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Искаше ми се в тази колонка да събера 

всички онези шеговити коментари от по-

следните дни след шокиращите резултати 

на това Световно първенство по футбол.  

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

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

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

Колажите на Меси и Роналдо заедно в 

самолета и правещи планове да гледат 

финала у дома. И какво ли още не измисли 

футболният фейсбук гений. Истината е, 

че това Световно се оказа много по-инте-

ресно от Шампионската лига и разби от 

емоции всички участници. В България и Ев-

ропа футболът е буквално на всяка крачка. 

Това за съжаление не е така в САЩ, а и 

заради часовата разлика е трудно човек да 

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

са първите мачове. Но все пак това е едно 

страхотно начало на лятото, а четвъртфи-

налите съвпадат с дългия уикенд за 4 юли, 

така че enjoy! Един от любимите ми колажи по темата 

е на Ангела Меркел, която се обажда на 

Тръмп и му казва – Построй стената! Става 

въпрос за тази с Мексико, а шегата е, че 

немците отпаднаха точно от Мексико. Че 

е малко вероятно Тръмп да изпълни без-

смисленото си желание и да построи стена 

с южната съседка е ясно. Но той и неговата 

администрация строят бюрократични 

стени пред всички имигранти – настоящи, 

бъдещи, легални, нелегални. 

Нови цифри показват (повече на 

страница 6), че молбите на близо 800 

хиляди легални имигранти за американско 

гражданство не са разгледани, а се трупат 

по бюрата в имиграционната служба. Като 

се погледне статистиката в кои щати е най-

рязък скокът и там, където са се увеличили 

драстично отказите, не е трудно да си 

направим извода, че може би става въпрос 

за умишлено забавяне. Това са щати, къде-

то етническият състав на населението се 

променя и новите американски граждани 

биха били по-склонни да подкрепят демо-

кратите на предстоящите през ноември 

избори за Конгрес. Но това, изглежда, ще 

е невъзможно, защото молбите им няма 

да бъдат разгледани дотогава. Според 

имиграционни адвокати, ако човек иска да 

гласува на следващите президентски избо-

ри през 2020 година, то трябва да подаде 

молба за US гражданство в следващите 60 

до 90 дни. Под режима на Тръмп в някои 

райони на страната се чака до 20 месеца 

за интервю. А да не забравяме, че всеки 

щат има различни изисквания кога човек 

трябва да се регистрира като гласопода-

вател, за да може да пусне бюлетина. И ако 

тези 800 хиляди молби ви се струват малко 

на фона на 350-милионна Америка, да при-

помня, че Доналд Тръмп стана президент 

благодарение на 78 хиляди гласа в 3 щата. 

Битката за всеки глас е важна. И изглежда, 

че бандата на Тръмп използва всякакви 

начини да ограничи това право на хора, 

които са си го заслужили, спазвайки пра-

вилата и следвайки процеса.

И това е едно от нещата, за които трябва 

да помислим на този 4 юли – деня, в който 

тази нация празнува своята независи-

мост. Всъщност, тя е обявена с резолюция 

на Конгреса два дни по-рано, но самата 

Декларация е подписана на 4-ти. В нея се 

казва: “Но когато един дълъг низ от злоупо-

треби и грабителства, преследващи не-

изменно една и съща цел, говорят, че този 

народ е застрашен да бъде поставен под 

властта на един абсолютен деспотизъм, то 

тогава негово право и негово задължение 

е да отхвърли подобно управление и да си 

избере нови пазители на своята бъдеща 

сигурност.” Колко актуално и днес – 242 

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

Каква невероятна футболна драма
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В навечерието на встъпването в длъж-
ност на Джо Байдън с думите на бившия 
вицепремиер в България Валери Симео-
нов си припомних как всъщност Амери-
ка става отделна държава.

„No taxation without representation“ е 
мотото на Американската революция в 
средата на XVIII век, с която тринайсетте 
колонии се отделят от Британската им-
перия и поставят началото на Съедине-
ните щати. Протестът на първите засел-
ници тук дошъл от това, че те не искали 
да плащат данъци на Англия, без да имат 
възможност да бъдат представлявани в 
техния парламент. Те смятали, че с това 
правата им на англичани са били нару-
шени и решили да се отделят. Просло-
вутото бостънско чаено парти е от този 
период.

В края на миналата седмица в ефира 
на проправителствената Нова Тв (вече с 
нов собственик) Симеонов заяви: „Кой-
то толкова много държи на представи-
телно управление в България и иска да 
участва в избора на това управление, да 
си хване самолета и да дойде в Бълга-
рия. Няма друго решение.“ Че за този ин-
дивид, случайно попаднал във властта, 
друго решение няма, е ясно. Това упра-
вление не може една улица да ремонти-
ра както трябва, камо ли да организира 
дистанционно и/или електронно гласу-
ване. Това обаче не означава, че не тряб-
ва да го изискваме от тях. А такива нагли 
и самодоволни изказвания да получа-
ват не само публично порицание, но и 
остър отпор пред урните.

И, да, много хора в социалните мре-
жи от години обясняват как българите в 
чужбина не трябва да гласуват. Но нека 
да им го обясня просто, така че дори и 
те да могат да го разберат.

Българите зад граница всяка година 
внасят близо два милиарда евро, кое-
то ни прави най-големият чуждестра-
нен инвеститор. Част от тези пари оти-
ват за различни такси и данъци – като 
ДДС например. С всички вече въведе-
ни ограничения и предложените нови 
всъщност ни поставят точно в същата 
ситуация като първите американци – 
плащаме данъци, но не сме представе-
ни в парламента.

Ние обаче революции не правим. Ма-
сово не гласуваме в САЩ и Канада – на 
последните избори тук гласуваха око-
ло 6,700 българи – близо 3,000 по-мал-
ко от парламентарните през 2014 г. Това, 
което правим, е да се възмущаваме във 
Facebook и от ефира на телевизиите, 
които за няколко дни обсъждат пробле-
ма. Тихи революции. Без резултат. И така 
разни псевдопатриоти, пълни идиоти, 
ще правят „революция“ на техния шови-
низъм, ксенофобия и политическа им-
потентност. По-подходящо обаче е Ва-
лери да си хване самолета и никога да 
не се завръща.

Бъдете здрави!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Псевдопатриоти, пълни 
идиоти: Валери, хвани си 
самолета и не се връщай

https://www.facebook.com/MarchelaTravel
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Б
ългария се превърна в остров 
на боклуците след обилните 
валежи от миналата седмица. 
След като водата се отдръпна, 
се появи друга стъписваща 

гледка - тонове боклуци на много мес-
та в реките. Водите бяха донесли всякак-
ви отпадъци - от пластмасови бутилки и 
найлонови торбички до хладилници и 
телевизори. По традиция тоновете бок-
луци предизвикват възмущение в соци-
алните мрежи, но виновни за замърся-
ването едва ли ще се намерят.

Едно от най-драматичните места бе 
река Искър край Своге, където водата 
бе буквално задръстена от всякакви от-
падъци. Тоновете боклуци се събраха в 
близост до ВЕЦ-а, а правителството от-
пусна над 200 000 лева за спешното му 
почистване.

„Същината на проблема е много по-
дълбока, а именно все по-честите пре-
ливания и проблеми, които създава ре-
ката. През годините има

все повече наводнения
Въпросът, който си задават жителите 

на общината, е дали причината са само 

лошите метеорологични условия“, ко-
ментира жената, подала сигнала за бок-
лука в Искър, Лора Петкова.

Град Средец също бе залят от вълна 
боклуци, след като местната река вди-
гна нивото си и заля мост. Кметът на 
града Иван Жабов обеща, че след като 

водите спаднат, отпадъците ще бъдат 
почистени.

Още едно плаващо сметище се появи 
няколко дни след потопите. Река Стру-
ма донесе огромно количество боклуци 
край село Невестино. Клоните и отпадъ-
ците са задръстили коритото при един 
от мостовете над реката. Преди седми-
ца съоръжението беше разрушено от 
придошлата вода, а седем дни по-късно 
се оказа, че мостът опасно се задръства 
заради все още прииждащите отпадъ-
ци, дънери и огромни камъни. От Общи-
на Невестино обясниха, че ще направят 
всичко възможно да почистят коритото 
на реката.

„Ще ни е трудно, от гледна точка на 
осигуряване на техника спрямо метео-
рологичните условия, трябва нивото на 

реката да спадне до нива, които да поз-
волят да се стигне до моста, за да се по-
чисти“, каза Василена Таскова, главен 
еколог на Община Невестино.

Лора Петкова пък, която сигнализира 
за плаващото сметище в Искър, разказа, 
че реката много често излиза от корито-
то си дори при не толкова лошо време. 
Тя попита

колко често реката 
се почиства

и от кого, както и дали са изграждани ня-
какви диги през годините.

„Интересното е, че има един проект, 
който е финансиран безвъзмездно от ЕС 
и е на стойност почти 6 млн. лв. Той е за 
изграждането на система за контрол на 
водите на река Искър. Стартът на про-
екта е от 2016 г. Аз питам къде са резул-
татите и на какъв етап е този проект от 
развитието си“, каза Петкова.

От ВЕЦ „Своге“ отказаха да поемат от-
говорност за проблема.

„Не се смятаме за виновни, защото 
този боклук винаги го е имало в река-
та. В момента го виждаме така натрупан 
заради високите води през последни-
те дни. Поради тази причина ВЕЦ-овете 
не работят и отпадъците остават в кори-
тото на езерото пред тях“, обясни Васил 
Шуманов, представител на ВЕЦ „Своге“.

След като правителството отпусна 
220 000 лева за почистването на Искър, 
премиерът призова кметът и областни-
ят управител възможно най-бързо да за-
почнат дейностите по почистването. „До 
последния отпадък трябва да се изчис-
ти“, поиска той, след като стана ясно за 
проблема.

XПлаващи сметища се появиха след 
наводненията отпреди седмица

България – островът
на боклуците

Сн.: БТА
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МВР като НСО 2: Ще охранява 
президент, премиер, Доган...
XПолицията ще има право да охранява и чиновници, за които има заплаха

С
ъздаването на паралелна На-
ционална служба за охрана 
(НСО), но в рамките на МВР, е 
напът да стане реалност. 

Във вторник на сайта на 
МВР е качена за обществено обсъждане 
нова наредба, която регламентира реда, 
по който полицаи ще охраняват „застра-
шени лица“.

Президентът Румен Радев наложи вето 
върху новите текстове, но то падна в пар-
ламента. Сега силовото ведомство фор-
мално завършва процедурата, като изда-
ва и правила, по които това ще се случва.

За необходимостта от създаването 
на две служби с на практика идентични 
правомощия така и не бе дадено смис-
лено обяснение. От проектонаредбата 
става ясно, че полицаи от различни ди-
рекции – ГДБОП, национална полиция, 
гранична, отряда за борба с тероризма 
и жандармерията – ще могат да осигу-
ряват 24-часова охрана на различни ка-
тегории длъжностни лица. Сред тях са 
тези с право на охрана от НСО – преми-
ер, президент, министри, председател на 
парламента, конституционни и върховни 
съдии, главен прокурор, вицепрезидент, 

депутати и др.
Главният прокурор Иван Гешев преди 

време обяви, че се е отказал от услугите 
на НСО, защото им нямал доверие. Той е 
пазен от служители на Бюрото за защита 
на свидетели.

Как ще се охранява?
Освен високопоставени длъжностни 

лица и свидетели по разследвания или 
съдебни дела, полицията ще може да 
охранява и чиновници, за чиято сигур-
ност има заплаха, става ясно от наредба-
та. Защитата ще се предоставя след сиг-
нал и решение на комисия в МВР, в която 
влизат главният секретар и шефовете на 
служби.

Охраната може да е лична, както и на 
жилище. Последната включва сигнало-
охранителна техника и пропускателен 
режим. За да изпълни задълженията си, 
полицията ще може да събира информа-
ция за охранявания – например за пъту-
вания или дали има огнестрелно оръжие, 
както и всякакви други данни, относими 
към охраната.

Не става ясно кой точно ще решава коя 
точно служба кого ще пази. Загатнато е, 

че това ще се прави от комисията, пред-
видена в закона за НСО. В нея влизат ше-
фът на НСО, главният секретар на МВР 

и председателят на ДАНС. Решенията се 
взимат с мнозинство, когато няма общо 
съгласие.
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BG ТЕЛЕГРАФ
България готви ново 
разхлабване на мерките

Властите в България се готвят да 
разхлабят още противоепидемич-
ните мерки. Това се разбира от 

среща при премиера Бойко Борисов на 
министри и представители на Нацио-
налния оперативен щаб. Окончател-
но решение ще бъде взето в четвъртък 
и при ръст на заболелите ще последва 
ново затягане. Самият Борисов е поставил въпроса за ресторантите, като е пред-
ложил да работят до 22.30 ч. с 50% от капацитета си, след като те заплашиха с 
протестно отваряне.

Реакторите за „Белене“ 
стават и за „Козлодуй“

Отлежаващото от години на 
площадката на АЕЦ „Белене“ 
оборудване за евентуалната 

бъдеща централа може да отиде за 
изграждането на седми блок в АЕЦ 
„Козлодуй". Това се разбира от прес-
съобщение на правителствената ин-
формационна служба след среща 
на премиера Бойко Борисов с Наско 

Михов, изпълнителен директор на АЕЦ „Козлодуй“. Според експертните доклади 
икономически, екологично и технически е възможно оборудването, предвидено 
за АЕЦ „Белене“, да се използва за нова мощност на „Козлодуй“.

Хр. Иванов: ГЕРБ спасява 
морския сарай на Доган
Законодателни промени, иници-

ирани от ГЕРБ, се опитват да спа-
сят незаконни постройки към 

имението на Доган. Това обяви пред-
седателят на „Да, България“ Хрис-
то Иванов. Чрез изменения в Закона 
за рибарството и аквакултурите, се 
предвижда узаконяването на неза-
конни постройки, ако те изпълняват 
няколко условия - да са за сезонно ползване, да са построени до влизането в 
сила на закона, да са разположени в селищно образувание или да граничат с ри-
барски пристанища.

КЕВР разреши на „Еврохолд“ 
да купи ЧЕЗ

Комисията за енергийно и водно 
регулиране (КЕВР) разреши на 
ЧЕЗ - Прага да продаде прите-

жаваните от него 67% от акциите от 
капитала на „ЧЕЗ Разпределение Бъл-
гария“ на дружеството от групата „Ев-
рохолд България“ - „Ийстърн Юро-
пиън Електрик Къмпъни“. Решението 
подлежи на обжалване пред Админи-

стративен съд София-град в 14-дневен срок. От КЕВР уточниха, че се произнасят 
не за всички дружества на ЧЕЗ в България, а за това, за което е внесено искане, а 
именно „ЧЕЗ Разпределение България“.

Всеки пети с COVID-19  
в България с новия щам?
Почти всяка пета положителна 

проба за COVID-19 в България 
е съмнителна за новия вари-

ант на коронавируса, който е мно-
го по-заразен. Това каза председа-
телят на Националния оперативен 
щаб проф. Венцислав Мутафчийски 
по време на работно съвещание при премиера. „Няма още доказателство, това е 
само предположение. Дали сме за секвениране тези проби в Националния цен-
тър по заразни и паразитни болести“, поясни той.

https://angelovrealtor.com/
https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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С
ветовна новина за коронави-
руса дойде от Пазарджик. Там 
се роди бебе с антитела сре-
щу COVID-19. То се появило 
на бял свят, след като майка-

та била лекувана от коронавирус.
Това е безпрецедентен случай не само 

за града, но и за научната общност. До-
сега в света се смяташе, че по време на 
бременност майката не може да преда-
де коронавируса на бебето в утробата й. 
В болницата в Пазарджик обаче лекари-
те установяват точно обратното. Факти-
те им се базират на антигенен тест, на-
правен на бебето.

28-годишната Йорданка Брандийска 
се заразила с коронавирус два месеца 
преди раждането.

„Започнах да кашлям. Вечерта вди-
гнах лека температура – 37,5. Обадих се 
на д-р Иван Китов и той препоръча да си 
направя PCR тест или бърз тест“, разказа 
тя пред NOVA.

Д-р Китов, който следи бременността 
на жената, забелязал нещо необичайно 
при развитието на плода след заразява-
нето на майката. „Имаше ретардация на 

плода, т.е. намаляване на неговото раз-
витие като килограми и дължина. Око-
лоплодните води също бяха намалени“, 
казва той.

Тъй като имало риск за плода, лекари-
те решили да извадят бебето чрез цеза-
рово сечение две седмици преди терми-
на

Момиченцето 
се родило здраво

След няколко изследвания, включи-
телно кръвни и антигенен тест, лекарите 
установяват нещо необичайно.

„Изолирахме и открихме IgG анти-
тела, IgM бяха отрицателни. Обсъдихме 
с всички в отделението, че това най-ве-
роятно са трансплацентарно преминали 
антитела“, каза д-р Здравка Пировона, 
началник на неонатологичното отделе-
ние на МБАЛ-Пазарджик.

„Навсякъде това се отрича. В едно от 
изследванията цитираха 112 случая, при 
които няма предаване, но клиниката 
плюс антителата говорят за това, че бе-
бето се е разболяло вътреутробно“, ко-
ментира д-р Илиян Траянов, началник 

на АГ отделението в МБАЛ-Пазарджик.
„Много съм изненадана и нямам обяс-

нение как изобщо може да се случи това 
– как е преминал вирусът през плацен-
тата, за да може бебенцето да има анти-
тела“, казва майката. И допълва: „Пред-
стои ни да направим още един тест за 
количествени антитела на детето“.

Към момента 28-годишната жена и мо-
миченцето й са в отлично състояние и са 
си у дома.

Във вторник бе съобщено, че в Бъл-

гария е регистриран рекорден брой па-
циенти, излекувани от COVID-19 - 7533. 
Данните на единния информационен 
портал показват също и увеличение на 
новозаразените и починалите от коро-
навирусната инфекция.

Новите случаи се увеличават до 570. 
Направени са 7964 теста, от които 3001 
са PCR, а 4963 антигенни. Положителни-
те проби за коронавируса са съответно 
9,9% и 5,5%. Новозаразените медицин-
ски служители са 17.

XМайката лекувана от коронавирус преди раждането, детето с антитела

Бебе от Пазарджик – първото, 
заразено с COVID-19, преди да се роди

http://imgtrucking.com
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М
илиони кученца се прена-
сят нелегално от Източна 
Европа, за да се продават 
в Германия и други държа-
ви, където цените за тях са 

значително по-високи. Животните често 
са заразени, неимунизирани или с под-
правени документи, а купувачите в За-
падна Европа биват лъгани за произхода 
на четириногите, които много често са от 
нелегални развъдници в България. А ус-
ловията в тях обикновено са ужасяващи 
- животните се използват като машини за 
разплод, а новородените често тънат в 
мръсотия и мизерия.

Кучетата нерядко са толкова болни, че 
умират бързо след продажбата, но тра-
фикантите от „кучешката мафия“ печелят 
невъобразими суми, пише „Дойче Веле". 
Според експерти този бизнес междувре-
менно носи печалби, които са сравними с 
тези от трафика на наркотици.

Купуваш куче и 
продавачите изчезват

На бума на този нелегален бизнес в 
България е посветен и репортаж на ко-
респондента на АРД в Югоизточна Ев-
ропа Кристиан Лимперт. Той разказва за 
битката, която активистите от Органи-
зацията за защита на животните „Четири 
лапи България“ водят срещу нелегални-
те развъдници и продажбите на кучета, 
но констатира, че българските власти са 
претоварени и неспособни да се справят 
с проблема. „Един поглед в интернет по-
казва защо е така - български развъдни-
ци предлагат по хиляди малки кученца за 
продажба ежедневно. Много от тях зами-
нават и за Германия“, отбелязва Лимперт.

Последиците от тази търговия са ясни. 

26-годишната Лаура Кьолер, която живее 
в Северна Германия, преди около годи-
на решила да закупи куче за своите ро-
дители и попаднала на обява в интернет. 
Кученцето Чико изглеждало много слад-
ко на снимката, цената от 600 евро също 
била приемлива. Лаура твърди, че цяла-
та обява изглеждала много редовна. След 
като се свързала с продавача по имейл, й 
предали кученцето. От радост, че го дър-
жи в ръцете си, тя не обърнала внимание 
на факта, че цялата процедура протекла 
светкавично.

„Ние сложихме парите на масата и си 
тръгнахме, но не получихме никакъв до-
говор за продажба, нито имунизационен 
паспорт, макар че собственичката преди 
това ни уверяваше, че кучето е ваксини-
рано и обезпаразитено“, спомня си Лаура. 
Само ден по-късно обаче се наложило ку-
ченцето да бъде евтаназирано, защото 
било нелечимо болно, а от продавачката 
липсвала всякаква следа. То било заразе-
но с вирус, типичен за кучетата от Източ-
на Европа. Самата Лаура предполага, че 
зад подобни продажби се крие „кучеш-

ката мафия“, но се страхува да тръгне по 
следите й.

Надеждата: новият 
закон на ЕС

А много от тези следи водят именно 
към България. Магдалена Пенева от „Че-
тири лапи България“ възлага големи на-
дежди на един нов закон, който влиза в 
сила в ЕС от април тази година. В него е 
предвидено онлайн платформите да ве-
рифицират всички търговци на живот-
ни. Разрешени ще са вече само продаж-
бите на законно регистрирани животни. 
Пенева се надява, че по този начин ще се 
сложи бариера пред нелегалната търго-
вия с малки кученца, и настоява въпрос-
ният европейски закон да се прилага 
във всички страни членки. „В този случай 
всички развъдници ще получат индиви-
дуални идентификационни номера и ще 
бъдат лесно откриваеми. Това ще улесни 
и достъпа до информации за първона-
чалния собственик на кучетата“, казва тя 
в репортажа на АРД.

Но това няма да отмени нуждата от 

контрол, защото, по думите на Пенева, 
идентификационните номера също се 
поддават на фалшифициране. Затова тя 
апелира към съзнанието и чувството за 
отговорност на онези, които си купуват 
куче - да избират домашния си любимец 
само в регистрираните развъдници, за-
щото само тогава човек може да бъде си-
гурен, че всичко е редовно и животното 
е здраво.

Преди година от организацията за за-
щита на животните „Четири лапи“ изчис-
лиха, че само чрез малките обяви в eBay 
ежегодно се продават по 2,3 млн. кучета, 
в повечето случаи от нелегални развъд-
ници. Средната печалба от една подобна 
продажба е 700 евро. Това означава, че 
само от продажбите в eBay се печелят по 
1,6 милиарда евро годишно!

Купуваш кученце, но то 
умира. От България ли е?
XМного нелегални развъдници в страната 

продават в чужбина болни и заразени животни

https://www.mbglogistics.com/
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Б
ългарка, измамила с почти 
1000 евро свой евентуален 
работодател, ще бъде съдена 
в Германия, а присъдата, коя-
то може да получи, е до 10 го-

дини затвор.
Варненският окръжен съд допусна ек-

страдицията на 45-годишната Анна С. за-
ради разследването за измами. Тя е обя-
вена за международно издирване във 
връзка с издадена Европейска заповед 
за арест (ЕЗА) от Районния съд в Мемин-
ген на 02.11.2017 г.

Анна С. е задържана на 12.01.2021 г. от 
служителите на РУ-Провадия. Компетен-
тен да разгледа искането за екстради-
ция е окръжният съд по местоживеене 
на лицето – в случая Окръжен съд-Ва-
рна.

45-годишната българка се издирва от 
германските власти по обвинение, че 
в периода 28.11.2016-30.11.2016 г. е из-
вършила три измами и два опита, като е 
присвоила 930 евро.

На 28 ноември 2016 г. Анна С. се свър-
зала с работодател в Марктобердорф, 
пуснал обява, че търси кухненски работ-
ници за ресторанта си. Поискала му 150 

евро за самолетен билет, които той пре-
вел още същия ден.

На следващия ден Анна отново позвъ-
нила на бъдещия си работодател в Гер-
мания и поискала още 280 евро, за да 
мине границата, на която била спряна 
заради стари финансови задължения. 
Исканата сума отново й била преведе-
на веднага.

По-късно същия ден

получила допълнително 
500 евро

след като мним митнически служител 
се обадил на ресторантьора, за да му 
обясни, че без тази сума Анна не може 
да напусне България. С подобни сцена-
рии били направени още два опита за 
измама.

Според германския НК престъпление-
то се наказва с „лишаване от свобода“ до 
10 години, докато по българското зако-
нодателство е предвидено от 1 до 6 го-
дини затвор, уточнява БНТ.

Пред съдебния състав на Варненския 
окръжен съд Анна С. отказа да бъде до-
броволно екстрадирана. Тя обясни, че 
се грижи за болната си сестра и е трудо-

во заета и помоли да не бъде трансфе-
рирана.

Варненският окръжен съд обаче пре-
цени, че няма законови основания да 
бъде отказана екстрадицията на 45-го-
дишната Анна С. и затова тя ще бъде пре-
дадена на германските власти. Потвърде-

на беше и наложената й най-тежка мярка 
за неотклонение „задържане под стража“ 
до предаването й на съответните компе-
тентни власти на молещата държава.

Определението на Окръжен съд-Варна 
подлежи на обжалване пред Апелативен 
съд-Варна в 5-дневен срок.

X45-годишната жена беше издирвана с Европейска заповед за арест заради измамата

10 г. затвор грозят българка, 
измамила с €1000 шефа си в Германия

Сн.: БНТ

http://imgtrucking.com
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Ще бъдат ли гарантира-
ни избирателните права 
на българите в чужбина? 
Този въпрос става все по-
актуален на фона на нови-

ните от различни институции, че зара-
ди пандемията от коронавирус може да 
има проблеми при разкриването на сек-
ции за гласуване в някои от държавите, 
в които живеят наши сънародници.

Провокирани от неяснотите, от Асо-
циация „Прозрачност без граници“ по-
искаха отговори от Външно министер-
ство за това как организира гласуването 
на българите в чужбина.

„Министерството на външните работи 
има особено важна роля за подготовка-
та на изборите в чужбина, така че да га-
рантира законово установеното право 
и задължение на всеки български граж-
данин, живеещ в чужбина, да участва в 
избори. Предвид ограничителните про-
тивоепидемични мерки в различните 
държави, които могат да възпрепятстват 
гласуването на нашите сънародници, за 

нас е необходим отговор на важни въ-
проси“, написаха от Асоциацията.

Те поискаха да разберат дали са пред-
приети мерки по дипломатически път, 

които да изяснят какви са условия-
та и специфичните изисквания за ор-
ганизиране на избори на територията 
на държави, в които живеят компакт-

ни общности на български граждани, 
включително в градовете, в които тра-
диционно се провеждат избори.

„Извършват ли се консултации с ди-
пломатическите представители на тези 
държави, така че да се изяснят възмож-
ностите за разкриване на секции както в 
дипломатическите и консулските пред-
ставителства, така и в градовете с ком-
пактни

общности на 
български граждани

и в градовете, в които традиционно се 
провеждат избори?“, попитаха още от 
Асоциацията.

Членовете й настояват Външно да от-
говори на въпроса и дали предвижда 
провеждането на информационна кам-
пания сред българските граждани, която 
да ги информира за начина на гласува-
нето им според противоепидемичните 
мерки на съответните държави. „Про-
зрачност без граници“ пита и дали МВнР 
предвижда периодично информиране 
на българската общественост относно 
мерките, които предприема във връзка 
с подготовката на изборите в чужбина.

„Считаме, че отговорите на тези въ-
проси са важни не само за нас, но пре-
ди всичко за нашите сънародници в 
чужбина. В тази връзка и с оглед крат-
ките срокове за тази сериозна задача, 
призоваваме Министерството на външ-
ните работи да положи максимално ин-
тензивни и бързи усилия за гарантира-
не правата на тези български граждани 
и за своевременното информиране на 
българската общественост относно 
предприеманите мерки“, се казва още в 
писмото на „Прозрачност без граници“.

Ще има ли проблем 
с гласуването на 
българите в чужбина?

X„Прозрачност без граници“ със серия 
въпроси към Външно министерство

https://www.facebook.com/MVI-Quality-Service-111017603735838
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Ч
икаго вече участва актив-
но в политическия живот на 
България, след като няколко 
души се включиха в учредя-
ването на новата партия „Ре-

публиканци за България“.
Заместник-председателят й Павел 

Вълнев, който е собственик и на най-
голямата транспортна компания тук - 
„Америфрейт системс“, последва при-
мера на американските политици и се 
срещна с представители на бизнеса, 
културни организации и училища, за да 
чуе идеи за развитието на България.

„За да сме извън България, това озна-
чава, че нещо не ни е харесвало, и сега 
бихме искали да бъдем в крак с време-
то и да го направим и да бъде по-добро“, 
казва Кина Бъговска, един от основа-
телите на Българо-американския цен-
тър за културно наследство в Чикаго. Тя 
беше част от поканените на срещата в 
офиса на „Америфрейт системс“.

Срещата на Вълнев дойде часове след 
като вицепремиерът Валери Симеонов 
възмути българите в чужбина с поредно 
нагло изказване.

„Който толкова много държи на пред-
ставително управление в България и 
иска да участва в избора на това упра-
вление, да си хване самолета и да дойде 
в България. Няма друго решение“, заяви 
Симеонов в ефира на проправителстве-
ната Нова Тв.

„Възмутена съм, обидена съм. Бълга-
рите в чужбина не сме стока за българ-
ските политици да идват тук, да ни съби-
рат, да ни говорят едни глупости и после 
да не ни зачитат.

Мисля, че е грозно и жалко г-н Симе-
онов да каже, че ние трябва да се при-
берем в България, за да гласуваме в 
момент на COVID“, коментира Натали 
Стоянова, транспортен консултант, кой-
то дълги години работи с компаниите на 
Павел Вълнев.

Българите на срещите през уикенда

поискаха от Вълнев да 
работи за въвеждане на 
дистанционното гласуване

което вече е заявен приоритет на пар-
тия „Републиканци за България“.

„Ще бъде по-лесно за нас да гласува-
ме електронно поради големите разсто-
яния, поради дните за гласуване, защото 
много хора работят и нямат възможност 
да отидат до урните“, смята Стоянова. - 
„То обаче не се случва, защото на нито 
един политик не му е изгодно, тъй като 
българинът, живеещ зад граница, има 
мнение, което не е подвластно на пари. 
Ние не можем бъдем купени, ние не мо-
жем да бъдем заплашени, ние не можем 
да бъдем уплашени. Ние ще кажем точ-
но какво мислим, за кого го мислим, как 
го мислим и без да ни е страх, което едва 
ли би помогнало на някой от нашите по-
литици в момента.“

Павел Вълнев

събра и идеи от родните 
бизнесмени в Чикаго

за подобряване на икономическия кли-
мат в България.

„Ние сме извън България и виждаме 
каква е икономиката на всички остана-
ли страни, и най-вече в Щатите, къде-
то е една от най-перспективните и най-

силни икономики, не виждам защо да 
не участваме в политиката на България“, 
коментира собственикът на Superior 
Overnight Services Венци Динков.

Да подкрепи с идеи и съвети своя дъл-
гогодишен приятел Павел Вълнев дойде 
и легендарният бизнесмен и имигрант 
Шефкет Чападжиев.

„Единственият, който виждам по мои-
те стъпки - върви той“, каза Чападжиев. 
– „Аз мисля, че Павката върви по същия 
път. Аз си спомням тук какви неща пра-
веше той за българите, пикник и т.н. Той 
го правеше от него си, не му помагаше в 
бизнеса, той просто искаше да направи 
нещо добро за България.“ Според него 
щедростта и острият бизнес ум са най-
добрите качества във Вълнев.

„Когато се е налагало някога да бъдем 
подкрепяни финансово, никога не ни е 
отказвал финансова подкрепа, когато 
Българо-американският център за кул-
турно наследство е правил събитие, и те 
са ни подкрепяли“, коментира Кина Бъ-
говска от културния център.

Думите й потвърдиха всички от при-
състващите на срещата.

„Лично той ми е помагал, когато рабо-
тех в предишното училище, и е дарявал 
пари без никакъв проблем, и е искал да 
помага на българските училища, на бъл-
гарската кауза, така че мисля, че това е 
човек с размах, знае какво прави в биз-
неса, знае какви са му целите и ги пости-
га“, казва учителят по история в „Малко 
Българско Училище“ Стоян Дечев.

На срещата дойдоха и конкуренти 
на Вълнев от различни бизнеси, които 
също изразиха подкрепа за него. „Гово-
рим за

човек, който 
е показал резултати

и е успял в една страна, където е мно-
го трудно да успееш и да станеш воде-
ща фигура“, казва Динков. Според него 
успехът на Вълнев се дължи на „негова-
та находчивост, на неговия ум, на това, 
че винаги подбира правилния персонал, 
има определена цел и я постига. Това е 
човек, който знае за какво става въпрос.“

Собственикът на „Малинчо“ Калин 
Пенчев смята, че изборът на Павел Въл-
нев да влезе в политиката е „интересен“, 
но не се съмнява в неговия успех. „За да 
постигне такъв бизнес, да го направи, 
той трябва да има някакви качества, и то 
сериозни, и при всички случаи не е чо-
век за подценяване“, коментира Пенчев. 
– „Той не говори много, но принципно, 
който много говори, не върши много ра-
бота, който малко говори - върши пове-
че работа. Аз лично на изборите мога да 
кажа, че ще гласувам за него… Въпреки 
че сме конкуренти, да му дадем шанс.“

Павел Вълнев отнесе идеите на съна-
родниците си в Чикаго към България, 
където в следващите 3 месеца ще се 
включи активно в предизборната кам-
пания за предстоящите парламентарни 
избори, които президентът Румен Радев 
назначи на 4 април.

Павел Вълнев събра 
българи в Чикаго за идеи 
за промяна на България 
XБизнесмени, учители и културни дейци поискаха дистанционно 

гласуване и по-активно участие в обществения живот на България
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Демокрацията възтържествува. 
Волята на народа е чута и во-
лята на народа е изпълнена. 
Това обяви Джо Байдън, след 
като се закле като 46-ия пре-

зидент на САЩ и след като обеща, че за 
Америка настъпва нов ден.

В първата си реч като президент на 
САЩ Байдън неколкократно акцентира 
на нуждата от обединение и сплотеност.

„Моята надежда е да сплотя Америка 
отново и умолявам американците да се 
присъденият към тази моя кауза“, каза 
Байдън в първите минути след встъпва-
нето си в длъжност.

Той посочи коронавируса, теорията за 
превъзходството на бялата раса, екстре-
мизма, гнева и разделението сред ос-
новните предизвикателства пред стра-
ната.

„Обединени, можем

да направим велики неща –
да възстановим работни места, децата 
ни да учат в безопасни училища, да над-
делеем над смъртоносния вирус, да на-
правим Америка водеща сила за добро 
в света“, каза още Байдън.

Той не подмина и нападението над Ка-
питолия в началото на месеца. „Има мно-
го да поправяме, да възстановяваме, да 
лекуваме, да изграждаме и да печелим. 
Малцина са били в по-трудни времена 
от тези, в които сме сега“, каза още нови-
ят президент.

Байдън се обърна и към опонентите 
си: „Чуйте ме, преценете ме. Ако не сте 
съгласни с мен, така да е – това е демо-
крацията, това е Америка. Но несъгла-
сието не бива да води до разединение. 
Обещавам ви – ще бъда президент на 
всички американци. Обещавам, че ще се 
боря също толкова силно за тези, кои-
то не ме подкрепиха, колкото и за тези, 
които го направиха.“

„Знам, че има много хора, които не 
могат да заспят от тревоги дали могат 
да осигурят здравеопазване на семей-

ства си. Обещавам ви, че ще на-
правя всичко възможно да про-
меня това. Трябва да спрем тази 
вътрешна гражданска война на 
града срещу селото. Ако сме в 
състояние да видим през погле-
да на другия, тогава можем да 
извлечем много ценни поу-
ки“, каза още Байдън. Той 
завърши речта си с при-
зив за минута мълчание 
в знак на почит към по-
чиналите от коронаривус 
над 400 000 души в САЩ.

Преди Байдън клетва 
като вицепрезидент поло-
жи и Камала Харис. С това тя влезе в ис-
торията като

първата жена 
вицепрезидент в САЩ

и като първата цветнокожа американка 
вицепрезидент. Камала Харис се закле 
пред Соня Сотомайор, първата жена от 
латиноамерикански произход, станала 
член на Върховния съд.

Байдън и Харис встъпиха в длъжност 
на церемония, различна от всички до-
сега. Тържественото събитие се състоя 
в опустялата столица Вашингтон, по-
ставена под засиленото наблюдение на 
разположените в града военни.

Жителите на Вашингтон бяха прикане-
ни да си останат у дома и да наблюдават 
по телевизията и онлайн церемонията, 
за да не се излагат на никакви рискове, 
свързани с епидемията от COVID-19.

След щурма на американския парла-
мент столицата на САЩ се превърна в 
укрепен военен лагер. Повече от 20 000 
национални гвардейци, военни резер-
висти патрулираха въоръжени в града. 
Поставени бяха

заграждения 
и бетонни блокове

за да бъдат защитени знакови сгради 
като Белия дом и Капитолия и да бъдат 

блокирани основни пътни артерии. Ве-
терани от войната в Ирак казват, че цен-
търът на Вашингтон приличал на Зеле-
ната зона в Багдад.

Огромната зелена площ, която се 
простира от монумента на Линкълн до 
Капитолия, бе затворена за граждани. 
По традиция именно там се събираха 
хиляди американци, за да поздравят но-
вия си президент. Вместо това простран-
ството се превърна в „поле от знамена“ 
– близо 200 000 флага, които предста-

вляваха гражданите, които не са могли 
да присъстват на полагането на клетва.

По време на цялата церемония Джо 
Байдън бе съпътстван плътно от съпру-
гата си Джил. Тя ще запази работата си 
на пълен работен ден, след като се пре-
мести в Белия дом. Д-р Байдън продъл-
жи да преподава в Колежа на Северна 
Вирджиния през осемте години, през 
които служи като втора дама, докато ра-
ботеше в тясно сътрудничество с исто-
рическата Мишел Обама.

Джо Байдън обеща 
нов ден за Америка
XНовият президент и вицепрезидент 

се заклеха и поеха властта

Снимки: БТА
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Часове преди да 
напусне Белия дом, 
Доналд Тръмп по-
милва бившия си 
съветник Стив Ба-
нън, амнистира 73-
ма души и намали 
присъдите на още 
70. Сред имената не 
е самият Тръмп, ня-
кой от фамилията 
му или личният му 
адвокат Руди Джу-
лиани.

Банън бе осъден 
заради присвоява-
не на пари от кам-
пания уж в подкре-
па на стената по границата с Мексико 
– един от символите на Тръмп.

В двата списъка на амнистираните са 
още Елиът Бройди – бивш ръководи-
тел на набирането на средства за пре-
зидента, нарушил законите за лобиране 
в полза на друга държава, както и бив-
шият кмет на Детройт Куами Килпатрик, 
излежаващ 28-годишна присъда затвор 
за корупция. Рапърите Лил Уейн и Кодак 
Блек, осъдени за нарушаване на феде-

ралните закони за огнестрелно оръжие, 
също са оневинени.

По-рано държавният глава помилва 
редица свои доверени лица, които бяха 
на подсъдимата скамейка. Става дума за 
бившия ръководител на предизборния 
му щаб Пол Манафорт, както и бившия 
помощник на президента по национал-
ната сигурност Майкъл Флин и бив-
шия съветник на американския лидер 
Роджър Стоун.

Лейди Гага изпя 
химна на Америка

Лейди Гага, която е близка приятел-
ка на семейство Байдън, изпълни химна 
на САЩ на церемонията по полагане на 
клетва на новия държавен глава. За из-
пълнението Лейди Гага беше с впечат-
ляващ ансамбъл, съчетаващ черно сако 
с голяма златна брошка на гълъб, дър-
жащ клонка, и малиново-червена пищ-
на пола. Лейди Гага пя точно преди по-
лагането на клетвата от Камала Харис. 

След като Харис положи клетва, пя и 
облечената в бял тоалет латинозвезда 
Дженифър Лопес.

Тя изпълни песента This Land Is Your 
Land - една от най-популярните фолк 
песни на страната. Тя е на Уди Гътри от 
1940 г. на базата на съществуваща мело-
дия на „Картър Фемили“, която е написа-
на като отговор на много по-прочутата 
God Bless America на Ървинг Бърлин.

В 12 без 5: Десетки помилвания 
за близки на бившия президент

На тръгване от Белия дом вече бивши-
ят президент Доналд Тръмп обяви, че се 
надява, че това не е „дългосрочно сбогу-
ване“. „Обичаме ви, ще се върнем под ня-
каква форма“, каза той на военната база 
Андрюс, откъдето отпътува за Флорида.

Тръмп не спази традицията да пре-
даде лично властта на новия държавен 
глава, но спази друг обичай - да остави 
писмо на приемника си. Той е направил 
това, преди да напусне Белия дом, увери 
говорителката му Джъд Диъри няколко 

минути след заминаването му.
Според CNN краткото послание е ос-

тавено в Овалния кабинет. Съдържание-
то на писмото засега остава неизвестно.

Тръмп, който отказа да признае из-
борното си поражение преди повече 
от два месеца, още не е поздравил Джо 
Байдън за победата му.

Вицепрезидентът Майк Пенс не при-
съства на прощалната церемония на 
Тръмп, тъй като спази традицията и 
участва в инауграцията на Джо Байдън.

Тръмп на тръгване: 
Ще се върнем някак пак
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Protect your world
Auto • Home • Life • Retirement

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

Call or stop by for a free quote.

Meglena Barashka
630-468-2990
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Call me today to discuss your options.
Some people think Allstate only protects your car. Truth 
is, Allstate can also protect your home or apartment, your 
boat, motorcycle - even your retirement and your life. And 
the more of your world you put in Good Hands®, the more 
you can save.

Починалите от COVID-19  
в САЩ - над 400 000

Броят на смъртните случаи от ко-
ронавирус в САЩ достигна в по-
неделник 400 000 – преломен мо-

мент, който беше немислим преди почти 
година. Над 2 милиона души са почи-
нали в световен мащаб. САЩ обаче е 
най-пострадалата държава, въпреки че 
съставлява по-малко от 5 процента от 
световното население. САЩ потвърдиха 
първия си случай на вирус в Сиатъл на 21 януари 2020 г. Почти година по-късно 
в САЩ са заразени 24 милиона души.

Жена опитала да продаде 
компютъра на Пелоси

Американка е заподозряна, че е ис-
кала да продаде на руското разуз-
наване компютъра на председа-

телката на Камарата на представителите 
в САЩ Нанси Пелоси. Той е бил открад-
нат по време на щурма на Капитолия 
на 6 януари. Според обвинителния акт 
22-годишната Райли Джун Уилямс от 
щата Пенсилвания е била част от раз-
мирниците, проникнали в сградата на 

Конгреса. Опитът за продажба се провалил поради неуточнени причини и тя все 
още държи компютъра или го е унищожила.

Администрацията на Тръмп 
извърши 13-ата си екзекуция
Администрацията на отиващия си 

президент Доналд Тръмп извър-
ши 13-тата си екзекуция от юли 

насам – само пет дни преди встъпва-
нето в длъжност на новоизбрания пре-
зидент Джо Байдън, който е противник 
на смъртното наказание. Дъстин Хигс, 
осъден за убийството на три жени в Ме-
риленд през 1996 г., е третият за тази 
седмица, който получи смъртоносна инжекция. Адвокатите на Хигс твърдят, че 
екзекуцията на клиента им е несправедлива, защото не той е натиснал изстрели-
те, убили невинните жертви през 1996 година.

Оръжейната асоциация  
на САЩ обяви фалит

Националната оръжейна асоциа-
ция (NRA) на САЩ – най-големи-
ят лобист за носенето на оръжие 

– е подала молба за фалит заради пре-
структуриране. „Планът може да бъде 
обобщен просто: напускаме Ню Йорк и 
правим планове за пререгистрация на 
NRA в Тексас“, се казва в изявлението. В 
рамките на процедурата по несъстоя-

телност асоциацията възнамерява да рационализира своите дейности и не пла-
нира да уволни нито един от служителите си.

Здравният министър  
Алекс Азар подаде оставка
Министърът на здравеопазване-

то на САЩ Алекс Азар официал-
но подаде оставката си с писмо 

до Доналд Тръмп. В него той осъди на-
падението на американския Конгрес. 
В писмото си Азар заявява, че ще осво-
боди поста по обяд на 20 януари, когато 
избраният за президент Джо Байдън ще 
встъпи в длъжност. Атаките срещу Капи-
толия бяха щурм срещу нашата демокрация и срещу традицията за мирно преда-
ване на властта, която САЩ първи в света въведоха, посочи министърът.

US ТЕЛЕГРАФ

https://agents.allstate.com/maggie-barashka-oakbrook-terrace-il1.html?utm_source=GMB&utm_medium=Website
https://www.google.com/maps/place/RVN+Logistics+Inc/@41.9702349,-87.766378,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xbbd81392a9c96c35!8m2!3d41.9702349!4d-87.766378
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Н
овият президент на САЩ 
Джо Байдън започва да де-
монтира политиките на 
предшественика си Доналд 
Тръмп още от първите часо-

ве на власт. Той приключи деня на встъ-
пването си в длъжност в сряда, като из-
ползва правомощията си да прокара 
промени в политиките по отношение на 
жилищата, студентските заеми, измене-
нието на климата и имиграцията.

Байдън, който обещаваше да отмени 
редица от предприетите от бившия пре-
зидент Тръмп политики, обяви десетина 
изпълнителни действия. Сред тях: пов-
торно присъединяване към Парижко-
то споразумение за климата; отмяна на 
забраната за пътуване на граждани на 
няколко мюсюлмански държави; удъл-
жаване на паузата при плащанията на 
федерални студентски заеми; спира-
не на изгонванията от имоти под наем 
и възбраните; задължение за носене на 
маски при междущатски пътувания и 
във федерални сгради.

Повечето от мерките отменят пре-
дишни действия на Тръмп и не изискват 
действия на Конгреса.

Но Байдън представя и дългоочаква-
но предложение за имиграция, което ще 
осигури път към гражданството на ми-
лиони имигранти без документи - то ще 
трябва да бъде одобрено в Капитолия.

Тази мярка, както и неотдавнашното 
му предложение за 1.9 трлн. долара за 
разходи за икономическо възстановява-
не и ваксинации срещу COVID, ще бъдат 
оспорвани в Конгреса, където демокра-
тите имат крехко мнозинство.

По-широк набор от действия ще бъ-
дат предприети през следващите девет 
дни след встъпването в длъжност, обя-
виха от канцеларията на Байдън. Тези 
мерки включват разширяване на тества-
нето за COVID-19, както и това, че прави-
телството ще фаворизира американски 
стоки при покупките си.

Какво ще стане 
с имиграцията

Приоритет на Байдън са 11-те млн. 
души, живеещи незаконно в САЩ. Той 
обеща да създаде постоянна защита за 

младите мигранти в програмата за от-
ложено действие за пристигане в дет-
ска възраст (DACA), известна като „Меч-
татели“ (по името на проектозакона 
Development, Relief, and Education for 
Alien Minors Act - DREAM, който така и не 
бе одобрен от Конгреса).

Стартирана от бившия президент Ба-
рак Обама, когато Байдън беше ви-
цепрезидент, в момента програмата 
осигурява защита при депортиране и 
възможност за получаване на разре-
шение за работа за приблизително 645 
000 души, пристигнали нелегално в САЩ 
като деца.

Републиканската администрация на 
Тръмп се опита да сложи край на DACA, 

но беше спряна от федералния съд. 
Програмата все още е изправена пред 
съдебно оспорване в Тексас.

Вицепрезидентът Камала Харис заяви 
в интервю за испаноезичната телевизия 
Univision на 12 януари, че администра-
цията планира да съкрати времето за из-
чакване на гражданство и да позволи на 
притежателите на DACA, както и на по-
лучателите на временно защитен статут 
(TPS), да „получават автоматично зелени 
карти“, но не каза изрично кога и как ще 
настъпят тези промени.

Бежанците
Тръмп затвори така наречените от 

него „вратички“ в системата за убежи-

ще и приложи припокриващи се поли-
тики, за да направи по-трудно търсене-
то на убежище в САЩ. Една програма на 
Тръмп, наречена „Протоколи за защита 
на мигрантите“ (MPP), принуди десет-
ки хиляди търсещи убежище да чакат в 
Мексико за изслушвания в американски 
имиграционен съд. По време на кампа-
нията Байдън каза, че ще приключи про-
грамата на първия си ден. Преходният 
му екип обаче заяви, че демонтиране-
то на MPP и възстановяването на други 
защитни мерки за убежище ще отнемат 
време.

Събиране на семействата
Преходният екип на Байдън обеща 

незабавно да създаде федерална работ-
на група за събиране на деца, отделени 
от родителите си, съгласно една от най-
противоречивите политики на админи-
страцията на Тръмп.

Хиляди деца бяха разделени от ро-
дителите си, когато Тръмп приложи 
политика на „нулева толерантност“ за 
преследване на всички преминаващи 
границата, включително семейства, за 
незаконно влизане. Въпреки че Тръмп 
официално обърна политиката през 
юни 2018 г. на фона на международни 
критики, някои деца продължиха да бъ-
дат разделени по други причини. Адво-
катите все още търсят родителите на по-
вече от 600 разделени деца.

Пътувания и визи
Едно от първите действия на Тръмп 

след встъпването му в длъжност през 
2017 г. беше забраната за пътуване на 
граждани от няколко държави с пре-
обладаващо мюсюлманско население. 
След правни оспорвания Върховният 
съд на САЩ потвърди преработената 
версия на забраната през 2018 г. Оттога-
ва тя е разширена до 13 държави.

Байдън обеща незабавно да отмени 
забраните, които бяха издадени с изпъл-
нителни укази и заради това биха могли 
да бъдат спрени лесно от президента.

С мигрантите и климата: 
Започва „демонтацията“ Тръмп

XНовият президент предприема бързи политики 
за заличаване на наследството на стария

Сн.: БТА

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743
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21 
трилиона долара, 
или 102 процента 
от брутния вътре-
шен продукт (БВП) – 
на толкова възлизат 

държавните задължения на САЩ в края 
на мандата на Доналд Тръмп. По-зле не 
е било от края на Втората световна вой-
на насам. Но и частните дългове на хо-
рата в Америка са толкова високи, кол-
кото никога преди, започвайки от самия 
Тръмп, който има 400 милиона долара 
задължения – значителна сума дори и за 
милиардер.

При това причината е не само в пан-
демията, пишат „Ди Цайт“ и „Дойче Веле“. 
Още преди нея, през четвъртото три-
месечие на 2019 година, на всяко дома-
кинство в Америка са се падали средно 
по 115 000 долара задължения. И отто-
гава те са продължили да нарастват: по 
данни на аналитичния отдел на аген-
ция Moodys в края на 2020-а дължимите 
суми за наеми достигат до 70 милиарда 
долара, тъй като милиони домакинства 
изобщо не са си плащали наемите или са 
ги плащали частично.

Ренди Коен, който е собственик на за-
ложна къща в Чикаго, казва: „COVID-19 
само изостри това, което се наблюдава 
отдавна – на американците парите не 
им стигат“. В момента много се търсят 
заеми срещу заложени вещи. „Хората ни 
носят телевизори, музикални инстру-
менти, телефони, часовници – всичко 
ценно, с което разполагат“, добавя той.

Пандемията е довела до тежко поло-
жение дори и на американците с редов-
ни доходи. Голяма част от семействата 
живеят от заплата до заплата, а месечни-
те им доходи стигат само за покриване 
на месечните разходи. В случай на нуж-
да, почти 40 процента от хората в САЩ 
не биха могли да заделят и 400 долара – 

сочи допитване на Американската цен-
трална банка.

Защо не стигат парите?
Голяма част от приходите на хората в 

Америка отиват за изплащането на вече 
взети дългове – за ипотеката, колата или 
за следване. Заплатите на средната кла-
са стагнират, а разходите за основните 
потребности са нараснали през послед-

ните десетилетия. Един пример: през 
пролетта на 2020-а един нов автомобил 
се е продавал средно за 38 000 долара, 
а средният годишен доход на домакин-
ство преди пандемията е възлизал на 68 
000 долара. От 2009 година насам раз-
мерът на кредитите, взети за покупката 
на автомобили, почти се е удвоил – до 
1,3 трилиона долара.

Но най-големият проблем е с креди-
тите за покупката на имоти, които въз-
лизат на 10 трилиона долара – абсолю-
тен рекорд. В Сан Франциско, например, 
средната цена на еднофамилна къща 
е 1,6 милиона долара, но и извън голе-
мите градове желанието за придобива-
не на собствено жилище е все по-трудно 
изпълнимо, сочат данните на агенциите 
за недвижими имоти.

Растат и дълговете за медицинско об-
служване. Благодарение на здравната 
реформа на президента Барак Обама, 
много повече американци са осигуре-
ни, но в болниците често трябва да се 
доплащат хиляди долари, преди застра-
ховката да поеме разходите. Освен това 
таксите са непосилни за мнозина – едно 
семейство би трябвало да плаща сред-
но по 1600 долара месечно, което води 
дотам, че над 170 милиона американци 

имат неплатени сметки при лекаря или в 
болницата, както показва проучване от 
2019 година.

Средният американец оперира с че-
тири кредитни карти и има 6200 долара 
дългове, сочат данните на аналитичната 
компания Experian. „Това обстоятелство 
е съсипващо“, отбелязва данъчната кон-
султантка Лусинда Марино, цитирана от 
„Ди Цайт“. „Хората имат чувството, че зе-
мята под краката им

може да пропадне 
всеки миг

За много от 20-те милиона души, изгу-
били работните си места заради панде-
мията, опасенията стават реалност.

„Тревожни индикации имаше още 
преди кризата“, казва от своя страна 
икономистът Торстен Слок от „Дойче 
Банк“, цитиран от „Шпигел“. Още тогава 
е станало ясно, че расте делът на хора-
та, които не са в състояние да обслуж-
ват кредитите си. Най-вече това важи за 
по-младите, за хората с ниски доходи, 
представителите на малцинствата и за 
нискоквалифицираните, уточнява той. 
„Потребителите бяха уязвими и преди 
кризата, но пандемията утежни положе-
нието им допълнително“, казва Слок.

Как хората в Америка 
затънаха в дългове
XСредният американец оперира с четири кредитни карти и има $6200 дългове

Сн.: БТА

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
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Т
ърсенето на начини да запа-
зим или увеличим парите си 
винаги е вълнувало човека. 
Представата, че големите при-
ходи са гаранция за финансо-

ва свобода, е широко разпространена, 
но не почива изцяло на истината. Защо-
то ако имате грешни финансови навици, 
високата заплата само ще увеличи раз-
ходите ви, но няма да ви даде финансо-
ва свобода. И обратно – и със скромни 
доходи, но правилно харчене, можете да 
се чувствате спокойни и стабилни.

Ето няколко вечни истини зa 
финaнcoвaтa cвoбoдa:

Хapчeтe пo-мaлкo, 
oткoлкoтo пeчeлитe

Cъcpeдoтoчeтe ce въpxy cпecтявaнeтo 
нa пapитe и инвecтиpaнeтo. Cпpeтe дa гy-
битe вcякa пocлeднa cтoтинкa зa нeнyж-
ни нeщa. Toвa e нaй-вaжният ypoк, кoйтo 
дa ви пoмoгнe дa пocтигнeтe финaнcoвa 
нeзaвиcимocт.

Плaтeтe пъpвo нa ceбe cи
Bинaги пъpвo плaщaйтe нa ceбe cи, 

a cлeд тoвa paзпpeдeляйтe ocтaнaли-
тe пapи зa cмeтки, зa xpaнитeлни cтoки, 
дpexи и дpyги пepa. Koгaтo пoлyчитe 
зaплaтa, вeднaгa oтдeлeтe зa ceбe cи, 
cпecтeтe 5-15%.

Освeн това не paзчитaйтe нa вaшaтa 
пpeдпaзливocт – aвтoмaтизиpaйтe. Hи-
кoгa нe глeдaйтe кoлкo пapи oт вaшaтa 
зaплaтa влизaт във вaшaтa cпecтoвнa 
cмeткa. Aвтoмaтизиpaйтe цeлия пpoцec, 
тaкa чe дopи дa нe миcлитe зa тoвa.

Hикoгa нe ocтaвaйтe в дълг
Kpeдити, дългoвe - вcички пapи, 

въpxy кoитo плaщaтe лиxвa, тpябвa дa 
бъдaт въpнaти. Hикoгa нe влизaйтe в 
зaeми, кoлкoтo и yжacнa дa изглeж-
дa cитyaциятa. Дo пocлeднo ce oпитaй-
тe дa ce cпpaвитe caми. B кpaeн cлyчaй 
пoтъpceтe пoмoщ oт poднини. Зaeми-
тe и дpyги зaeти cpeдcтвa мoгaт дa paз-

вaлят финaнcoвoтo ви cъcтoяниe зa гo-
дини нaпpeд.

Важно правило е и да не давате назаем 
големи cyми нa пpиятeли и ceмeйcтвo. B 
пoвeчeтo cлyчaи тoвa вoди дo ycлoжня-
вaнe нa вpъзкaтa. Aкo някoй вaш бли-
зък дoйдe пpи вac c мoлбa дa мy зaeмeтe 
нaзaeм гoлямa cyмa пapи, пo-дoбpe cи 
нaмepeтe yчтивo oпpaвдaниe зa oткaз.

Пoдxoждaйтe paзyмнo 
към жилищния въпpoc

Ипoтeкитe нeвинaги ca нeщo лoшo. 
Ho изчиcлeтe cилaтa cи пpaвилнo. Haй-
дoбpe e дa взeмeтe ипoтeкa, кoгaтo 
имaтe пoнe 50% oт пъpвoнaчaлнaтa 
внocкa. B дpyги cитyaции cxeмaтa зa нaeм 
плюc инвecтиция мoжe дa бъдe мнoгo 
пo-изгoднa oт ипoтeкaтa. Пpoyчeтe тoзи 
въпpoc пo-пoдpoбнo

Инвecтиpaйтe 
в дългocpoчeн плaн

Пoвeчeтo инвecтитopи ce пpoвaлят 
пopaди нeтъpпeниeтo cи. Te пocтoяннo 
пpoдaвaт aктивитe cи, кoгaтo изглeждa, 
чe нe дaвaт жeлaнитe peзyлтaти. И кaтo 
пpaвилo тaкивa peшeния ca бeзpaзcъд-
ни.

Taйнaтa зa изгpaждaнe нa бoгaтcтвo e 
пpocтa: тpябвa дa зaкyпитe нaдeждни aк-
тиви и дa ги дъpжитe дългo вpeмe.

Haпpимep, aкo cтe инвecтиpaли $1000 
в ІРО нa Аmаzоn пpeз 1997 г., ceгa тoзи 
aктив щe cтpyвa нaд $1 милиoн. Aкo cтe 
инвecтиpaли cъщaтa cyмa в ІРО нa Аррlе 
в кpaя нa 80-тe гoдини, ceгa aктивът щe 
cтpyвa нaд $500 000.

Paзбиpa ce, пpeдcкaзвaнeтo нa тaкъв 
ycпex нe e лecнo, нo нe e нyжнo. Избepeтe 

нaдeждни кoмпaнии, инвecтиpaйтe в тяx 
и нaблюдaвaйтe кaк кaпитaлът ви pacтe.

Освен това никoгa нe инвecтиpaйтe в 
нeщo, кoeтo нe paзбиpaтe.

Toвa e cъвeт oт Питъp Линч, eдин 
oт лeгeндapнитe инвecтитopи. Cтoйтe 
дaлeч oт инвecтициитe, кoитo нe paз-
биpaтe. Toвa вaжи ocoбeнo зa oнeзи 
пpoeкти, кoитo oбeщaвaт нeвepoятнa 
пeчaлбa. Bинaги ce зaпитaйтe: кaк кoм-
пaниятa пeчeли пapи? Aкo тoвa нe нocи 
peaлнa пoлзa зa xopaтa, нe cъздaвa ни-
кaквa cтoйнocт, тoгaвa кaк мoжeтe дa 
paзчитaтe нa пoнe някaквa кaпитaлoвa 
пeчaлбa?

Hикoгa нe инвecтиpaйтe 
зaeти пapи

Aкo иcкaтe дa инвecтиpaтe, в никaкъв 
cлyчaй нe взeмaйтe зaeм зa тoвa. Пaзapът 
e изключитeлнo нeпpeдcкaзyeм. Cъщo 
тaкa избягвaйтe мapжин тъpгoвиятa. Ин-
вecтиpaйтe изключитeлнo cъc coбcтвeни 
пapи.

Освен това никoгa нe зaлaгaйтe вcичкo 
нa зaшeмeтявaщ pacтeж. Ha вceки някoл-
кo гoдини oбщecтвeнocттa ce взpивявa 
oт някaквa нeвepoятнa инвecтициoннa 
идeя. Пo eднo вpeмe - злaтo, в дpyг - dоt-
соmѕ, нacкopo имaшe биткoйн.

He paзчитaйтe нa eднa инвecтиция, 
кoятo дa ви нaпpaви бoгaти. He cтaвa 
пo тoзи нaчин. Moжe дa знaeтe някoлкo 
пpимepa зa xopa, кoитo ca зaбoгaтeли пo 
вpeмe нa биткoйн бyмa, нaпpимep, нo 
вижтe xopaтa, зaгyбили вcякa пocлeднa 
cтoтинкa - имa мнoгo пoвeчe тaкивa. И 
pиcкът, кaтo пpaвилo, нe ce изплaщa.

И следвайте правилото - слeд кaтo 
cтaнeтe бoгaти, ocтaнeтe бoгaти.

Имa мнoгo пpимepи зa ycпeшни пpeд-
пpиeмaчи, пpeминaли пpeз мнoжecтвo 
фaлити и ycпeли дa възcтaнoвят 
бoгaтcтвoтo cи. Звyчи вдъxнoвявaщo, нo 
тoвa e мнoгo тpyдeн път. Зaтoвa ce oпи-
тaйтe дa ce пpидъpжaтe към paзличeн 
cцeнapий: кoгaтo зaбoгaтeeтe, нaпpaвeтe 
вcичкo възмoжнo дa ocтaнeтe бoгaти. 
Пpoдължaвaйтe дa ce пpидъpжaтe към 
cъщитe пpинципи, кoитo ви нaпpaвиxa 
финaнcoвo ycпeшни.

Oткaжeтe ce oт излишнитe 
мaлки paзxoди

Пpeглeдaйтe вcичкитe cи нaвици и paз-
бepeтe кoлкo пapи ви oтнeмaт. Aкo cтe 
тъpпeливи и диcциплиниpaни, мoжeтe 
дa cтaнeтe финaнcoвo нeзaвиcим чoвeк, 
дopи aкo зaплaтaтa ви нe нaдвишaвa 
мнoгo cpeднaтa.

Вашите 
пари

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

Финансовата свобода: 
Няколко вечни истини

XНе високата заплата, а финансовата 
дисциплина ни прави финансово стабилни

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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CANADA ТЕЛЕГРАФ
Над 3000 с COVID-19  
за ден в Онтарио
3422 нови случаи на коронавирус 

бяха регистрирани само за ден в 
Онтарио в неделя. 69 са смърт-

ните случаи за 24 часа в цялата про-
винция. От началото на пандемията в 
Онтарио са съобщени 237 786 случая 
на COVID-19 и 5409 смъртни случаи. В 
болница в неделя са били 1570 - с 62 
по-малко, отколкото предишния ден. 
В отделенията за интензивна помощ 
има 395 души.

Гимназистите в Квебек  
се върнаха в клас

В понеделник гимназистите в 
Квебек се върнаха в класните 
стаи. След около месец, прека-

ран вкъщи, те бяха ентусиазирани, че 
отново ще учат в клас. Децата носеха 
маски и бяха на дистанция, но въпре-
ки това те бяха щастливи, че могат да 
се видят на живо, написаха канадски-
те медии. Директорите са сформира-
ли малки екипи, които сутрин обика-

лят класните стаи, раздават маски и припомнят на децата да си ги сложат.

Арестуваха жена заради 
мъртво бебе в Гатино
Полицейската служба в Гатино 

арестува жена и започна раз-
следване, след като в апарта-

мент в града бе открито тяло на бебе. 
Според униформените става дума за 
съмнителна смърт. 26-годишната Ка-
ролин Берже бе задържана и отве-
дена в съда в Квебек в неделя. Тя е 
обвинена във възпрепятстване на 
полицията и в непристойно поведе-
ние към трупа на новороденото. Все още се установява връзката със смъртта му.

„Дженеръл Мотърс“ 
инвестира 1 млрд. в Онтарио

Постигната е предварителна 
сделка, според която „Джене-
ръл Мотърс Канада“ ще инвес-

тира 1 милиард долара в автомобил-
ната индустрия на Онтарио. Очаква 
се това да доведе до по-бързото мо-
дернизиране на икономиката в про-
винцията и да й позволи да поддър-
жа местно производство. „Това е една 
добра новина за Онтарио, за работе-

щите в автомобилния сектор и за предприятията“, обяви президентът на Асоциа-
цията на производителите Денис Дарби.

Снежна буря създаде 
проблеми в Квебек
Квебек преживя първата истин-

ска зимна буря за този сезон. 
Пътните условия в повечето 

райони на провинцията бяха тежки 
през уикенда заради обилните сне-
говалежи. Те се изсипаха над цялата 
източна част на страната. В събота су-
тринта се наложи полицията да пуб-
ликува призив в Twitter шофьорите 
да пътуват само при крайна необхо-
димост заради ниската видимост по пътищата. Министърът на транспорта също 
каза, че в тези условия пътуването може да бъде опасно.

https://www.msbinsuranceagency.com/
https://axz53.app.goo.gl/radio
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Димитринка, или както всички 
я знаят, Дида, прави букети от 
сапун. Това е хобито й, на кое-
то с удоволствие се отдава, ко-
гато не пътува. Защото тя чес-

то е на път, това е работата й - шофьор е 
на тир - и кръстосва пътищата на Амери-
ка. Дида е от Добрич, но от години жи-
вее в Чикаго. Тук са съпругът й, децата 
й, а вече има и внуци. Затова казва, че 
сърцето й е в Америка, но душата й е в 
Родината – където са брат й, близначки-
те й, техните деца и цялото й голямо се-
мейство.

Димитринка, мъжът й и децата им за-
минали за САЩ, след като спечелили 
зелена карта през 2022 година.

Когато заминали, те имали успешна 
работа в България - магазин за храни-
телни стоки „Звезда“ и бизнес в Албе-
на. Но потеглили заради американска-
та мечта на мъжа й Жечо - да отидат, да 
видят Статуята на свободата, да пора-
ботят малко, пък после да решават. И 
така вече 18 години. Междувременно 
децата им пораснали, устроили се, си-
нът им вече е семеен, имат и внуче. А те 
през цялото време работили, работят 
и ще продължават да го правят, докато 
се пенсионират или не решат, че вече е 
време да се прибират, разказва истори-
ята на Димитринка и Жечо вестник „До-
бричНюз“.

За тези 18 години те успели да се 
приберат в България около 6 пъти - 
по веднъж на всеки три години, защо-
то работата и сегашната обстановка не 
позволяват да отсъстват. Двамата

семейно са шофьори
на тир и имат договори за изпълнение. 
Карат собствен камион от 15 години, 
през годините ги увеличили до три, но 
трудно намирали работници. Затова ги 
продали и сега са само двамата. Работа-
та и животът в чужбина са ги промени-
ли, направили ги по-предпазливи, по-за-
творени. Липсват им срещите с роднини 
и приятели, но са щастливи и благодар-
ни.

Дида е благодарна, че със съпруга й 
са заедно вече 37 години и се подкре-

пят във всичко. Радва се, че всички са 
здрави и децата им са с тях. Образова-
ли са ги, реализирали са се успешно и 
родителите им вече са спокойни, че 
са изпълнили дълга си. Дори 
типично по български ку-
пили съседната къща, 
когато собственици-
те я обявили за про-
дан. Постегнали я, в 
случай, че някое от 
децата реши да жи-
вее до тях. Така и 
станало. След рабо-
та в друг щат и в дру-
га държава, синът им 
решил да заживее с но-
вото си семейство в Чика-
го. И сега всички са заедно - 
синът в съседната къща, дъщеря 
им също е при тях, за да е със семей-
ството и да е по-близо до летището, къ-
дето е митнически служител, а апарта-
мента си дава под наем.

На повечето празници Дида и Жечо 
работят. Трябва да се сменят в шофира-
нето на всеки 10 часа според изисква-
нията. Общуват предимно с българи, и 
то от Добрич. Събират се и празнуват и 
с българската общност в Чикаго, но все 
по-рядко заради пътуванията им.

Вече няколко пъти добричкото се-
мейство е обиколило щатите на Амери-
ка, все са на път. Шегуват се, че са по-
срещали новата 2021 година в камиона 
три пъти заради часовите разлики.

Дида обича да снима залезите и из-
гревите на местата, през които минава.

Докато е зад волана
има много време за размисъл и мечти. 
Мечтае един ден да се върне в Добрич, 
макар да знае, че децата й няма да я пос-
ледват. Техният живот е в САЩ, но тя е 
готова да дели времето между двата 
континента.

Преди няколко години, чрез дру-

га българка, Дида открила етерични-
те масла и тяхното приложение. Запо-
чнала да ги изучава сериозно и така 

разбрала как могат да се използ-
ват за почистване и козме-

тика и да се добавят към 
готова сапунена осно-

ва, за да се придадат 
различни действие, 
цвят и аромат на 
сапуна. Започнала 
плахо, по малко, 
само да пробва, 

но се оказало ней-
ният начин да изра-

зява себе си – нещо, 
от което имала нужда. 

Сега твори невероятно 
красиви произведения от 

сапун. В някои от тях влага мас-
лата, подходящи за различните типове 
кожа. Вследствие на дългото изучаване 
на действията им, има свои рецепти и 
пропорции. Букетите от сапунени цве-

тя са голямата й страст. Подходящи са 
за подарък, за декорация и ароматиза-
ция, а и винаги можеш да си откъснеш 
едно листенце и да се измиеш. Успява 
да продава, макар да няма достатъчно 
време, за да се отдаде на хобито си и да 
поема поръчки. Сега твори на тема Све-
ти Валентин и майстори красиви обяс-
нения в любов. Всяко от тях е плод на 
нейното желание, вдъхновение и нуж-
да да твори. Надява се един ден, кога-
то се прибере в България, да продължи 
да се занимава с тях като хоби и малък 
бизнес.

Дида не крие, че й липсва Родината, 
събиранията с близките на празници 
и българската музика и танци, но ако 
може да върне времето назад, може би 
отново ще реши да замине. Заради де-
цата. Казва, че със съпруга й първото 
нещо, което усещат, като кацнат в Бъл-
гария, е въздухът, защото тук той е раз-
личен, много специален и се диша по-
леко.

Димитринка кара тир в САЩ 
и прави цветя от сапун
XБългарката и мъжът й Жечо кръстосват с камиона пътищата на Америка

Сн.: „ДобричНюз“
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Б
ългарка от Националната 
гвардия на САЩ завоюва тит-
лата „Мис Калифорния Ин-
тернешънъл“ и се готви да 
щурмува титлата „Мис Аме-

рика“. Ивет Арделиан е известен модел 
в Щатите и покорява модния подиум в 
страната.

Вече 10 години тя застава пред обек-
тивите на най-известните модни фото-
графи в Съединените щати. Участва и в 
конкурси за красота.

„Първото ми явяване на конкурс беше 
през 2004 година в град Бостън, тога-
ва бях тийнейджър и не знаех никакъв 
английски език“, разказа моделът пред 
Bulgaria ON AIR.

Тя е на кориците на известни списа-
ния и участва в ревюта. През 2018 годи-
на става „Мис Холивуд“. А миналата го-
дина печели титлата „Мис Калифорния 
Интернешънъл". Предстои й да влезе в 
най-престижната битка - за „Мис Амери-
ка“.

„За да участваш в „Мис Америка“, тряб-
ва да си носител на титла на един от ща-
тите, трябва да си жена над 26 години, 
няма значение дали си женена, имаш ли 
деца, но е важно да нямаш никакви ко-
рекции по себе си, никакви пластични 
операции“, обясни тя.

Ивет е избрала да се посвети на кауза-
та за борба срещу насилието.

„Според мен това е много голям про-
блем както в Америка, така и в цял свят, 
има актьори като Аштън Къчър, които 
се занимават с откриване на отвлечени 
деца или жени за секс трафик от други 
държави, опитват се да ги спасяват“, раз-
каза Ивет.

Категорична е, че модата отваря мно-
го врати. Но модата далеч не е единстве-
ната сфера, в която Ивет се развива. Тя 
е войник към Националната гвардия на 
САЩ, изкушена е и от киното.

„В момента снимам филм в Чикаго, 
което ще продължи 2-3 месеца заради 
коронавируса“, сподели моделът.

Въпреки че от 13-годишна живее от-
въд Океана и е сбъднала много от меч-
тите си, Ивет се гордее, че е българка 
и не спира да разказва за България на 
американците.

Ивет споделя, че се чувства сигурна в 
САЩ, въпреки че страната сега е разде-
лена, но короната, която носи, не й поз-
волява да изразява политическите си 
пристрастия. Ивет живее в страната на 
неограничените възможности с цялото 

си семейство вече 16 години. Досега не 
се е връщала в Родината си.

Единствената й мечта е пандемия-
та да свърши и животът да се завърне, 
за да може да представя по достоен на-
чин България на модния подиум в САЩ – 
там, където мечтите се сбъдват.

Българка от Националната гвардия 
на САЩ стана „Мис Калифорния“

XИвет Арделиан се готви да се състезава и за короната на „Мис Америка“
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Ф
илмовият свят в Америка 
не спира да сипе супер-
лативи за българската ак-
триса Мария Бакалова и 
никой не крие очаквания-

та си тя да бъде номинирана за „Оскар“ 
за ролята си в продължението на филма 
„Борат“. Но има още един българин, кой-
то може да влезе в схемите за големите 
награди, и то за втори път.

Димитър Маринов участва в новия хо-
ливудски филм „Малките неща“, премие-
рата на който ще е на 29 януари. Актьор-
ът не крие надеждите си, че лентата, в 
която блестят трима от супермъжете в 
киноиндустрията, да получи номина-
ция за „Оскар“. В главната роля е Дензъл 
Уошингън, но Маринов нито за миг не е 
успял да размени и една дума с мегаз-
вездата.

„Още с влизането в караваната, коя-
то беше определена за мен, прочетох 
правилата на Дензъл, описани на една 
страница – нямаш право на телефон, не 
може да го поздравяваш, да му говориш 
или да го гледаш, ако той не го направи 
пръв, задължителното разстояние меж-
ду теб и него е 6 метра. Ако имаш някак-
ви въпроси към него

ги задаваш на 
асистента му

и получаваш отговор чрез него“, разкри 
Маринов. 

За общата им сцена в лобито на хоте-
ла, където се срещат героите им – Ма-
ринов е рецепционист, а Уошингтън е 
славно ченге по следите на сериен уби-
ец – нямало и секунда предварително 
общуване, но последвали 4 дубъла. За 
всеки от тях Дензъл влизал направо от 

лимузината си, а след финала на кадъра 
от вратата на сградата отново скачал ди-
ректно в автомобила си. Именно в кола-
та се концентрирал и потъвал в образа, 
уточнява Маринов.

За разлика от по-възрастния си ко-
лега, Рами Малек – който играе младия 
детектив в „Малките неща“, прегърнал 
братски българина. „Бяхме изпили заед-
но две-три питиета на партито на Елтън 
Джон на предишните „Оскари“, разяс-
нява Маринов. Третият световен артист 
пред камерите е Джаред Лето – в роля-
та на престъпника Ричард Рамирес, кой-
то преди десетилетия подлудява амери-
канската полиция. 

Докато разказваше за новия филм, в 
който участва, Маринов сподели и мне-
ние за социалната картина в САЩ. „На-
прежението се чувства, въпреки че по-
литиката не влияе чак толкова много 
върху живота на обикновения човек. В 
моя квартал в Ел Ей имам комшии мек-
сиканци, араби, китайци, но е спокойно. 
САЩ и друг път са били в сложни ситуа-
ции, но винаги са успявали да надмогнат 
екзалтацията на чувствата. Опасно е, ко-
гато някакви групи искат да налагат док-
трини“, категоричен е Маринов.

Димитър Маринов се 
готви за втори „Оскар“
XБългаринът играе в една лента с Дензъл 

Уошингтън, но не си е разменил и дума с него

Димитър Маринов 

Сн.: Facebook

https://www.facebook.com/StellarTCS2020
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Лавина затрупа десетки 
скиори в Русия
Лавина затрупа десетки скиори в 

зимния курорт Домбай, Русия. 
Има загинали, сред които е и пре-

зидентът на Федерацията по алпийски 
ски и сноуборд на руската Карачаево-
Черкеската република. Хаджи-Мурат 
Маршанкулов е бил в центъра на свляк-
лата се снежна маса и не е оцелял. Пла-
нинските спасители разкриха, че очак-
ват общият брой на загиналите да бъде между 4 и 12. От снега са били извадени 
шестима живи скиори, но един починал.

Европа ускорява ваксинацията 
срещу COVID-19

Европейските държави ускоря-
ват ваксинацията срещу COVID-19 
на фона на новината, че P¡zer и 

BioNTech намаляват временно достав-
ките. След бавен старт във Франция за-
почна имунизирането на хората над 
75-годишна възраст и рисковите групи. 
Италия е ваксинирала над един милион 
души, а Испания планира да ваксинира 
70% от населението си до лятото. Във 

Великобритания са имунизирани четири милиона и 600 хиляди души - най-мно-
го в цяла Европа.

Мощно земетресение удари 
Аржентина и Чили
Земетресение с магнитуд 6,4 стана 

в района на границата между Ар-
жентина и Чили. Силният трус е бил 

регистриран на дълбочина от 14 кило-
метра във вторник. Той разтърсил Се-
верозападна Аржентина, близо до цен-
тралната част на Чили. Земетресението 
било усетено и от двете страни на гра-
ницата. Четвърт час по-късно последвал 
вторичен трус с магнитуд 5. Аржентински медии съобщиха за щети, данни за по-
страдали и жертви няма.

Партията на Меркел избра 
наследника й

59-годишният юрист и бивш 
журналист Армин Лашет 
беше избран за лидер на гер-

манския Християндемократически съюз 
(ХДС). Той е човекът, който има най-голе-
ми шансове да стане германски канцлер 
след оттеглянето на Ангела Меркел. За 
първи път в историята на партията деле-
гатите на ХДС гласуваха изцяло онлайн. 

До избора на Лашет се стигна след изненадващото оттегляне на Анегрет Крамп-
Каренбауер, която напусна партийния пост, но запази позицията си на министър 
на отбраната.

Сняг и лед покриха 
пустинята Сахара
Необичайна гледка впечатли хора-

та край Сахара - сняг и лед покри-
ха пустинята. На любителски ка-

дри, заснети в Алжир, се вижда снежна 
покривка над пясъка. Температурите в 
провинция Наама са паднали до минус 3 
градуса по Целзий миналата седмица. В 
района е валял сняг само три пъти в ис-
торията - през 1942, 2017 и 2018 г. Преди 
четири години дори е натрупала снежна 
покривка от един метър, разказват местните жители.

WORLD ТЕЛЕГРАФ

https://www.krilchev.com/
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Десетима непалци осъществи-
ха първо зимно изкачване на 
К2 (8611 м) в историята. По-
стижението им е изключител-
но значимо и ще бъде вписано 

със златни букви в историята на светов-
ния алпинизъм.

К2 е първенецът на планината Кара-
корум, разположен на границата между 
Пакистан и Китай.

Макар и да е с цели 237 метра по-ни-
сък от Еверест, вторият по височина 
връх на планетата е много по-труден за 
изкачване. С форма на идеална пирами-
да, към върховата му точка на практика 
няма лесен маршрут за изкачване.

Освен това, разположен в много по-
суровата планина Каракорум, през зи-
мата рискът от лавини е много висок, 
силни ветрове развиват скорост до 200 
км/ч, а температурите достигат минус 50 
градуса.

Самият връх се смята за изключител-
но труден за изкачване и е получил пря-
кора „убиецът“ заради броя на катерачи-
те, които са загинали в подножието му.

Върхът е изкачен за първи път на 31 
юли 1954 г. от италианците Ачиле Ком-
паньони и Лино Лачедели. През след-
ващите близо седем десетилетия едва 
малко над 300 алпинисти са достигнали 
успешно до връхната точка. За сравне-
ние, 6507 души са били на най-високия 
връх в света Еверест.

Боян Петров и Стефан Стефанов са

единствените българи, 
изкачили върха

Нито един от 30-те опита през декем-
ври, януари или февруари, първият от 
които е направен още през 1987 г., до-
сега обаче не е бил успешен. Най-ви-
соко, до 7650 м, достига казахстански-
ят алпинист Денис Урубко в рамките на 
полска експедиция през 2003 г.

Тази година в подножието на плани-
ната се събраха пет експедиции. Най-
голямата сред тях, на непалската тре-
кинг агенция Seven Summit Trecks, 
включва и българина Атанас Скатов.

Използвайки кратък прозорец от 
ясно и безветрено време, общо десе-
тима души направиха немислимото 
и стигнаха до върха. Въпреки че бяха 
членове на три различни експедиции, 

те се събраха на десет метра от връхна-
та точка, за да стъпят на върха едновре-
менно.

До 8611 метра стигнаха aлпинистите 
Мингма Гиале и Нирмал Пурджа (който 
миналата година изкачи всички 14 ос-
емхилядника за 6 месеца), Пун Магар, 
както и шерпите Гелие Шерпа, Минг-
ма Давид Шерпа, Мингма Тензи Шерпа, 
Дава Темба Шерпа, Пем Чхири Шерпа, 
Килу Пемба Шерпа, Дава Тенжинг Шер-
па и Сона Шерпа.

Групата стигна върха в 17:00 часа 

местно време в събота, 16 януари, след 
като напусна базовия лагер във втор-
ник (12 януари).

Междувременно трагична новина 
помрачи радостта от победата на чо-
вешката воля срещу К2. Испанският то-
палпинист Серги Минготе загина след 
падане при слизане от лагер 1 към ба-
зовия лагер. Каталунецът беше един от 
хората, които опитаха да помогнат на 
покойния Иван Томов да слезе от Лхот-
це, след като разви белодробен оток 
при слизането си от през 2019 г.

С българско участие: 
Зимен успех на К2ВАЛЕРИЯ ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com

XКаракорумският осемхилядник беше последният, 
останал недостъпен през студения сезон

Атанас Скатов

Нирмал Пурджа на К2. 

Сн.: Nirmal Purdja/Facebook

Целият екип в базовия лагер. 

Сн.: Chhang Dawa Sherpa/Facebook

Връх К2 

https://www.zneimerlaw.com/
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И 
Великобритания не е по-
дмината от бум на имот-
ния пазар през последните 
месеци. Собствениците на 
жилища се възползват от 

коронавирусната криза, като евтините 
заеми и намаляването на държавните 
данъци тласкат цените на недвижимите 
имоти до рекордно високи стойности 
през 2020 г., пише Bloomberg.

През декември средната цена на жи-
лищен имот във Великобритания дос-
тига 253 374 паунда, което е с 6% по-
вече спрямо същия месец през 2019 г., 
според ипотечния кредитор Halifax.

Този ръст по време на тежката иконо-
мическа криза прави почти невъзмож-
но закупуването на жилища от страна 
на по-младите поколения, особено ко-
гато става въпрос за имотния пазар в 
Лондон, където средната стойност на 
жилищата почти се е удвоила през по-
следното десетилетие.

Финансовите проблеми, които при-
тискат голяма част от населението за-
ради коронавируса, са особено явни 
при младите хора, засегнати от блока-
дите и преустановяването на опреде-
лени бизнеси, към които те имат експо-
зиция.

„Става въпрос за дисбаланс на ико-
номическата сила“, коментира Робърт 
Джойс, заместник-директор на Инсти-
тута за фискални изследвания. „Все по-
вече къщи попадат в ръцете на същите 
онези хора, които после ги дават под 
наем на по-младите“, добавя той.

Съществуват последици и за произ-
водителността на икономиката. Висо-
ките разходи за покупка на жилище 
могат да затруднят преместването на 
работниците, лишавайки компаниите 
от таланти, а младите хора – от възмож-
ност за по-добра работа и по-добро за-
плащане.

Увеличаващата се пропаст
между сегашното младо поколение, 
което трябва да живее под наем, и по-
възрастните наемодатели, привлича 

фокуса на властите.
Финансовият министър Риши Сунак 

трябва да вземе пример от държави 
като Аржентина, която събира данък 
върху богатството, за да подкрепи ико-
номическото си възстановяване.

Бумът на имотния пазар е стимули-
ран от намаляването на данъка вър-
ху покупките на имоти. Пандемията от 
COVID-19 стимулира и интереса към 
преместване в по-големи имоти и в жи-
лища извън градския център, тъй като 
работата от разстояние става все по-
обичайна.

Очаква се броят на британците, рабо-
тещи от вкъщи, да нарасне петкратно 
до 2025 г., според отделно допитване на 
ръководители в областта на финансите, 
публикувано от Deloitte. Според също-
то допитване 98% от 90-те финансови 
ръководители очакват корпоративни-
те данъци и данъците за физическите 
лица да нараснат.

Изявеният защитник на идеята за по-

високи данъци за богатите Гари Сти-
вънсън, икономист и бивш служител 
на Citibank, прогнозира, че лихвените 
проценти

ще останат 
продължително време

на сегашните нива, подобно на глобал-
ната финансова криза. Стивънсън пре-
дупреждава, че цените на жилищата в 
Лондон могат отново да нараснат двой-
но.

Достъпността до жилища е на практи-
ка невъзможна в британската столица, 
където купувачите трябва вече да пла-
щат средно по 420 618 паунда към края 
на 2020 г., за да се сдобият с имот, спо-
ред Nationwide Building Society. Поради 
тази причина хората са принудени да се 
обърнат за помощ към семействата си 
за финансова подкрепа.

Въпреки че като цяло разликата меж-
ду богати и бедни във Великобритания 
е далеч по-малка от тази в САЩ, тя про-

дължава да се увеличава през послед-
ните десет години.

През 1996 г. повече от половината от 
хората между 25 и 34 години притежа-
ват жилищата, в които живеят, според 
IFS. Към 2017 г. техният дял е понижен до 
малко над една трета.

Въпреки всичко месечният ръст през 
декември показва, че жилищният па-
зар вероятно започва да губи известна 
инерция. Halifax прогнозира, че

цените може да намалеят
с 5% през 2021 г., тъй като данъкът вър-
ху имотните сделки изтича през март, а 
нови ограничения за спиране на раз-
пространението на вируса натежават 
върху икономиката.

Тъй като „се очаква безработицата да 
нарасне през идните месеци, натискът 
към понижаване на цените на жили-
щата остава вероятен през 2021 г.“, каз-
ва Ръсел Гали, управляващ директор на 
Halifax.

Цените на жилищата – 
драмата на младите британци

Сн.: Flickr

XИмотният бум в страната може да вгорчи бъдещето на новите поколения

https://taniasells.com/IDX/70-W-Burton-PL-805-Chicago-IL-60610/10887394_MLSNI/0005604
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Р
уският опозиционер Алексей 
Навални беше арестуван в не-
деля на летище „Шереметиево“ 
в Москва при завръщането си 
от Германия. Там той се лекува-

ше след отравяне с невропаралитичното 
вещество новичок, извършено на руска 
територия на 20 август.

Навални беше предупреден от Мос-
ква, че ще бъде арестуван веднага щом се 
върне в страната си заради стара условна 
присъда, чиито условия се смятат за нару-
шени. Според властите това означава, че 
присъдата му следва да прерасне в ефек-
тивна - въпрос, който може да се реши 
само от съда.

В понеделник съдебно заседание, про-
ведено в сградата на полицията, реши, че 
Навални ще остане в ареста за 30 дни. Ето 
какво написа по повод задържането на 
опозиционера Леонид Гозман, друг руски 
критик на Владимир Путин.

Всичко това е смешно, 
но не е весело.

Човек, оцелял по чудо, е тикнат в затво-
ра от същите хора, които са се опитали, 
но не са успели, да го убият. Той, разбира 
се, беше психически готов за това, но ве-
роятно се нуждае от някои специални ле-
карства или просто от нормални условия. 
Очевидно е, че го задържаха незаконно.

В същото време не им пука за безопас-
ността и в крайна сметка за удобството на 
стотици и хиляди хора. Нека експертите 
кажат колко рисковано бе да се затвори 
летището, но всеки може да си предста-
ви колко е хубаво да седите на грешно-
то място при такъв студ. Но да говорим за 
изводите:

Властта не само потвърди нашите пред-
стави за нея, но и демонстрира нещо ново 
Тя потвърди: плюя на закона и хората, 
може да се лъже колкото искаме - всичко 
е Божия роса (изразът е от поговорката 
„Ти плюеш глупака в очите, а той го мисли 
за Божия роса“ - бел. ред.). Новото: степен-
та на страхливост - защо ги беше страх, да 
не би Навални да превземе Кремъл, ако 
ги бяха оставили да пристигне нормално? 
Във всеки случай това няма да се случи 
днес. Но основната новост е степента на 
глупост, некомпетентност и непоследова-
телност. Един пример: ако са решили да го 
арестуват на „Шереметиево“, защо устро-
иха всичко това на „Внуково"? Тоест чуде-
ли са се до последната секунда.

Системата е ирационална
По-точно цялата му рационалност се 

свежда до рационалността на един човек. 
И той, както всички видяхме, в някои ситу-
ации, по-специално, когато става въпрос 
за Навални, изпада в странно състояние - 

страхува се да произнесе името му, започ-
ва да се смее истерично и да казва неща-
та, меко казано, не съвсем адекватно, като 
„ако искахме да го отровим, щяхме да го 
отровим“.

Със Запада всичко 
приключи

В рамките на час след ареста на Навал-
ни американски сенатори, висши евро-
пейски служители, бъдещият помощник 
на Джо Байдън по сигурността и мно-
го други се произнесоха по този въпрос. 
В САЩ има нов президент, скоро и нов 
канцлер в Германия - взимат се стратеги-
чески решения по отношение на полити-
ката спрямо Русия.

Отдавна няма илюзии, но ако все пак са 
останали някои варианти, то сега удари 
часът на истината. Мисля, че със „Северен 
поток“ е приключено - той и без това ви-
сеше на косъм - но това е само върхът на 
айсберга. Предстоят нови санкции, „пре-
късване на кислорода“ за нашите начал-
ници (но нормалните хора също ще по-
паднат под разплатата) и - най-важното 

- нов кръг от надпреварата във въоръжа-
ването. Не с анимации, а в истинската над-
превара, на която СССР не издържа. Впро-
чем смешно е, че Кремъл отново се вкара 
в задънена улица. Да кажем, че Меркел се 
обади и каже „Пуснете го". Но не могат да 
го пуснат - хората ще кажат, че са се уп-
лашили от Меркел или Байдън, или още 
по-лошо, от протестите в Русия. Юнаците 
няма да ги уважават!

Отговорът от Кремъл е ясен
Обиждат ни, което означава, че ще се 

борим с петата колона и чуждестранни-
те агенти, ще се опитаме да затворим мак-
симално границите, в идеологията ще 
изпаднем в крайно безсилие, все още ос-
таналите медии ще бъдат задушени и ще 
се обкръжим с насочени към врага раке-
ти. Ще има повече бедни хора, по-често 
ще вкарват в затвора.

Всичко това няма да 
удължи живота на режима

Не знам как точно ще се срути - никога 
не се знае предварително. Тунизийска-

та полиция например не подозираше до 
какво ще доведе обичайният тормоз на 
дребен търговец (той извърши самоза-
палване и така преди 10 години започна 
арабската пролет).

Но е малко вероятно дълго да просъ-
ществува не чак толкова престъпна сила 
- имало е и по-престъпни от нея, но не и 
такава некомпетентна, страхлива и пре-
зирана власт. Олицетворяващите режи-
ма отдавна са подобни на зомби - погле-
днете лицата им, те са мъртви отдавна, а 
може би никога не са били живи. Но сега, 
изглежда, петелът пропя.

Режимът няма да рухне 
на избори

На тях гражданите щели да решат за 
кого да гласуват - за Путин, Навални или 
Някойси? Подобен сценарий е непости-
жима мечта. Ще бъдем принудени да 
преминем през период без законност 
– дай, Боже, да не бъде много кървав. 
И през този период, когато се създаде 
нещо като преходно правителство за на-
ционално спасение със задача да под-
държа някакъв ред, да подготвя избори 
и да свиква Конституционното събра-
ние, ще е необходим човек, чието пред-
седателство в този орган ще изглежда 
естествено. Няма да е изненадващо кой 
да бъде този човек. Тъпотията на Кре-
мъл, съчетана със смелостта и отдаде-
ността на главния му враг, даде на този 
човек име - това е Навални. Както по 
света, така и в онази част от Русия, коя-
то иска промяна, той вече се възприема 
като единствената алтернатива на Пу-
тин.

Режимът ще рухне под ударите на 
гражданите или сам ще изгние. Борбата 
срещу него не толкова съкращава вре-
мето, когато ще слезе от сцената, колко-
то подготвя изграждането на нова дър-
жава върху руините. Е, и осигуряване на 
самоуважение. А на Навални, за да бъде 
успешно реализиран сценарият за идва-
нето му на власт, се нуждае от едно - да 
остане такъв, какъвто е, да се държи по 
същия начин, както сега (тоест да про-
дължи да създава максимални пробле-
ми на режима).

Трагифарсът с Навални: 
Няколко извода
XРежимът в Москва няма да бъде свален 

на избори, смята друг руски опозиционер

БТА

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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П
рез декември 1994 г. група 
от над 40 туристи на възраст 
между 10 и 65 г. тръгва към 
хижа Амбарица в Стара пла-
нина. Денят е къс. Времето 

- непредвидимо. Хората са лошо екипи-
рани. Преди 26 години системите за на-
вигация не се използват масово. Пада 
мъгла и излиза вятър. Във виелицата 
групата се разкъсва. Хората се дезори-
ентират. 12 души заспиват, за да не се съ-
будят никога. Повечето са от Кърджали.

2021 година започна с три спасителни 
акции в Стара планина, 7 пострадали и 
един загинал. Всички те са жертви на не-
достатъчна екипировка и подценяване 
на условията в планината.

„В Стара планина броят на смъртните 
случаи е по-голям, отколкото във всич-
ки други планини у нас, взети заедно“, 
казва Ема Гатева, която от седем години 
приютява планинарите в хижа Амбари-
ца.

„Тази планина е климатична барие-
ра. Времето по билото се променя мно-
го рязко. Всички северни и западни вет-
рове, които идват, се спират в билото на 
планината и се завихрят около него. Ко-
гато има силен вятър, температурите и 
мъглите падат много бързо“, разказва 
Ема Гатева.

Ема Гатева стопанисва хижата от 2013 
г. Твърди, че е много трудно човек да се 
ориентира в мъгла, ако се движи по би-
лото на планината. В такива случаи нао-
коло сякаш няма абсолютно нищо, каз-

ва тя.
Ема Гатева от седем години приютява 

планинарите в хижа Амбарица.
„Нещо подобно се случи с Марио ми-

налата година, а предишната година и с 
други двама души, които се опитвахме 
да спрем и да ги убедим да не тръгват. 
Който не е бил в планината през зима-
та, да го одуха вятърът и да не вижда на 
два-три метра, не може да си представи 
за какво става въпрос. Колко бързо ни-
ската температура може да ти отнеме 
силите“, разказва Ема.

Калашник, карабини, 
боровинки

Ема Гатева започва да се грижи за 
хижа Амбарица малко след като се връ-
ща от работа в Англия. Идва в България 
уж за почивка, но в разговор с приятели 
става дума за това, че хижата е занема-
рена и трябва да се поддържа.

„Аз съм от Троян и за нас тази хижа е 
емблема. Има някаква магия в нея - кол-
ко трудно е правена, колко трудно е 
поддържана. Има места, за които прос-
то се говори с респект“, казва Ема за ре-
шението си да се заеме с хижата. Тя е 
планинар и пещерняк. Част е от турис-
тическото дружество в Троян и съдбата 
на Амбарица не й е безразлична. „Оби-
чам да се хвърлям в каузи. В случая – да 
се спаси хижата от бракониерите, които 
са я обсебили, и от ръководството на ту-
ристическото дружество, което я беше 
разкостило“.

Преди Ема Гатева да влезе в Амбари-
ца, хижата е заобикаляна от планина-
рите. „В последните 10 години всички 
туристи я отбягваха. В планинарските 
среди се казваше: през Амбарица да не 
минаваш“, разказва Ема. През 2012 г. ръ-
ководството на Българския туристиче-
ски съюз (БТС) констатира, че в хижата 
не са правени ремонти, няма вода и ток, 
и това служи за основание да се прекра-
тят отношенията с предишните стопани.

Когато Ема Гатева влиза в сградата и 
започва да я чисти, тя е изненадана от 
находките. „Където и да бръкнехме, от-
всякъде изскачаха патрони. Имаше за 
калашник, за карабини, за големи лов-
ни пушки.

Вдигнеш да чистиш тава и хоп – патро-
ни. Дръпнеш някое одеяло, и пак патро-
ни. Сложих ги в една торба, тропнах ги 
пред шефа на полицията и му казах: виж, 
не знам какво да правя с това нещо. Да-
доха ми протокол“, казва Ема.

Борко и джедаите
Борко, Люк и Леа. Това е компанията 

на Ема Гатева в хижата, до която се сти-
га само пеш. Най-близкият път е на един 
час от хижата, но той не може да се из-
ползва често. Другият път, през който 
Ема минава, за да купи продукти, е на 
два часа пеш.

Борко е името на коня. „Аз с Борко 
слизам, мятам се на джипката, пазару-
вам, товаря го и пак двамата пеша наго-
ре“, разказва за ежедневието си Ема Га-
тева. „Купих си коня още първото лято. 
Той е изнесъл над 10 тона строителни 

История от Балкана: Как една 
жена прогони бракониерите
XЕма Гатева върна живота в спасителната хижа, от която всички се страхуваха

ГЕНКA ШИКЕРОВА
„Свободна Европа“

Три спасителни акции се проведо-
ха в Стара планина само в първите дни 
на 2021 година. Близо 8 часа продължи 
операцията в труднодостъпния район 
Северен Джендем, при която планин-
ски спасители от Ловеч и Троян се бо-
риха за живота на четирима туристи в 
беда. Оказа се обаче, че случаите не са 
първите нито за деня, нито за годината.

Спасителната акция, която приклю-
чи на 3 януари, се оказа третата от на-
чалото на годината и втора за деня. Пла-
нинските спасители от Ловеч и Троян 
са спасили 7 души за два дни, всички те 
са попаднали в капана на планината по 

идентичен начин. Подхлъзване, падане, 
търкаляне по отвес. Тежко пострада-
ли са двама мъже. Те бяха изведени от 
Джендема живи, но с множество трав-
ми.

„Четири-пет групи се качихме, не 
мога да ви кажа точната бройка. Адско 
е - лед и вятър, силен вятър“, съобщава 
Сергей Терзиев от ПСС-Троян.

За съжаление, има и смъртен случай. 
Инцидентът е станал по същото време 
по северозападния склон на Стара пла-
нина. Алпинист, с неподходяща екипи-
ровка, е паднал от южната страна на Са-
ръкая и е загинал.

3 спасителни акции в 
Стара планина за 3 дни

Хижа Амбарица, снимана от Николай Ковачев.

Сн.: „Свободна Европа“



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

20 - 26 януари 2021 г. 29

материали, бири и печки към планината. 
Няма нещо, което да не е дошло с него“.

Люк и Леа са котките. „Много им пас-
наха имената. Котките тук си живеят 
като едни свободолюбиви джедаи в пла-
нината. Люк почина. Остана само Леа“, 
разказва Ема, която наред със страст-
та си към пещерите е 
фен на първите епи-
зоди на „Междузвезд-
ни войни“.

През лятото Борко 
и Ема зареждат хижа-
та всеки ден. Два часа 
в едната посока, па-
зар с колата, товаре-
не на коня и два часа 
обратно към хижата. 
„Най-странното е, ко-
гато тук дойде турист 
и си поръча минерал-
на вода.

Няма да се изненадам дори ако си по-
иска миди сен жак, но да търси бутили-
рана вода в планината?! Ние имаме най-
хубавата планинска вода. Тя е навсякъде 
около нас“, казва Ема.

„Товаренето на коня не е много лес-
но, защото винаги трябва да внимаваш 
всичко да е добре балансирано“, казва 
Ема.

През зимата зареждането е по-ряд-
ко. Случвало се е да не може да се слезе 
до града в продължение на три месе-
ца. „Храната ми стига. Това с пещерня-
чеството е голяма школа. Едно хижарс-
тване не може да ме уплаши“, казва Ема.

Тя е единствената жена в България, 

която е изкарала 50 дни сама в пещера, 
за да направи експеримент. „Правих из-
следване на функционалното състояние 
на пещерняка. С приятели вкарах всич-
ката храна за 50 дни, палатка и вода в 
пещерата „Птичата дупка". Симулирах 
експедиция. Ходех, събирах животин-

ки, чертаех карта на пещерата, а след 
това правех тестове за психологическо-
то и физическото ми състояние. Много 
е странно как, когато нямаш часовник и 
губиш ориентация за времето в тъмни-
ната, можеш да будуваш 40 часа и след 
това да спиш 15. Това, което се говори за 

силата на волята и на духа, не са празни 
приказки. Промените в тялото и психи-
ката ти зависят от това, което ти е в гла-
вата“, разказва Ема.

Фестивалът 
на боровинките

През 2014 г. Ема Га-
тева започва да орга-
низира Фестивал на 
боровинките в Амба-
рица. Събитието се 
провежда всяка годи-
на в края на юли. Му-
зика, танци, прожек-
ция на късометражни 
филми и... боровинки, 
които са в изобилие в 
района. 2020-а е била 
изключение заради 
пандемията.

„Фестивалът се 
предшества винаги от доброволчески 
лагер. Идват хора, които помагат за ре-
монтите на сградата, събирането на 
дървата и подготовка на хижата за зи-
мата“, разказва Ема. За седем години тя, 
Борко и приятели доброволци правят 
ремонт, възстановяват водоподаването 
към хижата, монтират соларни панели, 
за да има ток, и връщат живота в Амба-
рица.

През зимата по-лекият маршрут към 
хижата е от северната страна. Амбарица 
е отворена целогодишно, за да приюти 
и стопли планинарите. Може да се случи 
да има миди сен жак за обяд. Но мине-
рална вода не се предлага.

История от Балкана: Как една 
жена прогони бракониерите

Конят Борко, без който нищо не може да стигне до хижата. 

Фестивалът на боровинките се провежда всяка година край Амбарица. 

Хижата е трудно достъпна през зимата. 

Снимки.: „Свободна Европа“



20 - 26 януари 2021 г.30

 блог

- Колежке, ама айде извадете си мръсния микрофон от ухото ми! 
- изсъска една от репортерките, надиплена в плътния журналисти-
чески кордон около министър-председателя.

Той току-що се беше изтъркалял от джипа, за да се изпъне в по-
зата на статуя, около която поклонниците са протегнали молитве-
ни ръце. Премиерът огледа още веднъж въздуха над главите на 
журналистите и заговори - както винаги, с оня метален менторски 
глас, от който настръхваха косъмчетата на ветробраните по репор-
терските микрофони.

- Вчера Радев... обяви датата за изборите... Аз лично съм леко 
учуден... Смятам, че трябваше да се спре на некоа по-подходяща 
дата. Например двайсеивтора, двайсеитрета година... Но това си е 
решение на Радев и той ше си носи отговорност... Днес, на извън-
редно заседание на Министерски съвет... реших следното...

Премиерът направи една от любимите си драматични паузи, в 
които репортерите обикновено спираха да дишат. Обичаше да ги 
измъчва така.

- Първо - избори ше има. Второ - понеже отсекъде чуваме за не-
обходимостта от промяна, а и поради сложната епидемиологична 
обстановка... ще направим рестарт на изборната система. Няма да 
се гласува в изборни секции, дето може да се заразят хората. Ни-
какви машини, защото може да се хакнат. И понеже некои хора от 
опозицията се притеснявали, че не можем да броим бюлетините... 
няма да има бюлетини! Ще се гласува с банкноти! И щото ми пов-
тарят за някакво гласуване по пощата - ще го направим по-модер-
но - ще се гласува с куриер. И последно - за максимална сигурност 
урната ще е само една и ще я контролирам лично. Затова ще е до 
леглото ми. Това е.

Обикновено в този миг репортерите се надпреварват да крещят 
насъбрала се слюнка от въпроси. Не и сега. Стояха, абсолютно без-
мълвни и замръзнали, с изпънати към Борисов микрофони. Пре-
миерът чак ги погледна, за пръв път.

- Въпроси... Некой? Ива?
Колежката от ПИК се окопити и се опита да изкашля един въ-

прос:
- Аааа, да, исках да попитам - г-н премиер, ако нямат банкноти, 

може ли и с кюлчета да се гласува? Все пак имат право на глас хо-
рата...

Премиерът изпъна гордото си чело и отсече с непоколебима 
твърдост:

- Да, ние сме демократична държава!
Щеше да допълни още поводи за национална гордост, но малко-

то телефонче без кирилица и възможност за подслушване избръм-
ча в джоба му. Борисов го погледна с половин око. Екранчето све-
теше DOGAN.

Премиерът го гушна в лапата си и допълни гърбом, влизайки об-
ратно в джипа:

- Айде, свободни сте.
Репортерите останаха с опънати микрофони, докато пушилка-

та от ауспуха бавно ги скри от света. Замръзнали, тихи. Свободни.

РАДОСЛАВ 
БИМБАЛОВ*

Свободно

*Фейлетонът е от профила на автора във Facebook.

http://www.newchancetransport.com/contact.php
http://www.trifonovalaw.com/
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„Всички погледи вече са в президентските 
избори и разглеждат парламентарния вот 
като нулев тур на президентския.“

Шефът на социологическата агенция „Галъп 
интернешънъл“ Първан Симеонов коментира 

предстоящите избори в България

 казана дума

„България действа 
дестабилизиращо, като 
се прави на Херкулес без 
мускули.“

Така бившият външен 
министър на Гърция 

Никос Кодзиас коментира 
напрежението между София и 

Скопие

„Главното общо предприятие на Пеевски и 
Борисов се нарича Иван Гешев.“

Така лидерът на „Да, България!“ и 
съпредседател на „Демократична България“ 

Христо Иванов коментира връзките между 
премиера и депутата от ДПС

„Най-добре е човек да си лежи на дивана и 
да гласува от там.“

Така лидерът на НФСБ Валери Симеонов 
опита да омаловажи предложенията на 

опозицията за гласуване по пощата

„Радев напълни 
президентството с агенти на 
ДС, а вика „Мутри, вън.“

Бившият президент Росен 
Плевнелиев коментира 

наследника си на поста Румен 
Радев

https://www.facebook.com/nasko17
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медала от олимпиади по мате-
матика са спечелили български-
те ученици от началото на със-
тезанията през 1959 г. Част от 
тях са и 53-те медала, завоюва-
ни от гимназистите през 2020 
г. Миналата година млади-
те математици на България 
са спечелили 187 златни, 367 
сребърни и 468 бронзови меда-
ла, съобщиха от Сдружението на 
олимпийските отбори по природ-
ни науки.

 в цифри

км е прелетял гълъб от САЩ 
до Мелбърн, Австралия. Пти-
цата стана герой във воде-
щите новини на двата конти-
нента. Гълъбът бил забелязан 
в двор на къща в австралий-
ския град. На крака му имало 
марка от американския щат 
Орегон, а подобен състезате-
лен гълъб изчезнал преди 2 
месеца оттам. Според някои 
твърдения марката на крака 
може да е фалшива.

1022 

13 000 

записа от базата данни на 
британската полиция са 
загубени, след като са из-
трити заради неизправ-
ност в софтуера. Грешка-
та е довела до изтриване 
на пръстови отпечатъци, 
ДНК проби и информация 
за арестите на хиляди хора, 
които преди това са били 
задържани от полицията по 
подозрения в извършване 
на престъпления.

$2,2 млн. 
даде анонимен почитател на Батман за комикс на героя от 1940 г. Това се случи по вре-
ме на търг, организиран от аукционна къща „Херитидж окшънс". Новият собственик е поже-
лал да остане анонимен. Комиксът „Батман No1“ показва супергероя и неговия сподвижник 
Робин в полет на жълт фон над червения силует на град Готъм.

150 000 

https://www.brookhavenmarket.com/
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https://axz53.app.goo.gl/radio
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С
ветът вече е има ваксини-
ни против коронавирус. Но 
докато успее да се ваксини-
ра, всички начини да спрем 
или облекчим симптомите на 

опасния вирус са добре дошли. Особе-
но в момент, когато освен втора вълна 
на разпространение на коронавируса, 
вече се появи и сезонният грип.

Учени от Университета в Улм, Герма-
ния, установили, че сокът на някои рас-
тения, а също и зеленият чай, могат да 
са полезни в борбата и с коронавируса, 
и с грипа.

Става въпрос за сока от нар и арония 
и за зеления чай, които са известни със 
своите противовирусни свойства. Нем-
ските учени установили, че след пет ми-
нути обработка със сок от арония актив-
ността на коронавируса се понижава с 
96%, а на грипа - с 99%. При въздействи-
ето на зелен чай и сок от нар активност-
та се понижава с 80%.

Както отбелязват учените, първона-
чално респираторните вируси се на-
трупват в областта на носоглътката, 
откъдето впоследствие се разпростра-

няват в целия организъм. Ако ги пот-
иснем в началото, можем да смекчим 
симптомите им, да попречим на раз-
пространението им по дихателните пъ-
тища, а и да намалим възможността от 
предаване от човек на човек.

Сокът от арония и нар, а също и зеле-
ният чай, имат противовирусни свой-
ства по отношение и на двата вируса, а 
промивката – гаргарата - на устата с по-
сочените течности може да намали ви-
русния товар в устната кухина.

За здраво сърце 
и добра памет

Сокът от нар, който се до-
бива от малките семена 
на екзотичния плод, 
е определян за един 
от най-здраво-
словните сокове 
с изключителни 
ползи върху чо-
вешкото здра-
ве. Сладката ру-
биненочервена 
течност по ес-
тествен начин по-
влиява възпаления, 
висок холестерол, 
високо кръвно наля-
гане, има силно антиокси-
дантно и противовъзпалително 
действие.

Тъй като сокът от нар е толкова добър 
за кръвното налягане, не е изненадва-
що, че тази вкусна напитка е отлична и 
за здравето на сърцето.

Проучвания показват, че сокът от нар 

подобрява паметта. Приемът на една 
чаша на ден значително подобрява мар-
керите на словесната и визуалната па-
мет. Наровете са известни и с противо-
възпалителните си способности.

Едно непретенциозно, красиво и

богато на лечебни свойства
растение е красивата арония. Тя пред-
ставлява скромно 2,5-метрово дръвче, а 
на вкус може да ви се стори доста стип-
чива. Не е най-подходящо да се консу-
мира директно, но този плод е чудо на 
природата, което може да се трансфор-

мира в ароматен сок или сироп с 
чудесен вкус, както и да се 

стрие на прах.
Има общо укрепва-
що и хидратиращо 

действие, подо-
брява тонуса на 
кръвоносните 
съдове, очист-
ва организма от 
токсини и шла-
ки, благодаре-

ние на съдържа-
нието на пектин.
От дълги години 

зеленият чай е све-
товноизвестна и оби-

чана от всички топла на-
питка. Произхожда от Китай, 

където вече повече от 2000 г. е втора-
та по значимост течност след водата.

Зеленият чай има много благоприят-
ни ефекти върху здравето, които се дъл-
жат на състава му. Първично ефектив-
ни са съдържащите се в него катехини 

и антиоксиданти, наречени полифено-
ли, както и тяхната най-честно срещана 
група съединения – флавоноиди. Те са 
полезни за почти всеки орган в тялото.

Предпазват сърцето 
и нервната система

борят се срещу затлъстяването, освен 
това са антиканцерогенни, антидиабе-
тични, помагат на черния дроб и на кръ-
воносните съдове.

Подпомагат имунитета и действат 
противовъзпалително, намаляват про-
гресията на атеросклерозата, метабо-
литния синдром, диабета, наднормено-
то тегло и др.

Катехините на зеления чай носят 
също много ползи за здравето по от-
ношение на имунитета. Някои проучва-
ния показват, че те могат да унищожават 
бактериите и да потискат вируси - като 
например грипния вирус. Така консума-
цията на зелен чай предотвратява риска 
от заболявания и от инфекции.

Сок от нар и 
арония бори 
COVID-19 и грип

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Зеленият чай ни помага да се предпазим  
от вирусите и предотвратява простудата

Зелен чай

Арония

http://www.bulstate.com/
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Г
одината по традиция започва 
малко безрадостно след мно-
гото празници и цветове в края 
на тази, която изпратихме. И 
докато лятото все още изглеж-

да далече, а студът е тук и зимата е дъл-
га, можем да си върнем настроението с 
блясък от миналия век.

Джани Версаче е едно от големи-
те имена, превърнали ерата на 90-те в 
„златна“ за света на модата. Той остави 
огромно творческо наследство, вдъхно-

вило не само работата на сестра му До-
натела, но и тази на съвременните ди-
зайнери, припомня EVA. Той допринесе 
значително за феномена на супермоде-
лите, появил се именно през 90-те. Нао-
ми Кембъл, Кристи Търлингтън, Хелена 
Кристенсен и Линда Еванджелиста вина-
ги дефилират на мащабните ревюта на 
Джани, с които дизайнерът си спечелва 
прякора „император на разкоша“.

След празничния месец имаме още 

повече нужда от блясък. Всъщност тък-
мо за това се връщаме назад, за да по-
черпим вдъхновение от Джани Верса-
че и един от най-ценните му съвети: той 
винаги е насърчавал жените да бъдат 
смели, решителни, сексапилни и… да 
не се страхуват да блестят – в буквал-
ния смисъл на думата! Няма колекция, 
в която Джани да ни е лишил от блясък 
и искрящи елементи. Дизайните му изо-
билстват от рокли с металически ефект, 

пайети, лъскави бродерии, брокат. След 
като измина една доста особена година, 
която много нарекоха „сива“, се осмеле-
те да започнете новата с повече блясък. 
Не заради някой друг, а заради самите 
вас. „Времето лети бързо, а ние сме само 
историци, които желаят да блеснат въз-
можно най-ярко, преди да угаснат от вя-
търа. А дрехата е този блясък!“, казваше 
Джани. Да почерпим малко вдъхнове-
ние от легендарния дизайнер със сним-
ките на VOGUE.

След сивата година, която изпратихме, 
да започнем новата различно

За началото 
на 2021-ва: 

Блясък  
от 90-те

Хелена КристенсенКлаудия ШифърАмбър ВалетаКейт Мос

Сн.: VOGUE

Кейт Мос

Клаудия ШифърКарла Бруни

Наоми Кембъл

Клаудия Шифър
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Р
азсекретени документи за 
НЛО на ЦРУ бяха публикувани 
онлайн, като разкритията на 
т.нар. „Черна кутия“ говорят 
за „мистериозни експлозии“ и 

„контакт с извънземни“.
Документите са пълни със стотици 

разсекретени записи, съдържащи няко-
га строго секретна информация за „Не-
идентифицирани въздушни феномени“ 

(UAP). Известна като „Черната кутия“, ба-
зата данни е достъпна благодарение на 
десетилетни усилия за достъп до архи-
вите на ЦРУ, които датират от 80-те годи-
ни на миналия век.

Цялата правителствената документа-
ция на САЩ за НЛО, обхващаща

период от над 
три десетилетия

вече е на разположение за сваляне и/
или преглед от всеки желаещ на сайта 
The Black Vault, чийто собственик в про-
дължение на години отправяше апе-
ли това да стане факт. През цялото това 
време из интернет пространството оби-
каляха видеоклипове на американския 
флот и ВВС с предполагаеми наблюде-
ния на НЛО, но те не бяха официално 
разсекретени.

Джон Грийнуолд-младши, който уп-
равлява уебсайта, казва, че документи-
те съдържат това, което ЦРУ твърди, че 

са всичките му документи за UAP. Това е 
предпочитаният от американското пра-
вителство термин за въздушни обекти, 
които експертите не могат веднага да 
идентифицират или обяснят. Много от 
тях може да се окажат трикове на свет-
лината или повреда в инструментите на 
пилот, но шепа от тях са обекти на раз-
следвания от Пентагона.

Грийнуолд, който започва разследва-
не на НЛО досиетата на американското 
правителство през 1996 г. на 15-годишна 
възраст, признава, че води борба с ЦРУ 
за публикуване на неговите записи на 
UAP от десетилетия.

„Преди около 20 години се борих го-
дини наред, за да получа записи за НЛО, 
публикувани от ЦРУ“, каза той.

„Направих всичко по силите си и на-
края го постигнах. Получих голяма ку-
тия от няколко хиляди страници и тряб-
ваше да ги сканирам една по една.“

Грийнуолд качил файловете - плод на 

10 000 доклада, свързани със Закона за 
свобода на информацията за НЛО. Сред 
страниците има странна

история за мистериозна 
експлозия

в малък руски град.
Жителите съобщават, че са видели 

„движеща се огнена сфера“, предизвика-
ла страхове от НЛО, но местните военни 
съобщават, че стигнали до извода, че из-
точникът на взрива е склад с амониева 
селитра. Разследването на ЦРУ е неубе-
дително.

Друго досие Х описва подробно раз-
пит на босненски беглец, който твърди, 
че е осъществил контакт с извънземни.

Независимо дали вярвате на разкри-
тията или не, Грийнуолд вярва, че пуб-
ликуването на файловете е въпрос от 
обществено значение.

„Просто и ясно, обществеността има 
право да знае!“, категоричен е той.

ЦРУ разсекрети „Досиетата Х“ 
за срещи с извънземни

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com

XМистериозни взривове, необясними феномени и военни снимки, какво още крият архивите

Срещите са били документирани от службите. 
Файловете вече са на разположение за всички. 

Сн.: The Black Vault

https://cabinetleader.com/
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Ловецът на извънземни Дерел Симс 
разкри пред последователите си в 
YouTube канала „UAMN TV“ изключител-
но интересни подробности от работата 
си. Бившият служител на ЦРУ не е прос-
то уфолог, а човек, който разследва слу-
чаи на хора, отвлечени от извънземни. 
Мъжът предупреждава, че пришълците 
изобщо не са ни приятели, а много зли 
и безсърдечни същества. Ако след като 
бъде отвлечен, човек не изпитва нега-
тивни емоции, означава, че се е поддал 
на въздействието на специалната про-
грама на извънземните. Много често та-
кива хора започват да представят като 
позитивни различни лоши неща, които 
са им били внушени. Например, по думи-
те на Симс, често хипнотизираните гово-
рят, че „зелените човечета“ са изключи-
телно дружелюбно настроени. На онези, 
които не са се поддали на внушението, 
извънземните просто изтривали памет-
та.

Бившият служител на ЦРУ разполага с 
данни за повече от 2000 случая на отвли-
чане. Той е уверен, че всъщност реална-
та цифра е около 1 млн. Симс добавя, че 
на 4-годишна възраст той също е бил по-
хитен от извънземни – създания с дълга 
тънка шия, издължена глава, ръце и кра-
ка. Съществували седем вида извънзем-

ни. Симс си е имал работа със сиви (док-
тори) и рептили, които изключително 
много приличали на хората. Някои видо-
ве били създадени на Земята въз основа 
на човешката ДНК.

Бившият агент  
Дерел Симс: Отвлекли са  
повече от 1 млн. земляни

Случващото се идва само 6 месе-
ца преди горещо очаквания доклад за 
НЛО, който ще бъде публикуван от пра-
вителството на САЩ.

Пентагонът и разузнавателните аген-
ции ще трябва да разкрият 
всичко, което знаят за 
призрачните наблю-
дения, като част от 
законодателство-
то, вмъкнато в 
з а к о н о п р о -
екта за об-
лекчение на 
COVID-19, по-
дписан от все 
още действа-
щия към онзи 
момент аме-
рикански пре-
зидент Доналд 
Тръмп.

Експертите от раз-
узнаването получиха 
само 180 дни, за да съста-
вят официален доклад за 
наблюденията на мистери-
озни летящи обекти в бли-
зост до американски военни бази, който 
скоро ще бъде публикуван.

Физикът Енрико Ферми предполага, 
че

огромният размер 
на Вселената

и милиардите подобни на Слънцето 
звезди в галактиката и техните плане-

ти създава голяма вероятност 
там да има интелиген-

тен живот. Някои от 
тези цивилизации 

може да са раз-
вили междуз-

вездни пъ-
т у в а н и я , 
предполага 
той.

Но Фер-
ми също 

от б е л я з в а , 
че има зна-

чителна лип-
са на доказа-

телства за живот 
на други плане-

ти. Шансовете извън-
земните да могат да се 
свържат с нас са висо-
ки, но няма реални до-
казателства за същест-

вуването на извънземни, твърди той. 
Този парадокс, наречен „Парадоксът на 
Ферми“, обърква учените от десетиле-
тия.

Диск с видеозаписи на странни 
обекти, предаден на The Black Vault. 

Симс предупреждава, че 
пришълците изобщо не са ни приятели, а много 
зли и безсърдечни същества. 

Американски геолози са открили в 
метеорит, паднал преди две години в 
САЩ, чиста органична материя, оцеляла 
след падането на Земята. Това съобщиха 
от музея „Фийлдс“ в Чикаго и статия в сп. 
„Метеоритикс енд Планетари Сайънс“.

„Когато изследваме метеоритите, чес-
то ни питат има ли по тях следи от живот. 
По правило много често има, но това е 
живот със земен произход. Когато асте-
роидът падне на Земята, в него ведна-
га се заселват бактерии. Но в този слу-
чай ни провървя - метеоритът падна в 
замръзнало езеро и бе намерен доста 
бързо, което значително намали веро-
ятността от замърсяване“, казва Филип 
Хек, доцент от университета на Чикаго.

Той и екипът му изследвали фрагмен-
ти на т.нар. Хамбургски метеорит, паднал 
през януари 2018 г. в езерото Строубъри 

в района на Хамбург в североизточната 
част на САЩ. Късове от него, с тегло око-
ло един килограм, бързо били събрани 
от изследователите.

Метеоритът бил от относително ряд-
ката група хондрити H4, една трета от 
които се състои от желязо, никел и оли-
вин. За изумление на учените, в мете-
орите те открили и големи количества 
органични вещества, които не са се раз-
рушили при падането на Земята. Досега 
в хондрити от този вид не са откривани 
органични вещества.

Хек и колегите му се надяват, че на-
ходката ще помогне на геолозите да със-
тавят списък на органичните молекули, 
съдържащи се в първичната материя на 
Слънчевата система, и да разберат как и 
кога те са паднали на Земята и са дали 
начало на живота на планетата.

Университетът в Чикаго 
откри „живот от друго 
място“ в паднал метеорит

Сн.: Facebook

Метеоритът е паднал в замръзнала вода и така организмите са се запазили. 

Сн.: John Weinstein / Field Museum

https://www.russianschool.com/


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

20 - 26 януари 2021 г.38

Н
еобятната човешка история 
е населявана щедро с без-
брой измамници. Понякога 
някои от тях остават извест-
ни и за идните поколения, а 

други се промушват между датите и фа-
ктите нечути, невидени и незапомнени.

Чували ли сте за Перкин Уорбек на-
пример! Той с помощта на противници-
те на Хенри VII се представя за Ричард, 
херцога на Йорк, който години наред 
е затворен в Лондонската кула заедно 
с брат си и в крайна сметка двамата се 
смятат за безследно изчезнали. И Уор-
бек претендира за трона на Англия.

В началото на 17 век пък в Русия най-
малко трима души твърдят, че са най-
малкият син на Иван Грозни. Първи-
ят дори стига до трона, но и тримата в 
крайна сметка умират от насилствена 
смърт.

От човека, който успя да продаде Ай-
феловата кула, до фалшивия Рокфелер 
на Холивуд - те се представят за лекари, 
самолетни пилоти, богати наследници и 
всички им вярват.

През последните векове се появяват 
десетки колоритни самозванци и макар 
че техните приключения могат просто 
да се разглеждат като интересни анек-
доти - много от тях са адаптирани за ек-
ран, те често са достойни за сериозно 
историческо проучване поради това, 
което ни казват за времената и местата, 
в които живеят.

Ето само малка част от тях:
Виктор Лустиг е един от най-изпече-

ните лъжци в историята. Известен е като

човека, който продаде 
Айфеловата кула.

Роден е през 1890 г. в Бохемия, Че-

хословакия. Говори няколко езика. 
Още като младеж той започва с изма-
ми по пасажерските кораби като кръс-
тосва между Париж и Ню Йорк. Първа-
та му схема е за печатане на пари. Той 
показвал на „клиентите“ си малка кутия, 
за която твърдял, че може да напечата 
банкнота от 100 долара за шест часа. 
Клиентите купували машината за огро-
мни суми - от порядъка на 30 000 до-
лара. В следващите 12 часа машината 
щяла да „произведе“ две банкноти от по 
100 долара. След това обаче започва да 
пуска само хартия. Причината - Лустиг я 
зарежда с 2 банкноти и има 12 часа да 
офейка. Докато клиентите разберат как-
ва е работата, той вече е далеч.

Върхът в кариерата му на измамник 
била аферата от 1925 г. Лустиг прочел 
статия във вестника за това колко скъ-
па е поддръжката на Айфеловата кула и 
веднага измислил хитър план. Изпратил 
покани до шестима търговци на метал 
от името на представител на правител-

ството. Казал им, че кулата е прекалено 
скъпа за поддръжка и правителството е 
решило да я продаде. През 1925 г. това 
не е звучало толкова абсурдно, колкото 
днес, защото не е било ясно дали Айфе-
ловата кула ще бъде в Париж за посто-
янно.

Лустиг завел шестимата кандидати

да „инспектират“ кулата 
с лимузина

По време на срещата той искал да ус-
танови кой от тях е най-доверчив. След 
огледа търговците трябвало да напи-
шат офертите си и да ги дадат на Лу-
стиг. Той обаче вече бил решил коя ще е 
жертвата. В крайна сметка Лустиг зами-
нал за Виена с куфар, пълен с пари, а из-
маменият търговец не подал официал-
но оплакване в полицията от срам.

След няколко месеца Лустиг се вър-
нал в Париж и отново поканил за среща 
други 6-има търговци на метал. Този път 
бил разкрит преди да финализира сдел-

ката си, но успял да избяга от полиция-
та.

По-късно Лустиг убедил Ал Капоне да 
инвестира 40 000 долара в сделка с ак-
ции на фондовия пазар. Чехът държал 
парите 2 месеца в банков трезор, после 
ги върнал на гангстера и казал, че сдел-
ката е пропаднала. Ал Капоне се въз-
хитил на честността на Лустиг и му дал 
5000 долара за награда. Това всъщност 
била и целта на Лустиг.

През 1935-а измамникът е арестуван 
в САЩ. Изпратен е в затвора „Алкатраз“, 
където умира от пневмония през 1947 г.

„Хвани ме, ако можеш“
Филмът „Хвани ме, ако можеш“ с Ле-

онардо ди Каприо е вдъхновен от из-
мамника Франк Абаняли, който успял 
да открадне общо 2.5 млн. долара в 26 
държави по света.

Роден е през 1948 г. и първите му из-
мами били фалшифициране на чеко-
ве. В продължение на 2 години Абаня-

XВижте невероятните истории на най-известните световни измамници

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Да продадеш Айфеловата кула... 
И други измами шедьоври

Първата измамна схема на Виктор е за печатане на пари.

Леонадрдо ди Каприо като Абаняли, който успешно се представял за пилот на PanAm.

Фогт изтърпява част от 4-годишна присъда, преди да бъде помилван от кайзер Вилхелм II.

Сн.: Wikipedia
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ли успешно се представял за пилот на 
PanAm, благодарение на което пътувал 
безплатно по света, като се появявал 
в последния момент на летището и се 
качвал на редовни полети.

След пилотската си кариера той се 
представял за лекар в продължение на 
11 години. След това фалшифицирал 
диплома от Харвард и станал адвокат, 
като дори си намерил работа в Луизи-
ана.

Всичко приключва през 1969-а, кога-
то стюардеса на Air France го разпознава 
по снимка, разпространена от полиция-
та. Френските власти го арестуват, а 12 
държави искат екстрадицията му. Изле-
жава 6 месеца във френски затвор, след 
което е екстрадиран в Швеция. Прекар-
ва шест месеца в Швеция, но след като 
се оказва, че международният му пас-
порт е фалшив, е върнат в САЩ, където 
е осъден на 12 години затвор за измами.

Капитанът от Кьопеник
Вилхелм Фогт (1849–1922) прекар-

ва голяма част от живота си в затвора 
за кражби, грабежи и фалшификации, 
преди да си спечели слава със своето 
„престъпление шедьовър“ през октом-
ври 1906 г. Облечен в униформата на ка-
питан от германска армия, която съби-
ра част по част от различни магазини за 
дрехи втора ръка, Фогт се възползва от 
безропотното подчинение, което се оч-
аква от пруските/германските войници.

Фогт командва две малки групи вой-

ници, дори уволнява един сержант, кой-
то иска от него да се легитимира, и оку-
пира кметството в Кьопеник, близо до 
Берлин. Твърдейки, че градските власти 
са заподозрени в измама, той кара вой-
ниците да пазят сградата, докато „кон-
фискува“ малко над 4000 марки. След 
това казва на войските да изчакат по-
ловин час и си тръгва, като след като се 
скрива от погледите им, се преоблича 
отново в цивилни дрехи.

По-късно Фогт е задържан и изтър-
пява част от четиригодишна присъда, 
преди да бъде помилван от кайзера 
Вилхелм II. Измамникът вече е междуна-
родна знаменитост, печели пари с лич-
ни изяви и се пенсионира в известен 
комфорт, но е финансово съсипан от ин-
флацията след Първата световна война. 
По неговата история са създадени ня-
колко филма, пиеси и телевизионни 
драми.

Екзотичната принцеса 
Карабу

През 1817 г. в Алмъндсбъри в Глос-
тършир, Англия, се появява млада жена, 
която говори странен език и носи екзо-
тични дрехи. През следващите дни се 
оказва, че тя е принцеса от Източна Ин-
дия, която е отвлечена от пирати, но ус-
пява да избяга, скачайки зад борда в 
Бристолския канал.

„Принцеса Карабу“ (1792-1864) се 
оказва страхотна новост за местните 
благородници с нейния любопитен език 

и навици и силно впечатлява хората, ко-
гато посещава модерния курорт Бат.

Но т.нар. принцеса в крайна сметка е 
разкрита – тя е Мери Уилкокс, дъщеря 
на обущар от Девън. След като истина-
та се разбира, тя пътува до Америка, къ-
дето славата й дава възможност да води 
скромен живот. В крайна сметка се за-
връща в Англия, където и приключва 
дните си.

Съществува и история, че тя спира 

или корабокрушира на остров Света 
Елена по пътя за Америка, където импе-
ратор Наполеон, по това време в изгна-
ние там, се влюбва в нея.За съжаление 
обаче тя не е доказана.

Царят на драмата
В началото младият афроамерика-

нец Дейвид Хемптън успешно се пред-
ставил за сина на знаменития актьор и 
режисьор Сидни Поатие, за да си осигу-
ри достъп до легендарния нюйоркски 
клуб Studio 54 и да обядва безплатно в 
ресторанти. След като разбрал, че хора-
та действително му вярват и може да се 
възползва от това, Хемптън убедил ре-
дица знаменитости, сред които Мелани 
Грифит, Келвин Клайн и Гари Синийз, да 
му услужат с пари или временно да го 
подслонят. В някои случаи се предста-
вял за приятел на децата им, в други зая-
вявал, че е изпуснал самолета за Лос Ан-
джелис, а багажът му е отлетял без него, 
а в трети – че е жертва на грабеж.

През октомври 1983 г. Хемптън е 
арестуван и обвинен в мошениче-
ство. Съдът го задължава да изплати 
на жертвите си компенсации в размер 
на $4490 и му налага забрана да живее 
в Ню Йорк. След като отказва да плати 
обезщетенията, лежи няколко години в 
затвора. Историята му вдъхновява ус-
пешната театрална пиеса „Six Degrees 
of Separation“, поставена за пръв път 
през 1990 г., а след това и създаването 
на филм със същото заглавие от режи-
сьора Фред Шепизи. Въпреки славата 
си като център на множество скандали, 
Хемптън никога не забогатява и умира 
от СПИН през 2003 г.

Принцесата всъщност е дъщеря на обущар от Девън.

Съдът налага на Дейвид забрана да живее в Ню Йорк.
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- Тогава незабавно продавайте ко-
раба!

  
Чиновник от администрацията се 

връща от работа и се кара на жена си:
- Маро, какво беше това кафе су-

тринта, дето ми направи?
- Ми, реших да го направя по-силно, 

с три лъжички кафе...
- Ужас, цял ден не можах да мигна в 

службата!

  
Кума Лиса, Баба Меца и Кумчо Вълчо 

ще ги взимат войници. Отишли на во-
енна комисия. Първо влиза Кумчо Въл-
чо. Показват му един автомат.

- Какво е това?
- Не знам - отговорил Кумчо Вълчо.
- А това какво е? - показват му една 

тухла.
- Тухла четворка.
- Правилно. Отиваш в строителни 

войски.
Влиза Кума Лиса. Показват й един 

автомат.
- Какво е това?
- Не знам - отговорила Кума Лиса.
- А това какво е? - показват й една 

тухла.
- Тухла.
- Правилно. И ти отиваш в строител-

ни войски.
Отвън Баба Меца ги пита:
- Как се уредихте за строителни вой-

ски?
- О-о-о, много лесно. Първо ти по-

казват някаква тъпня. Ти казваш, че не 
знаеш какво е. После ти показват една 
тухла. Казваш, че е тухла, и си готова за 
строителните войски.

Влиза Баба Меца. Показват й един 
автомат.

- Какво е това?
- Не знам - отговорила Баба Меца.
Военната комисия си замълчала. 

Баба Меца се огледала:
- Тука трябва да има и една тухла.
- О-о-о-о! Значи така? Чудесно! Оти-

ваш в разузнаването.

  
Вместо да напишат „100% по-скъпо“, 

те пишат Био.

  
Полицаят:
- Вие какво? Не видяхте ли знака? 

Тук може да се кара само в едната по-
сока!

- Аз да не карам в двете...

  
Английски лорд и съпругата му в 

купе на влака София-Враца:
- Скъпа моя, това е чудно красивото 

Искърско дефиле. Приготви се да ви-
диш мястото, където преди тридесет 
години за първи път те видях и без-
умно се влюбих в прелестите ти - ти 
беше млада козарка и пишкаше горе 
на Черепишките скали. Не издържах 
на вълнуващата гледка и дръпнах вне-
запната спирачка. Заведох те в Англия, 
оженихме се и ето, вече тридесет го-
дини живеем щастливо, обградени от 
деца и внуци; ето след малко...

В това време стюардът на вагона ми-
нава, запалва осветлението и спуска 
завесите на прозорците.

- Ама, защо... искаме да гледаме тая 
чудна природа - роптае лордът.

- Не може, следва грозна гледка, из-
лагаща ни пред света. Преди триде-
сет години някакъв шантав английски 
лорд видял млада козарка да пишка 
горе на скалите, дръпнал внезапна-
та спирачка и се оженил за козарка-
та. Оттогава, вече тридесет години, ко-
гато минават влакове през дефилето, 
горе е пълно с пикаещи козарки.

  
Знаете ли, че:
Човек заспива най-бързо и най-дъл-

боко след иззвъняването на будилни-
ка.

  
Една блондинка пита друга:
- За какво мечтаеш?
- Мечтая как ще срещна една фея, 

която ще ми подари сто хиляди дола-
ра.

- А защо не милион?
- Милион не е реално.

  
- Къде отива истинската блондинка, 

когато й е студено?
- В ъгъла на стаята, защото е 90 гра-

дуса.

  
Открили супермаркет, в който има-

ло всичко. Идва клиент и казва:
- Дайте ми половин килограм кроко-

дилска опашка!
- Заповядайте!
Идва друг:
- Дайте ми 20 яйца от катерица!
- Няма проблем!

  
Интересно как арменците могат да 

търпят конякът им да отлежава пет-
найсет години! Ние гроздовата я тър-
пим има-няма петнайсет минути!

  
Един треньор събрал футболен от-

бор, който побеждавал непрекъснато. 
Журналисти го питат как е успял. Тре-
ньорът отговаря:

- В нападение играят чеченци – труд-
но е да ги удържиш, в полузащита са 
грузинци – с тях е трудно да се разбе-
реш, в защита са азербайджанци – до-
като не платиш, няма да минеш, а на 
вратата е арменец – и да вкараш гол, 
не можеш да докажеш...

  
Проблемът на модерния българин е, 

че когато му замирише на джоджен, се 
чуди - боб ли му се яде или мохито му 
се пие...

Решила добрата ламя Спаска да ста-
не лоша. Срещнала тя в гората лисица-
та:

- Лисо, идваш вечерта в пещерата, 
ще те ям. Има ли въпроси?

- Ами няма.
Ламята продължила по пътя си. Вър-

вяла, вървяла ламята и срещнала въл-
ка:

- Вълчо, идваш вечерта в пещерата, 
ще те ям. Има ли въпроси?

- Ами няма.
И си тръгнали по пътищата. Вървяла, 

вървяла ламята и срещнала заека:
- Зайо, идваш вечерта в пещерата, 

ще те ям. Има ли въпроси?
- Ами има.
- Казвай.
- Може ли да не дойда?
- Може.

  
Българин отива в Америка да рабо-

ти при негов приятел. Когато се сре-
щат, приятелят му посочва една улица 
в центъра на Ню Йорк и казва:

- Аз, прияталю, работя на тази улица. 
Всяка вечер намирам по нещо - я оби-
ца, я пръстен, я някоя банкнота и така 
си живея. Ти ще работиш на онази.

Същата вечер още двамата излезли 
на работа и новият, както се разхож-
дал из неговата улица, видял под една 
улична лампа доста дебел портфейл 
на тротоара. Тъкмо се навел да го вди-
гне, па се замислил и му теглил един 
здрав ритник.

- Айде стига бе, още от първия ден 
ще работя...

  
Идиотите са най-мощната организа-

ция в света. Имат хора навсякъде!

  
Шотландец изгубил жена си и оти-

шъл в местния вестник, за да отпечата 
некролога й.

- Какво искате да пише в него? - по-
питал служителят.

- Мери умря - отвърнал шотланде-
цът.

- Можете да прибавите още няколко 
думи на същата цена.

- Хм… - замислил се шотландецът. - 
Добре тогава: - Продавам стар FORD.

  
По средата на Атлантическия оке-

ан потъва лайнер. Капитанът е в пани-
ка, но помощникът му обяснява, че на 
борда има равин, който прави чудеса. 
Завеждат го при капитана.

- Рави, кажи какво може да се напра-
ви?

- Имате ли интернет?
- Имаме.

Виц в снимка

- 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!

Идва трети:
- Дайте ми 2 килограма нищо!
Продавачът се объркал и решил да 

извика шефа, той дошъл и казал:
- Аз сам ще обслужа този клиент!
Поканил мъжа да отиде с него. Оти-

шли в мазето, където било тъмно като 
в рог. Шефът попитал:

- Какво виждате?
- Нищо...
- Точно 2 килограма е. Вземайте го и 

отиваме на касата.

  
Болен след прекаран инфаркт пита 

личния си лекар:
- Докторе, а може ли да запаля цига-

ра?
- Може, ако това е последното ви же-

лание...

  
- Какво жените харесват най-много у 

мъжете?
- Вторичните полови белези: коли, 

вили, заплати...

  
Благодарение на чудесата на меди-

цината една жена успяла да роди на 
шейсет и пет годишна възраст. Когато 
я изписали от болницата, роднините й 
отишли да я посетят.

- Може ли да видим бебето? - попи-
тали те.

- Още не - отвърнала шейсет и пет 
годишната майка.

След двайсет минути те пак попита-
ли:

- Може ли да видим бебето?
- Още не - отвърнала майката.
След още двайсет минути роднини-

те отново попитали:
- Може ли да видим бебето?
- Още не - отвърнала майката.
Роднините започнали да губят тър-

пение.
- Е, кога ще може да видим бебето?
- Когато се разплаче.
- Защо трябва да чакаме, докато се 

разплаче?
- Защото забравих къде го оставих.

  
Между приятели:
- Спал ли си с нея?
- По-скоро не, бих казал, че сме 

дремнали няколко пъти.

  
Катаджия спира кола за проверка:
- Отворете багажника, ако обичате.
Шофьорът пребледнява и с трепере-

щи ръце отваря багажника.
- Какво е това тука, бе?! - изревава 

катаджията.
- Ами-и-и, труп...
- Трупа и аз го виждам! Питам къде 

са аптечката, триъгълникът и пожаро-
гасителят?
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https://www.facebook.com/neli.nova.9
https://www.facebook.com/stilian.dinev.56
https://www.facebook.com/nasko17
https://www.facebook.com/hristo.nikolov.56
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011431915685
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Астрологична прогноза 
20 - 26 януари 2021 г.

ОВЕН
Има вероятност да се насла-
дите на финансова сигурност. 
Вашият финансов баланс 
може да се увеличи, което ще 
ви позволи да харчите пари 

за полезни цели. Най-вероятно ще осигурите 
икономическата безопасност и сигурност на 
семейството си. Ще бъдете по-зрели, за да заз-
дравите емоционалните си връзки и да стане-
те по-интимни един с друг. За самотните пери-
одът може да е подходящ за сериозна връзка. 
За семейните нещата могат да се влошат, ако не 
успеят да поддържат емоциите си под контрол.

РАК
Има вероятност да понесе-
те големи разходи, свързани 
с близки до вас хора. Препо-
ръчително е да бъдете много 
внимателни при боравенето с 

вашите финанси през този период. Бързото пре-
кратяване на извънбрачна връзка може да по-
прави щетите с искане и даване на прошка. Са-
мотните да очакват нови любовни завоевания. 
Венера ви напътства да намерите най-доброто 
време, за да изповядате своите чувства пред чо-
века, който сте набелязали. Семейните ще тряб-
ва да поддържат добрия тон в отношенията.

ВЕЗНИ
Предстои ви един спокоен и 
освободен от силни напре-
жения период. Насладете се 
на това време и го използ-
вайте, за да задълбочите 

партньорството си или да реализирате съв-
местните идеи. Различни финансови разходи 
ще ви накарат да се придържате към едно по-
разумно харчене на средства от семейния бю-
джет. Семейните двойки ще имат възможност-
та да се убедят, че обичта им един към друг 
става все по-дълбока. Самотните вероятно ги 
чака романтична връзка с близък приятел.

КОЗИРОГ
Подходящо време да скре-
пите партньорските си отно-
шения. Това може да изисква 
вземане на решения, които 
ще се отразят на фона ви на 

съществуване и ще снижат напрежението. За 
семейните това може да са битови, имотни казу-
си, които ще се канализират в правилна посока 
чрез компромис, с визия за по-далечното бъде-
ще и обсъждане на спорни въпроси. При евен-
туални разногласия – открийте първопричи-
ните и се опитайте да ги отстраните и чрез вид 
стратегия, по-смели действия.

ТЕЛЕЦ
Опитайте се да насърчите 
търпението и разбирането 
си, преди да направите нещо, 
за което по-късно може да 
съжалявате. Вероятно ще се 

сблъскате със задължителни разходи, което 
може да затрудни управлението на вашите фи-
нанси по-трудно от всякога. Навярно ще поиска-
те да се възползвате от заеми, за да задоволите 
непосредствените си потребности. За брачните 
двойки този период може да донесе нови спор-
ни моменти и търкания. Това може да се дължи 
на неправилното общуване помежду ви.

ЛЪВ
Възможно е да бъдете при-
нудени да похарчите пари 
за неща, свързани с вашите 
деца. Има вероятност да за-
емате пари от приятели или 

да кандидатствате за кредит. Може да получи-
те шанс да закупите нов автомобил, може и вто-
ра употреба, за семейството си. Вашите бъдещи 
планове ще се оформят за радост и удоволствие 
на вашето семейство. Младите брачни двойки 
може би ще се сблъскат с пречки в любовния си 
живот. Има вероятност за възникването на недо-
разумения от общуването в социалните мрежи.

СКОРПИОН
Привличате с креативност, 
оригинален подход, дипло-
матичност. Качествата ви се 
забелязват отдалеч и се це-
нят по достойнство. Тази тен-

денция ще се усили и ще се превърне в повод 
за внезапни шансове. Финансовото ви положе-
ние може да даде възможност на вас и вашето 
семейство да се насладите на повече удобства 
в дома си. Въпреки това трябва внимателно да 
следите разходите си и да избягвате да пра-
вите покупки въз основа на необосновани ка-
призи.

ВОДОЛЕЙ
Ако в дома ви към настоящ-
ия момент не се проявят раз-
личия между вас и членове 
на семейството, не ескалира 
своеобразна борба за власт, 

значи можете да разчитате на такова продълже-
ние и в бъдеще. Ще ви се даде право на втора 
възможност да въздействате позитивно на бъ-
дещите си перспективи на развитие, да заемете 
по-престижни позиции в колектив. Това ще се 
случва лесно, ако имате подкрепа от енергични 
и инициативни личности, на партньори – лични 
или делови.

БЛИЗНАЦИ
Има вероятност да сте в бла-
гоприятно положение, за да 
си осигурите достатъчно па-
рични средства. Ще съумее-
те да спестите повече пари. 

Семейните двойки обаче може да изпаднат в 
изненадващи неприятности, тъй като някоя 
извънбрачна връзка може да заплаши да раз-
руши отношенията им. Самотните да обърнат 
сериозно внимание на знаците, които им пре-
доставя съдбата. Някои от вас да очакват спеш-
ни разходи, свързани с плащането на медицин-
ски сметки, които биха могли да ви притеснят.

ДЕВА
Възможно е да възникне ня-
какво недоразумение относ-
но трето лице. Опитайте се 
да разрешите този проблем 
бързо, преди да се стигне до 

неприятни разговори. Препоръчително е да 
планирате внимателно разходите си, ако иска-
те да останете финансово стабилни. Въпреки 
усилията ви да поставите здрави основи на бю-
джета си, има вероятност да бъдете принудени 
и да похарчите голяма сума пари по неотложни 
причини. Не допускайте да възникват спорове 
или конфликти, свързани с пари.

СТРЕЛЕЦ
Социалната ви активност е 
значима, стремите се да се 
доказвате пред другите над 
средното ниво поради на-
раснали амбиции, промени 

на средата. Оформят се възможности да полу-
чавате все по-широка подкрепа от страна на 
влиятелни личности и инициативни персони в 
колектива, в който съществувате. Ако обедини-
те усилия с подходящите лица, действате в тази 
посока, тогава можете да заемете лидерски по-
зиции, ще се оформят по-добри перспективи на 
развитие.

РИБИ
Звездите ви дават шанс да по-
лучите достатъчно широка 
подкрепа, така че да защити-
те завоювани обществени по-
зиции, ако условията на труд 

го позволяват – да се изкачите по йерархична-
та стълбичка, да извършите положителни про-
мени в кариерното си развитие или да пови-
шите доходите си. На този фон все още мнозина 
могат да изпитват някои затруднения, които се 
отнасят до приоритети, отнасящи се до недви-
жимо имущество, взаимодействие с членове на 
семейството.

http://www.prospectlicensing.com/
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М
ежду Барън Тауър и Бол-
тън Аби в Йоркшир, Ан-
глия, се намира едно кра-
сиво място, привличащо 
векове наред любители-

те на природата и разходките. Наоко-
ло е тихо и спокойно и по нищо не личи 
каква огромна опасност дебне там. Това 
е един малък невинно изглеждащ пла-
нински поток, широк близо два метра. 
Известен е като Болтън Стрид или само 
Стрида (брод).

Красивата му външност не предпола-
га, че под повърхността на водата има 
дълбока пропаст и силни подводни те-
чения, които тласкат всеки, паднал въ-
тре, към сигурна смърт. Смята се, че 
няма нито нито един човек, който да е 
паднал в Стрида и да е излязъл жив от 
там.

Не са открити дори телата
на загиналите. За да разберете как е въз-
можно един малък планински поток да 
има такава черна репутация, трябва да 
се разходите нагоре по течението. След 
по-малко от 100 м това поточе се разши-
рява до истинска река с широчина над 
9 м. Това е река Уорф, която тече през 
Йоркшир.

Когато стига до района на Болтън Аби 
обаче, тя е принудена да се промушва 
през тясна цепнатина, което е причи-
на водата да набира огромна скорост и 
дълбочина. Теснината на Стрида е само 
илюзия, тъй като двата бряга са силно 
подкопани. Под тях се крие мрежа от ку-
хини и тунели, през които минава цяла-
та останала част от водата на реката. Ни-
кой не знае

точната дълбочина 
на брода

На повърхността Стрида изглежда 
съвсем невинна, а бреговете й са толко-

ва близо, че в миналото не един и два-
ма туристи са решавали, че могат да го 
прескочат или да вървят по камъни-
те. От там изглежда сякаш той е дъл-
бок само до колене. Всъщност се смята, 
че името Стрид идва от думата „stride“ 
(„крачка“), пише Amusing Planet.

Там вече има поставени знаци на дър-
ветата и около мястото, които преду-
преждават хората да не прескачат. И въ-
преки това все още се разказват много 
истории за хора,

подхлъзнали се и 
засмукани от водата

и завлечени в подводните пещери и из-
дълбаните тунели.

Една от вероятните жертви на Стрида 
бил младият Уилям де Ромили – син на 
лейди Алис де Ромили, който се опитал 
да скочи през брода през 1154 г. и изчез-
нал. Майка му била толкова съсипана от 
загубата, че дарила земята в околността 
за изграждането на манастир. По-късно 
тази легенда била обезсмъртена в пое-
мата на Уилям Уърдсуърт „The Force of 
Prayer“.

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Красиво планинско поточе 
поглъща живи хора
XСмята се, че няма нито един човек, 

който да е излязъл жив от там

https://www.facebook.com/VeselaNikayNYL
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СТРОИТЕЛНА ФИРМА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Строител-
на фирма търси да назначи майстор за 
лепене на плочки. Кандидата трябва 
да има поне 5 години опит в областта, 
както и собствена кола. За въпроси 
и повече информация 224-435-8800 
и 773-656-1757. Добро заплащане 
2244358800 №18326

Chicago + suburbs
CDL DRAIVER 2200SEDM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60634, Tarsjq 
CDL A Sho� or ili Team,zaplashtane 2200$ 
-Solo, 3700$-Team,bez znachenie ot 
milite! Gavkavo rabotno vreme i direkten 
deposit vsjaka sedmica,BONUSI i plateni 
detention and layovers Iziskavene: Chist 
MVR HAZMAT 8438220900 №18347
DISPETCHER NEED, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Plana 
Transportation Inc. looking for 
experienced dispatcher to book loads 
full time.Dry vans only,company it`s been 
business 13 years.Call Peter 224-520-2269 
2245202269 №18348
КОНТРАКТОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Транс-
портна компание набира контрактори 
за съвместна работа. Предлагаме рабо-
та за пикап- деливери в райони пред-
почитани от контракторяа , фюел карта 
и помощ с подновяване на лицензи и 
други необходими документи. За пове-
че информация се обадете на 224-659-
2356 търсете Зори. №18328
ШОФЬОР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Търся шо-
фьор за пикап и деливери със CDL. За 
повече информация звъннете на 224-
595-9093. №18330
РАБОТА , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, ТЪРСЯ БО-
ЯДЖИЙ Тел. 773-865-0406 №18338

ВАШАТА БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА ТУК
Изпратете ни текста на вашата малка обява (до 8 колонореда) и ние ще я 

публикуваме тук. Ако искате вашата обява да се откроява на цветен фон, цената 
е $11 на брой. А ако искате да добавите и снимка - $21 на брой. 

ВАРИАНТ №1: От вашият компютър. Отидете на www.bg-VOICE.com, в 
десният горен ъгъл ще намерите бутон “Публикувай малка обява от тук”, 
кликнете върху него и попълнете формата. 

ВАРИАНТ №2: Изпратете ни този талон с текста (и чек или мъни ордер, ако 
обявата ви е платена) до: Bg Voice Inc, 21180 N Highwood Rd, Kildeer, IL 60047
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САЩ
ИЛИНОЙС
Addison
Algonquin
Arlington Heights
Bloomingdale
Chicago
Darien
Des Plaines
Downers Grove
Elgin
Elk Grove Village
Glendale Heights

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

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

WASHINGTON DC 
WIND GAP, PA

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

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

КЪДЕ ДА НИ НАМЕРИТЕ?

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

Ресторант “Балканика” 
търси

• СЕРВИТЬОРИ
• БАРМАНИ

• ПЕРСОНАЛ ЗА КУХНЯТА
Отлично заплащане!

Тел. : 224-600-1550
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Работа 
Предлагам

РЕСТОРАНТ „МЕХАНАТА”
ТЪРСИ 

БАРМАНИ, СЕРВИТЬОРИ 
И ОПИТНИ ГОТВАЧИ 
отлично заплащане

FULL or PART TIME
773-817-7911

CDL ШОФЙОР АВТОВОЗ, 
Цена US$ 25.00, Зипкод 60193, Предла-
гам работа за шофьор с опит на закрит 
автовоз с liftgate. Добро заплащане в 
зависимост от опита, обикновенно око-
ло $8-$10000 на месец. Курсове до Лос 
Анджелис и обратно. Повече информа-
ция на тел 630-287-1926 №18332

OWNER OPERATORS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Pабота 
за собственици на камиони!*Midwest 
Accounts!*24/7 Dispatch *Dispatcher с 15 
год. опит в бранша! *Предимно леки то-
вари! *Direct Deposit всеки Петък! *Кар-
ти с Намаление за гориво до $0.70/г. 
Tel:847-483-8787 8476659273 №18350

ТЪРСИ СЕ CDL ШОФЬОР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60169, Търся от-
говорен CDL Hazmat шофьор на ками-
он I-Shift Volvo, голямата кабина с APU, 
Около 3000-3500 мили седмично, $0.60/
миля. Отлична работна среда с човеш-
ко отношение. Говоря руски, български 
и английски 7737421234 №18353

ТЪРСИ СЕ CDL ШОФЬОР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60169, Търся от-
говорен CDL Hazmat шофьор на ками-
он I-Shift Volvo, голямата кабина с APU, 
Около 3000-3500 мили седмично, $0.60/
миля. Отлична работна среда с човеш-
ко отношение. Говоря руски, български 
и английски 7737421234 №18354

NEO LOG SYSTEMS LLC, 
Цена US$ 3.00, Зипкод 60656, Neo log 
systems LLC е диспечерска компания 
създадена от хора с 15 годишен опит 
в транспортния бизнес. Ние предлага-
ме 24/7 диспеч на 3% драйван и 4% на 
рифери. Имаме услуги само за нощен 
+ уикенд диспеч. www.neologsystems.
com 2242316080 №18355
SAFETY OFFICER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60527, Safety 
O�  cer needed!!! Our ever-growing 
team is looking for a Safety and 
Compliance O�  cer to work full time in 
our Willowbrook, IL O�  ce. Please send us 
your resume to safety@raindogstrucking.
com or give us a call at 708-898-4900 for 
further details! №18333

ПОМОЩИКИ И МЕХАНИК, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60107, 
shop в Bensenville търси да 
назнаци помощици и механи-
ци (с опит и без опит) добро 
заблащане за повече информа-
ция се обадете на 312-735-2532 
3127352532 №18349

ДИСПЕЧЕР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, 
Малка транспортна компания 
търси диспечер за Expedite 
Loads. Опитът не е задължи-
телно условие. За повече ин-
формация свържете се с нас 
днес! Phone: (815) 388 0004 Cell: 
(224) 518 7032 2300 E Higgins 
Rd Elk Grove Village, IL 60007 
careers@tangraexpedited.com 
2245187032 №18279 

ТЪРСИМ КОНТРАКТОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, 
Bingo Logistics Incorporated, 
търси контрактори със vans или 
reefers, за OTR, Regional или Local 
курсове. Fuel карти на FleetOne и 
Comdata. Седмично заплащане с 
чек или ACH direct deposit. Офи-
са се намира в Elk Grove Village, 
на достъпно за камиони място. 
За повече информация изпра-
тете имейл на: bingologistics@
gmail.com или звъннете на тел. 
7738492777 №18287

CDL A DRIVERS , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, 
Looking for a reliable, experienced 
driver who wants to work.Clean 
driving record is preferred.
Minimum of 2 years of experience. 
Position pays $0.55+ per mile (all 
miles paid) based on performance. 
You should expect to make $1500+ 
weekly with good performance. 
7736006850 №18296

CDL - A DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60446, 
DS Express Inc. (small company) 
from Lemont, Illinois hiring truck 
drivers CDL A-Class license, OTR, 
HazMat, Dry van! We have all that 
you are searching for: GREAT PAY 
(0.60/0.70 cent per mile) all miles 
paid, TOP EQUIPMENT (Volvo - 
automatic transmission)! Layover 
and detentions paid; 100% no-
touch freight; Safety bonuses; 
Direct deposit every week! We 
have a strong relationship with 
di� erent brokers and our company 
name is well known! 6308476803 
№18346

CDL A DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, 
Need CDL A driver. 2 years 
experience is a must. $0.55 per 
mile, all miles paid, +1500 weekly. 
7736006850 №18325
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ТЪРСИМ МЕХАНИК, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Сервиз в 
Schaumburg търси механик, със или бе 
опит. За повече информация тел. 630-
350-9989 №18334
TRUCK DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60103, Tarsia OTR 
truck driver. Otlichno zaplastane, dobri 
mili, predimno west cost. Za poveche info 
molia pozvanete 773-939-1913. №18336
ACCOUNTING/SAFETY, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60103, Accounting/
O�  ce/Safety. Prior experience is a plus. 
MS O�  ce knowledge, Data Entry, must 
speak English. 6305441808 №18337
CDL A DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Looking to 
hire CDL A driver with clean record New 
Volvo truck , pay is .65cents per mile Must 
pass drug test A lot of home time Call 
Stan 2242563655 for more info №18339
CDL TEAM DRIVERS , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60143, TEAM 
DRIVERS FROM ,IL -CO,IL-TX IL-NC IL,NJ 
NEED MORE INFO CONTACT 847 254 2504 
-224 595 9798 8472542504 №18316
OO, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Транс-
портна компания набира Owner 
Operators.Леки товари, отстъпки на 
горивото, хладилни и сухи ремаркета, 
ифта, пермити. Коректно отношение и 
бързо плащане. Sign-up бонус. Моля, 
обадете се на 847-261-4912, ext.107. или 
ни пишете на 247dispatchservice@gmail.
com Симона №18290
REGIONAL CDL DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60103, Търси 
сериозен човек за регионална работа 
с ремарке Dry Van - лесни товари,без 
hazmat, заплащане по договаряне... 
18443494349 №18302
OWNER OPERATOR, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Транс-
портна 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 или ни пишете на 
247dispatchservice@gmail.com Симона 
№18291
$$$ CDL DRIVERS$$$, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Kompaniq 
nabira CDL class A sho� ori za stedi 
kursove, kakto i za pick up and delivery. 
Novi kamioni, mnogo dobro zaplashtane, 
vseki weekend v kushti. Za poveche 
informaciq 3122082222 №18292
CDL CLASS A 350$, 
Цена US$ 350.00, Зипкод 60007, Търся 
шофьор с много желание за работа. 
Амазон акаунт леки товари hook and 
drop. 350$ на ден Работи се предимно 
вечер През ден вкъщи. 4065399041 Ве-
ско 4065399041 №18276

ШОФЬОР ЗА КАМИОН, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Търся 
шофьор за камион с хартиен логбук 
7739344547 №18265
CDL A OTR DRY VAN, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Само 
за най-добрите с опит и чисто досие.
Специално отношение. Най-добро за-
плащане до 70ц/м. За контрактор/ди-
спечер 20 год в бизнеса. 7734128280 
№18263
ФИРМА ЗА ПОЧИСТВАНЕ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Фирма за 
почистване на домове и офиси предла-
га почасова работа. Изисква се собст-
вен автомобил и опит текстваите на 
224-334-1818. №18272
OWNER OPERATORS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, We have 
driving jobs that will � t 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
BOX TRUCK DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Търся 
шофьор за box truck Class C. Може с 
книжка от WA или MA. Заплащане меж-
ду $1200-2000 зависи от желанието за 
работа. Препоръчително с опит. Тел. за 
връзка 630-930-1955 №18274
DISPATCHER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60018, Търся ди-
спечер с опит за работа с dry van. Само 
от US. Моля не звънете ако не сте в 
United States. 8476680373 №18248
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 $0.67 na milya. Korektno i 
profesionalno otnoshenie. Phone: 224-
659-1690 №18253
TEAM DRIVER 0.75CPM, 
Цена US$ 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
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
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 ками-
они Volvo 2021 I-Shift , за повече инфор-
мация офис в Schaumburg : Иван Стоя-
нов 727-488-7987 №18211
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
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

ОО И ШОФЬОРИ,  
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка 
транспортна компания предлага рабо-
та за CDL class A шофьор и собственици 
на камиони! Midwest loads. Всеки уик-
енд в къщи. За повече информация се 
обадете на 708-831-8432 №18180
CDL DRIVER $1500, 
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60007, Тър-
сим шофьори за pick up и delivery от по-
неделник до петък регионално midwest 
(no east coast). Заплащане $1500/сед-
мица -$300/ден ( до 2000 мили ). Tel 847 
640 8171 №18174
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 
$1,800 per week! Shte bydite dovolni ot 
rabotata s nas! Cell: 224-659-1690 Evgeni 
2246591690 №18125
CDL DRIVER WANTED, 
Цена US$ 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 от-
говорен CDL Hazmat шофьор на ками-
он 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. Ат-
рактивно заплащане в брой.Пишете 
на имейл slavtchokerelski@gmail.com 
или звънете на тел.2243108907-Слави. 
2243108907 №17943
ОО И ШОФЬОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка 
транспортна компания предлага рабо-
та за CDL class A шофьори и собстве-
ници 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 $3 на миля. 
Компанията предоставя Fuel карти с 
големи отстъпки- 40-80 цента на галон, 
10% диспеч. Заплащане всяка седми-
ца. Моля обадете се на 773-538-3818 
№17863
ХАМАЛИН , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Малка 
компания специализирана в премест-
ване на вещи и мебели наема на пъл-
но и непълно раб.време.Автомобил е 
предимство и носи доп.бонус.Атрак-
тивно 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 ав-
томатик с dry van. Хубави мили, лично 
отношение. 8476680373 №17752
SAFETY, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60018, Trucking 
company looking for Safety person with 
experience. Part-time with possibility 
for full time. Serious inquiries only. 
8476680373 №17751
SHOFIOR SOLO, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60103, Tarsia 
Sho� or (solo) c \”double/triple\” 
endorsement.Rabota okolo Chicago.Moje 
da e vsiaka vecher v kashti.Tax 1099 forma 
6304409199 №17755

COMPANY DRIVER, 
Цена US$  30.00, Зипкод 60007, Предла-
гаме 30% от товарите.Ново волво авто-
матик.Перфектни условия 2243882400 
№17625

COAST TO COAST
ШОФЬОРИ, OWNER OP, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Транс-
портна компания набира шофьори 
Class A на дълги дистанции в 48 щата. 
Заплащането е за заработена седмица 
или на миля. Търсим собственици на 
камиони. За повече подробности - тел 
847-571-0945. Mоля, oставете съобще-
ние, ако не отговорим. №18344
RABOTA V-V FABRIKA, 
Цена US$ 15.00, Зипкод 17104, 
Predlagame $15 na chas i $22.50 over 
time rabota v-v fabrika, Predostavyame 
ziliste www.tocconsult.com 3039748716 
№18307
TRUCK DRIVER NEEDED , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Стар ками-
он в изправност търси опитен шофьор 
, който знае да кара Ръчка . С хартиен 
logbook = възможност за повече мили 
.Peдовни товари за FedEx и UPS ( hook 
and drop ) седмично заплащане . По 
предпочитаме на шофьорa може и 
Delivery . За контакти : 773-747-0875 
7737470875 №18309
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
DRIVER/OWNER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка 
семейна фирма търси drivers/owner 
operators.Седмично заплащане $1800-
$2500,може и на ден.Възможност за 
купуване на камион на изплащане без 
лихва и down payment.Честно и ко-
ректно отношение.10 години в бизнеса 
7738187459 №18284

РАБОТА 
Търся

Chicago + suburbs
ДИСПЕЧЕР С ОПИТ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Диспе-
чер с опит търси работа от Бълга-
рия. Reefer, Dry, Flat, HZ +7 years exp 
viber: 7736560232 +359889901909 
7736560232 №18335
РАБОТА ТЪРСЯ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60171, Гледам 
деца в моят дом в River Grove.Предла-
гам домашна вкусна храна,занимания и 
следобеден сън.Информация на теле-
фон 7739712024 7739712024 №18275
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 60004, Диспечер 
с опит търси работа. За контакт 708 998 
3851 Ext.101 №18162
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

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs
ТРЪСЯ СЪКВАРТИРАНТ , 
Цена US$ 600.00, Зипкод 60107, тър-
ся съквартирант/ка за споделяне 
да двyстаен апартамент във 8541 
W.Catalpa Ave.Chicago,Не пия не пуша 
.33 години 2242508892 №18352
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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

ШОФЬОРИ, OWNER OP, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, 
Транспортна компания набира 
шофьори Class A на дълги дис-
танции в 48 щата. Заплащането 
е за заработена седмица или 
на миля. Търсим собственици 
на камиони. За повече подроб-
ности - тел 847-571-0945. Mоля, 
oставете съобщение, ако не от-
говорим. №18343

CDL-LOCAL & REGIONAL, 
Цена US$ 1,200.00, Зипкод 
60005, В къщи всяка вечер (ло-
кална) - 1200$ за 5 работни дена 
до 1500$ за 6. 2ве вечери в ка-
миона, 5 в къщи (Регионална) - 
1500$ за 5 работни дена, 1800$ 
за 6. Една година опит (12 месе-
ца). Добър рекорд. За повече ин-
формация - 2248004009, Delcho. 
№18340
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СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Стая под 
наем в Des Plaines 7739344547 №18341
4 RENT 1BED AH, 
Цена US$ 1,200.00, Зипкод 60005, 4 
RENT remodelled 1bed AH, terrace, 
storage, parking, heat included. Close 
to downtown and train. 3124511561 
№18308
FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, 2 bedroom 
apartment in Arlington Heights(Rand/
Thomas) available for RENT as of January 
15th. WASHER/DRYER in the unit. Rent 
includes Heat, Central A/C, Cooking Gas, 
Parking. For more information call Iordan 
773 641 9192 7739968900 №18293
ТЪРСЯ СЪКВАРТИРАНТ, 
Цена US$ 575.00, Зипкод 60631, Търся 
отговорен съквартирант/ка за двустаен 
апартамент на Cumberland/Bryn Mawr. 
Цена: $575 + ток. Моля, пратете пър-
во SMS. Алекс /сърбин/ 13125050727 
№18297
ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Едностаен(1bdr.) 
апартамент в ARLINGTON HIGHTS IL Об-
ширен 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 хвър-
ля на етажа, паркинг,басейн.Отопл. е в 
наема.Тел:347-543-6879 №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 тава-
ните. 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
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. Всич-
ки кoнcyмaтиви ca вkлючени (вода, 
електричество, internet, gas, пералня и 
cyшилня) Близo дo Balkanika, Mexaнaтa 
и Maлинчо. Цeнa $460. За OTR шофьо-
ри цeнa $390. Депозит за един месец. 
8472223412 №18226
1-СТАЕН АПТ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Дава се 
малък 1-стаен апт под наем в Елк Гроув. 
Включено отопление. Балкон/паркинг. 
Ламинатен под. Огледални гардероб-
ни врати. Басейн/фитнес в комплекса. 
Асансьор в сградата. Пералното е на 
същия етаж. Близо до магистрали/го-
лям парк/магазини/ресторанти. За ин-
формация, тел. 2248291787 2248291787 
№17931
БЕЙСМЪНТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60131, Дава се 
самостоятелен бейсмънт от къща във 
Franklin Park. Включва спалня, кух-
ня с трапезария и баня с тоалетна. За 
контакти: 773-322-3640 7733223640 
№17934
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 500, Зипкод 60176, Търся съ-
квартирант за споделяне на двустаен 
апартамент в шилер парк. Собствено 
парко място. Наем 500. Шофьор на ка-
мион съм и отсъствам в повечето вре-
ме. За повече информация позвънете 
на 630 301 9985 6303019985 №17918
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 тера-
са, близо до магазини и магистрали, из-
годна цена! 8472192272 №17826

СТАЯ ПОД НААМ, 
Цена US$ 500.00, Зипкод 60707, Об-
заведена стая под наем от приземен 
апартамент с три спални и две бани.
Хол и кухня се ползват общо с остана-
лите квартиранти..В апартамента има 
пералня и сушилня.В наема е включено 
всичко-ток, газ ,вода,интернет,пералня.
Намира се в Elmood parк..Наемът е $500 
7733879465 №17838

SOMEWHERE ELSE
ПОД НАЕМ В КВЕБЕК, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 0, Едностаен 
апартамент, след основен ремонт, в ду-
плекс в гр. Квебек с цел туризъм. 75$/
нощувка. Напълно оборудван.За кон-
такт:(418)558-5820 или gminkova2001@
gmail.com 4185585820 №18305

ИМОТИ 
Продавам

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

УСЛУГИ 
Търся

Chicago + suburbs
ТЪРСЯ СЕРИОЗНА ДАМА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60107, 33 
годишен,не пия ,не пуша,1.80 
висок,Черна коса и кафви оЧи.Търся 
жена до 40 години за съвместно съжи-
теллство 88888888 №18351
ЗАПОЗНАНСТВО, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60505, Търся мъж 
за съвместно съжителство с цел брак 
между 27 и 37 години, моля да пишат 
само сериозни хора! 888888888 №18327
ZAEDNO, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 80206, tyrsq muj 
za suvmestno sujitelstvo v usa na vuzrast 
ot 48 - 65 koito ne upotrebqva narkotici 
i misli razumno. Molq pishete na email 
eve.evans33@yahoo.com Blagodarq 
3033333333 №18298

GLEDAM DECA , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Gledam 
deca v doma si v Ho� man Estate Za 
poveche informaciq na tel: 224 659 1156 
№18306

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs
УСЛУГИ КАТ БЪЛГАРИЯ, 
Цена US$ 1.00, Зипкод , Извършваме 
всички услуги, свързани с КАТ, София, 
България: издаване на шофьорски 
книжки, регистрация на автомобили, 
обжалване на наказания и безплатна 
информация за всичко. Сайт: https://
kat-bg.com/ 359888080845 №18317
МАЙСТОР БОЯДЖИЯ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Майстор с 
над 30 години опит предлага цялостен 
ремонт на апартамент, къща, офис, ма-
газин, шпакловка, боядисване, фаянс, 
теракота, ламинат, топлоизолация, де-
коративни мазилки и много други. За 
безплатна консултация моля позвънете 
на 774-777-1154 - Захари 7747771154 
№18323
ИЗРАБОТКА НА САЙТОВЕ, 
Цена US$ 590.00, Зипкод 60290, Профе-
сионална изработка на уеб сайтове или 
електронни магазини с Гугъл оптими-
зация. Поддръжка и бъдещо развиване 
на проекта. Достъпни цени 5672442360 
№18310
DISPATCHER ON DUTY, 
Цена US$ 2.00, Зипкод 60169, Диспечер 
по всяко време. сетъп, бук, рейт, ин-
войс, сетълмент 8883301139 №18289
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 331-551-8787 №18261
MAGICIAN, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, илюзио-
нист за детски партита tel. 708 415 0590 
№18259
GLEDAM DECA, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60169, Гледам 
деца в дома си в Ho� man Estate Пред-
лагам домашно приготвена храна, игри 
и забавления. Намирам се в близост до 
кръстовището на улиците Golf i Higgins 
Тел: 2246591156 №18169

АТЛАНТА
УСЛУГИ КАТ БЪЛГАРИЯ, 
Цена US$ 1.00, Зипкод , Извършваме 
всички услуги, свързани с КАТ, София, 
България: издаване на шофьорски 
книжки, регистрация на автомобили, 
обжалване на наказания и безплатна 
информация за всичко. Сайт: https://
kat-bg.com/ 359888080845 №18318

ФЛОРИДА
REALTOR IN FLORIDA, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 34102, Илияна 
Иванова @ Ivanova Realty ще ви помогне 
да купите,продадете или наемете в ра-
йона на Naples,Florida.Изберете нейни-
ят опит и професионализъм!Слънчева 
Флорида ви очаква!Тел:239-297-0508; 
имейл:ivanovarealtynaples@gmail.
com; web:www.ivanovarealty.com 
2392970508 №18324

НЮ ЙОРК
УСЛУГИ КАТ БЪЛГАРИЯ, 
Цена US$ 1.00, Зипкод , Извършваме 
всички услуги, свързани с КАТ, София, 
България: издаване на шофьорски 
книжки, регистрация на автомобили, 
обжалване на наказания и безплатна 
информация за всичко. Сайт: https://
kat-bg.com/ 359888080845 №18319

SOMEWHERE ELSE
УСЛУГИ КАТ БЪЛГАРИЯ, 
Цена US$ 1.00, Зипкод , Извършваме 
всички услуги, свързани с КАТ, София, 
България: издаване на шофьорски 
книжки, регистрация на автомобили, 
обжалване на наказания и безплатна 
информация за всичко. Сайт: https://
kat-bg.com/ 359888080845 №18322

COAST TO COAST
DRIVER LICENSE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Междунадна 
шофьорска книжка, ID Card. Без SS но-
мер, 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

КУПУВАМ 

Chicago + suburbs
КУПУВАМ ТРЕЙЛЪР, 
Цена US$ 20,000.00, Зипкод 60169, 
Търся да купя трейлър. 53 драйвен 
2246593189 №18288

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs
ЗА ХОРА С ОПИТ, 
Цена US$ 12,000, Зипкод 85021, Вол-
во 610 Къминс N14 - 435 конски сили. 
Трансмисия Super 10, 465 000 мили, 
производство 1998 (без електронен 
логбук) идеално техническо състояние, 
готов за работа. Цена $12,000. Тел.: 602 
632 6445 №18295

COAST TO COAST
VOLVO -2007, 
Цена US$ 12,500.00, Зипкод 60706, 
CUMMINS-ISX,1400000MILES,МНОГО 
СМЕНЕНИ ЧАСТИ,НОВО ТУРБО.Може на 
изплащане Бъзможност да се продаде с 
ремарке. 7738187459 №18285

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

УКРАСА ЗА ПАРТИ, 
Цена US$ 0, Зипкод 60007, Разно-
образна и атрактивна украса за 
партита, включваща арки и фи-
гури с балони, фон с воали и хар-
тиени 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 праз-
ника ви още по-незабравим.
facebook@orpheuseventsdecor 
2244339749 №18217

НОВ ДВУСТАЕН АПТ, 
Цена US$ , Зипкод 60004, Нов 
Двустаен Апартамент под наем 
Дава се под наем 2-стаен апар-
тамент в чисто нова сграда в 
Проспект Хайтс. Всичко в жили-
щето е абсолютно ново и модер-
но. Има басейн и фитнес. Голям 
балкон, 3ти етаж. В наема влизат 
отоплението и газта за готвене. 
Само ток се плаща допълнител-
но. Близо до плаза с магазини 
и ресторант/бар. Жилището 
е готово за нанасяне веднага. 
За информация обадете се на 
2248291787 2248291787 №17912
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Бисквитите се смилат с блендер 
или се начукват на ситно. Към тях 
се добавят разтопеното краве 

масло, пудрата захар, какаото и мляко-
то. Сместа се обърква до еднородност.

С помощта на точилка се разсти-
ла върху стреч фолио във формата на 
правоъгълник.

Кондензираното мляко се затопля 
заедно с маслото до неговото разто-
пяване. Прибавят се кокосовите стър-
готини. Полученият крем се разстила 
върху кафявата кора.

С помощта на фолиото се навива лес-
но на руло. Поставя се в хладилник за 
няколко часа, за да стегне. Нарязва се 
на малки рулца.

Начукайте пилешките гърди, за 
да станат малко плоски, посо-
лете със сол и пипер от двете 

страни. Нарежете пилешките гърди от-
вътре с нож, така че да се увеличи раз-
мера им двойно.

Нарежете гъбите на ситно. Нарежете 
лука на много ситно, запържете. Ведна-
га след като лукът се зачерви, сложете 
гъбите. Запържете, докато цялата теч-
ност се изпари.

Накълцайте магданоза и копъра.
Смесете сиренето, зеленчуците и гъ-

бите. Разпределете зърнеста горчица 
върху месото. Разстелете сместа от си-
рене, гъби и зеленчуци.

Навийте месото като рула и фикси-
райте краищата с клечки за зъби. За 
да може рулата да придобият по-твър-
да стегната форма, те могат да постоят 

във фризера за 10 мин.
Подредете пилешките рула в тавич-

ка. Заливате с млякото и сметаната, до-
бавете няколко чери доматки, ако ис-
кате да добие цвят.

Печете във фурната при 220°C за 25 
мин.

Руло „Рафаело“  
с бисквити

Да ви е сладко!  

Продукти
»  пилешки гърди - 700 г
»  гъби - 200 г пресни или мари-

новани
»  сирене - 40 г полутвърдо
»  лук - две средно големи глави
»  горчица - 2 с.л. зърнеста
»  копър
»  магданоз
»  масло - на вкус
»  сметана - 200 мл 20%
»  мляко - 200 мл
»  черен пипер
»  сол

Продукти
За кафявата смес
»  бисквити - 220 г обикновени
»  краве масло - 100 г
»  прясно мляко - 50 мл
»  пудра захар - 3 с.л.
»  какао - 2 с.л.

За бялата смес
»  кондензирано мляко - 1 кутия 

(397 мл)
»  краве масло - 30 г
»  кокосови стърготини - 200 г

Сочни пилешки 
рулца

https://www.serdikabg.com
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https://lionbg.net/
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2
021 година е свързана с големи 
планове за Net¢ix. Компанията 
представи най-амбициозния си 
план до момента, като обяви, че 
ще пусне 70 оригинални филма 

през тази година. Това се случва на фона 
на продължаващия застой на филмовия 
бизнес.

Сред планираните филми попада и 
един от най-скъпите за компанията до мо-
мента – „Red Notice“, екшън филм с Дуейн 
Джонсън, Райън Рейнолдс и Гал Гадот. Ще 
видим и продължения на романтичните 
комедии „The Kissing Booth“ и „To All the 
Boys I’ve Loved Before“, пише Bloomberg.

Стрийминг услугата планира да включи 
и драматични продукции, включително 
режисьорския дебют на Хали Бери, и лен-
та, в която участват Леонардо ди Каприо 
и Дженифър Лорънс.

Услугата, която някога беше хулена от 
лоялните на кината създатели на филми, 
днес е едно от малкото стабилни студиа. 
Тя продължава

да пуска нови заглавия
докато кината остават затворени в по-
голямата част от света. Пандемията за-
трудни конкурентните студиа да пуснат 
своите проекти, а много от тях отложиха 
най-големите си продукции за момент, в 
който кината ще заработят отново.

През 2020 г. Net¢ix спечели, пускай-
ки нови филми от режисьори като Спайк 
Лий и Джордж Клуни, за да забавлява за-
творените у дома потребители. Тя купи 
редица филми от студиа, които не успяха 
да ги покажат в кината.

През последните няколко години 
стрийминг услугата разшири операци-
ите си под ръководството на филмовия 

директор Скот Стубър. През 2021 г. пък 
ще пусне филми в почти всички жанро-
ве, включително екшъни, филми на ужа-
сите, комедии, трилъри, драми, уестърни 
и анимации.

„С толкова голяма глобална аудитория, 
има голям апетит за филми“, коментира 
Стубър в интервю.

Цената на акциите остава почти без 
промяна на борсата в Ню Йорк при цена 

от малко под 500 долара, което дава на 
компанията пазарна капитализация от 
220 млрд. долара. През 2020 г. стойността 
на книжата на Net¢ix нарасна с 67%, над-
минавайки Nasdaq 100 и S&P 500.

2021-ва и големите 
планове на Netflix
XЕто някои от новите филми, които компанията се готви да пусне

https://www.balkanikameatanddeli.com
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Customer Service 1-877-338-1545

Русия 4¢

8¢
мобилни

Израел 2¢

4¢
мобилни

Украйна15¢

13¢
мобилниЛитва 6¢

9¢
мобилни

Klausau.com

• Без такса за свързване
• Заплащане до секунда
• Опция за автоматично 
   пълнене
• Огромни спестявания
• Чиста връзка

при положение че искате да ползвате услугата, 
трябва да се обадите на 

универсалния callback номер  888-383-8974,
и системата ще ви се обади (за по-малко от 45 сек.) 
да ви даде нужните инструкции  и свръзка.

За да използвате услугата, трябва да се регистрирате и да създадете акаунт  в www.Klausau.com.
Регистрирайте се безплатно и плащайте само за времето, през което говорите. Може да се регистрирайте  онлайн или да ни се обадите на телефон.

само за 5 цента на минута 
(стационарни)

и 9 цента на минута
(мобилни)

Говорете 
с България

www.klausau.com
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П
риказното малко градче 
Етрополе има над 2500-го-
дишна история. Възниква 
през VII-VI в. пр.н.е. Първи-
те му заселници са траките 

от племето трибали. Селището се нами-
ра на важен кръстопът, свързващ Дунав 
с Македония и Тракия, в близост до два 
важни старопланински прохода. През 
котловината преминават войските на 
Филип II Македонски през 339 г. пр.н.е., 
на Александър Велики през 335 г. пр.н.е., 
келтските племена и римските легиони.

Селището е разположено на север-

ния склон на Стара планина, в краси-
вата котловина на река Малки Искър, в 
подножието на връх Баба. Градът с пра-
во се гордее с 20-метровата си часовни-
кова кула, с историческия музей, който е 
бивш турски конак, и с разкошните въз-
рожденски къщи музеи, сред които осо-
бено ярко блести Арнаудовата. В окол-
ността се намират интересните скални 
образувания Куклите и Етрополските 
зъбери.

На 5 км югоизточно от града, в мест-
ността Варовитец, се е сгушил древният 
манастир „Света Троица". Основан е още 
през далечната 1158 г., но сегашната му 
сграда е от 1858 г. и в нея е отсядал Ва-
сил Левски.

Още стои 
дупката в пода

през която апостолът е пропълзявал до 
подземното скривалище, когато е идва-
ла потеря. Днес манастирът се гордее с 
яворовите си дървета, едното от които 
е на стотици години, и с величествения 
си водопад.

Манастирът е построен върху бигор-

на скала, откъдето вероятно идва и дру-
гото му име - „Варовитец". Етрополският 
манастир води началото си още от го-
дините на Втората българска държава. 
Според преданията, в търсене на по-
кой и усамотение, св. Иван Рилски се е 
установил в една от пещерите в близка-
та местност Варовитец. Близостта до се-
лището обаче го принуждава да напусне 
и да отиде в Рила планина далеч от хор-

ската суета.
Населението на 

Етрополе приело 
мястото за свято и 
положило основите 
на манастира „Варо-
витец“.

По време на ос-
манското владиче-
ство светата обител е 
опустошена и напус-
ната от монасите си, 
след което остава в 
забвение векове на-
ред. В края на XVI век 
е възстановена отно-
во, след което посте-
пенно се превръща в 
едно от най-големите 
духовни и книжовни 
средища по българ-
ските земи.

През XVI-XVII в. в 
манастира възниква Етрополската кни-
жовно-просветна и калиграфско-худо-
жествена школа. Тук се преписва биб-
лейска и богослужебна книжнина със 
собствен оригинален стил на изписване 
и украса. Запазени са 76 тома ръкописи - 
безценни документи в съкровищницата 
на българската литература.

XСв. Иван Рилски е живял в една от пещерите в близката местност Варовитец

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Древният манастир „Св. Троица“– 
светият рай в Балкана

Черквата е неколкократно разрушавана и съграждана отново.

Безпределна обич и вярност към 
своя любим е таила в сърцето си няко-
гашната етрополска мома, хубавицата 
Рашка Хаджи Павлова.

Богат бил турският търговец Рустем 
Ага, гласи легендата. Влюбил се турчи-
нът в хубавата етрополка. По стар бъл-
гарски обичай той причаквал вечер 
Рашка до тогавашния „Бели извор“, как-
то го наричали етрополци. В събота и 
неделя тук идвал да срещне и своята 
любима и бедният чобанин Дончо. За 
него се предполага, че е бил байрактар 
на Детелин войвода от Копривщица, 
а по-късно повел своя дружина през 
Средна гора.

Нищо не можело да попречи на лю-
бовта между Дончо и Рашка – нито за-
плахите на турчина, нито това, че оп-

ределил дата за сватбата му с Рашка. В 
семейството на девойката настъпила 
тревога. Тогава на помощ им се прите-
къл майстор Зольо. Известният етро-
полски иконописец и резбар донесъл 
на отчаяната девойка красиво израбо-
тен иконостас. В иконостаса майсто-
рът умело успял да скрие изработена 
и изпратена от Дончо байрактар остра 
кама.

Смелата девойка убила самонадеян-
ия турчин и забягнала в Средна гора, 
водена от майстор Зольо при нейния 
любим.

Цели две години бродила смелата де-
войка из Средна гора, за да се бори за 
онеправданите българи. Избрали я за 
байрактар, облекли я в хайдушка пре-
мяна и я нарекли Рашка войвода. Ко-

гато в едно от сраженията Дончо пада 
убит, тя повела неговата дружина.

Изпълнил майстор Зольо заръката на 
смелата етрополка „Бели извор“ чешма 
да стане. Направил тази чешма за чудо 
и приказ, а в средата на камъка издялал 
образа на Дончо Воевода.

Легендата за Рашка войвода

Чешмата на Рашка войвода и нейния любим.

Часовниковата кула е висока 20 м.
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Екипът на Дейвид Чарди от Научния институт 
по екзопланети на НАСА откри за пръв път 
планета с три слънца.

Системата KOI-5 е разположена в съзвездието 
Лебед на разстояние 1800 светлинни години от 
Земята. Планета KOI-5Ab беше открита с помощта 
на космическия телескоп Кеплер още през 2009 г. 
по потъмняването на блясъка на звездата.

По-късно астрономите идентифицираха две 
звезди KOI-5B и KOI-5C, които се явиха в компани-
ята KOI-5А. Сред системите, разполагащи с плане-
ти, под 10% се отнасят към многозвездните.

Учените повторно анализирали всички събра-
ни данни за системата KOI-5. Оказало се, че около 
KOI-5А действително кръжи планета, която веро-
ятно се отнася към газовите гиганти.

Като лечебно средство се използват кората 
на корените и листата на гръмотръна под 
формата на отвара и запарка. Растението 

е една от билките, които имат свойството да ус-
коряват процеса на обмяна на веществата, като 
стопяват мастните клетки и редуцират апетита. 
Именно поради този факт билката е много добра 
алтернатива на диетите.

Чай от гръмотрън може да се пие в разтоварва-
щи диети. Билката има диуретично и слабително 
действие. Може да се използва при затруднения 
в уринирането, хипотония, пясък в бъбреците и 
пикочния мехур, при сърдечна недостатъчност, 
хронични възпаления на пикочните пътища, рев-
матизъм, подагра.

Билката понижава кръвното и редуцира прони-
цаемостта и чупливостта на капилярите.

Мадона разходи младото  
си гадже из Африка

Мадона посети пет държави въпре-
ки строгите забрани за пътувания 
заради пандемията от Covid 19. Су-

перзвездата измина повече от 11 700 мили, 
подарявайки си екстравагантно зимно бяг-
ство из Африка.

62-годишната певица отлетя на пъте-
шествието си в компанията на 26-годишно-
то гадже, танцьора Ахламалик Уилямс, и на 
пет от шестте си деца.

Те прекараха една седмица в Малави, 
срещайки се с президента Лазар Чаквера, 
смесвайки се с местните жители и посеща-
вайки болницата, която Мадона основа.

Смята се, че поп кралицата пътува с час-
тен самолет и в компанията на личния си 
фотограф Рикардо Гомес, който документи-
ра почивката й.

Тя сподели зашеметяващо видео, показ-
ващо посещението й в племето покот.

Зейн Малик издаде нов албум

Гръмотрънът 
понижава кръвното

Зейн Малик от разпадналата се 
момчешка група „Уан дайрек-
шън“ издаде третия си самос-

тоятелен албум „Nobody is Listening“.
Албумът е пропит с носталгия, 

копнеж, съзерцателна медитация, 
желание за забавяне на темпото и 
фокусиране. В него преобладават 
любовните балади и нежните песни. 
Предназначен е да се слуша интим-
но, на приглушена светлина, далече 
от препълнените концертни зали.

Предишният албум на Малик 
„Icarus Falls“ беше приет топло от 
критиката, но нямаше търговски ус-
пех. Той не успя да влезе в топ 10 на 
нито една класация по света, макар 
и лоялните му фенове да му се нах-
върлиха.

„Nobody is Listening“ има недос-
татъци, но Зейн явно се усъвършен-
ства и албумът е стъпка в нова посо-
ка за енигматичния творец.

Хоакин Финикс  
щe играе Наполеон в „Kitbag“
Платформата на „Епъл“ ще про-

дуцира филма „Kitbag“ ("Вой-
нишка торба") на режисьора 

Ридли Скот, посветен на Наполе-
он, в чийто образ ще се превъплъти 
46-годишният актьор и носител на 
„Оскар“ Хоакин Финикс.

83-годишният Ридли Скот е сред 
знаменитостите от ранга на Мар-
тин Скорсезе и Опра Уинфри, които 
„Епъл“ успя да привлече за стрий-
минг платформата си.

Продукцията ще проследи нача-
лото на пътешествието на бъдещия 
император и възхода му към слава-
та през призмата на връзката му с 
Жозефин, която става негова съпру-
га през 1796 г.

Сценарист на филма е Дейвид 
Скарпа.

Миналата година Финикс спечели 
първия си „Оскар“ за превъплъще-
нието си в образа на Жокера в едно-
именния филм.

За пръв път наблюдаваха 
планета с три слънца
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Ключ от стаята, в която умира Наполеон по 
време на заточението си на о-в Света Елена, 
беше продаден на търг на „Сотбис“ в интер-

нет за 92 000 евро.
Предварителната оценка на ключа беше до 

5500 евро. Единайсет души наддаваха за него и 
окончателната цена надхвърли повече от 16 пъти 
очакванията.

Металният ключ е дълъг 13 см. Той е намерен 
в плик в куфар в къща в Шотландия. Семейство-
то знаело, че го притежава, но не и къде е скрит. В 
Шотландия е донесен от Чарлз Ричард Фокс, вое-
нен, който служел на о-в Света Елена след смър-
тта на императора през 1821 г. Той го прибрал за 
майка си - голяма почитателка на Наполеон. На-
следниците му най-накрая го намерили и решили 
да го продадат на търг.

Биолози откриха запазени останки от древ-
ното животно намакалатус, живяло преди 
около 547 млн. г. Новите екземпляри, око-

ло 70 къса, са със запазени останки от мека тъкан 
благодарение на процеса на заместване от сул-
фиди на меките и твърди тъкани. Самият пирит 
е окислен и животното изглежда като покрито от 
ръжда, но характерната за този сулфид форма на 
кристалите не се е променила.

Намакалатус, живял преди 550-540 млн. г., е 
описан в началото на хилядолетието и е един от 
малкото организми от едиакарския период с ва-
ровит скелет. Скелетът на това животно наподо-
бява осмоъгълник до четири сантиметра в диаме-
тър, заради което е сравняван с амеби раковини 
и с коралоподбните животни.

Откриха тъкан от животно 
отпреди 540 млн. г.

Продадоха ключ от стаята, 
в която умира Наполеон

Джуди Денч се ваксинира 
срещу COVID-19

Оливия Уайлд в авантюра 
с Хари Стайлс

Британската актриса Джуди Денч, 
удостоена с награди „Оскар“ и 
„Златен глобус“, се ваксинира сре-

щу новия коронавирус.
Денч изрази надежда, че поетапното 

имунизиране на населението ще поз-
воли да бъдат отменени строгите огра-
ничения и театрите да възобновят ра-
бота.

Заради пандемията бил отложен 
проект с нейно участие. „Това ми поз-
воли да се снимам във филм на Кенет 
Брана за детството му в Белфаст, на 
който той е сценарист и режисьор“, 
каза тя.

85-годишната Денч е поредната из-
вестна личност във Великобритания, 
която се ваксинира срещу коронавиру-
са. Елизабет Втора и съпругът й принц 
Филип също бяха имунизирани, както 
и медийният магнат Рупърт Мърдок, и 
актьорът Йън Маккелън. 

Канибал ли е Арми Хамър?
В социалните мрежи попадна корес-

понденция на 34-годишния Арми 
Хамър с един от феновете му. В съ-

общенията актьорът твърди, че е кани-
бал, пише си с момичета, на които обяс-
нява, че иска да извади сърцата им и да 
изпие кръвта им.

Някои от жените споделят, че Хамър е 
използвал факта, че е известен, за да се 
доближи до тях и да ги манипулира за 
сексуални отношения.

Звездата от филма „Призови ме с тво-
ето име“ все още не е коментирал гръм-
ките изявления в медиите, но бившата 
му съпруга, 38-годишната Елизабет Чем-
бърс, не можа да сдържи емоциите си. 
„Арми прилича на чудовище“, каза тя.

Елизабет и Арми се разделиха през 
2020 г. след 10 г. брак поради много-
бройните авантюри на актьора. Бившите 
съпрузи имат две деца.

Съвсем скоро стана ясно за лю-
бовната авантюра между Оли-
вия Уайлд и Хари Стайлс. По-

явата им на сватбата на мениджъра 
на 26-годишния певец изненада 
мнозина. Той и 36-годишната актри-
са участват в общ филм и явно там е 
започнал и романът между тях.

Двамата се държаха за ръце, кое-
то ясно показва, че между тях има 
нещо повече от приятелство. Ня-
колко месеца по-рано стана ясно, 
че Оливия се е разделила с режи-
сьора Джейсън Съдейскис. Според 
запознати именно връзката й с Хари 
Стайлс е причината за раздялата.

Оливия и Джейсън бяха заедно 
около седем години, но не станаха 
съпрузи.

За раздялата им се заговори през 
миналия ноември. По това време 
Уайлд е излизала със Стайлс вече от 
месец.
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Тя е една от най-красивите супермо-
дели на 80-те, съпруга на известния 
музикант Дейвид Боуи до неговата 

смърт през 2016 г.
През 2021 г. Иман се наслаждава на 

новия си живот в провинцията. А за това 
как остарява в комфорт със себе си спо-
деля в интервю за сп. „Харпърс базар“.

Родена под името Зара Мохамед Аб-
дулмаджид, сега тя е на 65 години, но из-
глежда далеч по-млада.

Пандемията я държи настрана от се-
мейството, но тя харесва самотата си.

„Аз съм африканка, а ние никога не 
сме се страхували от остаряването. Пре-
карвам времето си в готвене, четене и 
рисуване. Дейвид беше художник, дъще-
ря ми е художник. А аз никога не съм ри-
сувала през живота си. Затова реших да 
го направя сега“, обяснява Иман.Джинджифилът има защитно и укрепващо 

имунната система действие и е изключител-
но подходящ за зимния сезон. Той е приро-

ден дар, с който се лекуват цял куп болести. Ос-
вен подправка е и продукт, който стабилизира 
имунната система.

Още римляните са го използвали като подправ-
ка и лекарство. Индийците го смятали за лечител 
на всички болести.

Народният лечител Петър Димков препоръч-
ва рецепта за предпазване от настинка и грип с 
джинджифил. Според него трябва да се объркат 
добре по три глави български чесън и лук, три су-
пени лъжици настърган корен от джинджифил и 
толкова хрян, три люти чушлета и ябълков оцет.

Сместа нормализира нивото на холестерол и 
има противовъзпалително действие.

„Кралицата“ на гарваните в лондонската 
крепост Тауър изчезна, съобщи с прис-
кърбие нейният гледач, който побърза да 

уточни, че там още живеят седем от птиците - ус-
ловие според легендата да бъде избягнат краят 
на кралството.

Мерлина не е виждана от няколко седмици в 
крепостта на брега на р. Темза. Това е много обез-
покоително, защото според легендата, ако всич-
ки гарвани напуснат крепостта, кралството ще 
„рухне“ и в страната ще настъпи хаос. Затова крал 
Чарлз Втори издава указ през 1630 г. там винаги 
да има шест гарвана.

Откакто се присъединява към ятото през 2007 
г., Мерлина е без конкуренция „кралица на гарва-
ните в Тауър". Макар и понякога да е бягала, тя ви-
наги се е връщала.

Джинджифилът - лек 
срещу настинка и грип

Иман: Африканка съм  
и не ме е страх да остарея

Ребъл Уилсън е била отвлечена  
в Мозамбик

Изчезна кралицата  
на гарваните в Тауър

Джесика Зор стана майка 
на момиченце
Звездата от сериала „Клюкарката“, 

актрисата Джесика Зор, е родила 
дъщеричка от приятеля си, профе-

сионалният канадски спортист хокеист 
Брад Ричардсън.

35-годишната актриса лично споде-
ли на феновете си в Инстаграм щастли-
вата вест за раждането на първото си 
дете. Зор е качила черно-бяла снимка, 
изобразяваща миниатюрните бебешки 
пръстчета.

Дъщеричката им се е появила на бял 
свят на 11 януари. Щастливите родите-
ли са избрали за момиченцето си името 
Боуи Ела.

Актрисата оповести през септември 
миналата година, че с канадския хокеист 
очакват първото си дете.

Джесика и Брад разкриха, че имат 
връзка през март 2019 г. Тогава актри-
сата беше забелязана да подкрепя своя 
любим на хокеен мач.

Дали Ребъл Уилсън не е истински-
ят Джеймс Бонд? Тази мисъл мина 
през ума на всички, които разбраха 

за шокиращите събития, които са се слу-
чили на актрисата в Мозамбик. В епизод 
от шоуто Straight TalkingУилсън разкри-
ва, че е била отвлечена от въоръжени 
мъже, докато е била в Африка.

„Беше в селски район в Мозамбик. Бя-
хме натоварени в камион, а към нас се 
насочиха мъже с пистолети. Спряха до 
нас и ни накараха да слезем“, казва ак-
трисата.

Всички са били откарани в къща, къ-
дето са държани една нощ и след това 
освободени. Според Уилсън причината 
за отвличането се е криела в камиона. Тя 
смята, че шофьорите, които са ги докара-
ли, са превозвали забранени вещества и 
затова са били спрени и претърсени.
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Роб Шнайдер с трогателен пост за 
майка си. Комедийният актьор 
сподели в Instagram, че тя е почи-

нала на 92 г., след като бил с нея на се-
мейна вечеря.

Майката на холивудската звезда – 
Пилар Шнайдер, е оцеляла във Втора-
та световна война във Филипините. По 
думите му, след като дълго време е жи-
веела в немотия и не е имала с какво да 
се храни, тя цял живот се оплаквала от 
проблеми със стомаха.

57-годишният актьор качи послед-
ната си снимки с майка си от извес-
тен парк за пеперуди, в който я завел 
на разходка с инвалидната количка. До 
тях са две от внучетата й – неговите дъ-
щери.

Баща му Марвин Шнайдер починал 
преди 39 г. Оттогава неговата майка 
все говорела, че някой ден те отново 
ще са заедно на небето. 

Археолози са открили в долината на река 
Ганг в индийския щат Бихар будистки мана-
стир, построен преди хиляда години и ръ-

ководен от жена.

Античната постройка е разположена върху 
хълм. По време на разкопките специалистите 
са попаднали на дървени плочки, които според 
предположението им изобразяват Буда.

На територията са открити и 500 скулптури, 200 
от които са транспортирани до град Лахисарай.

Археолозите твърдят, че това е първият будист-
ки манастир, ръководен от жена на име Виджаяш-
ри Бхадра.

В пещерите Елора в Индия се намира един от 
най-големите скално-изсечени манастирски хра-
мови пещерни комплекси в света, датирани от пе-
риода 600-1000 г. пр.н.е. - храмът Кайлаша.

Откриха древен будистки 
манастир в Индия

Работещата в чаена плантация индийка Лила 
Ораон успя да пребори с голи ръце разярен 
леопард, който й се нахвърлил.

Случката се разиграла в окръг Джалпайгури, в 
щата Западна Бенгалия. Докато работела в план-
тацията, Лила ненадейно била нападната от жи-
вотното. Но тя не изгубила присъствие на духа и 
отбила атаката на хищника с голи ръце. Схватката 
продължила около 10 минути, след което леопар-
дът избягал.

Сътрудници в плантацията закарали получила-
та травми жена в болница. Сега Лила провежда 
лечение и състоянието й се подобрява. „Възхища-
ваме се от храбростта на нашата пациентка“, зая-
ви лекуващият я лекар.

54-годишна индийка пък уби леопард с лопата 
си, когато се прибирала от полето.

През 2020 г. Зак Ефрон направи се-
риозна стъпка в живота си – взе 
решението да се премести от Лос 

Анджелис и да заживее в Австралия. Ня-
колко месеца след като звездата замени 
луксозното си имение с апартамент, той 
все още не е открил своя нов дом и все 
още разглежда имоти.

Въпреки слуховете, че отново е сво-
боден, Ефрон е прекарал Коледа и Нова 
година в компанията на Ванеса Валада-
рес. Най-вероятно актьорът е изгладил 
противоречията с австралийския модел 
на вечеря в Сидни.

През декември 2020 г. Зак пусна за 
продажба дома си в Лос Анджелис. Той 
обича Австралия и я смята за свой дом, 
няма и намерение да се връща отново в 
Лос Анджелис Плановете му са да полу-
чи крупна сума, за да се установи в Ав-
стралия.

Свободен ли е все още  
Зак Ефрон?

Индийка пребори с голи 
ръце нападнал я леопард

Роб Шнайдер загуби майка си

Стела Тенант се предаде  
на депресията
Британският супермодел Стела 

Тенант сложи край на живота 
си. Оказва се, че 50-годишна-

та красавица е страдала от психич-
ни проблеми и дълго време се е бо-
рила със заболяването си. В крайна 
сметка „се е почувствала неспособ-
на да продължи“.

Засега не е ясно как точно Стела, 
която беше една от най-любимите 
музи на Карл Лагерфелд, е отнела 
живота си. Знае се, че е починала в 
дома си в Дънс, Шотландия.

Стела беше известна в модните 
среди като интелигентна личност. Тя 
имаше и аристократично потекло – 
беше внучката на Андрю Кавендиш, 
11-ият херцог на Девъншир.

Близък до семейството на Стела, 
разкрива, че тя така и не е прежи-
вяла развода си с бившия си съпруг 
Дейвид Ласнет, от когото има чети-
ри деца.
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М
алайзия е пълна с изне-
нади и готова да очаро-
ва. Тази тропическа дър-
жава е запазила безброй 
традиции и странни оби-

чаи, които носят духа на друго време и 
други хора. Вижте най-интересните фа-
кти за Малайзия и нейните жители, съ-
брани от Bright Side.

На летището в Куала Лумпур има

истинска дъждовна гора
Малайзия започва да ви изумява вед-

нага след като направите първите си 
стъпки в страната: можете да се разхо-
дите през истинска тропическа гора на 
международното летище Куала Лумпур.

По време на строителството на съо-
ръжението е било решено да се запази 
част от природата в оригиналния й вид 
и сега пътниците могат да се разходят в 
джунгла, докато чакат полетите си.

Най-голямото кръгово 
кръстовище

в света се намира в Малайзия. То е раз-
положено в Путраджая и е с диаметър 
около 3.5 км. След другите интерес-
ни факти е и този, че повече от 450 000 
души преминават границата между Ма-
лайзия и Сингапур всеки ден. Някои ма-
лайзийци пътуват до съседната държава 
по работа, поради което границата меж-
ду Сингапур и Малайзия е една от най-
натоварените в света.

А чували ли сте историята на бившия 
крал на Малайзия Мохамед V, който се 
ожени за руска кралица на красотата и 
слезе от трона? Оксана Воеводина пече-
ли титлата „Мис Москва“ през 2015 г., а 
няколко години по-късно тя среща Мо-
хамед, който по това време е султан на 
Келантан. Скоро става крал.

През 2018 г. Оксана приема исляма и 
става съпруга на краля. Двойката обаче 
се развежда със скандал на следващата 
година. В момента Оксана отглежда сина 
им.

Малайзийците обичат

филмите на ужасите
Най-касовите филми в историята на 

малайзийската филмова индустрия са 
два филма на ужасите за зомбита и духо-
ве. Страната продуцира рекорден брой 
подобни филмови ленти.

Един от странните обичаи в Малай-
зия е, че е забранено да се показват 
подмишници по телевизията. В мюсюл-
манските държави е забранено да се по-
казват интимни части от женско тяло. В 
Малайзия тези части включват подмиш-
ниците. Освен това е забранено рекла-
мирането на адвокатски и лекарски ус-

луги, както и на контрацептиви.
Друга особеност – може да ви гло-

бят, ако пеете Despacito. В текста й има 
стихове, които се смятат за твърде пре-
дизвикателни, съдържащи много ясни 
намеци за връзката между половете, 
а това е неприемливо в мюсюлманска 
държава.

Тази цензура се разпростира и вър-
ху песни на Мадона, Лейди Гага и много 
други изпълнители. Забранени са и фил-
ми и карикатури, съдържащи сцени на 
насилие и съдържание за възрастни.

В Малайзия имат

състезания за 
приготвяне на чай

Любимата напитка на малайзийците 
се нарича Teh Tarik. Това е чай с мляко, 
който се прелива умело от една кана в 
друга, за да се създаде пяна отгоре. Из-
пълнението е толкова грандиозно, че 
понякога приготвянето на чай се пре-
връща в състезание.

Понякога Teh Tarik се изсипва в най-
лонови торбички, откъдето се пие със 
сламка.

Тук живее най-малката 
мечка в света

Слънчевата мечка тежи само между 
24 и 65 кг и е висока не повече от 1.4 м. 
Козината й е къса, твърда и гладка. Хра-
ни се с буболечки и плодове, а понякога 
преследва птици и влечуги.

Малайзия е дом и на бинтуронга, из-
вестен още като мечка. Бозайникът оба-
че не е свързано с тези животни. Бин-
туронгите често влизат в домовете на 
хората, търсейки храна, и не проявяват 
агресия като цяло, поради което е лесно 
да ги укротите. Обаче те не са много до-
бри домашни любимци, защото не могат 
да контролират уринирането си.

Име на бебето 
избира петел

В Малайзия има традиция децата да 
се кръщават на починали членове на се-
мейството. Родителите избират някол-
ко подходящи имена и приготвят някол-
ко оризови топки - всяка отговаряща на 
конкретно име. Топката, която бойният 
петел избере (manok tawai) първа, е име-

то на детето.
В щата Саравак има традиция да се на-

ричат всички деца, на които все още не 
са избрани имена, ulat, което означава 
„червей“. Бебетата, родени след 2006 г., 
не носят имена на плодове, зеленчуци, 
цветове, насекоми, животни, демони, но-
мера или японски коли. Те са забранени 
на правителствено ниво.

Друг странен обичай - младоженците 
не могат да използват банята 3 дни след 
сватбата. В общността Тудонг в Малайзия 
на младоженците не е позволено да из-
ползват банята цели 3 дни след сватба-
та. Двойката се наблюдава, като й се раз-
решават минимални количества храна и 
напитки. Ако обичаят не бъде спазен, се 
смята, че това ще донесе лош късмет.

И още - жената не трябва да напуска 
дома си повече от месец след раждане-
то. Малайските жени не могат да напус-
кат дома си 30 до 45 дни след раждане-
то. През това време само членовете на 
семейството могат да виждат майката и 
бебето. Също така на жената е забране-
но да мие косата си, въпреки че на някои 
жени им е позволена билкова вана.

Птичи гнезда се ядат 
в супата

Пещерите Гомантонг в щата Сабах са 
едно от най-известните места, на които 
се събират ядливи птичи гнезда. Те се из-
ползват в супи доста често. Бързолетите 
правят гнезда от слюнката си. По време 
на процеса на готвене гнездата се раз-
тварят и създават желатинова текстура 
за супата. Те могат да бъдат черни (с при-
меси) и бели (чисти).

През 90-те години производството на 
птичи гнезда се превърна в индустрия, 
така че бяха построени специални кон-
струкции за птиците. Но в пещерите Го-
мантонг този деликатес все още се съби-
ра по традиционния начин.

Два пъти в годината, само след като 
малките напуснат гнездото, лицензи-
рани колекционери с ратанови стълби 
влизат в пещерите, за да съберат рекол-
тата.

XВижте някои от най-интересните факти за нея и жителите й

Малайзия – винаги 
готова да очарова
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