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Как киселото
мляко сбъдна
US мечтата
на един
българин

» на 4

» на 28-29

Денят на Благодарността –
между празника и пандемията

» на 17

Байдън: Имиграционна реформа и път
за US гражданство в първите 100 дни
25 ноември - 1 декември 2020 г., брой 47 (539), година X

» на 13

Български професор в Питсбърг
откри антитяло срещу COVID-19

ОТ РЕДАКТОРА

Докато Тръмп живее
в илюзии, Байдън
започва промяната
Докато отиващият си президент Доналд Тръмп изпълнява едно от последните си церемониални действия в Белия дом - помилването на двете пуйки за
Деня на благодарността, новоизбраният президент Джо Байдън обяви екипа
си. Разделението на екрана във вторник
показа ясно политическата действителност.
Тръмп, изолиран и отказващ да приеме изборите, изпълнява едно от последните си действия в това 4-годишно
риалити. Той говори за коронавируса и
ваксините, но не спомена нищо за драматичното увеличаване на случаите на
COVID-19 в цялата страна през последните няколко седмици. Отиващият си
президент, който продължава да не признава загубата си на изборите, отказа да
отговаря на журналистически въпроси а толкова обичаше да го прави само допреди две седмици.
Малко преди комичния момент с пуйките в Розовата градина Джо Байдън
представи първите хора в екипа си не много известни на широката публика имена, но изключително популярни
в средите на дипломацията, националната сигурност и Вашингтон. Хора, които ясно дадоха сигнал за приоритетите
на новата администрация, и най-вече,
че Байдън се готви да управлява сериозно, последователно, връщайки ролята на Америка на световен лидер. Това
е ярък контраст от последните 4 години,
в които кабинетът на президента беше с
временно назначени, а най-важното качество беше лоялността към Тръмп, а не
Конституцията, законите и нормите.
Байдън продължава да показва хладнокръвие въпреки продължаващите комични опити на Тръмп и неговия „юридически“ екип от полуидиоти да опитват
да откраднат изборите. Съдии в цялата
страна спряха неизброим брой неоснователни дела, заведени от шайката на
Тръмп начело с Руди Джулиани. В едно
от тях съдия Матю Бран в Уилямспорт,
Пенсилвания, заяви, че на съда са били
представени пресилени аргументи, неподкрепени от доказателства, и спекулативни обвинения, по думите му, „безразборно съшити също като чудовището на
Франкенщайн“.
От екипа на отиващия си президент
продължават да повтарят лъжите за изборни манипулации и измами, отхвърлени от всички щатски и федерални
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служби, които отговарят за сигурността
на изборите. След като щатските власти
на повечето места сертифицираха изборите, Тръмп и неговите съюзници открито лобират щатските законодатели от Републиканската партия да назначат други
електори от тези, които са посочили избирателите, и така да подменят волята
им в пореден жалък опит да откраднат
изборите.
Неговата администрация в продължение на 16 дни отказваше да приеме реалността и да започне формалния процес на преход към новия президент,
поставяйки под риск националната сигурност и животите на милиони в условията на пандемия.
Всичко това в момент, когато страната достигна рекордни нива на заразени и смъртност, и президент, който играе голф вместо да управлява. Всъщност
Тръмп се опитва да се задържи на работа, която очевидно не изпълнява и няма
желание да върши.
И това щеше да е жалко, патетично
и смешно, ако не беше опасно. Много
опасно. За Тръмп и неговите миньони
е ясно, че изборният резултат няма как
да бъде отхвърлен и той ще бъде едномандатен президент - един от тримата
такива в последното столетие. Целта им
е друга - подкопаване на устоите на демокрацията, вярата на хората в процеса, делегитимиране на президентството
на Джо Байдън и не на последно място събиране на пари от поддръжниците за
бъдещите проекти на Тръмп.
Ако не вярвате на мен, то чуйте какво
казва бившият съветник на Тръмп по националната сигурност Джон Болтън: „Истинският въпрос е какви вреди може да
причини Тръмп, докато това се случи.“
Според Болтън усилията на президента
имат за цел главно да всеят хаос и объркване и представляват по-скоро демонстрация на „група политическа сила“, отколкото истинско правно упражнение.
„В момента Тръмп хвърля камъни през
прозорците, той е политическият аналог на уличен размирник“, заяви Болтън.
Роля, която Тръмп играе вече 4 години.
За Байдън и тези след него ще бъде трудно да залепят счупеното.
Бъдете здрави!
Ясен
yasen@bg-voice.com

25 ноември - 1 декември 2020 г.
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Ще отложи ли пандемията
изборите в България
XСпоред конституцията парламентарният вот може да бъде изместен от март през май

Щ

е отложи ли пандемията
от коронавирус изборите
в България? Този въпрос
се задава все по-упорито
от коментатори и анализатори, както и от потребители на социалните медии. Редовният вот за Народно
събрание трябва да се проведе в края
на март, най-вероятно на 28-ми, неделя.
Данните за протичането на пандемията
в страната в момента и математическите
прогнози за протичането й в следващите месеци дават да се разбере, че в деня
на изборите тя едва ли ще е утихнала. А
това поражда редица въпроси – ще отидат ли гласоподавателите до урните и
ще има ли членове на СИК, които да ги
посрещнат там? Защото за разлика от
САЩ, където имаше и гласуване по пощата, в България то може да е само присъствено.
„Ако говорим за избори в условията на коронавирус, първият въпрос, на
който трябва да отговорим, е дали изобщо ще ги бъде тия избори, ще го бъде ли
денят“, коментира пред „Свободна Европа“ политологът от „Галъп“ Първан Симеонов.
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Конституцията също прави този въпрос уместен. В основния закон има хипотеза, която дава възможност изборите да бъдат проведени не през март, а
през май месец. Според член 64, ал. 3
„избори за ново Народно събрание се
произвеждат най-късно до два месеца
след прекратяване на пълномощията на
предишното“.
Това означава, че има възможност
парламентарният вот да не бъде организиран в края на март. Според конституцията

изборите се насрочват
от президента
т.е. Румен Радев има право да отложи датата за края на месец май.
„На мен ми се струва, че на никого не
му се ще отлагане на изборите. Въпреки
че в ситуацията с коронавируса изборът
е нито едното, нито другото“, коментира
Първан Симеонов. Според него, до какъвто и развой да се стигне, винаги ще
има трактовки и в двата спектъра.
„Ако изборите бъдат отложени, ще се
чуе мнение, че се ползва смъртта на хората за удължаване на властта. Ако не

бъдат - че въпреки смъртта на хората,
изборите се оказват най-важното“, казва
политологът.
И правителството, и президентът засега са категорични, че не обмислят отлагане на изборния ден. Същото казва и
председателят на ЦИК Александър Андреев. Неофициално от избирателната комисия обаче коментират, че имат

притеснения за съставите на СИК и РИК,
които не са постоянно действащи, и
много от хората, които досега са били в
тях, могат да се откажат да участват.
В ЦИК има притеснения и затова как
ще бъде обучена изборната администрация за работата с машините за гласуване, с които за първи път ще се упражнява правото на глас.

25 ноември - 1 декември 2020 г.

BG VOICE

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

Безработните американци
неочаквано се увеличават
XЗа седмица в средата на ноември са се регистрирали 742 хил. души при прогнозирани 707 хил.

Б

роят на американците, които
са подали нови заявления за
обезщетение при безработица, неочаквано се е увеличил
в средата на ноември. Причината е втората вълна на COVID-19, която
предизвика нови съкращения и допълнително забави възстановяването на пазара на труда.
Подадените за първи път молби за
държавни помощи при безработица
възлизат на сезонно коригирани 742
хил. за седмицата, приключила на 14 ноември, в сравнение със 711 хил. през
предходната седмица, съобщиха от Министерството на труда. Икономисти, анкетирани от Ройтерс, прогнозираха 707
хил. подадени заявления през последната седмица.
Ежедневно новите случаи на заразени
с COVID-19 в Съединените щати надвишават 100 хил. души от началото на този
месец, което увеличава броя на заразените в страната до над 11 милиона души.
Много щати наложиха ограничения
върху бизнеса, тъй като броят на починалите надхвърли 250 хил. души от на-

25 ноември - 1 декември 2020 г.

чалото на пандемията в САЩ. Новоизбраният президент Джо Байдън започва
мандата си в труден момент, изправяйки
се пред криза с общественото здраве и
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нестабилна
икономика
Той ще поеме поста от президента Доналд Тръмп на 20 януари.
Заявленията за помощи при безработица спаднаха от рекордните 6,867 милиона през март, тъй като около 80% от
хората, временно съкратени през март
и април, бяха наети отново. На това се
дължеше и възстановяването на растежа на работните места през последните
шест месеца.
„В по-голямата си част компаниите в
сферата на услугите като ресторанти и
барове отвориха отново своя бизнес
след отпадането на пролетните блокади. Работниците, които имаха късмет да
се върнат на работните си места, сега са
изложени отново на риск да ги загубят“,
коментира Боб Шварц, старши икономист на Oxford Economics в Ню Йорк.
Новата вълна на COVID-19 съвпада с
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Източник: МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА НА САЩ

края на програмата, по която бяха отпуснати над 3 трлн. щатски долара държавна помощ за бизнеса и работниците,
което спомогна за запазване на работните места и за съживяване на икономи-

ката от дълбините на най-тежката рецесия след Голямата депресия.
Подадените заявления остават над
седмичния пик от 665 хил. по време на
рецесията от 2007 до 2009 г.
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BG ТЕЛЕГРАФ
Седмичен рекорд по починали
с COVID-19 в България

Б

ългария отбеляза седмичен черен
рекорд в пандемията с коронавирус.
През изминалата седмица броят на
заразените в страната нарасна с рекордните 23 569. А излекуваните са 7149. Това е
трета поредна седмица с над 20 хил. новозаразени с коронавирусна инфекция в България. Броят на починалите от COVID-19
също е рекорден. Те са 750, или с 60% повече, отколкото през предходната седмица. Във вторник България отбеляза рекорд по починали и на дневна база - 189.
Страната регистрира обаче и най-голям брой излекувани за 24 часа - 1702-ма.

Почина големият кардиолог
Александър Чирков

С

ветилото в кардиологията проф.
Александър Чирков почина на 82 години. Именитият лекар е издъхнал в
хотел във Варна, а според негови приятели
причината за смъртта му не е COVID-19. Десетки колеги на кардиолога изказаха найискрени съболезнования на роднините му.
„С огромна болка и прискърбие посрещнахме новината за смъртта на нашия колега. Изключителен лекар, човек и деец ни
напусна. Медицината у нас загуби един от своите колоси и иноватори“, написаха от Български лекарски съюз. Съболезнования изпрати и премиерът Борисов.

За 40% от българите
коронавирусът е биооръжие

40

% от българите са на мнение,
че коронавирусът е биологично оръжие, създадено с
цел да се намали населението на земята. Това показва проучване на „Тренд“,
направено между 2-10 ноември 2020 г.
чрез интервюта „лице в лице“ сред 1001
души на възраст 18+. Малко над една
трета (33%) от анкетираните са на мнение, че COVID-19 не е по-опасен от сезонния грип. 880 хил. българи смятат, че чрез ваксината за коронавирус ще се поставят чипове в хората с цел контрол над тях. Малко над половината (52%) от българите са на мнение, че коронавирусът е изкуствено създадена болест.

София на 19-то място
по мръсен въздух в света

В

ъв вторник сутринта показателят
на фини прахови частици в София
бе 38 µg/m³. Това показа индексът
за качеството на въздуха в столицата.
Така София се нареди на 19-о място в
света по мръсен въздух. Първенец е столицата на Афганистан – Кабул. На второ
място е Делхи в Индия, а на трето - Карачи в Пакистан. На четвърто място по замърсяване на въздуха е столицата на Сърбия – Белград. Сараево в Босна и Херцеговина е на шесто място. Столицата на
Хърватия – Загреб, пък е 11-а по замърсяване.

Строеж затрупа работници,
има загинал и ранени

Е

дин работник загина, а четирима
бяха тежко ранени при инцидент
на строителен обект в София. Трагедията се е разиграла край пазара „Димитър Петков“. По първоначални данни
работниците са затрупани от арматура.
Към мястото веднага са изпратени четири линейки, които пристигат за 3-4
минути. Кран повдигна падналата арматура, за да бъдат извадени затрупаните хора. С откъснат крак е най-леко пострадалият от тях. Пострадалите работници са в много тежко и застрашаващо
живота състояние.
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Скопие по пътя към ЕС: Фригидни
кучки и размахан среден пръст
XКак Северна Македония реагира на блокираните преговори за членство

ВАЛЕРИЯ ДИНКОВА

С

valeria@bg-voice.com

кандални изказвания в Северна Македония към България и български политици
белязаха изминалата седмица.
Шефът на Македонската информационна агенция (МИА) Зоран Иванов
беше уволнен, след като в публикация в
социалните мрежи нарече външния министър на България Екатерина Захариева „фригидна кучка“.
Изказването му последва изявление
на премиера Зоран Заев, който в телевизионно интервю пък заяви: „Идва ми
да покажа среден пръст на българите“.
Непристойните изказвания в югоизточната съседка на България са реакции
на решението на родните власти да блокират началото на преговорите със Северна Македония за членство в Европейския съюз.
„България на този етап не може да
подкрепи проекта на преговорна рамка
с Република Северна Македония и провеждането на първата междуправителствена конференция“, каза Захариева на
брифинг. „Предложеният проект не отразява българските искания и не може
да бъде подкрепен в настоящия си вид.“

„Няма как на този
етап да кажем „Да“
на Република Северна Македония за
Европейския съюз. България винаги е
била приятелски настроена към Северна Македония. Ние във всички трудни
моменти сме им подавали ръка, но почти 30 години не може да искаш да си в
Европейския съюз и в същото време да
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Снимки: БТА

честваш един от най-мрачните диктатори – Тито“, категорично заяви Захариева
в сутрешния блок на bTV.
Не е лесно да планираш бъдещето
в регион като Балканите, където историята често хвърля сянка върху настоящето, написа в редакционен коментар по повод блокираните преговори
Associated Press.
Агенцията цитира изказвания на Екатерина Захариева по темата и отбелязва, че българското правителство иска
Северна Македония официално да признае, че нейният език има български корени, както и да се откаже от антибългарската реторика. България настоява
вместо формулировката „македонски
език“ да се използва определението
„официален език на Република Северна Македония“, тъй като го смята за диалект на българския, създаден изкуствено след 1944 г., пише AP.
България иска също в текста на пътната карта да бъде записано, че твърдения
за присъствие на македонско малцинство в България няма да бъдат подкрепяни под никаква форма, посочва AP и

допълва, че според преброяване на населението от 2011 г. около 1600 души от
7-милионното население на България са
се обявили за македонци. Историци в
София твърдят, че тези хора не са малцинство, а бежанци, които са се преместили в България след Балканските войни в началото на 20-и век, отбелязва
агенцията.
Захариева казва, че

България иска
правни гаранции
преди да даде зелена светлина за начало на преговорите следващия месец. Северна Македония пък казва, че нейната
национална идентичност и език не подлежат на обсъждане, пише AP и допълва, че комисия от известни историци от
двете държави работят за изход от задънената улица, но без задоволителен успех до момента.
България, която се присъедини към
блока през 2007 г., е активен поддръжник на членството в ЕС на шестте държави от Западните Балкани, вярвайки, че
това ще им помогне да подобрят стан-

дарта си на живот и ще предпази региона от влиянието на Русия и Китай, отбелязва AP.
Правителството на Северна Македония заяви в сряда, че остава ангажирано
с присъединяването към ЕС. Двумилионната държава подаде молба за членство през 2004 г. и година по-късно получи статут на страна кандидат.
Дългогодишният спор за името на
страната, което съвпада със съседна
гръцка провинция, караше Гърция да
блокира процеса. Този спор бе разрешен, когато в началото на миналата година страната се преименува на Северна Македония, припомня агенцията.
Преди година Франция поиска отлагане на началото на преговорите с мотив,
че блокът се сблъсква с твърде много
проблеми с оттеглянето на Великобритания и други наболели въпроси.
Лидерите от ЕС най-накрая се съгласиха през март т.г. да започнат преговори по присъединяване със Северна Македония и Албания, но това не може да
стане със Северна Македония, докато
България има възражения, пише AP.
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Жоро Милионера все по-близо
до милионите, които открадна
XЕнев, който обра инкасо автомобил и не каза къде са парите, може да излезе на свобода

Г

еорги Енев, прочул се по-скоро
с прякора си Жоро Милионера
заради дръзкия обир на 1,5 млн.
лв., вече може да излезе от затвора и да се възползва от откраднатата плячка. Осем години след грабежа
парите все още не са открити. При всички разпити Енев мълчи за местонахождението им и мнозина предполагат, че той
очаква да изтърпи присъдата си, за да ги
изхарчи.
Жоро Милионера бе осъден на 12 години затвор, но вече отговаря на всички изисквания да бъде освободен предсрочно
- изтърпял е половината от наказанието
си, работи зад решетките, награждаван
е неколкократно. Освен всичко това при
него е отчетен нисък риск от рецидив.
Към днешна дата Жоро Милионера е изтърпял 8 години и 4 месеца от 12-годишната си присъда. Той постъпва в затвора
в края на юни 2013 г., но работи от март
2015 г. в цех на затвора. Според закона
два работни дни зад решетките се смятат
за три дни лишаване от свобода.
Зад решетките Жоро Милионера бил
тих и кротък, гласът не му се чувал, разказва „България днес“. Работел изключи-
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телно съвестно и отговорно. Не влизал в
абсолютно никакви пререкания с останалите затворници. Тази характеристика
на осъдения щяла да бъде в негов плюс
при

искане за предсрочно
освобождаване
което към момента той не бил депозирал, въпреки че вече има пълно право.
По време на разследването и съдебното следствие отмъкнатите пари така и
не бяха открити. Жоро Милионера мълча при разпитите, не каза и дума за това
и по време на делото в съда. Тези факти
родиха много слухове за мястото, на което може да е скрил парите. Заради плъзнали приказки, че чувалите с милиона са
заровени в Родопите, всяко лято около
различни села там обикалят търсачи на
парите на Жоро Милионера. Къде са пачките, знае само Енев.
Дръзкия обир Георги Енев извърши на
22 юни 2012 година. Парите са задигнати
от инкасов автомобил. По-късно станаха ясни подробности около обира. Енев
се подготвил, като си извадил деблокиращ ключ за служебната кола. Предва-

рително паркирал опела на баща си на
улица „Петрова нива“ в пловдивския район „Южен“ и зачакал удобен момент да
направи удара на живота си. На 22 юни
Енев работил с колегата си Манчо. Когато
се озовали в района на опела, Жоро дал

20 лева на другия охранител да отиде да
купи дюнери. След като Манчо се скрил
зад ъгъла, Енев потеглил към ул. „Петрова нива". Там отворил инкасовия автомобил, прехвърлил чувалите с пачките в
опела и отпрашил към Родопите.
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Българка води делото
на Pussy Riot срещу Русия

Б

ългарски адвокат защитава
Pussy Riot в делото им срещу Русия в Европейския съд
за правата на човека. Наташа
Добрева действа от името на
скандалната руска пънк банда в обвиненията им срещу Москва. Става въпрос за
нападение от членове на параполицейско формирование, когато музикантите
заснемат клипа за песента си „Путин научит тебя любить родину“ ("Путин ще те
научи да обичаш родината“ - превод от
руски) по време на зимната олимпиада
в Сочи.
Добрева опитва да докаже, че атакуващите са свързани с властта в Русия.
Жалбата е подадена от Надя Толоконникова, Мария Альохина и Пьотр Верзилов от Pussy Riot, активиста Алексей
Некрасов и краснодарския художник
Лусин Джанян, пише „България днес“.
Случаят е от 18 февруари 2014 г. Ден
по-рано Надежда Толоконникова и Мария Альохина

са задържани от полицията
като официалното обяснение е, че са
разпитвани като свидетели за кражба
в хотела им. А инцидентът, заради който момичетата водят делото в Страсбург,
става, когато на фона на олимпийски-
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XТо е за нападение над пънк бандата през 2014 г. в Сочи
Подаден е сигнал
в милицията.

Сн.: „България днес“
Наташа Добрева

те кръгове пънкарите правят клип, нахлузили на главите си типичните за тях
цветни маски. Докато сцената трае, внезапно са атакувани от млади мъже, облечени в униформи на казаци. Още на
следващия ден песента и видеото към
нея са качени в платформата YouTube и

бързо събират няколкостотин хиляди
гледания, които до днес стигат 1,6 млн. В
клипа са включени сцени от сблъсъка с
казаците. На кадрите се вижда как нападателите изтръгват китари, пръскат музикантите със спрей и ги налагат с камшик.

Два дни по-късно един от казахите
е глобен за нарушаване на обществения ред, въпреки че според съобщение
на вестник „Ведомости“ всички са били
идентифицирани. Органите на досъдебното производство отказват да образуват разследване, като мотивите са, че всеки от пострадалите е ударен по веднъж с
камшик и това не може да се квалифицира като побой, както и че телесните повреди са леки. Впоследствие е подадена
жалбата до Европейския съд в Страсбург.
„Това е широкоразпространена практика, когато срещу опозицията се използва политически мотивирано насилие и то
остава безнаказано, казва след инцидента Павел Чиков, ръководител на правозащитното сдружение „Агора". Като негов
член българката Наташа Добрева поема
случая. Пред вестника тя коментира, че
от една страна, трябва да докаже, че казахите настина са били на държавна служба. Атакува и отказа за правосъдие и това,
че на пострадалите не е помогнато по никакъв начин.
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Н

а 17 ноември се навърши
една година от появата на
COVID-19 в Ухан. За тези 12
месеца вирусът успя мълниеносно да се разпространи в целия свят, да порази милиони
и да отнеме живота на стотици хиляди
души. Месеци оттогава всички очакваме ваксината, която засега се очертава
единственото възможно оръжие срещу
заразата. И ето, че вече има две наведнъж. В сряда Pfizer и BioNTech обявиха,
че тяхната ваксина показва 95% ефективност в третата фаза на изпитването
и че продуктът ще бъде предложен за
регулаторно одобрение. Дни по-рано и
Moderna, другата голяма фармацевтична компания, също съобщи, че ваксината й е с 95% ефективност.
Коя е по-добра от другата? Добри ли
са и двете, или и двете не са? Имат ли
странични ефекти? Направени ли са
тестовете по всички правила, или са
били прибързани? В социалните медии
не спират дискусиите за това, че могат да причинят повече вреди, отколкото ползи. Някои учени пък не спират
да хранят надежди, че с тях вирусът ще
бъде забравен завинаги.
Ето отговорите на някои от най-задаваните въпроси, събрани от The Sun и
CNN.
Въпрос: Тези ваксини лекуват ли
COVID-19?
Отговор: Не. Те спират повечето от
нас да страдат от сериозни симптоми и
да намаляват инфекцията. Но ваксините
няма да излекуват този, който вече се е
заразил с вируса, и няма никаква гаранция, че те ще попречат хората да го разпространяват. Познаваме противогрипните ваксини от дълго време, но те само
намаляват смъртните случаи и не изкореняват болестта.
В) Да се ваксинирам ли, ако съм
млад и здрав?
О) Да. Вирусът ще продължи да циркулира дори след като възрастните бъдат ваксинирани. Най-добрият начин
да се спре разпространението му е да
се ваксинират колкото се може повече
хора. Така всички ще можем да се върнем обратно към нормалността.
В) Ако се ваксинирам, ще заразявам ли другите?
О) Учените все още не са сигурни за
това. Дозите са създадени така, че да
подсигурят имунната ни система да се
пребори с вируса, ако се срещне с него.
Те би трябвало да попречат на повече от 90 процента от нас да
развият сериозни симптоми. Но проблемът с
COVID-19 е, че хората са инфектирани
дори и да не показват симптоми
като треска или
кашлица. Така че
човек може да
предаде вируса
и след ваксинацията.
Едва след като
голям брой хора получат своите дози, ще
знаем дали и не те „блокират предаването“.
В) Безопасни ли са за възрастните и
за хронично болните?
О) Надяваме се да е така, но още не
можем да бъдем сигурни. Нито една от
двете ваксини не е тествана на достатъчен брой хора, за да се знае колко ефек-
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Всичко за ваксините:
Въпроси и отговори
XЩе променят ли ДНК-то ни, имат ли странични ефекти... Вижте

Как работи иРНК ваксината?
иРНК ваксините носят генетични инструкции, които позволяват на клетките
на пациента да произвеждат протеини, които подготвят имунната система за отговор
Протеинов
връх

Коронавирус

1. иРНК ваксина: иРНК е направена по ДНК
шаблон - тя съдържа последователност, която
кодира протеиновия връх на коронавируса
Синтетична иРНК
последователност

ДНК шаблон

2. иРНК последователност: план за
пакетирането на вирусния протеин
в микроскопични липидни
капчици за доставяне в организма

иРНК липидни
наночастици

иРНК1273
а
ваксин

3. Ваксиниране: Клетките на реципиента прочитат
иРНК последователността и произвеждат милиони
копия на протеиновия връх на коронавируса
Човешка
клетка

Aнтитела
Т-клетка
Протеин

4. Вирусов протеин: Поставен върху
повърхността на клетката, той стимулира
имунната система да произвежда антитела
тивна може да е за възрастните и за хората с различни здравни проблеми.
В) Безопасни ли са за бременните?
О) Надяваме се, но
още не знаем. Предстои регулаторните органи да определят това.
В) Ако се ваксинирам,
ще
престана ли да
се притеснявам
за COVID-19?
О) За съжаление,
не. Все още не знаем
колко дълго ще се задържи имунитетът срещу
болестта. Учените ще трябва да
продължат задълбочените си наблюдения върху доброволците, които вече са
приели ваксината, дали ще имат имунен
отговор и в бъдеще.
В) Ще промени ли някоя от ваксините моето ДНК?

5. Ако достатъчно антитела се свържат
с вируса, той няма да може да влезе в
клетката и да се възпроизведе
О) Не. И двете инжектират РНК (рибонуклеинова киселина), която по същество е ДНК на вируса, не човешки ДНК.
Техниката е позната като информационна РНК, защото казва на нашата
имунна система да произвежда протеин,
който присъства в клетките на COVID-19.
Това позволява на нашата имунна система да научи как да се бори срещу вируса
с антитела, ако се инфектираме.
В) Подобни ваксини не са използвани преди, можем ли да сме сигурни,
че са безопасни?
О) Информационната РНК никога не
е използвана при ваксини, но учените
са я тествали за тази цел много преди
COVID-19. При всички положения новите ваксини ще трябва да бъдат проверени от регулаторите в САЩ, Великобритания и други страни.
Все още не е сигурно какви политики
ще бъдат предприети, след като ваксините бъдат разпространени.
В) Къде мога да се запиша за ваксина и
кога мога да я получа?
В САЩ д-р Фаучи вече обяви, че пър-

вите ваксинации срещу COVID-19 могат
да започнат в края на декември, но в началото те няма да са достатъчни за всеки. Най-нуждаещите се групи, сред които здравните работници, възрастните
с хора и хората със съпътстващи заболявания, ще получат ваксината първи.
„Мисля, че всички останали ще могат да
започнат да се ваксинират в края на април“, каза Фаучи. „И това ще продължи
през май, юни, юли. Ще са нужни няколко месеца“.
Британското правителство поиска от
Националната здравна служба да бъде
готова за внедряване на ваксината в началото на декември.
В) Задължителни ли ще са ваксините?
Какво ще стане, ако откажа да се ваксинирам?
Някои хора смятат за свое патриотично задължение да се ваксинират, но други - не. Великобритания обяви, че няма
да прави ваксинацията задължителна,
д-р Фаучи също обяви, че това вероятно
няма да е задължително.
Но ако решите да не се ваксинирате,
трябва да знаете, че това ще има и пошироки последици, предупреди CNN.
Причината е, че не само няма да имате
защита срещу COVID-19, но и това може
да попречи да се развие така нареченият стаден имунитет. Според проучвания
на учени от Великобритания най-малко 55 процента от населението трябва
да се ваксинира, за да се постигне общ
имунитет.
В) Имат ли странични ефекти ваксините?
О) Не са доказани сериозни странични ефекти по време на изпитанията и
при двата продукта. Водещият имунолог професор Робин Шаток казва: „Когато търсите странични ефекти, повечето
ще се появят много бързо. В продължение на седмица, след като някой е получил ваксина, можем да видим сериозни
странични ефекти“.
Но това се случна при всички лекарства, дори парацетамолът може да има
странични ефекти.
Доброволците, които са били ваксинирани, съобщават за краткотрайни
ефекти като главоболие, болка на мястото на инжектирането и мускулни болки. Но те могат да се появят и ако вземете противогрипна ваксина.
В) Ако се ваксинирам, ще трябва ли да
се изолирам при контакт със заразен?
О) Не сме сигурни какви политики ще
бъдат въведени след разпространението на ваксините.
В) Ще се инжектира ли микрочип с
ваксините?
О) Не. Една от най-популярните антивакстеории в социалните медии е, че
основателят на Microsoft Бил Гейтс ще
използва ваксините, за да постави тайно микрочипове в нашите тела. За това
има почти толкова доказателства, колкото и за това, че Елвис Пресли живее
на Марс.
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Български професор в Питсбърг
откри антитяло срещу COVID-19
XЕкипът му вече е открил и антитела, които успешно борят детска левкемия и други видове рак

ЯСЕН ДАРАКОВ

Д

yasen@bg-voice.com

окато светът тръпне в очакване на ваксините срещу COVID-19, американската агенция по лекарствата и
храните (FDA) даде спешно
одобрение на терапията с антитела на
компанията Eli Lilly, а в събота и на Регенерон – лекарството, което дадоха на
Доналд Тръмп.
Още няколко такива са в процес на
тестване, едното лекарство с антитела е
създадено от български учен. Професор
Димитър Димитров и екипът му вече са
открили антитела, които успешно борят
детска левкемия и други видове рак.
„Антитялото се свързва с вируса и не
му позволява да влезе в клетката“, обяснява действието проф. Димитров.
Той обяснява действието на антителата като

Снимки.: UPMC
Проф. Димитър Димитров разказва за откритието си на пресконференция в Университета в Питсбърг.

Димитров се надяват терапията да е
достъпна за болните в началото на следващата година.
Преди няколко години, заедно с друг
професор, Джон Мелорс, българинът
основава и компания за разработване
на антитела срещу вируси и рак.
„Едно от нашите тела

заблуждаваща
вируса ключалка
„Ако може да определим вируса като
ключ, който да влезе в ключалката, да
отключи вратата и да отвори къщата, в
случая клетката, и вирусът да влезе. Антитялото е всъщност като някакъв декой, мимик на ключалката. То се свързва
здраво с ключа, с вируса и не му позволява да инфектира клетката“, обяснява
проф. Димитров.
В момента текат тестове върху хора, а
лекарството трябва да е достъпно за пациенти в началото на следващата година.
Освен като инжекция, лекарството ще
е достъпно и като инхалатор, за да влиза
директно в дробовете на болния и така
да действа по-бързо. В момента това се
изпитва върху животни.
Роденият в Стара Загора Димитър Димитров завършва Софийския университет и работи в БАН. А през 1990-а идва
в Съединените щати и става старши изследовател в Националните институти
по здравеопазване в Батесда.
През 2017-а основава Център по терапевтични антитела в Университета в
Питсбърг, чийто директор е в момента и
където работи като професор по медицина.
Публикувал е повече от 400 научни
статии, цитирани повече от 26 000 пъти

спаси живота
на много деца

Проф. Димитър Димитров и проф. Джон Мелорс основават компания за разработване на антитела срещу
вируси и рак.

са имат много голям потенциал.
„Те могат да бъдат ефективни както за
предпазване от вируса, така и за третиране на вече заболели хора“, казва той.
Българският учен обясни, че тези антитела се създават в лабораторни условия.
Екипът е успял за рекордно кратко
време от 6 дни да изолира антитяло,
което може да блокира COVID-19.
„Ние открихме това антитяло в нача-

лото на февруари, така че бяхме може
би първите в света, които вече имат
много специфично лекарство, защото
всички други – например ремдесевир
и други – те са малки молекули, те са
неспецифични, имат много странични
ефекти и не са много ефективни“, казва
проф. Димитров.
В момента текат изпитания на лекарството върху хора и от екипа на проф.

То е в много тестове и очаквам да бъде
одобрено“, казва проф. Димитров. Това
лечение е срещу левкемия при децата.
„Антитялото, като се свърже с тази молекула, която е на повърхността на раковите клетки, но не на повърхността на
другите клетки, тя може да убие, антитялото може да убие тази ракова клетка“,
обяснява българинът.
Екипът на проф. Димитров е разработил и други терапии срещу невробластом и различни видове рак на кръвта при децата, които дават положителни
резултати.
По-трудно засега е откриването на добро лекарство срещу рака на простатата и панкреаса. Но проф. Димиров не се
отказва.

притежава и повече
от 100 патента
Антитела, разработени от неговата
група, се използват срещу някои форми
на левкемия, както и за профилактика
срещу Хендра.
Сега проф. Димитров смята, че терапиите с антитела за борба с коронавиру-

25 ноември - 1 декември 2020 г.

Проф. Димитър Димитров и екипът му представят откритието си за лечение на COVID-19 на пресконференция в Университета в Питсбърг през септември.
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Protect your world

В САЩ ще ваксинират
срещу COVID-19 от 11.12

Auto Home Life Retirement
•

•

•

В

аксинирането срещу COVID-19 в
САЩ ще започне от 11-и или 12 декември. Това заявиха официални
източници от американското правителство. Ако се предприемат такива мерки,
това ще е първата масова ваксинация
срещу коронавирус. „Нашият план е да
можем да изпратим ваксини до имунизационните обекти в рамките на 24 часа след одобрението от Американската администрация по храните и лекарствата“, каза ръководителят на правителствените усилия за ваксинация Монсеф Слауи. „Така че очаквам това на втория ден от
одобрението, на 11 или 12 декември“, уточни той.

Call me today to discuss your options.

Избраният за президент
Байдън обяви екипа си

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.

Д

жо Байдън обяви първите си назначения. Дългогодишният дипломат и служител в сферата на националната сигурност Антъни Блинкън
ще бъде държавен секретар. Той е бил
вторият човек в Държавния департамент в администрацията на президента
Барак Обама. Алехандро Майоркас ще
бъде назначен за министър на вътрешната сигурност и ще бъде първият човек
на тази длъжност от латиноамерикански произход, както и първият имигрант, заемащ поста. Линда Томас-Грийнфийлд ще бъде назначена за постоянен представител на САЩ в ООН, а Аврил Хейнс ще бъде новият директор на националното
разузнаване и първата жена на този пост.

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.

Загинали и ранени при
атака в църква в Калифорния

Н

ай-малко двама са загинали, а
много други са ранени след нападение с нож в църква в Сан Хосе,
Калифорния. Там били подслонени бездомници, съобщават от полицията. Не е
уточнено колко души са ранени, но състоянието на някои от тях е тежко. Кметът
Сам Ликардо съобщи в Twitter, че има задържан заподозрян, но по-късно туитът бе изтрит. Местна радиостанция твърди,
че е задържан 23-годишен мъж. До този момент няма официално потвърждение
за ареста.

Осъдиха учителка за секс
с 13-годишен ученик

29

-годишната Британи Замора, преподавателка на шести
клас в Лас Брисас Академи,
Аризона, е била осъдена на 20 години
затвор за сексуални взаимоотношения
с неин 13-годишен ученик. Случилото се
не е било еднократен акт, а продължителна връзка, сочат разкритията на полицията. Действията са се развили през 2018 г., отношенията не били тайна за
другите ученици и била разкрита от майката на 13-годишното момче.

Четири пингвина се разходиха
в стадион на Чикаго

Ч

етири Магеланови пингвина се
разходиха по зеления терен на популярния стадион „Солджър Фийлд“ в Чикаго. Птиците бяха пуснати да
разгледат стадиона като част от програмата им за разнообразие. Огледът беше
направен преди мача на местния футболен отбор „Чикаго Файър“, на който преди 20 години игра и Христо Стоичков. Според учените пингвините Изи, Дарвин,
Томбо и Шарлът не обичат дните им да си приличат един с друг и техните гледачи
ги разхождат на различни места в Чикаго.
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ВАЛЕРИЯ ДИНКОВА

Д

valeria@bg-voice.com

ействията на американските
власти могат да бъдат сметнати за успешни, ако броят на
жертвите на новия коронавирус е под 200 000 души. Това
каза президентът Доналд Тръмп на брифинг в Белия дом през април.
„Помислете за тази бройка: 2.2 милиона души можеха да загинат, ако не
бяхме направили нищо“, коментира
Тръмп. „Ако можем да намалим този показател до 200 000 души, то, колкото и
да е ужасна тази цифра, ще означава, че
всички ние сме си свършили добре работата“, каза той.
През изминалата седмица обаче броят на жертвите в САЩ надхвърли четвърт милион. Толкова, колкото никъде
другаде по света. Само от септември насам в страната са починали 50 000 заразени с коронавирус. След САЩ се подреждат Бразилия - със 166 700, и Индия
- със 131 000 жертви на пандемията дотук.
През последните четири седмици

броят на смъртните
случаи се е увеличил
с 42%, от средно седмично 821 на ден в
началото на октомври до средно 1167
смъртни случая през миналата седмица, показва анализ на NBC News на наличните данни.
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САЩ и пандемията:
Как изглежда провалът
XНад четвърт милион са вече жертвите на коронавируса в Америка
Бил де Блазио съобщи, че през последната седмица в града са били регистрирани около 900 новозаразени. На този
фон той призова

жителите на Ню Йорк
да направят всичко

Година след като в Китай беше съобщено за първата инфекция с COVID-19,
хората умират в Америка с темпове,
които не се наблюдаваха от средата на
август, показва анализът.
Междувременно броят на потвърдените случаи на COVID-19 продължава
да нараства бързо и пандемията не показва признаци на забавяне, тъй като
настъпва ваканционният сезон, а двете
много обещаващи ваксини все още са

на месеци от широко разпространение.
В допълнение към смъртните случаи,
САЩ водят света с 11,4 милиона инфекции с COVID-19, показват данните на
NBC News. От началото на ноември в
страната е регистриран нов рекорден
ръст на новозаразените - по над 100 000
нови инфекции средно на ден, като са
достигали дори 162 000.
Тези дни Манхатън, сърцето на Ню
Йорк, изглежда като призрачен квартал.
Обикновено централната част на града
е пълна с хора - туристи, но и местни.
Сега обаче улиците са празни. Туристите ги няма, а нюйоркчани масово работят от вкъщи. Повечето витрини на магазините са запечатани с дървени капаци
- може би като предпазна мярка срещу
гневните привърженици на президента
Тръмп, не по-малко гневните контрадемонстранти или пък срещу поредното
торнадо, отбелязва Deutsche Welle.
Ню Йорк е преживявал много кризи.
Но този път е по-страшно: хиляди фирми фалираха, стотици хиляди напуснаха
града, бездомниците стават все повече.
Ню Йорк вече не е същият. Пандемията
го промени коренно.
Малкото хора по улиците носят съвестно предпазни маски.
Миналия уикенд кметът на Ню Йорк

възможно, за да предотвратят ново
драматично покачване на инфекциите.
Впрочем, в социалните мрежи се появиха критики, че числата не били реални. Някои са убедени, че действителният брой на новозаразените е по-висок.
Твърди се, че властите разкрасявали
данните, за да не бъдат затворени училищата. Защото когато децата ходят на
училище, родителите им могат да работят - а това означава икономическа активност и повече постъпления от данъци в градската хазна.
В крайна сметка училищата в мегаполиса бяха затворени, а около 300 хиляди деца преминаха на онлайн обучение
в четвъртък.
Властите съобщиха на родителите, че
затварянето на училищата е временна
мярка и че те ще бъдат отворени, щом
това стане безопасно.
Пред лекарските кабинети пък се вият
опашки. В Бруклин някои хора дори са
си донесли сгъваеми столчета, за да не
чакат прави на улицата. Един млад мъж
уверява, че чакал за преглед два часа и
половина. Много от чакащите са дошли,
за да се тестват за COVID-19. Но спешните кабинети са и първият адрес за хората без медицински осигуровки - независимо дали са с настинка или със счупен
крайник. Тези кабинети са много търсени, защото цените са поносими, а и приемат без предварително запазен час.
Тази година и Коледата ще е по-различна в цяла Америка: повечето хора
ще посрещнат празниците без традиционните големи събирания на семейството или с приятели. Но от някаква
умора от пандемията няма и следа, коментира Deutsche Welle. Сред жителите
се усеща по-скоро мълчаливата нагласа, че някак трябва да се справят с това
изпитание.
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Тръмп въведе мобилни
устройства за бърза депортация

М

обилно приложение, което имиграционните в
САЩ използват за снемане на отпечатъци за дистанционно установяване
на самоличността, се превърна в основен инструмент на президента Доналд
Тръмп за депортиране и репресии. Това
се казва в нов доклад на две групи по
имиграционни права, базиран на Закона
за достъп до информацията.
2500-те страници с документи, получени чрез съдебни искове, показват,
че това приложение, познато още като
EDDIE, е помогнало на имиграционните и
митническите агенти да депортират мигранти, които не са били специално подбрани за депортация. Такива хора често
са били задържани като „подсигуряване“
в операции с други цели, се казва в доклада на активистите. Според тях използването на приложението е

XВ последните седмици от управлението си президентът

се опитва да разшири събирането на данни на мигранти

кива на ФБР.
В рамките на извънредните мерки заради пандемията, въведени през март,
граничните патрули използват приложението за пръстови отпечатъци, за да помогнат за незабавното експулсиране в
Мексико, без да дават никакъв шанс на
мигрантите да потърсят убежище.
Искът по Закона за достъп до информация е заведен от Националния имигрантски проект на Националната адвокатска мрежа и Mijente, според които
събирането и разпространяването на
биометрични данни на чужденци от Министерството на вътрешната сигурност е
както нарушение на гражданските права,
така и

засилило расовото
профилиране

злоупотреба
с личните данни

в имигрантските общности.
Правозащитниците дават и примери за
това. Един от тях е вътрешен бюлетин, описващ работата на имиграционни агенти,
използващи приложението по време на

Сн.: БТА

проверка на трафика заедно с местната
полиция в Ескондидо, Калифорния, през
2017 година. Този доклад показва, че операцията е довела и до „333 ареста на нелегални чужденци“ в 12-месечен период.
Използвано рутинно от имиграционните, мобилното приложение за пръстови отпечатъци се превръща в част
от схема на администрацията на Тръмп
за събиране на биометрични данни и
изглежда, че обхватът му се разширява
в тези последни седмици. По правило,
предложено от министерството на вътрешната сигурност след 11 септември,
ще се легализира събирането на лицеви
и ирисови данни, на отпечатъци на дланите на чужденците, както и тяхната ДНК,
в допълнение към събираните до момента пръстови отпечатъци.
„EDDIE е начин да се заобиколи контролът и отговорността“, смята Паромита
Шах от неправителствената организация
„Just Futures Law“, която е изготвила доклада заедно с групата за права на имигрантите Mijente. То позволява на агентите да правят справки и да провеждат

разпити извън
полезрението на
обществото
казва още тя и допълва, че това вероятно
ще доведе и до други злоупотреби.
Говорителят на Имиграционната агенция Майк Алварес отхвърли тези твърдения. Той обясни, че използването на място на мобилно приложение, което чете
пръстовите отпечатъци чрез Bluetooth,
не замества извършването на справка в
местен офис. „Няма начин да знаем“, отвърна той на въпроса дали използването на приложението увеличава арестите
за „подсигуряване“, защото агенцията не
събира такива данни.
Приложението дава възможност на
агентите да проверят дистанционно дали
взетите пръстови отпечатъци са регистрирани в системите с ДНК данни и та-
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Приложението EDDIE дава достъп до
имигрантската история на човека, всички неизпълнени заповеди за арест и предишни срещи с имиграционни офицери.
То събира и данни за местоположението
и е било използвано от имиграционните
както в САЩ, така и извън страната, показват документите.
Бека О’Нийл, имиграционен адвокат
от Шарлот, Северна Каролина, обясни, че
имиграционните обикновено използват
приложението, когато спират автомобили, свързани със заповеди за депортиране, опитвайки да вземат пръстовите
отпечатъци на всички вътре. Агентите
правят същото и при таргетирани домове, каза тя. О’Нийл обяснява на мигрантите, че те имат конституционното право да
не се подчиняват на искането за дистанционно взимане на пръстов отпечатък.
Алварез, говорителят на Имиграционната агенция, казва, че това става доброволно. Но според активистите поведението на имиграционните агенти често
противоречи на това твърдение.
Имиграционните офицери не могат
да нахлуват в домовете без издадена от
съда заповед, затова те често използват
подвеждаща тактика, като се представят
за полицаи, казват имиграционни активисти. Тази практика може да бъде видяна в документалните минисерии на
Netflix „Имиграционна нация“, където е
показано използването на EDDIE за „подсигуряване“.
В своята платформа кампанията на избрания за президент Джо Байдън обеща
да поправи щетите от антиимиграционната политика на Тръмп, но не засегна темата със събирането на данни.
Сара Пиърс от непартийния мозъчен
тръст Институт за мигрантска политика
се притеснява, че администрацията на
Тръмп ще предложи разширеното правило за събиране на биометрични данни, преди да напусне Белия дом на 20
януари.
Правилото може ефективно да постави чужденци, включително и деца, под
непрестанно наблюдение, което би било
сложно за отстраняване от екипа на Байдън, смята тя.
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Байдън: Имиграционна реформа и път
за US гражданство в първите 100 дни
XНовият министър на националната сигурност е роден в Куба, ще отговаря и за имиграцията

ЯСЕН ДАРАКОВ

Н

yasen@bg-voice.com

овоизбраният
президент
Джо Байдън повтори обещанието си от кампанията и заяви в интервю за NBC, че ще
предложи
имиграционна
реформа и път към гражданство за всички, които са в Съединените щати без легален статут. Това са около 11 милиона
души, сред тях десетки хиляди българи.
Това ще е вторият приоритет пред
Байдън в първите му 100 дни в Белия
дом след нов стимулиращ пакет за икономиката заради COVID-19.
“Аз ще изпратя имиграционна реформа в Сената на Съединените щати с
път към гражданство за над 11 милиона
души без документи в Америка”, каза
Байдън в първото си интервю след изборната победа за Лестър Холт, водещият на NBC Nightly News.
Дали това ще стане, зависи от това кой
държи контрола в Сената. Това ще стане ясно на два балотажа за сенатори от
Джорджия, които са насрочени за 5 януари догодина. През последните десетилетия

Байдън номинира Алехандро Майоркас - имигрант от Куба, за министър на националната сигурност

рален прокурор от Калифорния. Сега е
партньор в адвокатска кантора. По времето, когато е бил вторият по важност в
министерството на вътрешната сигурност, той е координирал неговия отговор в кризите със зика и ебола.
Байдън вече обяви, че

ще отмени и въведенето
от Тръмп правило
за public charge

републиканците в двете
камари на Конгреса спират
имиграционната реформа
първо, в края на втория мандат на Джордж У. Буш, който предложи такава, а после и през 2012-2014 г. по времето на Барак Обама.
Демократите държат контрола в Камарата на представителите и там законопроектът се очаква да мине, но ако
републиканците задържат Сената и след
2020 г., не е ясно дали лидерът им Мич
Маконъл въобще ще го подложи на вот,
въпреки че някои републикански сенатори и щати със силно имиграционно
население биха подкрепили подобен
проект.
В своя единствен мандат пък на Доналд Тръмп пък се искаше да промени
драматично имиграционната система на
САЩ и да я превърне в точкова, по подобие на тази в Канада - нещо, което противоречи на основополагащите принципи
на тази страна. Неговата администрация
издаде десетки укази, промени правила,
увеличи таксите, забави ненужно работата на имиграционните служби и въведе още ограничения, които намалиха легалната имиграция наполовина. Тръмп
искаше да ограничи и правото на зелени карти за роднини на американски
граждани, въпреки че родителите на неговата съпруга Мелания точно така получиха постоянно жителство, както и да
спре лотарията за зелени карти.
Тръмп използва пандемията като из-

25 ноември - 1 декември 2020 г.

винение и спря издаването на зелени
карти до края на тази година, но съдът
му нареди да ги възстанови. Той спря издаването им дори за хора, които са вече
в САЩ.
Новоизбраният президент Джо Байдън вече даде ясна заявка за своите
приоритети по отношение на имиграционната реформа с избора си на министър на националната сигурност, под
чиято шапка са имиграционните служби USCIS и ICE. Това е Алехандро Майоркас - първият човек на тази длъжност от
латиноамерикански произход, както и
първият имигрант, заемащ поста.
При управлението на Обама той беше
начело на Службите по гражданство и
имиграция (USCIS) и оглави прилагането на програмата срещу депортацията
на имигрантите, пристигнали незаконно в САЩ като деца (DACA). Тази програма беше атакувана многократно в съда
от републиканците и Доналд Тръмп, но
неуспешно.
От Майоркас се очаква да осъщест-

ви плановете на Байдън за отмяна на забраната за влизане в САЩ, въведена от
Тръмп срещу граждани от 13 страни, повечето от които мюсюлмански или африкански. Той ще трябва да възстанови
и програмата за приемане на бежанци
от опасни райони на света, която Тръмп
намали на 15 хиляди през последната
година от управлението си.
От новата администрация се очаква
окончателно да прекрати и политиката
за разделяне на децата от техните родители, които са хванати да пресичат нелегално южната граница на страната.
Майоркас във вторник навърши 61 години, роден е в Хавана, дошъл е в САЩ
на една годинка със семейството си –
политически бежанци. Баща му е кубински евреин, а майка му е румънска еврейка, потърсила убежище в Куба. При
Обама е бил заместник-министър на вътрешната сигурност.
Ведомството на вътрешната сигурност беше създадено след атентатите от
11 септември. Майоркас е бивш феде-

което даваше правото на имиграционните власти да откажат виза, зелена карта и американско гражданство на хора,
които са ползвали социални програми
или има подозрения, че в бъдеще може
да ползват такива.
Правилото гласеше, че човек, взимал
помощи в кеш и който е бил на издръжка на държавата, може да не получи зелена карта или US гражданство.
Администрацията на Тръмп обнови
старото правило и разпореди, че помощите като субсидии за здравна застраховка, социални пенсии за възрастни и
ваучери за храна също спадат към категорията помощи, и така получателите им
също са на издръжка на държавата и затова не заслужават да имат зелени карти, които ги спира да станат и граждани
на държавата.
Опонентите на драматичното и драконово разширение на това правило
по времето на Тръмп го наричат “тест за
богатство” пред новите имигранти. Съдбата на правилото засега е заплетена в
съдебни дела в няколко щата, като повечето съдии на този етап спират неговото
въвеждане.
С първите си действия и назначения
новоизбраният президент дава ясен
знак, че Америка се връща към корените си на имигрантска държава. Предстои
да видим дали той ще успее да направи
това, което неговите предшественици
не успяха - смислена и цялостна имиграционна реформа.
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Вашите
пари
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Ангел Сапунджиев

Надя Ангелова

Гергана Тодорова

Още съвети на www.BG-VOICE.com

А дали инвестиционните такси
не ви струват цяло състояние?
XБъдете информирани къде отиват парите ви
вместо да предадете всички тези пари в
джоба на брокера – само за такси?
Таксите, които се налагат, когато правите поръчка да купувате, продавате или разменяте дадена инвестиция,
са известни като операционни такси
(transaction fees).

НЕВЕНА
ГЕОРГИЕВА

К

ога беше последният път, когато анализирахте колко плащате за инвестиционни такси?
Те могат да ви струват цяло
състояние. Прозрачността е
важна, когато инвестирате, защото таксите за управление, оперативните разходи, комисионите и брокерските такси могат да повлияят на потенциала за
растеж на вашето портфолио. Някога да
сте били примамени в привидно евтина промоция за кабелна телевизия, но
по-късно сте съжалили, защото сметката е станала много по-висока, отколкото сте очаквали? Потайните такси за активиране, данъкът върху продажбите,
държавните такси и административните
разходи могат бързо да се натрупат и да
увеличат сметката ви за кабелна телевизия много повече от предвиденото. По
подобен начин и инвестиционните такси могат да ви хванат неподготвени и в
много по-голяма степен

ако не си „напишете
домашното“
Трябва да имате предвид, че редовно
направените разходи (като такси за финансови консултантски услуги и такси за
поддръжка) се таксуват на месечна, тримесечна или годишна база и са посочени в банковото ви извлечение като „текущи такси“ (ongoing fees). Те могат да
се натрупат в големи размери с течение
на времето. Не само че губите парите си,
за да заплащате тези такси, но и пропускате възможностите за възвръщаемост
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Най-честият пример
са комисионите

nevena.georgieva@bg-voice.com

върху тези суми, които бихте могли да
спечелите, ако тези пари бяха останали
в сметката ви, а не бяха влезли в джоба
на брокера. Плюс това, колкото по-дълго сметката ви остава отворена и колкото повече расте, толкова по-големи текущи такси е вероятно да продължавате
да плащате.
Не се заблуждавайте от привидно
малките проценти. Да речем, че цял живот сте работили здраво и сте спестили
$100,000, готови сте да инвестирате $100
000 за 20 години с очакване да получите
четири процента годишна възвръщаемост. Трима брокери ви предлагат почти
същите продукти, но всеки с различна
годишна такса: 0.25, 0.5 и 1%. Тези из-

глеждат като малки проценти, така че не
би трябвало разликата да бъде съществена, нали? Помислете отново. В края на
20-те години разликата между брокер 2
(0.5% годишна такса) и брокер 1 (0.25%
годишна такса) е $10,000. Можете да
сложите тези $10,000 във вашата сметка
за спешни случаи – за непредвидена медицинска помощ, за поправяне на протеклия покрив на дома ви или за плащане на месечните ви разходи, ако, не дай
Боже, си загубите работата. Още по-силно изразена е разликата от $30,000 между брокер 1 (0.25% годишна такса) и брокер 3 (1% годишна такса). Не бихте ли си
купили по-скоро нова кола или платили за обучението на детето си в колеж,

Имайте предвид, че по-високи комисиони могат да се налагат, ако направите поръчката по телефона с финансовия
професионалист, вместо онлайн чрез
платформата за самообслужване на вашата брокерска фирма. Други форми
на операционни такси включват увеличенията на цената с цел покриване на
разходите и печалбата (mark-ups), челни такси за закупуване на даден продукт
(front-end sales loads) и крайни такси за
продажба на даден продукт (back-end
sales loads). Mark-ups се случват, когато
брокерът ви продава продукт, създаден
от неговата финансова институция, но
с надценка над пазарната цена. Челните или крайните такси, с прости думи, са
комисионите и маркетинговите разходи, които се таксуват от много взаимни
фондове. Тъй като има близо осем хиляди взаимни фондове и всички те се конкурират за парите на инвеститорите, някои фондове стимулират брокерите с
комисионни плащания (sales loads), за
да подтикнат финансовите професионалисти да препоръчат техния взаимен
фонд на клиентите си. Ако един инвеститор купи взаимен фонд с челна или
крайна продажна такса, тази комисиона
се взема от джоба на инвеститора и се
плаща на брокера.
Какъв е изводът? Бъдете информирани къде отиват парите ви и използвайте
високо реномирани професионалисти,
които ви таксуват минимално за разноските си.
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Какво означава COVID ваксината
за жилищния пазар в САЩ?
XЛихвите по ипотечните заеми може да се увеличат, но търсенето на имоти ще остане силно

К

огато коронавирусната пандемия достигна САЩ по-рано тази година, възникнаха
опасения за това как тя ще се
отрази на жилищния пазар,
пише MarketWatch.
От началото на март продажбите на
жилища в САЩ замръзнаха, тъй като
американците останаха по домовете си,
за да избегнат заразяване. Междувременно лихвите по ипотеките стават все
по-ниски.
Няколко месеца по-късно дейността
по закупуване на жилища започна да се
възстановява. Страната отчете началото на бум по отношение на активността
за рефинансиране, тъй като собствениците на жилища приветстваха рекордно
ниските лихвени проценти.
На фона на лихвите по ипотечните заеми, американците навлязоха отново на
пазара на жилища в търсене на новия си
дом. Дори през есента, когато обичайно
активността в сектора се забавя, те продължават да купуват имоти с по-бърз
темп спрямо миналогодишния.
В много отношения пандемията доведе до мания за купуване на жилища,
посочват експерти. „Това ускори промените в начина на живот и поведението, които вече се случваха“, смята Марк
Флеминг, икономист на First American
Financial Corp, цитиран от Bloomberg.
Изглежда, че пандемията е ускорила
процеса по закупуване на жилище и за
много милениали, които иначе биха изчакали.
Сега обаче може би краят на коронакризата се задава. Moderna, BioNTech и
Pfizer, AstraZeneca и Оксфорд вече обявиха, че са открили ефективен начин
да предпазват хората от коронавируса
чрез ваксини.
Въпреки че все още месеци делят света от разпространението на ефективна
ваксина, новината обнадежди инвеститорите. Какво обаче ще е значението на
ваксината върху лихвите по ипотечните
заеми и жилищния пазар? Ето какво смятат експертите:
Краят на пандемията

може да увеличи
лихвите
по ипотечните заеми.
В началото на пандемията повечето
икономисти и експерти по ипотечните
кредити не очакваха лихвите да се понижат до под 3%, но точно това се случи. В
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Сн.: Flickr

краткосрочен план е вероятно лихвите
по ипотечните заеми да останат ниски,
въпреки че може да се повишат над рекордно ниските нива, които достигнаха
в близките седмици. Това е така, защото
Федералният резерв сигнализира, че не
планира да увеличава лихвите скоро.
Междувременно ваксината може да
доведе именно до ръст на лихвите. „Тя
(ваксината) може да доведе до ръст на
лихвите, защото подобрява перспективите за икономическия растеж“, обясни
Даниел Хейл от Realtor.com.
След като животът се завърне към
нормалността - или нещо близко до нея,
хората ще започнат да посещават ресторанти, да пазаруват, да планират ваканции и други активности, което ще стимулира националната икономика.

Рефинансирането
ще продължи
дори лихвите да се повишат.
Към началото на ноември има око-

ло 18,5 милиона собственици на жилища, които могат да намалят с поне
0,75% лихвите си по ипотеката чрез рефинансиране, сочат изчисления на Black
Knight. Това са 10,4 милиона собственици на жилища повече спрямо миналата
година.
2020-а вече е на път да се превърне в
една от най-добрите години по отношение на броя американци, които са рефинансирали заемите си за жилище. Ако
лихвените проценти се увеличат, броят
на хората, които могат да се възползват,
ще намалее.
Въпреки това индустрията за жилищно кредитиране остава оптимистична
по отношение на активността за рефинансиране, което до голяма степен се
дължи на факта, че американците продължават да харчат средства за подобрения на домовете си, тъй като прекарват все повече време в тях. Преходът
към дистанционна работа също така насърчава собствениците

да променят домовете си
и да създадат пространство за офис в
тях.
Тъй като много хора предпочитат работата от дома, а работодателите не виждат необходимост да се увеличава продуктивността, дистанционната работа
вероятно ще остане популярна дори и
след пандемията.
Активността при закупуването на жилища вероятно ще остане висока, дори
лихвите да се повишат.
„Увеличаването на лихвените проценти вероятно ще доведе до опасения относно достъпността за някои купувачи
на жилища, имайки се предвид, че цените се повишават в последните месеци.
Това обаче не трябва да спре инерцията на жилищния пазар, тъй като по-добрите перспективи за заетостта могат
да доведат до повече продажби през
2021 г.“, посочва Селма Хеп, икономист
на CoreLogic.
Преди пандемията да започне и да доведе до рекордно ниски лихви, изглеждаше, че годината ще е силна за жилищния пазар. „Активността на жилищния
пазар беше много силна и нараства през
пандемията, задвижена от демографските промени“, заяви Матю Спийкман, икономист на Zillow.
Една от най-големите спирачки пред
жилищния пазар е недостигът на имоти
за продажба, но ваксината може да помогне за извеждането на повече жилища на пазара. Тя може да накара повече
хора да продават, тъй като те ще се чувстват по-сигурни да отворят домовете си и
да посрещат евентуални купувачи.
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П

рез 2009 г., по време на финансовата криза, Александър Рапапорт открива в
Бруклин, Ню Йорк, своята
кухня за бедни, където по
няколко пъти на ден се раздават хранителни продукти, а понякога и топла храна.
„Оттогава насам винаги е имало различни бедствия, например ураганът
Сенди - тогава напливът при нас беше
огромен, но ситуация като сегашната
никога не е имало“, казва Александър.
Консумацията в неговата столова се е
увеличила с 500% – и то още преди няколко месеца. „В началото на пандемията опашката от хора беше по няколкостотин метра дълга и се извиваше и зад
ъгъла“, казва той.
После обаче местни търговци се оплакали и сега столовата на Александър
работи по нова система: „Хората ми изпращат СМС-и с думата „храна“ и получават от мен час, в който да се явят,
за да я получат. Така опашката е вече
само виртуална и на всеки десет минути пристигат по около пет души“, обяснява Рапапорт.
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Другата страна на
Ню Йорк: Глад и бедност
XЗаради пандемията в един от най-богатите градове в

света всеки четвърти няма пари, за да се храни редовно
1,5 милиона разчитат
на помощи

Парите стигат само
за наема или храната
Сред чакащите за храна е Масума Тахир.
Майката на две деца пристигнала от Пакистан в Ню Йорк малко преди началото
на пандемията. Мъжът й работи на една
бензиностанция, а и тя самата изкарва
по нещо, но парите на семейството не
стигат, за да си платят наема и да си купуват храна. Затова Масума е много облекчена, че веднъж седмично може да
получава основни продукти, като яйца
или ориз, от кухнята за бедни. „Това е голяма помощ за нас“, казва тя.
Сходна е и съдбата на Моше Лоу, който живее със семейството си в съседство. „Тук не ни дискриминират, а понякога има дори и топла храна. Ние ценим

това“, казва той.

Бедността нараства
Пред глада всички са равни. Ортодоксалният евреин Моше чака на опашката
за храна редом с мюсюлманката Масума от Пакистан и с християнката Ирма
от Латинска Америка. Ирма разказва,
че покрай кризата с пандемията загубила работата си. „Офисът, в който чистех,
бе закрит заради COVID-19. Сега ми каз-

Сн.: „Дойче веле“
Проблемът не е от вчера: опашка пред социална кухня в Чикаго по време на Голямата депресия, 1931 г.
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ват, че ако дойдат по-добри времена,
ще мога пак да започна работа при тях
– може би“.
Заради пандемията милиони нюйоркчани загубиха работа, а с това и препитанието си. Помощите за безработни не
стигат дори за наема, защото в Ню Йорк
те са изключително високи. За мнозина единственият изход е да получават
храна от кухните за бедни като тази
на Александър Рапапорт. Джули Лароза всеки ден помага в раздаването на
храната на доброволни начала и казва: „При нас идват всякакви хора - многодетни майки, самотни старци... Някои
хора ги е срам, че стоят на опашката при
нас, затова идват само по тъмно, за да
не ги види никой. Ние раздаваме храна
на всички, или поне се опитваме“.
В апогея на кризата през пролетта напливът в кухните за бедни в Ню Йорк
беше толкова голям, че на много места
храната не стигаше за всички желаещи.
Междувременно градът вложи стотици
милиони долари в подобни програми –
и то независимо от факта, че повечето
кухни за бедни се финансират от частни дарения.

„Ню Йорк сити се ангажира по впечатляващ начин“, казва Ник Фройденберг,
професор в City University. „Градските
власти бързо стартираха различни програми – заделиха пари за кухните за бедни, погрижиха се за това на учениците
и техните семейства да се раздава храна
- независимо че училищата бяха затворени“, казва той. Освен това била уредена служба за доставки по домовете за
възрастни и болни хора, които не могат
или не искат да напускат домовете си, за
да не се заразят.
Макар Ню Йорк да е един от най-богатите градове в света, от години насам
там има и гладуващи хора. Този проблем
не е нов, казва Фройденберг, който е
директор на Urban Food Policy Institute
и от години насам изследва тъкмо този
въпрос: “ Още преди да ни удари пандемията, в Ню Йорк имаше до 1,2 млн.
души, чието редовно снабдяване с храна не беше осигурено“, казва той.

Кухните са само
временно решение
Фройденберг предполага, че междувременно в града има поне два милиона души, които не разполагат с достатъчно средства, за да си осигуряват
редовно здравословна храна. Това е
почти всеки четвърти нюйоркчанин.
Затова милион и половина граждани
на Ню Йорк са принудени да се редят
на опашките за храна пред трапезариите за бедни и да разчитат на останалите
помощи от градските власти. Тези помощи несъмнено са ценни, но те са само
временни. „Сегашната спешна програма за помощи, създадена в Ню Йорк, е
в отговор на кризата. Но дългосрочното решение би било друго: хората да получават достатъчно пари за работата си,
така че да могат сами да си купуват храна от магазините“, казва Фройденберг.
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CANADA ТЕЛЕГРАФ
COVID-19 - 6 пъти посмъртоносен от грипа в Канада

C

OVID-19 е бил 6 пъти по-смъртоносен от грипа по време на първата
вълна, сочи проучване, проведено
в Квебек. Коронавирусът предизвика хоспитализация, сравнима с тази на грипа, но
пък води до три пъти по-честа нужда от интензивни грижи. Това са изводите от анализа на епидемиолога Родика Джилца от Националния институт по здраве, публикуван преди дни. И макар изследването да
засяга първата вълна, д-р Джилца е категорична, че изводите са в сила и за втората.

Издирват тийнейджърка,
изчезнала в Квебек

С

лужбата по сигурността в Квебек издирва непълнолетно момиче от Сен
Хиацинте. За изчезването на момичето е било съобщено миналата седмица и
тя е била локализирана на следващия ден.
Близките й обаче все още имат основание
да се притесняват за здравето и сигурността й. 15-годишната Даничка Райдер-Вашан
е била видяна за последен път в нощта на събота срещу неделя, към 1,30 часа. Тогава тя се намирала на булевард „Прат“ в Сен Хиацинте. Всеки, който я забележи,
е призован да се обади в полицията.

Погребаха 600 тона опасни
отпадъци в Онтарио

К

онсорциумът, натоварен с изграждането на експресния метрополитен (REM), предпочете да погребе
600 тона опасни отпадъци в Онтарио, отколкото да ги обезвреди по безопасен начин в Квебек, и така си спести разходите
от тази процедура. Маневрата е напълно
законна, но показва избора, пред който
са изправени повечето ръководители на
строежи. Квебек е развил система за обезвредяването на отпадъците, но тази
обработка струва разходи.

Airbnb наказала 45
собственици заради партита

П

латформата за онлайн наеми на
апартаменти и къщи Airbnb потвърди, че в последните дни е
санкционирала повече от 45 собственици на имоти в Монреал заради нарушаване на правилата на компанията да се
организират празненства в жилищата. В
свое комюнике от Airbnb в Канада обясниха, че 45-те собственици на имоти, които са нарушили правилата, са били временно отстранени или изцяло заличени от платформата Airbnb. С увеличаване
на случаите на COVID-19 в Монреал, задължение на всеки е да спазва изискванията и да се грижи за сигурността на другите, казаха още от канадския клон на
компанията.

Иззеха всичко от магазин
в Монреал заради мишки

З

дравните власти взеха рядко срещано решение да изземат всички продукти, продавани в една от
хлебарниците в Монреал, след нашествие на мишки. Жителите на Монреал не
трябва да консумират приготвените ястия и продуктите на хлебарницата, защото са приготвени в условия, които не
могат да гарантират тяхната безопасност, се казва в съобщение на министъра на
храните. Собственикът на заведението потвърди, че причината за проблема е в
инфектиране от гризачи.
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игурно и вие много пъти сте
чували, че киселото мляко
в САЩ е гръцко, и ви е много трудно да убедите събеседниците си, че всъщност е
българско. Както и че шопската салата
не е гръцка, и че снежанката не е дзадзики.
Подобни спорове обикновено са много изтощителни, но един българин в
САЩ успя да извлече от него полза и за
себе си, и за българското кисело мляко.
И така да сбъдне за себе си прословутата американска мечта.
Пловдивчанинът Атанас Вълев от години произвежда апетитното и здравословно кисело мляко в една американска фабрика на ишлеме. Рецептата е
негова и контролът на качеството е негов. Въпреки отличния вкус на млякото
обаче то така и не успява да впечатли
американците. Причината е, че под йогурт те разбират подсладените и плодови млека, които ядат на закуска и следобед за подхапване.
И колкото и Атанас да се опитва да
обясни историята на лактобацилус булгарикус и нейните
здравословни превъплащения, той
години наред не успява да пробие и да
даде на българското мляко славата, която заслужава.
И все пак
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Как киселото мляко
сбъдна US мечтата
на един българин
XАтанас Велев създаде марката „Тримона“ в САЩ и успя да я наложи

успехът идва ненадейно
Веднъж една дама се навела над неговото мляко и го попитала дали е гръцко.
Атанас признава, че ако е било преди години, щял разпалено да се изправи срещу дамата и да я обясни кое мляко какво
е и чие е. Но след три години обикаляне по търговци и магазини в предлагане на традиционното българско кисело
мляко, българинът само казал: „Нека да
оставим на гърците маслините и философите, а на българите да правят киселото мляко“.
При този отговор жената се разсмяла развеселена, защото се оказало, че
е гъркиня. И потвърдила, че цеденото
мляко, което в САЩ се продава за гръцко, няма нищо общо с гръцкото, а че
българското било съвсем като гръцкото.
Дали тази мила балканска среща се е
повторила, не е ясно, но Атанас споделя,
че тя е родила слогана на неговото кисело мляко, което по-късно му помага за
големия успех.
„Дадох си сметка, че в това, което се
случи с гъркинята, има хляб“, споделя
Вълев пред „Монитор“. Казал го и в офиса на дизайнерите в Манхатън. Те мо-
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„Тримона“
в Топ 5
в Ню Йорк

Сн.: PlovdivNow

ментално оценили случката и

я превърнали в слоган
на киселото мляко
„Тримона“ - „Нека гърците си имат философите, а киселото мляко оставете на
нас“.
Той буквално взривява купувачите,
когато на 8 януари 2013 година Атанас
сбъдва мечтата си. Неговото българско

кисело мляко застава на рафтовете на
най-скъпата верига за биохрани „Whole
Foods Market“ в САЩ.
Оттогава с всеки изминат ден произведените кофички се увеличават, към
тях са прибавени още три вида кисели
млека със здравословни продукти, но
задължително без захар.
А скоро ще бъде пуснат и айрян с малини и кокос.
Успехът застига Вълев 30-ина години
след като се премества в САЩ.
Той има диплома на агроинженер по
тропически култури от Пловдивския университет. По
душа е артист и музикант.
В зората на демокрацията
пее кънтри и блу грас по митингите на СДС с Васко Кръпката, Милена, Георги Минчев, Коцето Калки. През 1991
г. проф. Мермерски го кани в
екипа си на обмяна на опит в
САЩ. Отива, защото мечтае да
свири и пее зад Океана.
Наистина прави група. Свирят в бар осем месеца. Той на китара, а приятелят му на банджо.
Успяват да си спечелят почитатели. Когато сезонът в Лонг Айлънд
свършва и затварят всички заведения,
собствениците оставят тази кръчма да
работи, съобщавайки на посетителите,
че Атанас и Питър ще правят блу грас
ревю. Атанас Валев не успява да издаде албум, но продължава да свири и пее.

През 2017 г. кисело мляко „Тримона“
на Атанас Вълев, произвеждано в
САЩ, получава ново високо признание. То попада в топ 5 на най-добрите продукти на Световното изложение на храни в Ню Йорк в класацията
на известния експерт по био и екохрани Макс Голдбърг.
В ревюто си за българския продукт
Голдбърг пита - чудили ли сте се
защо бактерията за киселото мляко
се нарича Lactobacillus bulgaricus? И
обяснява на американците, че през
1905 година българският учен д-р
Стамен
Григоров
е изолирал
бактерията,
б л а го д а р е ние на която
протича
процесът на
ферментацията. След това
обяснява и как
руският д-р Иля
Мечников печели Нобелова награда за медицина, доказвайки
как киселото мляко влияе положително върху здравето на българите, и до края
на живота си обяснява на европейците как това не е храна, а истинско
лекарство.
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100 000 км през 30 държави на стоп:
Историята на Маги и Цветин
XВълшебният керван на българите пътува по вода и земя

БОРЯНА АНТИМОВА

Д

али се смятаме за успели?...
Не знам друг човек да е
достигнал до противоположната точка на глобуса,
на 180-тия меридиан, остров Фиджи, само на стоп - по земя и
вода, без нито един полет“, казва Маргарита. Тя и съпругът й Цветин Шущарков не определят експедицията си като
подвиг. Изминали са 100 000 км на стоп,
през 30 държави, оставайки за по-кратко или по-дълго във всяка от тях, в едно
пътешествие, продължило 3 години и 8
месеца... С желанието и мечтата да опознаят света, да се гмурнат в местната култура на всяка страна, племе или общност и да поживеят така, както искат.
И все пак, страшничко е, признават
и двамата. Имало е места, на които не
са знаели какво ги дебне буквално на
всеки метър. Това е един екстремен начин на пътуване, като спиш на палатка
и нонстоп си сред местните. Но това е
и много силен начин на изживяване на
света в пряко взаимодействие с местните хора. Точно този начин на пътуване е
за Шущаркови много голям генератор
на приключения. „Коренно различно е
да се бухнеш в дълбоките води на света без никакъв план и изцяло да си изложен на рисковете на климат, среща с
непознати местни култури“, коментира
Цветин пред „Труд“.
По пътя си двамата са се натъквали на
какви ли не опасности. Пътували са

„

с ескорт срещу терористи
през пустинята в Белуджистан в Пакистан - една от най-страшните терористични сепаратистки зони на земята.

Маги в Папуа Нова Гвинея.
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Маги с военен ескорт в Пакистан.

Минали са по най-екстремния път на земята - магистралата Каракорум, определена като Осмото чудо на света, където
на всяка крачка ги дебне опасност от
свлачища и терористи. Замръквали са
на 5000 м надморска височина с височинна болест.
Цветин е преболедувал тежко малария на Соломоновите острови, без никаква адекватна медицинска помощ
наблизо. Били са в компанията на два
тигъра в джунглите в Индия и Малайзия. Оцелели са сред племена, живеещи, както човечеството е живяло в
зората си, далече от всякаква цивилизация и съответно от всякаква полиция
или друга защита. В Папуа Нова Гвинея,
една абсолютно непристъпна държава

без почти никакъв туризъм, буквално
са оцелявали в продължение на 2 месеца. Преживели са и страховита морска тихоокеанска буря в Японско море
на борда на една от яхтите, които стопират...
Най-страшното преживяване? О, те
са толкова много... Цветин се сеща как
в националния парк Реджаджи в Индия
виждат, че всички хотели са заградени
с 5-метрови телени огради. Докато разпъват палатката, два огромни диви слона минават на 15 м от тях. А после, в какофонията от силни звуци в джунглата
различават стъпките на някакво голямо
животно. Цветин излиза от палатката и
вижда светещите очи на тигър. „Въоръжени“ единствено с кухненско ножче с
5-сантиметрово острие, двамата прекарват нощта будни и се молят звярът
да не реши да провери какво има в палатката...
Цветин е инженер, потомък на рода
Шущаркови от енигматичното гоцеделчевско село Ковачевица. До 18-тата си
година живее в Казанлък, после се премества в София. Маги е коренячка софиянка. Завършила е биология в Испания,
където живеят с Цветин 5 години. Обикалят и цяла Западна Европа. После живеят 3 години в Китай, където изучават
бойни изкуства и преподават английски. Със спестените пари пътуват, но по
стандартния начин, с осигурен транспорт и нощувки. Пътешестват до Шри
Ланка, Непал, до Сирия преди войната.
Срещат пътешественици, които пътуват
без план и без да са си определили срок
за връщане, кой пеша, кой с колело, мотоциклет или на стоп. Тези необикновени хора ги вдъхновяват да предприемат
подобно пътуване, за което разбират, че

Корицата на книгата „Палецът на свободата“.

не се изисква голям финансов ресурс.
Решението да тръгнат на стоп идва в
една прекрасна априлска утрин през
2015-та. Понеже знаят, че ако някъде някой дълго време не ги качи на стоп, ще
трябва да изминават километри пеша,
вземат в раниците си най-необходимото - малка палатка, газово котлонче,
канче за варене на вода и няколко ката
дрехи. А също и стар фотоапарат.

Първата кола
стопират пред дома си
Тръгват от Турция с желанието да се
потопят в атмосферата на древните пътешественици, без всякакви мобилни
средства - телефон, таблет, лаптоп. Без
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никакъв план. И без нарочно да го планират, се озовават на Пътя на коприната, после на Пътя на подправките - древните маршрути, по които са се движили
кервани с търговци. Правят си и блог
Magic Kervan („Вълшебният керван“),
който оставят на майката на Маги да го
поддържа, докато пътешестват.
От Турция продължават в Иран, Пакистан и Индия, като изминават Пътя
на коприната между Европа и Азия по
земя. В Индия пътешестват половин година. След това тръгват по Пътя на подправките, през Югоизточна Азия. Преминават през целия Индонезийски
архипелаг, от остров на остров, до Молукските острови, наречени Островите на подправките - сега част от Индонезия.
Третата година от пътуването им е изцяло в Тихия океан в регионите на Меланезия и Микронезия, отново от остров на остров. Там им хрумва идеята
да стопират лодки, яхти и всякакви други плавателни съдове. На остров Фиджи, който е адски отдалечен, достигат
с яхта, която стопират на Соломоновите
острови. „Шегувахме се, че сме се превърнали в пирати из океаните и южните
морета“, смее се Маги.
На остров Фиджи се венчават. С изненада откриват, че там, „на другия край
на земята“, има гръцка православна
църква - насред фиджийците, които са
меланезийски народ, но християнизирани. Първоначално решават да доброволстват в едно сиропиталище и така се
запознават с гръцките свещеници, а те
им предлагат да минат и през църковен
брак.
От Фиджи решават да се върнат в
любимата си Азия също на стоп с една
лодка. Няколко месеца прекосяват Тихия океан, докато стигнат до Япония и
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На стоп през платото Синхай - Тибетското плато в Китай, наричано още Покривът на света.

Острови Банкс от островния архипелаг Вануату.

На стоп с яхтата „Алабама“, 5000 морски мили през Тихия океан.

В пустинята Гоби, Монголия.

народи от Централна Азия към Европа.
В това число и на прабългарите. От Казахстан продължават през Киргизстан,
Узбекистан, Таджикистан. Пресичат
Каспийско море, а оттам по Кавказието минават през Азербайджан, Грузия и
Армения и се връщат обратно през Турция.
Тъй като тръгват без никакви мобилни устройства, по пътя се отбиват в компютърни клубове, откъдето изпращат
снимки от стария си фотоапарат и пътеписи, които майката на Маги качва в
блога „Вълшебният керван“.

но живеем в мечтата си “, споделя с вълнение Маги.
„Тръгнахме без спонсор, но затова
пък имахме невероятни срещи. Все се
намираше по някой благодетел да ни
дари скромни суми, равняващи се на

10-20 лева. Особено във втората част
от пътуването, когато спестяванията ни
критично намаляха и направо свършиха, с тези малки дарения и помощи успявахме да поддържаме пътуването ни
до края“, допълва дамата.
Завръщат се през декември 2018-та
и почти през цялата 2019-та си седят
вкъщи,да се нарадват на роднините и
приятелите, да се заредят от родния
въздух. Постепенно се ражда идеята
за следващата експедиция - „Африка,
мама“, както се шегуват, и през ноември 2019-та заминават. Заради проблемите в Сирия и Ирак не могат да измислят сухоземен маршрут, затова летят
със самолет до Израел. Оттам отиват в
Йордания, Египет и постепенно се спускат до Судан и Етиопия, където ги сварва пандемията през март. Тъкмо се канят да влизат в Кения... Зарязват всичко
и с първия възможен полет се прибират
през Турция до България.
Принудителния си престой Маги и
Цветин са оползотворили, като написват книгата „Палецът на свободата“. Наричат я така, защото за тях точно вдигнатият за стоп палец им дава свободата
да обиколят света. Книгата излезе наскоро в издателство „Сиела“ и отразява
предимно първата част от пътешествието им - Иран, Индия и Пакистан. Вече
работят по втората си книга.
„Този екстремен начин на пътуване, с
живот нонстоп сред местните хора, изцяло промени нашите възгледи, концепции, стереотипи за живота. Чакаме
да отшуми коронакризата, за да тръгнем отново на път“, категорични са двамата.

Не са плащали изобщо
за нощувки

Южна Корея. Оттам продължават на
стоп по земя.
Четвъртата година от пътешествието
е под наслов „По стъпките на прабългарите“. Преминават през Монголия, Сибир и тръгват по номадския миграционен път, по който според историците се
е осъществила миграцията на степните
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спали са или в палатката, или са ги приютявали хора в домовете си, в местни
храмове. Единствените им разходи са
били за визи и храна. „Двамата сме вегетарианци и не сме особено претенциозни към храната. Ядяхме в крайпътни
заведения или сами си готвехме на газовото котлонче. Излизаше ни по 300 до
400 лева месечно, общо за двамата. И по
този минималистичен начин се чувствахме много добре. Не сме се лишавали,
не сме гладували. Бяхме напълно задоволени, тъй като чувствахме, че напъл-

Улан Уде, Сибир.
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WORLD ТЕЛЕГРАФ
СЗО: Избягвайте семейни
събирания на Коледа

Н

ай-безопасният избор за коледните празници би бил да се избягват семейни събирания, защото не съществува вариант „без никакъв
риск“ от коронавирус, смята Световната
здравна организация. Според СЗО решението дали да се разхлабят ограниченията около Коледа е на правителствата,
както и на жителите - дали да излагат на риск по-уязвимите, ако това се случи. Редица европейски държави наложиха по-строги ограничения в последните седмици заради сериозния натиск върху здравната система.

Нови правила за пристигащите
във Великобритания

П

ътниците, които пристигат във Великобритания от високорискови
за коронавируса страни, ще могат
скоро да намалят карантинния си период, ако платят за тест след изтичането на
пет дни. Правилата ще влязат в сила от
15 декември, а тестовете от частни фирми ще струват между 65 и 120 британски лири. Пътниците ще трябва да направят резервация за теста чрез одобрен
от правителството списък преди самото пътуване. Ако не искат да си правят тест,
ще трябва да останат в двуседмична карантина.

Джип помете тълпа
в Москва, един е убит

А

втомобил излетя на тротоара и
връхлетя върху тълпа от пешеходци в северозападната част на
руската столица Москва. За инцидента
съобщиха службите за спешна помощ в
руската столица. „На ул. „Маршал Бирюзов“ 19 се сблъскаха две коли, в резултат на което джипът излетя на тротоара,
където удари пешеходци. По предварителни данни един човек е убит, трима са
ранени“, каза източникът. В момента състоянието на пострадалите не е известно,
има ранено малко дете.

Българи спасяват Одрин,
докато лирата потъва

О

т 30 до 80 или 90% от клиентите
на магазини, кафенета, ресторанти и дори аптеки в Одрин и другаде в Източна Тракия не са турци, а предимно българи - спасение за региона в
момент, когато валутната криза се задълбочава и заедно с коронавирусната
нанася тежък удар на икономиката. Нарастващата важност на българските туристи описа Хамди Фърат Бююк, кореспондентът за Турция на „Болкан инсайт". Той цитира данни на министерството на
културата и туризма на страната, според които над половин милион българи са
посетили Турция през август и септември.

Кралица Елизабет пуска
нова марка джин

Б

ританската кралица Елизабет Втора започна да произвежда джин,
ароматизиран с растения, отглеждани на територията на имението Сандрингам. Джинът Sаndringham
Celebration Gin се бутилира от компанията „Уатахут“ в Норфолк близо до имението на монарха. Бутилката от половин
литър струва 50 лири. Джинът може да
бъде поръчан на сайта на имението. След края на ограничителните мерки заради
пандемията ще се продава и в магазина за сувенири до двореца. Това е третият
джин, произвеждан от британското кралско семейство.
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Микровълнова атака, или как
да „изпържиш“ противника
XТя е оръжие, с което вече са били поразени войници, агенти и дипломати

С

илни звуци като жужене, гадене и замайване, силни болки
по кожата и под нея, повръщане. Това са само някои от симптомите на жертвите на едно от
най-новите и мистериозни оръжия в света – микровълновото. За изпитаното въздействие от него споделят войници, дипломати, агенти на ЦРУ. В Индия, Китай,
Куба и Русия.
Едно от последните му възможни приложения е през август тази година на границата между Индия и Китай.
Тогава се случва нещо наистина немислимо. Без нито един изстрел китайската армия успява да завземе територии,
окупирани от индийските войници. Народната освободителна армия превръща
спорните територии в своебразна микровълнова печка след което индийските военни окупатори започват до един да повръщат. Не успяват дори да се изправят
на краката си и се оттеглят. Така Китай си
връща спорните земи без да наруши споразумението с Индия, забраняващо използването на огнестрелно оръжие. За
граничния сблъсък в Хималаите разказа преди дни зам.-деканът на Школата за
международни отношения на Китайския
университет „Ренмин“.
Микровълните не са непознати на човечеството. Използваме ги отдавна в готвенето и при радарите. Но има случаи,
когато те се превърщат в безмилостни
оръжия. Това става чрез специална технология и изръчватели, които водят до плътно фокусиране в концентрирани лъчи. А
според някои учени размерите на човешката глава я правят доста

добра антена за улавяне
на такива насочени микровълнови сигнали.
Как действа микровълновото оръжие
на човешкото тяло. Подробни проучвания сочат, че микровълните причиняват ударна вълна в черепа мрез затопляне на телесните тъкани. Ударната вълна
може да бъде засечена през ушите. Така,
използвайки микровълните като оръжие,
противникът може да бъде обезвреден
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Сн.: militaryaerospace.com

като буквално бъде „изпържен“ от вътре.
Това „изпържване“ обаче рядко причинява смърт, а камо дискомфорт и безсилие.
Граничният сблъсък между Китай и Индия в Хималаите не е единственият случай, в който има публични съмнения за
използването на микровълновото оръжие. Подобни случаи има и между 2016 и
2018 г., когато няколко десетки американски дипломати в Китай и Куба се оплакаха
от симптоми, напомнящи именно излагане на микровълни.
Според „Ню Йорк таймс“ тогава жертвите са твърдели, че чуват силни звуци като
жужене и звънене, които също са типични
за насочените микровълни.
Двама агенти на ЦРУ също изразяват
опасения, че са станали жертва на атака
с микровълново оръжие. През октомври
2020 г., по време на посещението си в Австралия, те чуват звънене в ушите, гади
им се и са замаяни, симптоми, съответстващи на „синдрома от Хавана“, от който за първи път страдаха американски дипломати, служещи в Куба. Служителите на
ЦРУ в Австралия подозират като евентуален извършител на микровълновата атака срещу тях Русия. Според информация
в американското списание GQ данните от
мобилните телефони разкриват, че агенти от Федералната служба за сигурност

(ФСБ) на Русия са били в близост до хотелската им стая по времето, когато посетителите се разболяват.
Смята се, че предполагаемото нападение на австралийска територия се е случило в някакъв момент през пролетта на
2019 г., преди агентите на ЦРУ да бъдат
атакувани по подобен начин, след като са
пътували до Тайван.
The Times отбелязва, че предполагаемото използване на микровълнови оръжия от Китай срещу индийската армия
може да се окаже първото разполагане на

такива оръжия срещу
военни сили
въобще.
Въпреки че вече се използват дори и на
бойното поле микровйлновите оръжия
все още се в процес на изследвания, която продължават вече десетилетия. Едно
от най-големите им достойнства, което насочва все повече интереса към тях,
е това, че те се смятат за несмъртоносни
- тоест, има много малка вероятност използването им да причини наранявания
или смърт, но за сметка на това за кратко
време биха могли да обезвредят големи
групи от хора.
През 2017 г. Popular Science съобщи, че
Китай работи върху програма за микро-

вълнови оръжия, които ефективно могат
да деактивират ракети или друго електронно оборудване на базата на електромагнитните импулси. Подобно оръжие
насочва енергийните импулси с цел да
претовари електронните вериги и по този
начин да ги извади извън строя.
Такова микровълново оръжие може да
бъде монтирано на безпилотни летателни
апарати или крилати ракети, за да деактивира вражеските радари, комуникационни и противоракетни системи.
През февруари 2019 г. китайските държавни медии съобщиха, че страната работи върху „несмъртоносно“ микровълново
оръжие, което „може да причини болка в
кожата и под кожата, за да спре ефективно насилствените действия и да разпръсва противникови сили". Оръжието беше
рекламирано като решение

за полицията
и бреговата охрана
Китайското развитие на микровълновите оръжия е в унисон с поставените цели
за развитие на „асиметричните“ военни
сили за противопоставяне на технологичното превъзходство на съперници като
САЩ и Япония.
САЩ също вече разполагат с работещо
насочено енергийно оръжие. Тази година
страната включи на въоръжение три мощни оръжия от този тип. Едното от тях е високоенергиен лазер (HELWS), другото е
мощно микровълново оръжие (PHASER), а
третото е Тактически реагиращ оператор
с висока мощност (THOR).
Докато HELWS, разработена от компанията Raytheon, е система за лазерно оръжие, монтирана на превозно средство,
PHASER (на същата компания) е микровълново енергийно оръжие, способно да
насочва фокусирани лъчи.
Третото оръжие - THOR - е продукт на
изследователската лаборатория на военновъздушните сили на САЩ и е разработено да действа като „електромагнитно
оръжие против дронове". То вече е изпратено в редица от военните бази на САЩ
зад граница, за да подобри сигурността
им.
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ного американци обикновено си вземат отпуск в петък за дълъг
уикенд, в който да се видят с близките си. Броят на заразените от новия коронавирус
в САЩ обаче рязко се е увеличил след
предишни празници тази година в края
на май и началото на септември. През
изминалата седмица имаше един милион нови случаи на заразяване с коронавирус.
Затова Центърът за контрол и превенция на заболяванията препоръча на
жителите на Америка да не пътуват за
националния празник в момент, когато
пандемията от коронавирус е все още в
разгара си.
Така най-безопасният начин да отпразнувате Деня на благодарността
тази година е у дома с членовете на вашето домакинство.
Денят на благодарността се отбелязва в САЩ в четвъртия четвъртък на месец ноември. В Канада същият празник
е през втория понеделник на октомври.
За САЩ това не е само официален национален празник. Традицията за празнуването му събира семействата и поставя началото на празничния зимен
сезон, в който са още Коледа и Нова година.
Отбелязва се в САЩ

за първи път през 1621 г.
Линкълн го обявява за официален
празник
Празникът е един от най-обичаните
и почитани в САЩ, датиращ от времето преди създаването на Съединените
щати, традицията води началото си от
английските заселници.
През 1620 г. кораб, пълен с повече

Денят на благодарността 2020:
Между празника и пандемията
XЗдравните власти призоваха американците да останат вкъщи, но милиони се готвят за път
но в ранните години на празника паят е
бил доста скромен, а пуйката е била заместена от гъска, патица и дори пощенски гълъб.

Печена пуйка и тиквен
пай на трапезата
С Деня на благодарността са свързани редица традиции. Всички членове
на семейството задължително отиват
на църква, а след това се събират край
празничната трапеза. На нея трябва да
има печена пуйка, гарнирана със сос от
боровинки.
Бенджамин Франклин, който искал
да направи животното национален символ на Америка, избрал птицата, защото тича бързо, хитра е, с остро зрение,
има и величествена осанка. Така постепенно пуйката се превръща в задължителната храна за празника. Към нея се

Сн. Wikipedia
1621 г., Плимут, първи Ден на благодарността, празнуван от пилигрими и индианци.

от 1000 английски преселници, преминава Атлантическия океан и акостира
в Новия свят. Пилигримите се установяват в района, където днес се намира
щата Масачузетс.
Първата зима, която изкарват в Америка, била доста трудна, тъй като прис-

тигнали доста късно и нямали време да
засадят плодове и зеленчуци. Липсата
на прясна храна довела до разпространението на болести, които повалили заселниците и голяма част от тях починали.
В този труден момент на помощ на

50 млн. се готвят да пътуват въпреки COVID-19
Въпреки призивите на здравните
власти се очаква около 50 милиона
американци да пътуват в дните около
Деня на благодарността.
От тези пътувания 95 процента вероятно ще бъдат с кола, докато 2,4
милиона ще бъдат на самолети - рязък спад от 4,58 милиона пътувания
със самолет миналия Ден на благодарността.
В Илинойс се очаква 2,5 милиона
души да предприемат пътуване за
празниците. Това е най-ниският брой
от 2014г.
Говорителят на департамента по
авиация в Чикаго Мат Макграт каза,
че трафикът преди Деня на благодарността на летището е бил с около 50%
по-малко от обичайното.
По думите му в определени часове има засилен наплив на пътуващи,
но през следващите 4 часа няма нито
един.
Очаква се тълпите от пътници, които се движат през O’Hare и Midway
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пилигримите се притекло местното индианско племе - ирокезите. В началото
на пролетта те научили новите заселници как се отглежда царевица и други
растения, които се използвали за храна.
Индианците им разкрили и тънкостите
при лова на дивеч и риба.
Благодарение на наученото от индианското племе, през есента на 1621 г.
пилигримите се радвали на изобилна
реколта от царевица, тикви и др., която им осигурила прехраната през годината.
Колонизаторите били много щастливи от постигнатото и решили да организират специален празник, за да благодарят на ирокезите. Пилигримите
поканили вожда на индианците заедно
с най-близките му хора,

година броят на американците, които
ще пътуват за Деня на благодарността, ще бъде най-малкият от четири години насам.

с природните дарове. Местните жители от своя страна пък донесли дивеч и
така трапезата била претрупана с храна.
Така бил отбелязан първият Ден на
благодарността в Америка през 1621 г.
С течение на времето колонизаторите
се научили да приготвят различни специалитети с плодовете и зеленчуците
по рецепти на индианците.
Макар че празникът има религиозен
характер, с течение на времето той се
превръща повече в светско събитие.
Днес на американската трапеза за Деня
на благодарността задължително присъстват пълнена пуйка и тиквен пай,

25 ноември - 1 декември 2020 г.

със смес от хляб с гъби
и печени кестени

но може да се сложат различни подправки и да се пече по този начин.
Поставете я в тава, покрийте с алуминиево фолио и сложете в загрята фурна
на 180 градуса. Когато измине ¾ от времето, фолиото се маха. Печете до хрупкава златиста коричка.
В тавата от печенето добавете съвсем малко вода. Разбъркайте, пробвайте на сол и прехвърлете всичко в малка тенджерка върху включен на средна
степен котлон. Разбъркайте добре 1 ч.ч.
студена вода с 3 с.л.
брашно. Бавно добавете течността
към соса от тавата
и разбърквайте, докато се сгъсти. Махнете соса от огъня,
опитайте отново за
вкус.
Картофите за гарнитурата трябва да
са малки и обелени. Докато се варят,
сотирайте 8-10 скилидки чесън, докато омекнат. Смачкайте ги на пюре.
Прехвърлете картофите и чесъна в
купа с много масло,
Днес специална част от Плимут, щата Масачузетс, изглежда точно като в 17-ти
малко сол и пипер
век.
и други подправки
поднася картофено пюре, а за десерт – по желание.
Десертът традиционно е ябълков
пай с тиква.
Ето как може вкусно да си я пригот- пай, тиквен пай или пекан пай, овкусени с разбита сметана или сладолед.
вите.
Добавете шампанско, кафе и хубав
2-3 с.л. меко масло смесете с по 1 ч.л.
ситно нарязана мащерка, розмарин, шоколад и имате едно цялостно меню
риган и сол. Овкусеното масло оставе- за този празничен ден.

за да им благодарят
и да ги нагостят

след дни, да бъдат с 60% -70% по-малко от миналата година, а полетите да
намаляват с 35% -45%.
Експертите все пак смятат, че тази

те настрана. Пуйката измийте добре, отстранете вътрешностите, ако ги има, и
врата. Подсушете с кухненска хартия. С
ръце я „масажирайте“ щедро с ароматизираното масло отвътре и отвън.
Можете да напълните пуйката

Повече от 46 млн. пуйки
се изяждат в Америка
 ървата „телевизионна вечеря“
nП
по случай Деня на благодарността дава началото на първите доставки на храна. Този ден е причина да се появят пакетираните
ястия. През 1953 г. американска
компания измерва колко американци консумират пуйка. По случай телевизионната вечеря компанията пакетира 260 т пуйки, в
5000 тарелки, които да бъдат доставени. Тази идея идва от самолетните компании, които сервират пакетирана храна.
 овече от 46 млн. пуйки се изnП
яждат в Америка, което е равностойно на населението на
Испания. Теглото на пуйките, отглеждани в Америка за една година, е 7 билиона тона, което се
равнява на тежестта на 10 сгради
като Емпайър Стейт Билдинг.
 едем други държави също празnС
нуват на официалния Ден на благодарността. Това са Аржентина,
Бразилия, Канада, Япония, Корея,
Либерия и Швейцария.

 е всички президенти на САЩ
nН
обаче са споделяли благоразположението на Линкълн към Деня
на благодарността. Томас Джеферсън до такава степен не е харесвал празника, че е цитиран
да обявява отбелязването му за
„най-идиотската идея, която съм
чувал“.
 рез 1939 г. Франклин Делано
nП
Рузвелт пък е направил опит да
измести деня на отбелязването
му с една седмица, но с определена цел – да подтикне американците да започнат голямото
коледно празнуване по-рано, за
да стимулира американската икономика в годините след Голямата
депресия.
 атът Минесота е най-големият
nЩ
производител на пуйки в страната, осигурявайки 46 млн. пуйки
годишно и доходоносен бизнес
за над 450 ферми.
n Т радиционната пуйка не е нещо
повече от легенда. В документите на Плимутската колония, поточно в дневниците на губернатора, се съдържат точни данни за
храната на заселниците. Те са яли
царевица, ябълки, круши, тиква,
картофи, дори ягоди. Единственото месно блюдо на празника
било еленското. За пуйки нищо
не се споменава, а при археологическите разкопки също не са
намерени кости от животното на
мястото, където се предполага,
че се е състояло 4-дневното тогава тържество.
 илигримите не са имали вилиnП
ци, те си хапвали, като използвали лъжици и ръцете си.

25 ноември - 1 декември 2020 г.
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Аткрактанти
за шарани

ТОНИ
ФИЛИПОВ
През 2009 г., когато пое властта, Борисов орева орталъка какво наследство му
е оставил Станишев. Как в бюджета има
дупка от 2.5 млрд. лева, които няма откъде да се вземат, как Станишев дигнал
пенсиите, които той трябвало да плаща.
И Дянков, тогавашният му финмин, му
държеше исото – подписани били и изпокрити по чекмеджетата договори за
милиарди…
Ревеше Борисов като бяла мечка в топло време. И донякъде имаше основание. Той пое властта в тежка световна
криза, а Станишевите си бяха направили
едно симпатично „мирновременно“ бюджетче…
И ако в началото на управлението си
Борисов имаше известни основания да
обвинява тройната коалиция за лошото
наследство, което са му оставили, впоследствие така се увлече, че продължи
да повтаря тази мантра и по време на
второто си управление. Тогава написах,
че Борисов ще остане в историята със
Станишев. Където седнеше и където станеше, все Станишев му беше в устата.
Международно известно е, че Бойко
Борисов има изключителната способност да приписва на себе си всички успехи и достижения и да прехвърля на
другите отговорността за своите грешки
и престъпления…
Манията му да обвинява някой друг
се разви до патология, до раздвоение на
личността. Генералният прокурор на Русия Юрий Чайка бил казал: „Най-важното в едно разследване е да не стигнем
до самите нас!“ Но в търсенето на виновни Борисов абсурдно стигна до себе си!
Само един пример. През 2017 г., на конференция на Форума на бизнес лидерите, Борисов се похвали с добрата работа
и огромните успехи на правителството –
„нисък процент на контрабанда и безработица, 10 000 върнати в училище деца,
облекчаване на бюрократичните тежести върху бизнеса, увеличаване на учителските заплати и т.н., и т.н.“
Тези успехи, увлече се премиерът, можели да са още по-големи, ако не било
лошото наследство. Преди две години,
вика, контрабандата на цигари беше
34%, а сега е 7% и още ще намалява.
„Преди две години“… Чии години?! Неговите години, естествено!
От думите му излизаше, че ако не си
беше оставил такова лошо наследство,
успехите му можеха да са много по-големи. Но когато дойдоха на власт, нито той,
нито кукловодите му допускаха, че една
завършена тиква може да се удържи начело повече от един мандат. Та крадоха
като за един мандат и си откраднаха наследството.
Все е имало грабеж в българската
нова история, но такова нещо като пов-
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семестния грабеж на герберската власт
не е имало. Така са се награбили, че ако
ги досърби някъде, нямат свободна
ръка да се почешат. А то ще ги досърби,
рано или късно.
„Преди две години“… Борисов превърна лъжата в основен управленски
механизъм. Лъже без страх и без свян.
Лъже „и на литър, и на килограм“! Някои
от лъжите му са с толкова ниска резолюция, че не биха се хванали и селските
идиоти. Но това не го притеснява. Оказа
се, че в тази нация идиоти да искаш… Не
притеснява и придворните му. И те ежедневно го следват по кривия път на лъжата.
По-страшното е, че не притеснява и
журналистите. Или ако ги притеснява,
много умело го прикриват. На пръстите
на едната ръка се броят случаите, при
които някои от „официалните“ журналисти са направили плах опит да изобличат премиера в лъжа. И бързо са свалили гарда, обезоръжени от неговата
наглост да подменя една лъжа с друга…
Борисов ги хваща по два на бастуна…
пардон, на кукичката.
В момента Борисов извършва една
грандиозна манипулация, едно престъпление към бъдещето на нацията, като
раздава атрактанти наляво и надясно.
Атрактантите, рибарите знаят, са вещества, които се слагат на стръвта, та да се
лъже рибата по-лесно и да налапва кукичката. Изведнъж се намериха пари за
училища, студентски общежития, болници, забравени от Бога пътища… Раздава, сякаш милиардите в хазната са му
мираз!
Такова раздаване пада, каквото социалистите не са виждали и в най-оптимистичните си сънища!
Да му мислят тези, които ще го наследят. Ако, разбира се, не стане хитрата
сврака с двата крака… Като наблюдавам
как се развиха протестите, като анализирам социологическите прогнози, макар
да има още много време до изборите, си
мисля, ами ако… Ако се наложи Борисов сам да консумира наследството, което сега се гласи да остави. Едва ли ГЕРБ
ще събере вот за самостоятелно управление, но е много възможно партията
на Борисов да бъде първа сила или незаобиколима сила след редовните избори и да състави някакво коалиционно
правителство... Вероятно и самият той
не изключва такава възможност, защото
започна да обещава, че ако ГЕРБ спечели изборите, пенсионерите ще продължат да получават 50-тях лева. И съм сигурен, че тогава ще каже: Можеше и по
100 лева да дадем, ако не беше лошото
наследство…
Както се казва, най-интересното предстои.
За мен няма съмнение, че бъдещето
на Борисов е да стане епоним на користното невежество, пример за лъжец и
крадец, на политик в стил Луи XV (Après
nous le déluge – След нас и потоп!).
И ако този човек, кукловодите му и
близкото му обкръжение не завършат
живота си в някое от пенитенциарните заведения, например Централния софийски, можете смело да смятате, че за
дълго сме погребали политическия морал. Но не съм голям оптимист. Струва
ми се, че скоро ГЕРБ, подобно на Станишевите, ще приеме закон, че няма да им
се търси отговорност за управлението…

25 ноември - 1 декември 2020 г.
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„Често слушам добрия си приятел Каракачанов.
И твърдя, че той обича Македония, но понякога
я обича по погрешен начин. Казал съм му го.
Това го наричат „аман, брате, не може толкова
да ни обичаш.“

Премиерът на Северна Македония Зоран Заев по
адрес на лидера на ВМРО Красимир Каракачанов

„Току-що ни задмина
джипът с премиера – кара
самият премиер. Прелетяха
край нас като край малка
гара“.

Лидерът на „Изправи се.БГ“
Мая Манолова във видео
във Facebook по време
на пътуване за среща с
граждани в Димитровград

25 ноември - 1 декември 2020 г.

„Този бюджет е целувката на смъртта на
Борисов, който знае, че си тръгва.“

Съпредседателят на „Демократична
България“ Христо Иванов по адрес на
бюджета на държавата за догодина

„По един или друг начин, сами ще се
справим с тази криза. Казвам сами,
защото и сега българите се справят сами
въпреки некадърността и глупостта на
управляващите“.

Слави Трифонов в коментар на политиката
на правителството за борба с
коронавируса

„Финландците са майстори
в мазането на ските. Но във
футбола... Тъжно ми беше
да коментирам този мач
за милиони американци,
които ни аплодираха като
футболна сила през 1994-а.“

Христо Стоичков в коментар
на поредната загуба на
българския национален отбор
по футбол, този път от
Финландия
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$49
бяха платени на търг за
отдавна изгубена поредица от документи
на Боб Дилън. Сред тях
били и размишленията на
композитора за антисемитизма и непубликувани
текстове на песни. Самоличността на купувача остава неизвестна. Колекцията включва стенограми
от интервюта от 1971 г. с
Дилън и писма.

47

години е възрастта, в която
човек започва да се чувства
стар. Това показва ново проучване сред 2000 американци
над 40 години. Резултатите от
изследването сочат, че хората
започват истински да се тревожат истински за свързаните с
възрастта телесни промени на
около 50 години. 65% казват,
че остаряването е сред основните им страхове.
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€135 млн.
е заработил Лионел Меси през тази година. Аржентинецът оглави класацията на
футболистите с най-големи доходи през
2020 г. Меси получил сумата, въпреки че
Барселона не спечели нито един трофей.
Сумата е натрупана от заплати, бонуси, реклами и други източници. Втори е Роналдо
със €121 млн.

45
килограма свали само за 6
месеца студентка от Австралия. Тя направила това, без да
следва някаква диета или да
тренира с треньор, което впечатли света и я превърна в герой на много информационни
материали. А каква е тайната
на Шели? Ами просто предпочела да си осигурява само качествена храна и да тренира
фитнес с онлайн видеа.

25 ноември - 1 декември 2020 г.

25 ноември - 1 декември 2020 г.
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Как да подсилим
имунитета си
преди зимата?
Когато организмът е силен, той ще
пребори по-лесно бактериите и вирусите

П

и зеленчуци, разделяйки ги на цветовете от дъгата. Това ще позволи на тялото
да се снабди с необходимите витамини и
минерали и ще подсили имунитета.
„Войниците“
срещу
инфекцията
включват витамини като А,С,Е,В6,D и
минерали като цинк, желязо и селен.
Някои храни, богати на тези витамини, включват моркови, сладки картофи,
чушки, ягоди, бадеми, авокадо, сьомга,
стриди, риба тон, постни пилешки гърди и говеждо месо.

ЛЮБА
МОМЧИЛОВА
luba@bg-voice.com

рез есенно-зимния сезон
хората боледуват по-често,
особено ако работят в затворени помещения, които
не се проветряват. Най-често причината е нашата отслабена имунна система, която не успява да се справи
с по-честите атаки на вирусите – те стават по-активни, когато лятото свърши и
температурите паднат. С още по-голяма
сила това важи и в момента, когато целият свят е обхванат от нова, още по-силна вълна на пандемията от коронавирус.
Как да подсилим организма си срещу
атаката на вирусите? Ето някои прости
правила, които доказано имат положителен ефект върху човешкия имунитет.

Контролирайте стреса
Когато сме стресирани, имунната система не функционира добре. Това е така,
защото стресът кара тялото да освобождава хормони като адреналин, допамин,
норепинефрин и кортизол, които могат да намалят способността на организма да произвежда белите кръвни клетки, които помагат в борбата с вредните
вируси или бактерии. Някои дейности,
които помагат за облекчаване на стреса,
включват медитация, йога и техники за
„заземяване“ като внимателно дишане.

Спете достатъчно
Ако ни липсва спокоен сън, ще бъдем
по-податливи на инфекции. Това е така,

Не забравяйте
за пробиотиците
Пробиотиците се намират в храни
като лук, чесън, банан и аспержи. Те
помагат за поддържането на балансиран чревен микробиом, който е жизненоважен „играч“ във функционирането на имунната система. Пробиотиците
действат, като увеличават популацията
на добри бактерии в червата, което предизвиква производството на противовъзпалителни цитокини.
защото по време на съня тялото ни работи най-усилено срещу възпаленията. Докато е в покой, организмът ни се
възстановява, отделя токсини, така че
човек да се чувства свеж на следващата сутрин. Хората с нередовен режим на
спане могат да развият здравословни
проблеми, които да доведат до хронични инфекции. Въпреки че количеството
сън, от което се нуждаем, е строго индивидуално, е препоръчително повечето
възрастни да спят между седем и осем
часа всяка нощ.

Мед, лимон и джинджифил –
тази екзотична комбинация е
едно от най-добрите природни средства, които може да се
приемат ежедневно в сезона на
настинките и грипа. И трите
са доказали своята ефективност за укрепването на имунитета.

Яжте повече плодове
и зеленчуци
Един лесен начин да се уверите, че получавате достатъчно антиоксиданти, витамини и минерали, които стимулират
имунната система, е да „изядете дъгата“.
Това включва разнообразие от плодове

За децата – здрав разум и без паника
Непостоянни температури, променливо време, тръгване на детска градина и училище. Всички тези промени,
настъпващи през есента, са предразполагащи към повече боледувания. Коронавирусът допълнително изостря напрежението в родителите.
Всеки родител има изпитани цярове
за подсилване на имунитета на своето
дете. Почти всяка майка е прочела, че
вкъщи най-ценно е да има мед, пресни сезонни плодове и зеленчуци, ядки,
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вълшебните билки, които пребогато виреят в страната ни.
Най-доброто, което зависи от вас, е
да осигурите на детето достатъчно сън,
живи витамини, приети чрез сезонни
плодове и зеленчуци, присъщи за географските ни ширини, движение. И не
на последно място - здрав разум. Ако не
се паникьосвате, слушате интуицията си
и действате последователно, значи сте
на прав път и детето ви ще понася всяко
следващо боледуване по-лесно.

Бъдете активни,
откажете пушенето
Доказано е, че поддържането на активност помага на имунното здраве.
Упражненията имат множество предимства, включително намаляване на
възпалението и подобряване на имунната регулация, което може да забави негативните ефекти и от стареенето. Умерените упражнения като ходене,
танци или йога могат да намалят риска
от заболяване.
От своя страна, пушенето увеличава риска от развитие на инфекции чрез
унищожаване на антитела в кръвта. То
уврежда способността на белия дроб да
изчиства инфекцията, както и унищожава белодробната тъкан. По този начин
пушачите са по-уязвими към респираторни инфекции като грип и COVID-19.

Градински и
мурсалски чай –
и двата са много ефикасно средство
като профилактика срещу настинка и
грип. Дължат голямата си популярност
на своите антибактериални, антиоксидантни и противовъзпалителни свойства. Доказано подсилват имунната система. Прави се запарка с изсушените
стръкчета на билките, които се заливат
с вряща вода. Чаят може леко да се подслади с мед.
Ароматните подправки – чесън, джинджифил, риган, куркума и др. – е добре
да станат неизменна част от нашата трапеза заради своите антибактериални
свойства.
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Модерните
плетени дрехи
за есен-зима
2020
Плетените жилетки и пуловери
са най-удобни за студените месеци

В

АНИТА ХРИСТОВА

студения сезон плетивата са
просто незаменими, защото
са невероятно уютни и ни дават топлината, от която се нуждаем. Плетените дрехи са универсални, могат да бъдат прилепнали по
тялото или да са пет размера по-големи от вашия и пак ще изглеждате стилно в тях. Пасват идеално както с дънки и
маратонки, така и с токчета и елегантни
панталони.
Широки, обемни, пухкави пуловери...
Дойдат ли есента и зимата – те са задължителни, ако не искаме да замръзнем.
Вълненият пуловер е най-популярният плетен артикул и е задължителен елемент от есенно-зимния ни гардероб. Той
е не само модерен, но и много практичен
за студените месеци. Избягвайте прилепналите модели, тъй като

нирате успешно както с дънки, така и с
поли.
За есенно-зимния сезон ще бъде подходяща и палитра от студени нюанси, поспециално лилаво, синьо, зелено, кафяво, вино и др.
Пуловерът с голям размер е идеален за
слаби дами. Може да се носи с висока талия, леко прибирайки пуловера зад колана на панталон или пола.

да изглеждаме женствени
и елегантни
Този есенно-зимен сезон са модерни
плетените рокли с дължина до коляното.
Те могат да се носят с високи ботуши, с
високи обувки със или без токче, а също
и с дънки или клинове. На правата плетена рокля е добре да сложите колан.
Плетените рокли и поли лесно се съчетават с дебели чорaпогащници, клинове
или тесни деним панталони. Експериментирайте и с цветовете – сивото, бялото и
черното остават класика, но и по-искрящите нюанси са актуални като жълто,
турскосиньо, лилаво, както и пастелните цветове. Много от плетените рокли и
пуловери са с широки ръкави или поло
яка, като по-този начин комбинирате два
тренда едновременно.
Що се отнася до аксесоарите, плетивата ще присъстват в лентите за коса,
шапките, дори и в чантите. При обувките
също се наблюдават плетени елементи,
защото за пореден сезон на мода остават ботите тип чорап, които са направени
от ситно плетиво в горната си част, която
прилепва към глезените като втора кожа.

сега на мода
е свободната кройка
съветват специалистите на модната индустрия. Дайте предимство на пуловер
с умерен обем. Така може да го комби-

Обърнете внимание, че плетените пуловери в торбисти или безразмерни големи размери представляват небрежния младежки стил на уличното облекло,
който днес е на върха на популярността
сред нежния пол от различни възрастови категории.
На първо място в класациите дизайнерите поставят плетената жилетка, която е
класика в жанра и е

вечното присъствие
в дамския гардероб
Тя е сред най-удобните връхни дрехи
за есента и зимата. Този сезон на мода са
по-едрите плетки и по-неутралните цветове. Това важи и за широките плетени
блузони в бежово, сиво и кремаво, които
са абсолютен хит. Ненатрапчивият цвят
ги прави перфектни за съчетаване с масивно колие, шал или друг атрактивен аксесоар.
Плетената жилетка без ръкави – къса
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или удължена – се препоръчва да се носи
върху блуза или рокля с дълъг ръкав.
Плетените рокли са абсолютен хит
през зимния сезон 2020. Те са идеалното
решение за разходка навън в студеното
време, когато ни се иска
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ъв времена на криза човек
често говори за пари: колко
получава, колко не му достигат, колко има да връща и
колко би искал да има. А как
би изглеждал животът ни без пари? „Пощастлив“, казва Хайдемари Швермер от
Дортмунд. Тя никога не е държала евро
в ръката си, защото още преди 16 години е решила да започне нов живот - без
пари. Макар да няма пукната стотинка в
джоба си, тя не се чувства бедна. Точно
обратното: по-богата и по-щастлива е от
всякога, пише преди време „Дойче веле“

Как започва всичко?
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Жената, която
живееше без пари
XВижте историята на Хайдемари Швермер,

която 16 години живее, без да пипне и едно евро

Първоначално Хайдемари работи като учителка. След няколко години
стаж обаче решава да обърне гръб на
образователната система, която, според
нея, учи децата не как да бъдат щастливи, а как да печелят пари. Хайдемари се
записва да учи психология. След като завършва, години наред работи като физио- и психотерапевт. „Фирмата ми имаше 15 служебни автомобила, никога не
оставах без работа“, разказва тя. „Започнах обаче да усещам как материалното
диктуваше целия ми живот. И ми се прииска да избягам.“
Хайдемари е на 54 години, когато се
решава на следния експеримент: да живее една година без пари. Този начин на
живот обаче толкова й харесва, че тя решава да се откаже от парите завинаги.
Сигурно се питате как успява да преживява. Ето как:
Приятели фризьори се грижат за прическата й, в обществения транспорт пътува само с подарени билети. Живее
при самотни хора или семейства с проблеми, на които оказва помощ и вместо
пари получава храна. Най-много й помага обаче една инициатива, създадена от
самата Хайдемари още докато е водила
съвсем нормален живот - тоест, докато
е била подвластна на парите. През 1994
година тя създава в Дортмунд борса за
размяна на услуги и вещи с цел да покаже на хората как могат да си помагат
взаимно. Борсата функционира горе-долу така: някой, който разбира от велосипеди, поправя колелото ти, а в замяна ти
ремонтираш автомобила му, да речем.
Всеки помага с това, което умее най-добре - фризьорите се грижат за косите,
обущарите - за обувките, готвачите - за
яденето. Или пък - заменяш дрехи, които вече не носиш, срещу килограм кафе;
даваш назаем трактора си срещу чувал
картофи и т.н.

Да заживееш с непознат
На хората, които искат да последват
примера й, но не знаят къде да живеят,
Хайдемари предлага следното реше-
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ние: „Има толкова много самотни или
възрастни хора, които на драго сърце
биха приели някого в дома си за известно време.“ Преди години Хайдемари учредява и т.нар. Централа за поделяне на
подслон. Всеки, който е готов да приеме човек в дома си, залепя стикер с логото на централата на вратата си. Самата Хайдемари също живее така. Наскоро
била известно време в къщата на едно
5-членно семейство. След като успяла
да помогне на двете им наркозависими деца, родителите били готови да й
платят солидна сума. Хайдемари, която
днес наближава 80 години, отвърнала
обаче, че предпочита слънцето пред парите. „Май сега ще ми направят колибка
на морето“, казва тя.
Хайдемари няма нито къща и автомобил, нито телевизор и пералня. Но не е
откъсната от света, защото притежава
компютър и телефон - и двете подарък
от роднини. „Телефонът обаче почти не
го използвам и затова смятам да го заменя за чай“, казва Хайдемари. И се усмихва.
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февруари тази година
бе последният Свети
Валентин за 38-годишната доктор Ейми Харуик. Този ден нищо не
предвеща фаталния край на тази интелигентна, красива и амбициозна жена. Късно вечерта тя се прибира в добро настроение от представление по бурлеска и си
чати със своя най-добър приятел - Робърт
Кошланд - за предстоящото й пътуване до
Великобритания.
Той й предлага да посети нашумял ресторант на Острова с добра кухня.
В 1:01 часа след полунощ Ейми отговаря, че ресторантът изглежда готин, а в 1:16
часа се получава сигнал, че се чуват женски писъци от дома на Харуик под хълмовете на Холивуд.
Съквартирантката на Харуик вика полиция, а самата Ейми е открита безжизнена
точно под балкона си. Тя е била удушена и
хвърлена през прозореца на собственото
си жилище. Откарана е по спешност в болницата, но там умира от раните си, а като
причина за смъртта й е посочено умишлено убийство.
Малко след това Гарет Пърсхаус, софтуерен инженер, фотограф и начинаещ комик, е арестуван и задържан под гаранция
от 2 млн. долара. Той е обвинен в умишлено убийство и влизане с взлом. Заплашва
го
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Странната смърт на една
секс терапевтка в Холивуд
XКой уби доктор Ейми Харуик в апартамента й на Свети Валентин
Пърсхаус е прониквал в дома й безброй
пъти, чупил е рамките на снимките й и й е
изпращал заплахи като

„ще става все по-зле“

смъртна присъда или
доживотен затвор
без право на обжалване, ако бъде сметнат за виновен, а окончателното съдебно заседание е на 16 април.
Близките приятели на Харуик знаят
много добре кой е 41-годишният Пърсхаус. За няколко месеца през 2010 г. двамата са били гаджета, но връзката им не
завършва добре - Гарет е агресивен и се
опитва да контролира Ейми, както доказват и двете ограничителни заповеди, които са наложени на Пърсхаус през 2011 и
2012 г.
Оттогава Ейми го нарича на шега „моят
преследвач“, но приятелите й знаят, че тя
се възстановява трудно от травмите на
кратката им връзка.
Гарет остава някъде на заден план в натоварения и динамичен живот на Харуик и
тя постепенно забравя за него. Той обаче
така и не забравя за нея.
Тези, които са срещали Харуик, я познават като изключително красива жена, която винаги е безупречно облечена, обича
бурлеска представленията и метъл концертите, както и шумните партита. „Еле-

Сн.: Facebook

гантна, с лек готически привкус“ - така я
описват хората.
По-близките приятели на Ейми я познават като любопитна и с брилянтен ум.
Смела и самодостатъчна, тя сама успява
да плати обучението си в университета и
докторантската си програма на тема човешката сексуалност. Междувременно я
влекат и окултните науки, увлича се и по
историята на Чарлз Менсън и убийството
на Шарън Тейт, дори си купува нейни сути-

Сн.: Page Six
Eйми и Гарет
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ени от един аукцион.
Интересува се от етичното препариране на животни и от съхранението на човешки органи в буркани.
Противно на всичко, тя намира нещо
жизнерадостно в тези мрачни теми и
практики. Но преди всичко тя е изключение в света на Холивуд - искрено

загрижена и изпълнена
с емпатия
Ейми по естествен начин намира път до
всеки и именно това я прави добър терапевт.
В началото на 2010 г. Ейми се запознава
с Пърсхаус, който веднага й прави впечатление. Той е висок, красив, интелигентен и
земен - много различен от мъжете, с които
Харуик по принцип излиза.
Приятелите й обаче не го харесват. Една
нейна приятелка го определя като използвач, който е с Ейми, за да натрупа популярност. Друга споменава, че често поведението на Гарет е било странно - като на
извънземно, което се опитва да се научи
да живее като човек.
В началото на връзката им Ейми обаче
не се притеснява от странностите на новото си гадже.
Тя страда от силен страх от изоставяне
и обсесивният характер на Гарет й допада.
Въпреки това само една година по-късно тя подава първата молба за издаване
на ограничителна заповед, а през 2012
г. успява да си я издейства. В документите, внесени в съда, Харуик описва, че е
била душена, блъскана в стените, ритана
и удряна с юмруци. Освен това описва как

Тъй като в щата Калифорния ограничителните заповеди изтичат след пет години, тя е трябвало да се яви в съда, но така
и не го прави от страх да се изправи срещу
Пърсхаус отново.
През следващите години някой продължава да тероризира Харуик. На известен
период от време тя открива отвратителни
статии за себе си в гнусни клюкарски сайтове. Споделя с приятели, че я е страх да
пътува за по-дълго време, защото някой
може да нарани котката й.
Въпреки това Харуик така и не може да
намери източника на този тормоз.
На 17 януари тази година Харуик трябва
да присъства на панел, посветен на психичното здраве.
Ейми пристига в последния момент и
малко след като излиза на сцената, забелязва Пърсхаус, който е там в ролята си на
фотограф.
Според свидетели на ситуацията, Гарет
веднага се озлобява, когато вижда бившата си приятелка, и започва да крещи, че тя
е лицемерка и че е разбила сърцето му.
Минало е почти десетилетие от връзката
им...
След инцидента Ейми е разтърсена,
а приятели я съветват да си купи лютив
спрей и да смени ключалките на дома си.
Терапевтката отказва с аргумента, че има
нова съквартирантка и се чувства в безопасност. Никой не предполага точно колко ще се влоши положението.
Какво се случва в късните часове на 14
февруари, все още не е напълно ясно.
Полицията установява следи от влизане с взлом и от боричкане на стълбите. Записи от охранителни камери в района показват

мъж, облечен изцяло
в черно
а разследващите стигат до информацията, че жертвата е изпитвала страх от неин
бивш партньор.
Кошланд, човекът, който й препоръчва
ресторанта във Великобритания, си спомня, че самата Ейми му казва: „Ако се случи
нещо с мен, Пърсхаус е виновен“.
Гарет е арестуван на 15 февруари, но е
пуснат срещу гаранция на 18 февруари. На
следващия ден обаче отново е арестуван.
Според двама приятели на Ейми Пърсхаус е задържан отново след сигнал на китариста Дейв Наваро. В миналото Гарет
упорито е вярвал, че Наваро е любовник
на Ейми.
Тъй като китаристът се опасява и за
своята сигурност, той звъни в полицията
Пърсхаус да бъде арестуван отново.
Колкото до Ейми - тя се превръща в символ на борбата срещу домашното насилие.
След нейната нелепа смърт започва петиция в защита на жертвите на тормоз от
страна на партньорите си. Подписката настоява за по-строги мерки и по-широка
дефиниция какво влиза в списъка с неща,
които могат да се категоризират като домашно насилие.
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„Салон Кити“ - публичният
дом на нацисткия елит

С

алон Кити“ в Берлин е елитният публичен дом на нацистка Германия. За него
се носят какви ли не легенди. Някои от тях са художествена измислица - като тази във
филма на италианския режисьор Тинто
Брас от 1976 година. Десетилетия по-късно швейцарският продуцент Урс Брунер
обаче решава да направи римейк на филма. Целта му: да предложи на публиката
продукт, който се опира на историческите факти. За изходна база трябвало да
му послужи полудокументалната книга
на автора на детективски романи Петер
Норден. Оказало се обаче, че и тя съдържа много непроверени факти. И така Брунер тръгнал по следите на истината - заедно с австрийската журналистка Юлия
Шрамел, разказва „Дойче веле“.

„

XПолзвал ли е Хитлер услугите му?

И дали проститутките са били шпиони

Истински арийки
и шпиони

Снимки „Дойче веле“

Кити Шмид

В крайна сметка в резултат на четиригодишни проучвания се ражда не филм,
а книга: „Салон Кити. Легенди, факти, измислици. Кити Шмид и нейният скандално известен шпионски публичен дом“.

По 800 евро за „услуга“
Според Брунер, публичният дом не
е бил място за сексуални оргии, както е
представен във филма на Брас. Конфиденциалността е била важна, още повече, че в нацистка Германия проституцията официално е била забранена,
припомня той. Но това съвсем не означава, че нацистите се били отрекли от плътските удоволствия.
За прикритие заведението се наричало „Пансион Шмид“ – място за артисти и
хора на изкуството. Жилището на „Гизен-
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вление за сигурност в Райха – Райнхард
Хайдрих, както и шефът на нацисткото
разузнаване от Главното управление за
сигурност Валтер Шеленберг.
Самият Хитлер, който е ненавиждал
проституцията, никога не е ходил в „Салон Кити“, даже е възможно изобщо да не
е знаел за съществуването му. Което обаче не може да се твърди за неговия министър на пропагандата Йозеф Гьобелс,
който е посещавал дома - макар и само
веднъж.

брехтщрасе“ 11 с обща площ от около
500 квадратни метра се състояло от антре, елегантен хол и няколко не много големи стаи. Гостите посрещала лично Кити
Шмид, която ги съпровождала до дневната. В нея ги очаквали няколко куртизанки, а прислужница им наливала шампанско. Ако гостът не можел да си хареса
никоя от присъстващите дами, му предлагали фотоалбум, от който да си избере
компаньонка, която след това извиквали
по телефона.
Сексуалните услуги в този елитен публичен дом обаче не били евтини – по сегашни цени около 800 евро. И можели да
си ги позволят само много състоятелни
хора. А почетните гости, които знаели паролата „Ротенбург“, получавали обслужване от най-висока класа.

коктейлни рокли.
Сред клиентите на публичния дом
били представители на каймака на обществото, както и дипломати от страни
- съюзници на Германия - като Италия и
Испания. Към най-известните постоянни посетители спадали министърът на
външните работи Йоахим фон Рибентроп, неговият италиански колега и зет
на Бенито Мусолини - граф Галеацо Чано.
Установено е още, че в „Салон Кити“ са
ходили началникът на охраната на Хитлер - генералът от СС Йозеф „Зеп“ Дитрих,
шефът на Германския трудов фронт и завеждащ организационния отдел на Националсоциалистическата партия NSDAP
Роберт Лей, шефът на Главното упра-

Куртизанките
и техните клиенти
По свидетелства на очевидци, които
авторите на книгата успели да издирят
в различни страни, Кити Шмид наемала
на работа само високообразовани интелигентни дами на възраст от 20 до 30 години, говорещи чужди езици и с изискани маниери. Те били длъжни да се явяват
пред гостите в елегантни вечерни или

Кити Шмид и дъщеря й

В мемоарите си, публикувани през
1956 година, шефът на нацисткото разузнаване от Главното управление за сигурност Валтер Шеленберг пише, че „Салон
Кити“ е бил важен инструмент на вътрешното разузнаване, т.е. за шпиониране на
„своите". А също така, че офицери от СС
участвали в подбора и обучението на
куртизанките, които били същевременно
и шпиони. Те трябвало да бъдат истински
арийки и убедени привърженички на националсоциализма.
Авторите на книгата обаче не са открили потвърждение на слуховете за двойни
стени, за скрити в таблите на леглата микрофони, за едностранно прозрачни огледала или за жици, стигащи до мазето,
където агенти слушали и записвали разговорите на високопоставените гости на
публичния дом.

Бомбата от 1943 година
В действителност „Салон Кити“ е бил
„луксозно място за плътски удоволствия и утеха на властовия елит и неговите
чуждестранни гости в Берлин. В периода
1939 - 1942 г. публичният дом изживява
разцвет. През 1943-а обаче е улучен от
бомба - при английска бомбардировка.
Тогава изгарят горните два етажа на сградата - третият и четвъртият.
След това публичният дом се мести в подземния етаж и губи предишния
си блясък. Но оцелява и след войната.
Кити Шмид ръководи салона до 1954а - годината, в която умира. Бившите
й"служителки“ си спомнят за нея с обич
и топлина.

25 ноември - 1 декември 2020 г.
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От проституция към дигитализация:
Историята на едно село
XВ Навали са потомци на кралски куртизантки, но новото време променя нещата
МУРАЛИ КРИШНАН

Н

„Дойче веле“

авали е малко село в централната част на Индия. Намира се на осем часа път с
автомобил от Бопал, столицата на щата Мадхя Прадеш,
наричан сърцето на Индия. В Навали живеят представители на племенната общност банчада, за които се твърди, че са
потомци на кралски куртизанки. Общо
тя наброява около 20 000 души, по-голямата част от които са жени, разпръснати из над 120 села в този беден район на
страната. В Навали и другите села от района проституцията е наследствено занимание, предавано от едно поколение
жени на следващото.
В село Навали няма пътища, нито обществено здравеопазване, думата образование там дълго време е била нещо
чуждо. Безработицата е висока, а повечето от мъжете с работа са заети в земеделието. Подобно на всички други населени места в района, Навали страда от
изключителна бедност.
Но и тук постепенно нещата се променят: все повече млади момичета обръщат гръб на проституцията и започват
да придобиват дигитални умения. „Има
положителна промяна. Момичетата започват да се връщат в училище, те учат и
това наистина е промяна. Това, от което
имаме нужда сега, е повече работа. Това
ни липсва ужасно“, казва пред „Дойче
веле“ 18-годишната Разия Байда.

„Тук проституцията
има дълга история“
Приятелят й Неха Банчада иска да стане лекар. Той е убеден, че ако всички в
селото имат работа, много неща ще се
променят към по-добро. „Но за съжаление никой не чува призивите ни“, казва
момчето.
Миналата година организации, работещи по изпълнение на националния
план за електронно управление, са провели обучение по мобилни приложе-
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ния, дигитален маркетинг и социални
медии, в което са участвали жени от района. За промяна на нагласите на местните хора са необходими много усилия,
казва за Бхарат Нагар от организацията CSC (Common Services Center). „В този
регион проституцията има дълга история. Хората са подозрителни и трябваше да положим огромни усилия да убедим местния лидер в предимствата на
нашата програма.“
Това се потвърждава и от ръководителя на организацията Динеш Тяги, който
говори за силна съпротива от страна на
местните хора. „Да промениш традициите в един регион, включително традиционните занимания на тези хора, населяващи един от най-бедните региони на
Индия, е огромно предизвикателство“,
казва той пред „Дойче веле“.

обяснява причините за традиционното практикуване на търговията с плът:

„След като няма друга работа, какво
може да прави човек? Притиснати от
бедността, на хората им се налага да
вършат и това. Това е основната причина“, казва той.
Но алтернативи определено има. Откакто е стартирала програмата за дигитално обучение, много млади хора в района придобиват нови знания.
„Аз лично се научих да работя с шевна машина. Хората от CSC проведоха
тук 10-дневен курс и аз научих много
нови неща. Ако тази програма продължи, смятам и аз да продължа обучението си“, казва Рену Бачада, млада жена от
Навали.
Протягайки ръка за помощ на жените, изглежда, че дигиталната кампания е
направила крачка в правилната посока.
Все още е твърде рано да се каже дали
дигиталната грамотност може да помогне за поведенчески и социални промени и да премахне проституцията напълно. Но началото е поставено и мнозина
искат да се възползват от възможността.
А ентусиазмът, който се забелязва сред
младите момичета, дава надежда.

Надеждата умира последна
Т.нар. наследствена проституция се
практикува и в други части на Индия.
Манги Бхай, който е в средата на 40-те,
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Щатската телевизия, която нарочи Борисов за „премиер на Белгия“, вече е изпратила своите извинения до посолството на Бангладеш.

  

- Каква е разликата между бесарабския
българин и македонецa?
- Бесарабският обяснява на руски, че е
българин, докато македонецът обяснява
на чист български, че не е.

  

Французин, американец, немец и руснак разговарят. Французинът вика:
- Нашите жени са грозни, ама след 2
водки стават!
Американецът:
- Нашите са още по-грозни, ама след
5-тата водка няма проблеми!
Немецът:
- А от нашите по-грозни няма, но след 8
водки не подбирам!
Руснакът не издържал и казал:
- Абе момчета, при наличието на толкова водка как мислите за жени!

  

Евреин, собственик на оптика, учи сина
си на бизнес:
- Когато влезе клиент, няма да гледаш в
тавана, а ще го гледаш право в очите. Когато си хареса очила и попита за цената,
му казваш 200. Ако не мигне, продължаваш - и 99... Ако не мигне, продължаваш
- евро. Ако не мигне, продължаваш - на
стъкло. Ако не мигне, продължаваш - без
ДДС. Когато извади парите да плаща, му
казваш - рамката не е включена в цената.

  

Обиколката на Франция. Колоездач се
откъсва от групата и дълго време кара
съвсем сам по празните пътища. Изведнъж усеща, че някой го настига. Натиска
яростно педалите, но не може да се откъсне. Примирен, той се обръща назад и вижда, че след него кара разрошен велосипед, небръснат тип с омазано яке.
- Как мислиш, момче - казва задъхан типът - ще стигнем ли, преди кръчмарят да
е затворил?

  

На въпроса:
- „Какво не харесвате в климата на Норвегия и пречи ли ви студът?“
Случаен минувач отговорил:
- Климатът си е супер, студът не е проблем, малко се ядосах миналата година,
че лятото се падна във вторник - по-хубаво е, когато е през уикенда, а не в делничен ден.

  

2060 година... В Лондон с нетърпение
очакват екранизацията по последната
книга на Джоан Роулинг „Хари Потър и демоните в Пенсионното.“

  

Лондон. Къща. Камина. Пред огъня по
халат седи джентълмен в луксозно кресло. В едната ръка цигара, в другата чаша
уиски. Тишина и спокойствие...
Изведнъж с трясък се разбива стената и
във всекидневната се врязва един мерцедес. Джентълменът, без да сменя удобната
си поза, пита абсолютно спокойно изплашения шофьор:
- За къде така бързате, сър?
- За Манчестър!
- Ще стигнете по-бързо през кухнята!

  

Попитали англичанин, французин и
българин:
- Ако видите на тротоара монета, ще се
наведете ли да я вземете?
Англичанинът заявил гордо:
- Никога! Това е под моето достойнство!
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Французинът:
- Ако е от две евро - може би...
Българинът:
- А, аз и без това си ходя наведен...

  

Депресия по български е, когато дори
чуждото нещастие не ви носи радост.

  

Седи си един човек в кръчмата и по
едно време влиза китаец и сяда до него.
След няколко минути мъжът го пита:
- Знаеш ли карате, кунг-фу, разни такива?
Китаецът го погледнал и рекъл:
- Е добре, защо ме питаш? Защото съм
китаец ли?
- Не бе, защото ми пиеш от бирата!

  

Идеята на Тръмп да вдигне стена по границата с Мексико е гениална! Ето, китайците от 2000 години имат стена и нямат
проблеми с мексиканските имигранти.

  

След като разбрали, че бързият влак от
София до Бургас пътува 8 часа, китайците били впечатлени от размерите на България.

  

Американец към руснак:
- Представям си как обядвате: дървена маса, на масата бутилка водка, черен
хляб, сельодка, лук и пелмени. Под масата
- картечница. На стената балалайка и будьоновка, в двора танк, а на улицата мечка.
Руснакът:
- Пълни глупости! Как така една бутилка водка?

  

Турист на тихоокеански остров. Гледа някакъв туземец яде кокосов орех. Пита
го:
- Ей, в тая жега как не ви мързи да се катерите по палмите да берете орехи?
- Мързи ни, как да не ни мързи. Ама ние
не се катерим - чакаме да духне вятър и
да ги събори.
- Ами ако няма вятър?
- Е. в такива безветрени години казваме,
че реколтата е слаба...

  

Във връзка с пожара в Париж у нас се
наблюдава следното: повиши се търсенето на романите на Виктор Юго; много хора
разбраха, че Юго има романи; голяма част

от хората не разбраха с кого
Юго е имал романи.

  

Според Стивън Хокинг до
100 години хората ще трябва
да напуснат Земята, което ще е
много тъпо за нас, защото магистрала „Хемус“ тъкмо ще е
завършена.

  

Разговор, който може да се
дочуе само в България.
- Мини довечера да се видим за малко!
- Не мога, утре ще шофирам...

  

Англичанин, индиец, шотландец и ирландец пътуват в самолет. По едно време
самолетът започва да губи височина и пилотът съобщава, че трябва да се освободят от част от багажа, за да не се разбият. Индиецът изхвърля кутиите си с къри
с думите:
– Имаме предостатъчно от това в нашата страна.
Шотландецът хвърля гайдата си и казва:
- Имаме предостатъчно такива в Шотландия.
Ирландецът изхвърля бирата си отново
със същото обяснение.
Англичанинът се оглежда за секунди и
после избутва индиеца от самолета:
– Имаме си много такива в Англия.

  

- Кой е най-големият проблем на България – незнанието или незаинтересоваността?
- Не знам и не ме интересува.

  

- Защо в арабските страни са на сух режим?
- Инстинкт за самосъхранение. Представи си да се напиеш, да се прибереш
пиян и да те посрещнат десет жени с точилки!

  

Интересно как арменците могат да търпят конякът им да отлежава петнайсет
години! Българите гроздовата я търпим
има-няма петнайсет минути!

  

Авраам пита Моше:
- Моше, как мислиш, обявите във вестниците дали са ефективни?

Виц в снимка
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- Защо не
си болен?

- Разбира се, че са ефективни. Ето например, в понеделник дадохме обява, че
търсим охранител, а във вторник вече ни
обраха!

  
Седят си двама грузинци, пийват си
вино. Наблизо минава погребална церемония.
- Кой си е заминал? – пита единият.
- Гиви. Цял живот пиене, пушене, по
жени...
Продължили да пият. Малко по-късно
отново минава погребална процесия.
- А сега кой?
- Гоги. Не е пил, не е пушил, само с една
жена през целия си живот е бил.
- Виждаш ли? Само 15 мин разлика.
- Сипвай!

  
Внедрява КГБ в Щатите шпионин - Агоп.
Паролата е „Шиете ли шарени дюшеци?".
Дали му адреса на явката и го пратили по
живо - по здраво.
Двадесет години по-късно КГБ се сеща
за Агоп шпионина и изпраща на адреса
човек за свръзка. Отива човекът и вижда пететажна сграда, а на звънците пише:
Агоп Мелконян, Агоп Агопян и т.н.
На един от звънците обаче под името вижда, че има написано „дюшекчия".
„А, нашият е!“ - си мисли агентът и звъни.
Чува мъжки глас и пита:
- Шиете ли шарени дюшеци?
- А, братле, грешка - аз съм Агоп дюшекчията, а Агоп шпионинът е на третия
етаж, вляво от асансьора...

  
Китайските ракетостроители по навик
сложиха на новия космически кораб етикет Armani.

  
В България назрява демографска криза – броят на тези, които крадат, се увеличава, а броят на тези, от които може да се
краде, катастрофално намалява!

  
Потоп. Плава Ной с ковчега седмица,
две, три. Дъждът спира, Ной пуска гълъба.
Гълъбът се връща с клонка. Суша! Ной се
добира до сушата, радост, ръкопляскания,
подскачания. Всички животни са пуснати
на свобода, слиза и самият Ной със семейството си, а отнякъде изкача един македонец, крещейки:
- Женаааа, децааа, бързо елате! Циркът
дойде...

  
Германия, 2050 година. Двама полицаи
спират кола за проверка. Шофьорът си
дава документите. Единият полицай му
отваря книжката.
- Ханс ли се казвате? – пита учудено.
- Да – отвръща шофьорът.
Полицаят вика колегата си:
- Мустафа, ела да видиш какво странно
име!

25 ноември - 1 декември 2020 г.
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Астрологична прогноза
25 ноември - 1 декември 2020 г.

ОВЕН

Мнозина се връщат към неразрешени казуси от миналото.
Това могат да бъдат юридически или други спорни казуси,
които очертават по-далечни
перспективи на развитие, но могат да се превърнат в повод да обновите плановете си. Приемете случващото се като право на втори опит
да постигнете набелязани цели. Добирате се до
скрита информация или се възползвате от тайна опека, използвате алтернативни пътища към
целите си. Все по-важна тема е вашето кариерно развитие и обществено положение.

ТЕЛЕЦ

Причините за безпокойствието ви могат да бъдат различни, например могат да
се възобновят стари и неразрешени казуси от миналото,
които влияят на общественото ви положение и
просперитет. В този процес вие може да изпитвате вътрешни колебания по кой път да поемете
или пък ще трябва да се съобразявате и с някои
външни фактори, например това може да е вашето семейство, важни за вас хора, които влияят на
бъдещото ви развитие. Доверете се на интуицията си при вземането на решения.

БЛИЗНАЦИ

Въпрос на избор е от ваша
страна как ще реагирате на
получена информация или
ситуации от миналото, които
отново се възраждат. Приемете случващото се като право на втори опит,
на втори шанс сега да насочвате тези перспективи в една по-положителна за вас посока, като
промените нещо, така че да получите различен
и по-добър резултат от този в миналото. Социалната ви активност ще е повод да привличате
подкрепа, която по различни поводи ще е поценна от обикновено.
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РАК

През втората част на периода
вие ще се представяте в оптимално благоприятна светлина, ще демонстрирате най-доброто от себе си и това няма
да остане незабелязано. Все пак ще има и хора,
които ще се държат непоследователно, ще ви
изненадват, въпрос на избор е как ще реагирате. Може да ги отстраните от пътя си, да обновите подхода си спрямо тях, така че да превъртите предизвикателствата във ваша полза, или
направо ще се смените средата си и съответно
посоката си на развитие.

ЛЪВ

Ще имате избор. Можете волево да постигнете успехи, на
които после ще разчитате месеци напред, не го забравяйте и си изберете по-мащабни
проекти, не губете по-далечни цели от поглед и
ще успеете. На този етап по-скоро избирате посоката, следвате естествения ход на събитията
в динамична и бързо променяща се среда. Тя
най-точно ще ви покаже възможностите за реализация. Може да се сблъсквате с приоритети,
които са се натрупали във времето, но са останали без изход.

ДЕВА

Използването на нетрадиционен подход при решаването на бизнес въпроси ще ви
е от особена важност. Ще се
окаже доста полезно и проследяването на причините, така че да въздействате по-ефективно на бъдещи перспективи на
развитие. Използвайте различен начин на въздействие, за да получите по-добър резултат от
миналия път. В друг случай може да ви се наложи да намалите темпото, така че да обърнете
внимание и на лични въпроси, които произтичат от душата и сърцето ви.

ВЕЗНИ

Ще получавате по-добри резултати, ако не пресирате
тенденциите, а по-скоро се
възползвате от възникнали
шансове. Отстранявайте смело онова, което ви дестабилизира или има негативно отражение върху вас, защото се свързва
с бъдещата ви сигурност и просперитет, независимо дали включва професионална реализация
или пък здраве. Ако нещо остане зад гърба ви,
значи е изчерпано като възможност, няма място
в бъдещото ви развитие и скоро ще бъде заменено от по-перспективно.

СКОРПИОН

Успявате, ако не афиширате
всичките си намерения. Повече отвсякога важи правилото,
че щастието обича тишината, така ще сбъднете по-лесно ваша съкровена мечта. Все пак ежедневието
ви не протича по предварителен график, предстоят изненади, особено през втората част на
периода, планувайте на момента, за да не пропуснете позитиви, но и да се предпазвате от вид
предизвикателства. Бъдете по-внимателни към
здравето си, хубаво е да вземете някакви превантивни мерки.

СТРЕЛЕЦ

Важна тема за вас стават финансови въпроси, които са
като скачени съдове за подкрепа, която получавате от
хора, които влияят на благосъстоянието ви, или пък личности, които ви дестабилизират материално. Ще имате достатъчно
подсказки в тази посока – кой ви носи ползи или
е източник на щети, така че да вземете съответни мерки във ваша полза. Водещ начин да постигнете успехи и да спечелите нещо е необходимостта да балансирате между ваши и чужди
интереси.

КОЗИРОГ

Опитайте се своевременно да
изглаждате недоразумения с
хора, които влияят на благосъстоянието ви, или пък да се
разграничите от онези, които
ви носят загуби. Вие сами ще изберете своята
стратегия и според случващото се се налага да
вземете мерки. Непредвидени разходи са доста
вероятни, особено през втората част на периода. С лекота ще печелите одобрение от околните, ще привличате онова, което най-силно
желаете. Дори и да има предизвикателства, ще
ги преодолявате по-лесно.

ВОДОЛЕЙ

Взаимодействието с чужди ресурси – на банки, партньори и
т.н., невинаги е лесно, може да
е съпътствано от елемент на
изненада, така че към настоящия момент не е удачно да теглите кредити, да
давате пари назаем, да поемате финансови рискове. По-удачно е да се възползвате от внезапни
и текущи шансове, да преговаряте за интересите
си, но без да подписвате на този етап договори.
Това ще е по-удачно да сторите през следващите
дни, а най-добре и през следващия месец.

РИБИ

През втората част на периода могат да се възобновят
въпроси, които се отнасят до
дома, семейството, недвижимо имущество, битови казуси,
местоживеене и т.н. Може да приемете случващото се като право на втори опит – сега да въздействате и насочите тези приоритети в една
по-положителна и желана от вас посока, като
промените нещо в подхода си, така че да постигнете различен и по-добър резултат от миналия, на база хладни равносметки и с поглед
към по-далечното бъдеще.
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Очи, мустаци и уши: Тайният
език на кучето и котката
XКак да разберем дали искат храна, или просто да бъдат прегърнати

И

домашните ни любимци, подобно на нас, имат свои настроения. Понякога са раздразнени и по-нервни, друг
път имат нужда от внимание.
Как да разчетем правилно знаците им,
така че да не получават всеки път храна,
когато молят просто за прегръдка.
Най-експресивни и в този смисъл найлесни за опознаване са едни от най-разпространените домашни любимци - кучето и котката.
Те имат набор от жестове, чрез които
можете да разгадаете какво искат да ви
кажат. Остава условието, че всеки стопанин най-добре познава любимеца си
и извън общите жестове може да различи и някои неописани настроения, пише
webcafe.
Пухкавите и мъркащи глезани – котките, например, могат да комуникират с
ушите, очите, опашката и мустаците си,
както и чрез звуци.
Освен да улавят важни сигнали, които
хората пропускат, ушите на котката са и
нейно изразно средство. Когато ги държи
право напред, може да сте спокойни, че е
щастлива и спокойна. Ако обаче ги държи
назад, значи я е страх или нещо я дразни
(вие например).
Ако върти ушите си в различни посоки, значи котката ви се опитва да улови
звуци, които я тревожат и се чувства неспокойна. Ако е истински уплашена, а не
просто тревожна, ушите й ще са почти
прилепнали към главата.
Минаваме към прословутите погледи.
Широко

отворените
котешки очи
понякога будят смях, а в социалните мрежи могат да се срещнат почти всякакви
забавни интерпретации на това изражение.
Истината е, че ако очите са широко отворени, котката ви слуша внимателно
какво й говорите. Когато забележите, че
зениците й са разширени, значи е готова за атака. Тоест съгледала е нещо, което
иска да хване и сега не й е до вас. Ако зе-
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прилепнали уши и не мърда опашка, е подозрително или най-малкото

преценява ситуацията

Снимки: Pixabay

ниците са съвсем тесни, почти като черта,
тя е агресивно настроена и също не й е до
вас в момента.
Понякога котките гледат настоятелно и
упорито към човек. Тогава са уплашени и
не искат да ги приближавате.
Ще разберете, че е приятелски разположена, ако примигва бавно и е с леко
присвити очи. Това е нейният начин да ви
каже, че ви обича. Ако я отегчите обаче,
ще впери поглед във вас, след което ще
обърне демонстративно глава настрани.
Познато, нали? Е, вече знаете защо е.
Котето „говори“ и чрез опашката си. Когато е изправена право нагоре, значи е
нащрек. Когато е и настръхнала, и силно
раздразнено или иска да впечатли противника си.
Бързите и кратки движения на опашката наляво и надясно издават силна емоция, нетърпение или безпокойство. В такъв случай е по-добре да я оставите на
мира. Че компанията й ви е приятна, ще
познаете по изправената опашка, която
леко се върти в края. С движение само
в края на опашката си, но при отпуснато
състояние, казва, че е самотна.

Идва ред и на мустаците
ако те са напред и не помръдват, котката
е спокойна. Ако са изправени силно напред обаче, не й е до вас - има си работа
да ловува или да напада жертва. Когато е

уплашена, ще прибере мустаците си плътно до лицето.
Кучето също може да общува с очи, уши
и опашка.
Например, когато е доволно, ушите му
са в естествено положение, а като е нащрек, ги наостря. Когато ги свие, значи се
чувства застрашено.
Махането с опашка пък е равносилно
на усмивка, с облизването на ръката ви
благодари и ви казва, че ви е признателно.
Ако очите на четириногия са широко
отворени и следят движението на ръцете ви, определено се надява на храна. Ще
познаете, че е весел, и по искрящите му
очи.
Ако емоциите са с негативен знак - тоест страхува се, стресирано е или иска
да остане само, кучето ще държи очите
си полуотворени. Когато се стреми да не
среща погледа ви, значи е направило пакост.
Устата на щастливото куче би била леко
отворена, а ако е радостно, ще маха и с
опашка. С леко присвиване на предните лапи, заедно с махането на опашка, ви
казва, че му се играе.
Ако обаче устата е плътно затворена и
стегната, а ъглите й са леко надолу, значи кучето се страхува. Ръмженето е ясен
знак за раздразнение, но покаже ли зъби,
е по-сериозно. Ако е в скована поза, с

Сигурен знак, че е готово да нападне, са
полузатворените очи, лаенето и леко повдигната лапа, която подсказва, че е готово
за скок. В случай, че не можете да се досетите...
Когато кучето държи опашката си плътно по тялото и между краката, то недвусмислено се страхува и е подтиснато. Извие ли и гърба назад, значи е уплашено.
Тогава не иска да го докосвате, а просто
да се справите със ситуацията.
Понякога го е страх и покрай вас - ще
го разберете по настръхналата козина
по гърба и леко подвитата опашка. Не го
приближавайте, а му дайте време да се
почувства в безопасност.
Прозявката невинаги значи, че му се
спи. Може да означава и че не се чувства
удобно и е несигурно. Например вие го
обърквате с посланията си. Понякога го
прави, когато не е сигурно дали ще излизате сами или с него.
Когато се облизва пък, не е непременно
гладно, може и да е стресирано и объркано. Също така, ако се движи напред-назад
с тревожно темпо, усеща нещо, заради
което не може да се отпусне. Ако застане на едно място и се оглежда бдително,
също преценява ситуацията и ако понечите да го погалите, може да го уплашите.
И кучето може да извърти глава настрани, както прави котката. Това значи „моля
ви, оставете ме за малко“.
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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
CDL A OTR DRY VAN,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Само за найдобрите с опит и чисто досие.Специално отношение. Най-добро заплащане до
70ц/м. За контрактор/диспечер 20 год в
бизнеса. 7734128280 №18263
ШОФЬОР ЗА КАМИОН,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Търся шофьор
за камион с хартиен логбук 7739344547
№18265
PREDLAGA RABOTA,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Restaurant
AvenueBG needs servers, full and part time.
please call for more information. 6308851266
№18267
ТЪРСИМ ШОФИОРИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, търсим
шофьори на книжен лог бук много добро заплащане и коректно отношение
8474047001 №18269
OTR 75,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60102, Набираме CDL
Hazmat шофьори, 75 cent per mile , камион
I-Shift Volvo, APU ,2016 7738182886 №18271
ФИРМА ЗА ПОЧИСТВАНЕ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Фирма за
почистване на домове и офиси предлага
почасова работа. Изисква се собствен автомобил и опит текстваите на 224-334-1818.
№18272
BOX TRUCK DRIVER,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Търся шофьор
за box truck Class C. Може с книжка от WA
или MA. Заплащане между $1200-2000 зависи от желанието за работа. Препоръчително с опит. Тел. за връзка 630-930-1955
№18274

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

OWNERS AND DRIVERS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Малка транспортна компания набира
собственици на камиони и шофьори 7735409469 №18257

МЕХАНИК ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, Shop in
Bensenville търси да назнаци механици с опит и без опит на пълен работен ден. За повече информация се
обадете на 312-735-2532 - Габи или
Иво №18273
DISPATCHER,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60018, Търся диспечер с опит за работа с dry van. Само от US.
Моля не звънете ако не сте в United States.
8476680373 №18248
CDL CLASS A,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, ГЕС ТРАНС НАБИРА СОБСТВЕНИЦИ НА КАМИОНИ И ШОФЬОРИ.МНОГО ДОБРО ЗАПЛАЩАНЕ И КОРЕКТНО ОТНОШЕНИЕ 8474047001 №18252
OWNER OPERATORS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, We have
driving jobs that will fit your lifestyle and help
you earn what you need. Regional, Local and
Dedicated, Van reefer, Solo, Team. Please call
Simona at 8472614912 ext.107 №18258

CDLDRIVER $0.75/0.67,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60068, Tarsya
CDL driver za 2018 Volvo s I shift.
Plashtam vsichki mili po $0.75 s
HazMat, bez HazMat $0.67 na milya.
Korektno i profesionalno otnoshenie.
Phone: 224-659-1690 №18254
CDL DRIVER NEEDED ,
Цена US$ 1,700.00, Зипкод 60656, Looking
for Cdl Driver for LOCAL Hook and Drop Trips.
Every Day Home ! 450 miles a Day! 1700$
a Week . Monday - Saturday-6am- 3 pm. 2
Positions Available! 7739837254 №18227
LOOKING FOR DRIVER,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60517, Малка транспортна компания търси шофьор с опит
и чист рекорд. CDL, OTR. $0.60 per mile or
$350 per day. Safety bonus weekly. Weekends
home - 630-857-8397 №18231
TEAM DRIVER 0.75CPM,
Цена US$ 10,000.00, Зипкод 60143, Team
drivers lines go to CO,NC,NV,NJ,PA.,MA more
info tel 224 595 9798 /847 254 2504 №18244
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

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-$0.65 cpm! 7736036413
№18115
AСИСТИРАМЕ,
Цена US$ 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
SHOFIOR NA KAMION,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Volvo 670
(2015)-automatic Dry vans only $0.54-0.60 na
milq 2500-3000 mili na sedmica za poveche
info:6306707385 №18210
CDL CLASS A DRIVERS,
Цена US$ 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 - $2500 . 6095763401 №18212
НАБИРА CDL DRIVERS,
Цена US$ 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
DISPAT AND SAFETY,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, Trucking
company in Bensenville looking for dispatchers
and safety. Please call 7738376144. №18215

CDL WITH HM $0.75CPM,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60160, Tarsya CDL
driver za 2018 Volvo s I shift. Plashtam vsichki
mili po $0.75 s HazMat, bez HazMat $0.67 na
milya. Korektno i profesionalno otnoshenie.
Phone: 224-659-1690 №18253
DIBOR TRNAPORTATION,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, НАБИРАМЕ
ШОФЬОРИ ЗА РАБОТА OTR на DRY VAN.$0.60
SOLO, $0,75 TEAM(empty and loaded paid)
detention,layover,Extra stop,Safety bonuses.
Direct deposit. 1099 позиция.От 3000 до
4000 мили на седмица.Изисквания:Чист
рекърд и 2 години опит.Звъннете ни сега
7737414545 Боби №18228

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:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...........................................................................
ТЕКСТ НА ОБЯВАТА:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
...................................................................................
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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

25 ноември - 1 декември 2020 г.
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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
CDL A CLASS DRIVERS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, New automatic
trucks 2020 OTR Great miles Great pay-direct
deposit weekly 7738990137 №18197
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
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
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
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
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

25 ноември - 1 декември 2020 г.

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
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
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 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
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
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. $18 per hour. www.
tocconsult.com; tel 3039748716 №18142
SOMEWHERE ELSE
OFFICE ASSISTANT ,
Цена US$ 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

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
CDL A DRY VAN,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, С опит и чисто
досие.Специално отношение.За контрактор/диспечер 20 год в бизнеса. Старт-веднага. Каране и почивка- по договаряне.
7734128280 №18264
IOO NEEDED,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, A trucking
company is seeking to contract with
experienced independent owner operators
in the Chicagoland.Sing up bonus.We offer
expedited,dry and refrigerated freight.Great
pay,good
inspection
bonuses.24/7/365
dispatch support.Please call Simona at
Tel:847-261-4912,ext107 №18238
IOO NEEDED,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Our OTR
department has several full time CDL
A positions open for Owner Operators.
Steady shipments. Hazmat and non hazmat
accounts. Better pay, time and miles. For
more information please call Simona at 847261-4912, ext.107 and ext.113. You can also
contact us at 247dispatchservice@gmail.com
№18239
COAST TO COAST,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Транспортна
компания набира Owner Operators.Леки
товари, отстъпки на горивото, хладилни
и сухи ремаркета, ифта, пермити. Коректно отношение и бързо плащане. Sing up
бонус. Моля, обадете се на 847-261-4912,
ext.107 and ext.113. или ни пишете на
247dispatchservice@gmail.com
Симона
№18242
IOO,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Транспортна
компания набира Owner operators. Предлагаме hazmat, expedited, сухи и reefer товари.
Добро и коректно заплащане. Моля, обадете на за повече информация на телефон
847-261-4912, ext.107 and ext.113. или ни
пишете на 247dispatchservice@gmail.com
Симона №18243
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
РАБОТА
Търся
Chicago + suburbs
ДИСПЕЧЕР ТЪРСИ РАБ.,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, От България
Диспечер с опит +5 Years Dry van , Reefer ,
Flat, Haz Viber :7736560232 +359889901909
Благодарско 7736560232 №18270
TARSQ RABOTA,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, Tarsq rabota ot
doma online.Predojeniq na e-mail:VsslPvlv@
comcast.net ili tekst na telefon:(773)712-3757.
№18249
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
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 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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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
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
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
Продавам
Chicago + suburbs
ПРОДАВА СЕ КЪЩА,
Цена US$ 0.00, Зипкод , Елате да разгледате
и да се влюбите! Отворена за посещение на
15-ти ноември(неделя)от 12 ам до 2 рм. Eднофамилна къща в Lake in the Hills. Основно
ремонтирана. 3 спални, 2 бани, гараж за 2
коли. Много добри училища. Ниски данъци.
Цена $222,900. Тел 847 854 8094 №18237
COAST TO COAST
ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ,
Цена US$ 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
FOR RENT,
Цена US$ 1,000.00, Зипкод 60016, 1 bedroom
apartment in Des Plaines downtown
2244770277 №18262
СТАЯ ПОД НАЕМ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Oтдавам стая
за момиче със самостоятелна баня в района на Schaumburg. Parking and utilities
са включени, плаща се отделно електричество. Email me to : nikol1125@yahoo.com
7737660235 №18268
ДАВАМ ПОД НАЕМ,
Цена US$ 0.00, Зипкод , Едностаен(1bdr.)
апартамент в ARLINGTON HIGHTS IL Обширен и реновиран.LED осветление и вентилатори по таваните.Нова дограма.Нова
баня и нова кухня с място за маса.Пералня
и сушилня във апартамента.Балкон,склад
на етажа,боклука се хвърля на етажа,
паркинг,басейн.Отопл. е в наема.Тел:347543-6879 №18250
ДАВАМ ПОД НАЕМ,
Цена US$ 0.00, Зипкод , Едностаен(1bdr.)
апартамент в ADDISON IL Обширен и
реновиран. Има асансьор в сградата.
LED осветление и вентилатори по таваните. Нова дограма, нова баня и нова
кухня с място за маса. Балкон,склад на
етажа,паркинг,басейн.Отопл. е в наема.
Тел:347-543-6879 №18251
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СТАЯ ПОД НАЕМ,
Цена US$ 600.00, Зипкод 60007, Стая под
наем в голям тристаен апартамент в Elk
Grove Village от 1-ви Декември. Цената
включва гараж, газ и парно. Апартаментът
разполага с пералня и сушилня. $600 Депозит и 1 година договор . За повече информация - 7742084819 №18255
ROOM FOR RENT,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, tarsya
sakvartirantka ili sakvartirant za 2 bdr apt v
schiller park cena 550$ 2243927496 №18256
CТAЯ ПОД НАЕМ,
Цена US$ 460.00, Зипкод 60018, Давам под
наем oбзавeдeна cтaя в гардeн aпaртaмeнт.
Общо ползване на хол и кухня с останалите квартиранти. Всички кoнcyмaтиви ca
вkлючени (вода, електричество, internet,
gas, пералня и cyшилня) Близo дo Balkanika,
Mexaнaтa и Maлинчо. Цeнa $460. За OTR шофьори цeнa $390. Депозит за един месец.
8472223412 №18226
STUDIO FOR RENT,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60076, Studio in
basement in Skokie. Great location. Suitable
for a single person. Please call at (773)3441468. №18229
СТАИ ПОД НАЕМ,
Цена US$ 350.00, Зипкод 60176, даbам 2
стаи под наем по 350$ 8479626293 №18233
RENOVATED 1 BEDROOM,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60008, Renovated 1
bedroom apt for rent in Rolling Meadows.
Underground garage, AC, heat and gas
included. For more information please call
773/814-3175 №18245
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 $900
на месец. Газта и парното са включени. Има
външен басейн и собствено патио. Също
пътека за разходка, тичане и колоездене. За
информация тел. 847-293-8580 №18223
DAVAM POD NAEM,
Цена US$ 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
1-СТАЕН АПТ ПОД НАЕМ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Дава се малък
1-стаен апт под наем в Елк Гроув. Включено отопление. Балкон/паркинг. Ламинатен
под. Огледални гардеробни врати. Басейн/
фитнес в комплекса. Асансьор в сградата.
Пералното е на същия етаж. Близо до магистрали/голям парк/магазини/ресторанти. За
информация, тел. 2248291787 2248291787
№17931
БЕЙСМЪНТ,
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
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 всичко-ток, 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
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
УСЛУГИ
Предлагам
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
BROKER TRAINING,
Цена US$ 123.00, Зипкод 60515, We teach
LIVE on ZOOM in small groups SCHEDULE and
REGISTER at www.smarttrucking.us Check
website for SPECIAL and CDL Discounts 331551-8787 №18261
MAGICIAN,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, илюзионист
за детски партита tel. 708 415 0590 №18259
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

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

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
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
COAST TO COAST
DRIVER LICENSE,
Цена US$ 0.00, Зипкод , Междунадна шофьорска книжка, ID Card. Без SS номер, без
изпит. За туристи, студенти, временно пребиваващи. Валидна 10 г. Тел: 847-854-8094
Е-майл:dimitrova07@yahoo.com №18247
ИМИГРАЦИОННИ УСЛУГИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Безплатни
имиграционни услуги tel. 708 415 0590
№18260
ПРОДАВАМ
Chicago + suburbs
HODNA ACORD ,
Цена US$ 2,000.00, Зипкод 60643, Продавам
Honda Acord 2001г,195000 мили,колата е в
добро състояние. 3129256982 №18266

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 $22,500. Call us for more details we can provide maintenance records
and details on each truck. Only 4
left. 1.800.719.4921 ext 102 or email
m a i n t e n a n c e @ d o l c h e c o r p. c o m
8007194921 №18207
PRODAVAM VELOSIPED,
Цена US$ 50.00, Зипкод 60176, Prodavam
Velosiped v mnogo dobro systoqnie . Tel: 630
3865280 №17641
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Американска картофена
салата
Продукти

Б

огата, ароматна и много вкусна
салата, която ви препоръчваме
да опитате. Тя е любимо предястие на много хора за Деня на благодарността.
Сварете картофите. Нарежете ги по
големина, удобна за вас.
Целината, червената чушка, краставицата, зеления лук и яйцата нарежете
на малки парченца.
Сложете всички зеленчуци, яйцата,
майонезата, горчицата, солта и черния
пипер в голям съд и разбъркайте. Ако
не харесвате това количество майонеза, сложете по-малко.

25 ноември - 1 декември 2020 г.

Лимонена
торта

» сол - 1 с.л.
» картофи - 5 средни
» чушки - 1 червена
» прясна краставица - 1 бр.
» горчица – 1 с.л.
» майонеза - 1/2 чаша
» целина - 1/4 чаша
» лук - 2 стръка зелен
» черен пипер - чаена лъжичка
» яйца - 3 твърдо сварени

Поднесете американската картофена салата в отделни чинийки.

Продукти
За тестото:
» 250 г брашно
» 125 г краве масло, на стайна
температура
» 60 г пудра захар
» 1 яйце
» щипка сол

П

риготвяне на блата: Брашното се
претрива с маслото до трохи и
се добавя сол, захар, яйце. Омесва се, оформя се на топка и се поставя в
хладилника, докато се приготви кремът.
Приготвяне на крема: В купа се разбиват 3 цели яйца и 3 жълтъка. Останалите 3 белтъка се отделят за украсата. При яйцата се добавя настърганата
кора на 4 лимона и се добавя 150 г захар и сокът лимоните. Купата се поставя на котлон на водна баня и се разбива
до сгъстяване на сместа. Към готовата
смес се добавя кравето масло и се разбърква.
Тестото се разточва върху хартия за
печене и се поставя в тавата, с вилица
се набожда, за да не се издуе при печене. Пече се около 15 мин. на 190 градуса
до златисто.
Лимоновият крем се разпределя вър-

За плънката:
» 6 лимона
» 6 яйца
» 50 г краве масло
» 200 г захар
ху изпечения блат.
Приготвяне на меринга: Трите отделени белтъка се разбиват с 50 г захар до
твърди върхове. Сместа се слага в сладкарски шприц и се шприцоват връхчета или цветчета върху лимоновия крем.
Тортата се слага във фурната на грил
функция при отворена врата на фурната и щом върховете покафеняват, я изваждаме. Ако имате мини горелка за
крем брюле, с нея в по-удобно.
Тортата се поднася на другия ден.

Да ви е сладко!
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Халкидики

Барбадос

Туризъм по време на пандемия:
Безопасно ли е и къде
XМожем ли да се чувстваме сигурни в хотелите и кои дестинации са хит въпреки COVID-19
(буквално „Чисто и безопасно"). Той се
дава на места за настаняване, туристически обекти или туроператори, които покриват списък от мерки за гарантиране
на чистота и безопасност. Така например
сертифицираните се задължават да следват протокол за почистване, да осигурят
набор от хигиенни материали за посетители и служители, да имат обучен човек,
който да реагира при случай на зараза в
обекта, и т.н. Валидацията е безплатна, не
е задължителна и е със срок от една година.

АИДА БУРНУЧЯН

С

итуацията с COVID-19 нанесе
тежки удари по икономиката в
цял свят. България не е изключение. Силният иначе летен
сезон, на който мнозина разчитат ежегодно, през 2020-та започна чак
в края на юни, като туристите бяха предимно българи. Нямаше ги чужденците,
на които българските хотелиери и ресторантьори разчитаха като важен източник
на доходи.
Възможно ли е съществуването на туризъм в условия на пандемия? А безопасно ли е? Предвид ситуацията и изненадващо за масовия потребител,
специалисти твърдят, че към днешна дата
хотелите са безопасни. Масово заетостта
им е под 20%, което прави струпването
невъзможно.
Кои дестинации продължиха да са хит
въпреки пандемията тази година и защо,
вижте тук:
Предвид разпространението на короновируса

Гърция – една
сигурна дестинация
Гърция се утвърди като една от най-сигурните дестинации, а близостта на Халкидики и неговото разнообразие го изпращат на челните места за почивка в
чужбина сред българите за лято 2020.
В разгара на пандемията южната съседка на България, Гърция, стана една от
най-сигурните дестинации за море през
2020 година. Обичан от мнозина е именно полуостровът Халкидики. Той е разположен южно от Солун и е известен на любителите на морските изживявания като
един от най-добрите плажове в Северна
Гърция. Съвременният лукс и архаичната
традиция успешно се сливат в туристическата дестинация.

25 ноември - 1 декември 2020 г.

Турция – един добър
пример
Снимки: Pixabay
Португалия

Полуостров Халкидики е разделен на
три ръкава, които се простират в Егейско
море. Златните пясъчни плажове на Ситония, оживените курорти и ресторанти
на Касандра и мистериозният Атон - дом
на някои от най-старите манастирски
общности в Гърция и единствената монашеска република, която е просъществувала повече от 1000 години. Комбинират
ли се, те стават любимо място за незабравими летни спомени.

Екзотичният Барбадос
пък е една от първите дестинации, която приютява дори за повече време почитателите на Карибите. Тя предлага на
пътниците програма, която стартира
специално за работещи от разстояние
след пандемията. Името й е „12-month
Barbados Welcome Stamp“. Тя бе обявена
още през юли като удобство, предлагащо
на работещите да прехвърлят домашния
си офис на красивия остров за срок до
една година.
Програмата е насочена към „всеки, чи-

Кападокия

ято работа не зависи от местоположението“, и кандидатите имат възможност да
се преместят със семейството си.
За целта заинтересованите кандидати
трябва да попълнят онлайн формуляр за
кандидатстване и да предоставят доказателство за заетост, както и декларация за
доходи от поне 50 000 долара годишно за
периода, в който се намират на острова.

Очарователната
Португалия
все още се смята за една от рисковите
държави с код 4 и препоръката на Министерството на външните работи на
България е да не се пътува дотам, ако не е
наложително. Добрата новина е, че местните там стриктно спазват препоръките
за дистанция и носене на маска, а това в
комбинация с лична хигиена, предпазни
средства и отговорно поведение, е предпоставка за едно по-безопасно пътуване.
Туризмът е един от водещите сектори
в Португалия. Затова и местното министерство въведе т.нар. знак Clean and Safe

Турция е добър пример за една държава с туризъм на ниво – от доброто настроение на обслужващия персонал до
мерките против коронавирус. За да може
един хотел в Турция да отвори врати, той
трябва да отговаря на 153 критерия, разработени от турското Министерство на
туризма и от международни фирми за
сертифициране на качеството. Турция
не налага карантина на чуждестранните туристи. На летищата температурата
на пристигащите се мери, а при наличие
на симптоми се прави и тест за Ковид-19,
пише „Хамбургер Абендблат". Лятото на
2020-та на турските плажове бяха въведени стриктни правила за спазване на
дистанция, хотелите и летищата пък са
оборудвани с термокамери, а заведенията и хотелите могат да работят само със
сертификат. Властите пък отговорно следяха за спазване на мерките.
COVID-19 обаче прави мечтаната от
мнозини дестинация Малдивите още поскъпа.

Малдивите са известни
за всички
с това, че са една от най-скъпите дестинации за почивка в света. Но красивата
дестинация може да стане още по-скъпа
вследствие на пандемията от COVID-19.
На Малдивите има около 200 курортни
острова, повечето от които в момента са
затворени. Около 26 курорта, или 3000
стаи, са предвидени от правителството за
карантинни цели или изолация по време
на пандемията от коронавирус. Добрата
новина обаче е, че случаите на заразени
и починали от коронавирус са малки в
сравнение с други места по света.
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Отрицателните емоции –
храна за враждебни духове
XВярвате или не, но има наука и неин идеолог, които защитават тази теза

Б

езпокойството и страхът са неизменна част от живота на хората, особено в днешните несигурни заради пандемията
времена. Но знаете ли, че има
наука, според чийто създател около нас
има невидими враждебни същества, които се хранят от нашите страхове и ги провокират.
Науката е антрохософия, а нейният
идеолог, знаменитият антропософ Рудолф Щайнер, в своите произведения
описва враждебните духовни същества,
които се хранят с човешките емоции.
Щайнер ни съветва да обърнем позадълбочено внимание на усещането,
слушането, вкуса, докосването. В действителност, анализите на Вселената разкриват, че около 73% от нея се състои от
тъмна енергия, а други 23% - са тъмна материя.
Не ни е дадено на този етап - нито на
обикновените хора, нито на учените - да
тълкуват значението на тъмната енергия
и тъмната материя. Не можем да видим
нито едната, нито другата, нито да ги разберем. Освен това човешкото око е способно да вижда само нищожна част от
целия спектър на електромагнитното лъчение, пише „Списание 8“. Когато погледнем в небесата, 96% от синевата са невидими за нас.
Включете в това и познанията си за
строежа на духовните сфери, и става безпощадно ясно, че около нас съществува
вселена от възможности, които са

отвъд петте ни сетива
Днес много малко учени са готови да
се потопят в метафизиката, за да изследват живота отвъд обикновеното възприятие, за да направят връзка между видяното и невидимото.
Рудолф Щайнер обаче, един от найплодовитите и талантливи учени, философи и езотерици на своето време, посвещава голяма част от работата си на
задачата да надникне зад завесата, споделяйки своето прозрение за по-дълбо-
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Сн.: „Списание 8“
Рудолф Щайнер

ката природа на живота и света отвъд.
Що се отнася до безпокойството и депресията, Щайнер говори за враждебни
същества в духовния свят, които влияят
и се хранят с човешките емоции. Повечето от представителите на човечеството
днес отхвърлят тази концепция категорично. Но привържениците на антропософията, мистиката, езотериката, лечители, шамани и духовни водачи, които имат
достъп до духовните измерения, за да
облекчат душевните страдания на своите
пациенти, знаят какво има предвид Щайнер.
Мнозина са запознати с понятието
енергийни вампири или хора, които смучат енергията ви и се хранят с негативните ви емоции. Относно съществуването
на подобни обекти, които съществуват в
други измерения, Щайнер пише:
„Има същества в духовните сфери, за
които тревогата и страхът, произтичащи
от хората, са лесно добита храна. Когато
хората нямат безпокойство и страх, тога-

ва тези същества гладуват. Онези, които
все още не са достатъчно убедени в това
твърдение, биха могли да разберат, че
трябва да приемат този факт, независимо
че не го възприемат на ментално ниво.
Но за тези, които са запознати с това явление - то е единствената реалност.
Ако страхът и безпокойството струят
от хората и избухнат в един момент в паника - тези същества намират още и още
изобилна храна

и стават все по-мощни
Тези същества са враждебни към човечеството.
Всичко, което се храни с негативни
чувства, с безпокойство, страх и суеверие, отчаяние или съмнение, в действителност са враждебни сили в свръхсетивните светове, които отправят жестоки
атаки срещу хората, докато им се дава ресурс“, пише Щайнер.
„Човекът, който влиза в духовния свят,
преодолява страха, чувството на безпо-

мощност, отчаяние и безпокойство. Но
точно това са чувствата, които принадлежат на съвременната култура и материализма. Те отчуждават хората от духовния свят и вселяват у тях безнадеждност
и страх от неизвестното. По този начин
гореспоменатите враждебни сили биват
призовани несъзнателно от тези, които
ги хранят“, разяснява антропософът.
Отрицателните емоции са храна за
враждебни духове. Твърдения като това
не се приемат лесно в ежедневния разговор, управляван от твърд скептицизъм и
научен материализъм. Днешните традиции се стремят да изгонят древната метафизична мъдрост и нейното практическо
приложение от нашия живот и въпреки
че науката е изключително ценно достижение, духовното възприятие винаги е
било част от нашия опит.
„И все пак, въпреки циничния скептицизъм, всички древни мистериозни школи, истински шамански прозрения и езотерични учения (голяма част от които са
потискани и/или изопачавани в продължение на хиляди години по очевидни
причини) предават тази истина за „онези - с очи да виждат и уши да чуват“, използвайки техния собствен език и символика“, подема темата и Бернхард Гюнтер.
Според него тази концепция е залегнала в учението за езотеричното християнство, херметизма, шаманизма, в арабската митология, в суфизма, индианската
духовност, в интегралната йога и други.
Взаимосвързаността ни с извънсензорни или

свръхизмерни същества
отдавна са част от нашата история и са
пряко достъпни за всеки от нас, когато на
въпроса се отдели подходяща практика и
внимание, за да се отвори съзнанието за
новото усвояване на непривична за мозъка информация.
Попадането в коловоза на спираловидния отрицателен вътрешен диалог, депресията, осакатяващата тревожност или
неконтролируемия, ирационален страх
е знак, както посочва Щайнер, за откъсване от истинската ни духовна природа,
изострено от същества, които действат в
духовните сфери. Ето защо някои смятат
психическите разстройства за духовни
заболявания и докато разривът не бъде
излекуван с подходящо внимание, отделено на развитието на духа, чувствата са
склонни да се задълбочават и да носят
още и още беди.
„Когато хората нямат безпокойство и
страх, тогава тези същества гладуват“, заключава Щайнер.
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Чудовището, което плаши
поколения американци
XДемоничното създание било останка от древна раса

хибриди, населявала Земята преди появата на човека

ЛЮБА
МОМЧИЛОВА

З

luba@bg-voice.com

ловещо демонично създание с
тяло на човек, огромни рога и
лице на коза забелязали къмпингуващи в околностите на
Мериленд. Случката станала
през 1957 г., но тогава се родил задокеанският мит за Човека коза, който впоследствие дълбоко навлязъл в популярната
култура в Америка, добивайки там подобен статус на този на чудовището от Лох
Нес и Голямата стъпка.
С течение на годините Козочовекът се
превърнал в градска легенда, с която да се
плашат малките американчета. Стотици са
сигналите в различни части на САЩ, където е съобщавано, че е забелязвано демоничното създание, наподобяващо до голяма степен дявола от средновековните му
изображения.Най-популярна е легендата за Човека коза в щата Кентъки. Там съществото е известно като Папа лик монстър. По-възрастните хора разказват, че
има черна козина, огромни извити рога и
крака,

завършващи
с раздвоени копита
Местните хора, особено в планинските
райони на щата, споделят, че звярът винаги е живял в планините и някога, по времето на първите заселници, дори е отвличал
хора, които впоследствие никога не били
виждани повече.
Последният сигнал за зловещия хибрид
е от 2012 г. Група туристи забелязали останки от елен в планините Уасач, близо до
Огдън, щата Юта. Те помислили, че животното било разкъсано от мечка гризли, каквито се срещали често в района.
Приближавайки дървото, край което се
намирал животинският труп, от близките
храсти излязъл истински рогат ужас. Съществото започнало да издава страшни
звуци и да насочва рогата си към туристите. Последните избягали с писъци. Дошлите на мястото органи на реда така и не открили Човека коза,

26-годишната Рейчъл Биен

Снимки: Pixabay
Демонът

нито обаче и
останките на елена
Най-разпространената зад Океана теория около Човека коза е, че той е останка
от древна раса хибриди, населявала Земята преди появата на човека. Според изследователите и почитателите на нетрадиционните теории това били хибридите
от извънземна раса, много по-напреднала
от нашата. Тя слязла на Земята и заварила
много видове животни.
Те опитали да вкарат своите гени и да
създадат човека, като целта на опита била
да се направи евтина работна ръка. Така
те успели да намерят идеалния приемник
на гена и създали хората.
Именно Човекът коза според защитниците на тази теория е същество, което е
кръстоска между древните прародители
на днешните кози и муфлони и извънземния ген.
Жена от Охайо загина, след като е блъсната от влак, докато се опитвала

вил влак, който я ударил с висока скорост. Приятелят й, който я придружавал,
чул свирката на локомотива и успял да
се спаси, като се провесил от моста на

страничните перила. Рейчъл обаче била
ударена и паднала от височина 25 метра.
„Според легендата трябва да отидете
до този мост, за да видите Човека коза“,
разказва Рон Крос, който живее наблизо.
Той отбелязва, че никога не е виждал
това странно създание.
„Единственото нещо, което виждам, са
елени. Аз не бих ги сбъркал с Човек коза.
Има много хора, които идват тук заради
тази легенда, а на моста има предупреждения да не се минава по него“, отбелязва Крос.

да разгадае градската
легенда
за Човека коза в Кентъки. Рейчъл Биен,
на 26 г. отишла с приятеля си на мост
над пътя, където се появявало странното същество. Вместо Човек коза се поя-

Роди се коза с човешко лице
Малко животно се роди в началото на 2020 г. в Раджастан, Индия, оставяйки местните зашеметени. Собственикът Мукеджи от село Нимодия,
в покрайнините на Джайпур, показа
снимка на козата си. На нея се вижда едно малко сладко козле с плоско
лице и очи, които забележително изглеждат като човешки.
Експерти предполагат, че козата
страда от рядък вроден ефект, известен като „циклопия“, при който гените,
които при нормални обстоятелства
създават лицевата симетрия, не успяват да се съчетаят правилно.
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В Индия такива животни привличат
голямо внимание, тъй като мнозинството ги приемат като „проявление
на Бог“.
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Коте пазач прогони слон

Б

езстрашно коте с лъвското име Симба прогони слон с тегло 4 т, дръзнал да навлезе в
градината на дома му в Тайланд. Удивителни
кадри показват как дребният космат „пазач“ без
капка страх се изправя срещу огромното животно, тръгнало да „плячкосва“ храна в тъмна доба.
Оправдавайки напълно лъвското си име, котето безстрашно защитава територията от слона,
способен само с една стъпка да убие човек. Вместо това гигантът „побягва“ с празен хобот.
Местни жители разказват, че 35-годишният
слон на име Паи Салик редовно им „досажда“,
тъпчейки градините им в търсене на храна.
Стопанинът на Симба споделя, че питомецът му
е доста агресивен и не обича други животни да
навлизат в територията му.

Доли Партън дарила $1 млн.
за създаването на ваксина
П
реди 7 месеца 74-годишната кънтри изпълнителка обяви, че дарява 1 млн. долара на медицинския
център в университета Вандербилт, за
да може учените там да започнат проучвания за създаването на ваксина срещу коронавируса. Медиците вече съобщиха, че тяхната ваксина „Moderna“ има
94,5% ефект. След като това стана ясно,
потребители в социалните мрежи се разтърсиха и разбраха, че Партън е един от
основните „виновници“ за успеха. Според списъка нейният фонд за набиране
на средства е оказал голяма подкрепа на
екипа.
Лекари от цял свят изразиха благодарност към певицата, като д-р Джейсън
Киндрчук заяви, че „Доли Партън е героят на годината“, а тя просто е искала да
спре тази пандемия.

Кели Озбърн се появи
с превръзка на пират
С

нимки на Кели в социалните мрежи
притесниха последователите й. Риалити звездата се появи с черна превръзка на едното око. Оказа се, че тя не се
е дегизирала така заради изминалия Хелоуин, а защото е претърпяла лек инцидент
при гримиране.
Кели, която през последните няколко
месеца отслабна доста, е с лека травма,
след като й бръкнали в окото със спирала.
36-годишната звезда разкрива, че се наложило да отиде на очен лекар, защото й
„остъргали“ очната ябълка със спирала.
Кели признава, че гримьорът й се извинил, но вината не е негова, тъй като тя не
го послушала да не мърда.
„Все още боли“, сподели Озбърн. Ще й
трябва време, за да може да гледа, без да
изпитва напрежение заради инцидента.

Откриха човешка ДНК
в рисунките на Да Винчи

Джей Ло: Децата ми не
харесват част от живота си

Б

иолози и историци от Австрия и Италия
проучиха състава на биологичния материал в седем рисунки на Да Винчи. Те открили неочаквано разнообразие от бактерии, гъби и
човешка ДНК.
Това е първото геномно изследване на произведения на великия художник. Чувствителният
метод Nanopore е много добър инструмент за мониторинг на произведения на изкуството, с чиято
помощ може да се оцени микробиомът и да се визуализират неговите вариации.
Въпреки отстъствието на увреждания на хартията, учените открили следи от голямо количество бактерии върху рисунките на Леонардо, което преобладавало над това на гъбите.
Авторите подчертават, че нямат основания да
твърдят, че това е ДНК на художника.
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И

зпълнителката разкрива за
един от най-трудните разговори, които е провеждала с
децата си. Джей Ло е майка на 12-годишните близнаци Еме и Макс от
брака й с Марк Антъни.
Лопес беше обявена за иноватор

на 2020 г., и запитана какво е научила по време на карантината, сподели, че обожава да бъде вкъщи и да
вечеря с децата си. Една вечер близнаците споделят какво харесват и
не харесват в живота си. Двамата е
трябвало да се справят с постоян-

ното отсъствие на родителите си, да
бъдат постоянно на път и да пропуснат част от детството си. „Имам чувството, че остаряхме с три години по
време на пандемията. Видях как Еме
и Макс от наивни се превърнаха в
зрели хора“, обясни Джей Ло.
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Бебето на Джесика Симпсън
вече е модел
К
огато си дете на известна личност, найвероятно лицето ти ще присъства в социалните мрежи още от момента на
раждането. Така се случи и с едногодишната
дъщеря на Джесика Симпсън, която вече се
подвизава като модел.
Бърди Мей, която се роди на 19 март 2019
г., участва в новата рекламна кампания на
майка си. Докато някои от компаниите решиха да помолят известни личности да се
снимат у дома за новите кампании, то Джесика предпочете да включи семейството си.
Тя облече Бърди със зелен гащеризон с
дълъг ръкав, комбиниран с леопардова кърпа за коса и ниски ботуши. Близо 15-те милиона последователи на Симпсън веднага заявиха, че така дизайнерката ще има огромен
успех на пазара.

Нарът е сред найздравословните плодове

Д

оказано е, че нивата в нара на антиоксиданти са три пъти по-високи от тези в зеления
чай и червеното вино. Проучванията показват, че има противовъзпалително действие и
може да помогне за намаляване на риска от рак.
Мангото е отличен източник на витамин С. То
съдържа разтворими фибри, които могат да осигурят много ползи за здравето. Освен това има
силни антиоксидантни и противовъзпалителни
свойства, които могат да помогнат за намаляване
на риска от вируси.
Боровинките имат впечатляващ хранителен
профил и са особено богати на фибри, витамин С,
витамин К и манган. Те също имат високо съдържание на антиоксиданти и са известни с мощното
си въздействие върху имунната система.

Кейт Мидълтън загуби
от Виктория Бекъм

Локдаун и за
белгийските лебеди

Х

ерцогинята на Кеймбридж е
единственият член на кралското семейство, който влезе в топ 10 на най-стилните хора
в Европа според анкети на интернет портала Farfetch. Съпругата на
принц Уилям спечели 24% от гласовете.

Това не е изненада, тъй като
38-годишната Кейт е постоянна
икона на кралския стил от няколко
години. Тя изпитва специална любов към комбинацията от луксозни
марки и масовия пазар, както и към
монохромния външен вид.
В класацията стилната Кейт беше

надмината само от бившата певица
и дизайнер Виктория Бекъм. Тя получи 28% от гласовете. Много хора
наистина искат да имитират стила
на Виктория, но личната й марка
дрехи не е без проблеми. Модната
къща търпи многомилионни загуби.

Танцуващият милионер показа
дъщеря си
В

края на октомври бохемът Джанлука
Ваки, известен с прозвището си Танцуващия милионер, стана баща. След
безброй връзки с млади жени и незабравими партита с кръшни танци, той се сдоби с
дъщеричка. Близо седмица след като Шарън
Фонсека го дари с момиченце, 53-годишният татко показа специалната изненада за изписването на жената на неговия живот.
Във видеото, гледано близо 17 млн. пъти,
камерата показва железните врати на луксозното имение, украсени с розови панделки. По пътя към дома на милионера, сред
зеленината на неговия парк, има хиляди розови балони, безброй пухкави мечета, слончета и какви ли не други украшения, с които
той показва за пореден път на света, че е изключително щастлив, че си има дъщеря.

25 ноември - 1 декември 2020 г.

Д

есетки лебеди в белгийския град Брюж
трябва да бъдат карантинирани заради случаи на птичи грип в Белгия.
Това налага красивите птици, с които градът
се гордее, да бъдат спасени на всяка цена. Те ще
бъдат преместени в създадена специално за тях
зона.
Заради свободолюбивия си характер е трудно
да бъдат уловени, но кметът на Брюж е категоричен, че това трябва да стане.
„В града има повече от 120 лебеда, които плуват по каналите. Но заради птичия грип трябва
да бъдат уловени и преместени на място, където
да бъдат в безопасност. Трябва да бъдат уловени
всички лебеди до един, което никак няма да е лесно“, признава кметът.
Според него птиците ще понесат по-леко карантината, ако получат достатъчно храна.
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Дядо прогони
крадци с бастун

Д

ядо на 81 г. от Найлс, щата Илинойс, храбро
прогони с бастун-антика, наслодство от
дядо му, трима крадци от дома си, като единият от тях успял да го цапардоса по главата.
Дан и Барбара Донован разказаха как човек с
отразителна жилетка позвънил на входната им
врата и поискал да провери таблото с бушоните
заради скорошен пожар в квартала.
Докато били в мазето с мнимия техник, те чули
скърцане на паркет в къщата. Тримата излезли от
мазето и засекли двама души на партерния етаж,
като единият от тях държал калъфка от възглавница. Дан веднага сграбчил наблизо оставения
бастун и погнал с него злосторниците.
Те тръгнали да бягат, като Дан Халосал с импровизираното си оръжие хлопнал държащия калъфа по главата.

Роботи опаковат храна за
Деня на благодарността

Красавицата Лоти се обяви
за пансексуална
П
о-малката сестра на супермодела Кейт Мос – Лоти - се самоопредели за пансексуална. Това означава, че за нея не полът, а личността
е определяща за това дали ще се влюби.
Лоти е отворена за романтична връзка
както с мъж, така и с жена.
По време на интервю британската красавица, която се изявява като успешен
модел, каза: „Аз съм пансексуална, така
че нямам нищо против връзка с жена.
Мнението ми се променя всеки ден и зависи от това с кого ще се срещна.“
С това свое признание Лоти се присъединява към дълъг списък от известни
личности, които се идентифицират по
този начин, включително Майли Сайръс,
Амбър Хърд, Бела Торн, Тес Холидей и
Кара Делевин.

Принц Хари доставя храна на
ветерани
П
остепенно Хари и Меган се завръщат към своите задължения, които вече нямат нищо общо с короната. Миналия петък принцът беше
забелязан да доставя хранителни продукти на местни ветерани в Лос Анджелис. Облечен с тениска и дънки, носейки
задължителната предпазна маска, внукът на кралица Елизабет изобщо не приличаше на кралска особа, а по-скоро на
съвсем обикновен доброволец.
Целта на инициативата е да достави
храна на всички нуждаещи се семейства
на ветерани от войната. Мястото, на което се раздаваха продукти, се намира на
около 90 мин. от дома на Меган и Хари в
Санта Барбара. Принцът е прекарал няколко часа в доброволчески труд, като е
разтоварвал кашони с храна и ги е доставял на местните.

Хари Стайлс обича роклите

С

импатичният робот от „Междузвездни войни“ не може да достави вечерята за Деня
на благодарността до вашата врата, но за
сметка на това негови „роднини“ се грижат да я
опаковат, отменяйки възрастни доброволци.
Имунизирани срещу коронавируса, индустриални роботизирани ръце събират дарена празнична храна в предградие на Бостън. Това позволява на възрастните доброволци да си стоят у
дома по време на пандемията, удвоила гладните
домакинства.
В Бедфорд, Масачузетс, бръмчащи роботизирани ръце, осеяни с вендузи, хващат, сортират и
опаковат важни продукти като картофи и плънка.
Опакованата от роботите храна ще бъде изпратена от хора до две организации, които да я раздадат на нуждаещи се.
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айката на Хари Стайлс – Ан
Туист - за първи път говори за скандала, който се заформи около корицата на певеца за
новия брой на списание Vogue. Преди няколко дни Ан се появи в британско токшоу, за да защити от критиките сина си, който носи рокля на

корицата на модното списание.
Всъщност Стайлс носи рокля на
Gucci и е първият мъж, който застава на корицата на модната библия
сам.
„Мисля, че може би имам нещо
общо с това, защото обичах да обличам децата си, когато бяха по-мал-

ки, в приказни костюми. Дъщеря ми
Джема се дърпаше, но Хари винаги
прегръщаше идеята.“
Хари и преди се е появявал на събития с перлени огърлици и копринени дамски блузи. Той винаги е
твърдял, че използва модата като
форма на изразяване.

25 ноември - 1 декември 2020 г.
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Райън Рейнолдс: Обожавам
да съм баща на дъщери

С

наближаването на новия
филм на Райън Рейнолдс –
„The Croods: A New Age“, актьорът постоянно промотира лентата с виртуални гостувания в
различни шоута.
И тъй като филмът разказва за
дами, които спасяват света, Рей-

нолдс беше попитан какво е чувството да отглежда три момичета.
Актьорът заяви, че това е най-хубавото нещо, което му се е случвало.
Като човек, който идва от семейство само с момчета, раждането на
трите му дъщери е сбъдната мечта. „Обичам всяка една секунда от

акво се случва с Мадона? Това се
питат нейни фенове, след като тя
публикува странна снимка от „вещерски ритуал“. Оказа се, че в свободното си време певицата медитира.
На една от снимките й се вижда
маса, на която има множество запалени свещи, подредени по определен
начин. Около тях е описан кръг от розов прах, като по него са разположени
чаши, пера, скъпоценни камъни и други
странни пособия.
Към публикацията на Мадона има
хаштагове, по които може да съдим, че
тя медитира по метода на Фрида Кало.
Кало, чийто принципи явно певицата
много харесва, е имала свое виждане за
символика на цветовете, която се усеща
и в нейните картини. Чрез тях тя „освобождава“ потока на съзнанието.

25 ноември - 1 декември 2020 г.

Астероидът е прелетял под орбитата на Международната космическа станция на разстояние 345
км от Земята. Той подобри предишния рекорд от
август, когато астероидът 2020 QG се доближи на
3000 км.
Доближаването до Земята променило параметрите на орбитата на астероида. Небесното
тяло се е преместило от 549-дневна орбита около Слънцето до 315-дневна орбита с наклон 10,2
градуса.

Дакел разполага с цяла
стая, пълна с дрехи

Д

акел с повече стил от много хора се е сдобил с нов гардероб по време на изолацията заради коронавирусната пандемия, който заема цяла стая.

Ева Мендес се подлага
на иглотерапия
46

на кожата, стягането и подмладяването й. Иглите изплашиха много от

А

строноми са засекли преминаването на астероид на рекордно близко до Земята разстояние. Астероидът с диаметър 50 м е прелетял над южната част на Тихия океан близо до
островите Питкерн. Небесното тяло е било открито с помощта на телескопите от системата ATLAS
на Хаваите около 15 мин. след доближаването до
планетата.

това приключение“.
Докато обсъждаха концепцията на филма, Джиа се поинтересува кой е Без да се замисли, актьорът сподели, че истинският супер
герой в семейството му са трите
му дъщери, които споделя с Блейк
Лайвли.

Мадона медитира като
Фрида Кало
К

-годишната актриса показа една от тайните си за
запазване на младежкия
вид на шията и брадичката си, като
се подлага на иглотерапия.
Половинката на Райън Гослинг,
която е и майка на две деца, продължава да е изключително красива. Тя обаче си призна, че получава
помощ в името на вечната хубост.
Ева публикува снимка в профила си
в Instagram, на която е легнала по
гръб на стол в кабинет за естетическа медицина, а под челюстта си има
поредица от забодени игли.
Лекарят й обяснява, че този метод
активизира синтеза на колаген, което води до постепенно удебеляване

Опасен астероид
минал близо до Земята

феновете й, но тя ги успокои, че не
усеща болка.

Любящата стопанка Карън Брайс, която живее в
околностите на Глазгоу, Шотландия, е превърнала
едно от помещенията в дома си в стая гардероб
за изискания си питомец Роло.
Петгодишният дакел има дрехи за различни
случаи, разполага с богат набор от дрехи и аксесоари, сред които кожени якета, пуловери, слънчеви очила. Само папийонките му са 200 на брой.
Роло има повече дрехи от 40-годишната си стопанка, както и над 16 100 последователи в Инстаграм.
Глезеният питомец получава подаръци както от
местни почитатели, така и от фенове от Чикаго и
Флорида.
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Д

а жиивее ходенето! То ни помага да изчистим мислите, да
презаредим тялото с енергия
и да отпуснем съзнанието, докато очите ни се пълнят с впечатления. Има ли нещо по-хубаво от бягството за ден или за уикенд по пътеките
на близката планина или по уличките на
някое живописно градче? Но има и ентусиасти, за които това не е достатъчно. Те
обичат да ходят дни и седмици наред, докато очите им се пълнят с впечатляващи
гледки.
За тях са най-дългите пешеходни
маршрути в света. Ето ги:

Пътят на Сантяго
де Компостела
Откъдето и да тръгва (Испания, Португалия, Германия, Полша, Ирландия, Белгия, Швейцария), поклонническият път
води до гроба на един от дванадесетте
апостоли на Христос – свети Яков в Сантяго де Компостела, разказва Mind Your
Body.
Преди да заковете мисления финал в
града на крайбрежието на Галисия обаче,
трябва да сте минали поне 100 км пеша
или 200 на велосипед (или магаре) – само
така може да се сдобиете с „компостела“
– сертификат за „правилно“ пристигане
в катедралата с останките на свети Яков.
Най-популярният маршрут е „Френският път“ – започва от Сан-Жан-Пие-ДеПорт от френската страна на Пиренеите, прекосява планината, за да се озове в
Испания, където минава през Памплона,
Логроньо, Бургос и Леон.

Най-дългите пешеходни
маршрути по света
XПрезареждането на разходката и съчетано

с прелестни гледки и непознати места

Национален парк
Чинкуе Тере
Един полуостров на изток и ето го Лигурия и пъстрия, вкусен и морски маршрут през „Петте земи“, каквото и означава
Чинкуе Тере.
Ще минете през Монтеросо ал маре,
Вернаца, Корнилия, Манарола и Риомаджоре, в които така или иначе можете да
влезете само пеша или с магаре – автомобилите тук са забранени. Това обаче
вас не ви засяга, защото сте тук за ходенето, за пъстрите къщички край брега,
лимоновите горички, както и за италианската храна.
Известни местни специалитети са аншоа, песто, фокача и меденият сладолед
в Корнилия. И разбира се – вината.

Турът на Монблан
10 дни, 169 километра, три страни –
Франция, Италия и Швейцария. Още тук
ни се струва, че няма причина за оплаквания. Все пак сте в най-високата планина в Западна Европа насред алпийски ливади, дълбоко зелени гори и глетчерни
долини.
Сред тези пасторални гледки ще можете да се насладите и на някои от най-гостоприемните хотели в света, свикнали да
посрещат гостите си на ниво. Един съвет

паркът Торес дел Пайне - приема по 252
хил. Посетители на година.
Това е маршрут, подходящ както за запалени планинари, които могат да изкачват едноименните върхове (най-високият е 2500 м), така и за не чак такива
ентусиасти. За вторите препоръчваме W
– маршрут с продължителност 5 дни, наречен така заради формата на трасето
си. Започва от Рефухио Гре, минава през
Вайе де Франсес и достига до Кампаменто Торес.
Очакват те гледки на вулканични върхове, глетчери и кристално чисти езера
с голям процент вероятност да видиш
поне няколко гуанако, андински сърни
и кондори. Внимание: паленето на огън,
както и отклоняването от маршрута без
специализиран водач е забранено.

– преди да излезете от Франция, задължително пробвайте тартифлет – традиционно ястие от савойския регион с картофи, бекон и сирене реблошон.

Кралската пътека
в Швеция
Ако точно сега тръгнете за тази скандинавска държава, можете да видите Северното сияние. То ще е част от „програмата“ ви на този пешеходен маршрут по
това време, защото стартовата му точка е
шведска Лапландия.
Kungsleden е дълъг 440 км и минава за
един от най-красивите маршрути в света. Ако се чудите защо, казваме веднага
– арктическата природа е почти непокътната, ще прекосите най-високата планина в Швеция Кебнекайсе (2111 м), както и
национален парк Сарек.
Продължаваме с още добри новини: в
Швеция е позволено дивото къмпингуване, където и да си замръкнал, дори в
частна собственост – важното е да опънеш палатката си най-малко на 100 метра
от къщата. Може да си накладеш огън, да
си набереш гъби, да се къпеш в езерата –
истински живот сред дивото.

Торес дел Пайне, Чили
Прескачаш Екватора и се озоваваш в
една далечна и мистична земя – Чили.
Местната природна забележителност –
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