пенсионери, които бяха без маски
- и сега там върлува страшна епидемия.
Д-р Б. работи във Филаделфия. Има
специалности по детска кардиология,
вътрешни болести и палиативна медицина.
„Ако погледнем кои са най-общо привържениците на Тръмп, ще установим,
че неговите симпатизанти са хора предимно от дълбоката провинция, които
живеят на големи разстояния едни от
други, във ферми, а работата им е предимно навън. И щом разберат, че някъде има болен, веднага се изолират напълно. Тези места нямат нищо общо с
големите градове, където метрото, улиците, магазините са пълни“, разсъждава
медикът.
Според него другите привърженици
на Тръмп са богатите хора с огромни
имения, които така или иначе живеят
далеч от останалите.

„

„Сред лекарите няма
привърженици на Тръмп“
„Що се отнася до лекарите в страната: лично аз не познавам нито един лекар, който да лекува болни от COVID-19
и да подкрепя Тръмп или отношението
му към пандемията. Не говоря за специалистите, които консултират, без да
преглеждат, не говоря и за лекарите в
застрахователни и фармацевтични компании. Говоря за лекарите, които влизат
в пряк контакт с болните, които по 7-8
часа са с маска и шлем. Говоря за лекарите, които ежедневно са изложени на
това физическо и емоционално напрежение. Сред тях няма привърженици на
Тръмп“, категоричен е българинът.
Той прави уговорката, че не иска да
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Сн.: Дойче Веле/Zumapress

политизира. „Но истината е такава - Доналд Тръмп не се интересува какво става с хората около него. Неговият свят
е Доналд Тръмп - и толкова. Вижте как
сменя съветниците си - един ден ги хвали, а после ги нарича „идиоти“, както нарече съветника си за коронавируса“.
Българинът напомня, че и до днес
по въпросите на пандемията Тръмп е
съветван от радиолог. „Как е възможно? От значение за Тръмп са очевидно
единствено личните му интереси. Ако
неговите интереси съвпадат с тези на
държавата - чудесно. Много често обаче не съвпадат.

нейките, след като е возила болен с коронавирус. Една ултравиолетова лампа

свършва работата за 15 минути“, обяснява той.

„За България това е
първата вълна“
казва доктор Б. Според неговата преценка причината за толкова много заразени медици се крие най-вече в умората на медицинския персонал.
Д-р Б. дава пример със свой колега
в САЩ, който се заразил, след като при
прегледа на пациент с други оплаквания носил само хирургическа маска, а
не маска с висока защита. „Явно пациентът е имал и коронавирус, защото няма
откъде другаде да се е заразил колегата ми. Това се случва, защото всички ние
сме силно преуморени и сваляме гарда.
Освен това в момента има повече заразени, отколкото през март, а това увеличава риска за лекарите.
И на трето място: при първата вълна
на пандемията обществата ни бяха много по-затворени, докато сега работят заведения, магазини, фитнес зали. Специално за България обаче си мисля, че в
момента това е първата вълна. И всички
в страната трябваше да се подготвят за
нея още през лятото“, казва д-р Б.

Надявам се на светлина
в тунела
казва д-р Б.
Той подлага на критики и управлението на кризата с коронавируса в България.
„Преди всичко искам да кажа, че никого не обвинявам, но ми се струва, че
в България беше загубено много ценно
време, което можеше да се използва за
подготовка на болниците и медиците.
Знаеше се, че ще има нова вълна през
есента и че в България най-големият
проблем е персоналът“, казва медикът.
Според него е можело студентите по
медицина шести курс да са преминали
вече някакво обучение как да се грижат за болни от COVID-19 и как да се пазят от вируса при събличане и обличане, което е много важно. Можело да има
вече и списъци кой от тях в коя болница
ще отиде, ако там не достига персонал.
„Можеше да бъдат обучени и лекарите, които нямат нужната специалност и
които сега казват, че не искат да влизат
в ковид отделенията, защото не знаят
как да лекуват болните. Можеше също
така да се направи график кой кого ще
замести, в случай че даден лекар или
сестра се заразят. Това са едни наистина
простички планове, които при нас бяха
изготвени още през март и които помагат много. А и „Спешна помощ“ няма
нужда 50 минути да дезинфекцира ли-
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Protect your world

Деца живяха 2 г. с трупа
на майка си в Нашвил

Auto Home Life Retirement
•

•

•

П

олицията от Нашвил, Тенеси, отишла да изгони жена от къщата й, а
намерила нейните останки. Според
Daily Mail децата й не са пипали разлагащия се труп в продължение на две години.
На 21 октомври полицаите от окръг Дейвидсън открили тялото на 56-годишната Ларинда Джоли на леглото й в купчина
парцали. Униформените отишли в къщата с брата на починалата - Антъни, който
попитал една от дъщерите й от колко време е мъртва. Оказало се, че жената е починала в началото на 2017 г.

Полицаи застреляха
чернокож във Вашингтон

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.

П

олицията във Вашингтон е застреляла невъоръжен чернокож мъж
в четвъртък вечерта, в момент, в
който той се опитвал да избяга от органите на реда. Униформените оставили тялото на мъжа да лежи на улицата в продължение на 12 часа, преместили колата му
и отказали да съобщят на семейството му
за инцидента. Информацията засега остава непотвърдена от официалните власти. 21-годишният Кевин Питърсън, баща
на момиченце, е застрелян на паркинга на банка във Ванкувър, малко преди 18
часа в четвъртък.

Meglena Barashka
630-468-2990
18W100 22nd St. #122
Oakbrook Terrace, IL 60181
maggieb@allstate.com

Insurance subject to terms, qualifications and availability. Allstate Property and Casualty Insurance Company, Allstate
Fire and Casualty Insurance Company, Allstate Indemnity Company, Allstate Vehicle and Property Insurance Company.
Life insurance and annuities issued by Lincoln Benefit Life Company, Lincoln, NE, Allstate Life Insurance Company,
Northbrook, IL, and American Heritage Life Insurance Company, Jacksonville, FL. In New York, Allstate Life Insurance
Company of New York, Hauppauge, NY. Northbrook, IL. © 2010 Allstate Insurance Company.
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Call or stop by for a free quote.

Тръмп намекна, че ще уволни
Фаучи, ако спечели

П

резидентът Доналд Тръмп намекна
на митинг във Флорида, че може
да уволни д-р Антъни Фаучи, водещият експерт по инфекциозни болести в
страната, след изборите. Пред симпатизантите си Тръмп се оплака от медийното
отразяване на COVID-19, когато тълпата
избухна в скандиране „Fire Fauci“. „Не казвайте на никого, но нека изчакаме малко
след изборите“, отвърна Тръмп. „Оценявам съвета.“ По-късно Тръмп заяви, че Фаучи е „приятен човек, но много греши“.

Мъж пропадна в дупка
с плъхове насред Ню Йорк

Н

юйоркчанин падна в пълна дупка с
плъхове. Пострадалият не е можел
да извика за помощ от страх да не
влязат в устата му. 33-годишният Леонард
Шоулдърс чакал автобус в Бронкс, когато
бетонът под краката му се срутил и паднал в дупка. Той получил фрактура на единия крак и на едната ръка според брат му
Грег Уайт. „Той не можеше да се помръдне, плъховете пълзяха върху него. Не можеше и да крещи, защото не искаше плъховете да влязат в устата му“, разказа
Уайт.

Застреляха звездата
на „Surface“ Еди Хасел

30

-годишният американски актьор Еди Хасел, известен с
ролите си в номинирания за
награда „Оскар“ филм от 2010 г. „Децата
са добре“ и тв сериала на NBC „Surface“
(„Повърхност“) бе застрелян в щата
Тексас. Хасел е бил прострелян при инцидент, който все още се разследва, но
според първоначални сведения е свързан с кражба на автомобил. Според публикация във в.“Ню Йорк таймс“ актьорът
е бил убит пред апартамента на приятелката си в Гранд Прери, предградие на
Далас, около един часа в неделя.
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Заради стената на Тръмп:
В Аризона взривяват цели планини
XСтроителството тече сред природни резервати и свещени индиански райони

Е

два ли някое друго обещание
от Доналд Тръмп през 2016
г. беше толкова амбициозно,
колкото анонса, че на южната
граница на САЩ ще бъде построено ново гранично укрепление. Неговите критици дълго се подиграваха
на проекта, но четири години по-късно
трябва да признаят, че Тръмп всъщност
прокарва плана си.
Според експерти новото укрепление
всъщност трябва да се простира до края
на годината на 725 километра, т.е. почти една четвърт от 3200-километровата
граница между САЩ и Мексико.

Правителството
отмени над 40 закона
за опазване на природата, за да насърчи строителството в граничните щати
Тексас, Ню Мексико, Аризона и Калифорния, пише Investor. То разчита на закон, приет след терористичните атаки
през 2001 г. (Real ID Act); властите също
така обявиха извънредно положение на
южната граница, което им осигури допълнителни правомощия…
Особено забележителни са строител-
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ните работи в отдалечените пустинни
райони в югоизточната част на Аризона:
Досега между САЩ и Мексико никога не
е имало физическо укрепване на дълги
участъци, тъй като планинските пейзажи образуват естествена граница.
Насред този непроходим регион сега
строителните компании взривяват цели
скални склонове с динамит, за да създадат серпентинови пътища, по които камионите да могат да транспортират стоманените носачи до граничната стена...
Взривните работи засягат и каньона
Гуадалупе, природен резерват и

дом на застрашени видове
като ягуара.
Активистът за правата на животните Майлс Трафаген от организацията
Wildlands Network предупреждава в интервю за германския Handelsblatt, че
новото гранично укрепление няма да
възпрепятства хората, а животните по
време на миграцията им.
Но защитниците на правата на животните не са единствените, които са обезпокоени. „Унищожаването там надхвърля въображението“, казва фотографът

Снимкa: Twitter

Джон Кърк, който от седмици насам документира всеки ден с помощта на дронове строителните работи.
В югоизточната част на Аризона, в
средата на пустинята Соноран, строителните работници взривяват непроходим терен за новата гранична стена. Там,
от една страна, те опустошават природните резервати, където расте известни-

ят кактус сагуаро, а от друга страна - области, свещени за коренното население.
По време на изслушване в конгреса
през февруари лидерът на индианското
племе Тохоно О’Одхъм свидетелства, че
взривните работи се извършват и в гробищата на техните предци. През сълзи
той помоли депутатите да спрат проекта.
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Ангел Сапунджиев

НЕВЕНА
ГЕОРГИЕВА

Е

nevena.georgieva@bg-voice.com

то една проста истина за парите:
пестенето носи щастие. Фондът
за спешни случаи, равняващ се
на поне девет месеца разходи, ви
предпазва от тревожно въртене
в леглото по средата на нощта. Солидната
пенсионна сметка обещава да ви осигури
спокойно бъдеще на стари години. Но ето
и една друга истина, с която повечето хора
са наясно: последователното спестяване
е трудно. Да чакаш спестените пари да ти
донесат лихви в бъдеще е едно отложено
удовлетворение и за съжаление човешките мозъци предпочитат незабавното удовлетворение. Както достатъчно научни изследвания доказват, повечето от нас биха
предпочели да имат един долар и

Надя Ангелова

Гергана Тодорова

Спестявайте, за
да сте щастливи
XНяколко съвета как да го направите така, че да сте удовлетворени
в някоя онлайн банка, която ви изпращат
напомнящи имейли („Достигнахте 65% от
целта си!“, „Достигнахте 75% от целта си!“) и
накрая един поздравителен имейл „Честито! Достигнахте 100% от целта си!“).

Просто престанете

да го изхарчат днес
отколкото да чакат да пожънат растежа от
този долар с течение на времето.
И все пак не е нужно спестяването да се
равнява на безкрайни лишения, както повечето хора си мислят. Седем от всеки десет запитани мултимилионери отговарят в
проучване през 2014 г., че получават повече удоволствие от инвестиране и спестяване, отколкото от харчене на пари. Така че
мислете като милионери и направете следното своя мантра: „Чувствам се по-добре,
когато спестявам, отколкото когато харча!“
Това не е просто добре за портфейла ви –
това е залогът за вашето щастие! Ето няколко прости стъпки към успеха.

Започнете сега
Два фактора определят бъдещите ви
спестявания: размерът на сумата, която заделяте днес, и колко време има тази сума
да расте. Колкото по-рано започнете, толкова по-малко ще трябва да отделяте. Ако
започнете да спестявате на 25 г. и годишната ви заплата е $40,000, то ще трябва да заделяте минимум 15%, за да можете да имате достатъчно средства да се пенсионирате
на 70 г. Ако годишната ви заплата е $65,000

Още съвети на www.BG-VOICE.com

– 9%. Ако започнете да спестявате на 40 г. и
годишната ви заплата е $40,000, то ще трябва да заделяте минимум 25%, за да можете
да имате достатъчно средства да се пенсионирате на 70 г. Ако годишната ви заплата е
$65,000 – 12%.
Съставете си план. Вие преценете в коя
група бихте предпочели да бъдете. Процент от американците, които казват, че правят отличен или много добър напредък по
пътя към техните спестовни нужди: с план –
57%, без план – 22%. Процент, които казват,
че са на добър път да максимизират своите спестявания за спешни случаи: с план –
82%, без план – 48%.

Автоматизирайте
Най-добрият начин да се предпазите от
непреодолимото желание да харчите? Извадете парите от уравнението (и от ръцете си) чрез автоматично прехвърляне на
определена сума в спестовната си сметка

по редовен график. Пенсионният план на
компанията ви е чудесен пример: можете
автоматично да депозирате пари от заплатата си във вашата 401 (к) сметка. Можете
също така да направите автоматични депозити в своя IRA план от банковата си сметка
– всичко това отнема десетина кликвания
онлайн – за няколко минути работа ще си
спестите главоболия за години напред.
Създайте си отделни сметки за различни
цели. Всяка една от финансовите ви цели
заслужава своя собствена сметка. Почти всички спестовни сметки в банки или
кредитни съюзи дават възможност за достъп онлайн, където можете да наименувате всяка отделна сметка. Сложете им виртуални етикети – сметка за спешни случаи,
сметка за ремонти, сметка за първоначална вноска за кола – това поставя крайната цел в полезрението ви и се явява като
вид мотиватор за спестяването. Пък и ще
се чувствате страхотно, ако имате сметка

Чувала съм тези извинения десетки
пъти: „Ама след като си платим сметките,
нямаме никакви останали пари за спестяване!“ Аз пък ви казвам съвсем сериозно – винаги има места, от които можете да отрежете поне малко. Да започнем
с подаръците. Ние, българите, обожаваме да подаряваме прекрасни (и скъпи)
вещи по какви ли не поводи. Да правите
големи разходи за другите, когато нямате достатъчно пари за себе си, е неуважително както към вас, така и към роднините
ви, които един ден ще трябва да се грижат
за вас, защото вие не сте спестили достатъчно, за да се погрижите сами за себе си.
Дайте на близките си най-безценния дар:
времето си. Станете детегледачка веднъж
месечно за племенницата си, която няма
време да спи; помогнете на сестра си, като
й изчистите къщата, защото тя трябва да
пътува два часа на ден до работното си
място; разходете кучетата на приятелката
си или ги изкъпете и така нататък.
Друг чест разход, който спокойно можете да отрежете, са услугите, за които сте се
записали преди години, чиито такси автоматично излизат от банковата ви сметка.
Услуги, които не използвате, защото найвероятно дори сте забравили, че сте се записали за тях или просто нямате време да
им обърнете внимание. Например – присъединили сте се към фитнес клуб, но ходите само веднъж месечно. Наистина ли
си заслужава да плащате $25 на месец за
един час бягане на пътека, като можете да
бягате навън?! И наистина ли се нуждаете
от всички тези стрийминг услуги за музика
и/или телевизия/филми? Използвате ли ги
всеки ден? Защо тогава плащате за кабелна телевизия с 400 канала или за сателитно радио?
И нека да спомена любимото занимание
на българското племе

висене по ресторанти
кафенета и барове. Запишете си в продължение на месец всяка „малка“ сума, която
изразходвате по заведения (включително
и обяда, който си купувате, докато сте на
работа), и сериозно погледнете крайната цифра. Уверявам ви, това дневно двойно мокачино никога няма да бъде толкова
сладко, колкото парите в банката. Разбира
се, аз не съветвам да отрежете абсолютно
всичко – това е нереалистично. Но защо да
не купите мокачиното веднъж на седмица
вместо всекидневно? Защо не направите
излизането с приятели на ресторант веднъж месечно вместо всяка събота? Така
ще цените тези събития повече и няма да
изпаднете в паника, ако колата ви се счупи утре – защото спестените пари ви носят
спокойствие!
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ачалото на ноември е, но
американският
жилищен
пазар се държи сякаш е
юни, пише Bloomberg.
Стимулирани от исторически ниските лихви по ипотечните кредити, купувачите се надпреварват да
купуват жилища, разчупвайки всякакви сезонни правила, въпреки че броят на заразените с COVID-19 расте в някои щати. Средното време на престой
на имота на пазара намалява, а цените
в редица големи градове са нагоре с над
20% спрямо същия период на миналата
година.
„Обичайно купувачите си вземат сезонна почивка. Тази година просто не го
виждаме“, коментира Даниел Хейл, главен икономист на сайта Realtor.com.
Бумът е поредното изкривяване в годината, която е всичко друго, но не и
обичайно. След като пандемията намали силно продажбите на жилища през
март и април, сделките се възобновиха, особено в покрайнините и по-достъпните градове. Заради малкото имоти
на пазара търсенето далеч изпреварва предлагането и води до ожесточено
наддаване.
Обичайно сделка за покупка на жилище в САЩ се е сключвала за 16 дни през
септември, сочат данни на компанията
Zillow. Това е по-бърз темп, отколкото
през юни 2018 и 2019 г., месеца, когато
покупките са се случвали

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

Ожесточено наддаване
за жилища в САЩ
XИмотният пазар в Америка преживява поредния бум

най-бързо през
тези години
На някои достъпни пазари в Средния
запад като Канзас Сити и Синсинати жилищата са се продавали средно за пет
дни или по-малко миналия месец.
В същото време цените са нараснали
с над 20% в Канзас Сити, Филаделфия
и Мемфис, щата Тенеси, сочат данни на
компанията Redfin. Окръг Феърфийлд,
щата Кънектикът, който включва и Гринуич, е регистрирал ръст от 33%.
Макар че най-евтините домове се продават най-бързо, жилищата във всички
ценови категории сменят ускорено собствеността си. След като лихвите по ипотечните кредити спаднаха до рекордно
дъно близо десет пъти тази година, купувачите търсят по-големи имоти, за да
могат удобно да работят от разстояние,
а децата им да се обучават онлайн. Помлади наематели също правят крачка
към жилищна собственост.
24-годишната медицинска сестра от
Синсинати Хана Скиджъл е една от тях.
В края на септември тя открила обява за двустайно ранчо, което харесала,
в квартал Оукли в града. Когато успяла
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да направи оглед следващия следобед,
вече имало няколко оферти. Тя дала и
своя оферта същия ден на стойност 196
хил. долара, която била приета.
Заради ниските лихви по ипотечните кредити разходите й ще бъдат около
1070 долара на месец спрямо наема й от
1008 долара. Къщата била

готова за нанасяне
с паркет, нови шкафове и ограден двор,
където френският й булдог можел да
тича на воля.
„Знаех, когато видях тази къща, че
бързо ще бъде продадена. Усетих, че
трябва да се преборя за нея“, споделя
Скиджъл.
Други купувачи търсят повече пространство, тъй като работят от вкъщи за
неопределено време.
25-годишната Кейти Уотсън е координатор на проекти в биофармацевтичния сектор в предградие на Канзас сити,
щата Мисури. Когато започнала да работи от разстояние тази година заради вируса, тя получила допълнителен стимул

да си купи имот. Уотсън сключила сделка
миналата седмица за тристайно жилище
в Блу Спрингс, щата Мисури, за 200 хил.
долара.
Като купувач на първи имот на пазар,
който в исторически план не е толкова
конкурентен, Уотсън била изненадана,
че трябвало да даде оферта за по-малко
от ден и да прибави още 15 хил. долара
към обявената цена.
Ожесточеното наддаване се случва на
фона на изключително затегнатите наличности. Макар че обявите нарастват
в градски райони като Манхатън и Сан
Франциско, обратното важи за предградията извън големите градове и в много
от останалата част на страната.
В САЩ броят на наличните жилища е
намалял с 38% на годишна основа през
седмицата до 17 октомври, сочат данните на Realtor.com. В Бойзи, щата Айдахо,
където имаше

бум на имотния пазар
още преди пандемията, наличностите са
намалели със 71%.

Трейси Каспър, която е дългогодишен
брокер на недвижими имоти в района,
казва, че има голямо търсене от хора,
местещи се в Бойзи и работещи от разстояние. Купувачите се отказват от клаузи, които им позволяват да излизат от
договор, ако къщата е оценена за помалко от офертната им цена или инспекции установят необходимост от ремонт.
Балансиран пазар между купувачи и
продавачи би имал наличности за около
шест месеца, казва Каспър. „За последните шест месеца имаме две седмици“,
допълва тя.
Дали бумът ще продължи през по-студените месеци, когато вниманието на
купувачите обикновено е заето с празниците, остава да видим, казва Крис
Глин, старши икономист в Zillow. Според
него обаче кризата с наличностите е реална.
„Намираме се в пика на активността
на пазара“, казва Глин. Въпросът е „дали
той ще се забави през есента и зимата
или има фундаментална промяна?“, допълва той.
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вама българи се оказаха в списъка на Европол за най-издирваните убийци в Европа. Това
са осъденият за двойно убийство Антон Петковски-Нашко
и Светлозар Валентинов Стоилов, който
има присъда за пребития до смърт студент Стоян Балтов. Техните снимки са
качени в сайта на европейската полицейска организация редом до най-кръвожадните престъпници на стария континент.
Антон Петковски-Нашко е изчезнал
преди 8 години и до днес никой не може
да попадне на следите му. Той е отговорен за убийството на благоевградски бизнесмен и на свой сподвижник.
Престъплението е извършено на 12 декември 2001 г. в с. Селище. Тогава Нашко и помагачът му Емил Николов-Мъдака нападнали собственика на комплекс
„Космос“ в Благоевград Ангел Христов
и съпругата му Диана, разказва „България днес“. Семейството било причакано пред дома му в с. Селище. Нашко
застрелял от упор в главата Ангел Христов, а Мъдака се опитал да удуши жената на убития бизнесмен. Тя попаднала в
ръцете на злодеите, когато инстинктивно се втурнала към безжизненото тяло
на мъжа си. Докато единият я държал за
гърлото, другият заповядал: „Застреляй
я!". В този момент Диана
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Двама българи сред найтърсените килъри в Европа
XЕдиният е с присъда за двойно убийство, а другият –

за смъртта на студента Стоян Балтов

ме подсъдимият бил пуснат на свобода.
През октомври 2012 г. магистратите се
произнасят окончателно, че

трябва да влезе доживот
зад решетките

захапала ръката
на нападателя
При съпротивата тя успяла да види
лицето на Емил Николов-Мъдака. След
това избягала и потърсила помощ. Според ченгета бизнесменът бил гръмнат
заради неуредени финансови отноше-
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Антон Петковски-Нашко

Светлозар Валентинов Стоилов

ния. Няколко часа след огледа на трупа на бизнесмена Ангел Христов в дере
край с. Селище бил открит трупът на Мъ-

дака.
Процесът за двойното убийство се
точи почти 10 години, а през това вре-

но се оказва, че Нашко е изчезнал от
страната.
Другият издирван от Европол е 27-годишният Светлозар Валентинов Стоилов. Той е осъден за убийството на студента по фармация Стоян Балтов пред
софийското заведение „Амнезия“ през
2008 г. Cлeд 11 жecтoки удaра пo глaвaтa
и тялoтo Cтoян издъхвa мъчитeлнo oт
мнoгo тeжкa чeрeпнo-мoзъчнa трaвмa.
За смъртта му по 18 г. затвор получават връстниците му Светлозар Стоилов,
Вили Георгиев и Александър Данаилов.
Приcъдитe са факт шест години след
убийството на Балтов. В затвора е прибран само Александър Данаилов, Светлозар Стоилов и Вили Георгиев вече са
изчезнали.
Пет години по-късно, през август 2019
г., Вили Георгиев е задържан в ЮАР.
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ай-издирваният български
изнасилвач Пламен Митрев
се е укривал от правосъдието повече от 20 години благодарение на баща си – генерал от бившата Държавна сигурност
по времето на комунизма. Това твърдят
съседи на семейството от село Градец
край София. Именно там през 1997 година, в семейната вила на Митреви, бяха
открити оковани във вериги и изнасилени четири манекенки, подмамени, че
ги чака светло бъдеще на подиума.
Миналата седмица Митрев, който бе
продуцент на тв предаването „Блясък“ в
края на миналия век, бе нареден от Европол сред най-издирваните сексуални
насилници в Европа.
Митрев бяга от България преди три
години, малко след като Окръжният съд
на София му дава 14 години затвор. Изнасилвачът е бил в ареста около година,
когато е пуснат на свобода под гаранция
и напуска страната, разказва „България
днес“.
Делото срещу него се точи близо 20
години, докато стигна до финал на първа инстанция. Процесът е отлаган многократно, а причините за това често
били доста спорни и на ръба на закона. Според запознати нищо в тази брутална сага не било случайно. В основата
на благосклонността на правосъдието
към Митрев били контактите на неговия
баща. Генерал Митрев бил
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Генерал от ДС прикривал
най-издирвания изнасилвач
XПламен Митрев попадна сред 18-те

най-опасни сексуални насилници в Европа

близък приятел
с Пенчо Кубадински
Благодарение на контактите си от миналото в съдебната система, бащата успял да „опъне чадър“ над наследника си
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Пламен Митрев

и да го спаси от затвор.
Сега генералът е вече покойник, но
приживе е чуван да споделя, че му е до
досканшло до гуша да измъква сина си от скан
дали с жени, в които непрекъснато се
замесвал. Познати на семейството разказват, че едва когато Митрев-старши си
отишъл, процесът срещу сина му започнал да се движи.
Преди три години се стига до присъда
на първа инстанция по делото, прочуло
се като „Кукла на верига“.
Освен продуцент, в края на миналия
век Митрев е моден ас, персона от хайлайфа, с две висши образования – право и международни икономически отношения. Той е арестуван на 10 ноември
1997 г., след като в селската му къща са
открити красавиците – голи, бити, вързани на вериги, изнасилени.
Европол привлича внимание към него
и още седемнадесет насилници в рамките на нова своя инициатива срещу този
тип престъпления. На всеки две минути в полицията в ЕС се съобщава за случай за изнасилване, тормоз или друг
вид сексуално насилие. „Всеки може да
стане жертва, макар жените и децата да
страдат най-често“, отбелязват от институцията.
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CANADA ТЕЛЕГРАФ
Западна Канада в червена
COVID зона

А

ко пандемията от коронавирус се задържа на едно и също
ниво в централна Канада, а
дори и на моменти намалява, в Западна Канада се наблюдава рязък
ръст на заболяванията и непрекъснати рекорди. В края на миналата
седмица и началото на тази Британска Колумбия регистрира над 1100 случая на
коронавирус, там има и шестима починали. Това са най-лошите цифри в провинцията, регистрирани от началото на пандемията. „Трябва да се приготвим за дълго съжителство с COVVID-19“, каза здравният министър Адриан Дих.

Бум на плашещите със
самоубийство в Монреал

О

рганизацията за предотвратявания на самоубийствата в Монреал съобщи за значително увеличение на търсещите помощ, особено в
контекста на пандемията от коронавирус. Директорът на организацията Люк
Валеран обясни, че през април, когато беше началото на първата вълна на
пандемията и изолацията, сигналите са
били с 14% повече спрямо същия период на 2019 г. През септември те са били с
6% повече от миналата година. Поводите за желание за самоубийство са както и
досега - трудности във връзката, икономически проблеми, насилие и др.

Трима застреляни
в Британска Колумбия

Т

рима души са загинали и един тежко ранен след стрелба в западната канадска провинция Британска
Колумбия. Според местната полиция
телата са открити в неделя на около 50
километра западно от град Нанаймо.
Мотоциклетист от района открил първо мъж в безсъзнание и повикал полицията и Спешна помощ. Пристигналите
екипи констатирали смъртта на мъжа, а по данни на разследващите той бил с огнестрелна рана и проснат по очи. В близост до тялото било намерено овъглено
ремарке с още два трупа. Недалеч е открит и мъж, ранен в рамото.

Трюдо: Канада би работила
по-добре с Байдън

Б

и било по-лесно за Канада да работи със САЩ по определени въпроси, ако Джо Байдън е президент
на Америка. Това каза в навечерието на
изборите в САЩ премиерът на Канада
Джъстин Трюдо. Според него дори ако
се смени администрацията, някои теми
ще станат по-лесни за обсъждане и за
сътрудничество. Той посочи енергетиката. Министър-председателят обаче обясни, че различията между Отава и Вашингтон няма да изчезнат за един ден.

Силна буря удари западната
част на Квебек

С

илна буря удари Абитиби-Темискаменг в западната част на Квебек
в неделя вечерта. Стихията доведе
до много поражения в района. На места
са отнесени покриви на навеси, дървета
са били изтръгнати с корените си, а други са паднали върху електрически стълбове и дори върху домове. Над 50 000
души останаха без ток. Бурята е връхлетяла района с вятър до 100 км/ч и сняг.
Екипи на електроснабдителните фирми отстраняваха проблемите дни наред, а
във вторник още около 2500 души бяха без ток.
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Българинът, който бе почетен
от Картър, Рейгън и Буш
XИмето на Асен Йорданов е вписано в Книгата на почетните граждани на Ню Йорк

Т

ой е един от най-известните
българи в Америка. Неговото
име е вписано в Книгата на почетните граждани на Ню Йорк,
портретът му се намира в „Залата на Славните“ на нюйоркското летище „Ла Гуардия“, в Ер Спейс Музеум има
негови вещи. А първият човек, стъпил
на Луната, го определя за свой учител.
Той се казва Асен Йорданов и е създател на „Боинг“, въздушната възглавница
и телефонния секретар, а когато умира,
на погребението му отиват трима американски президенти - Картър, Рейгън
и Буш.
„Дeвeтдeceт нa cтo oт пoзнaниятa
cи пo aвиaция щaтcкитe лeтци дължaт
нa господин Джopдaнoф“, категорични са много изтъкнати aмepикaнcки
aвиocпeциaлиcти.
Асен Христов Йорданов е роден през
1896 година, а през 1915-а

своя фирма, чиято дeйнocт e свързана с

вoeннaтa oтбpaнa нa CAЩ

създава първия
български самолет
„Експрес“. Датата 10 август 1915-а се счита за начало на българското самолетостроене.
След Ньойския договор на България
е забранено да има собствена авиация,
което слага край на мечтите на Асен
Йорданов за развитие в България.
През 1921 г. Американският аероклуб
обявява конкурс за обиколка на Земята
със самолет. За победителите е обявена
награда от един милион долара.
Кандидати са и българските летци
Асен Йорданов и Гаврил Стоянов. С
парична помощ от българското правителство и с одобрението на министър-председателя Александър Стамболийски двамата българи пристигат в
САЩ, разказва „Марица“. Конкурсът обаче не се провежда, защото други страни
не участват. С разрешение на правителството Асен Йорданов остава в САЩ.
Всяко начало е трудно и Йорданов
работи различни неща, но след време
пocтъпвa като чepтoжник в кoнcтpyк-
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тopcкoтo бюpo нa зaвoдитe „Kъpтиc“, а
по-късно cтaвa лeтeц-изпитaтeл. След
време е нaзнaчeн зa глaвeн кoнcтpyктop нa зaвoдитe. Пpoдължaвa дa yчи и
зaвъpшвa aepoинжeнepcтвo, xимия, физикa и paдиoинжeнepcтвo.
Пpeз 1941 г. Aceн Йopдaнoв ocнoвaвa

и е cтpoго ceкpeтна.
Нeгoвaтa пoпyляpнocт нapacтвa,
кoгaтo oткpивa aвиaциoннo yчилищe,
което се пpeвpъщa в нaй-aвтopитeтнaтa шкoлa, кoятo пoдгoтвя пилoти зa
гpaждaнcкaтa aвиaция нa CAЩ. Той конструира няколко различни модела на
самолетите „Боинг“, гордостта на американското авиоинженерство.
C кpaя нa вoйнaтa Йорданов е
пpинyдeн дa cпpe paбoтaтa cи в cфepaтa
нa aвиaциятa и ce нacoчвa към нoви
oблacти. Пpeз 50-тe гoдини нa минaлия
вeк Йopдaнoв paбoти въpxy cигypнocттa пpи aвтoмoбилитe и e eдин oт cъздaтeлитe нa въздyшнaтa възглaвницa. Рaбoти и въpxy aпapaтa Джopдaфoн
- пpародител нa днeшния тeлeфoнeн
ceкpeтap.
Ha 19 oктoмвpи 1967 г. cвeтoвнитe
инфopмaциoнни aгeнции cъoбщaвaт
скръбната вест за кончината на българина. „Aceн Йopдaнoв — пиoнep нa aвиaциятa, лeтeц-изтpeбитeл, aвиoкoнcтpyктop нa „Бoинг“ и „Дъглac“, пoчинa нa
71-гoдишнa възpacт.“
На негово име в София има булевард
„Асен Йорданов“ - по пътя за летището. Но въпреки световната слава малцина са българите, които знаят кой е Асен
Йорданов и какво е направил.
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Анна Кулинова – българската
Мерилин Монро в Ню Йорк
XКрасавицата се снима с Аштън Къчър в роля, писана за нея от режисьора на „Хубава жена“
елитен модел на бельо

БОРЯНА АНТИМОВА

Т

ръгнах от Русе и стигнах до
Холивуд, така пиши“, казва
Анна, като се смее звънко.
Сладкодумница е, бърбори безспир, с леко френско
„р“, звучи като позитивно флиртуващо
глезено момиче. Натурална блондинка
със секси излъчване и без грам силикон
или други процедури по нея. Не случайно кариерата й тръгва като модел на бельо и секси облекло... докато мечтае за
актьорска кариера. И ако днес Анна Кулинова е светска знаменитост в Щатите,
това не е само заради блондинския й сексапил. Тя е забавна, винаги позитивна,
бързо сваля бариерите между себе си и
хората и е безкрайно упорита в преследване на целите и мечтите си.
Звучи невероятно, но в Ню Йорк - града, пострадал толкова силно от пандемията, има куп ангажименти. „Сега ще
ти издам новина!“, вълнува се Ани. На
24 октомври e летяла за Роуд Айлънд
да снима нов филм - „Семейна вражда“,
черна комедия. В нея е Наташа, която
бъркат с филмова звезда и се получават
комични моменти. Засега

„

В деня, когато цял Ню Йорк осъмва с нейния лик на национална реклама на луксозно бельо Le Mystere.

Kulinova, от сатен, с дантели и много
секси. Маските също са от сатен - вече
неизменен моден аксесоар.
На визитката й пише актриса, продуцент, модел, ambassador („лице, представител на марки“) и предприемач, а тя
някак успява да съвмести всичко това и
да остане естествено красива. Отказва
всякакви разкрасяващи хирургически
намеси, дори фейс лифтинг, а екстеншъни на косата слага само на фотосесии.
Малката Анна израства в Русе с мечти за киното и сцената, но я харесват за

гласят филма за Netflix
и други национални канали.
Преди 2 седмици пък е снимала модели на френската дизайнерка Рейчъл
Атли. Учителката по йога прави дрехи
само от сатен, бамбук - органик, еко, или
sustainable („устойчива“) мода. За разлика от много дизайнери, които шият в Китай, колекцията на Рейчъл се прави изцяло в Ню Йорк от дама, работеща за

„Всъщност кариерата ми започна като
актриса“, смее се Ани. Тя е на 16 години
и на връщане от училище я спират на
улицата в Русе, канят я да се снима във
филма „Дан Колов“. „Режисьорът Михаил
Гецов вика: „Аз искам това момиче в моя
филм!“ А аз една такава срамежлива, не
знаех на кой свят съм. Стреснах се, казах на майка ми и на другия ден вече
бях на снимки“, разказва Ани.
Във филма е гадже на мениджъра на
Дан Колов, а в ролята е немският актьор Петер Андерс. „Снимахме 3 дена,
трябваше да се правя на влюбена и моята първа целувка с мъж в устата беше
на снимачната площадка. Нямах гадже,
бях много скромна, и беше шокиращо
да се целувам с непознат мъж“, споделя
Ани. Когато вижда обаче камерите около себе си и попада във въртележката
на прически, грим и глезотии, започва
много силно да мечтае да се потопи в
магията на киното.
Когато завършва гимназията в Русе,
няма финансова възможност да продължи в университет. Снима се за календари, марки на бельо, каталози, но
Русе е тесен за мечтите и амбициите й и
на 22 години заминава за Щатите - сама,
уплашена, с лош английски. В Ню Йорк
трябва да се бори за всичко и работи
като хостеса в ресторант - посреща гостите. А вечер сама си търси в Гугъл контакти с модни агенции.
В началото има малки ангажименти за
шоута на бельо и бански, докато един
ден не я канят за национална реклама
на луксозно скъпо бельо Le Mystere, любима марка на Опра Уинфри.
Каква е нейната изненада, когато
един ден

Ню Йорк осъмва
с нейния лик
по билбордове, на автобуси, в метрото. „Бях като Кари Брадшоу от „Сексът и
градът“. Казах, където искат да ме закачат, ако ще на Луната, но да пише моето

С Гари Маршал в неговия офис.

Като Мерилин Монро на един от календарите си.
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Ким Кардашиян. Затова дрехите са много скъпи. С Рейчъл вече снимат няколко
колекции.
На 22 октомври двете са организирали Trunk show в луксозен скъпарски бутик в Ню Йорк - OUI. На трънк шоуто излагат новата колекция на дизайнерката
на витрината и разпращат покани за
парти на шампанско на нейни постоянни ВИП клиентки, които обичат да харчат пари. И познайте кой е уредил контакта? Анна, разбира се. Благодарение
на многото си връзки тя е привлякла и
инвеститори на Рейчъл, затова вече е
предприемач и бизнес партньор, смее
се дамата. В момента с Рейчъл създават линия по нейни идеи и с името Anna

С Джак Никълсън на коктейл в кънтри клуба на Бел Еър, Лос Анджелис.
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нитости, всички гледаха към нас и бях
много горда като българка“, вълнува се
Анна.
Le Mystere, марката, на която е лице 7
години, до фалита на фирмата тази година заради коронакризата, е първият
й голям пробив в модната индустрия. А
в киното? Оо, това е дълга тема... Седи
си в един бар с елитния агент Джак Джиларди, работещ само със звезди от ранга на Никол Кидман, и се радва, че е успяла да го навие за среща, когато към
тях се приближава... Гари Маршал, режисьорът на филма „Хубава жена“!
Ани се втурва да му говори разпалено колко обича всичките му филми, че
е гледала „Хубава жена“ N пъти. А той,
приветлив и сърдечен, в типичния си
провлачен стил на говорене, се чуди,
че е толкова известен в България. Дава
й визитката си, казва, когато е в Ел Ей,

В модел от последната колекция Healer на Рейчъл
Акли, с представяне на 24 октомври в луксозния
френски бутик OUI.

име“, казва Ани. Има я на „Тайм скуеър“ в
Ню Йорк, на „Сънсет булевард“ в Ел Ей, а
тя се радва като дете, че навсякъде пише
Anna Kulinova for Lе Mystere.
Днес й е трудно да изреди за колко
много неща се е снимала - бельо, дрехи, накити, чанти, луксозна козметика,
натурални сокове. Снима се на няколко
корици и в елитни списания като Vogue,
Harper’s Bazaar, има 4 календара. Създават колекция от бижута с нейното име и
лице - ANNA K. От години я снима корифеят Роб Клайн, който умее да изтъкне
най-доброто в нея.
И непрекъснато я сравняват с Мерилин Монро, която още е легенда отвъд Океана. Дори я гримират и обличат
като двойничка на Мерилин в новогодишна реклама на една телевизия, като
„пее“ на плейбек. В един от календарите й също я снимат като Мерилин и като
други звезди - Ана Никол Смит и Урсула
Андерс, в ролята на момичето на Бонд.
Подобно на Мерилин, Анна се е срещала с американски президент, и то не
с един, а с двама. С Доналд Тръмп се запознава преди да стане президент, на
парти на списание Gotham. „Беше с Мелания, държа се нормално, като сериозен бизнесмен. С Бил Клинтън бяхме на
едно коктейлно парти. Извика високо:

„I love Bulgaria!“
Беше пълно с журналисти и знаме-

На корицата на сп. TalentRaters.

4 - 10 ноември 2020 г.

С Елтън Джон, дружелюбен и приятелски настроен,
на благотворително парти.

истински случай, екшън с много убийства, филм за мъже. В него Анна ще е в
главна роля - на гадже на голям мафиот и убиец.
А докато чака големия филм, не скучае - поканена е и за лице на марка продукти за грижа за кожата, също органични... В Инстаграм е „малък“ инфлуенсър,

„само“ с 86 300
последователи
„Как си обяснявам своя успех? Винаги съм била позитивна, дори и в трудни
моменти, а тук много обичат да си усмихнат и ведър - смее се Ани. - И късмет,
много късмет - да си на точното място
в точното време. Да не се страхуваш
да опитваш, да рискуваш, да излезеш
от комфортната си зона, да си уверен в
себе си. При неуспех да не се отказваш,
а да продължаваш напред.“
И тъй като Анна наистина е funny,
притежава бляскава колекция от снимки със звезди - Робърт де Ниро, Лео ди
Каприо, Джак Никълсън, Елтън Джон,
Сюзън Сарандън, Мел Гибсън, Брадли
Купър... С всички тях се снима не като
фен, а като светска знаменитост, на филмови награди и всякакви партита, на
които я канят. Живее в тих квартал в северен Манхатън. Отказва се от апартамента си в Бевърли Хилс, Ел Ей, покрай
пандемията там почти нищо не се случва, защо да пръска пари на вятъра.
Сега с нетърпение очаква да се задвижат снимките на филма Forget About
It („Забрави за това“), в който е и продуцент. Просто „Ани доброто сърце“ пак е
уредила инвеститори благодарение на
контактите си. Мафиотска история, по

С Лео ди Каприо на наградите „Златен глобус“, на
които той отива с майка си.

да му звънне и да носи сценичен текст.
„Кой знае, може да си талантлива“, казва
й усмихнато.
Като авторитетен сценарист и режисьор, Гари Маршал има силата да променя сценария в движение и решава да
я вмъкне във филма „Денят на свети Валентин“, като написва специална роля
за нея. Тя е българско момиче, купува
цветя в магазин и се среща и сприятелява с героя на Аштън Къчър. Говори на
лош английски, създава комични ситуации. Попада на снимачната площадка
с цяло съзвездие от 25 знаменитости Джулия Робъртс, Брадли Купър, Дженифър Гарнър... И до днес получава чекове
с отчисления за филма, а нивото й се покачва значително, защото вече си е партнирала с Аштън Къчър... Става и

член на Американската
актьорска гилдия
SAG-AFTRA.
Оттогава до смъртта на Маршал преди 4 години двамата са близки приятели. Той я снима и в новогодишна вечер
по негов сценарий и непрекъснато й
повтаря, че има талант и ще стане звезда. „Гари никога не си е позволил да
флиртува с мен, винаги се е отнасял бащински и с респект. Дори когато му споделях за ново гадже, той все питаше:
„Прави ли те щастлива?“. Казваше: „Искам някой ден аз да те заведа до олтара“.
Въпрос на време е да й даде по-голяма роля, но смъртта му обърква много
техни планове. Неосъществен остава
и един неин сценарий за филм. Анна е
поканена от семейството му на мемориалното събитие, на което излъчват
2-часов филм за живота му. „От Гари запомних и това, че за да съм успешна, не
е достатъчно да съм красива. Трябва да
съм и funny („забавна“). Това беше перфектната комбинация за него...“

25

WORLD ТЕЛЕГРАФ
Спасиха дете три дни след
7 по Рихтер в Турция

3

-годишно момиченце беше спасено от срутена сграда в западния
турски град Измир в понеделник.
Това се случи близо три дни след мощното земетресение в района на Егейско
море с магнитуд 7 по Рихтер, при което
загинаха 96 души. Спасителните усилия
продължават в осем сгради в Измир, където са убити 79 души, което прави земетресението в петък най-смъртоносното
в Турция за близо десетилетие. Двама тийнейджъри са загинали на гръцкия остров Самос, съобщиха властите.

Пхенян се пази от COVID-19
с противопехотни мини

С

еверна Корея е прибягнала до
крайни мерки, за да се предпази от коронавируса, включително и чрез поставяне на мини в граничните райони с Китай. Властите в Пхенян
се опасяват, че проникване на COVID-19
може да има катастрофални последици
за страната заради слабата й медицинска инфраструктура. Това заявили на закрито заседание на комисията по разузнаването в парламента в Сеул представители на националната разузнавателна
служба.

Убиха с арбалет „Краля
на саламите“ в Русия

В

Русия бе убит собственикът на компаниите „Мясная империя“ и „Озерецкие колбаси“ Владимир Маругов, известен като „Кралят на саламите".
Неизвестни нападатели са проникнали
жилището му край Москва и са го убили
с арбалет. Според разследващите маскирани са влезли в банята на сградата,
завързали са стопанина и съпругата му
и са поискали всичките им пари. Жената е успяла да избяга и да се обади на полицията. Когато органите на реда пристигнали на местопроизшествието, мъжът
бил мъртъв.

Принц Уилям се е заразил
с COVID-19 през април

Б

ританският принц Уилям се е заразил с COVID-19 през април, по
същото време, когато се зарази и
баща му, принц Чарлз. Уилям, внук на
кралица Елизабет и втори поред в линията за наследяване на британския трон,
е запазил диагнозата си в тайна, защото
не е искал да тревожи страната. „Случваха се важни неща и не исках да тревожа никого“, е казал Уилям според източници
на в. „Сън“. Бил е лекуван от лекарите на двореца и е последвал правителствените указания да се изолира в семейното имение Анмър Хол в Норфолк.

И Нова Зеландия
узакони евтаназията

С

лед референдум Нова Зеландия
узаконява евтаназията. Така страната ще се присъедини към малкия брой държави по света, където е
позволено да се помогне на човек да
сложи край на живота си при определени условия. В същото време новозеландците отхвърлят с 53% срещу 46% идеята за узаконяване на марихуаната в друг референдум без задължителна сила.
След допитването ще се приеме закон, който ще позволи на неизлечимо болни
хора, на които остават по-малко от 6 месеца живот, да могат да изберат евтаназия.
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М

юсюлманският свят се
надигна срещу Франция
и президента Макрон,
хиляди протестират по
улиците на Турция, Пакистан и Ливан. Там и в други мюсюлмански страни започва масов бойкот
на френски стоки. И по всичко личи, че
това няма да е краят. В Ница трима души
бяха убити при нападение с нож в близост до църква от тунизиец, крещящ
„Аллах е велик“. Най-малко четирима загубиха живота си и при атака край синагога в центъра на Виена.
Напрежението избухна след убийството на френския учител Самюел Пати
на 16 октомври. Той беше обезглавен,
след като е показвал на учениците си по
време на урок за свобода на изразяването карикатури на пророка Мохамед,
публикувани от сатиричното издание
„Шарли Ебдо“. След излизането на тези
карикатури през 2015 г. редакцията на
вестника беше нападната и 12 души
бяха убити.
Убийството на учителя Пати бе определено от Еманюел Макрон като

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

Карикатури, гняв и терор
XПротести сред мюсюлманския свят. В Европа - обезглавени и застреляни хора
жавен глава.
Въпреки бойкотите и размяната на
остри реплики, Макрон написа в Туитър, че Франция никога няма да се поддаде на натиска.
„Уважаваме всички различия в духа на
мира. Не приемаме езика на омразата и
сме защитници на разумния дебат. Винаги ще бъдем на страната на човешко-

„ислямска
терористична атака“
В началото на септември той беше
заявил също и че ще се бори с „ислямския сепаратизъм“, който според него
представлява опасност за някои общности във Франция. Всичко това доведе
до крайно изостряне на отношенията с
мюсюлманския свят.
В събота, в опит да успокои недоволството, Макрон даде интервю на арабската телевизия Ал Джазира, което от
президентството определиха като обяснение на грешно интепретираните думи
на президента от последните седмици,
които са „били извадени от контекст“.

Сн.: Polish News

Снимки: БТА

В интервюто държавният глава обясни
позицията си, свързана с карикатурите
на Мохамед.
„Разбирам и уважавам факта, че хората могат да бъдат шокирани от тези карикатури. Никога обаче няма да приема, че това може да оправдае физическо
насилие заради тези карикатури“, каза
Макрон, като подчерта, че винаги ще се
бори за свободата на словото, мисълта и рисуването във Франция. Той също
така определи като лъжа информацията, разпространена от няколко медии,
че е подкрепил изразеното от „Шарли
Ебдо“.
Междувременно няколко арабски

В Ница: Една обезглавена жена и други жертви
Трима души бяха убити в четвъртък
с нож от човек, крещящ „Аллах е велик“ в град Ница, Южна Франция. Полицията съобщи, че една жена е обезглавена. Още няколко души са били
ранени.
По-късно френската полиция застреля мъж, заплашвал с огнестрелно
оръжие минувачи в друг южен френски град – Авиньон. А саудитец намушка с нож охранител на френското
консулство в Джеда, Саудитска Арабия.
Франция повиши равнището на готовност за цялата си територия до
най-високото ниво след нападението
с нож в Ница.
Атаката е била извършена в църквата „Нотр Дам“, разположена на основна пътна артерия в града.
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Нападателят е носел у себе си документи от Италианския Червен кръст

на името на гражданин на Тунис, роден през 1999 г.

търговски асоциации и компании обявиха, че бойкотират френски продукти
именно заради коментарите на Макрон.
В социалните мрежи в държави като
Кувейт, Катар, Палестина, Египет, Алжир,
Йордания, Саудитска Арабия и Турция
се появиха хаштагове като

„бойкотирайте
френските продукти“
„никога пророка“ и други.
В Кувейт и Катар търговски организации открито се обявиха срещу френските стоки и премахнаха техните продукти
от щандовете в търговските вериги.
Външното министерство на Кувейт
публикува и позиция срещу изказванията и дискриминационните политики,
които свързват исляма с тероризма.
В подкрепа за кампанията срещу изказванията се присъединиха и университети.
В социалните мрежи в Египет бяха
публикувани списъци с френски компании като „Пежо“, „Рено“, „Данон“, „Лореал“ и други, чиито продукти да бъдат
бойкотирани.
Основен противник и застъпник на
призивите за бойкот стана турският
президент Реджеп Тайип Ердоган. В понеделник той за пореден път насърчи
своите сънародници и мюсюлманите по
света да не признават френските стоки
и да не ги купуват. Ердоган критикува
остро и самия Макрон:
„Какъв е проблемът на индивида, наречен Макрон, с исляма и мюсюлманите? Той се нуждае от психотерапия“.
Думите на Ердоган доведоха до отзоваването на френския посланик в Анкара, а от Елисейския дворец излязоха с
позиция срещу думите на турския дър-
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то достойнство и общочовешките ценности“, написа френският президент. А
няколко дни по-късно сатиричното списание „Шарли Ебдо“ отвърна с нова карикатура, този път по адрес на Ердоган,
който бе изобразен на първа страница с
чаша в ръка, надигащ полата на забрадена жена и под заглавие

„Той е много забавен
насаме“
От месеци Париж и Анкара са в обтегнати отношения. Те се сблъскаха по
редица геополитически въпрос като
войните в Сирия и Либия, конфликта в
Нагорни Карабах и сблъсъците за достъпа до залежи в източната част на Средиземно море.
Проблемът с карикатурите на „Шарли Ебдо“ се корени в това, че изобразяването на Мохамед се гледа като обида
срещу мюсюлманите, тъй като изрично
се забраняват изображенията на пророка и Аллах, коментира ВВС.
От друга страна, разделянето на държава от религия е заложено във френската конституция и е основен принцип
на територията на републиката. Според
френския модел това е не просто убеждение или определена вяра, а „свободата да имаш мнение“, както и „принцип за
свободата на всяка религия, при условието да се спазват принципите на свобода на съзнанието и равенството на
правата“.
Именно този принцип в последните
десетилетия доведе до конфликти между мюсюлманската общност във Франция и останалата част от обществото. Те
се разразиха след забраните на религиозните символи в държавните училища
през 2004 г., забраната за носенето на
бурки през 2011 г., както дори и противоречивата забрана срещу носенето на
бански, които изцяло покриват тялото
от 2016 г.
Отношенията на Франция с мюсюлманския свят датират от векове. Коло-
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ниалната политика на Франция, започнала от 16 в. и продължила до втората
половина на 20 в., превръща страната
в дом за над 5.5 млн. мюсюлмани – наймного сред всички останали в Европа,
припомня Николай Лавчиев в анализ за
„Свободна Европа“. Мюсюлманите представляват повече от 8% от 67-милионното население на втората най-многобройна нация в
рамките на ЕС.
Този факт пък
стои в основата
на
дългогодишните опити на Париж за пълноценната интеграция
на мюсюлманите
в обществото. Изследвания на Станфорд, Оксфорд и
други университети и организации
показват, че въпреки усилията на
редица правителства и заложените
политики за игнориране на етническия и религиозния
произход на гражданите, на практика
мюсюлманите във Франция срещат найсериозни

проблеми с
дискриминацията
Това е подкрепено от факта, че те живеят в най-изолираните и бедни квартали, а членовете на общността представляват голям процент от затворниците
в страната.
Всичко това води до израстването на
френски граждани, които чувстват расизъм спрямо себе си заради мигрантското им потекло и намират защитата на
карикатури, осмиващи исляма като поругаване на религията им, коментира
Асошиейтед прес.
Често причина за недоволство срещу страната са участията й във въоръжени конфликти. През последното
десетилетие френските военни се намесиха срещу екстремисти в Мали, а Па-

В Индонезия изгарят снимката на френския президент Макрон

риж играеше ключова роля във военните действия на територията на Сирия и
беше участник в противопоставянето
срещу „Ислямска държава“.
Страната беше ангажирана и в операцията „Трайна свобода“, предприета от
САЩ, а френските сили участваха и във

войната срещу режима на талибаните в
Афганистан.
В няколко държави в Африка дълготрайно присъствие имат над 5 хил.
френски военни.
По материали в „Свободна Европа“

Стрелби и убити във Виена
Четирима души бяха убити и 13
ранени при няколко атентата в австрийската столица Виена в понеделник вечерта. Шестима от ранените са в тежко състояние.
Нападенията започнаха със стрелба малко след 20 ч. на оживена улица. На други пет места в централната
зона на Виена също е имало нападения, като едно от тях е било близо
до главната синагога. Австрийската
полиция е успяла да неутрализира
един от извършителите, а втори нападател е избягал от местопрестъплението, предадоха австрийските
медии.
Разследващите търсят отговор на
въпроса дали основна мишена на
атаката е била централната синагога.
Тя е била затворена, а живеещ в нея
равин разказва, че е чул изстрели и

впоследствие видял през прозореца
как нападателите тичат и стрелят по
близки барове и ресторанти.
„Смятаме, че нападателите са повече от един“, заяви вътрешният министър Карл Нехамер. Той определи
ситуацията във Виена като „крайно
тежка“ и затова учениците бяха освободени от занятия във вторник.
Заради стрелбата Австрия затегна граничните проверки и обособи
пропускателни пунктове за проверка на автомобили в столицата.
„Армията ще охранява определени локации в столицата, за да може
полицията да се съсредоточи в издирването“, каза австрийският канцлер Себастиан Курц, според когото
става въпрос за „отвратителна атака“,
извършена от професионално подготвени хора с автоматични оръжия.
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Краят на бъдещето ни
вече настъпи

ГЕОРГИ
ГОСПОДИНОВ

30

На 26 октомври германците, протестиращи срещу Ковид
ограниченията, се събират пред някогашното кино „Космос“ на
бул. „Карл Маркс“ и започват да скандират онова, което са скандирали в Лайпциг и Берлин през един друг октомври, в друг
век и друга епоха - през 1989-а. „Ние сме народът! Ние сме народът!“ (Wir sind das Volk!).
Сякаш историята и времето са зациклили. Знак на какво е подобно нещо? Някакъв спонтанен референдум за минало? Кризата ни е връхлетяла така внезапно, че не сме открили нови
обяснения и сме хванали старите. Със старите лозунги. Нищо,
че те са от друго време и за друга ситуация. Вируси или комунистически елити - все тая. Ние сме народът и ние решаваме
има ли вирус, или не. Искаме ли да се съобразяваме с него, или
искаме да живеем свободни.
Елементарният, лишен дори от ДНК вирус, изведнъж е придобил чертите на жесток и хитър диктатор, който ни отнема
свободата. Разбира се, с помощта на елитите. Вирусът всъщност отново е успял да раздели света на ние и те, най-старото
разделение. Те го измислиха, за да ни вземат и последната риза
от гърба, за да ни държат в подчинение, за да ни затворят устата - буквално, с маските. Затова ние излизаме на улицата и викаме като през 1989-а. Защото това е последният спомен за революция. И там, в онази точка, искаме да се върнем. Освен това
тогава нямаше вирус.
Миналото винаги ще има това предимство пред настоящето
и пред отказаното ни бъдеще. Там всички бяхме по-млади, поздрави и следователно по-щастливи. Освен това нямаше вируси. Да, миналото вероятно е естественият защитен механизъм
по време на чума. Известната фраза „Миналото е чужда страна, там правят нещата различно“, красиво пренесена от Дейвид Лоуентал и принадлежаща на Л.П. Хартли, вече не важи.
Във време на тежка криза тя се обръща в своята противоположност. Днес вече миналото не ни е чужда страна, а родина.
Там, където искаме да се върнем и да се спасим от настоящето.
В чужда страна се е превърнало настоящето.
През последните две години писах романа „Времеубежище“,
който излезе в началото на пандемията. Там, в една близка дистопия, предположих как поради тежка криза отделните страни
в Европа започват да правят референдуми за минало. Всички
избори досега винаги са били за бъдещето. Но когато бъдеще
няма, обществата започват да си избират минало. И всяка от
страните избира най-щастливото десетилетие от своята история.
Подобна пандемия на миналото започна да се усеща още с
първите удари на Ковид кризата. Неслучайно европейските лидери като Макрон и Меркел веднага се върнаха към спомена
за Втората световна война, опитвайки се да обяснят сегашното. Другата аналогия, разбира се, беше още по-назад, с испанския грип от 1918 година. Смисълът на такива примери не е да
се върнем във Втората или Първата световна. Той е в това да се
припомни, че е имало подобни времена, дори по-лоши, от които сме се измъкнали.
Щом можем да си ги припомним, значи, че сме ги преживели
и минали нататък.
Миналото ли е единственото убежище?
Тук е тънката разлика. Дали приливът на минало, който преживяваме днес, ще бъде приет като знак да вървим нататък,
или обратното, че няма нататък, историята е зациклила и миналото е единственото убежище. Искаме си старото, затворените държави, вечната младост и някогашното си „величие“ - германско, унгарско, българско, полско.
Като казах полско, нека си припомним само, че онова, което
се случва със забраната на правото на аборт за полските жени,
вече се е случвало. И в това връщане е ужасът. Случвало се е в
Източна Европа при социализма. Миналото е добро за исторически филми и романи, добро за разказ и анализ и чудовищно
за имплантирането му в днешното време.
Всяка криза като извънредно събитие подлага на изпитание
идеята, че времето тече линейно и към по-добро (в една утопично-прогресистка линия). Невинаги, вижда се.
Трябва ли да връщаме и да преиграем отново 1989-а, Втората
световна или Средновековието, за да се спасим от настоящето
и да започнем отначало?
Като дописвах романа, си представих как при тотална възстановка на началото на Втората световна, с пълен брой танкове
и войници, тя избухва отново. Понякога миналото рязко оживява, налива се с кръв или избухва като сух барут. Може да се
каже и така, обяснено за шофьори: миналото е като приближаващ камион в огледалото за обратно виждане. Винаги е по-близо, отколкото ни се струва. Да имаме едно наум.
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„С цялото си уважение към младите и хората,
които със сигурност не ни харесват, ние не
харесваме тях, иначе щяхме да сме една партия.“

Премиерът Бойко Борисов във видео от дома
си по време на дистанционното заседание на
Министерски съвет

„Колективната
безотговорност ще я
платим и я плащаме
индивидуално.“

Говорителят на Спешна
помощ в София в коментар
на неизпълнението на
мерките срещу коронавируса
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„Ако изберат мен, ще живеят добре, ако
не ме изберат - аз ще живея добре“.

Лидерът на „Воля“ Веселин Марешки
обяснява, че няма намерение да убеждава
гласоподавателите да му повярват
отново за предстоящите парламентарни
избори

„Доста колеги станаха коронолози и
говорят какво ли не, това е опасно за
обществото. Никой не се е задушил от
маската, не е кой знае какво да го носиш
това нещо.“

Членът на Националния оперативен щаб
проф. Тодор Кантарджиев по време на
брифинг

„Толкова съм мощен, че
мога да заместя някои
снегорини.“

Кубрат Пулев във връзка с
информация, че има контузия,
заради която ще пропусне
мача си с Антъни Джошуа
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2

месеца зад решетките ще изкара актрисата Лори Лафлин. Тя
започна да излежава
присъдата си в женския затвор в Дъблин, близо до Сан
Франциско. Лафлин
бе осъдена за даване на подкупи, за да
запише дъщерите
си да учат в престижен университет.

82

години е възрастта на
гъркиня, която сърфира почти всеки ден във
водите на Средиземно
море. Анастасия Йеролимату е страстна почитателка на уиндсърфинга и държи рекорда за
най-възрастна сърфистка в света.

6
внучета стискат палци на
новия най-възрастен професионален футболист в света.
Той се казва Езелдин Бахадер и
е от Египет, а на 5 ноември ще навърши 75 години. Бахадер изигра
пълни 90 минути във втори мач и така
официално влезе в Книгата с рекордите
на Гинес.

32

15,4
км е дължината на
тунела „Ценери“,
който минава през
Алпите. Той бе открит от Швейцария
преди дни. Изграждането му струва 3,95 милиapдa
дoлapa. Tyнeлът имa
кaпaцитeт зa 170
тoвapни влaкa и 180
пътничecки влaкa
нa дeн.
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Есен е: Как да се
справим с умората?
Ето какво да направите, за да се чувствате
по-добре през студените месеци

ЛЮБА
МОМЧИЛОВА

Д

luba@bg-voice.com

а, има не само пролетна, но и
есенна умора. Тя е също толкова неприятна и поставя на
различни изпитания психиката. Но за разлика от пролетната, която е следствие от тежката зима,
отслабналата имунна система, заседналия начин на живот, по-тежката храна
и т.н., при есенната основен виновник е
времето.
От края на септември човек влиза в
период, когато денят става все по-кратък, а слънчевите лъчи все по-малко.
Ограничената светлина е първото, което въздейства на психиката. Като добавим към това лошото време, сивото
небе, продължителния дъжд и заспиващата природа, която сякаш умира пред
очите ни, то обяснението за депресивното състояние идва съвсем на място.
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Най-честите симптоми са депресия,
чувство на безнадеждност, безпокойство, липса на енергия, тежест в ръцете и краката, трудно събуждане, нежелание за общуване с други хора, загуба на
интерес към всичко, промени в апетита, повишено желание за въглехидратни
храни, наддаване на тегло, затруднена
концентрация.
Човек става неспокоен, раздразнителен, превъзбуден или апатичен, сънят
му се нарушава. Най-тежкото състояние
е изпадане в депресия или биполярно
разстройство. Учените са забелязали, че
по-податливи към тези промени са жените, макар че и

доста мъже имат подобни
оплаквания
Северните страни са
също по-застрашени, за
разлика от средиземноморските,
където
грее повече слънце.
Затова италиански
специалисти изготвиха план, чрез който лесно може да се преборим с
есенната умора. Той е приятен, постижим дори в работно
време.
Намирайте време и причини да се

разхождате на открито през деня. Така
ще „поглъщате“ достатъчно светлина.
Вместо обяд в заведение, подгответе
нещо здравословно или вкусно у дома,
сложете го в кутия и го изяжте, седнали на пейка в най-близката до офиса ви
градина. Дори в студеното и облачно
време намирайте поводи да походите.
Забравете за щорите на прозорците.
Сега нямате нужда от тях. Напротив - необходима ви е дори наймалката светлина, така че я
поканете да влезе в дома
или работното си място.

Движете се
Вероятно този съвет
ви е до болка познат. Движението е необходимо не
само за физическото ви състояние, а и за психиката ви. То
помага за облекчаване на стреса и
тревожността.
Яжте повече риба. Тя съдържа полезните омега-3 мастни киселини. Най-богати са сьомгата, херингата, скумрията,
сардини, тон. Препоръчителната доза е
2 порции седмично.
Постарайте се да си осигурите минимум 6 часа сън на денонощие. Няма как
иначе да се чувствате отпочинали, а недостатъчният сън също така отслабва
вашия имунитет.
Със сила и бодрост могат да ви заредят отвари и сиропи от жълт кантарион, глог, хилядолистник, женшен, ехинацея, алое и др. Те стимулират имунитета

и повишават устойчивостта срещу стреса и болестите. Освен това активизират
нервната система - затова трябва да се
приемат през първата половина от деня.
Преди сън е полезно да изпиете чай
от мента, дяволска уста, риган, който ще
нормализира съня ви и ще ви избави от
безпокойството.

Здравословно
есенно меню
Закуска - комбинирайте между кисело мляко, сезонен плод, тъмен или
многозърнест хляб, яйце, чаена лъжичка ленено масло.
Втора закуска - кисело мляко или
сезонен плод - не изключвайте бананите.
Обяд - комбинирайте между зеленчукова супа, риба, месо, сезонна салата - задължително включвайте няколко пъти седмично броколи,
моркови и зеле, картофи - заради селена и наситените мастни киселини,
яйца, варива - особено боб.
Следобедна закуска - кисело мляко, сезонен плод или сурови ядки особено орехи. Между другото бадемите не съдържат омега-3 мастни
киселини.
Вечеря - комбинирайте между сезонна салата, залята с чаена лъжичка
орехово масло, супа, картофи, месо,
риба.
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Снимки: Pixabay и Freepik

Мода 2020: Победата
на удобните дрехи
Ако тенденцията за работа от вкъщи продължи,
костюмът и вратовръзката ще отидат в историята

К

оронакризата промени всичко – от навиците ни да ходим
на кино и театър до разпускане в шумни компании по барове и дискотеки. Затварянето на филиали, прекъсването на вериги
за доставки, както и триумфът на хоум
офиса доведоха и до преосмисляне на
света на модата.
Компанията за анализ на данни
„Reply“ е описала подробно ефектите от
пандемията върху модната индустрия.
Последният доклад показва, че интересът към модата намалява. В сравнение
с март 2019 г., търсенето е намаляло с
23%. Това поставя модната индустрия
в дъното на класацията. Само туризмът
и автомобилната индустрия се справят
по-зле през последните шест месеца.
Промяната на работната среда оказва сериозно влияние върху интереса
към модата. От началото на пандемията се наложи да се премине на работа от
вкъщи. А там никой не носи вратовръзки, обувки на висок ток и дамски чанти,
пише БГНЕС. Според резултатите от проучване в САЩ, едва един на всеки десет
човека се приготвя специално за работа
от домашния офис.

Триумфът на
маратонките и тениската
Докато офис облеклото се бори със
спадащия към него интерес, на преден план излязоха спортните дрехи –
клин или долнище на анцуг, маратонки
и тениска. По време на пика на пандемията модни марки и социални медии организираха кампания с хаштаг
StayInPajamaContest, за да привлекат
вниманието към ежедневните дрехи за
вкъщи. Във Великобритания новите тенденции бяха използвани особено активно и вследствие на това търсенето на
удобни дрехи нарасна с 433%.
Собственичка на магазини за мъжка
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инвестират парите си по-рядко, но поразумно. Някои модни къщи промениха
гамата си от стоки в посока към иновативни идеи, удобни за носене тъкани и
нови възможности за комбиниране.
В допълнение към критерии като
стойност и комфорт, темата за устойчивостта също играе нарастваща роля
в света на модата. Компаниите търсят
иновации и нови идеи. Купувачите на
индивидуални колекции вече имат възможността да проследят пътя на използваната вълна от фермата до готовия
продукт. „Hugo Boss“ разработи наскоро
веган костюм, сертифициран от организацията за хуманно отношение към животните PETA.

Как изглежда бъдещето
на модата?
мода в Хамбург потвърждава тази тенденция: клиентите залагат преди всичко
на удобни дрехи, изработени от приятни за носене платове, като функционалността им също е определящ фактор.
Отчетът на голяма компания за спортни стоки също е недвусмислен – през
периода юни – август фирмата е реализирала печалба от 1,5 милиарда долара.
Испански лейбъл също се смята за победител в бранша, отговорил на предизвикателствата на времето със своите маратонки, пуловери с качулки и якета.

изводител на луксозни стоки „Strenesse“
дори трябваше окончателно да прекрати дейността си.
Въпреки големия натиск върху производителите на официални облекла,
модата в луксозния сегмент има сигурно бъдеще, смятат експертите. В крайна сметка съзнателното пазаруване се
увеличава до степен, в която клиентите

Остава въпросът дали промяната в
стила на облеклото е постоянна. Изследователите на тенденциите са сигурни, че бъдещото развитие на модата
ще зависи преди всичко от два фактора:
развитието на пандемията и бъдещата
форма на работа. Ако домашният офис
запази статута си в дългосрочен план,
вратовръзките и костюмите скоро може
да останат в историята на модата.

Промяна на стойностите
в модната индустрия
Докато официалните обувки губят постоянно от популярността си и вече не
са толкова търсени, маратонките са на
път да завладеят пазара. По същия начин уважаваната вратовръзка отдавна
си е „изпяла песента“.
Кризата беше усетена и на борсовите пазари. От началото на пандемията в Германия акциите на „Hugo Boss“
са спаднали с около 50%. Компанията
MDax отчете спад в продажбите с почти
60% поради закриването на бизнеса по
време на коронакризата. Модният про-
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„Фалшиви“ голи снимки:
Бот съблича хиляди жени онлайн
XИзкуственият интелект използва изображения от профили в социалните мрежи

М

оже и никога да не сте
се снимала гола, но това
не означава, че сте застрахована, че ваши голи
снимки не обикалят интернет, без дори да знаете за това. Дори
напротив, това е напълно възможно. А
виновник за това е бот в чат приложението Telegram, който практически съблича облечени снимки на жени. Негови жертви са над сто хиляди жени, които
едва ли подозират за това, става ясно от
нов доклад.
Зад документа стои компанията за дигитално разузнаване Sensity, чиито експерти са разкрили и проследили редица deepfake фалшификати, както и други
форми на „злонамерена визуална медия". От доклада става ясно, че снимките на потърпевшите жени най-често са
били взимани от профилите им в социалните медии.
Главният изпълнителен директор и
главен учен на Sensity Джорджо Патрини заяви пред сп. Forbes, че за разлика
от deepfake видеоклиповете на знаменитости, които изискват множество изображения и видеоклипове, за да създадат реалистично изображение, тук е
необходимо само едно изображение,
което да бъде качено в чат стая.
„Ако някога сте споделяли публично
една снимка в социалните медии

може да сте под заплаха
Наличието на акаунт в социални медии с публични снимки е достатъчно, за
да може всеки да се превърне в цел“, коментира Патрини, цитиран от webcafe.
Така от Sensity са установили, че 70%
от всички качени изображения са на
„обикновени жени“ - частни лица, а не
известни личности или влиятелни знаменитости. Фалшивите голи снимки на
тези жени са генерирани с помощта на
изображения, взети от социални медии
или от частни материали.
Тъй като медийното отразяване на
тази deepfake технология беше изключително критично, разработчиците му
свалиха приложението си още в същия
ден на пускането му. Въпреки това те
продадоха лиценза на софтуера за 30
хил. долара. Сега се смята, че отворен
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те. Оттам коментират, че платформата
не толерира подобно съдържание, като
всички такива материали или линкове
се изтриват, а общностите, които ги разпространяват, биват блокирани.
От Telegram засега не отговарят на исканията за коментар по казуса.
От BBC са се свързали с администратора, поддържащ услугата. Той отказва
да разкрие самоличността си и се представя само като „P". По думите му в цялата ситуация

нямало нищо нередно
тъй като никой не е пострадал.
„Не ми пука особено. Това е за забавление и не причинява вреда на никого. Никой няма да изнудва никого с това,
тъй като качеството е нереалистично“,
коментира той. P. обяснява още, че екипът зад бота преглежда какви снимки
се споделят в канала в Telegram, и щом
някой забележи видимо непълнолетно
код на приложението е в основата на
бота в Telegram.
Самата система работи, заменяйки
дрехите по тялото на дадена снимка с
реалистични изображения на женски
интимни части, избрани от широка база
данни.
В рамките на няколко минути след
качването на снимката в Telegram (по
същия начин, по който се пращат и
снимките във Facebook Messenger), ботът е готов с обработеното изображение, което може да бъде изтеглено на
устройството на потребителя или препратено до друг потребител.
Докладът показва, че процесът работи

само върху снимки на жени
От BBC са тествали софтуера със
снимки на дами, които предварително са дали съгласието си за участие в
този експеримент. От медията обявиха, че получените резултати не са „особено достоверни". От там цитират един
от множеството примери - жена с пъп на
диафрагмата.
Самият бот е безплатен за ползване на смартфони и компютри и е лесно
достъпен чрез Telegram. Средата пред-

полага много повече свобода, отколкото в други приложения за изпращане на
съобщения, тъй като то залага на двойно криптиране и предлага много повече
сигурност за изпращащия съобщения.
Именно затова официално Telegram е
забранен в Русия, Китай и Иран.
Според констатациите на доклада към
края на юли в приложението са били
споделени „съблечени“ снимки на 104
862 жени.
Само от 19 юни до 19 юли общо 45 615
уникални потребители са използвали
спорното приложение. Анкета сред потребителите на бота показва, че по-голямата част са базирани в държавите
от бившия соцблок като най-вече Русия,
Украйна и Беларус.
Но около 3% посочват, че са от САЩ,
Великобритания, Канада или Австралия.
Поне 6% са от Испания и Латинска Америка, а 8% казват, че са „от никъде“.
Разследването на Sensity показва,
че една от причините за тази предимно рускоговоряща аудитория идва от
това, че ботът е бил солидно рекламиран в руската социална медия ВКонтак-

момиче, потребителят, качил снимката,
бива „блокиран завинаги“.
От Sensity далеч не са толкова сигурни в това твърдение. Според доклада на
компанията, ботът със сигурност е бил
използван и за споделяне на детска порнография с фалшиви голи снимки на непълнолетни момичета.
Все пак, P. потвърждава, че потребители сами решават дали да споделят крайното „голо“ изображение с други хора и
дали да го качат някъде в интернет.
И въпреки че отказва да признае творението си за толкова вредно, администраторът заявява, че „скоро“ ще премахне всички изображения от канала
досега.
Докладът на компанията за дигитално разузнаване изразява мнение, че хората могат да използват крайните изображение за изнудване или атаки срещу
доброто име на жените, чиито снимки
използват. Макар и нереалистично, подобно изображение може да бъде изпратено на роднините и приятелите на
жертвата или да бъде използвано като
лост за заплахи и изнудване.
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Млад и богат: Как се печелят
2 млн. лв. от видеа в Youtube

Е

дин млад брокер на име Греъм
Стивън успя да осъществи сладката мечта на много млади и
стари по света. Той успя да се
превърне в милионер само за
четири години благодарение на видеоканала си в Youtube. И за да не сме голословни, ето цифрите. Тази година Греъм е
изкарал 1,8 млн. долара, а тя все още не
е свършила. А тази сума е малко по-малко от доходите, които брокерът влогър е
спечелил през 2019 година.

XСамо на 19 май тази година Греъм Стивън изкара 10 253 долара

Как започва всичко?
Първото си видео Греъм качва в
YouTube на 25 декември 2016 г.
В началото той публикува клипове, в
които обсъжда своя опит в сферата на
недвижимите имоти, личните спестявания, инвестиции, кредити, кредитни карти и др., пише Profit. Година преди да създаде своя канал, той прави пост в Reddit,
където споделя, че въобще няма представа как се правят видеа и че не се чувства уверен да стартира свой собствен
канал.
Провалът на начинанието е основното
притеснение на Стивън. В началото той е
брокер на имоти на пълен работен ден,
но след развитието на канала си започва
да му отделя все повече време, като качва ново видео всеки ден.
В началото той прави по 3 видеа на
седмица, а

първите му приходи
са 7 цента
До края на януари Греъм започва да
печели по 1 долар на ден. Упоритостта и
основните му доходи, възлизащи по това
време на 500 000 долара на година, са
основните причини той да продължи да
поддържа канала си и в следващите месеци.
До март той вече печели по 12-20 долара на ден, а потребителите отчитат висока ангажираност в канала му, като гледат
по няколко видеоматериала и освен това
коментират постовете му. Голяма част
от тях пък „удрят камбанката“, с което се
абонират за бъдещите му видеа.
Много скоро младият мъж започва да
печели по 120 долара на ден, а рекордните си 250 долара постига в края на го-
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дината. Равносметката за 2017 година общо приходи 26 966 долара.
През следващата година започва да
печели по 250-300 долара на ден. Едно
от неговите видеа обаче получава 1 млн.
гледания, а към днешна дата те са 3 пъти
повече.
На 15 ноември 2018 г. Стивън печели 3420 долара, а средните суми на ден
са вече над 1000 долара. Общи приходи
от 2018 г.: 170 945 долара. Сумата обаче
скача до 253 318 долара, ако се добавят
и спонсорските сделки, които Греъм подписва, както и програмите за афилиейт
продажби.
2019 г. пък е първата година

ри, а по-късно и собствено шоу, в което
кани гости или включва на живо част от
абонатите си.
В началото на годината той печели по
1500 долара на ден, но по-късно тези

суми се увеличават и достигат до 6000
долара на ден. Рекордните 6900 долара
Греъм печели на 7 април, когато пусна
видео, в което разказва как е купил Tesla,
която му струва само по 78 долара на месец.
През тази година Стивън печели между
3000 и 6000 долара дневно, преди пандемията от COVID-19 да завладее света. Когато всички остават по домовете си и започват да гледат все повече съдържание,
той вдига приходите си до 6-8000 долара дневно, с рекордни 10 253 долара на
19 май.
До 16 октомври Стивън Греъм вече е
спечелил от YouTube близо 1.6 млн. долара. Той обаче е на мнение, че когато се
добавят и сделките от спонсорства, афилиейт програми и приходи от академията му, ще успее да достигне 4 млн. долара
за цялата 2020 г.
Дали всеки може да стане милионер
от съдържанието, което публикува в
YouTube, е трудно за прогнозиране. Но
както и самият Греъм Стивън казва, така
може да генерираме приличен втори източник на доходи. Трябва да знаете, че
всичко, което ви трябва, за да направите
видео в мрежата, е да е безплатно, казва
още той.
А на него може да се вярва, защото
днес Стивън има повече от 2.5 млн. абоната.

с приход от над
1 млн. долара
Сериозният ръст идва във време, в
което той решава да се посвети изцяло
на канала си. Стивън основава академия
за обучение на други начинаещи ютюбъ-
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В

ицовете за тъщата обикалят
планетата, откакто свят светува – смешни, пиперливи и понякога граничещи с черния
хумор. Но винаги изпълнени с
онази любов в кавички, която само мъжете знаят как да изпитват към майките
на своите любими. А и няма защо да се
лъжем, топлите чувствата с тъщата обикновено са взаимни.
Но има и изключения и колкото и невероятно да звучи, при някои от тях отношенията излизат извън рамките на добрите роднински нрави и стигат до нещо
много повече – истинска любов, страст и
дори брак.
Такъв е случаят на Клайв и Бренда.
Двамата се срещат през далечната 1977
година и са заедно до днес. Разбира се,
в началото на никой от тях не му минава
през ума какво има да се случва. Тогава
Клайв се запознава с
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„Ожених се за тъщата“:
Една различна история
XКлайв и Бренда минават през много препятствия,

преди да станат законно семейство

в крайна сметка
той е отменен

12-години по-голямата
от него Бренда
като майка на неговата съпруга. Британецът и жена му Айрин имат две деца и в
началото всичко е розово, но отношенията им претърпяват разрив и те се развеждат през 1985 г.
Клайв обаче продължава да посещава дома на вече бившата си съпруга, за
да вижда децата си и да споделя грижите
за тях. Когато Бренда вижда бъдещия съпруг на дъщеря си преди брака им, меко
казано, не е впечатлена от него, дори
споделя, че не го харесва. След развода
обаче нещата се променят. И честите посещения на Клайв при децата и бившата
му съпруга преминават в любезност с тъщата, която през 1985 година излиза извън контрол.
„Една вечер той ме заведе да пийнем
по нещо и накрая се целунахме. След
това постепенно се влюбихме и искахме
да продължим заедно“, спомня си Бренда, цитирана от „24 часа“. Тя споделя, че
двамата първоначално се срещат тайно,
притеснени от реакцията на близките си.
Един от първите, които разбира за връзката им, е бившият съпруг на Бренда. Той
я поощрява да не се отказва от любовта си и успява да я убеди, че това няма
нищо общо с дъщеря им.
Не било писано обаче любовта на
Клайв и Бренда да върви безпроблемно.
Когато близките им разбират за отношенията им, показват ясно, че не ги приемат. Въпреки това двамата са решени да
узаконят връзката си и внасят документи за брак в службата по вписванията в
родния им град Уорингтън, но получават
отказ. Така се оказват пред още един посериозен проблем, защото освен всичко
Клайв е арестуван.
Това се случва по силата на закон от-

Сн.: Mirror UK

Преценено е, че законът всъщност
вече не решава никакви подобни проблеми, тъй като двойките, поели по този
път, така или иначе живеят заедно.
Така пътят към брака на двамата е открит и през 2007 година те отново са в
брачната зала – същата, в която Клайв
се жени за дъщерята на Бренда 30 години по-рано. И макар двамата да са безкрайно щастливи от това, че могат да
скрепят любовта си законно, радостта им е помрачена от това, че никой от
близките им не иска да я сподели и не
идва на сватбата. Само едни далечни
роднини изпращат поздрав по пощата.

Айрин се чувства
предадена от своята майка,

Сн.: Mirror UK

преди 500 години, който все още е в сила
в града им. Според неговите разпоредби
не е възможно роднини по сватовство
да сключват брак. След като престоява 7
часа в ареста заради желанието да наруши закона, Клайв получава и предупреждение, че може да бъде осъден на седем
години затвор, ако все пак се ожени, защото така ще накърни добрите нрави.
Налага се Клайв и Бренда да изоставят
плановете за брак, но Бренда все пак успява да смени името си с фамилията на

Сн.: buzz-caribbean.com
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да твърди, че древният закон защитава
семейния морал и предпазва родители
и деца от сексуална конкуренция, а помалките наследници във фамилията - от
объркване и безпокойство

любимия си и макар и неженени, и двамата стават Блъндън. Доста години покъсно, през 2005 година, Европейският
съд по правата на човека постановява,
че старият английски закон противоречи на човешките права. Това се случва по
казус, подобен на този на Клайв и Бренда, и то на двойка от техния роден град
Уорингтън. Там обаче случаят е обратен жена иска да се омъжи за бащата на бившия си мъж.
И макар британското правителство

въпреки че вече има нов брак. Докато
текат споровете им, тя даже обвинява
Клайв в насилие по време на съвместното им съжителство, което и той, и майка
й отричат. „Семействата ни не присъстваха на сватбата, защото не бяха съгласни с нея. Но всичко, което ни интересуваше, беше да бъдем един с друг и
законно“, споделя Бренда.
И тя, и съпругът й не се и замислят,
когато отговарят дали биха минали
през всичко отново, ако знаеха колко
ще е трудно. Убедени са, че ще го направят. Иначе Айрин още им се сърди и не
може да се примири със случилото се.
Тя обвинява Клайв за това, че е донесъл
толкова проблеми в семейството й и е
променил майка й до неузнаваемост.
Но Бренда вече се отказа да я убеждава
в правото си на щастие и единственото,
на което е посветила живота си, е да се
радва на всеки миг с Клайв.
Историята на двамата влюбени от години обикаля медиите, а славата им излиза и извън пределите на Великобритания. Когато Клайв и Бренда отиват
на меден месец в Испания, барманът в
хотела ги посреща с думите: „О, имаме
звезди“.

Сн.: oluwagbemigapost.com
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азказите, че много актриси получават главни и не чак толкова главни роли в Холивуд в замяна на секс с могъщи мъже в
киното, не са от вчера. Много
от тях станаха основа на израстването
на движението #MeToo, а също и причина за много рухнали кариери, съдебни
дела и дори присъди. Но има и истории,
в които сексът се оказва недостатъчен
по пътя към мечтаното звездно бъдеще.
И тогава идват обвиненията, които насочват прожекторите към скритите потайности на Холивуд.
Такъв е случаят с актрисата Шарлът
Кърк, която стана по-популярна не с ролите си, а със секс скандалите, в които
има централна роля.
„Аз съм парий на филмовата индустрия, унижена и без шанс да бъде наета“,
пише тя за себе си.
Скандали, които избухнаха благодарение на нея, костваха кариерите на
двама мъже от върховете на Холивуд.
Кевин Цуджихара от Warner Bros. и Рон
Мейър от NBCUniversal напуснаха постовете си, след като стана ясно, че са имали връзки с Кърк.
Сега пък актрисата ги обвинява, тях и
още няколко мощни фигури в киноиндустрията, в неуместно сексуално поведение и твърди, че отношенията й с
тях са й докарали емоционално страдание и са съсипали кариерата й. От друга страна, самата тя бива обвинявана, че
е изнудвала същите тези мъже за пари,
разказва списание „Върайъти“.
Според собствените й признания пък,
Кърк е

получила поне
3 милиона долара
до момента, за да мълчи по въпросите за
сексуалните си връзки по холивудските
върхове.
Част от нейните твърдения, изпратени под формата на клетвена декларация
до съда, са публично достояние. Така известна на света става и нейната версия
за това как се е стигнало до тези връзки.
Актрисата твърди, че от млада е била
несъзнателно подготвяна за „комерсиален секс“ - по думите й е очаквала в замяна на сексуални услуги да получава
роли.
Когато обаче не получава обещаното,
Кърк наема адвокат. С негова помощ си
извоюва споразумение в сходна посока:
в замяна на мълчанието й във връзката
със сексуалните обвинения, които повдига, трябва да получи роли в редица
филми.
Но по думите й тези обещания също
не са били спазени и тя въобще не по-
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Секс срещу роли:
Из потайностите
на Холивуд
XЕдна актриса разказва историята си на неуспяла звезда
„Върнах се в спалнята и оставих г-н
Цуджихара

да прави каквото
поиска с мен

Снимки: Instagram

лучава обещаните роли. Така продължава да иска допълнителни пари като
компенсация за мълчанието си. А дори
в тези твърдения на Кърк се срещат разминавания между това, което тя казва
сега и което е казвала някога, пише и
webcafe.
Кърк пораства във Великобритания и
се мести в САЩ, когато е на 19, за да се
опита да си изгради кариера на актриса. През март 2012 г. я запознават с Ави
Лернер, шеф на Millenium Films. В декларацията си пред съда тя твърди, че

наистина
са били употребени

той я е поканил в дома си
където тя го е задоволила орално, пише
Variety.
Актрисата заявява, че е Лернер й е
обещал филмови роли в замяната на
това, както и че този случай е бил последван от „други случаи на сексуален
тормоз“ от него върху нея.
Кърк няколко пъти в клетвената си декларация се позовава на диагнозата, че

Това траеше 20 минути, но го чувствах
сякаш са часове“, пише в декларацията
си актрисата.
И тази връзка продължава, като Кърк
твърди, че бившият шеф на Warner Bros.
продължавал да й обещава роли, за да
спи тя с него отново и отново през следващите седмици.
Адвокатите на Цуджихара от своя
страна твърдят, че сексът е бил по взаимно съгласие и че клиентът им не е
уреждал роли на актрисата, както и че
нейните твърдения са измислица, чиято
цел е тя „несправедливо да иска пари“.
Цуджихара освободи поста си в
Warner Bros. малко след като за пръв път
се появи информация за връзката му в
THR през март 2019 г. Публикуваните тогава текстови съобщения също създават представата, че връзката е била по
взаимно съгласие.
Разминаванията в твърденията на
Кърк не спират. В интервю за британския таблоид „Сън“ през същия месец тя
казва, че не е #MeToo жертва. По думите
й да твърди подобно нещо би „принизило всички мъже и жени, които

има синдром на Аспергер, който според
нея я прави по-уязвима на тормоз.
„Кара ме да се чувствам социално неуверена, твърде доверчива и лесна за манипулиране“, пише актрисата.
Кърк разказва, че през юни 2012 г. се
е срещнала с продуцента Брет Ратнър
("Супермен се завръща"). В писмо от адвоката й до адвоката на Ратнър от 2017а актрисата твърди, че Ратнър също й
предложил роли, за да я убеди да правят орален секс.
Въпреки това Шарлът Кърк продължава да скача от холивудски шеф на холивудски шеф. Пакър я запознава с Кевин
Цуджихара, шеф на Warner Bros. - човекът, който след първия публичен скандал около Кърк се прости с поста си.
Актрисата казва, че Пакър през 2013
г. й изпратил няколко съобщения, в които я призовавал да отиде в хотел в Бел
Еър, а след това я притиснал да влезе в
спалня, където Цуджихара чакал да прави секс с нея. Кърк не искала, по думите
на самата нея, но се страхувала, че ако
не го направи, щяла да попадне в някой
черен списък.

Тогава допълва, че е имала връзка с
Цуджихара, защото е „искала". Повтаря
същото и пред „Дейли мейл“.
Сега обаче твърди, че е #MeToo жертва, а отричанията от пролетта на 2019 г.
направила под принудата на адвоката,
който представлява Брет Ратнър, Ави
Лернер и Джеймс Пакър.
През август 2017 г. тя се съгласява на
споразумение в размер 3,3 милиона долара с тримата мъже и Цуджихара - споразумение, според което трябва да мълчи.
Също така е трябвало да получи роля
в три филма, а ако това не се случи - да
получи по 500 хиляди долара за всяка
неосъществена роля.
Твърди, че продуцентите все още й
дължат 1,8 милиона и не са спазили договорката.
Допълнителна договорка е имало с
Рон Мейър - вторият мъж, който освободи поста си след изтичане на информация за афера с нея. От това споразумение Кърк е трябвало да получи 2,5
милиона долара, от които за момента е
прибрала 500 000 долара.
„Никога не съм имала желание да искам пари от тези хора, а само да получа това, което вярвам, че ми се полага
за финансовите щети, кариерни щети и
емоционалния стрес и страдание, които
те ми причиниха“, пише Кърк в клетвената си декларация.
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- Дъщеричката ни не обича риба. С какво можем да я заместим?
- С котка! Котките обожават риба.

  

Въпрос към Радио Ереван:
- Какво е мързелът?
Радиото отговаря:
-Мързелът е подсъзнателна мъдрост...

  

Попитали радио Ереван:
- Възможно ли е човек да се кръсти, да
бяга на зиг-заг, да се оглежда настрани и
да псува едновременно?
- Възможно е... ако е на пешеходна пътека в България.

  

- Преди сватбата жена ми беше найнежното и прекрасно създание на света!
- Да, моята също я урочасаха в ритуалната зала!

  

Умната жена винаги ще пусне мъжа си
да се поразходи, а мъдрата - и с куче ще
го пусне...

  

- Тате, тате, защо жените не са ходили в
казарма?
- Абе ти представяш ли си майка ти с калашник?

  

- Прибирам се и гледам, че жената си
сложила еротично бельо, запалила свещи, пуснала разнежваща музика, подава
ми един шнур и със сладострастен глас
ми казва: „Вържи ме и после прави каквото ти се иска!“
- И ти?
- Завързах я и отидох на мач.

  

Докторът пита първокласник:
- Някакви оплаквания от ушите и носа?
- Да, пречат ми, като си обличам пуловера.

  

Двама бягат по улицата и мъкнат торби
с пари. Полицията ги гони. Единият вика
на другия:
- Казах ли ти аз - като забогатееш, веднага започват проблемите...

  

Когато човек с вратовръзка за 1000
евро ти обяснява, че можеш да живееш с
300 лева, спонтанно ти иде да му затегнеш
вратовръзката!

  

Разговор между блондинки:
- Ти пробва ли „Сникърс“?
- Да, супер е!
- А „Марс“?
- И него пробвах, много е вкусен!
- А „Тампакс“?
- Не, не съм го опитвала.
- Хич и не го пробвай! Пълен е с памук...

  

Учителката връща проверените домашни работи.
- Джони - казва тя - домашната ти работа е много лоша. Не мога да разбера как
един човек може да направи толкова много грешки.
- Не беше един човек, госпожице - оправдал се Джони. - Татко ми помагаше.

  

Две блондинки седят в кафене и си говорят за тяхна приятелка - също блондинка.
- Чу ли, бе, муцка, Десата се удавила лятото на морето?
- Как така, ма?
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- Ми ходила на пристанището и паднала
от кея във водата.
- Ми тя нали можеше да плува?
- Можеше, ама някой бил сложил табела
„Плуването забранено“.

  

Една змия пита друга:
- Ние отровни ли сме?
Другата отвърнала:
- Защо?
- Защото днес се прехапах...

  

Петров си помисли, че новата му приятелка може да се окаже жената, за която
е мечтал. Но след като порови в нейните
вещи и намери униформа на медицинска
сестра, на камериерка и на полицайка,
реши, че ако тя не може да се задържи на
една работа, не е за него.

  

В поликлиниката влиза прежълтял мъж
и се държи за корема.
- Докторе, вчера ядох миди и сигурно са
били развалени, защото ужасно ме боли
корема!
- Не усетихте ли неприятен мирис, когато ги отваряхте?
- Трябваше ли да ги отварям?!

  

Жена се забавлява с войник. Пристига
съпругът. Войникът се скрива на балкона.
Стои там час-два, става му студено, и както е по униформа, влиза обратно в стаята.
Съпругът крясва:
- Какво правите тук?!
- Моля, запазете спокойствие. Имаше
учение и аз скочих с парашут, но понеже
нямам опит, паднах на вашия балкон.
Жената се преструва на изненадана:
- Но как така?!
- Успокой се, мила! - казва съпругът Вчера у Петрови трима геолози търсеха
нефт в банята...

  

Учителят:
- Знаеш ли защо ти писах двойка?
Ученикът:
- Погледнете се, господине! Пишете
двойки наляво и надясно, а сам не знаете защо!

  

Първи учебен ден. Учителката препитва
първолаците:
- Иванчо, какво ни дава кокошката?
- Еченца.
- Браво! А какво още?

- Още еченца.
- Добре, ами ти на какво
спиш?
- На земята.
- А под главата какво слагаш?
- Шъпите.
- Хм... Да опитаме по друг начин - татко ти на какво ляга?
- На мама.
- А когато мама я няма?
- На комшийката.
- Ами ако и съседката я
няма?
- Тогава и татко го нема.
- Бре... Да сменим подхода:
дядо ти на какво спи?
- На кревато.
- А под главата си какво слага?
- Узлявница.
- И ако ударим възглавницата, какво ще
получим?
- Прах!
- Ами ако силно-силно я ударим?
- Блъи!
- Ами ако вземеш нож и разпориш възглавницата, какво ще получиш?
- Як мариз от дедо!
- Добре де, изял си мариза, какво още?
- Перушина.
- Е-е-е, най-накрая! И така, какво ни дава
кокошката?
- Е къ кво?!? Еченца.

  

Шеф на ресторант се хвали на клиент:
- Тук при нас са най-големите охлюви.
- Знам, знам. Вчера ме обслужи един.

  

- Какво ми препоръчвате за отслабване
- зелен чай или зелено кафе?
- За бързи резултати - изяжте онзи зелен салам. Гаранция, че до края на деня
ще сте свалили поне 3 килограма!

  

Из коментарите на готварски сайт:
„Уважаеми приятели, рецептата „Скариди с ананас“ много ми хареса. Скаридите
замених със свинско, а ананаса с кисело
зеле, но като цяло „Скариди с ананас“ е чудесна.“

  

Софийски лектор чете лекция за вегетарианството в едно селско читалище:
- Хора, вие цял живот ядете месо и не
знаете колко е вредно. В кръвта ви се повишава нивото на холестерол.
От последния ред подвиква един 90-годишен дядо:

Виц в снимка

е
ределени
- Д а йте о п
о
за „празн
с т в о !“
прос тран
в ата м и
- Уф , в гл а
мо га д а се
е, ама не
с е т я .. .

- И краката мръзнат!
Лекторът, учуден, продължава:
- Стесняват се артериите, сърцето изпитва двойно по-голямо натоварване...
Дядото продължава:
- И краката мръзнат!
Лекторът заключава:
- Всичко това води до ранно състаряване на организма...
- И краката мръзнат!
Лекторът не издържал:
- Дядо, какво общо имат краката?
- Да... Аз съм вече на 90, а преди лягане,
като се набамкам с месо, такава ерекция
ми става, че се издърпва одеялото и краката ми мръзнат!

  

Младеж и девойка се свалят в бара,
след което той я качва на колата и излизат извън града. Докато се облича, тя му
казва:
- Знаеш ли, аз забравих да ти кажа, че
всъщност съм проститутка и това удоволствие ще ти струва 50 лева.
- Аз пък - отвръща той - забравих да ти
кажа, че съм таксиметров шофьор и курсът дотук и обратно излиза 55 лева.

  

Блондинка катастрофира леко на кръстовище, след което събира изпопадалите чаркове от колата в багажника и отива
при автомеханик. Той ги разглежда един
по един и мърмори:
- Тази е счупена, ще трябва нова, това
тука ще стане, това е счупено... А този капак от шахта да го върнеш там, откъдето
си го взела...

  

Двама приятели си говорят.
- Когато си в заведение, как можеш да
познаеш коя блондинка е сервитьорката?
- Тя е единствената, която има тампон
зад ухото си и се чуди къде си е завряла
молива.

  

Английски лорд пристига за първи път
в Щатите. Разхожда се по Бродуей, стига
до количка, на която пише „Хотдог“.
Лордът, несвикнал с речника на американския потребител, решава, че става
дума за топло кучешко, духът на изследователя се събужда в него и решава да опита местната кухня.
- Един „хотдог“, ако обичате, сър!
Продавачът му връчва сандвича, лордът внимателно разглежда пакетчето и го
връща:
- Бихте ли ми дали някоя друга част от
кучето?

  

Съпрузи се карат и жената забива последния пирон в ковчега:
- И ако искаш да знаеш, спах с най-добрия ти приятел!
- Сериозно ли? С шишето вино!?

  

Тя така извика на детето си: „Остави веднага този боклук!“, че двама хвърлиха цигарите си, един пусна ръката на гаджето,
а шофьор на „Рено“ спря автомобила си и
продължи пеша...

4 - 10 ноември 2020 г.

28 октомври - 3 ноември 2020 г.
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Астрологична прогноза
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ОВЕН

Най-голяма полза и удовлетворение през този период ще ви
носи способността да пренареждате приоритетите си правилно, така че да бъдете високо ефективни и да получавате отлични резултати.
Това ще има своето положително отражение върху
доходите ви, вие ще имате шанс да стабилизирате
доходите си, които в последно време са неустойчиви поради непредвидени разходи, повишена
конкуренция или неблагоприятно въздействие от
страна на партньори, лични или делови.

ТЕЛЕЦ

Можете да разчитате на практичните си оценки, които ще
имат позитивна подкрепа, която получавате на работното си
място. Преосмисляте тактика,
която е свързана със своеобразна борба за власт,
буквално и в по-широк смисъл. Може да се върнете
към минали теми в този случай, но сега да получите
по-добър резултат или поне да набележите някои
слаби звена, за да ги отстраните. Водеща тема си остава отнасящата се до партньорски отношения, романтични или делови.

БЛИЗНАЦИ

Подходящо време да насочите
вниманието си в по-положителна
посока чрез общи, обогатяващи
цели. Ако това е невъзможно, тогава ще ескалират различия със
съответни развръзки и последици. През този период
се появяват шансове да спечелите нещо важно за вас,
да материализирате желанията си и дори да повишите доходите си, ако условията на труд го позволяват.
Вашият оригинален подход към текущи предизвикателства, високата ви активност и начин на мислене
ще ви гарантират своеобразна победа и успехи.
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РАК

Всекидневието на повечето от
вас продължава да е натоварено. За да го разтоварите, вие се
стремите да преговаряте за интересите си, понякога да делегирате отговорности. Можете да укрепите важни за вас
връзки, да получите съответна подкрепа и одобрение. Ако не всичко се развива точно така, както очаквате, тогава явно ще трябва да смените рязко посоката, защото тук възможностите са изчерпани и може
да скъсате служебни контакти или договори, за да отворите място на нещо друго и по-перспективно.

ЛЪВ

Вие сте в отличен период да подействате позитивно на кариерното си развитие, обществено
положение, репутация. В този
процес можете да се възползвате от скрита подкрепа, варианти на развитие, ако са
ви нужни, също може да използвате обходни пътища
към целите си, за да се доберете до конфиденциална
информация и тя да ви бъде полезна. Нещо допълнително като шанс или перспектива се оформя на
хоризонта, въпрос на избор е дали ще го усилите с
интереса си и ще го привлечете трайно в живота си.

ДЕВА

Всекидневието ви не протича по
график, постоянно възникват допълнителни ангажименти, но отхвърлянето им в повечето случаи
ще има подчертано позитивен
ефект на различни нива, като може да се превърне в
повод за разтоварване от напрежение, което ви дестабилизира не само на работното място. Разходите са
значими, но това са полезни инвестиции в бизнес или
любими хора. Полезно е да сте по-внимателни, да си
изберете дългосрочна стратегия, която да ви разграничи от причинители, които ви дестабилизират.

ВЕЗНИ

Придавате нова стойност на определени хора и в зависимост
от това дали ви носят ползи или
щети. Все пак не позволявайте
чисто материални въпроси да застават между вас и любими личности. Хубаво е и да
сте по-внимателни към здравето си, не хабете излишна енергия по дела, които имат негативно отражение
на различни нива от живота ви. Това, което въодушевява или успокоява, са взаимоотношения с любими
хора, които играят ролята на своеобразен буфер от
нарастващо напрежение в последно време.

СКОРПИОН

Вие сте в чудесен период да оздравите романтични връзки
или да изчистите някой недоразумения, които може и да са
ескалирали в последно време
като различия и изненади. Проявите на толерантност, може би даването на повече свобода, разнообразяване на контактите ви чрез подходящо
общуване, дори забавления ще има своето подчертано и укрепващо отражение. Ако всичко е спокойно, ще можете да разчитате в бъдеще на кариерното ви израстване, което ще е гарантирано.

СТРЕЛЕЦ

Всекидневието на мнозина ви е
натоварено с ангажименти. Могат да се появят нови обстоятелства, които да изискват реформи
на работното ви място или при
изпълнение на служебните ви ангажименти. От вас
ще се изисква да се доказвате повече на работното си място, за да извоювате по-престижни позиции
или да не бъдете изместени. Не пренебрегвайте някои предизвикателства, те могат да изискват по-специално внимание, за да не ескалират в неконтролируем процес и със съответните последици.

КОЗИРОГ

През този период може да се
каже, че вие притежавате доза
късмет. С по-голяма лекота ще
печелите симпатии и одобрение, често ще се превръщате в
център на внимание или ценен събеседник, отдушник на напрежение, съветник и др. Не е изключено
да ескалират приятни изненади, които да се осъществят веднага под формата на предложение, шанс
за повишение. Пред вас се очертават нови и по-позитивни, по-далечни перспективи на развитие, понякога и по един внезапен начин.

ВОДОЛЕЙ

Финансовите разходи на повечето от вас са значими, но това
са полезни инвестиции в бизнес,
ако имате такъв, дори ваше хоби,
което освежава ежедневието ви. В
друг случай обаче някои от вашите връзки може да се
обтегнат поради конфликт на интереси или ще придадете нова стойност на важни за вас хора според това
дали те ви носят повече щети или обратното. Показателни събития можете да очаквате в края на периода.
Ако през това време се разграничите от определени
личности, ще се предпазите от бъдещи загуби.

РИБИ

Колкото повече излизате извън
границите на традиционното и познатото, толкова по-значими ще са
успехите ви, ще нарастват шансовете да надскочите собствените
си възможности. Общуването с хора извън близкото
ви обкръжение, влиятелни или висококвалифицирани
личности също ще се превръща в повод за удовлетворение, позитивни емоции или ще е своеобразен мост
към бъдещите ви успехи. На този фон, вие сте във важен
период, през който ескалира необходимост да се борите за своето по-добро място под слънцето.
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Къщa зa $280 млн.!: Вижте
уникaлнoтo имeниe нa Филип Плeйн
XТо ce нaмирa сред живописните хълмове на тузарски eлитен квaртaл в LA
лeитe ca мacивни, изрaбoтeни в рaзнooбрaзни фoрми oт криcтaли Swаrоvski.
Ocнoвнoтo cтълбищe, кoeтo минaвa
нaд aркaтa в прeддвeриeтo, cвързвaщo
първия и втoрия eтaж, e вдъхнoвeнo oт
клacичecкия aнимaциoнeн филм нa „Диcни“ oт 1991 г. - „Крacaвицaтa и звярът“,
и нaпoдoбявa тoвa в зaмъкa нa принцa,
прeвърнaт в чудoвищe.
Дръжкитe нa врaтитe в къщaтa ca
cпeциaлнo грaвирaни c инициaлитe нa
„Fаlсоn Viеw Сrеst“, a cрeд eкcцeнтричнитe придoбивки във вътрeшнocттa пoпaдaт винтидж aркaднa игрa, изрaбoтeнa oт 24-кaрaтoвo злaтo в Пaриж,

ЛЮБА
МОМЧИЛОВА

В

luba@bg-voice.com

иждaтe ли ли cтe къщa зa
$280 млн.? Тoвa e цeнaтa, кoятo дизaйнeрът Филип Плeйн e
дaл зa eдин oт нaй-шикoзнитe
имoти в cвeтa. Тoй ce нaмирa
сред живописните хълмове на тузарския
eлитен квaртaл Уecтcaйд - Бeл Eър, Лoc
Aнджeлиc, къдeтo живeят рeдицa филмoви и други звeзди. Пoвeчeтo имoти в
рaйoнa ca c цeнa oкoлo $30 млн. Caми
мoжe дa cи нaпрaвитe извoдa зa кaквo
имeниe cтaвa думa, cлeд кaтo cтoйнocттa
му e в пъти пo-виcoкa.
Погледнато отстрани, изглежда така,
сякаш Филип Плейн има всичко, за което
един човек може да копнее в този живот
– собствен бизнес, утвърдено име, купища пари и красива жена до себе си… Истината обаче е, че едва наскоро дизайнерът успя

чeрнa вaнa във фoрмaтa
нa диaмaнт
внeceнa oт Пoртугaлия, и мрaмoрни
cтaтуи нa глaдиaтoри.
Вместо басейн, в двора, изпълнен с колони в йонийски стил, Плейн планира
да направи цял плажен клуб, който ще
кръсти „Лебедът“. В него гостите му ще
могат да намерят спасение от високите
калифорнийски температури, при това с
чаша студен коктейл в ръка.

да сбъдне може
би най-голямата си мечта
която преследва в продължение на повече от две десетилетия.
„Вcичкo зaпoчнa c eднa мeчтa, кoгaтo
бях 16-гoдишeн! 26 г. пo-къcнo виждaм
кaк тя ce cбъдвa! Купих тoзи пaрцeл прeз
2014 г.“, кaзвa Плeйн.
Интересен факт е, че земята е принадлежала на легендарния Хауърд Хюз
- американски пилот, кинопродуцент,
бизнесмен милиардер, инвеститор, инженер, ексцентрик, плейбой, филантроп
и какво ли още не...
Къщaтa зa гocти вeчe e гoтoвa и е предвидена за визитите на близките и приятелите на собственика на модния бранд.
Тя e тoлкoвa гoлямa, чe cпoкoйнo

мoжe дa cъбeрe три
5-члeнни ceмeйcтвa
които съвсем спокойно могат да живеят
за постоянно под покрива й.
Дo някoлкo мeceцa прeдcтoи дa бъдe
зaвършeнa и ocнoвнaтa сграда, къде-
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то след няколко месеца ще се настани
модният гуру. Ocнoвнo зa интeриoрa ca
изпoлзвaни мрaмoр и мacивнo дървo,
a прeoблaдaвaщитe цвeтoвe ca чeрнo
и бялo, въпрeки чe нa мecтa ce cрeщaт
цвeтни aкцeнти - кaтo пъcтритe ръчнo
риcувaни тaпeти, прecъздaвaщи

прикaзнa трoпичecкa
джунглa
и нeйнитe oбитaтeли или тeзи c лeoпaрдoв принт, пocтaвeни нa тaвaнa в три oт
вceкиднeвнитe нa жилищeтo.
Cтaитe ca c oгрoмни прoзoрци, зa дa
имa мaкcимaлнo днeвнa cвeтлинa. Пoли-
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Работа
Предлагам

DRIVERS & O/O NEEDED,
Цена US$ , Зипкод 60441, CDL Class A
Driver and Owner-Operators wanted.
Truck Lease Purchase Available. We
DO NOT go to NY and North East. Наемаме Шофьори и собственици на камиони. Имаме опция за камиони на
лизинг. НЕ ходим до Ню Йорк И Северо-изток. За повече инфо: work@
jrvlogistics.com и тел.: 630-869-0877
ext 201 №18093

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

Тел. : 224-600-1550
Chicago + suburbs
OWNER OPERATORS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка компания предлага работа за Owner Operators!
Midwest; 24/7 Dispatch; Fuel Discounts up to
70 c/gal.; Предимно леки товари; Постоянни
курсове; Чек всеки петък! Коректно отношение! -Tel. (847) 483-8787 №18192
PAYS 0.74 SOLO 0.60,
Цена US$ 10,000.00, Зипкод 60143, WE need
drivers for TEAM loads to IL-CO IL-NJ,PA,NC,TX
also we have steady load for solo for EAST
,SOUTH call Emil 847 254 2504 or NASS 224
595 9798 №18208
CDL DRIVER 0.60-0.75,
Цена US$ 10,000.00, Зипкод 60143, We need
or steady runs from IL EAST and South and
WEST coast TEAM AND SOLO more info EMIL
and NASS 224 595 9798 end 847 2542504
№18209
SHOFIOR NA KAMION,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Volvo 670
(2015)-automatic Dry vans only $0.54-0.60 na
milq 2500-3000 mili na sedmica za poveche
info:6306707385 №18210
OWNERS / DRIVERS $$$,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка компания предлага работа за CDL шофьори и собственици на камиони! *Midwest
Accounts!*Strong 24/7 Dispatch!*Dispatchers
with Over 15 years Experience *Предимно
леки товари!*Direct Deposit every Friday*
Намаления за гориво до $0.70/г.Tel:847-4838787 №18213
CDL CLASS A DRIVERS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60107, Class A CDL
drivers wanted for over the road , 0.60 - 0.65
cpm , dry van , 2019-2020 Volvo trucks , weekly
average $1500 - $2500 . 6095763401 №18212

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

ДИСПЕЧЕР ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Транспортна компания търси диспечер за
работа в офис. За повече информация - тел.: 847-571-0945. 8473507070
№18177
ШОФЬОРИ/OWNERS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Транспортна компания набира шофьори Class A на дълги дистанции в 48
щата. Заплащането е за заработена
седмица или на миля. Търсим собственици на камиони. За повече
подробности - тел 847-571-0945.
Mоля, oставете съобщение, ако не
отговорим! 8473507070 №18178
CDL A-LOCAL/REGIONAL,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, В къщи
всяка вечер (локална) - 1100/1200$
за 5 работни дена до 1300/1400$ за
6. 2ве вечери в камиона, 5 в къщи
(Регионална) - 1400/1500$ за 5 работни дена, 1700/1800$ за 6. Една
година опит (12 месеца). Добър
рекорд. За повече информация 8023738099, Мартин. 8023738099
№18184
НАБИРА CDL DRIVERS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60195, AGI Trucking
INC набира шофьори със CDL за long
distance, regional, local и drop and hook товари , заплащане на пълни празни мили 0.60$
. Предлагаме камиони Volvo 2021 I-Shift , за
повече информация офис в Schaumburg :
Иван Стоянов 727-488-7987 №18211

AСИСТИРАМЕ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60169, Ако ви
трябва човек за сетъп, за подпис на
рейт, или инвойсиране на брокера
ви, ние от флийтсис ще ви асистираме. Ако диспечера ви напусне
внезапно, ние имаме диспечери на
линия да ви покрием. Правим заплати на шофьори и оунер-оператори, IFTA, IRP, пермити, манифести
и вс. каквото е нужно. 8883301139
№18074
ХОТШОТ ШОФЬОР 50Ц/М,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60008, Изпратете резюме и чист MVR не по-стар
от 1 месец на venytrans@gmail.com
Subject: driver. НЕ ПРИЕМАМ CDL!
7738992728 №18179
SHOFIOR ZA STEDI,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60172, Набирам шофьори за стеди Riffer курсове от: IL-ID ,/ WAIL , 3 на седмица-4000 мили гарантирани,
2020 Freightliner full loaded, New 2020 Trailer.
Reffers, заплащане 0.60.-0.65 cents , Hazmat
и tanker endorsement е препоръчително.
7738274439 №18221
OWNER OPERATORS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка компания предлага работа за Owner Operators!
Midwest; 24/7 Dispatch; Fuel Discounts up to
70 c/gal.; Предимно леки товари; Постоянни
курсове; Чек всеки петък! Коректно отношение! -Tel. (847) 483-8787 №18192

CDL CLASS A DRIVER,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, CDL
Class A- Транспортна компания
търси да назначи шофьори с минимум 2 години опит. Автоматик
камиони с АPU. Заплащане според
опита- $0.55-$0.65 cpm! 7736036413
№18115
OWNERS/DRIVERS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60110, GES Trans
nabira sobstvenici na kamioni i shofiori.
Mnogo dobro zaplashtane i korektno
otnoshenie 8474047001 №18183
ТЪРСИ LOCAL DRIVER,
Цена US$ 25.00, Зипкод 60103, Търси шофьор за локална работа в Чикаго и наоколо.
Всяка вечер вкъщи-40-60 часа на седмица.
Плащане на час. Обадете се на 1-847-6306652, №18185
DISPATCHER NEEDED,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60047, Small
trucking company is hiring a dispatcher with
experience for its Lake Zurich office. Need
fluent English and computer and sales skills.
For more info call 773-580-4032 №18190
DISPATCHER NEEDED,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60047, Small
trucking company is hiring a dispatcher with
experience for its Lake Zurich office. Need
fluent English and computer and sales skills.
For more info call 773-580-4032 №18191
CDL A CLASS DRIVERS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, New automatic
trucks 2020 OTR Great miles Great pay-direct
deposit weekly 7738990137 №18197
МЕХАНИК НА КАМИОНИ,
Цена US$ 25.00, Зипкод 60439, Сервиз за
камиони наема механици. Опита е предимство. Предлагаме атрактивно заплащане
и възможност за развитие, допълнително
квалифициране както и извънреден труд.
7737579056 №18198

CDL ШОФЬОРИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, Търсим CDL
клас А шофьори за team, dedidated hookn-drop курс. Предлагаме: заплащане всяка
седмица/нови автоматични камиони Volvo
/ вкъщи всяка седмица. Изисквания: мин.
2г опит, clean MVR, Hazmat/tripple/tanker
endorsement. Заплащане: 0.32c-0.35c. За
контакти: +1 (773)-999-6445 №18214
DISPAT AND SAFETY,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, Trucking
company in Bensenville looking for dispatchers
and safety. Please call 7738376144. №18215
OTR DRIVER,
Цена US$ , Зипкод 60102, Набираме CDL
Hazmat шофьори, 0,70 cent per mile , камион I-Shift Volvo, APU ,2016 и Owner operators
и опция lease to own 7738182886 №18220

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
КАТЕГОРИЯ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ТЕЛЕФОН:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Е-MAIL:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...........................................................................
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Ако искате да доставяме безплатно BG VOICE във вашия офис,
пишете ни на имейл newsroom@bg-voice.com
САЩ

КЪДЕ ДА НИ НАМЕРИТЕ?

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

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

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

WASHINGTON DC
WIND GAP, PA

КАНАДА

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

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

4 - 10 ноември 2020 г.

СВАЛЕТЕBG
СИ МОБИЛНОТО
ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED
И ПУБЛИКУВАЙТЕ
БЕЗПЛАТНА
МАЛКА ОБЯВА
В РЕАЛНО ВРЕМЕ
BG
VOICE
СВАЛЕТЕ
СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ
LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ
БЕЗПЛАТНА
МАЛКА ОБЯВА
В РЕАЛНО
ВРЕМЕ
ШОФЬОРИ ЗА СТЕДИ ,
Цена
US$
1,750.00,
Зипкод
60056, Стеди курсове 3 пъти в
седмицата,Мемфис,Нешвил,Омаха.Айр карго.Курсовете са нощно време. 17737173767
№18203
PREDLAGA RABOTA,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, rabota v sklad
i delivery. full time.wooddale IL 6303509133
№18204
CDLDRIVER$0.65,$0.72,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60068, Tarsya
CDL driver za Volvo truck s I shift. Dobro
zaplashtane i dobri mili. $0.72 cpm za HazMat
driver, $0.65 cpm za driver bez HazMat.
Garantiram $1,800 per week! Shte bydite
dovolni ot rabotata s nas! Cell: 224-659-1690
Evgeni №18205
CLASS A CDL DRIVER,
Цена US$ 1.00, Зипкод 60070, We are looking
for an experienced and responsible OTR truck
driver for reefer and Dry Van *Contact Mira at
773-997-3998* №18166
CDL CLASS A DRIVER,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Small Family
Owned Company is looking to fill a driving
position ASAP! $275 Day pay rate! or 30% of
load rate Midwest loads, Home on weekends!
Volvo Automatic. Must have: CLASS A CDL,
2 Year Minimum experience. Clean Driving
Record.Call Geri at 708-831-8432 between the
hours of 8 am- 7 pm CST №18206
ОО И ШОФЬОРИ, ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка транспортна компания предлага работа за CDL
class A шофьор и собственици на камиони!
Midwest loads. Всеки уикенд в къщи. За повече информация се обадете на 708-8318432 №18180
РАБОТНИК СКЛАД,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Сервиз в
Schaumburg търси да назначи мъж за работа в склад за авто части. С английски език и
основни компютърни познания. За повече
информация-630-350-9989 №18168
ДИЗЕЛ МЕХАНИК,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60185, Сервиз за камиони и ремаркета в West Chicago търси
механик, заплащане според опита. Кирил
224-206-9582 №18170
СТРОИТЕЛНА ФИРМА,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Строителна
фирма TB Tiles LLC търси да назначи майстор на лепене на плочки с поне 5 години
опитстроите в областта. Много добро заплащане. За повече информация и въпроси
224-435-8800 №18167
LOCAL DRIVER CHICAGO,
Цена US$ 1,000.00, Зипкод 60007, Local
driver needed to drive in IL,IN,MI,IA,WI...Every
day home...5 days a week...call 1-844-3494349.. №18173
CDL DRIVER $1500,
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60007, Търсим
шофьори за pick up и delivery от понеделник до петък регионално midwest (no east
coast). Заплащане $1500/седмица -$300/ден
( до 2000 мили ). Tel 847 640 8171 №18174
LOOKING FOR DRIVER,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Търся CDL
driver class A, с double-triple, с минимум
6 месеца опит, за local job, steady run, от
вторник до събота, всеки ден прибиране в
къщи, нов камион I-shift, добро заплащане.
8478774745 №18160
LOOKING FOR DRIVER,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Търся CDL
driver class A, с double-triple, с минимум
6 месеца опит, за local job, steady run, от
вторник до събота, всеки ден прибиране в
къщи, нов камион I-shift, добро заплащане.
Call: 847-877-4745 №18161
CDLDRIVER$0.60,$0.70,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60068, Tarsya
CDL driver za Volvo truck s I shift. Dobro
zaplashtane i dobri mili. Garantiram $1,800
per week! Shte bydite dovolni ot rabotata s
nas! Cell: 224-659-1690 Evgeni №18125
БОЯДЖИЙ ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, ТЪРСЯ БОЯДЖИЙ ТЕЛ. 773-865-0406 №18155
CDL ШОФЬОР,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Търся шофьор
със CDL за dry van ,IL-TX-IL тръгване в сряда връщане събота за повече информация позвънете на тел 224-659-2356, Зори.
№18129
CDL DRIVER,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Търся шофьор
със CDL за dry van за over the road или всеки
уикенд в къщи . Ако се интересувате търсете Антон на тел 224-595-9093. №18130
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OWNERS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Малка транспортно компания набира котрактори с CDL
за съвместна работа. За повече информация търсете Зори 224-659-2356. №18131
CDL-A DRIVER,
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60656, Looking
for CDL-A Driver for Hook And Drop - ChicagoMinnesota, Minnesota- Chicago 3 Times a
Week- 1500$ ! Volvo 2015 Ishift! 7739837254
№18143
TRUCK MECHANIC,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60126, Serviz za
kamioni i remarketa v Elmhurst, IL tursi da
naeme mechanik. Dobro zaplashtane i priqten
kolektiv. Za poveche informaciq, pozvunete
na 773-936-3891 №18146
LOCAL CLASS A DRIVER,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Predlagam
local rabota za CDL class A shofior. Elk Grove
Village - Rockford. Vsqka vecher v kashti.
3122102049 №18149
CDL DRIVERS,
Цена US$ 55.00, Зипкод 60156, Търся шофьори за камиони 2020 год автоматик Добро заплащане Старт 55 цента на миля +
бонуси 7738990137 №18145
ТЪРСИ СЕ ШОФЬОР,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Диспечер
търси шофьор на камион.Компанията се
намира в Elk Grove Village, IL. Заплащането
е $0.60 на миля ($1200-$1800 на седмица).
По желание не шофйора, почивката ще е в
Чикаго. 7734820962 №18100
DRIVER CDL ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Собственик
на камион търси шофьор. Възможност за
дълги мили и заплащане на миля, или товари само Мidwest И процент от букинга.
Отворени сме да договорим справедливо
заплащане за всички сериозни момчета в
зависимост от категориите и как сте готови
да карате.ТЕЛ-847-749-9161 №18109
ТЪРСИ DRIVER CDL-A,,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка транспортна компания предлага работа за CDL
class A шофьор ! За повече информация се
обадете на 708-831-8432 №18121
CDLDRIVER$0.60,$0.70,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60068, Tarsya
CDL driver za Volvo truck s I shift. Dobro
zaplashtane i dobri mili. Garantiram $1,800
per week! Shte bydite dovolni ot rabotata s
nas! Cell: 224-659-1690 Evgeni 2246591690
№18125
CDL DRIVER $1500,
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60007, Търсим
CDL Driver за регионална работа ( не е локална) pick Up и delivery от понеделник до
петък. Заплащане $300 на ден, $1500 на седмица. тел.: 708 953 9035 Вера №18075
CDL DRIVER NEEDED ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Owner operator
is looking for a driver. Tanker hazmat is a plus,
but if don’t have one it’s still OK.OTR and long
miles available,as well as Midwest loads only.
We are open to negotiate a fair pay for any
serious guys depending what endorsements
you have and what are you willing to drive.
3127308025 №18111
DRIVERS WANTED ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, We are hiring
CDL drivers - Dedicated drop and hook light
freight. Paid weekly! •Clean MVR, PSP, &
DAC reports •No DUI’s or Felonies •Honest,
Motivated What we offer: •Pay is per mile (
depends on experience) •Well maintained
equipment •Dedicated lanes Come and work
for the best! If interested, call us at (779)7172647! №18082
ОО И ШОФЬОРИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка транспортна компания предлага работа за CDL
class A шофьор и собственици на камиони!
За повече информация се обадете на 708831-8432 №18122
OWNER OPERATORS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 53940, Trucking
company from WI, now haring owner
operators. Please call us today and learn more
about our service. Ph.: 608-254-9977 №18076
НАБИРАМЕ ШОФЬОРИ!,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, Българска
транспортна компания наема шофьори с
чист CDL. Перфектно заплащане и условия! Плащаме всяка седмица! Търсим хора,
които искат да работят, да се развиват и да
работят добре в екип! Ако ти си този човек,
моля обади ни се или остави съобщение на
(779)717-2647! №18084

CDL CLASS A ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60008, Малка транспортна компания търси да назначи шофъор
за камион 2021 Volvo 760 стандартно оборудван ( хладилник, печка, микровълнова
и т.н ) DRY VAN товари. Заплащане на миля
$0.60 всички мили платени или на ден. За
повече информация 630-363-7787 №18057
MYPROHELPERS ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Предлага почасова работа за почистване на домове
офиси и общи площи. Опит и собствен абтомобил. 224-334-1818 3125931392 №18027
CDL A OTR DRYVAN,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Само за найдобрите с опит и чисто досие.Специално
отношение. Най-добро заплащане. За Контрактор-диспечер с голям опит в индустрията. 7734128280 №18095
ТЪРСИ СЕ CDL ШОФЬОР,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60196, Търся отговорен CDL Hazmat шофьор на камион I-Shift
Volvo, голямата кабина с APU, Около 30003500 мили седмично, $0.60/миля. Отлична работна среда с човешко отношение.
7737421234 №18098
DL-A DRIVER ,
Цена US$ 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 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
CLASS C DRIVER ,
Цена US$1,000.00, Зипкод 60074, Търся
шофьор с опит за straight truck (class c). Заплащане 35% от оборота($1000-$1500+ на
седмица, зависи от желанието за каране).
6309301955 №18012
ТЪРСИ СЕ CDL ШОФЬОР,
Цена US$0.00, Зипкод 60169, Търся отговорен CDL Hazmat шофьор на камион I-Shift
Volvo, голямата кабина с APU, $0.60/миля.
Отлична работна среда с човешко отношение. 7737421235 №18022
НАЕМА ПОМОЩНИЦИ НОСАЧИ,
Цена US$ , Зипкод , Малка Moving company
наема помощници носачи на вещи и мебели. Предишен опит не се изисква. Full
time and part time. Атрактивно заплащане
в брой.Пишете на имейл slavtchokerelski@
gmail.com или звънете на тел.2243108907Слави. 2243108907 №17943
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! * Намаления 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 $3 на миля. Компанията предоставя Fuel карти с големи отстъпки- 40-80 цента на галон, 10% диспеч.
Заплащане всяка седмица. Моля обадете се
на 773-538-3818 №17863
ХАМАЛИН ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Малка компания специализирана в преместване на
вещи и мебели наема на пълно и непълно
раб.време.Автомобил е предимство и носи
доп.бонус.Атрактивно заплащане в брой.
Пишете на имейл slavtchokerelski@gmail.
com или звъннете на тел.2243108907-Слави
2243108907 №17926
CDL-A DRIVER,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60018, Търся шофьор за 2020 Volvo или Kenworth автоматик
с dry van. Хубави мили, лично отношение.
8476680373 №17752
SAFETY,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60018, Trucking
company looking for Safety person with
experience. Part-time with possibility for
full time. Serious inquiries only. 8476680373
№17751
SHOFIOR SOLO,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60103, Tarsia Shofior
(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, Предлагаме 30% от товарите.Ново волво автоматик.
Перфектни условия 2243882400 №17625
НЮ ЙОРК
HOUSEKEEPERS,
Цена US$ 18.00, Зипкод 11201, Нужни са
housekeepers за NY City. $18 per hour. www.
tocconsult.com; tel 3039748716 №18142
АТЛАНТА
ТЪРСИ СЕ CDL ШОФЬОР,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60196, Търся отговорен CDL Hazmat шофьор на камион IShift Volvo, голямата кабина с APU, Около
3000-3500 мили седмично, $0.60/миля. Отлична работна среда с човешко отношение. Говоря руски, български и английски.
7737421234 №18096
SOMEWHERE ELSE
OFFICE ASSISTANT ,
Цена US$ 18.00, Зипкод 17110, Office
assistant needed . Harrisburg, PA. Must have
valid DL and good criminal background
3039748716 №18219
ДЕТЕГЛЕДАЧКА,
Цена US$ 0.00, Зипкод 94041, Търсим жена
за гледане на деца и помагане с домашна
работа. Дългосрочно, 1-3 години. Жената
ще живее с нас в Северна Калифорния. Ако
се интересувате или познавате някой който се интерсува (дори да живее в момента
в БГ) пишете на ivtch2011-bg@yahoo.com
№18110
ФЛОРИДА
CDL A CLASS ,
Цена US$ 1,800.00, Зипкод 33601, New
automatic trucks OTR Bonuses Weekly pay
Direct deposit 7738990137 №18196
ТЪРСИ СЕ CDL ШОФЬОР,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60196, Търся отговорен CDL Hazmat шофьор на камион IShift Volvo, голямата кабина с APU, Около
3000-3500 мили седмично, $0.60/миля. Отлична работна среда с човешко отношение. Говоря руски, български и английски.
7737421234 №18097
ARROW EXPRESS ,
Цена US$ 57.00, Зипкод 34240, Arrow Express
Trucking Co. looking for owner operators
and drivers to join our team. CDL class A OTR
driver with minimum 2 years of experience,60
cents per mile, clean driving record. Pay is
every Friday Call 941-586-9366 for more
information. 9415869366 №18105
COAST TO COAST
DISPATCHER HAZMAT,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60177, Looking for
dispatcher with Reefer and hazmat experience
2247241694 №18186
CDL- A DRY VAN,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Опит и чисто
досие.За контрактор с 20 год опит в бизнеса.Статр- веднага. Каране и почивка по договаряне. 7734128280 №18094
DRIVERS/ OWNERS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка семеина фирма с дълъг опит,търси OTR
Drivers,седмично от $1800-$2500.Искате да сте собственик на камион,0%down
payment,0% лихва.Честност и коректност.
7738187459 №18062
РАБОТА
Търся
Chicago + suburbs
ДИСПЕЧЕР С ОПИТ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Диспечер с
опит търси работа Dry van , reefer , flat bed
Haz 5+ years experienced Viber:7736560232
+359889901909 №18224
ДИСПЕЧЕР С ОПИТ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Диспечер с опит търси работа България Вибер:7736560232 +359889901909 №18225
OFFER,
Цена US$ 12,345.00, Зипкод 60016, Търся trucking company за изготвяне на
sponsorship от чужбина като шофьор готов съм да подпиша дългосрочен договор за работа на преференциални цени
имам 10 годишна туристическа виза
с която мога да чакам процедурата и в Чикаго viber 2242093339 WhatsApp
+447375018459 Phone 00359876655659
Email anastasnpetrov@yahoo.co.Uk №18101
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ДИСПЕЧЕР С ОПИТ ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, Диспечер с
опит търси работа. За контакт 708 998 3851
Ext.101 №18162
OFFER,
Цена US$ 12,345.00, Зипкод 60016, Търся trucking company за изготвяне на
sponsorship от чужбина като шофьор готов съм да подпиша дългосрочен договор
за работа на преференциални цени viber
2242093339 WhatsApp +447375018459
Phone
00359876655659
Email
anastasnpetrov@yahoo.co.Uk №18102
BABYSITTER ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60, Грижа се за деца
в моя дом в Hoffman Est (Golf/Salem)почасово и целодневно.Мога да откарвам или
вземам детето ви от училиуще-тел:847 987
9524 №18126
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
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

НОВ ДВУСТАЕН АПТ,
Цена US$ , Зипкод 60004, Нов Двустаен Апартамент под наем Дава
се под наем 2-стаен апартамент
в чисто нова сграда в Проспект
Хайтс. Всичко в жилището е абсолютно ново и модерно. Има басейн и фитнес. Голям балкон, 3ти
етаж. В наема влизат отоплението 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 обадете се на 2248291787 2248291787
№17912

ИМОТИ
Купувам

ИМОТИ
Продавам
COAST TO COAST
ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60018, Luxury Property
предоставя персонализирано обслужване
и възможност за виртуални огледи на имоти. Предлагаме следните услуги: Инвестиция в имоти, Отдаване под наем, Продажба
на имоти и Property Management. Свържете
се с с нас bistra@luxuryproperty.bg, да обсъдим вашите изисквания и да помогнем.
7738886865 №18153
ИМОТИ В СОФИЯ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Luxury
Property предоставя персонализирано
обслужване и възможност за виртуални
огледи на имоти в София. Предлагаме следните услуги: Инвестиция в имоти, Отдаване
под наем, Продажба на имоти и Property
Management.
bistra@luxuryproperty.bg,
Нека да обсъдим вашите изисквания и да
помогнем 7738886865 №18154
ПРОДАВАМ КЪЩА,
Цена US$ 0.00, Зипкод , Ако търсите жилище в северозападните квартали на Чикаго, моля обадете се. Аз не съм агент. Ще
купите директно от собственика. Тел: (847)
854-8094, е-майл: dimitrova07@yahoo.com
8478548094 №17940
ИМОТИ
Давам под наем
Chicago + suburbs
ДАВА ПОД НАЕМ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60625, Търсим съквартирантки добър трахспорт 773 7463728
№18218
1 BD. APT. FOR RENT,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60091, Дава се едностаен апартамент в Des Plaines за $900
на месец. Газта и парното са включени. Има
външен басейн и собствено патио. Също
пътека за разходка, тичане и колоездене. За
информация тел. 847-293-8580 №18223
STAIA V WHEELING,
Цена US$ 600.00, Зипкод 60090, Tarsia
sakvartirant/ka za 2staen townhouse v
Wheeling. Otdelni, otremontirani bani,
prostoreh hol s terasa, golemi kuhnia i
trapezaria. Mokro pomeshtenie s novi peralna
i sushilnia v apt. Novi SS uredi. Granit. Vsichko
vklucheno v naema. 600$ deposit. Gotovo za
nanasiane. Central air. 2623531191 №18201
1 BDR DES PLAINES,
Цена US$ 900.00, Зипкод 60016, 1 BDR za pod
naem blizo do Elmhurst and I-90, Malincho i
Mehanata. Slanchev i topal s parkomqsto.
Voda , gas i otoplenie vklocheno . 8479622520
№18151
TOWNHOME POD NAEM,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60070, Слънчев, двустаен Townhome на 2 етажа с пералня и сушилня в апартамента. Гараж и парково място. Басейн в комплекса и детска площадка.
на 5мин от магистрала 294. Тел.: 6309131398
№18171
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СТАЯ ПОД НАЕМ,
Цена US$ 500, Зипкод 60176, Търся съквартирант за споделяне на двустаен апартамент в шилер парк. Собствено парко място.
Наем 500. Шофьор на камион съм и отсъствам в повечето време. За повече информация позвънете на 630 301 9985 6303019985
№17918
СТАЯ ПОД НААМ,
Цена US$ 500.00, Зипкод 60707, Обзаведена стая под наем от приземен апартамент с три спални и две бани.Хол и
кухня се ползват общо с останалите
квартиранти..В апартамента има пералня
и сушилня.В наема е включено всичкоток, газ ,вода,интернет,пералня.Намира се
в Elmood parк..Наемът е $500 7733879465
№17838
CONDO POD NAEM ,
Цена US$ 1,400.00, Зипкод 60005, 2 bed
2 bath apartament pod naem v arlington
heights.
Zvunnete
na
847-84-4435.
8478944435 №17851
ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, В Palatine,
собствени парко места, камина и тераса,
близо до магазини и магистрали, изгодна
цена! 8472192272 №17826

DES PLAINES 1BDR ,
Цена US$ 900.00, Зипкод 60016, Dava se pod
naem 1BDR apartament blizo do Malincho
i Mehanata, Elmhurst i I-90. Tapal i slanchev
s vklucheni gas, voda i otoplenie. S patio i
parkomqsto 8479622520 №18152
DAVAM POD NAEM,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60074, Obzavedena
staya(polzvane
na
kuhnya),Palatine
7088376432 №18150
MASTER BEDROOM,
Цена US$ 799.00, Зипкод 60193, Самостоятелна стая с нова баня + гараж в напълно обзаведен 2bed/2bath townhouse в
Schaumburg. Просторен хол на 2 етажа,
паркет, централен климатик и парно. Нови
уреди Samsung. Патио към парк, 2 басейна
и тенис кортове. Близо до Super Target и
други магазини. 8478776191 №18112
STAIA- VSICHKO VKL.,
Цена US$ 480.00, Зипкод 60634, Staia s
vkliucheni vsichki konsumativi. Belmont /
Narragansett 7734252700 №18118
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 рейса
7737463728 №18073
ДАВАМ СТАЯ ПОД НАЕМ,
Цена US$0.00, Зипкод 60156, Обзаведена
стая, 240$, всичко включено в Антиокс.
Имотът граничи с река Фокс ривър.Идеално за риболов! За връзка тел:2242812020
№17990
1-СТАЕН АПТ ПОД НАЕМ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Дава се малък
1-стаен апт под наем в Елк Гроув. Включено отопление. Балкон/паркинг. Ламинатен
под. Огледални гардеробни врати. Басейн/
фитнес в комплекса. Асансьор в сградата.
Пералното е на същия етаж. Близо до магистрали/голям парк/магазини/ресторанти. За
информация, тел. 2248291787 2248291787
№17931
СТАИ ПОД НАЕМ,
Цена US$0.00, Зипкод 60016, Давам под
наем стаи в Des Plaines, IL 7739344547
№18014
БЕЙСМЪНТ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60131, Дава се самостоятелен бейсмънт от къща във Franklin
Park. Включва спалня, кухня с трапезария и
баня с тоалетна. За контакти: 773-322-3640
7733223640 №17934

SOMEWHERE ELSE
ИМОТ В СОФИЯ,
Цена US$ 180,000.00, Зипкод 1000, Фирма за недвижими имоти търси да закупи ,2стаен,3стаен в центъра на София,до
200000е. 897463810 №18202
УСЛУГИ
Търся
Chicago + suburbs
ЗАПОЗНАНСТВО,
Цена US$ , Зипкод 60025, Българин на 51 годишна възраст желае запознанство с жена
до 42 год., за съвместно съжителство с цел
брак! За предпочитане бих желал Дамата
да притежава Више образование може и да
не разполага с легален статут за постоянно
пребиваване! За контакти: (732)672-4407
№18172

УКРАСА ЗА ПАРТИ,
Цена US$ 0, Зипкод 60007, Разнообразна и атрактивна украса за партита, включваща арки и фигури с
балони, фон с воали и хартиени цветя, украса за сладък бар, обличане
и декорация на столове и маси,мн.
др. Услугите ни са съобразени с вашите идеи и бюджет, за да направят празника ви още по-незабравим.facebook@orpheuseventsdecor
2244339749 №18217

TRUCK TRAILER SHOP,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60126, Serviz za
kamioni i remarketa v Elmhurst, IL predlaga
vsichki vidove remonti na otlichni ceni. Za
poveche Informaciq, molq pozvunete na 773936-3891 №18147
ПРЕЗАПИС VHS НА DVD,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Запазете вашите домашни филми като ги презапишете
на DVD преди касетите да станат неизползваеми. Презапис от VHS, MiniDV видео касети на DVD. 630-456-1366 №18116
УРОЦИ ПО ПИАНО,
Цена US$ 0.00, Зипкод 61801, Online професионални уроци по пиано за деца над 7
год., преподаване на Български или на Англииски. Преподавател с опит от България
и USA. Зa информациа: 773-320-3264, www.
pianomatova.com 7733203264 №18085
ЯСНОВИДСТВО,
Цена US$ 0.00, Зипкод , Ясновидство, астрология, номерология. кабала, лични и бизнес прогнози, лечение на кармата. Връзка
чрез Вайбър. 3590886811646 №18049

УСЛУГИ
Предлагам

ПРОДАВАМ

Chicago + suburbs

Chicago + suburbs

КАМЕРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ,
Цена US$ , Зипкод 0, Инсталация на
камери за наблюдение и поддръжка на компютърни системи за дома
и малкия бизнес. Сертифициран
техник. Достъпни цени. За повече
информация моля потърсете Тодор
на посочения телефонен номер.
2245729577 №18164
PAINTING,
Цена US$ , Зипкод 60016, PAINTING
+13127227479 №18222
РЕМОНТ НА ТЕХНИКАТА,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60137, Ремонт на
техниката във вашия дом.Компютри ,бяла
техника,фърнес, телевизори.Готови сме да
ви помогнем. Николай 6302200138 №18216
GLEDAM DECA,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60169, Гледам деца в
дома си в Hoffman Estate Предлагам домашно приготвена храна, игри и забавления.
Намирам се в близост до кръстовището
на улиците Golf i Higgins Тел: 2246591156
№18169
МЕХАНИК ПРЕЗ УИКЕНДА,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60107, Предлагам ремонт на камиони през уикенда на посочен
от вас адрес в радиус 100 мили от Чикаго.
Извършвам: смяна на масла, въздушна система (кранове), спирачна система, смяна на
съединител, водна система, електрическа
система и всякакъв вид ремонт по двигател
и шаси. 224-250-8892 - Анатоли №18136
СЪПРУГА,
Цена US$ 0.00, Зипкод 0, 50г.богат бизнесмен-трокаджия търси жена за съпруга която да не работи и да стои в къщи за да му
харчи парите в моловете,екскурзии и за
каквото се сети. Пишете на aleko_todorov@
abv.bg 0 №18134

VOLVO 2014 FOR SALE,
Цена US$ 22.00, Зипкод 60067,
Volvos 2014 from fleet for sale. All
are I-shift and with APU Carrier units.
Trucks are vey well maintained with
all preventative maintenance done
on time - only fully synthetic oil used.
Some units with brand new major
parts (ask for details). Milage varies
between 700 and 800K. Asking price
is $22,500. Call us for more details we can provide maintenance records
and details on each truck. Only 4
left. 1.800.719.4921 ext 102 or email
m a i n t e n a n c e @ d o l c h e c o r p. c o m
8007194921 №18207
PRODAVAM VELOSIPED,
Цена US$ 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
PRODAVAM VELOSIPED,
Цена US$ 50.00, Зипкод 60176, Prodavam
Velosiped v mnogo dobro systoqnie . Tel: 630
3865280 №17641
КУПУВАМ
Chicago + suburbs
КУПУВАМ ТРЕЙЛЪР,
Цена US$ 12,000.00, Зипкод 60169, купувам
трейлър след 2012 2246593189 №18195
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Шпиковани пилешки бутчета
на фурна
Продукти

П

опарете, обелете и нарежете доматите на четвъртинки. Нарежете лука на филийки.
Почистете пилешките бутчета. Увийте всяко парче пиле в тънка филия пушен бекон, като поставите стрък мащерка. Завържете ги. Запечете ги в
тенджера под налягане с горещо масло.
Добавете лука в тенджерата, поръсете с брашно и разбъркайте с дървена шпатула. Добавете чесъна, нарязаните домати и бялото вино.
Посолете със сол и черен пипе на
вкус и затворете капака. Веднага щом
клапанът започне да свири, oставете
да къкри 10 мин. В края на това време добавете разполовени зелени маслини. Гответе още 5 мин. и сервирайте.

4 - 10 ноември 2020 г.

» пилешки бутчета - 8 бр. и без
кожа
» пушен бекон - 8 тънки филийки
» мащерка - 8 стръка
» домати - 4 бр.
» лук - 2 глави
» чесън - 5 скилидки
» брашно - 1 с л
» бяло вино - 250 мл сухо
» масло - 40 г
» зелени маслини - 200 г
» сол
» черен пипер

Можете да направите тази рецепта в
тава на фурна или в гювече, като готвенето е за 45 мин.

Продукти

Ретро сладкиш
с круши

Р

етро сладкиш с круши, който
може да замени и най-любимия
ви плодов тарт.
Карамелизирайте захар в тава. Върху горещия карамел сложете маслото и
изчакайте да се разтопи. Оставете леко
да се охлади.
Обелете и нарежете крушите на дълги ленти.
В купа разбийте с миксер яйцата със
захар и една ванилия на пухкав крем.
Сместа трябва да увеличи обема си три
пъти. След това прибавете пресятото предварително брашно на 2-3 пъти,
като бъркате с шпатула.
Наредете крушите върху карамела и

» яйца - 3 бр.
» захар - 2 ч.ч.
» брашно - 1 ч.ч.
» ванилия - 1 бр.
» масло - 125 г
» круши - 2 бр.

залейте внимателно с пандишпановата
смес.
Сложете сладкиша да се пече в загрята фурна на 180 градуса с вентилатор за 20-25 мин., до суха клечка. След
като се изпече, го обърнете веднага
върху поднос.
В тавата ще остане малко карамел.
Налейте вода и сложете на котлона, докато се разтопи. С този карамелен сос
залейте плодовия сладкиш и оставете
напълно да се охлади.

Да ви е сладко!
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а 90-годишна възраст в
съня си в уютния си дом на
Бахамите почина актьорът
Шон Конъри. Произхождащ
от семейство от работническата класа от Единбург, Конъри стана един от най-известните мъже в света. През дългата си актьорска кариера
той се е снимал в над 70 филма - освен
че седем пъти се превъплъти в ролята на
Джеймс Бонд, Конъри изигра още бащата на Индиана Джоунс и участва в класики като „Шотландски боец“, „Недосегаемите“, „Мъжът, който искаше да бъде
крал“, „Името на розата“ и „На лов за Червения октомври“.

Сбогом на шотландския
боец на киното
XНа 90 години в съня си почина легендата Шон Конъри
окончателно наклони към идеята да стана актьор. Оказа се едно от най-умните
решения в живота ми“, радва се Конъри.
През 1962 г. се явява на кастинг за
„Джеймс Бонд“ и придобива огромна
известност с участието си в поредицата. Изпълнението на ролята на Бонд моментално издига Конъри в самия връх
на световното кино.
Писателят Иън Флеминг, на чиито книги се базират филмите за Бонд, първоначално

не харесва избора
на „грубия шотландец“

му дават надежда - момичетата и футболът.
Бил е

млекар, шофьор,
общ работник

Обявяван нееднократно за секссимвол, тръгва буквално от нищото, но прави шеметна кариера и става звезда едва
32-годишен. Превъплъщавал се е в образите на крале, супер шпиони, лекари, учени, военни и дори е изиграл Робин Худ.
Шон е роден на 25 август 1930 г. Майка му е била чистачка, баща му шофьор
на камион. Актьорът има нерадостно
детство. Родителите му едва изкарват за
прехрана и го взимат със себе си на работа още когато е на шест.
Детето расте в мизерия, но две неща
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модел в колежа по изкуства, дърводелец, изработвал е ковчези и се е занимавал с бодибилдинг.
Истинското му име е Томас Шон Конъри и първата му работа е като доставчик
на мляко в Единбург. Доставял е мляко
на Fettes School в Единбург, същото училище, в което учи Джеймс Бонд в романите на Ян Флеминг, след като е изгонен
от Итън.
Зa дa пoмoгнe нa рoдитeлитe cи, нa 13
г. нaпуcкa училищe и зaпoчвa дa рaбoти,
нo прoдължaвa дa игрae футбoл. Нa 16
гoдини пocтъпвa във флoтa cъc 7-гoдишeн дoгoвoр, нo cлeд двe гoдини e
увoлнeн пo мeдицинcки пoкaзaния заради стомашна язва на дванадесетопръстника. Кoнъри ce връщa в Eдинбург и ce
зaхвaщa oтнoвo нa рaбoтa - кaтo cпacитeл, шoфьoр нa кaмиoн, дървoдeлeц...
Футболният бос Мат Бъзби му предлага договор за 25 паунда на седмица,
когато бил мениджър на „Манчестър
Юнайтед“. Той обаче отказал.

„Много исках да заиграя за тях

защото обичах футбола
Но в онези години на най-високо ниво
можеше да се играе само до 29-30. Вече
бях на 23 и реших, че не ми остава много
време за професионална кариера. Това

за ролята на 007.
„Изобщо не си представях Джеймс
Бонд по този начин. Искаше ми се да
видя Бонд като командир, а не някакъв
си едър, мускулест каскадьор“, споделя
той и заявява, че предпочита Кари Грант.
Впоследствие обаче променя мнението
си за Конъри, след като актьорът печели
любовта на критиката и публиката.
Предложили му да изиграе ролята на
Гандалф от „Властелинът на пръстените“, но отказал, защото не разбрал сценария.
Зa cнимкитe нa „Гoлдфингър“ взeмa
урoци пo гoлф. Зa пocлeднaтa cи рoля
във филм зa Бoнд aктьoрът e нa 53 г. и
трeнирa мнoгo - плувa, игрae тeниc,
трeнирa пoд ръкoвoдcтвoтo нa Cтивън
Ceгaл.

Учи се, докато е жив
ходи на уроци по танци в продължение
на 11 години, а учителка му е шведската
танцьорка Ят Малмгрен. През 1983 г., по
време на тренировка по източни бойни
изкуства за филма „Никога не казвай никога“, неговият млад треньор неволно
му чупи китката. Казва се... Стивън Сегал.
Oт 1962-а дo 1973 г. e жeнeн зa
aвcтрaлийcкaтa aктриca Дaян Cилeнтo,
oт кoятo имa cин Джeйcън Кoнъри - cъщo
aктьoр и успешен режисьор. Втoрaтa му
cъпругa e худoжничкaтa от френско-марокански произход Мишeлин Рoкбрюн.
Жeнят ce прeз 1975 г. и ca зaeднo дo кончината му, кaтo прeз пoвeчeтo врeмe живeят нa Бaхaмcкитe ocтрoви.
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Когато Бог живее на земята:
Диего Марадона на 60

XБях и съм много щастлив, футболът ми даде всичко, което имам, заявява живата футболна легенда

Т

лен момент на терена и иизвън него, но
когато си звезда, остават само хубавите
спомени. И все пак струва си да се припомни световното първенство от 1986
година, когато Марадона вкарва гол с
ръка на Англия, а страничен съдия тогава е българинът Богдан Дочев. Тогава
главният съдия отсъжда, че попадението във вратата е действително, но българинът отнася много критики както в
България, така и в света за това решение.
Че е земно момче разбират и в „Севиля“, когато на рождения ден на домакина на отбора той се появява със скромен
подарък за рожденика - часовник Rolex.
Едва 19-годишен, Диего се сдобива с
първото си Porsche 924. Последната му
кола засега е специално тунинговано
BMW M4, на което

ЛЮБА
МОМЧИЛОВА
luba@bg-voice.com

ой е Диего Армандо Марадона,
дон Диего. Не е по-добър футболист нито от Меси, нито от
Роналдо. Защото той е футболен Бог!
На 30 октомври 2020 г. дон Диего навърши 60 години. Ражда се в многодетно семейство и детските му години минават в нищета. Диего е петото дете във
фамилията и първи син на своите родители. Ражда се в близост до град Ланус, в
болница „Евита Перон“, като преди него
акушерите са изродили 11 момичета същия ден. От първите си минути на земята показва, че ще е пръв във всичко.
След него родителите му имат още три
дечица, а всички те живеят в три стаи
без течеща вода. „Валеше повече вкъщи, отколкото навън“, спомня си тягостно Марадона.
Като дете Марадона избягал една
нощ от схлупената колиба, където живеел със семейството си. Вила Фиорито е квартал без електричество и течаща
вода, в тъмното малкият Диего се изгубва и пропада в септична яма за човешки
екскременти. Чичо му Сирило го открива и спасява, като кара момчето да държи главата си над екскрементите, докато
успеят да го измъкнат.
„Помня, че излязох от вкъщи в 10 часа
сутринта и бях облякъл единствения
панталон, който имам. Беше от вълна.
А навън беше ужасна жега и затова
всички ме гледаха странно – във влака,
на улицата и в отбора. Но хубаво, какво
да направя, беше единственият ми панталон“, спомня си Диего за деня, в който
прави дебюта си в профeсионалния фут-

е добавил полицейски
светлини и сирена

е минало, добре съм и това, за което
най-много ми е мъчно, че не са при мен
родителите ми.“
Когато Марадона подписва с „Барселона“, в съблекалнята на клуба мнозина
са подозрителни и

посрещат със завист
онова 21-годишно момче
Диего като малък

бол - 20 октомври 1976 г. Въпреки крехката си възраст по това време, той вече
е бил известен в своя клуб, тъй като забавлявал публиката на почивката между
полувремената с уменията си да жонглира.
На 20 г. Диего вече има над 150 мача и
над 100 попадения. На 21 г. вече има договор с „Барселона“.
„Бях и съм много щастлив. Футболът
ми даде всичко, които имам, повече от
това, което съм си мечтал. И ако не беше
това пристрастяване към кокаина, можех да играя много повече. Но днес това

„Божията ръка на Марадона“, стадион „Ацтека“, 22 юни. 1986 г. В скандала има и българска връзка, тъй като
един от помощник-съдиите бе Богдан Дочев.
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за което клубът е платил най-големия
трансфер в историята дотогава - един
милиард песети.
Когато играе за „Севиля“, Марадона
определя еднолично тренировъчния
график според настроението си за деня.
Когато се събужда на следващия ден,
което обикновено става около обяд, Диего праща да уведомят треньора и едва
тогава Билардо започва операцията по
свикването на следобедната тренировка.
Марадона е герой в не един сканда-

може би защото законите все пак не важат за една жива легенда.
Във филма „Марадона“ (2008) на Емир
Кустурица Дон Диего се разкайва за
това, че е взимал наркотици и задава
на Кустурица, но може би и на себе си,
следния въпрос: „Представяш ли си какъв футболист щях да бъда, ако не взимах наркотици?“
А ние само можем да си представяме
какъв още е щял да бъде той, знаейки
какъв беше…
Няма какво да кажем още за Марадона. Всичко е казано, написано, филмирано, снимано, публикувано, коментирано и много познато. Живот, в който има
всичко и все още продължава да вълнува.
Един от най-великите, Дон Диего винаги ще бъде марка за великолепни футболни умения и способността да се забавляваш, докато играеш. На 60 той още
носи харизмата на футболен Бог, какъвто всичко го познават.
Честит юбилей на Дон Диего.

Искам тази убийствена
пандемия да изчезне
Легендата на Аржентина е под карантина в дома си, след като негов бодигард
проявил симптоми на коронавирус.
Марадона, който има здравословни
проблеми и зависимост към наркотици и
алкохол, попада в рисковата група за усложнения вследствие на евентуална зараза. Той има два прекарани инфаркта,
както и хепатит. Преди няколко седмици
той се самоизолира, след като един от играчите му се инфектира.
„Не искам нищо за мен, а бих искал тази
убийствена пандемия да изчезне. Бих искал коронавирусът да остави всички на
мира, особено онези бедни държави,
хора и деца, които не могат да се защитят“, казва божественият аржентинец.
Марадона, който изведе Аржентина до
световната титла през 1986 г., в момента
е треньор на първодивизионния аржентински клуб „Химнасия Есгрима Ла Плата“.

Заради коронавируса на един от мачовете
Марадона се появи с шлем
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коло Григор Димитров има
новина. И не, тя не е, че
почти стигна до полуфиналите на турнира във Виена. Макар и да отпадна на
четвъртфинала от Даниел Еванс, българинът продължава да присъства в новините от турнира заради непозната
красавица, която го подкрепяше от трибуните. Някои издания дори пишат, че тя
е новата муза на българската ракета №1.
Коя е мистериозната дама?
Оказва се, че това е Лолита Османова дъщеря на руски олигарх. Разкриването
на самоличността й бе затруднено при
първите й появи, защото тя бе с шапка
и маска. Но след присъствието й на последния мач на Григор тя бе разкрита.
Лолита Османова е на 27 години. Баща
й е Елдар Османов, той има бизнес в
сферата на енергетиката. Лолита има
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Коя е: Новата Лолита
на Григор Димитров
XС шапка и маска – тя изгледа последните му мачове от ложата с щаба му
възпита характер в мен! Може да имате талант, но ако не го развиете, той ще
умре във вас. Приключих по собствено
желание след множество травми, с които ми беше трудно да се справя психологически. Една контузия, малко почивка и

излиташ от класациите

един брак зад себе си
след като се омъжва за Гаспар Адволян
през 2017 г., който е син на арменския
милиардер Алберт Авдолян.
Тази сватба се прочу с пищността си.
Тя струваше 10 млн. долара, което я нарежда сред най-скъпите в света. Проведе се в театъра „Долби“, където всяка
година е церемонията по раздаването
на наградите „Оскар". 500 000 долара са
похарчени само за цветя, а на сватбата
пяха Лейди Гага и Джейсън Деруло.
През есента на 2018 г. обаче двойката
се разведе и така бракът просъществува
само година. Лолита е изпълнителен директор на списанието за луксозни стоки
Luxury International Magazine и опреде-

Не оказвайте натиск върху детето си,
хвалете го, насърчавайте го, повярвайте
в него“, завършва тя.
Сега Лолита Османова живее в Монако, където е и българският тенисист, и
най-вероятно именно там са се запознали двамата.

лено обича тениса, като преди години е
тренирала изключително усилено, пише
webcafe.
Преди 2 години тя публикува снимка
как играе тенис в Монте Карло, обясни,
че спортът е възпитал характер в нея, и
разказа историята на пристрастяването
си към играта.
„Когато бях на 8, ме изпратиха да играя тенис. През следващите 10 години
никой не ме виждаше, освен родителите ми от време на време. Повярвайте ми,
никой професионален спорт няма да ви
зарадва, когато

дате с приятелите си, но не можете, тъй
като утре имате тренировка. И така всеки ден... Попитайте дали съжалявам! Бих
ли завела детето си на тенис? Ще бъдете
изненадани, но определено отговорът
ми е ДА!“, споделя още красавицата.
Тя допълва, че ползите от спорта са
безспорни, защото учи на дисциплина,
на способност за победа, но и за признаване на пораженията.
„Научи ме, че за да получиш нещо,
трябва да положиш усилия. Спортът

тренирате три пъти на ден
от 9 часа сутринта и имате само един почивен ден, който родителите ви казват,
че трябва да прекарате у дома, за да се
възстановите за следващата седмица“,
сподели преди време Лолита.
Тя признава и че е намразила тениса и
спорта като цяло.
„Това са вечни такси, полети, нерви,
липса на сън... Ежедневието ми беше
такова: 9 часа сутринта - загряване на
корта (1 час), кратка почивка, обща физическа подготовка за 1-2 часа, а работният ден завършва с тренировка на
корта за 2 часа. Вкъщи сте в 18:00, в задъхано състояние, искате да се разхож-

4 - 10 ноември 2020 г.

Тя е отличничка от Московския университет със специалност Международни отношения. Има огромно имение
и край Лос Анджелис, а това е другото
място, където Григор Димитров прекарва най-много от времето си.
За отношенията между двамата обаче до момента няма никакво потвърждение.
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Къща в Италия на цената
на... един хамбургер

В

италианския град Салеми над 30 къщи ще
бъдат пуснати за продажба на цената на...
хамбургер. На купувачите ще бъдат предложени сгради, които се нуждаят от ремонт. Някои
от тях са изоставени от 1968 г. след земетресението.
„Всички къщи принадлежат на градския съвет,
което ускорява продажбата и намалява бюрокрацията“, обяснява кметът на града Доменико Венути.
Също така в града има ресторанти и кафенета
за всякакъв бюджет, нормандски замък и музеи.
Общинският съвет се надява, че тези фактори ще
привлекат потенциални купувачи на имоти.
Единственото условие е бъдещите собственици да плащат годишна застраховка за сградата в
размер на 250 евро, докато тя не бъде ремонтирана.

Майли Сайръс е видяла
извънземни?
М
айли Сайръс е поредната холивудска звезда, която твърди, че
е видяла извънземни.
„Шофирах с приятел през Сан Бернардино и бях преследвана от НЛО. Приличаше на летящ снегорин. Пред него имаше голям плуг и той светеше в жълто.
Видях го как лети и приятелят ми също
го видя“, сподели певицата.
Майли призна, че преди това си е купила трева от човек в микробус пред заведение за тако, така че може би това
също е оказало влияние за последвалите събития.
Певицата е убедена в това, което е видяла, защото не само тяхната, но и останалите коли са спрели да гледат извънземните.
„Това същество ме погледна, погледите ни се срещнаха. Шокирах се“, споделя
тя най-ужасяващия момент от това преживяване.

Елтън Джон се сдоби
със своя кукла Барби
Е

лтън Джон беше включен в света
на играчките. Куклата Барби няма
да изглежда като изпълнителя, но
ще носи шапка и големи слънчеви очила – запазена марка на звездата. Лимитираната серия е вече на пазара, а
играчката е облечена в искрящ топ и
дънки с висока талия, които са допълнени с инициалите на Джон.
Куклата притежава и искрящо яке,
краищата на което са оцветени в цветовете на дъгата, ще носи и розови
обувки.
Барбито струва $50 и е пуснато в
чест на 45-годишнината от рекордното
двудневно изпълнение на Джон на стадиона на Доджърс през октомври 1975
г., където присъстващите са наброявали 10 000 души и това се превръща в
концерта с най-многобройна публика
на солов изпълнител.

Популацията на коали
намалява

П

опулациите на коали в Нов Южен Уелс са
в „постоянен спад“ заради стреса върху
имунната им система, причинен от унищожаването на местообитанията им и горските пожари.
Масовото разчистване на земя и загубата на хабитат вследствие на пожари и топлинни вълни
водят до допълнително натоварване на имунната
система на животните от този вид.
Специалисти са установили, че популациите
непрекъснато намаляват най-вече поради заболявания - най-често хламидии, на които са станали по-податливи поради „продължително излагане на стресови фактори“.
Изследване предупреждава, че екологичните
травми и болестите тласкат коалите към „ръба на
изчезването“, макар че организации успешно лекуват болни коали.
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Дъщерята на Майкъл Джексън
издава соло албум
П
арис Джексън превърна преживяването след края на една връзка в дебютен соло албум. След
раздялата тя буквално изпитвала физическа болка, но я превърнала в изкуство
22-годишната дъщеря на Майкъл
Джексън е музикален фен през целия
си живот и опитва да прави своя музика, но досега не смееше да се нарича певица и композитор. Определя стила си
като алтернативен фолк, далеч от жанра
на краля на поп музиката Майкъл Джексън.
Майкъл Джексън държеше трите си
деца настрани от светлините н прожекторите. След смъртта му през 2009 г. Парис и двамата й братя заживели с баба
си Катрин. Когато навършва 18 г., Парис
заживява сама, работи като модел, актриса и музикант.
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Кардашян с рhotoshop
Селин Дион с първа филмова роля Ким
си „отряза“ ръката
С
К

елин Дион ще се появи в новата романтична драма „Text for You“, в която
ще си сътрудничи със Сам Хуан и Приянка Чопра Джонас.
Филмът е римейк на немската продукция
„SMS Fur Dich“, базиран на книгата на Софи
Крамър.
Сюжетът на филма разказва за жена, която след трагичната смърт на съпруга си продължава да изпраща съобщения на стария
му телефон. Скоро тя открива, че номерът
вече се използва от мъж, който живее от
другата страна на града и който също страда от загубена любов.
Селин Дион влезе в киноидустрията, когато записа песните за анимацията на „Дисни“
„Красавицата и звярът“ и емблематичната
„My Heart Will Go On“ за „Титаник“, спечелила
„Оскар“ за най-добра песен.

им Кардашян е една от най-известните риалити звезди в САЩ. Наскоро тя навърши
40 и не пропусна да покаже в социалните
мрежи в какъв лукс е празнувала. Естествено, с
нея бяха най-близките й роднини. Без децата, тя
и шумната й компания вдигнаха купон на плажа.
Вместо да я разкритикуват за това, че е пръснала
твърде много средства за юбилея, феновете намериха друго нещо, с което да се заядат с нея –
поредната грешка на фотошоп, която си личи от
снимките й.
На пръв поглед в снимката на Ким няма нищо
нередно, но вглеждайки се по-внимателно, ще
видите, че част от ръката й, с която е прегърнала Клои, липсва. Това предизвика безброй подигравки и негативни коментари.

Ума Търман изживява нова
луда любов

Х

оливудската актриса Ума Търман има нова, гореща любов, която я кара да грее и да
се чувства на седмото небе. Тя има
връзка с чаровния архитект Питър
Сабът.
Двамата се запознали в интересна среща през лятото на плажа в курортния град Хамптън, където заради Covid-19 50-годишната актриса се
беше изолирала заедно с трите си
деца. Един ден по време на разходка на плажа среща архитекта. Питър
разхождал кучето си и в един момент поискал да се изкъпе в морето.
Тъй като Ума била наблизо, той я помолил да се грижи за неговия дома-

шен любимец за няколко минути.
Питър нямал представа, че разговаря с известната актриса. Вече са

лудо влюбени и планират да живеят
заедно и търсят идеалната къща за
съвместния си живот.

Обявиха актьор за найтъжния човек на света

Хилария Болдуин показа
децата си

П
Н

е е лесно да имаш новородено вкъщи. Освен грижите за
него, се налага да вършиш домакинската работа и още куп неща
наведнъж. А какво става, ако имаш
още четири по-големи деца? Това
ще ви каже Хилария Болдуин, коя-
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то след няколко спонтанни аборта
успя да дари своя съпруг с още едно
момченце. „Толкова съм уморена, но
и толкова влюбена“, написа йога инструкторката. Недоспала, с торбички
под очите, многодетната майка не е в
най-добрата си форма, но не се опла-

ква, защото има своите малчугани.
Хилария, която заедно с актьора
Алек Болдуин живее близо до морето, показа, че вече калява бебето,
като се разхожда по морския бряг.
Наскоро тя показа в Instagram как го
кърми на чист въздух.

апараците заловиха Робърт Патинсън в
състояние на дълбока тъга. Снимка на актьора, направена във фоайето на британски хотел, се появи в мрежата. Патинсън седи сам
на масата, с шапка, с ръка върху лицето. Хората на
съседната маса се забавляват, играейки шах, и успяват да го снимат тайно.
Потребителите на социалните медии започнаха да използват този кадър вместо емоджи, илюстрирайки меланхолия и безнадеждност. Мнозина
се съгласиха, че Робърт изглежда „най-тъжния човек на света“, въпреки възможността да живее в
петзвезден хотел.
Саркастично беше припомнено скорошното прекъсване на снимките за новия филм за Батман: „Вероятно този човек работи много“.
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Откриха междузвездна
планета с размерите
на Земята

Гуен Стефани и
Блейк Шелтън се сгодиха
И

звестните изпълнители Гуен Стефани и Блейк Шелтън ще се женят.
Щастливата новина беше лично
съобщена от кънтри певеца в Instagram.
44-годишният музикант сподели снимка,
на която 51-годишната певица показва
годежния си пръстен.
„Гуен, благодаря ти, че спаси моята
2020 г... И живота ми занапред... Обичам
те. Чух да казваш ДА!“, написа Блейк в социалната мрежа.
Двамата са се сгодили наскоро в Оклахома, където живее Шелтън.
Гуен и Блейк обявиха официално връзката си през ноември 2016-а. Поп звездата и кънтри певецът бяха ментори в
американското риалити предаване „The
Voice“.
Вокалистката на No Doubt има три
деца от бившия си съпруг Гaвин Росдейл.
Шелтън пък има два брака зад гърба си.

У

чени откриха в междузвездното пространство планета, съпоставима по размери със
Земята.
„Когато получихме първите сигнали от гравитационната микролеща, разбрахме, че светлината
на далечна звезда се изкривява от неголям обект,
която е с размера на Марс или на Земята. Убедени
сме, че това не може да се дължи на обект, който
кръжи около друга звезда, защото щяхме да регистрираме следи от съществуването й“, обяснява планетолог.
През последното десетилетие астрономи откриха в близки до Земята райони на междузвездното пространство няколко студени небесни
тела, които често се наричат планети-скитници
или междузвездни планети. Произходът им засега е неясен за науката.

Брад Пит каза „чао“
на поредната красавица
Б

рад Пит се раздели с модела Никол Потуралски, с която от около
година имаше връзка.
Близки до двамата заявиха, че носителят на „Оскар“ не е бил сериозен по
отношение на връзката си с 27-годишната красавица. Самата Никол също
обичала да прекарва времето си в компанията на холивудската звезда, но
нищо повече.
Момичето е омъжено за германския
бизнесмен Роланд Мери, от когото има
7-годишен син. Съпругът на модела
притежава ресторант в Берлин, където
Потуралски и Пит се запознават преди година. Близки до тях отбелязват, че
Роланд и Никол са били в свободно съжителство.
Сред причините за раздялата е фактът, че актьорът се бори с бившата си
съпруга Джоли за попечителство над
децата им.

Откриха нов коралов риф

Шерцингер: Вече не съм на 18
В

А

встралийски учени са открили масивен нов
коралов риф, по-висок от много от най-високите сгради в света. Новият риф, висок
500 м, е открит за първи път на билото на Големия бариерен риф на 20 октомври. На 25 октомври учените потопиха подводен робот SuBastian
до рифа.
Откритието беше излъчЕно на живо.
Новият обособен риф е едва осмият обособен
риф в района. Основата му е широка 1,5 км, а височината му е само на 40 м от океанската повърхност.
Големият бариерен риф е най-голямото натрупване на корали в света, простиращо се на 2,3
хиляди км по североизточното крайбрежие на
Австралия. Състои се от почти три хиляди рифа,
които заедно съставляват около 10% от площта
на всички коралови рифове в света.
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ъпреки факта, че 42-годишната звезда от Pussycat Dolls
Никол Шерцингер със завидна редовност поддържа фигурата
си и радва феновете със зашеметяващо тяло, самата тя не вярва, че е
толкова добра, колкото преди 24 г.
Никол реши да участва в популярното танцово предизвикателство на провокативния хит WAP, но
осъзна, че годините й вече са в повече.
Тя публикува забавен видеоклип, в който опитът й да повтори движенията на флашмоба е
прекъснат, след което глас на заден план казва: „Вече не съм на 18“.
Нейният любим Том Еванс, който
е със седем години по-млад от нея,
й помага да остане в перфектна
форма. Влюбените често спортуват заедно и демонстрират в социалните мрежи фрагменти от горещите си тренировки.
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Анджелина Джоли пише книга
45

-годишната Анджелина работи с международната неправителствена организация Amnesty International, за да напише
„Знай своите права“ – книга, която ще
помогне на младите хора да научат за
правата си и да знаят как да се борят с
несправедливостта.
Актрисата се надява тази книга да
бъде ръководство за тийнейджъри.
Благодарение на удобния й формат те
могат да я носят със себе си и да я използват, когато пожелаят.
Актрисата написа увода към книгата, описвайки подробно историята на
правата на децата и защо е важно да ги
познават. Основната част ще бъде посветена на въпроси като свободата на
словото, равенството между половете
и расите, здравето, както и екологията
и околната среда.

Хумористичните медитации
на Крис Хемсуърт

Н

апоследък австралийският актьор Крис
Хемсуърт се опитва да повиши настроението на своите фенове, като споделя
или своя фитнес режим или начините, по които медитира. Под няколко видеа в профила си в
Instagram, на които Крис медитира по забавен начин, той е написал, че това всъщност е неговият
подарък за човечеството. Той е добавил, че медитациите му със сигурност няма да направят 2020 г.
още по-лоша заради ситуация с пандемията.

Танцуващият милионер
Джанлука Ваки стана татко
С

помняте ли си клипчето, в което
секси италианец с побелели коси
танцува на своята яхта в компанията на красива жена? То стана хит през
2016-а, а оттогава личният живот на милионера Джанлука Ваки се следи от световните медии. Наскоро той привлече
отново вниманието с новината, че наскоро е станал татко.
53-годишният бизнесмен се похвали
в Instagram, че неговата приятелка Шарън го е дарила с дъщеричка. Майката и
бебето, което ще носи интересното име
Блу Йерусалим Ваки, са добре.
Джанлука обяснява, че няма достатъчно думи, за да опише радостта си, и
иска да посвети идването на новия живот на своя баща, който не е между живите, но със сигурност се гордее, че родът му е продължен.

Карди Би и Offset - по-близки
след раздялата си
П
о случай рождения си ден
Карди Би получи много
луксозни подаръци, а найскъпите й бяха връчени от бившата й половинка Offset.
Първо рапърът нае билборд,
където публикува снимка на хипхоп певицата и общата им дъщеря Кълчър, а по-късно подари
на рожденичката шикозен Rolls
Royce за $330 000. Към нея има
и прекрасна бебешка седалка за
тяхното дете.
Отношенията между двамата бивши станаха по-силни, след
като на парти в Лас Вегас бяха неразделни и се целуваха въпреки
факта, че разводът им е в разгара
си. Припомняме, че раздялата на
съпрузите стана известна миналия месец. Причината за раздялата не е уточнена, въпреки че се
смята, че това е заради многото
изневери на рапъра.
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Те показват и проблемите, които хората изпитват, докато се опитват да се успокоят с всички
разсейващи и притеснителни мисли към момента. Едното видео показва кадри, на които Крис се
опитва да медитира на дъното на басейна си, докато сина му плува около него.

Намериха останки
от древен ихтиозавър

Н

а остров Руски във Владивосток са открити изкопаеми останки от древен ихтиозавър, вероятно главата на който е останала
в скалата. Това е вторият случай на откриване на
пълен изкопаем ихтиозавър на о. Руски, първият е през 2014 г. След това намерили човек, чиито челюсти са пригодени за смилане на мекотели.

Прясната находка е отнесена за проучване в
Приморския аквариум. По-рано е установено, че
този индивид е живял преди около 247 млн г
Откритието е направено от един от участниците в проекта „Наука в пътуванията“ - седемгодишно момче. Докато се разхождал по острова, той
открил каменна плоча, разцепена в резултат на
тайфуна „Майсак“, с отпечатъци от ребра и фрагменти от кости.
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СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ

Снимкa: Pixabay
Ватикан

Снимкa: Pixabay
Монако

Малко, по-малко... Монако
Д

а, Монако е една от най-малките държави в света. Толкова малка, че може да бъде разгледана за по-малко от един
ден пеша. Много далеч от
представите за държави, с градове, области и столици, кралството не е единствената страна джудже в света. Размерите обаче нямат значение, защото
много от тези територии са изпълнени
с прекрасни гледки и излъчват незабравима атмосфера.
От европейските градове държави до
отдалечени тропически острови и пълни със замъци долини, ето петте наймалки държави в света по територия,
подбрани от World Atlas и Profit:

XВижте петте най-малки държави в света
Страната, която се управлява от принц
Албер II, е известна със силния си банков, финансов и имотен сектор. Династията Грималди управлява Монако от
края на 1200-те години.

Науру

Ватикан
Ватикан е най-малката държава в света, наричана още град държава. Тя се отличава с това, че е глобалната централа
на Римокатолическата църква.
Разположен в средата на Рим, Италия,
този исторически анклав е дом на Светия престол, а папата е негов властелин,
като властта му се простира върху всички католици по света.
И така, колко малка е тази държава?
Ватикан, всъщност, заема около 44 хектара площ и има население между 800
и 900 души. Като независима държава,
тя се гордее със собствена поща, с телефонна и банкова система, както и с радиостанция. Нейната валута е ватиканското евро, което се приема в цялата
еврозона.

Снимкa: Wikipedia
Науру

Монако
Монако е суверенно княжество, разположено по протежение на Средиземно море, във Френската Ривиера.
Франция заобикаля Монако по суша, а
Средиземно море е на източния му бряг.
Известна като данъчно убежище за
много богаташи, страната заема 2.2 кв.
км, или 202 хектара. Неговата основна
индустрия е туризмът, като хората се
стичат в казината, на луксозните му плажове и на автомобилни състезания, като
Grand Prix de Monaco.

Само на 40 км южно от екватора, Науру е коралов остров в югозападната
част на Тихия океан. Заемаща около 20
квадратни километра площ, тази страна има население между 12 000 и 13 000
души, много от които са коренни науруанци.
Около четири пети от народа са християни, резултат от работата на мисионери, дошли на острова в края на 1800-те
години. Добивът на фосфати доминира
в икономиката на тази страна през поголямата част от 20-и век, като Великобритания, Нова Зеландия и Австралия
управляват индустрията в границите на
Науру.
Почти всички изделия, храна и дори
вода се внасят на Науру от Австралия.
Фосфатът е единственият им износ.

Тувалу
Тувалу е наречена „потъващата държава". Съставена от малък архипелаг от
коралови острови в западната и централната част на Тихия океан, който обхваща около 676 км от северозапад на
югоизток, издигащите се нива на океана бавно покриват земята й, а корали-

Снимкa: Flickr
Тувалу
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те умират и бреговите линии ерозират
в морето.
Учените прогнозират, че тази островна държава може да стане необитаема
през следващите 50 до 100 години. По
ирония на съдбата, страната страда от
суша и вече не може да се издържа чрез
култури, отглеждани на нейната земя,
тъй като температурите се покачват.
Много голяма част от населението от
около 11 500 души имигрират в близките страни като Нова Зеландия.

Сан Марино
Република без излаз на море в средата на Италия, Сан Марино е дом на около
33 785 души. Италианският е официалният говорим език и повечето живеещи
там са римокатолици, въпреки че страната няма официална религия. Туризмът
и селското стопанство са важни за държавата, която до голяма степен е градска.
Социални програми гарантират, че
всички граждани получават висококачествени медицински грижи, безплатно образование до 16-годишна възраст
и дори помощ при придобиването на
собствен дом.
Удивително е, че Сан Марино датира
отпреди Ренесанса и е останалата част
от италианските самоуправляващи се
градове държави. Историята й започва
като селище за християни, избягали от
преследване от Рим.

Снимкa: Pixabay
Сан Марино
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