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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
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Изборите имат последици
През 2018 година, когато Доналд Тръмп и 

републиканците назначиха Брет Кавано за 
съдия във Върховния съд, написах, че кон-
сервативното мнозинство там няма да от-
мени правото на аборт изведнъж, а ще го 
прави малко по малко, потвърждавайки 
различни ограничения в някои щати. Кол-
ко наивно.

През последния половин век цялата по-
литика на републиканците и християнски-
те кръгове, които ги подкрепят, е съсредо-
точена в идеята да се отмени решението по 
„Роу срещу Уейд“. Плюс намаляване на да-
нъци за богатите, войни в чужбина и огра-
ничаването на всякакви индивидуални пра-
ва, освен за богатите, бели мъже. Бавно, 
последователно и постоянно те успяха да 
го постигнат.

„Нищо не се случва в един миг. В бавно 
загряваща водата вана ще сте се сварили, 
преди да сте се усетили.“ С тази фраза от 
книгата на Маргарет Атууд „Дневниците на 
прислужницата“ (The Handmaid’s Tale) за-
почва едноименният сериал. Светът на Ги-
лиад не идва с революция и за една нощ, а 
бавно, постепенно и методично. Стъпка по 
стъпка. Гилиад е държавата, наследила час-
ти от САЩ от книгата и сериала „Дневниците 
на прислужницата“. В Гилиад жените нямат 
право да четат, а служат само за разплод на 
богатата върхушка. Но това не става извед-
нъж – първо ограничават правото на аборт, 
после въвеждат правило мъжете да разпис-
ват разрешително на жените си, за да си ку-
пят противозачатъчни от аптеката. В един 
момент жените са уволнени от работа, па-
рите им са блокирани, а накрая тези, които 
могат да имат деца, са превърнати в робини 
за разплод. Книга, измислен свят… Но пи-
сателката Атууд казва, че всичко описано в 
книгата се случва някъде по света, тя прос-
то го е събрала в една държава.

Бащите на американската нация са зало-
жили в Конституцията разделението меж-
ду държавна власт и религия (separation of 
church and state). Този Върховен съд с по-
мощта на републиканците обаче заличава 
бързо и сигурно тази линия – със серия от 
решения от миналата седмица, които оста-
наха в сянката на абортите. Като например, 
че щатите трябва да ползват нашите пари, 
на данъкоплатците, за да финансират ре-
лигиозни училища, независимо колко по-
тискащи и дискриминационни може да са 
нещата, на които учат децата там. Съдът 
възстанови на работа и училищен треньор, 
който се молел на стадиона, и по този начин 
още веднъж заличиха разделението между 
власт и религия.

Върховният съд има консервативно мно-
зинство, след като Доналд Тръмп назначи 
трима съдии, които излъгаха в Сената, че 
няма да отхвърлят „Роу срещу Уейд“.

Изборите, дами и господа, имат последи-
ци – за данъците и образованието, за здрав-
ното осигуряване и елементарното право 
на един човек да контролира какво да пра-
ви сам с тялото си. По същата логика биха 
могли да въведат задължителна вазектомия 
за мъжете.

В цялата тази лудница от новини вероят-
но може да сте пропуснали изумителните 
изслушвания в Конгреса на комисията, коя-
то разследва опита на Тръмп и неговите съ-
участници за преврат и подмяна на демо-
кратичния вот.

Стана ясно, че Тръмп е знаел, че сутринта 
на 6 януари 2021 г., само няколко часа пре-
ди бунта в Капитолия, бунтовниците са били 
тежко въоръжени, и е насърчил охраната да 
ги пропусне.

„Въобще не ме интересува, по дяволите, 
че имат оръжия“, казал Тръмп, цитиран от 
бившия съветник в Белия дом Касиди Хът-
чинсън пред комисията. „Те не са тук, за да 
ме наранят. Махнете проклетите детектори 
за метал. Пуснете моите хора вътре. Те могат 
да тръгнат оттук към Капитолия“.

Хътчинсън описа сцени и разговори, на 
които е станала свидетелка. Според нея то-
гавашният президент Тръмп е бил прекрас-
но информиран за ситуацията, но въпреки 
това се е опитал да се присъедини към въ-
оръжените си привърженици, насочващи 
се към сградата на Конгреса.

Нейните свидетелства за разговорите й 
с шефа на кабинета на Тръмп Марк Медо-
ус и с адвоката Руди Джулиани премахват 
всякакви съмнения доколко антуражът на 
Тръмп е бил информиран за потенциал-
но взривоопасния характер на ситуация-
та. Четири дни по-рано Джулиани й е казал, 
че Тръмп ще бъде при привържениците си, 
които ще се насочат към Капитолия, и че на 
6 януари ще се случи нещо.

Хъчинсън си спомня също, че в разго-
ворите са били споменати имена на две 
крайнодесни групи, „Прауд бойз“ и „Оат 
кийпърс“, много членове на които бяха 
арестувани и обвинени в заговор.

Разбира се, сега всички сме фокусирани 
и напрегнати от инфлацията и други вре-
менни икономически несгоди. Но инфлаци-
ята ще премине, заплатите ще се повишат и 
веригите за доставки ще се адаптират. По-
следствията от евентуално повторно ов-
ластяване на една неуравновесена личност, 
след като Тръмп не е понесъл сериозни по-
следици за опит за сваляне на демократич-
ния ред, може да са завинаги. Не бива да го 
позволяваме. Защото изборите наистина 
имат последици.

Бъдете здрави!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

https://axz53.app.goo.gl/RtQw
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BG VOICE СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ

Правителството на Кирил Петков пре-
даде властта в страната на служеб-
ния кабинет с министър-председа-

тел Гълъб Донев във вторник.
„От името на нашето коалиционно пра-

вителство ви предавам управлението на 
страната. Преди всичко искам да отбележа, 
че противно на внушенията в обществено-
то пространство, условия за апокалипсис в 
България няма. Няма заложени мини, клоп-
ки, подводни камъни, които да отклоняват 
вниманието ви от подготовката на честни 
избори“, каза Петков в началото на цере-
монията във вторник и пожела „кураж, сме-

лост и успех“ на служебния кабинет.
Вече бившият премиер Петков обяви, че 

се надява служебното правителство да про-
дължи

„нашия път в борбата 
с корупцията“

„Разчитам на новите министри да не за-
бравят, че нашето правителство беше сва-
лено толкова бързо, защото ударихме схе-
мата в пътния транспорт, железопътния 
транспорт. Тази битка трябва да продължи“, 
добави той.

Гълъб Донев пък пожела характер, сме-
лост и мъдрост на своите министри, за да 
работят за интересите на България, и ги по-
съветва да запазят известна дистанция от 
властта, за да не загубят връзката си с хора-
та. Той обяви, че цената на природния газ, 
цените на горивата, рекордната инфлация, 
протестът на пътностроителните фирми са 
приоритетите пред служебния кабинет.

„Предстоят месеци, в които

политическите страсти 
ще са нажежени

Служебното правителство има за задача да 
възстанови добрия тон, диалога в общест-
вените отношения. Има надежда все още, 
че ще е възможен диалогът“, каза служеб-
ният министър-председател.

Донев добави, че очаква от правител-
ството си „работа на 100% и умни решения с 
мисъл за всеки български гражданин“.

„Умни решения, съобразени със закони-
те, умни и ефективни решения, които имат 
за цел подобряване живота на хората, а не 
са поредните политически послания“, доба-
ви той.

След церемонията по приемственост в 
изпълнителната власт в Министерския съ-
вет такива процедури имаше и в отделните 
министерства.

Във финансовото министерство Асен Ва-

силев предаде поста на досегашната си за-
местничка Росица Велкова със задоволство 
и обяви, че най-големият успех на досе-
гашното управление е силната социална 
политика. От церемонията във военното 
министерство официално се разбра, че до-
сегашният външен министър

Теодора Генчовска става 
зам. военен министър

в служебния кабинет. Бившият аграрен ми-
нистър Иван Христанов пък обяви, че „за 
довиждане“ е внесъл в ГДБОП сигнали за 
инсинераторите.

Лидерът на БСП и вече бивш министър на 
икономиката Корнелия Нинова пък прогно-
зира, че

служебният кабинет ще е 
реваншистки към БСП

и обвини президента, че за пореден път е 
предал социалистите. Тя не пропусна да от-
бележи, че предава поста си на Никола Сто-
янов, когото преди няколко месеца уволни 
от ръководството на „ВМЗ Сопот“.

При краткото предаване на властта в 
най-горещото в момента министерство 
– на енергетиката, без присъствието на 
журналисти, новият му ръководител Ро-
сен Христов е заявил, че в настоящата из-
ключително тежка ситуация дейността на 
ведомството трябва да се фокусира вър-
ху сигурността на доставките на енергия 
за икономиката и бита, което да гаранти-
ра спокойствие и стабилност в икономи-
ческото развитие на страната.

„Вярвам, че въпреки краткия времеви 
мандат на служебното правителство, ще 
успеем да нормализираме ситуацията, да 
осигурим спокойствие за зимния период 
и ще осигурим стабилна база за работа 
на следващия редовен кабинет“, заявил 
Христов, цитиран от пресцентъра на ми-
нистерството.

Отиващият си Александър Николов е 
отбелязал, че „въпреки сериозната криза 
с енергийните цени в света и предизви-
кателствата, свързани с войната в Украй-
на и прекъснатите доставки на природен 
газ от страна на „Газпром експорт“, успях-
ме да разработим и приложим програми 
за компенсации на потребителите, както 
и да договорим възможности за внос на 
втечнен природен газ". „Служебното пра-
вителство ще прецени кои са най-добри-
те решения за България и в тези усилия 
може да разчита на моята пълна подкре-
па и съдействие, ако е необходимо“, уве-
рил Николов наследника си на поста.

Апокалипсис, война, мини –  
какво да очаква кабинетът „Донев“
XСлужебните министри започват работа, очаква ги газова криза, инфлация и организиране на избори

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com

В енергетиката - 
фокус върху 
доставките на газ

http://www.newchancetransport.com/contact.php
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По-рано президентът Румен Радев, за ко-
гото това е четвърто служебно правител-
ство, очерта приоритетите пред кабинета 
„Донев“, като описа апокалиптична картина 
в страната и призова за „единение на поли-
тици от различни хоризонти“.

Крум Зарков към Йорданова: 
За мен е чест да поема 
държавния печат

Досегашният министър на правосъдие-
то Надежда Йорданова предаде ключа за 
държавния печат на наследника си на поста 
Крум Зарков на церемония във ведомство-
то. Той й подари букет цветя в знак на при-

знателност и уважение.
„За мен е чест да поема от вас държав-

ния печат и ключа“, каза Зарков на Йорда-
нова и добави, че уважава усилията, които 
е положила като министър. „Мисля, че по-
стигнахте добри резултати, и ви уверявам, 
че екипът поема оттук нататък в дух на при-
емственост“, добави той.

В министерството на 
образованието си предадоха 
властта с училищен звънец

Доскорошният министър на образовани-
ето Николай Денков връчи на наследника 
си проф. д-р Сашо Пенов училищен звънец 
като символ на предаването на властта.

Министър Пенов посочи, че за него е чест 
да поеме ресор, за „който е убеден, че цяла-
та българска общественост милее“.

„Мисля, че наследявам министерство, 
което от няколко години работи по стра-
тегии, които са общоприети, утвърдени от 
Народното събрание, от Министерски съ-
вет, което е заслуга както на предходните 
министри, така и на цялата администрация 
в него“, каза той и добави, че ще продължи 
изпълнението на тези стратегии.

МВР: Борба с купения вот 
и с пияните и дрогирани 
шофьори

Основен приоритет на МВР ще бъде бор-
бата с купуването и продаване на гласове 
на предстоящите през есента избори. Това 
се разбра от първото изявление на служеб-
ния вътрешен министър Иван Демерджи-
ев, който пое поста от Бойко Рашков. Той 
обясни, че полицията ще действа както и по 
времето на предишните служебни кабине-
ти. По времето, когато Рашков пое МВР като 
служебен министър, имаше много акции 

срещу купен вот. Той нееднократно е зая-
вявал, че двете партии, които купуват най-
много, са ГЕРБ и ДПС.

Полицията ще обърне особено внимание 
на пияните и дрогирани шофьори, каза още 
Демерджиев, както и на тези, които преви-
шават скоростта.

Собственикът на „Еконт“ и министър на 
транспорта Николай Събев беше един-
ственият министър, който не дойде в Ми-
нистерски съвет, а след това и на преда-
ването на властта във ведомството на 
наследника си - Христо Алексиев. Именно 
от него в края на 2021 г. Събев прие поста. 
Официалната причина за отсъствието на 
Николай Събев е положителен Covid тест 
на съпругата му.

На страницата си във Фейсбук днес Ни-
колай Събев написа: „Най-важният страте-
гически процес, който започнахме, беше 
създаването на национална транспортна 
схема. Много от превозвачите видяха в 
този факт нарушаване на тесния им биз-
нес интерес и правят всичко възможно 
това да не се случи. Аз вярвам, че изграж-
дането на НТС ще даде тласък на икономи-
ката на България, ще подобри мобилност-
та и транспортната свобода на хората.“.

В негово отсъствие постът му беше пре-
даден от заместника му Владимир Върба-
нов.

Николай Събев не дойде на 
предаването на властта

МРРБ ще търси решение на проблема с пътното поддържане
„Със сигурност държавата няма да остане 

без пътно поддържане“, каза новият служе-
бен министър на регионалното развитие и 
благоустройството Иван Шишков при при-
емането на поста от досегашния вицепре-
миер и регионален министър Гроздан Кара-
джов.

„За мен е изключителна чест и удоволст-

вие да предам символично ключа на Минис-
терството на регионалното развитие и бла-
гоустройството точно на вас, защото имате 
оставена дълбока следа в него - познавате 
проблемите и задачите, и съм сигурен, че 
ще поемете още веднага най-сериозните 
от тях“, обърна се Караджов към арх. Иван 
Шишков.
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Хирургът на смъртта, както е известен 
убитият преди дни от САЩ лидер на 
„Ал Кайда“ Айман ал Зауахири, се е 

крил цяла година в Родопите. Той е бил ня-
къде в района на Велинград и Пазарджик, 
дългогодишен бастион на ДПС и гнездо 
на радикални мюсюлмански организации, 
каквито и преди години бяха разбити от 
ДАНС и МВР.

Дългата „ръка на Москва“ някога, днес 
България се озова в центъра на трафик на 
хора и оръжия, от който се ползват някои 
антизападни терористични групи в Афри-
ка и Близкия изток, свързани с „Ал Кайда“. 
Бившият служител на антитерористични-
те групи към МВР Мирослав Пизов казва, 

че Айман ал Зауахири, вторият човек в „Ал 
Кайда“ оглавил организацията след смър-
тта на Осама бен Ладен се крил през 1995-
1996 г. в Родопите, близо до Велинград, 
след което е заминал за Русия.

Дори и днес хора от бившата Държавна 
сигурност (ДС) продават оръжие на теро-
ристични групировки. По времето на сту-
дената война ДС била пръв помощник на 
съветските тайни служби и контролирала 
трафика на оръжие и наркотици, прихо-
дите от които са отивали за финансиране 
на подкрепяните от Кремъл революцион-
ни движения по света. Сега бившите тайни 
служби са прекръстени на Държавна аген-
ция „Национална сигурност“, но те никога 
не бяха сериозно реформирани и

запазват топлите си 
връзки с Русия

Ето така се е случило и с Айман ал Зау-
ахири. Неговото пребиваване в България е 
било под погледа на службите. През 1995-
1996 г. той живял в района на Велинград.

Хирургът на смъртта - убитият от САЩ 
лидер на „Ал Кайда“ се крил в Родопите

XАйман ал Зауахири бил обучаван в Русия от ГРУ, наследил Османа бен Ладен

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com

Лидерът на Ал Кайда с покойния Осама бен Ладен.
Сн.: Reuters

https://danieliusa.com
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Трафикантът на оръжие Виктор Бут, извес-
тен като Търговеца на смърт, е превърнал 
България в своя логистична база, но не само 
това – България е била и основен негов дос-
тавчик. Бут, който признава, че се е срещал 
с шефа на талибаните в Афганистан – Молла 
Омар, е подозиран, че е продавал оръжие 
на „Ал Кайда“. Макар и ползващ се с проте-
кцията на Кремъл, руснакът беше арестуван 
в Тайланд през 2008 г., а през 2012 г. беше 
осъден в САЩ на 25 г. затвор. Москва твър-
ди, че присъдата му е политическа.

Виктор Бут е бивш офицер от военновъз-
душните сили на СССР, а несъмнено е бил и 
агент на ГРУ. Той е работил в България с оф-
шорното дружеството „КАС Инженеринг“, 
регистрирано в Гибралтар, но управлявано 
от българина Петър Мирчев. Мирчев е дос-
тавял оръжията, които в България се про-
извеждат в големи количества. Бут е осигу-
рявал транспорта им чрез своята компания 
„Еър Кес“, като ги е товарил на летището в 
Бургас. Имал и фалшиви сертификати, кои-

то му позволявали да свали товара в страни, 
които били под оръжейно ембарго.

 „КАС Инженеринг“ е свързана с бивша-
та номенклатура на Българската комунис-
тическа партия (станала социалистическа), 
обучавана в Москва. И днес тя именно кон-
тролира основната част от икономиката 
и държавния апарат на страната. Наслед-
никът на комунистическия режим – БСП, 
доскоро беше на власт. Виктор Бут сега е в 
килия в Ню Йорк, но скоро може да бъде 
разменен срещу американски затворници 
в Русия.

Петър Мирчев, неговият приятел, бизнес 
партньор и доставчик, си е в София и ръко-
води „КАС Инженеринг“, която е замесена в 
безброй случаи на трафик на оръжие. През 
2012 г. Мирчев казва: „Задачата ми е да за-
карам стоката до самолета. След това не ме 
интересува къде заминава.“ А за евентуално 
посещение в САЩ допълва: „Не бих отишъл 
никога в Ню Йорк. Иначе ще трябва да съм в 
килия, съседна на тази на Виктор.“

Връзката с Виктор Бут – 
Търговеца на смърт

Разбира се, и със съгласието на Москва – 
едва ли е случайност, че по същото време и 
в същия регион – в Якоруда, живели трима 
офицери от ГРУ (руското военно разузнава-
не). Те напуснали страната едва през 1997 
г. след падането на социалистическото пра-
вителство. Генералният секретар на МВР 
от ония години Георги Ламбов и Влади-
мир Манолов, шеф на Националната служ-
ба „Сигурност“, обясняват, че макар Зауахи-
ри да е бил издирван, той не е бил закачан 
от властите, защото България и Египет (Зау-
ахири е египтянин)

нямали спогодба 
за съдебно сътрудничество

След престоя си в България Зауахири, 
изглежда, се отправил именно към Русия. 
Между 1996 и 1998 г. в Кавказ той бил обу-
чаван от руската Федерална служба за без-
опасност (ФСБ), наследник на КГБ, твърди 
бившият агент на руските служби Алексан-
дър Литвиненко, който умря в Лондон през 
2006 г., отровен с полоний. Думите му се 
потвърждават от бившия служител на КГБ 
Константин Преображенски, който твърди, 
че именно Литвиненко е бил отговорен за 
престоя на Зауахири в Русия.

Ролята на Зауахири 
в атентата от 11 септември

При американски удар с дрон в Афганис-
тан този уикенд бе убит Айман ал Зауахири, 
който помогна на Осама бин Ладен да пла-
нира атаките срещу САЩ от 11 септември 
2001 г. и допринесе за оцеляването и раз-

растването на „Ал Кайда“ в годините след 
нападението. С намирането и елиминира-
нето на Ал Зауахири САЩ направиха така, 
че Афганистан, който е под управлението 
на талибаните, повече никога няма да се 
превърне в база за атаки срещу останалия 
свят, каквато беше през 2001 г., заяви пре-
зидентът Джо Байдън.

Зауахири беше преследван от САЩ в 
продължение на 21 години след атаките от 
11 септември, които сериозно промениха 
Америка и отношенията й с останалия свят.

Кой беше Айман?
Американците, които преживяха атаките 

от 11 септември, може и да не си спомнят 
името на Ал Зауахири, но мнозина разпоз-

нават лицето му, въпреки че от тогава ми-
наха две десетилетия: човек с очила, леко 
усмихнат, който неизменно се появяваше 
на снимки заедно с Осама бин Ладен, с ко-
гото са планирали удара срещу Съединени-
те щати.

Ал Зауахири, египтянин по национал-
ност, се ражда на 19 юни 1951 г. в заможно 
семейство, което живее в спокойно зелено 
предградие на Кайро. Той от малък спазва 
религиозните норми и става последовател 
на радикално течение в сунитския ислям, 
повлияно от идеите за ислямско възраж-
дане и смяна на правителството на Египет 
и на правителствата на останалите арабски 
страни с форма на управление, базирана 
на строга интерпретация на исляма.

Защо беше важен 
Ал Зауахири?

След като години наред без много шум 
създава екипа от атентатори, намира сред-
ствата и изготвя плановете за 11 септем-
ври, Ал Зауахири превръща „Ал Кайда“ във 
водеща организация в района на граница-
та между Афганистан и Пакистан и става

върховен ръководител на клонове на 
групировката в Ирак, Азия, Йемен и дру-
гаде. „Ал Кайда“ се придържа към верую-
то си, че трябва да атакува както близките 
си, така и далечните си врагове, и след 11 
септември извършва серия от нападения: в 
Бали, Момбаса, Рияд, Джакарта, Истанбул, 
Мадрид, Лондон и на други места. Атаките в 
Лондон през 2005 г., при които са убити 52-
ма души, бяха едно от последните кърва-

ви нападения на „Ал Кайда“ в западна стра-
на. САЩ и други страни предприеха атаки 
с дронове, контраатаки и ракетни удари, 
при които бяха убити бойци, свързани с „Ал 
Кайда“, и благодарение на които мрежата й 
бе частично унищожена.

Как бе убит той?
Когато слънцето изгряло в неделя, Ал За-

уахири излязъл на балкона на къща в аф-
ганистанската столица Кабул. Изглежда 
останал дълго време на балкона, разузна-
ването на САЩ било забелязало, че често 
го прави. Същия ден американски дрон из-
стрелял две ракети „Хелфайър“ по лидера 
на „Ал Кайда“, застанал на балкона, съоб-
щиха американски представители, които 
поискаха да останат анонимни, тъй като 
не им е разрешено да дават информация 
за удара.

От известно време имаше подозрения, 
че Ал Зауахири е в Афганистан, казват ана-
лизатори. Американски представители на-
учили тази година, че наскоро съпругата на 
Ал Зауахири и други членове на семейство-
то му се преместили в обезопасена къща в 
Кабул. Скоро в къщата се нанесъл и самият 
Ал Зауахири, съобщиха високопоставените 
представители на правителството.

Американски служители, както и хора на 
най-високи постове в САЩ, няколко месеца 
събирали информация, за да се уверят, че 
това наистина е Ал Зауахири, и планирали 
удара срещу него, като взели предвид съд-
бовния му навик да стои сам на този бал-
кон.

Виктор Бут 
е осъден от 
САЩ, той 
продавал 
българско 
оръжие.

Айман ал Зауахири беше покосен от американски дрон.

Сн.: Reuters

Сн.: Reuters

https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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АЛЕКСАНДЪР АНТОНОВ
alexander@bg-voice.com

Стачката, която пилотите от Lufthasa за-
почнаха, може да удари сериозно 20 
американски летища, до които компа-

нията извършва редовни полети.
Съюзът, представляващ самолетните пило-

ти на Lufthansa, гласува с мнозинство в неде-
ля, че подкрепя стачните действията на оста-
налите служители, които протестираха през 
миналата седмица.

Това може да усложни настоящата обста-
новка по летищата, която вече е достатъчно 
напрегната заради множеството отложени 
полети.

Авиокомпанията обслужва поне 20 амери-
кански летища, превозвайки хора до Франк-
фурт и Мюнхен.

Пилотите желаят да преговарят за нови до-
говори с по-високи заплати предвид нара-
стващата инфлация.

В понеделник Ройтерс съобщи, че Lufthansa 
работи по решаване на въпроса, преди да се 
стигне до по-сериозни последици на фона на 
въздушния хаос из Европа.

Рискът за пътуващите до Съединените щати 
с германската компания е огромен, разкрива 
Хенри Хартевелд, който е индустриален ана-
литик в тази сфера.

Ако обща стачка на всички служители, 
включително пилоти, се случи преди средата 
на септември, може да се стигне до 

значителен удар по плановете 
за лятото на милиони туристи

При подобен сценарий след средата на 
следващия месец ще пострадат предимно 
бизнес клиентите.

„Американските пътници не бива да натис-
кат паник бутона все още, но е хубаво да знаят 
къде се намира“, признава Хартевелд.

Lufthansa вероятно ще опита да приорити-
зира курсовете си между Америка и Европа за 
сметка на други полети на далечно разстоя-
ние и тези из Стария континент.

Там, където „Луфтханза“ няма да може да 
оперира изцяло или частично, ще насочи 
своите клиенти към други авиолинии, с кои-
то си сътрудничи - като United Airlines и Air 
Canada.

„Независимо колко се стараят, се съмнявам, 

че ще могат да обслужат всеки курс между 
Германия и САЩ“, обобщава аналитикът пред 
NBC.

Междувременно преди по-малко от месец 
най-голямото британско летище Хийтроу при-
зова авиокомпаниите да спрат продажбата 
на билети за лятото заради липсата на персо-
нал. Едновременно с това лондонското лети-
ще ограничи с 4000 до 100 000 броя на пътни-
ците, които дневно могат да преминават през 
терминалите през пиковите летни месеци. 
Правилото важи до 11 септември.

Хиляди пътници от Обединеното кралство 
бяха засегнати от кризата. Редица потребител-
ски организации настояват Хийтроу да посо-
чи кои полети ще бъдат отменени в резултат 
на последното съобщение.

„Въпреки че това ограничение може да об-
лекчи неприемливия хаос, пред който са из-
правени пътниците на най-голямото летище 
в Обединеното кралство, хиляди хора сега се 
тревожат дали

плановете им за полет или 
ваканция няма да се провалят

Хийтроу и авиокомпаниите трябва да си съ-

трудничат и да предоставят спешно информа-
ция за канселираните излитания и да бъдат от-
кровени с клиентите си“, коментира пред ВВС 
Гай Хобс, редактор в списание Which?Travel.

В отговор на това говорител на Хийтроу 
обеща, че работят с Airport Coordination 
Limited по новия график и ще го обявят до ня-
колко дни. „През последните седмици броят 
на заминаващите пътници надхвърля 100 000 
на ден. Установихме, че услугите ни спадат до 
неприемливо ниво – дълги опашки, закъсне-
ния за пътници, нуждаещи се от помощ, из-
губен багаж и анулации в последния момент. 
Затова преценихме, че ежедневният брой на 
пътниците, които

наземните екипи могат да 
обслужат, е не повече от 100 000

Последните прогнози показват, че през лет-
ните месеци средно 104 000 души ще преми-
нават през летищните терминали. Установи-
хме, че са продадени около 1500 седалки от 
тези 4000, които идват в повече, и затова се 
обръщаме към нашите партньори да спрат 
продажбата на билети“, призова мениджърът 
на Хийтроу Джон Холанд-Кей.

XПътуването от Америка за Европа е под риск

8 3 - 9 август 2022 г.

Бунт в Lufthansa заплашва
20 летища в САЩ

Сн.: БГНЕС



3 - 9 август 2022 г. 9

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

5x8 Synthetic Rug Cleaning $495x8 Synthetic Rug Cleaning5x8 Synthetic Rug Cleaning5x8 Synthetic Rug Cleaning5x8 Synthetic Rug Cleaning5x8 Synthetic Rug Cleaning $49
8×10 Synthetic Rug Cleaning $99

ДЪЛБОКО ПОЧИСТВАНЕ НА КИЛИМИ

Tel.: (224) 567-8398
2801 W Touhy Ave,  

Elk Grove Village, IL 60007

Special:

Synthetic Rugs   $1.25   per square foot (Regular $1.99)
Hand Made / Natural Fiber Rugs   $2.95   psf (Regular $3.95)
High pile shaggies   $1.75   psf (Regular $2.75)

We can arrange pick up and 
delivery upon request

Our shop is in Elk Grove Village

П
родължава дипломатическата 
буря, която предизвика посеще-
нието в Тайван на председателя 
на Камарата на представители-
те на Съединените американски 

щати. Русия разглежда визитата на Нанси Пе-
лоси като явна провокация, се казва в изя-
вление на руското външно министерство. 
Северна Корея, Куба, Венецуела и Никарагуа 
също осъдиха посещението.

Посланикът на САЩ беше извикан в китай-
ското външно министерство, като Пекин под-
чертава, че ще има „изключително сериозни 
последствия“. Китай вече обяви военни уче-
ния във водите около Тайван от 4 до 7 август. 
Белият дом иска да избегне

разрастването на 
напрежението в пряк 
конфликт

„Китай се закани да предприеме по-ната-
тъшни стъпки и ние очакваме, че те ще про-
дължат да реагират в по-дългосрочен план. 
Ние няма да се занимаваме с дрънкане на 
саби. Ще продължим да действаме в морета-
та, в небето на западната част на Тихия океан, 
както сме правили от десетилетия. Ще про-
дължим да подкрепяме Тайван, да защитава-
ме свободен и отворен Индо-Тихиокеански 
регион и да се стремим да поддържаме ко-
муникация с Пекин. Ще продължим да пра-
вим това, което правим, а то е да подкрепяме 
мира и стабилността в Тайванския пролив“, 
обяви говорителят на Белия дом по нацио-
налната сигурност Джон Кърби.

Защо визитата на Пелоси в Тайван предиз-
вика напрежение между САЩ и Китай?

През 1997 г., когато тогавашният председа-
тел на Камарата на представителите на САЩ 
Нют Гингрич посети Тайван - острова, за който 
управляващата комунистическа партия в Ки-
тай претендира, че е част от китайската тери-
тория, Пекин не беше доволен, но преглътна 
раздразнението си. Тогава Китай имаше дру-
ги приоритети, обяснява Асошиейтед прес.

Правителството на президента Цзян Цзъ-
мин се готвеше да отпразнува връщането на 

Хонконг под своя юрисдикция и искаше да 
отбележи излизането на Пекин от дипломати-
ческата изолация след потушаването на про-
демократичните протести на площад Тянан-
мън през 1989 година. Гингрич, поддръжник 
на по-тесните американско-китайски връзки, 
току-що беше подпомогнал тази кампания, 
срещайки се с Цзян в Пекин.

Китай реши да не влиза 
в сблъсък с Вашингтон

Четвърт век по-късно условията са драс-
тично различни. Правителството на китай-
ския президент Си Цзинпин е по-богато, по-
добре въоръжено и по-малко склонно на 
компромиси по отношение на Тайван. Пекин 
разглежда всеки официален контакт с остро-
ва като признание за неговото демократично 
избрано правителство, което според Китай 
няма право да поддържа външни отношения.

Моментът засилва политическия натиск. 
Много анализатори смятат, че тази есен Си ще 
се опита да си осигури трети петгодишен ман-
дат като партиен лидер.

Тези негови усилия могат да бъдат подко-

пани, ако съперниците му го обвинят, че не е 
бил достатъчно твърд спрямо това, което те 
определят като американска провокация.

Китай предупреди Съединените щати, че 
ще има сериозни последици ако председа-
телката на Камарата на представителите на 
Конгреса на САЩ Нанси Пелоси направи не-
обявено посещение в Тайван, съобщи ДПА.

Говорителят на китайското министерство 
на външните работи Чжао Лицзян каза във 
вторник на пресконференция в Пекин, че по-
добно посещение 

би било „крещяща намеса във 
вътрешните работи на Китай". 

По повод евентуално посещение на Пе-
лоси в Тайван, той добави, че китайската 
страна е напълно подготвена за всякакво 
възможно развитие на ситуацията и Китай-
ската народноосвободителна армия няма 
пасивно да наблюдава и „със сигурност ще 
предприеме силни и решителни мерки за 
защита“ на китайския суверенитет и терито-
риална цялост.

В изявление през уикенда Пелоси каза, че 

ще посети Сингапур, Малайзия, Южна Корея 
и Япония, за да проведе

разговори за търговията, 
пандемията от COVID-19

климатичните промени, сигурността и демо-
кратичното управление. Тогава тя не потвър-
ди медийните съобщения, че може да посети 
Тайван.

Байдън заяви пред репортери, че амери-
канските военни смятат, че посещение в Тай-
ван „не е добра идея точно сега". Но вероятно 
от уважение към нейната позиция президен-
тът не е казал, че Пелоси не бива да ходи там. 
Представители на САЩ заявиха пред Асоши-
ейтед прес, че ако Пелоси отиде в Тайван, 
американските военни вероятно ще използ-
ват изтребители, кораби и други сили, за да 
осигурят защита на полета й.

Правителството на Тайван е основано от 
китайски националисти, които бягат там през 
1949 г., след като губят гражданска война със 
силите на Китайската комунистическа пар-
тия, припомня в. „Вашингтон пост". Офици-
алното наименование на Тайван е Република 
Китай, а на контролираната от Пекин конти-
нентална част - Китайска народна републи-
ка. САЩ първоначално признават правител-
ството в Тайван за правителство на Китай. 
Единственият президент на САЩ, който ня-
кога е посещавал Тайван, е Дуайт Д. Айзенха-
уер, който се среща с Чан Кайши в Тайпе през 
1960 година.

Въпреки това, след като през 1971 годи-
на Тайван губи мястото на Китай в Организа-
цията на обединените нации, което е заето 
от Пекин, той бавно губи и дипломатическо-
то си признаване по света. През 1979 годи-
на САЩ променят курса и установяват ди-
пломатически отношения с ръководения от 
комунистите Китай. От тогава Съединените 
щати действат в рамките на т.нар. политика 
на „Един Китай“, въпреки че Вашингтон смята, 
че съдбата на Тайван не бива да бъде реша-
вана със сила.

Напрежение между Китай и САЩ след 
посещението на Нанси Пелоси в Тайван

XКои страни осъдиха визитата на втората след Джо Байдън?
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„В Южна Корея, а и в целия Азиатски 
регион, да си българин звучи гордо“, 
казва Крис. Не, не се шегува. „Докато 

европейците, като чуят България, се сещат 
за корупция и крадливи цигани, азиатците 
казват: „Ооо, България! Розово масло, кисе-
ло мляко и „Зелен“. Харесват вкусната храна 
в българския ресторант „Зелен“ в Сеул.

И все пак, не е ли прекалено дръзко в 
тази високотехнологична страна, в която се 
говори за Четвърта индустриална револю-
ция, да предлагаш български продукти на 
основата на изкуствен интелект? Не, уверя-

ва Крис, корейците са силни в хардуера, в 
техниката, но приветстват всяка изключи-
телна софтуерна разработка.

Преди два месеца български екип, в кой-
то участва и той, е

победител в програмата 
на фармацевтичния гигант 
Roche – HealthCare Lab

в категория „Скрининг и ранна диагности-
ка“. Българският проект „Kelvin Health“ е 
победител в разработката си на мобилна 
термография AI (с изкуствен интелект) за 
неинвазивен съдов медицински скрининг, 
мониторинг и ранна диагностика, което 
цели да спаси крайниците и живота на па-
циентите с диабет. За да се предотврати на-
време гангрената, която се получава при 
диабет заради лошото оросяване.

Първото място на HealthCare Lab е по-
редното голямо признание на българска-
та разработка след две победи в състеза-
ния на фармацевтичната компания Novartis 
Onkology, специализирана и в лекарствени 
средства за онкологично болни.

Не по-малко ценно е „Kelvin Health“ за 
ранна диагностика на рака на гърдата. Мо-
билното приложение анализира, с помощта 
на изкуствения интелект, включен в програ-
мата, подадената от потребителя информа-
ция – снимки, направени с термокамера, и 
може да сигнализира, ако има промяна на 
състоянието на жената. Клиентът може да 
се снима толкова често, колкото е необхо-
димо, в зависимост от състоянието му без 
риск за здравето. А ако има проблем, да се 
обърне за изследвания към лекар, който да 
постави диагноза, или да

следи състоянието на свой 
пациент от разстояние

Мобилното приложение се изтегля на те-
лефона и човек може да си снима гърдите 
(респективно - стъпалата при диабет) кол-
кото пъти иска. То е като тестовете за бре-
менност - получи ли се положителен ре-
зултат, жените отиват на изследвания за 
потвърждение на бременността. Мамо-
графията за изследване на рак на гърдата 
често е болезнена за жената, има и ради-
олъчение, докато „Kelvin Health“ й дава въз-
можност да отиде на лекар само ако има 
проблем, обяснява Крис пред „Труд“.

Иновативната разработка вече се използ-
ва от наши специалисти като проф. Иво 
Петров, началник на клиниката по карди-
ология и ангиология на „Аджибадем Сити 
клиник“, и д-р Зоран Станков, началник на 
отделението по ендоваскуларна терапия в 
болницата. „Те ни помагат в медицинската 
част и да валидираме идеята, като експери-
ментират с приложението“, казва Крис.

В проекта влиза

част от екипа на българската 
компания „Imagga“

с експертизата си за изкуствен интелект, на-
чело с Георги Къдрев (изпълнителен дирек-
тор), Георги Костадинов (отговарящ за из-
куствения интелект), Павел Андреев, Таня 
Райнова и Евгени Косев. Крис отговаря за 
бизнес развитието на продукта в Азия.

„Kelvin Health“ е втората голяма инова-
тивна разработка на „Imagga“. Малко хора 

Крис, който се осмели да продава втора IT 
иновация във високотехнологична Южна Корея

БОРЯНА 
АНТИМОВА

boryana@bg-voice.com

XПредприемачът представя в Азиатския регион втора BG разработка с изкуствен интелект

Преди да замине за Южна Корея през 
2016 г., Крис е хай-тек легенда, уеб пред-
приемач и култово име в IT средите. Име-
то на карловеца иноватор допреди някол-
ко години се свързва с младата българска 
предприемаческа екосистема. Основен 
организатор е на стартъп уикендите и кон-
ференциите - събития за млади хора със 
стартиращи компании.

Когато заедно с колегите си Георги Къд-
рев и Павел Андреев дипломираният 
електроинженер с магистратура и по тех-
нологично предприемачество създава 
технологията Imagga, се фокусира изцяло 

върху нейното развитие и реализация.
В Сеул е по покана на корейското прави-

телство за насърчаване на обмен на ино-
вативни компании да ги подпомага в ра-
ботата им в Южна Корея. „В началото беше 
само за бизнес, после ми хареса. Исках и 
да попътувам из Азия, но ковидът попре-
чи. Още не знам докога ще съм тук - казва 
той. - Не си бях идвал в България 2 години 
и половина, но на летището в София след 
Испания ковид тестът ми беше положите-
лен и заради карантината не можах да се 
видя достатъчно нито с близките ми, нито 
с приятелите.“

Хай-тек легенда и преди да напусне България

http://www.trifonovalaw.com/
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знаят, че има български еквивалент на из-
вестната програма за организация на из-
ображения „Google Images“ за търсене на 
снимки. Българската технологична разра-
ботка на основата на изкуствен интелект 
„Imagga“ позволява да се разпознават обек-
ти и концепции върху снимки. Със специал-
ни алгоритми компютърът или машината, 
или софтуерът може да разчете какво има 
върху снимката. Като съосновател и отгова-
рящ за бизнес развитието на проекта, Крис 
създава компанията „Imagga Korea“ и вече 
близо 6 години успешно сключва договори 
за използването на българския софтуерен 
продукт в целия Азиатски регион.

Технологията на „Имага“ е включена и в 

едно от най-големите приложения Snap 
Chat, като българската добавка е Lens 
(лупи). Идеята е, като насочиш телефона 
към едно растение, изкуственият интелект, 
включен в Lеns, да покаже названието и оп-
исанието на това растение.

Българският екип се възползва от ниша-
та, която се освобождава при компании, 
които не работят с Гугъл. „Почти няма стра-
на в Азиатския регион, в която да нямаме 
клиент за продукта „Имага“ - казва Крис. - 
Предстои с успех да започнем представя-
нето и на „Kelvin Health“. Като представител 
на двата успешни иновативни технологич-
ни продукта, българинът се ползва с голямо 
уважение в източната страна.

Влюбен в живота и природата
И днес Крис си остава човек, влюбен в 

живота, в природата, в хората. Привет-
лив е, приятелски настроен и това се оце-
нява много високо от източните хора, 
които сякаш по рождение са такива. По 
време на ковид изолацията Крис пра-
ви много популярния си не само в Корея 
влог Chris Travels the World (https://www.
christravelstheworld.com/), в който пред-
ставя интересните и красиви места, които 
е обиколил и заснел.

С идването на пролетта и отшумяването на 
COVID вълната отново е на път - да разглеж-
да, снима и представя интересни обекти. Ха-
ресва главно исторически места, като бу-
дистки храмове с много интересна история. 
Най-любима му е най-далечната от Сеул и 
най-южна провинция, с голям излаз на море, 
острови и полуострови, с красива природа, в 
която душата релаксира и се пречиства.

Крис живее в един от северните кварта-
ли на Сеул, населен с чужденци, в апарта-
мент с две спални. А удобствата да си част 
от многомилионния и пренаселен Сеул, къ-
дето повечето хора живеят в блокове от по 
30-40 етажа.

Ключове на бравите няма, използват се 
кодове. Във всеки апартамент има машина 
за ориз, която го приготвя и държи свеж и 
топъл 48 часа, а също и отделен хладилник 
за ким чи - традиционното ферментирало 
зеле. Сега в новото строителство е модерно 

част от гардероба да е дигитална, нещо като 
мини химическо чистене. Слагаш си дрехите, 
с които си ходил на барбекю например, и ти 
се продухват и почистват.

Екипът на „Kelvin Health“.
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Х
ари Джей Конклин е име, кое-
то през 1985 г. успява да влезе 
в светлината на прожекторите. 
Славата му не е толкова положи-
телна. Това е човек, който раз-

полага с цяла колекция от ножове, има ле-
опард за домашен любимец, а тялото му е 
покрито в свастики. Изкарва прехраната си 
като каскадьор и е участвал в някои холи-
вудски заглавия. Присъствието във вечер-
ните новини е следствие на неговото твър-
дение, че е

напълно невинен 
по обвинение в убийство

с огнестрелно оръжие. Жертвата е негова-
та съпруга, а единственият свидетел е 3-го-
дишната им дъщеря.

Полицията търси свидетел в продълже-
ние на седмици, докато най-накрая не раз-
бира от 3-годишната Аманда, че тя е стана-
ла свидетел на всичко. Крехката възраст на 
малкото момиченце не позволява на съдия-
та да я призове като свидетел, особено след 
като думите й не биха могли да имат юри-
дическа тежест. По този начин и адвокатите 
няма как да извадят своя ключов свидетел 
и да спечелят делото. Така точно след две 
седмици в размотаване

обвиненията срещу Хари 
са свалени

След близо пет месеца е освободен от за-
твора и продължава да твърди, че не е уби-
вал никого.

Дълго време се смята, че е нарочен, но 
властите са на друго мнение. Досието му 
включва няколко приемни семейства, при-
съствие в поправително училище, наруша-
ване на правилата, дребно хулиганство и 
други цветни прояви, натрупани до 15-ия 
му рожден ден. Конклин ще допълни списъ-
ка с провинения, поставяйки две присъди 
за обир, бягство от затвора, нападение на 
полицай и други. За прокурора това е един-

ственият логичен извършител, но няма до-
казателства.

Съдът оправдава Конклин
Коментарите му са в съвсем друга посока, 
той самият твърди, че няма лоши чувства 
към съда, платил е присъдата си и е стоял 
невинен в затвора. Очакванията му още то-

гава са свързани с възможността да про-
дължи на чисто и да забрави за случилото 
се. Надеждата, че веднъж след като е бил 
оправдан, най-вероятно може да бъде по-
милван и делото да е затворено, излита дос-
та бързо през прозореца. В САЩ има такава 
практика, но не при делата за убийство.

Съдът може да отвори делото във всеки 

един момент, когато пожелае – това може 
да са 2 години или 20 години, никой няма да 
задава въпроси. Всички погледи са насоче-
ни към Аманда, която на този етап още не 
може да се смята за достоверен източник, 
особено след като е на твърде крехка въз-

„Кажи кой уби мама“ – най-младият 
свидетел по дело в САЩ
XХоливудска звезда с леопард за домашен любимец е заподозрян за престъплението

Властите продължават да се къл-
нат, че един ден ще има причина да 
стартират отново делото. Налични 
са и други не толкова приятни фа-
кти. Дарлийн е била еврейка и по-
стоянно е била обект на подигравки 
от страна на съпруга си. Очевидно е, 
че свастиките не са били забелязани 
от началото. От деня на тяхната сват-
ба съпругата често се страхувала от 
него. Когато няма договори за каска-
ди, мъжът обичал да се отдава на лю-
бимата си тема – оцеляване в дивото. 
Така през 1983 г. с ножовете закупува 
и книга със заглавието „Търговец на 
смърт – ръководството“.

Конклин дори разказва как е че-
тял на глас на своята съпруга, коя-
то показвала интерес към този вид 
литература, но нищо повече. В деня, 
когато полицията я открива с две ог-
нестрелни рани в гърба и една във 
врата, няма как да се избегне този 
факт. Книгата е открита в леглото им. 
Половинката на Хари е трябвало да 
отиде на фризьор и се е обадила на 
своята по-малка сестра Бренда, за да 
има кой да гледа Аманда. С влизането 
у дома, Бренда открива тялото на сес-
тра си да лежи точно пред хладилни-
ка в кухнята.

Убитата била 
подигравана, 
че е еврейка

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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раст. Помолен да коментира този въпрос, 
Хари Конклин признава, че това е дебнеща-
та гилотина в мрака, която е готова във все-
ки един момент да раздели тялото и глава-
та.

Жертвата живеела 
в постоянен страх

Медиите също проявяват интерес. През 
последните 5 месеца създават портрет по 
разкази на близки и приятели. Дарлийн и 
Хари изглеждали щастливи в рамките на 
своя 4-годишен брак. Дъщеря им е обичана 
и обгрижвана, братът на Дарлийн – Луис - 
ще посочи, че двамата никога не са се кара-
ли и винаги са се гледали с любов. Възмож-
но ли е такъв човек да бъде убиец? За целта 
погледите се насочват към онези, които не 
виждат любовта към Дарлийн.

Повечето й приятели твърдят, че тя била 
в постоянен страх от един зъл и садистичен 
човек с изключително агресивен характер 
и желание за терор. Един съсед си спомня 
как е извикал полиция, когато чул Дарлийн 
да крещи, че в нейния корем е опрян пис-
толет.

Извършител на това дело е именно Хари. 
Конклин е на свобода, като продължава да 
работи и да се разхожда свободно. Опис-
ват го като компактен, но силен мъж с доста 
широка усмивка. Цялото му тяло е покрито 
с татуси. Други черти на характера са патри-
отизмът, волята за оцеляване, защитата на 
семейството и поддържането на бойния ар-
сенал. Полицията се изненадва от неговото 
хоби и наличието на толкова много оръжие.

Мълчание от страх: 
Какво успява да каже Аманда

Детето не казва нищо, но единствени-
ят човек, когото гледа, при това с види-
мо притеснение, е нейният баща. Всичко 
това би трябвало да е достатъчно, но в по-
следния момент става ясно, че съдията не 
може да зачете тези обвинения или пока-
зания. Едно 3-годишно дете не може и не 
трябва да решава съдбата на единствения 
си жив родител. Факт е, че Хари остава 
свободен, а неговото дете завинаги оста-
ва при леля си, която ще го гледа, придо-
бивайки родителските права.

Информацията за Хари е повече от ос-

къдна, дали се е преместил или просто е 
успял да избяга далеч, това също няма как 
да знаем. Едно е повече от сигурно, едно 
дете не може да лъже, особено след като 
преживява такъв стрес, но всичко може 
да бъде забелязано на снимката. Интере-
сен факт е, че Аманда е едно от малкото 
деца, които успяват да се изправят в съда, 
за да предоставят показания и информа-
ция на разследващите, именно възрас-
тта се оказва един особено тежък фак-
тор, който не може да бъде толкова лесно 
прескочен.

Аманда е била заключена в 
своята стая, като ключалката е по-
ставена от външната страна. По-
лицията разпитва момичето с по-
мощта на психолог. Пред него тя 
споделя, че е видяла как баща й 
удря майка й в същия ден. Тогава 
е само на 3 години и 1 месец. След 
това си спомня, че е чула изстре-
ли. Към това е редно да се добави 
и фактът, че приятел на Хари си 
спомня как точно той е искал да 
се отърве от своята съпруга.

Оправданието за този вид ко-
ментари идва и с още един про-
блем, според Хари, някой е успял 
да подучи неговата дъщеря да 
казва точно това, което са искали. 
За съжаление няма отговор, а и 
по-късно делото така и не се въз-
обновява. Единственото, което 
човек може да получи, е онзи мо-
мент от съда, когато 3-годишната 
Аманда е попитана.

„Тате ме 
заключи 
и нападна 
мама“

https://www.facebook.com/dr.dilyana.angelova
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20 
деца, на възраст от 3 
до 8 години, се включи-
ха в,,Спортна Чуднотека“ 
2022 на „Малко българско 
училище“ в Чикаго. Те пре-

минаха през различни игри - поразяване на 
мишена, мини футбол на малки вратички, ба-
лансиране на топка, бягане за време, скачане 
на батут, съобщи специално за рубриката БГ 
свят на БТА преподавателят в учебното заве-
дение Гери Чинчинова.

По думите й най-интересни за децата са се 
оказали народните игри – скачане на въже,

„Пускам-пускам кърпа“ 
и „Кральо-Портальо“

В провеждането на,,Спортна Чуднотека“ се 
включи и хореографът Константин Маринов.

Проектът „Чуднотека“ 2022 е двумесечна 
лятна програма на „Малко българско учили-
ще“. Тя се състои от различни модули - народ-
ни танци, футбол, занимателна математика, 
арт и скулптура, ателиета в света на българ-

ските приказки и други.
Целта е децата да се опознаят, да спортуват, 

да покажат това, което могат, но основно - да 
бъдат мотивирани да се занимават със спорт.

Всички бяха победители 
в този ден.

Всички получиха поощрителни награди за 
спортен дух и мотивация“, сподели Чинчино-
ва.

Сезонът на „Чуднотека“ 2022 завърши подо-
баващо и с бал с маски, на който малките бъл-
гарчета в Чикаго се зарадваха най-много.

Скачане на въже, бал с маски и 
състезания за българчетата в Чикаго
XМалко Българско училище организира състезанията, за да запали децата по спорта
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Здравей, Ангел! В последните шест ме-
сеца, както всички наблюдаваме, се вижда 
един осезателен спад на световните сто-
кови пазари. Това притеснително ли тряб-
ва да бъде за нас като инвеститори, какви 
са причините за този спад и кога мислиш, 
че може да има растеж обратно нагоре? 
Какви са твоите наблюдения?

Здравейте и благодаря за тези сериоз-
ни въпроси, които всеки от нас си за-
дава и се опитва да намери отговор. 

Разбира се, заобиколени сме от много раз-
лични информации (буквално сме зарити от 
информация от всякакви източници - ком-
петентни и не чак дотам), но днес като от-
говор на вашия въпрос ще се опитам да го-
воря стриктно като финансов специалист и 
от икономическа гледна точка, с числа и фа-
кти.

Нека все пак поясним, че така зададен, на 
вашия въпрос за „световните стокови па-
зари“ е много трудно да се говори в един-
ствено число, защото все пак всеки регион 
и всеки пазар в даден регион имат поняко-
га коренно различни движещи параметри 
от друг и е трудно да обединим причините 
под един общ знаменател.

Например в Америка - това, което забе-
лязваме, е

високата инфлация
породена от огромните суми, които се вля-
ха в икономиката по време на пандемията, 
които промениха динамиката - вдигнаха по-
тока на пари към населението, съответно 
потребителското търсене се увеличи, дока-

то предлагането на суровини и крайни про-
дукти намаля поради намалената продук-
тивност и следователно се създаде период 
на висока инфлация.

В момента Федералния резерв използ-
ва единственото оръжие, което има да на-
мали тази инфлация - да вдигне лихвените 
проценти в икономиката, което има за цел 
да намали търсенето на имоти, суровини и 
крайни продукти, което трябва да охлади 
икономиката (дори може да я вкара в ре-
цесия за определен период от време) и да 

върне инфлацията към нормалните нива, 
които са между 2-3% средногодишно.

През 2022-ра лихвените проценти вече 
бяха коригирани

3 пъти нагоре
и се очакват още няколко корекции поне до 
средата на 2023 година, за да може да се по-
стигне този баланс и инфлацията да се вър-
на в нормалните си нива, докато в момента 
официално е над 8%.

Ако планът на Федералния резерв прора-

боти и няма други нови странични факто-
ри, които да променят траекторията, което 
винаги е възможно, до началото на 2024 го-
дина се очаква отново да има спад на лих-
вените проценти и да започне пак стимули-
рането на растеж на икономиката.

Сега, четейки тези редове, много от вас 
се питат - добре, а какво общо има това със 
стоковия пазар и защо той е надолу от на-
чалото на годината? Нека да ви поясня - ви-
наги когато има периоди на стимулиране на 
икономиката, дори изкуствено, както беше 
направено по време на пандемията с вли-
ването на огромни потоци пари в нея и с на-
маляване на лихвени проценти,

хората започват да харчат
и да надуват стойностите на всичко - акции, 
злато, имоти, цени на потребителски проду-
кти, строителни материали и т.н.

Точно този процес на агресивно потреб-
ление, разбира се, подтикнато основно от 
свежите пари от Федералния резерв, влез-
ли в икономиката под всякакви видове со-
циални и правителствени спомагателни 
програми, създават така наречената „ин-
флация“, която е едно надуване на балони в 
много сектори на икономиката и потребле-
нието. Това надуване започва да спада на-
долу при периоди на охлаждане и спиране 
на стимулирането на този растеж, за да се 
овладее този балон наречен инфлация.

Това е от мен за днес. Ако и вие имате въ-
проси или се интересувате от различните 
аспекти на финансовата част от живота, 
можете да си запазите час за консулта-
ция на директния ми телефон - (224) 522-
2413или на електронната ми поща - Coach_
Angel@MyOwnMoneyCoach.com. Въпросите, 
които четете, са зададени от клиенти, с 
които съм работил по време на консулта-
ции в моя офис.

(Продължава в следващия брой)

Вашите 
пари

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

Авторът e личен финансов консул-
тант и експерт в сферата на пенсион-
ното осигуряване и инвестирането, об-
разувателните спестовни сметки за 
деца, застрахователни полици за жи-
вот, автомобили и домове.

АНГЕЛ 
САПУНДЖИЕВ

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

XВъпроси и отговори от изминалата седмица

Кога пазарът ще 
продължи своя възход?

mariyandonov.sites.cbmoxi.com
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Ако обмисляте да предприемете заку-
пуване на нов дом, вероятно искате 
да знаете какво ще се случи с цените 

на жилищата през останалата част от годи-
ната. Докато експертите твърдят, че ръстът 
на цените ще се забави поради променя-
щия се пазар, едно е сигурно - очаква се 
продължаващо поскъпване. Това означава, 
че цените на жилищата няма да падат. Ето 
поглед към две ключови причини, поради 
които експертите прогнозират продължа-
ващ ръст на цените: търсене и предлагане.

Започва да се наблюдава 
лек ръст, но предлагането 
на жилища е все още 
доста ниско!

Въпреки че пазарът се забавя, търсене-
то все още е повече от предлаганите жили-
ща за продан. Графиката по-долу онагледя-
ва защо все още няма достатъчно жилища 
на пазара. Тя използва данни от преброява-
нето, за да покаже броя на еднофамилните 
къщи, построени в САЩ, връщайки се чак 
до 70-те години на миналия век. (Графика 1)

Сините стълбчета представляват години-
те до жилищната криза през 2008 г. Както 
показва графиката, точно преди кризата жи-
лищното строителство се е увеличило зна-
чително. Това е така, защото търсенето от 
страна на купувачите беше толкова високо 
поради разхлабените стандарти за кредити-
ране, които позволиха на повече хора да се 
класират за жилищен заем.

Полученото свръхпредлагане на жилища 
за продажба доведе до спад на цените по 
време на жилищната „катастрофа“ и някои 
строители напуснаха индустрията или за-
твориха бизнеса си – и това доведе до дълъг 
период без строителство на нови домове. И 
въпреки че през тази и следващите години 
строителството ще се усили, това е процес, 
който ще отнеме време, за да се отговори на 
дефицита през последните 14 години.

Милениалите 
ще създадат устойчиво 
търсене на купувачи 
в годините напред.

Лудостта, която пазарът видя по време на 
пандемията, е защото имаше повече търсе-
не, отколкото жилища за продажба. Това по-
виши цените им, тъй като купувачите се със-
тезаваха помежду си за наличните имоти. И 
докато търсенето от страна на купувачите е 
умерено днес в отговор на по-високите лих-
вени проценти по ипотечните кредити, да-
нните ни казват, че търсенето ще продължи 
да се движи, и то най-вече от поколението 
на милениалите. (Графика 2)

Одета Куши, заместник главен икономист 
във First American, обяснява:

„... милениалите продължават да преми-
нават към най-добрата си възраст за заку-
пуване на жилище и ще останат движещата 
сила в потенциалното търсене на жилища 
през следващите години.“

Тази комбинация от тяхното търсене и 
все още ниското предлагане на жилища 
продължава да оказва натиск върху цените.

Както пише Bankrate:
„В крайна сметка предложените за про-

дажба жилища остават близо до рекордно 
ниски нива. 

И докато скокът в лихвите по ипотечни-
те кредити намали донякъде търсенето, то 
все още изпреварва предлагането, благо-
дарение на комбинацията от малкото ново 
строителство и бързото създаване на нови 
домакинства от голям брой хора между 20-
40 години.“

Какво означава това 
за цените на жилищата?

Ако смятате, че стойността на жилища-
та ще падне, бъдете сигурни, че експертите 
прогнозират продължаващо поскъпване на 
цените заради продължаващия дисбаланс 
между търсене и предлагане. Това означа-

ва, че цените на жилищата няма да падат, 
но поскъпването ще се случи с по-умерено 
темпо, тъй като жилищният пазар продъл-
жава да се връща към нивата отпреди пан-
демията.

Като агент на недвижими имоти аз не 
само помагам на своите клиенти със заку-
пуване, продажба и отдаване под наем, но 
и непрестанно ги уведомявам относно все-
ки възможен аспект, който би повлиял на 
тяхната дългосрочна инвестиция, която 
всъщност за повечето хора е най-важна-
та и най-голямата, която те са направи-
ли или ще направят някога в живота си. Ако 
имате въпроси, свързани с тази или дру-
ги мои статии досега, или въобще с всичко 
свързано с пазара на недвижимите имоти, 
ще се радвам да ме потърсите, а за мен ще 
е удоволствие да мога да помогна. Моят ди-
ректен номер е: 773-827-7827, или ми пише-
те на емайл: gergana.todorova@bairdwarner.
com. Също уебсайт, за повече информация: 
GerganaTodorova.BairdWarner.com Консул-
тацията е винаги безплатна и не ви анга-
жира по никакъв начин.

Какво причинява продължаващото 
поскъпване на жилищата?

ГЕРГАНА  
ТОДОРОВА

gergana.todorova@bairdwarner.com

1

2 3

XПазарът се забавя, но търсенето остава високо

Кога пазарът ще 
продължи своя възход?

(Графика 1)

(Графика 2)

https://angelovrealtor.com/
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ГЕОРГИ 
ЛОЗАНОВ

DW

 блог

На последните парламентарни избори, които се проведо-
ха заедно с президентските, си направих експеримент - за-
станах пред училището, където е нашата секция, и се опитвах 
по „външни белези“ да позная кой за кого гласува. В края на 
2021-а се оказа, че това не е трудно…

Пъстрата електорална картина
Идва млада двойка на велосипеди, в еднакви пуловери, 

приятно развълнувани. Казват си нещо и тя остава да пази 
велосипедите, а той тръгва да гласува пръв. Поздравява ме 
любезно, без да се познаваме, и вече съм убеден, че са нови-
те от „Продължаваме промяната“.

На тротоара до входа спира кола, от която излиза закач-
лива дама с грижлива прическа и уверени маниери. Сочи на 
портиера, който я гледа объркано, някаква лепенка на стък-
лото и оставя след себе си дъх на скъп парфюм. Не си пред-
ставям за кой друг би могла да гласува, освен за ГЕРБ.

За следващите двама няма съмнение, че са от БСП, не само 
заради характерната електорална възраст, но и защото тя де-
монстративно си е сложила червена бейзболна шапка, на-
пълно неуместна за пенсионерския й вид. Върви устремено 
напред, а той във видимо лошо настроение се тътри след нея 
– може би са го заболели краката, а може би е разколебан и 
вече не му се гласува за никого.

За едно момиче с нацепени дънки и гърди няколко номера 
по-големи от дадените й по рождение пък направо дочувам, 
че е за ИТН. Вероятно е с майка си и изглежда са се карали 
по целия път. Когато минават край мен, дъщерята почти вика: 
„Политиката не ме интересува, просто Слави е пич и ми ха-
ресва, това не можеш ли да го разбереш“.

Приближава се професор, когото съм срещал из универси-
тета с все същото протрито сако, който ме заговаря: „Нашите 
май пак отидоха на опашката…“. Давам си сметка, че сигурно 
ДБ има предвид.

Тъкмо да си помисля, че и якият „батка“ с рокерското яке е 
от ИТН, когато ни хвърля с професора заплашителен поглед 
и дълго не го отмества, за да стигне до нас прозрачното му 
послание: като дойдем на власт, ще ви пратим, където ви е 
мястото. Ясно ми става, че е от „Възраждане“, защото техни-
ят лидер отдавна отправя подобни заплахи, но не с поглед, 
а в прав текст.

Може би, тъй като училището е в центъра на София, никой 
не ми заприлича да е за ДПС.

В тази шарена картина на българските избиратели не само 
повечето са жени, но и те, както сочи социологията, по-чес-
то казват на мъжете си за кого да гласуват, отколкото обра-
тното. Това е знак, че политическите аргументи са отстъпили 
пред битовите и психологическите, по отношение на които 
жените имат естествен превес. Назад в 20 век остана осново-
полагащото политическо разделение на леви и десни с тях-
ната местна специфика. Тогава и едните, и другите настоява-
ха, че се борят за демокрация, но левите негласно искаха да 
запазят ориентацията си и облагите от бившия режим, който 
десните открито обявяваха за престъпен. Така или иначе, по-
литиците още се чувстваха задължени да защитават партий-
ните си интереси с големи надпартийни разкази, съответно 
социален и антикомунистически.

Ролята на Симеон Сакскобургготски
До завръщането на Царя... Неговата партия разби тъй на-

речения двуполюсен модел, което кой знае защо се прие 
за заслуга, въпреки че на практика означаваше неприкрито 
икономизиране на политиката. Както няколко години по-къс-
но коалиционният му партньор Ахмед Доган ще признае с 
цинична откровеност, че около партиите има обръчи от фир-
ми. И ще се самоизтъкне, че „половината бизнесмени, които 
са над средното равнище, са или с мое съдействие, или най-
малко с моя усмивка“.

Българският избирател – 
опит за портрет

https://www.krilchev.com/
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 казана дума

„Предстои сблъсък на изборите, 
като по невидимата политическа 
фронтова линия от едната страна 
ще бъдат силите на реформацията, а 
от другата ще се групират силите на 
реставрацията, които искат реванш.“

Това каза съпредседателят на 
„Демократична България“ Атанас 

Атанасов часове преди БСП да върне 
третия мандат за съставяне на 

правителство

„Господин Рашков, натрупал съм много 
пари, държа ги кеш вкъщи в „мазътъ“. Вече 
има три палета, мазето е малко, парите се 
трупат, а вие не идвате.“

Лидерът на „Има такъв народ“ Станислав 
Трифонов иронизира обвинения срещу себе си, 

че е мафиот

„Виждайки желанието на тези 
озъбени и опулени хора, които 
искат да се докопат до властта, 
трябва ние да си зададем 
въпроса: „Това ли е, което искаме 
да направим със страната си?".“

Съпредседателят на 
„Демократична България“ Христо 

Иванов коментира в профила си 
във Фейсбук опитите за съставяне 
на правителство в рамките на 47-

ото Народно събрание.

„България беше използвана като опитно зайче и в 
случая с газа, и в този с руските дипломати, за да 
видят как ще реагира Русия.“

Това коментира бившият енергиен министър и 
член на БСП Румен Овчаров по повод събитията от 

последните месеци

„Следващото правителство трябва да е 
от гении или магьосници, за да оправи 
глупостите на сегашното.“

Бившият зам.-министър на финансите, 
общински съветник и депутат от БСП Георги 
Кадиев коментира политическата ситуация

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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Българката Антонина Дуриданова, коя-
то от години живее в Америка, написа 
книга за живота си там. Книгата й из-

лиза първо на английски и е представена в 
американски книжарници. Тя е със заглавие 
„Бягство от Желязната завеса: ново начало 
и завръщане“ и излезе от печат в началото 
на юни и в София.

„Книгата „Бягство от желязната завеса: 
ново начало и завръщане“ описва жаждата 
за свобода и за откриване на пътя към пре-
успяване и реализиране на мечти и надеж-
ди. Това, което е съществено за книгата, е, че 

тя влияе по различен начин на всеки един 
читател. Някои са въодушевени да четат 
епизоди, които им напомнят за детството - 
детските игри, но също и да си припомнят 
израстването си в тоталитарен режим. Дру-
ги намират отговори за това, което трябва 
да направят, за да успеят и да са щастливи“, 
разказа Антонина Дуриданова специално 
за читателите на BG VOICE.

Трети осъзнават колко са щастливи да са 
родени в свободния свят, където са имали 
възможности да избират как да живеят и 
какво бъдеще да имат. Някои читатели на-
мират, че младата българка е имала мисия 
да изпълни, като е напуснала България и се 
е образовала в необходимата професия, за 
да има възможност да се завърне в Родина-
та си да помогне в създаването

на ново демократично 
общество

„Тези читатели откриват, че на всеки 
кръстопът е имало хора, които са протег-

нали ръка на една българска девойка да 
се придвижи към следващия етап на живо-
та си. Като например срещата ми с две мо-
мичета от Ан Арбър, Мичиган, в деня пре-
ди заминаването ми в имиграционен лагер, 
които ми станаха спонсори да имигрирам в 
Америка“, спомня си Антонина.

Антонина Дуриданова е родена през 
1949 г., корените й са в село Ракеловци, Ра-
домирско. Баща й – проф. Иван Дуриданов, 
е виден български езиковед, майка й – исто-
рик и гимназиален учител. Авторката еми-
грира в САЩ в края на 60-те години, къде-
то достига висока позиция в американската 
данъчна администрация, а нейната автоби-
ография „Бягство от Желязната завеса: ново 
начало и завръщане“ описва един житейски 
път, който започва от София, минава през 
Белград и Виена и стига до Сан Антонио

път, подчинен 
на амбиция и труд

и най-важния билет към свободата – обра-

Българка описа в книга жаждата си 
за свобода и живота си в Америка
XВ нея тя разкрива какъв е пътят към преуспяване и реализиране на мечти и надежди

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Антонина с книгата си, издадена и на български език.

Сн.: Личен архив на Антонина Дуриданова
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зованието. Летата Антонина прекарва в се-
лото на баба си в Радомирско. Завършва 
Английската гимназия през 1968-а и про-
дължава образованието си в Белград, би-
вша Югославия. В края на първата година, 
преди изпитите, преживява потресаващ ин-
цидент на границата с България, който оп-
ределя хода на съдбата й - паспортът й е за-
държан и тя повече не може да се върне в 
Белград. Емигрира за Австрия с влак. Няма 
редовни документи, така че рискува да 
бъда спряна и върната в България с послед-
ствия арест и затвор. В Австрия се предава 
на полицията и почти година изкарва в ла-
гера Трайскирхен, близо до Виена.

Тогава се случва и срещата й с двете мо-
мичета от Ан Арбър, Мичиган, които й пома-
гат да емигрира  в Америка.

Животът й сякаш започна отново в Мичи-
ган. Там продължава висшето си образова-
ние и завършва с три дипломи - две бакала-
върски по руски и френски, както и бизнес 
администрация със специалност „Счето-
водство“ и магистратура по международна 
търговия и испански език.

Започва да преподава френски и българ-
ски в Мичиганския университет. Преквали-
фицирането й в бизнеса води до промени 
в професионалния й живот и постъпва на 
работа в данъчната американска админи-
страция. След разпадането на комунизма, 
по покана на българското правителство, 
се отзовава в България като представител 
на американското Министерство на финан-
сите, за да окаже помощ за създаването на 

нова данъчна структура в България.
След завършването на проекта се завръ-

ща в Америка и се мести да живее в Тексас 
поради здравословното състояние на май-
ка й. В момента живее в Сан Антонио, къ-
дето се пенсионира. Заобиколена е от три 
деца и шестима внуци, които обожава.

Това, което е съществено в този еми-
грантски разказ, е, че младата българка

намира щастие 
в щастието на хората

които обучава, като например как като пре-
подавателка по френски език посочва пътя 
за спасение на тийнейджери от бедни и оп-
устошени криминални квартали на Детройт.

„Повечето хора бяха много впечатлени от 
ограниченията и деспотизма на комунис-
тическия режим в България. Защото да на-
пусне дома си момиче на 19 г., на колкото 
тръгнах аз, само с един куфар, и да целуне 
майка си за последен път, без да знае дали 
ще я види отново, е сърцераздирателно и 
потресаващо. Те не могат да проумеят що 
за режим би накарал дете да вземе подобно 
крайно решение – да остави семейството си

за да избяга 
от родната си страна

Американците приеха книгата ми с въо-
душевление и защото тя разисква темата 
за свободата, която е особено актуална в 
САЩ“, разказва Антонина за впечатленията 
на читателите след излизането на книгата й 
на английски пред БТА.

„Бягство от Желязната завеса: ново нача-
ло и завръщане“ беше представена и в Со-
фия в началото на юни.

„Книгата ми е поучителна, с различни 
теми за дискусия. В нея ще получите пред-
става за израстването и живота ми в Бълга-
рия по време на комунизма, за стойността 
на свободата, за живота в Америка, страна, 
която приема и предоставя възможности за 
реализиране на мечти и цели. В книгата ще 
намерите подробни описания за живота ми 
с поуки и поощрения

за изграждане 
на щастлив живот

Радвам се, че издаването й на български 
ще даде възможност на българите в цял 
свят да се възползват от моята история и 
опит“, обяснява тя специално за BG VOICE.

„Обикновените американци съчувстват 
на страдащите и подкрепят украинския на-
род. Всъщност събитията в Украйна събуди-
ха интерес към моята книга, защото помог-
на на много хора да разберат смисъла на 
Желязната завеса и какви трагични обстоя-
телства могат да ги прогонят от родните им 
места“, допълва Антонина.

Освен с българите в Сан Антонио, Анто-
нина поддържа контакт с българи от Ос-
тин, Далас и Хюстън предимно по социал-
ни мрежи. В Далас и Хюстън има българска 
общност, но Сан Антонио има по-разви-
то чувство за общуване. Създаден е уеб-
сайт Bulgarians in San Antonio, уебсайтът 
Bulgarians in Texas е за целия щат. По време 
на изборите като член на изборната коми-

сия се запознава с много българи от окол-
ностите на Сан Антонио, с които поддържа 
контакт.

„Те са хора, които искат да опитат нов на-
чин на живот, да се запознаят с други кул-
тури. На много от тях им допада това, кое-
то намират тук, защото Америка си остава 
страна, където човек може да се реализира. 
Младите виждат, че вратите са отворени и 
те могат да се издигат в своите мечти, мо-
тивирани са да градят кариера. За тях тако-
ва бъдеще е привлекателно и аз познавам 
вече много преуспели българи, които рабо-
тят или учат тук, те са щастливи и не прекъс-
ват връзката си с Родината“, категорична е 
българката.

Какво най-много й липсва 
от Родината?

„Липсва ми усещането за дом, за уют, 
липсват ми местата, където прекарах дет-
ството си. За мен България има най-краси-
вите планини и море, липсва ми да съм зао-
биколена навсякъде с българи.

България основно е променена с нова 
инфраструктура на транспорта - метрото 
в София е прекрасно, магистрали за бър-
зо придвижване в страната, ново строител-
ство и подновен вид на старинни сгради, 
комфортни курорти с типичен български 
облик по планините и на морето, магазини 
с голям избор на стоки и храна, както и мно-
го приятно обслужване. Аз лично при вся-
ко пътуване всяко лято се снабдявам с дре-
хи от България“, с носталгия, но и с надежда 
разказва още българката.

Маккинли: По-близо, Боже мой, до Тебе, по-близо до Тебе

XВ нея тя разкрива какъв е пътят към преуспяване и реализиране на мечти и надежди

Авторката с нейни читатели.

Антонина е член на фолклорната група „Българка“ в Сан Антонио.

https://connectmortgagecorp.com/
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 в цифри

234,25 

-каратов уникален розов диа-
мант беше открит в североизточ-
ната част на Ангола. Камъкът, на-
речен „Луло Роуз (Lulo Rose), ще 
бъде обявен за продажба на меж-

дународен търг. Експертите смятат, че след шлифова-
не диамантът ще загуби до половината от теглото си. 
В резултат на това той ще бъде сравним с 59,6-карато-
вия розов диамант „Пинк Стар“ (Pink Star), който беше 
продаден на търг през 2017 г. за 71,2 милиона долара. 
Към днешна дата „Пинк Стар“ е най-скъпият диамант, 
продаван някога на публичен търг. Най-големият диа-
мант, открит в Ангола, е 404 карата. Добит е през фев-
руари 2016 г. в находището Луло и е наречен „4 фев-
руари“ в чест на деня на независимостта на страната.

-ти век е времето, в 
което официално се 
появява сладоледът в 
Неапол, Италия. Смя-
та се обаче, че първи-
ят сладолед е напра-

вен в Китай или древна Персия. 
Там за първи път е създаден 
десерт с плодове и натрошен 
лед или планински сняг. Отна-
чало сладоледът бил без мля-
ко и без бита сметана. Най-го-

ляма популярност придобива 
в Италия, където преди люби-

мият десерт е сорбето – смес от 
натрошен лед, захар и различни 

аромати. Минават няколко века и 
най-накрая се появява сладолед, по-

добен на днешния, с мляко и сладка 
сметана.

млрд. долара е джакпо-
тът от лотарията „Мегами-
лиони“, който падна мина-
лата седмица в Илинойс. 
Печелившият фиш е пус-

нат в бензиностанция, отдалечена на 
20 мили от центъра на Чикаго. Джак-
потът се покачи на 1.337 млрд. след 
първоначалните изчисления на 1.28 
млрд., съобщи операторът на играта. 
Печелившите числа бяха 13-36-45-57-
67, мегатопка: 14. Това бе третият по 
размер джакпот в историята. Той на-
расна толкова много, тъй като никой 
не бе улучил шестте числа от 15 ап-
рил. Това бяха 29 последователни ти-
ража без победител.

вен в Китай или древна Персия. 
Там за първи път е създаден 

ляма популярност придобива 
в Италия, където преди люби

мият десерт е сорбето – смес от 
натрошен лед, захар и различни 

аромати. Минават няколко века и 
най-накрая се появява сладолед, по

добен на днешния, с мляко и сладка 
сметана.

18

паунда е цената, 
за която амери-
канският актьор 

Джони Деп продаде 
колекция от свои картини, кои-

то пресъздават кино и рок икони. Сделката 
е реализирана чрез верига галерии в Обеди-
неното кралство. В пост в Инстаграм Деп 
съобщи, че картините се продават онлайн 
в Castle Fine Art. От своя страна търгове-
цът на изкуство публикува снимка на Деп, 
който работи върху портрет на певеца Боб 
Дилън. Колекцията е озаглавена „Приятели и ге-
рои“ и е „свидетелство за онези, които е познавал 
добре, и други, които са го вдъхновили като лич-
ност“.

1,337

3 млн. -
-
-

речен „Луло Роуз (Lulo Rose), ще 
бъде обявен за продажба на меж-

-
не диамантът ще загуби до половината от теглото си. 

-
вия розов диамант „Пинк Стар“ (Pink Star), който беше 
продаден на търг през 2017 г. за 71,2 милиона долара. 
Към днешна дата „Пинк Стар“ е най-скъпият диамант, 

-
-
-
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на имиграцията

Краят на 50-те години на миналия ХХ в. 
отбелязват ерата, когато легендарните 
параходи с целия им блясък, лукс и раз-

кош постепенно отстъпват място на самолети-
те, които печелят със своята реактивна тяга и 
предлагат бързина и удобство. Първият пътни-
чески самолет с реактивни двигатели е пред-
ставен през 1952 г. – английският de Havilland 
Comet. През 1954 г. след серия катастрофи 
всички самолети от този модел са спрени от 
полети заради фатален недостатък – в резул-
тат на експлоатацията и умора на метала, кор-
пусът получава пукнатини в зоната на непод-
ходящо конструираните илюминатори.

„Боинг 707“ е първият успешен реактивен 
авиолайнер, който започва службата си през 
1958 г. с полет от Ню Йорк до Лондон. Моди-
фикации на този самолет са в експлоатация и 
до днес…!

Всъщност 1958-ма е годината
през която повече пътници прекосяват Атлан-
тическия океан със самолети, отколкото с ко-
раби! Това е вододелът, който променя завина-
ги историята на транспорта.

В разговорния език терминът „реактивен 
двигател“ неточно се приписва само за ''тръ-
бен двигател с вътрешно горене'', който обик-
новено е съставен от двигател с ротационен 
(въртящ се) въздушен компресор, захранен 
от турбина (цикъл на Brayton), като остатъчна-
та мощност осигурява тяга посредством дюза. 
Този вид реактивни двигатели се използват 
главно от реактивните самолети за пътуване 
на дълги разстояния. Ранните реактивни само-
лети са използвали турбореактивни двигате-
ли, които са сравнително неефективни за ско-
рости под тази на звука.

Реактивните двигатели могат да се датират 
назад чак до изобретяването на еолопила пре-
ди I век след Христа. Това устройство изполва-
ло пара, насочена през две дюзи за завъртане-
то на сфера около нейната ос.

Употребата на реактивни двигатели за пре-
местване реално започва с изобретяването на 
ракетата от китайците през XIII век

Първият

документиран 
свръхзвуков полет

е извършен през октомври 1947 г. от Чарлз Йе-
гър в експериментален самолет Бел X-1, макар 
някои пилоти на „Спитфайър“ да твърдят, че са 
достигали Mach 1 при пикиране. Първият са-
молет, обиколил света без междинно кацане, е 
Boeing B-50 „Lucky Lady II“, 1949 г.

Самолетът отново изиграва решаваща роля 
през 1948 г., когато на 24 юни Съветският съюз 
спира електроснабдяването и поставя под су-
хопътна блокада контролираните от САЩ, Ве-
ликобритания и Франция части на Берлин – 
започва Берлинската блокада и периодът на 
Студената война. Извършват се 278 228 поле-
та, които пренасят 2 326 406 тона стоки, храни 
и суровини, включително над 1,5 млн. тона въ-
глища за електроцентралите.

През 1949 г. самолет Boeing B-50 за първи 

път обикаля земното кълбо

без междинно кацане
като за целта е презареждан с гориво във въз-
духа.

Налаганото от войната масово производ-
ство на самолети довежда до техния излишък 
в мирно време. Много от годните за експлоата-
ция военнотранспортни самолети (предимно 
„Дъглас DC-3“) са закупени от различни фир-
ми, биват преоборудвани и се използват като 
пътнически и транспортни. Основават се мно-
жество авиокомпании и въздушният транс-
порт постепенно става масово използван.

От 1970 г. най-големият авиолайнер в света 
е „ Boeing 747“. През 2005 г. титлата е взета от 
„Еърбъс A380“.

Първия полет на свръхзвуков пътнически 
самолет прави „Ту-144“ на 31 декември 1968 г. 
– два месеца преди западният му аналог „Кон-
корд“. Това са единствените пътнически свръх-
звукови самолети. И двата търпят критика за-
ради катастрофи, не постигат търговски успех 
и са спрени от производство.

Най-бързият самолет в света (Mach 9,6) е 
безпилотният „Boeing X-43“, разработен от 
НАСА. Първият опит (неуспешен) е проведен 
през юни 2001 г., когато „X-43“ излиза от кон-
трол 11 секунди след старта си от носещия „B-
52“. Вторият опит е успешен, а третият – на 16 
ноември 2004 г. – бележи

световен рекорд 
от 11 200 km/h

(Mach 9,6) на височина 13 157 m.з.
Около 7.2% от използвания през 2004 г. пе-

трол е употребен за реактивни двигатели. 
През 2007 г. цената на самолетното гориво е 
представлявала 26.5% от общите разходи на 
въздушните линии.

Нашенците започват да използват самоле-
та, когато пътуват към Америка, а и не само, 
основно по две причини. Първата е, че пътят 
се съкращава много, в сравнение с четирите 
дни през океана с кораб, а и преди това прид-

вижването до съответното европейско прис-
танище също е разход на време. На второ мяс-
то е цената. Корабите постепенно повишават 
цените на билетите, защото пътуването с тях 
е продължително, изисква се освен разход 
за гориво, също и поддържането на огромен 
обслужващ персонал, а също и прехраната е 
била сред основните разходни пера. Така са-
молетите се оказват в един момент по-евти-
ният, а и по-бързият и удобен начин за транс-
порт.

Лайнери като „Куин Мери“, „Аквитания“, „Бе-
ренгария“, „Бремен“, „Нормандия“, Маврита-
ния“ и много други остават в историята и губят 
своята рентабилност. Някои от тях се превръ-
щат в туристически атракции, други стават 
„плаващи“ хотели, а трети просто са нарязани 
за скрап и остават в паметта като романтични 
спомени от архивните снимки…!

ВЕНЦИСЛАВ 
ЖЕКОВ

venci@bg-voice.com

„Боинг 707“ е първият реактивен 
самолет между САЩ и Европа
XКогато авиолайнерите замениха корабите, и пътищата сякаш станаха по-кратки

Самолетът постепенно, но сигурно измества корабите за превоз на пътници през океана.

https://www.msbinsuranceagency.com/
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„Станах с изгрева на слънцето, за да 
посрещна една приятелка. А скоро 
си лягах преди изгревите“ - звън-

кият смях на Лили кънти в слушалката. Да й 
се чуди човек как след изключително дра-
матичен живот, достоен за роман или филм, 
е запазила младежката си енергия и жизне-
ност.

А животът й... Трудно е да се опише. Режи-
сьор, хореограф, кукловод, преподавател, 
драматург, дори сценограф. Директор на 
студия, директор по образователната част, 
координатор, мастер учител, директор на 
летни лагери, лектор, член на борд, пред-
седател и собственик на частно театрално 
студио „Звезди“, член на всички артистични 
гилдии в САЩ... И всичко това - след като я 
качват на военен самолет в Щатите.

Родена е в самия център на София, на 
уличката „Света София“ 10, близо до кате-
дралния храм „Света Неделя“, в стара ев-
рейска къща, където семейството й обитава 
таван от 155 квадрата. Баща й, инж. Петър 
Славов, е строил всички големи язовири 
като „Цонево“, „Жребчево“, „Черни Осъм“ и 
до IV клас Лилия израства по обектите.

Майка й, юрист, сама жена с 2 деца, из-
праща Лилия на 8 месеца при нейната май-

ка в Първомай, Иванка Запрянова, която я 
отглежда до 7-годишна. Бившата учителка 
всеки ден кара Лили да чете, а на 4 години 
тя

рецитира над 100 
стихотворения

наизуст. В София таванът се превръща в ис-
тински културен салон с пиано. В хола има 
завеса и правят представления като деца. 
Лили свири на цигулка и виола, учи и опер-
но пеене.

В началното училище, а после в 33-та гим-
назия, има късмет да попадне при две на-
родни учителки - Надежда Кисьова и Не-
вена Донева, които силно я подкрепят в 
рецитаторския й талант, дават й главни 
роли в пиески, участва в рецитали, режиси-
ра постановки на празненства.

Тя има проблеми при кандидатстването 
си във ВИТИЗ заради антикомунистическо-
то си семейство и записва куклена режису-
ра при проф. Атанас Илков. Но след първата 
година като кукловод Енчо Халачев я вижда 
на сцената и й казва, че е „страшно глупаво 
да се крие зад параван“. Трябва да се вър-
не две години назад, за да запише актьор-
ско майсторство, но проф. Киркор Азарян 
решава, че това не е необходимо и я кани в 
първия си клас, който води заедно с Тодор 
Колев.

Следват десетки роли – във ВИТИЗ, а по-
сле и в новопостроения Врачански театър, 
където се събира трупа от приятели. „Това 
бяха най-хубавите години, ние не спяхме, 
ние дишахме и „ядяхме“ театър“, вълнува се 
Лилия. Тъй като вече е омъжена за първата 
й любов, актьорът Красимир Ранков, и има 
син Светослав, отива при съпруга си във 
Враца. Година по-късно двамата се разде-

лят и тя остава самотна майка с дете. След 5 
години се връща в София като свободна ак-
триса - нещо нечувано за онова време.

За късмет среща Георги Русев в едно ка-
фене, а с него е режисьорът Йосиф Венков, 
който й предлага главна роля в Перниш-
кия театър. Там остава само година, защо-
то една среща преобръща напълно живота 
й - с Паско Божков. Запознават се в компа-
ния, той е очарован и я кани на среща в Клу-
ба на кинодейците. Изненадва я с думите: 
„Сега ние с вас, госпожице, ще се оженим и 
ще имаме дете, но няма да живеем

в тази ш*бана държава“
„Бях шокирана от тази дума - казва Лили. 

- Един много елегантен мъж, член на парти-
ята, секретар на Комитета по труда и работ-

ната заплата, с ранг на заместник-минис-
тър. И изведнъж - „ш*бана държава“...“

Разменят си телефоните и той с месеци я 
ухажва, а тя му казва, че без химия не става. 
„Химията ще се появи“ - отвръща той. Тогава 
тя прави редовни записи в радиото заедно 
със Стефан Данаилов, който се оказва бли-
зък приятел на Паско Божков. Иска съвет за 
Паско, а Данаилов отсича: „Вземай го!“.

Тъй като и двамата са самотни родители, 
си мечтаят за още едно дете и го планират. 
Но синът му от първия брак Ивайло се раз-
болява тежко и заминава за Германия на ле-
чение. Паско урежда Лилия да отиде при 
сестра си Женя, виолистка, емигрирала в 
Западна Германия. Близък на Паско генерал 
урежда на Лили разрешение за Мюнхен и 
Западен Берлин.

Междувременно Лилия разбира, че е 
бременна с планираното бебе. В Германия 
обаче Паско сякаш е изчезнал. Когато й се 
обажда, двамата си разменят по една изне-
нада - той вече не е в Германия, а тя му съоб-
щава, че е бременна. След първоначалния 
шок Паско й съобщава, че е в Америка и че 
желае тя да отиде при него. Разбира, че Па-
ско е

политически емигрант
но казва, че ако не се върне и й обясни как-
во става, не тръгва.

Качват я на самолет до военната база във 
Франкфурт, а Паско също лети до там от Ща-
тите. След 48 часа с военен самолет прис-
тигат в американската военна база Andrew’s 
Airport в щата Мериленд.

Животът на Лили се преобръща. Тя отказ-
ва политическо убежище, но споделя жи-
вота на Паско като политически емигрант. 
Въвеждат за тях така наречената agenda - 
пълна промяна на самоличността, измис-
лена история на живота им, фалшиви до-
кументи. Седем пъти променят имената им. 
Живеят в защитени жилища, които сменят 

Лилия Славова: Една талантлива актриса, 
емигрирала в САЩ на военен самолет

БОРЯНА 
АНТИМОВА

boryana@bg-voice.com

XЗаради съпруга си разузнавач българката години живее под 
чуждо име, разделена с детето си и лишена от професията си

„Като модел всичко съм правила: кукловод, актриса, режисьор, продуцент, принт модел...“.
В куклен уъркшоп с полската актриса Хана Бондаревска 
(импровизация с български битови предмети).
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на няколко седмици, тъй като Паско Божков 
е „компрометиран“ като разузнавач и тряб-
ва да бъде „протектиран“.

Заради целия стрес Лили ражда дъщеря 
си в 6-ия месец, тежаща само 853 грама. Де-
тето оживява, като няколко месеца е в ку-
вьоз, а после продължава да е свързано с 
кабели, които Лили носи в една чанта. „Днес 
Ванели е прекрасна млада дама и на 3 сеп-
тември ще я омъжваме за българин“, споде-
ля Лили.

Първият дом на Лили и Паскал е в мънич-
ка къща, като фургонче, в Западна Вирджи-
ния. Гледат домати, краставици и всякакви 
плодни дървета, за да разтоварят стреса от 
непрекъснатото наблюдение. След проме-
ните през 1989-а тя успява да си прибере и 
своя син Светослав от България.

Когато вече са си събрали трите деца, й 
откриват рак на гърдата, който метастази-
ра. Тя претърпява

общо 22 операции
тъй като не желае химио- и лъчетерапия, а 
Паско получава инфаркт. Днес Лили благо-
дари на рака, че най-после, на 36 години, 
се научава да казва „не“ за неща, които не й 
харесват. Въпреки тежката битка, и до днес 
тя запазва оптимизма си. „Аз и като дете бях 
такава, викаха ми „слънчо“, казва Лили.

В Америка са принудени да сключат брак, 
макар тя да не желае да се омъжва отново 
заради разочарованието от първия. Но това 

е важно, за да не я депортират. „Двамата бя-
хме тъжни, защото Ванели беше на монито-
ри и кабели 2 години, не беше ясно кога ще 
прибера сина си от България, а всички слу-
жители от ЦРУ тропаха хоро“, смее се тя.

Още на първия си кастинг Лили получа-
ва роля във филм - „True Colors“ на Хърбърт 
Рос. Така става член на Гилдията на кино-
актьорите - SAG-AFTRA, а от един театър 
- „Scena“, я канят за ролята на Медея. Там 
участва в много спектакли. Тя е един от съз-
дателите, режисьор и преподавател в теа-
трите „Classica - Synetic“ и „Ambassador“. Има 
собствено актьорско студио „Stars“, създава 
и първия във Вашингтон куклен театър.

Снима се в общо над 35 филма с малки 
роли и се среща със звезди като Джийн Хек-
ман, Михаил Баришников, Том Круз, Матю 
Макконъхи, Сандра Бълок, Мелани Грифит, 
Клинт Ийстууд, Деми Мур, Стивън Спилбърг.

От 2013 г. пет поредни години тя е режи-
сьор и продуцент на конкурса

„Мис България в САЩ“
заедно с Боряна Павлова. Спонсори стават 
създателите на телевизия BiT - братята Па-
вел и Румен Вълневи - и по-късно други два-
ма братя - Кристиян и Павел Пенев.

Най-големият й успех според нея е, че 
през 2004-та получава най-високия грант, 
даван от Конгреса за образователна про-
грама в САЩ - за театър. Разработва програ-
ма, с която вдига процента на преминаване 
на стандартизираните тестове на децата в 
щатите Вашингтон, Мериленд и Вирджиния. 
За проекта получава субсидия от половин 
милион долара, а после грантът е удвоен от 
други финансови организации.

Няколко години Лилия Славова е в жу-
рито на филмовия фестивал в Кан за късо-
метражни филми и с това допринася много 
български заглавия да стигат до финал и да 
печелят награди.

За да поддържа форма, Лилия и днес по-
ставя спектакли по свой сценарий и ре-
жисура. Последният й проект е с хумо-
ристични истории от живота на известни 
композитори. Шеговитото работно загла-
вие е „Музикален спектакъл за 5 ръце и 
един крак“. „Кракът е мой“, смее се Лили.

Тя има огромен успех още с първите си 
студенти, които обучава, и разбира, че в 
преподаването й е силата. Излъчва лекци-
ите си по zoom на студенти от Канарските 
острови, Индия, Англия, Монголия. Може да 
преподава спокойно от Варна, където пре-
карва летните месеци. Живее в Уест Палм 
Бийч, на 5 минути от дома на Доналд Тръмп. 
Избира Флорида, за да е по-близо до децата 
си Светослав и Ванели.

Паскал си отива през 2015-та, на 75 годи-
ни, в къщата им във Варна с изглед към мо-
рето. Последните години той предпочита да 

живее там, а сега Лилия го е превърнала в 
гостоприемен дом за приятели - през лято-
то едни идват, други си отиват.

„Преподаването - това е, за което рабо-
тя, нито за парите, нито за още слава - казва 
Лилия. - От успехите на моите студенти по-
лучавам повече удовлетворение, отколкото 
от собствената си работа. Да си почивам? Аз 
никога няма да бъда просто пенсионерка, 
за мен това е невъзможно.“

„Първите ми стъпки като актриса в САЩ бяха като мим, 
поради незнаене на езика.“

Като продуцент на „Мис България в САЩ“.

Със съпруга Паско.

Кампания на фотографка с жени над 50 години, като 
разказва за съдбите им. Изложбата е в Уелингтън, 
Флорида.
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Обявява

БОЯН ДИМИТРОВ

На днешната дата през 1952 година 
един български боксьор излиза на 
ринга в Хелзинки, за да остане в ис-

торията като първия роден атлет, спечелил 
медал за България. След него ще има още 
много други, но първият никога не може, а 
и не трябва да се забравя. Неговото име е 
Борис Георгиев – Моката.

В цялата си спортна кариера изиграва 289 
мача и 54 от тях са международни, а това е 
особено добър резултат, при това във вре-
ме, в което боксът не е точно джентълмен-
ският двубой, който сме свикнали да гледа-
ме.

Каква е историята на Моката?
Роден е на 6/10 март 1929 г. в Добрич, 

пише chr.bg.
Учи в Мъжката гимназия и след това за-

вършва Спортната академия с отличен ус-
пех. Боксът идва малко по-рано. На 16 го-
дини слага ръкавиците и тренира на ринг и 
извън него. Любовта не стихва и в казарма-
та, където успява да привлече и други почи-
татели на този спорт. Моката успява да спе-

чели вниманието и на един от най-добрите 
треньори по това време – Константин Нико-
лов от ЦСКА.

Николов е известен със своя прякор За-
мората. Двамата са имали доста дълги тре-
нировъчни сесии, но освен бокс Моката ще 
открие и още една любов – армията. Освен 
като професионален спортист, неговата вто-
ра задача ще е да отговаря за физическото 
състояние и спортната активност на войни-
ците в Доброславци. Боксьорът

никога не забравя 
армейската дисциплина

и така само 7 години след казармата – офи-
циално е войник от 1945 г. – през 1952 г. на-
шият боксьор ще направи чудо. В следва-
щите 7 години ще запази републиканската 
титла, а също така ще вземе и купата „Стран-
джа“ през 1955 г.

Интересното е, че тези трофеи идват вед-
нага след Олимпийските игри в Хелзинки, а 
там историята е също особено цветна. Мо-
ката официално се състезава в категория до 
71 килограма. Това е било планувано от са-
мото начало. Обикновено в бокса е много 
лесно един състезател да качи килограми, 

за да запази категория, но далеч не е толко-
ва лесно свалянето на килограми, при това 
за ограничен срок от време. Моката пре-
минава бързо в друга категория и получава 
място за двубоите в до 75 килограма.

Логично е да се досетим, че когато тяло-
то е свикнало с едно тегло, а за по-малко 
от седмица получава още четири, неговите 
движения и енергия ще бъдат доста бързо 
изчерпаеми. Това обаче не пречи на родния 
атлет да се изправи срещу опоненти като 
Алфред Щюрмер, Терънс Гудинг и Дийтер 
Вемхьонер. Това са първите бойни скалпо-
ве, които трябва да се вземат за достигането 
до полуфиналите. Моката прави чудо и кара 
родната публика да мечтае. 

Изтегля късата клечка, защото се изправя 

срещу миналогодишния сребърен медалист 
Василе Тита. Георгиев е понесъл доста тежки 
удари и ръцете му са разбити. Публиката по-
лучава двубой, който може да бъде пример 
за изкуството на бокса.

Според официалните данни трима от съ-
диите дават гласа си за българина и само 
един за румънеца. В този момент послед-
ната дума е на американския съдия, който 
ще промени своята оценка и ще номини-
ра именно румънеца за победител. Според 
британската преса Моката е бил достойни-
ят победител, но най-вероятно американе-
цът е искал по-лесен опонент за Флойд. Фи-
налът

също е можел да бъде кървав
защото на тези Олимпийски игри ще откри-
ем, че Флойд Патерсън сваля категорията 
си от 81 килограма на 75 килограма.

Именно американският боксьор ще спе-
чели златото. Нещо по-интересно е, че след 
това сражение става ясно, че олимпийската 
комисия променя правилата и поставя 5-ма 
съдии, забранявайки им изобщо да сменят 
своите резултати след края на двубоя. За 
Моката това е първият голям турнир – след 
това ще участва в три европейски първен-
ства, но дебютът му е именно в Олимпийски 
игри.

Губи от миналогодишния втори и се из-
правя в битката за третото място, където 
вече има малко повече опит. Със закрива-
нето на Олимпийските игри в Хелзинки, той 
носи родното знаме в церемонията. Това е 
първият му и единствен бронзов медал. Мо-
ката участва на олимпийските игри в Мел-
бърн през 1956 г. и тогава отново достига до 
четвърт финал срещу Збигнев Петжиковски.

Моката – първият български спортист  
с медал от Олимпийски игри
XМОК променя правилата в бокса заради Борис Георгиев

26 3 - 9 август 2022 г.

https://www.iskraabv.com


3 - 9 август 2022 г. 27

https://lionbg.net/


3 - 9 август 2022 г.28

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

Случвало ли ви си е да чувате шумо-
ве, които никой друг не чува? Не сте 
единствени. Шумене, бучене, жужене, 

пищене, звънтене… Има най-различни оп-
исания на шума, който някои хора чуват в 
ушите или главата си.

Понякога симптомите може да са времен-
ни и краткотрайни, но има случаи, когато 
шумът в ушите става постоянен и влошава 
сериозно качеството на живот на хората, 
които страдат от него.

Медицинското название на състоянието 
„шум в ушите“ е тинитус. То се среща срав-
нително често – при 15-20% от хората, като 
с напредване на възрастта рискът се увели-
чава и може да бъде постоянно или перио-
дично, както и да е локализирано в едното 
ухо или и в двете уши.

В някои случаи шумът може да е толкова 
силен, че да пречи на човек да се концен-
трира и да

извършва ежедневните си 
дейности

Често шумът в ушите е в неприятната ком-
бинация с виене на свят. Това се случва, за-
щото органът на слуха е в пространствена 
близост с органа на равновесието, както и 
заради зависимостта им от добро кръво-
снабдяване. Шумът може да се дължи на за-
пушване на ушните канали, сърдечни боле-
сти, вирусни инфекции, неврит, недостиг на 
витамини, странични ефекти на медикамен-
ти.

Гинко билоба е най-често използваният 
растителен екстракт за лечение на шум в 
ушите и достъпен и безопасен вариант, кой-
то да изпробвате преди преминаване към 
по-инвазивно лечение.

Растението е много добре познато на

китайската традиционна 
медицина

със способността си да подобрява кръво-
обращението в организма, поради което 
има отличен ефект при състоянията на шум 
в ушите, които са в резултат на нарушено 
кръвоснабдяване на ухото и най-вече на 

слуховия анализатор.
В тези случаи гинко билоба действа ди-

ректно върху кръвоносните съдове, като ги 
разширява, а освен това благоприятно по-
влиява и най-честия съпътстващ симптом – 
световъртеж и замайване.

Данни за съществуването на гинко било-
ба, дървото с уникални сърцевидни листа, 
познато още като „моминско дърво“, има 
още отпреди 270 млн. години. То е един от 
растителните видове, съществували по вре-
мето на динозаврите, а доказателство за 
древните му корени са останалите и до днес 
фосилни форми от дървото.

Друг характерен белег на гинко билоба е, 
че успява

да устои на болести 
и насекоми

както и на замърсяването на околната сре-
да. Някои екземпляри от гинко билоба, кои-
то срещаме днес, са на над 2500 години.

Любопитно е да се спомене, че след атом-
ната бомбардировка в Хирошима значител-
на бройка от този растителен вид е оцеляла 
дори около епицентъра на атомния взрив. 
Там е имало храм, в който растяло дървото 
гинко, и храмът бил разрушен до основи, но 
дървото оцеляло непокътнато.

Скоро след войната местните решили да 
възстановят обичния си храм, но тогава ви-
дели дървото, на чието място трябвало да 
бъде построена стълба. Архитектите запа-
зили растението и обградили ствола му със 
стълбата. Тогавашният император Танкан 

бил учуден как дървото гинко е оцеляло

невредимо след 
мощния взрив

и наредил да бъде изследвано, защото по-
дозирал, че има необикновени качества. 
Открито е, че въпреки високата радиация в 
ствола, клоните, листата и корените на рас-
тението няма никакви мутации или измене-
ния.

Екстрактът от листа на гинко билоба има 
дълга история като средство за лечение на 
кръвни заболявания и проблеми с паметта. 
Днес растението е най-популярно като не-
заменим помощник именно за поддържане 
на паметта. Освен това гинко билобата по-
добрява кръвообращението, като отваря 
кръвоносните съдове и разрежда кръвта.

Гинко билоба е полезно средство за здра-
вето на очите, тъй като подобрява притока 
на кръв към тях и се бори със свободните 
радикали, които могат да навредят на рого-
вицата, макулата и ретината. Може да е от 
полза за възрастните хора при запазване на 
зрението и

намаляване 
на UV-увреждането

или оксидативния стрес на очната тъкан.
Отделно от това, гинко билоба е ефек-

тивна при намаляване на риска от свърза-
на с възрастта дегенерация на макулата. 
За хора, които страдат от глаукома и други 
проблеми със зрението, растението подо-
брява способността за виждане на далечни 

разстояния.
Гинко екстракти и чайове са били използ-

вани широко в традиционната китайска ме-
дицина. Днес то остава един от най-широко 
използваните билкови добавки с доказани 
ползи за психичното здраве, здравето на 
мозъка, както

и за доброто настроение
Кипнете двете ч.ч. вода в средна на голе-

мина тенджерка. Махнете от котлона и при-
бавете 30 броя листа гинко билоба. Оста-
вете да се запарят за 10 минути, прецедете 
чая и поднесете веднага. Не го подслаждай-
те, но по желание може да добавите малко 
мед. Пийте 1-2 чаши чай от гинко на ден, за 
да подобрите паметта и концентрацията по 
този начин.

Белените ядки (ендосперми) – плодовете 
на гинко билоба - се консумират печени, ва-
рени в супи или пържени в ястия с месо или 
зеленчуци.

Редовната консумация на гинко билоба 
може да бъде ефективен начин за естестве-
но предотвратяване на честото главоболие. 
Същевременно може да помогне и за нама-
ляване на честотата и тежестта на мигрена-
та, тъй като намалява болката.

Също така увеличава разширяването на 
кръвоносните съдове и се бори със стре-
са, който именно предизвиква поредна-
та атака. Удивителните ползи, които гинко 
има върху стреса и умората, вървят ръка за 
ръка със способността му да намалява на-
прежението в главоболието.

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Билката гинко билоба  
слага край на шума  
в ушите, полезна е 
за здравето на очитеза здравето на очитеза здравето на очитеза здравето на очитеза здравето на очитеза здравето на очитеза здравето на очитеза здравето на очитеза здравето на очитеза здравето на очитеза здравето на очитеза здравето на очитеза здравето на очитеза здравето на очитеза здравето на очитеза здравето на очитеза здравето на очитеза здравето на очитеза здравето на очите
След атомната бомбардировка в Хирошима този 
растителен вид е оцелял дори в епицентъра на взрива
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3 - 9 август 2022 г. 29

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

Т
ова лято добре познатата ни 
плажна чанта се превърна в кул-
това покупка, която можете да 
носите навсякъде. За да се въз-
ползвате максимално от това, 

което предлагат модните трендове, избе-
рете плажна чанта, която ще внесе доза 
лятно настроение и стил дори в градските 
ви тоалети.

Плажните чанти винаги са били вдъх-
новение за дизайнерите. Функцията им е 
преди всичко практична, но с времето се 
превърнаха в необходим моден детайл. В 
крайна сметка това се потвърждава от най-
популярните модни парчета на този летен 
сезон.

Хубавото на тези екзотични чанти е, че 
когато е необходимо, те могат да се пре-
върнат в перфектния летен аксесоар, в 
който да носите своите ваканционни при-

надлежности по целия път до плажа.
Независимо дали планирате

престой на морското 
крайбрежие

или сте се отправили към най-добрите пла-
нински курорти с минерална вода, ние ви 
предлагаме селекция от прелестни плете-
ни модели, с които да сте в тон с модните 
тенденции.

С времето плетените чанти се превърна-
ха в любими на дамите за топлото време и 

за това има основателна причина. Обича-
ни заради естествените си текстури, тези 
красиви чанти включват елегантна естети-
ка без усилие.

Можете да разчитате, че тези класически 
чанти ще бъдат идеалният летен спътник 
за всеки тоалет, на плажа и извън него.

Това е идеалното допълнение за след-
ващата ви мечтана ваканция, независимо 
дали отивате на екзотично тропическо бяг-
ство, или просто на еднодневна разходка 
в парка.

Това лято плажната чанта провокира ди-
зайнерите, заигравайки се

с естествените материали
да създадат възможност на жените от раз-
лични поколения да подчертаят собстве-
ния си стил с този моден аксесоар.

Прави впечатлението, че това лято чан-
тите са много декоративни и това е постиг-
нато с комбинация от различни материали, 
необичайни форми и изненадващи деко-
рации.

Подобна чанта може да се носи през це-
лия ден, а не само на плаж, което допълни-
телно насърчи модните къщи да я интегри-
рат доста успешно

в небрежното лятно 
обличане

Когато опаковате багажа си за ваканция, 
вероятно ще искате да вземете универсал-
ни неща, които можете да комбинирате, 
ето защо плетената чанта е идеалният ак-
сесоар. През деня можете да я носите удоб-
но с дънки и удобни равни обувки, а вечер 
- с ефирна рокля на цветя и токчета.

Ако искате плетена чанта, която излъч-
ва стил и разкош, можете да изберете мо-
дел с малки ресни. Красивите декоративни 
елементи ще ви помогнат да внесете още 
повече чар и индивидуалност в тоалета си.

Пъстрите плетени плажни 
чанти са летен моден хит

Когато е необходимо, те могат да се 
превърнат в перфектния летен аксесоар
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ЧИСТЕНЕ НА КЪЩИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, Търся жена за 
чистене на къщи. Търсете Къдрин на 708-770-
8483 7087708483 №18838
FEDEX GROUND , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Търся single шо-
фьори за dedicated run. 4 дни се работи и 3 по-
чива. FedEx Ground, doubles endorsement and 1 
year experience. 6302903092 №18819
CAREGIVERI TARSIM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Tarsim Part time 
Caregiveri/Companions. Locations: Suburbs 
(Ho� man Estates, Highland Park,Schaumburg), 
City Chicago. Zaplashtane $15.00-$18.00 na chas. 
Zapochvane na rabota vednaga. 847-813-5108, 
224-500-2339 №18821
РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Търсим да назна-
чим работник за поддръжка и почистване в 
сервиз. 6303509989 №18694
LOCAL CDL CLASS A, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Predlagam local 
rabota za CDL sho� or. Elk Grove Village do 
Rockford. Vsqka vecher v kashti. Za poveche 
informaciq tel 7739412232 №18798
ЛОКАЛНИ OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Търся Owner 
operators за локална/регионална работа в ра-
диус от 200 мили от вашия паркинг. $800-$1400 
оборот на ден, вкъщи всяка вечер. Нови Dry 
Van ремъркета. 8476370772 №18772
OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Малка транспорт-
нa компания набира котрактори с CDL за съв-
местна работа. За повече информация търсете 
Зори 224-659-2356. №18773
FRONT DESK ASSOCIATE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Delta Repair 
& Maintenance is looking to hire front desk 
associate at full time. For more information please 
call 872-303-1060 Stan №18756
ОФИС АСИСТЕНТ/КАСИЕР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck Repair 
в Elgin търси да назначи момиче за работа като 
офис асистент и касиер. Опит не се изисква. За 
повече информация, моля позвънете на 224-
428-7780. №18759

Chicago + suburbs
CDL CLASS A, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60047, Predlagam rabota 
za CDL driver $2000 na sedmitza midwest and 
south Monday to Friday. 2246598342 №19435
БОЯДЖИЯ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Търся бояджия 
с опит. Целогодишна заетост и добро запла-
щане. За повече информация:224-388-2390 
2243882390 №19439
ТЪРСЯ CDL DRIVERS , 
Цена US$ , Зипкод , търся CDL шофиори тим за 
нов камион 2023г работа за Amazon 5-дни в 
седмицата се работи 2500$ на човек за singal 
2000$ 6304400902 №19421
ОО И ШОФЬОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка транспорт-
на компания предлага работа за регионални 
CDL шофьори и собственици на камиони! Без 
чакане за товари! Midwest Accounts! Strong 
24/7 Dispatch! Предимно леки товари! Direct 
Deposit всеки петък! Fuel Discounts - up to $0.70 
/ gal.847-665-9273 №19422
ШОФЬОР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Малка компания 
търси шофьор за драй ван. За информация се 
обадете на 224-595-9093. №19391

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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Ресторант „Балканика“ 
търси

• СЕРВИТЬОРИ
• БАРМАНИ

• ПЕРСОНАЛ ЗА КУХНЯТА
Отлично заплащане!

Тел. : 224-600-1550

Работа 
Предлагам

РЕСТОРАНТ „МЕХАНАТА”
ТЪРСИ 

БАРМАНИ, СЕРВИТЬОРИ 
И ОПИТНИ ГОТВАЧИ 
отлично заплащане

FULL or PART TIME
773-817-7911

OWNER OPERATORS , 
Цена US$  0.00, Зипкод , Транспортна компания 
предлага работа за Owner Operators! Only 8 % 
dispatch fee ; 24/7 Dispatch ; Коректно отноше-
ние! ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ (630)290-7566 - 
Andy 6302907566 №19338
FIELD ENGINEER, 
Цена US$  0.00, Зипкод , Българска компания, 
системен интегратор търси Field/Network 
engineer за района на Чикаго,САЩ. Служителят 
има ключова роля в дейностите по внедрява-
не и поддръжка, отговаря за предоставянето 
на професионални мрежови услуги. Контакт: 
simona.zareva@tbs.tech 359877980442 №19092
CDL DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Looking for Cdl -a 
Driver for Regional Trips. $400 every Day! Direct 
Deposit Every Week. Sighn Up Bonus! Volvo 
Automatic. For more info Call 7739837254 $2000 - 
$2400 Weekly №18963
MЕХАНИК НА KАМИОНИ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck Repair 
в Elgin търси да назначи механици на ками-
они и трейлъри. Опит не е задължителен, но е 
препоръчителен. За повече информация, моля 
позвънете на 773-656-8076. №18964
DIESEL MECHANIC, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, A family-owned 
business is looking for a self-motivated truck and 
trailer mechanic. Experience is a plus own set of 
tools is required. For additional info please call 
630-948-4547 or text 773-946-7497 №18965
DRY VAN DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Търсим шо-
фьор за OTR за dry van. Freightliner Cascadia 
automatic, fully loaded. Заплащането е 0,75cpm. 
5082809522 №18969
DISPATCHER & SAFETY, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Company with 
12y in business need experienced dispatcher 
and safety to work in o�  ce / not from distance/ 
2245202269 №18971
DRIVER/ШОФЬОР, 
Цена US$ 1500, Зипкод 60191, Търся шофьор 
клас C за Straight truck local. Заплащане про-
цент от рейта с договаряне. Може и без опит. 
Monday-Friday 6306342892 №18872
DEDICATED RUN!, 
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60634, Owner-Op 
търси шофьор за dedicated run Minooka IL - 
Dayton OH вкъщи всеки уийкенд. Твърдо запла-
щане започващо от 1500 с бонуси. 7734954405 
№18844

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

CDL ШОФЬОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, КОМПАНИЯ ТЪР-
СИ ДА НАЗНАЧИ ШОФЬОРИ С CDL КНИЖКА С 
МИНИМУМ 2 ГОДИНИ ОПИТ ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОР-
МАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА ТЕЛЕФОН 630-
422-5488 ГАБИ №18519

HELP WANTED , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60714, Tarsiat se rabotnisi 
za montirane i demontirane na stilaji ,raboti 
se izvan Chicago , transport,hotel ysigureni 
,dobro zaplashtane za informasia se obadete na 
7736064860 №18488

ДИСПЕЧЕР , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Транспортна ком-
пания търси диспечер за работа в офис. За по-
вече информация - тел.: 847-571-0945. №18486

CDL CLASS A, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, CDL Class A- Транс-
портна компания търси да назначи шофьори с 
минимум 2 години опит. Автоматик камиони с 
АPU. Заплащане според опита- $0.60-$0.70 cpm! 
7736036413 №18426

PRODUCTION ASSISTANT 
Tърсим Production Assistant.  Full Time.W-2.Да 
подпомага дейността на мениджър проекти.
Изискава се перфектен английски и шофьорска 
книжка.Офиса е в Burr Ridge. Обадете се на 847-
630-4050 за повече детайли и назначаване на 
интервю. №18489

CDL REGIONAL, 
Цена US$ 1,800.00, Зипкод 60056, Транспортна 
компания търси шофьор Class A за регионална 
работа. Заплащането е за заработена седмица, 
с възмойност да се заработят до $2000.00 за 
седмица. За повече подробности - тел 847-350-
7070. №18945

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

ГОТВАЧ В ПИЦАРИЯ, 
Цена US$ 15.00, Зипкод 60202, Sarpino`s 
Evansaton предлага работа за готвач. 10am-
7pm и 6pm-3am . 7748105573 №19392
ГОТВАЧ В ПИЦАРИЯ, 
Цена US$ 15.00, Зипкод 60202, Sarpino`s 
Evansaton предлага работа за готвач. 10am-
7pm и 6pm-3am . 7748105573 №19393
CDL DRIVERS , 
Цена US$  , Зипкод 1800, Предлагам локал-
на работа от Chicago за AMAZON 6304400908 
№19357
CDL DRIVER 0,75-0,90, 
Цена US$  , Зипкод 150000, Tърся тим или соло 
за на East or South заплащане ,0,75-solo 0,90 
team 8472542504 №19349
ДИСПЕЧАР, 
Цена US$  1.00, Зипкод 60403, Компания за ка-
миони в Joliet, IL търси да назначи диспечар с 
или без опит. За повече информация моля да се 
свържете с нас. 8152054060 №19353

ACCOUNTANT , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60527, GMG EXPRESS INC 
located in Burr Ridge is looking for accountant 
Candidate must have: Good planning, attention 
to detail, organizational and prioritization 
skills, ability to multitask and work under time 
constraints. Job Functions include but are not 
limited to: • Accounts Receivable • Customer 
invoice preparation and sending invoices to 
customers. • Collections • General ledger • Data 
entry, fi ling and scanning reports and payments • 
Driver’s settlement. 6304682472 №18682

CLEANING SERVICE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, MyProHelpers 
Предлага почасова работа за почистване на до-
мове и офиси. Опит и собствен транспорт. 224-
334-1818 312-593-1392 №18586

ДИСПЕЧЕР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60173, AGI TRUCKING 
INC IN SCHAUMBURG IL ТЪРСИ ДИСПЕЧАРИ ЗА 
РАБОТА В ОФИСИ. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ 
- ТЕЛ.727-488-8269 - ИВАН ИЛИ 720-579-6116 - 
ГЕОРГИ 7205796116 №19369

OTR DRIVERS , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Малка компания 
набира шофьори за драй ван и флатбед. Ван 
0.70-0.75; Флатбед 0.80-0.90. Нови камиони KW 
and Volvo. О/О 12% комисионна; намаления на 
горивото $0.60-$0.90 на галон. Ремакета под 
наем. За информация 847-737-5460 №19417

CDL DRIVERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60173, AGI TRUCKING 
НАБИРА ШОФЬОРИ С CDL CLASS A FOR LONG 
DISTANCE,REGIONAL,LOCAL AND HOOK AND 
DROP ТОВАРИ.ЗАПЛАЩАНЕ НА ПЪЛНИ И ПРАЗ-
НИ МИЛИ $0,70.ПРЕДЛАГАМЕ ЧИСТО НОВИ 
КАМИОНИ VOLVO 2022-2023. ЗА ПОВЕЧЕ ИН-
ФОРМАЦИЯ ТЕЛ.-727-488-8269 ИВАН ИЛИ 720-
579-6116 ГЕОРГИ 7274888269 №19370
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МЕХАНИЦИ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, SHOP IN 
BENSENVILLE ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ МЕХАНИЦИ 
С ОПИТ И БЕЗ ОПИТ ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ 
СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА ТЕЛЕФОН 312-735-2532 
ИЛИ 773-968-8245 №18518

TEAM CDL -0.80-0.85, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60143, I NEED 
TEAM DRIVERS FOR LOAD from IL-
CO,NV,TX,NC,PA,GA,MA,NJ,PA this steady lines 
more info tel 847 254 2504 №18767
РАБОТА ПРЕДЛАГА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка транспорт-
на компания предлага работа за CDL class A 
шофьор $275 per day or 30% load rate.Midwest 
loads. Всеки уикенд в къщи. За повече инфор-
мация се обадете на 708-831-8432 №18413
СТЕДИ КУРС, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Дневен стеди 
курс от Чикаго до Толедо, вторник-събота, 2500 
мили на седмица, за сингъл драйвър с опит , 
клас А, дабъл-трипъл, добро заплащане. Тел: 
847-877-4745 №18359

ФЛОРИДА
HABIRAME CONTRAKTORI, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 34240, Zdraveite,malka 
transportna compania nabira contractori da ni 
pridrugat. 15 godini expiriance dispatch excellent 
reputation 90% gross IFTA Fuel discount Za 
contact Tel:941-586-9386 №19375
HIRE OWNER OPERATORS, 
Цена US$  0.00, Зипкод 34240, We hire owner 
operators to join our team. The best possible rates 
at the request of the driver. 15 years of experience 
10% Dispatch Fuel discounts Ifta 9415869386 
№19344

SOMEWHERE ELSE

SHUTTLE VAN DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Limo company is 
looking for 2 shuttle van drivers in Rockfrord IL. 
$250 per day per driver( we pay fuel and rent), 6 
day/week. Call for more info. 8479623308 №19395

COAST TO COAST

OWNER OPERATORS, 
ЦЕНА US$  , ЗИПКОД 111, ТЪРСИМ “OWNER 
OPERATORS” ЗА SEMI AND BOX TRUCKS 
2247955588 №19350

ДИСПЕЧЕРСКИ УСЛУГИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 82001, Работим за ваша-
та компания: Добре платени товари къси и дъл-
ги разстояния Всичко свързано със ДИСПЕЧЕР-
СТВОТО: Broker Setup, Appointments-pickups 
& deliveries, Lumper, Detention, TONU, Invoices, 
Factoring, Fuel Cards 3073005409 №19436

DISPATCH SERVICE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 82001, Работим за ваша-
та компания: Добре платени товари къси и дъл-
ги разстояния Всичко свързано със ДИСПЕЧЕР-
СТВОТО 3073005409 №19440
OFFICE ASSISTANT, 
Цена US$ 20.00, Зипкод 17104, Need o�  ce 
assistant. www.tocconsult.com 3039748716 
№19379
AUTO MECHANIC, 
Цена US$ 20.00, Зипкод 17109, Need Auto 
mechanics. www.tocconsult.com 3039748716 
№19380
HOUSEKEEPERS, 
Цена US$ 14.00, Зипкод 17110, Need 
housekeepers 3039748716 №19381
PROPERTY ASSISTANT, 
Цена US$ 20.00, Зипкод 17104, Нужен е Пропър-
ти асистент за 20 обекта . Заплащане и жилище 
по договорка 3039748716 №18968

Работа  
Търся

Chicago + suburbs
ДИСПЕЧЕР С ОПИТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Трябва ти Диспе-
чер -опит, професионализъм и добро отно-
шение. Правилния човек -на правилното мяс-
то. Защо да плащаш $$$ за офис и работници? 
Мога да помогна:5618770865 №19424
REMOTE DISPATCHER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 34652, Търся оунери ра-
ботя от вкъщи имам 17гд стаж V.VZ.R.RZ.F.FZ 
7278355206 №19431
CDL, 
Цена US$ 1,234.00, Зипкод 60016, Търся фирма 
готова да извърши sponsorship на шофьор на 
камиони при успешна процедура и издаване 
на документи поемам цялата сума по раззходи-
те Watsup +359876655659 Viber +112242093339 
2242093339 №19365

АТЛАНТА
REMOTE DISPATCHER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Търся оунери рабо-
тя от вкъщи имам 17гд стаж V.VZ.R.RZ.F.FZ 
7278355206 №19432

ФЛОРИДА
REMOTE DISPATCHER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Търся оунери рабо-
тя от вкъщи имам 17гд стаж V.VZ.R.RZ.F.FZ 
7278355206 №19433
ДИСПЕЧЕР С ОПИТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 33480, На този мар-
кет/цени на гориво- имаш нужда от Диспечер 
с опит да разбира и работи правилно!Защо 
да плащаш за офис?Предлагам решение! 
+359877981874 №19420

НЮ ЙОРК
REMOTE DISPATCHER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Търся оунери рабо-
тя от вкъщи имам 17гд стаж V.VZ.R.RZ.F.FZ 
7278355206 №19434

COAST TO COAST
SAFETY CONSULTING, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60173, YOU NEED 
HELP WITH IFTA, IRP, PERMITS -KY, NY, NM, 
OR, HAZMAT PERMITS, HWY TAX 2290, 
CORPORATIONS, MCS150, CORPORATIONS, DOT 
AUDIT ASSISTANCE AND MUCH MORE, CALL US! 
2523052273 №19104

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs
APARTMENT FOR RENT , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Apartment for rent 
from 09/01/22 2 beds/2 bath,good condition,good 
location,parking, close to school,metro,shopping 
plaza. 8641 1/2 Foster Ave, Chicago IL $1350/
monthly. Call for more information 773-269-0260 
or 773-953-3720 №19423

СТАЯ ПО НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60018, Давам обзаведена 
стая под наем $430.Всички консумативи вклю-
чени.Ползване на кухня.Супер локация близо 
до магазин Малинчо.Телефон 224-399-7284 
№19411
ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60018, DES PLAINES. Да-
вам под наем oбзавeдeна cтaя в гардeн aпaр-
тaмeнт. Всички кoнcyмaтиви ca вkлючени (вода, 
електричество, internet, gas, пералня и cyшил-
ня) Близo дo Balkanika, Mexaнaтa и Maлинчо. 
Цeнa $470. За OTR шофьори цeнa $380.Oбaдeтe 
ce на тeлeфон 847-222-3412 №19404

СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ , Зипкод 550, Обзаведена стая под 
наем от garden apartment в Elmwood park.Всич-
ко включено.Безплатна пералня със сушилня 
в апартамента.Има също и безплатен интер-
нет-$550.Депозит за един месец 7734142633 
№19416

СТАИ ПОД НАЕМ $350, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60659, ДАВАМЕ СТАИ 
ПОД НАЕМ $350 И $395 НА МЕСЕЦ ВСИЧКО 
ВКЛЮЧЕНО ЗИП КОД 60659 КЛИМАТИК КУХНЯ 
СОБСТВЕН ВХОД ПЕРАЛНИ ИНТЕРНЕТ И ДР ЕКС-
ТРИ ХРИСТО 7738170102 franwalk@gmail.com 
7738170102 №19397
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Стая под наем в 
Des Plaines за непушач 7739344547 №19383
2 BEDS/1BATH CONDO, 
Цена US$  1,400.00, Зипкод 60173, Апарта-
мент под наем в Schaumburg, IL. 2 спални/1 
баня. Отлична локация и училище. зип 60173 
5738254801 №19359
СЪКВАРТИРАНТ/КА, 
Цена US$  600.00, Зипкод 60193, Търся съ-
квартирант/ка в Schaumburg. Самостоятелна 
стая,баня+тоалетна.Общ хол,кухня и парко-
място.Апартаментът е просторен с всички ел 
уреди.Намира се на Roselle rd/Weathers� eld 
Way.Бърз достъп до I90,I290,I390,I355.Наемът е 
$600/месец+ток(обикновенно е около $30/ме-
сец на човек)Свободен от 1ви март. 3129532101 
№19207
ROOM FOR RENT, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60173, ROOM In 
Townhouse in SCHAUMBURG Close to Hwy 
90, 290, 355, 390 $670/month , Furnished, All 
inclusive 1-847-630-7078 Please, leave a detailed 
message 18476307078 №19053
ROOM FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Дава се обзаведе-
на стая под наем, хол и кухня за общо ползване. 
Cumberland & Foster близо до I-90 близо до Blue 
Line обща пералня и сушилня $600, вода и газ 
са включени в цената. За контакт Мирко (773) 
510-4442 №18976
ROOM FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, 
CUMBERLAND&LAWRENCE BEHIND UCRAINIAN 
CHURCH ,$600.00 ALL INCLUDED,NICE AND 
CLEAN UPDATED APPTMNT,6305394849 READY 
NOVEMBER 1ST.GOOD PARKING. №18966
ХУБАВА СТАЯ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Стая в къща. Вклю-
чено всичко - отоплление, ток, вода. Chicago - 
Belmont/Narragansett 7734252700 №18970
ОТДАВА 1BD GLENVIEW , 
Цена US$ , Зипкод 1050, Свободен 1Bd с 
подземен гараж в Glenview Разполага с ог-
ромно patio. В комплекаса има вътрешен 
басейн,фитнес,билярд,парти зала. Оглед по 
всяко време. Отопление на ток. Цена 1050$ За 
повече инфо: 2246560753 №1886
DAVAM STAYA POD NAEM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Предлагам стая 
в 3b/3b къща в Elk Grove village 60007. Перал-
но помещение, паркинг, обзаведени общи час-
ти, WiFi и нетфликс са гарантирани :) френдли 
съм, но не pet friendly, sorry. За повече инфо 
моля драснете съобщение на 305-916-0160. 
3059160160 №18848
FOR RENT , 
Цена US$ 2,000.00, Зипкод 60005, For rent 
townhouse 3 bedrooms, 1.5 baths in Mount 
prospect, great location, great schools, brand new 
kitchen remodeled, freshly painted, call 708 415 
7911 №18761

FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, 2bdr 1.1 bth 
apartment available for RENT in Schaumburg 
as of July 1st. Convenient location near Costco, 
Wood� eld Mall, I-90. Second � oor with balcony. 
Central A/C. Pool in the complex. For more 
information call 847 312 0278 or 773 996 8900 
№18764
FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60074, 2BDR 2BA 
Apartment for rent in Arlington Heights IL 60005. 
Newly renovated, great location and schools! For 
information: 847 630 8884 Stancho №18755

SOMEWHERE ELSE
DAVAM NAEM SHAMBURG, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Schaumburg-1� r, 
1garage,2 beds, 2 full baths living dining granite 
kitchen many closets laundry in condo with new 
washer&dryer.closet&bath in master.laminate/
tiles.Patio, parking spots.54 schooldstr, close 
Mall. Association swimming pool&party room. 
2246596601 Neviana 2246596601 №18849

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs
КАЗАН ЗА РАКИЯ , 
Цена US$ 1,250.00, Зипкод 60634, Продавам 
меден 120 литров казан за ракия от България 
и машинка за мелене на грозде 7736563556 
№19428
PRODAVAM KOLELO, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, PRODAVAM 
KOLELO v mnogo dobro systoqnie i na izgodna 
cena . Tel. 630 386 5280 №19396
2017 BMW X1 ПРОДАВА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Продава се BMW 
X1 xdrive28i с нови гуми,нови накладки и 
дискове,clean title! 7739642928 №18500

УСЛУГИ 

Chicago + suburbs
РЕМОНТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60139, Ремонт на до-
машни уреди, перални , Хладилници сушил-
ни , миялни ,ТВ, лаптопи, Николай 6302200138 
№19425
MALKI OBIAVI, 
Цена US$ , Зипкод 60016, BOIADISVANE I 
SHPAKLOVKI 3127227479 №19412
ПРЕЗАПИС VHS НА DVD, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Запазете вашите 
домашни филми като ги презапишете на DVD 
преди касетите да станат неизползваеми. Пре-
запис от VHS, MiniDV видео касети на DVD. 630-
456-1366 6304561366 №19366
НЕГАТИВИ НА JPEG, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Трансфер на нега-
тивни филми в дигитални снимки, JPEG формат. 
Запазете вашите стари ленти като ги направите 
дигитални снимки преди на станат неизползва-
еми. 630-456-1366 6304561366 №19367
НЕГАТИВИ НА JPEG, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Трансфер на нега-
тивни филми в дигитални снимки, JPEG формат. 
Запазете вашите стари ленти като ги направите 
дигитални снимки преди на станат неизползва-
еми. 630-456-1366 6304561366 №19368
DAMSKO PODSTRIGVANE, 
Цена US$ 30.00, Зипкод 60005, Hair salon in 
Arlington heights, haircut, color, highlights, perm, 
keratin straightening treatment, 708 415 7911 
№18763
GLEDAM DECA, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Gledam deca v 
doma si v Ho� man estate.Predlagam domashno 
prigotvena hrana,mnogo igri,razhodki i 
zabavleniq Tel: 224 659 1156 №18609

ФЛОРИДА
ПСИХОТЕРАПЕВТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 0, www.ptpool.net Ние 
сме екип от специалисти, които предлагат пси-
хотерапевтична подкрепа на Българи живеещи 
в чужбина. Повече информация можете да по-
лучите от сайта ни. 359889291674 №18960

DRIVER NEEDED NO CDL REQUIRED, 
Цена US$ , Зипкод 60007, Delta Wholesale Tire 
is a fast-expanding company and we are looking 
to hire responsible, hardworking, reliable, self-
motivated drivers. You will drive brand new Isuzu 
trucks. Year: 2021 Requirements: - MUST have 
clean valid driver’s license!!! - Great Pay!!! - Every 
day at home!!! - Brand New Isuzu Trucks Year: 
2021 - Regular driver’s license/ CDL is not required 
Business hours: - Monday – Friday: 8am – 5pm - 
Saturday: 8am – 2pm Our warehouse is located 
in Wood Dale, IL. Phone number: 630-509-3722!!! 
№18520

НАБИРАМЕ ШОФЬОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, OFFER: * $0.80/m 
Тим * $0.70/m Соло, Пълни и празни мили пла-
тени * $50 Допълнителен стоп * $150 Layover 
* 90% За оунъри * SELF DISPATCH за оунъри * 
2020 Volvo 860/ 760 * iShift Automatic * 2020/21 
Reefers * OTR Изисквания: * HAZMAT and TANKER 
endorsements * CDL Class A * 2 Години опит CALL 
NOW: 224-724-1694- Любо №18508

ШОФЬОРИ, O. OP., 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Транспортна ком-
пания набира шофьори Class A на дълги дис-
танции. Заплащането е за заработена седмица 
или на миля - до $ 2000,00 на седмица за започ-
ване , в зависимост от опита. Търсим собстве-
ници на камиони. За повече подробности - тел 
847-571-0945. Mоля, oставете съобщение, ако 
не отговорим. №18485
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Бигфут е едно от най-популярните „не-
уловими“ същества, които разпалват 
фантазиите на криптозоолозите. Све-

дения за изправеното човекоподобно съ-
щество има от векове, но също от толкова 
време така и не е намерено неопровержи-
мо доказателство, а образът му продължава 
да се крепи само на сведения на очевидци 
и някои неясни (част от тях - плод на фалши-
фикация) фотографии.

Бигфут и Саскуоч в Северна Америка, 
Снежният човек и Йети в Хималаите – колко 
от тези потайни същества бродят по Земя-
та и защо никой още не ги е уловил поне на 
кадри от айфона си, след като вече почти не 
останаха туристи без такива апарати?

Някои смятат Бигфут за нещо като град-
ска легенда, други се кълнат, че са го сре-
щали. Същото е и с азиатския му „роднина“ 
Йети. В действителност знаем ли нещо за 
това същество и какво?

Ето някои от 
най-разпространените 
твърдения за Бигфут:

Бигфут не е само една същество – това е 
цял вид

Вярващите в съществуването му правят и 
следващата стъпка – според тях става дума 
за цял животински вид, който обитава най-
скритите кътчета от горите на поне два кон-
тинента и най-различни държави.

Китайският еквивалент на Бигфут е Йети, 
а в Непал той е познат като Отвратителния 
снежен човек, който е планинският „братов-
чед“ на Бигфут и Йети.

Легенда за такова същество има дори в 
Австралия, където то е наречено Йоуи.

Всяка година има стотици 
сигнали за срещи с Бигфут

Според Организацията за полево изслед-
ване на Бигфут (Bigfoot Field Research 
Organisation, BFRO) всяка година само в Се-
верна Америка стотици хора съобщават, че 
са го срещали.

Изглежда, че щатът, в който се появява 
най-често, е Вашингтон (щат в северозапад-
ната част на САЩ, граничещ с Канада). Там 
BFRO е отбелязала 700 наблюдения на съ-
ществото.

Съществата са високи 
над 2,30 метра

BFRO казва, че на базата на анализ на ос-
тавените следи и на свидетелските показа-
ния Бигфут е висок около впечатляващите 
2,30 метра.

Той има огромни стъпала и според някои 
сравнения на очевидците размерът на сле-
дите му е колкото „боклукчийско кошче“.

Друга вероятна негова характеристика е 
силното зловоние, което често предупреж-
дава отрано за неговото/нейното присъст-
вие наоколо. Според изследователската 
организация има и женски екземпляри от 
вида на Бигфут.

Като цяло съществото е описвано като 
грамаден двукрак примат, който ходи из-
правен като човек, макар че външният му 
вид много наподобява маймуна.

Мистериозният Бигфут –  
какво наистина знаем за него?
XНякои смятат Бигфут за нещо като градска 

легенда, други се кълнат, че са го срещали

ВАСИЛ 
ДИМОВ

vasil@bg-voice.com

Двама души са открили замръзнал 
Бигфут през 2008 г. Да... но това бързо 
бе опровергано – находката се оказа 
замръзнал костюм на горила, сложен 
на мястото – вероятно някой си е на-
правил майтап.

Засега няма нито едно солидно на-
учно доказателство за съществуване-
то на Бигфут или на подобни зверове. 
За сметка на това има фалшификации, 
разбулени от учените, като снопът ко-
сми от Йети, представен от един „сви-
детел“ преди няколко десетилетия, 
които анализът впоследствие опре-
дели като кози косми.

Действителността обаче не повли-
ява в посока към разубеждаване на 
стотиците хора, които свидетелстват, 
че са го виждали.

Неяснотата около съществуването 
на гигантския човекоподобен вид до-
веде и до обръщане към еволюцион-
ното минало за сравнения. Има фоси-
ли, които недвусмислено показват, че 
в миналото е съществувал едър май-
мунски вид, който е ходел изправен 
като човек.

Gigantopithecus blacki е бил висок 
над 3 метра и е тежал около 270 кг, 
според намерените фосили. Майму-
ната обаче е изчезнала преди хиляди 
години и е била характерна за Югоиз-
точна Азия, а не за Америка.

Някои криптозоолози дори допус-
кат, че Бигфут или Йети може да са ос-
танки от изчезналите преди десетки 
хиляди години неандерталци.

Въпреки че през годините са се по-
явявали не една или две снимки, как-
то и някои кадри на Бигфут, никой от 
тези материали не е с безусловна ав-
тентичност, така че Бигфут продължа-
ва да си остава мистерия.

Което е доста изненадващо за епо-
хата, в която всеки снима с телефона 
си.

Двама души са 
открили замръзнал 
Бигфут през 2008 г.

Останки  
от миналото

Трябва да се спомене и че през години-
те е имало и наистина интересни сведе-
ния, като тези от американските войници 
във Виетнам, които нееднократно са док-
ладвали за срещи със съществото, позна-
то като Нгуои Рунг, като има случай, в кой-
то около 190-сантиметровите изправени 
примати са нападали войниците с камъ-
ни.

След края на войната от армията на Се-
верен Виетнам също имало толкова све-
дения, че комунистическата власт е на-
редила разследване. Д-р Во Кю от Ханой 
е открил следи и направил отливки. Те са 
човекоподобни и по-големи от тези на 
маймуните.

През 1982 година в див район във Виет-
нам са открити още следи.

Срещи по време на Виетнамската война
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В ресторанта.

- Келнер, какво сте ми 

донесли? Това пиле ли е? 

Само кожа и кости!

- Сега ще погледна в 

кухнята дали са останали 

пера!

  
Художник продава картина. Клиентът го пита:
- Това какво е?
- Крава пасе трева.
- А къде е тревата?
- Кравата вече е изпасла всичко.
- Къде е кравата тогава?
- Да не е луда да стои където няма никаква тре-

ва.

  
След 50-те животът е основно рози - неврози, 

артрози, склерози, остеопорози... Но се срещат и 
освежаващи диалози, като този:

- Това бившият ти ли е?
- Аха...
- А в другия чувал какво има?

  
Отишъл млад мъж на фризьор. Седнал на стола 

и на въпроса каква прическа желае, отвърнал:
- Искам отпред бретонът ми да е на зиг-заг, отзад 

да ми оставите дълга косата, отгоре на темето да 
ме обръснете, от едната страна косата да ми стига 
до раменете, а от другата да е над ухото.

Фризьорът се опулил и казал:
- Ама, господине, тази прическа и да искам, не 

мога да я направя.
Мъжът отвърнал изненадано:
- A, а предния път можахте!?

  
Магията на солариума: влиза кифла, излиза пър-

ленка!

  
Посетител на ресторант към оркестъра:
- Момчета, вие изпълнявате ли желания на кли-

ентите?
- Да, разбира се.
- Тогава защо не седнете да си починете за 1-2 

часа.

  
На погребението му така го хвалеха, че вдови-

цата на два пъти отиде да погледне кой лежи в 
ковчега.

  
Млада монахиня се изповядва:
- Свети отче, грешна съм.
- Какъв е твоят грях, дъще?
- Налегнала ме е суетата, отче. По няколко пъти 

на ден се поглеждам в огледалото и виждам кол-
ко съм красива.

Отецът надниква през прозорчето на изпове-
далнята с любопитство, след това казва:

- Можеш да продължаваш, дъще. Това е заблуж-
дение, дъще, това не е грях...

  
Случка в градския транспорт: спира трамваят, 

отварят се вратите. В трамвая се качва някаква 
баба, а след нея мъж.

Мъжът:
- Извинете, до женския пазар ще стигна ли?
Бабата:
- Не.
Мъжът, разочарован, слиза. Вратите се затварят, 

трамваят тръгва. Бабата на глас обявява:
- А аз ще стигна!

  
Тъй като думата „психиатър“ е малко стряска-

ща, ЕС обмисля тя да бъде заменена с „мениджър 
връзки с действителността!“

  
Една баба продава ябълки на пазара и вика:
- Я-а-абълки от Чернобил! Купете си ябълки от 

Чернобил!
Един човек я пита:
- Абе, бабо, ти акъл имаш ли, кой ще ти купи 

ябълките, като им правиш такава реклама?
- Ааа, купуват, чедо, купуват - я снаха за свекър-

ва, я свекърва за снаха...

  
- Жоре, и къде се запозна с това момиче?
- Как къде? Под стария фар в Несебър!
- Е, тоя фар не работеше ли, бе?

  
Морска буря застига презокеански лайнер. Въл-

ните заливат борда отвсякъде, корабът се издига 
плавно и спуска рязко по огромните вълни, като 
при всяко спускане носът загребва тонове вода. 
Пътниците стоят по каютите и треперят от страх. 
Любопитна пасажерка се добира до капитанската 
каюта и влиза вътре. Капитанът е вперил поглед 
напред и едва удържа кораба по курса.

- Капитане, да те питам нещо, де. Корабите чес-
то ли потъват?

Капитанът, през зъби:
- Не, госпожо! Само веднъж!

  
Стоят си трима приятели и си говорят и тогава 

единият казал:
- Абе, да знаете моята тъща като почина и ние 

и взехме най-хубавото място на гробищата, точно 
под един вековен дъб. Тогава и вторият казал:

- И моята тъща като почина и взехме много ху-
баво място на гробищата, точно под един орех.

Третият мислил, мислил, извадил телефона си и 
звъннал на тъщата:

- Ало, майко, какво правиш.
- Ами какво да правя, нищо, ослушвам се тук за 

някоя клюка.
- Ослушвай се, ослушвай се, ама ти докато се ос-

лушваш, те хората взеха хубавите места!

  
Жена влиза в магазин за платове:
– Търся червен плат, ама да е много готин!
Продавачът:
– Имам, имам! - и разгъва един топ червен плат. - 

Този е супер, много модерен, от Франция!
– А, не! Не точно такова червено, искам по-на-

ситено!
– Ама, разбира се... ето този! - разгъва друг топ 

плат. - Този е американски. Също много модерен 
и скъп.

– А бе, този цвят е хубав, ама няма ли някой по-
грапав?

– Имам, имам! - разгъва трети топ плат. - Специ-
ално за вас от Индия...

Това продължава повече от час. Продавачът 
разгъва повече от 20 топа плат, докато жената не 
възкликва:

– Ето това е! Точно това ми трябва!
– А много ли ще вземете?
– Ами, не знам колко, но сега ще ви обясня. Зна-

чи, купих аз на сина ми едно плюшено кученце, а 
той да вземе да му откъсне езичето...

  
- Слушай, брато, Нова година идва, а нямам пари 

и никой не иска да ми даде назаем. Вече втора 
нощ не мога да мигна.

- Защо не каза по-рано?
- Ти можеш ли да ми помогнеш?
- Разбира се! Точно вчера ми докараха от Швей-

цария страшни хапчета против безсъние.

https://www.facebook.com/nasko17
https://www.facebook.com/stilian.dinev.56
https://www.facebook.com/neli.nova.9
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Астрологична прогноза 
ОВЕН
Обърнете внимание на служеб-
ните си задачи, ако сте на работ-
ното място и не сте си взели от-
пуск. Периодът ви дава шанс да 
разрешите някои от противоре-

чията, които в последно време ви притесняват. Може 
да се наложи да направите разумен компромис. Де-
монстрирайте своя талант и дипломатични способ-
ности. Пристъпете към реализация на добрите и 
многообещаващи планове. Не си позволявайте да се 
разстройвайте от дребни неприятности. Опитайте се 
да сложите в ред вашите мисли и чувства.

РАК
Имате с какво да се похвалите и 
с какво да се гордеете. Но звез-
дите ви казват, че не бива да ле-
жите на вашите стари лаври. На-
правете и планирайте всичко 

необходимо, за да овладеете следващия набелязан 
от вас връх. Не забравяйте и за новите отговорно-
сти. Този период може да се окаже достатъчно на-
товарен, напрегнат и делови за вас. Необходими са 
издържливост и постоянство, за да се справите. До-
верете се и на вашата интуиция. Не позволявайте на 
емоцията да властва над вас.

ВЕЗНИ
През настоящата седмица ваши-
те планове постепенно започват 
да се реализират. Ако в работата 
имате проблеми, те ще се решат. 
На работното място разчитай-

те на помощ от страна на колеги и приятели. Обър-
нете внимание на вашия дом и на семейството ви. 
Тук късметът определено няма да ви изневери. Не 
надценявайте вашите физически сили и психически 
възможности. Отделете още повече време за почив-
ка и за релакс. Добре е да вземете кратък отпуск за 
романтични преживявания.

КОЗИРОГ
Тази седмица ще ви даде така 
бленуваното усещане за въ-
трешна свобода. Продължавай-
те смело напред и ще реализи-
рате набелязаната цел. Точно 

сега околните са готови напълно да ви подкрепят. 
Вие винаги сте получавали абсолютно всичко, от 
което се нуждаете. И ако бъдете активни, тези дни 
ще постигнете не само дългоочаквания успех, но и 
перспективи за бъдещето. Периодът е добър за вас 
и е благоприятен за пътуване, свързано с начало на 
нови занимания, стига да имаме готовност.

ТЕЛЕЦ
Не взимайте важни решения. В 
материално отношение ще по-
стигнете успехи. През следва-
щите дни ще съумеете да се въз-
ползвате максимално от вашите 

възможности, за за завършите някои важни дела и 
да реализирате вашите практични идеи. Помогнете 
на вашите мечти с правилни решения да се сбъднат. 
Партньорството в бизнеса ще е особено важно. Ако 
успеете да привлечете на ваша страна правилните 
хора, те ще ви помогнат да постигнете конкретни 
чудесни финансови резултати.

ЛЪВ
Съхранете постигнатото до мо-
мента. Откажете се от начина-
нията. Не взимайте прибързани 
решения и избягвайте грешки-
те, водещи до финансови загуби. 

Не се вживявайте в критиката на хората около вас, 
ако ви е полезна, и си направете верните изводи, за 
да продължите уверено напред. Интимните ви парт-
ньори са се отдалечили заради съмнения, че им из-
неверявате. Не се опитвайте да се сдобрявате. Ще се 
изненадате от разправии заради прибързани реше-
ния и казани нетактични думи.

СКОРПИОН
Новите ви планове обещават 
немалки финансови постъпле-
ния, ако проведете трудни спо-
ред вас, но успешни разговори 
и срещи. Бъдете търпеливи и не 

проявявайте агресия. Не споделяйте намеренията 
си с колеги, които не ви обичат, защото ще привле-
чете вниманието на неприятелите си. Трудности-
те са преодолими. Ще усетите прилив на енергия, 
а придвижването ви напред ще зависи единствено 
и само от вас. Вашите решителност и отговорност 
обезателно ще бъдат оценени по достойнство.

ВОДОЛЕЙ
Вашият интелект работи на пъл-
ни обороти и с абсолютна въз-
връщаемост. Постарайте се да 
насочите своята невероятна ум-
ствена енергия в правилната 

посока. Вие ще бъдете в състояние да превърнете 
мечтите си в реалност. Ще е разумно да се фокуси-
рате и да насочите вашата мощна енергия за реша-
ване на достатъчно дълго отлагани задачи. Поста-
райте се да бъдете обрани и не обещавайте много. 
Важно е да спазвате умереност в действията. Не 
бързайте да започвате нови начинания.

БЛИЗНАЦИ
На успех могат да разчитат всич-
ки, занимаващи се със собствен 
бизнес и с търговия. Имате въз-
можност да попълните банко-
вата си сметка. Изключително 

благоприятен период. Още през първите дни ще 
успеете да реализирате вашите замисли. Избягвай-
те конфликтни ситуации. Старайте се да демонстри-
рате толерантност към всички околни. Така вашите 
дела ще се реализират още по-успешно. Не се разпи-
лявайте в ненужни подробности. Концентрирайте се 
само върху важните въпроси.

ДЕВА
През тази седмица вие опреде-
лено ще преливате от енергия. 
Идеите, които имате, ще ви изне-
надват. И дори не всички от тях 
да реализирате, моралното удо-

влетворение ще бъде напълно достатъчно. Без осо-
бени усилия ще се справите с основните си задачи 
преди края на работния ден. Всичко, което е свър-
зано с пътуване, ще реализирате успешно. Ако сте 
решили да реализирате вашата дългоочаквана ва-
канция сега, не я отлагайте. Късметът ще бъде с вас, 
както и рогът на изобилието.

СТРЕЛЕЦ
През тази седмица е изключи-
телно важно да запазите само-
обладание. Не се поддавайте на 
случващото се около вас. За да 
избегнете възможните конфли-

кти, ще ви помогнат вашата проницателност и ин-
туиция. А през тези дни те определено ще бъдат на 
висота. Вие не предполагате, че сте способни да по-
стигнете много. Повярвайте си и ще успеете. Обзела 
ви е ревност. Глождят ви съмнения във верността на 
партньора. С подозрения нищо няма да постигнете и 
не ще намерите оправдание.

РИБИ
Вашите оригиналност, жизне-
ност и проницателен ум ще ви 
помогнат да постигнете голе-
ми успехи. Не се страхувайте, че 
трябва да демонстрирате търпе-

ние и толерантност. Всичко ще се подреди по въз-
можно най-добрия за вас начин. За ваша радост ще 
се подобри материалното ви състояние. Разчитайте 
на помощ от деловите си партньори. По независещи 
от вас причини може да пропуснете подписването на 
печеливш договор. Постарайте се да оправите отно-
шенията си, ако сте ги обтегнали.

https://www.brookhavenmarket.com/
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Десетки клипове и видеа с анима-
ционен герой или мъпет заливат 
интернет пространството, където 
главният персонаж е нещо синьо, 
грозно, страшно, космато, голямо 

и с огромни зъби.
Герой, който изяжда всичко по пътя си.
В момента обаче Huggy Wuggy e бизнес 

за милиони, с всички продажби на играчки, 
щамповани дрехи и др.

Huggy Wuggy масово залива интернет 
пространството, масово се гледа от непъл-
нолетните.

Плюшени, гумени и пластмасови кукли и 
играчки с неговия вид заливат цял свят.

Страховитият герой, любим на милиони 
деца по цял свят, е измислен за компютър-
на игра, която бързо е изтеглена от пазара 
заради множеството сцени на ужаси, абсо-
лютно неподходящи за децата.

Ако децата го харесват, 
какъв е проблемът?

Масовото насилие в интернет простран-
ството влияе изключително върху психика-
та на децата.

Клипове в социални мрежи, компютърни 
игри, снимки.

Малолетните приемат това, което виждат 
пред екраните, за абсолютно нормално и 
резонно.

Толкова нормално, че децата се озло-
бяват, ако не получат дневната доза игри, 
клипчета и филмчета пред екраните, на те-
лефон, на таблет, на компютър или пред те-
левизора.

Пристрастени към тях
Някои дотолкова пристрастени, че бук-

вално се превръщат в зомбитата, които гле-
дат на екрана.

Толкова пристрастени, че забравят за 
всичко случващо се наоколо, детството им 
минава, без да са били деца, накрая стават 
затворени, агресивни и обременени.

Ясно е, че тук е най-лесно да се посочи с 
пръст родителят като главен виновник, но 
въпросът по-скоро е защо подобни игри, 
клипове и филми изобщо се предлагат за 
детскатa публика без никакъв контрол.

В крайна сметка точно родителят е този, 
който плаща цялата сметка, този, който 
трябва да избави детето от абсиленцията.

Друг е въпросът 
защо децата харесват 
отрицателните герои

в случая зло същество, което разкъсва 
всичко живо, което се изпречи пред него?

Още от малки децата на 80-те и 90-те го-
дини свикнахме с анимацията „Том и Дже-
ри“, където „лошата котка“ опитва да хване 
„добрата мишка“.

Поне 90% от всички, които сме израснали 
с това филмче, обаче сме се надявали най-

накрая котката да хване мишката и да се 
приключи с цялата мъка.

По този начин сме гледали „Ну, погоди“, 
„Пътният бегач“ и много други серийки, 
които обаче за разлика от Huggy Wuggy 
имат някакъв смисъл и са интересни дори 
и за възрастните.

Huggy Wuggy - Бизнес за милиони 
зомбира децата по цял свят

XГероят е грозен, неприятен и изяжда всичко по пътя си

Huggy Wuggy се превръща в истинска мания сред малолетните.

Децата го обожават въпреки грозния му вид.

Чудовището е във всеки детски магазин.

Децата обожават отрицателните герои.

https://www.facebook.com/milanabash78
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Принц Хари, херцогът 
на Съсекс, е готов да 
разкаже за своя „живот 

от детството до наши дни“ и 
връзката си с кралското се-
мейство в книга, която се оч-
аква да излезе на рафтовете в 
края на ноември.

Според Sun ръкописите са 
били изпратени по-рано от 
носителя на наградата Пу-
лицър автор JR Moehringer с 
гриф „издателски източник“.

Penguin Random House ги 

нарече „лични и честни“ ме-
моари. Книгата е „достове-
рен разказ за преживявани-
ята, приключенията, загубите 
и житейските уроци, които са 
му помогнали да се оформи“.

Всъщност в по-ранна пуб-
ликация в Instagram той под-
чертава, че е „чест“ да работи 
с принца, заедно с фраза от 
Хари от книгата: „Пиша това 
не като принца, който съм ро-
ден, а като човек, който ста-
нах.“

Мемоарите на принц Хари  
се очакват през зимата

Фосил на същество на 560 млн. 
г., за което изследователите смя-
тат, че е първият хищник, е кръс-
тен на британския натуралист и 
телевизионен оператор Дейвид 
Атънбъроу.

Според учените екземплярът е 
„най-старото същество“, за кое-
то е известно, че има скелет. Той е 
свързан с групата, която включва 
корали, медузи и анемони.

Смята се, че съвременните гру-
пи животни като медузи са се по-
явили преди 540 млн. г. при Кам-
брийската експлозия, но този 
хищник го предхожда с 20 млн. г.

Фосилът е един от многото, кои-
то може да държат ключа към 
„кога е започнал сложният живот 
на Земята“.

Фосилът е намерен в гората Чар-
нууд, близо до Лестър, в Централ-
на Англия, където Дейвид Атънбъ-
ро отива там за вкаменелости.

В своята поредица от творби „Plantasia“, по-
малки творби върху платно и широкомащаб-
ни обществени творби, Адел Рено увеличава 
листа от глухарчета, бананови дървета и коп-
рива.

Въпреки че е прекарала последните ня-
колко години в рисуване на птици, Рено при-
зна пред Colossal, че интересът и отдаденост-
та й към растенията са много по-дълбоки.

„Когато бях дете, майка ми ме научи на тол-
кова много за отглеждането на собствена 
храна и отглеждането на зеленчуци. Не зна-
ех, че съхранявам важни знания. Тогава, по 
време на пандемията, мисля, че всеки, кой-
то имаше малко любов към природата и рас-
тенията, имаше време да се върне към нея. 
Това беше и моят случай“, каза Адел.

„Plantasia“ е най-новата поредица 
от творби на Адел Рено

Първото хищно животно е 
кръстено на Дейвид Атънбъро

Нов музей, посветен на 
кръговия дизайн като 
инструмент за бъде-

що мислене, беше открит в 
Бали. Създаден от творческа-
та платформа Space Available 
и индонезийската компания 
Sidarta and Sandjaja, „Музеят 
на наличното пространство“ 
е домакин на поредица от из-

ложби, изследващи 
всичко от биоди-
зайн до радикално 
рециклиране.

Вътре двуетаж-
ното пространство 
включва бар и стан-
ция за рециклира-
не, където всеки 
от продуктите на 

Space Available може да бъде 
ремонтиран безплатно. Музе-
ят стартира изложбата „Хора 
от пластмаса“, която изслед-
ва историята на синтетичните 
пластмаси, и как можем да се 
развиваме кръгови системи, 
които „предизвикват деструк-
тивното линейно мислене“.

В Бали отвори врати музей,  
посветен на кръговия дизайн

https://taniasells.com/IDX/70-W-Burton-PL-805-Chicago-IL-60610/10887394_MLSNI/0005604
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Има един заснет от Ди Кап-
рио филм, за който вероятно 
никога не сте чували, защото 
актьорът прекара повече от 
20 г. в опити да попречи той 
да види бял свят.

Don's Plum е смятан за най-
лошия филм в знаменитата 
холивудска кариера на този 
47-годишен актьор. Импро-
в и з и р а н и я т 
черно-бял не-
зависим филм 
разказва исто-
рията на група 
от 20-годишни, 
които се съби-
рат всяка съ-
бота вечер на 
вечеря в Лос 
Анджелис, за 
да обсъдят 

премеждията в живота си.
С участието на Кевин Конъ-

ли и Тоби Магуайър, филмът е 
заснет за броени дни между 
1995 и 1996 г., година преди 
Ди Каприо да стане световна 
звезда благодарение на роля-
та си в Титаник. Но е интерес-
но, че филмът е забранен за 
показване в САЩ и Канада.

Собствените кучета обик-
новено ядат готова суха хра-
на или готова консервирана 
храна, а някои хора хранят ку-
четата си с това, което ядат са-
мите те.

Въпреки това е добре из-
вестен факт, че много кучета 
дъвчат всичко, което намерят 
- от топка до обувка. И дори 
боровинки.

Видео на лабрадор, който 
яде боровинкови храсти, нас-
коро стана вирусно в Reddit. 

Неговият собственик, който 
всъщност сподели клипа, на-
писа:

„Кучето ми се интересува 
повече от ядене на боровин-
ки, отколкото от разходка.“

„Лабрадорите със сигур-
ност са наполовина мечки“, 
„Има нужда от тези боровин-
ки за енергия, за да ходи“, 
„Моят доберман също обича-
ше боровинки и къпини“, ко-
ментираха видеото от екипа 
на Reddit.

Ревюто на френската къща Pierre 
Cardin беше централно събитие на 
4-ия Международен фестивал на 
модата в Порто Монтенегро, луксо-
зен курорт в Тиват, Черна гора, кой-
то също се стреми да се утвърди 
като културен център.

Базираната в Париж модна къща 
представи около 80 дизайна за 
жени и мъже в огромно простран-
ство за събития на открито, което 
също е домакин на ретро подвод-
ници.

Около 1500 гости присъстваха на 
двудневното събитие само с покана. 
Елитът на страната, правителстве-
ни служители и известни личности 
като черногорския футболен герой 
Предраг Миятович, Диана Джоко-
вич, майката на тенис суперзвезда-
та Новак Джокович и мексикански-
ят модел и актриса Патриша Глория 
Контрерас бяха сред гостите.

Роби Уилямс ще се появи в нов доку-
ментален филм за живота и кариерата 
си. Съобщава се, че телевизионният до-
кументален филм се продуцира от съща-
та продуцентска компания зад филма на 
Лиъм Галахър от 2019 г. As It Was и вече се 
работи по него от няколко месеца.

„Роби е един от най-забавните хора в 
музикалния бизнес и документалният 
филм ще бъде еднакво весел и честен. 
Той премина през много и се бори с мно-
го демони в личния си живот“, каза източ-
ник, близък до проекта, пред Sun.

„Но той също имаше невероятна ка-
риера в музиката, създаде семейство и 
събра много анекдоти за знаменитости, 
така че ще има много за обсъждане в до-
кументалния филм“, добави той.

Почит към Пиер Карден на 
Фестивала на модата в Черна гора

Лабрадор, който обича боровинки, 
стана хит в социалните мрежи

Ди Каприо много мрази един от 
филмите си, забрани пускането муРоби Уилямс ще участва в 

документален филм за живота си

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
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Независимо дали харесваме историята 
или не, замъците са сред най-вълнува-
щите места за посещения. Интересът е 

предизвикан от величието на сградите, уни-
калното им местоположение, стила, архитек-
турата и легендите, свързани с тях. Хемптън 
Корт безспорно е в топ 5 на най-призрачните 
замъци в Европа наред с Лондон Тауър, Уин-
дзор, Бенувил във Франция и Кълзеин в Шот-
ландия.

12-годишните братовчедки - Брук МакГий 
и Холи Хампшир от Хорнчърч, Източен Лон-
дон, показаха пред света снимка, доказваща 
съществуването на един легендарен призрак 
– Сивата дама.

Двете момичета посещават известния дво-
рец Хемптън Корт, построен през 1514 го-
дина и използван от английските монарси в 
продължение на над два века. Те разглеждат 
величествената сграда и дори си правят ня-
колко снимки за спомен, които разглеждат 
едва на следващия ден, след като се приби-
рат вкъщи.

Именно на една от въпросните снимки те 
шокирани забелязват нещо наистина изне-
надващо – мистериозна женска фигура, за-
станала зад гърба на нищо неподозиращата 
Брук.

Загадъчната жена, появила се до английска-
та ученичка, е видимо висока на ръст, с дълги 
коси и облечена

в тъмна старовремска рокля
описание, в което мнозина разпознават зага-
дъчния призрак на Сивата дама.

Според една от легендите става въпрос за 
покойната гувернантка на принц Едуард и 
кралица Елизабет I – Сибил Пен, починала от 
шарка през далечната 1562 г. Тя е погребана 
в параклиса на Хемптън Корт, а през 1829 го-
дина нейният призрак, станал известен под 
името Сивата дама, изненадващо се появява 
за пръв път, след като гробът й е преместен.

Според друга легенда пък това е Катрин Ха-
уърд – петата съпруга на Хенри VIII, обезгла-
вена заради обвинение в прелюбодейство 
през 1542 година, чийто призрак е забеляз-
ван многократно през вековете

из коридорите на замъка
Хемптън Корт е кралски дворец във Вели-

кобритания в продължение на двеста години. 
Намира се на 20 км западно от Лондон. Крал 
Хенри VIII и пет от неговите шест съпруги са 
живели тук. Има две хиляди декара градини и 
един прочут лабиринт от висок жив плет. Дво-
рецът е построен през 1514 г. от кардинал То-
мас Уолси, който живее в него до 1529 г. Той 

наподобява италианския Палацо във Фло-
ренция. Има много архитектурни елементи от 
ерата на Ренесанса.

Хемптън Корт е сред най-призрачните за-
мъци в Европа, разположен на бреговете на 
река Темза, който е бил резиденция на много 
известни владетели. Въпреки че е величест-
вено и удивително постижение на човечест-
вото по отношение на архитектура, замъкът 
се слави и

със своята тъмна история
която произтича от състоялите се там полити-
чески конспирации и човешки низости.

В днешно време замъкът е сцена на много 
паранормални събития и призрачни присъст-
вия, които се забелязват не само от персона-
ла, но и от посетителите на замъка.

Призрачните легенди разказват за Катрин 
Хауърд, петата жена на Хенри VIII, която е 
една от двете съпруги на краля, обезглавени 
поради обвинения за блудни действия и амо-
ралност. За да я заведат до мястото, определе-
но за изпълнение на присъдата, палачите са я 
влачели през дълга галерия, а Катрин пищяла 
силно. До ден-днешен тази галерия е извест-
на като „Призрачната галерия“.

Много от посетителите на замъка са споде-
ляли, че са имали усещането за студен полъх 
и чуждо присъствие зад себе си. След това са 
забелязвали прозрачна сянка на жена, обле-
чена в бяло, която измъчено крещяла.

През 2003 година охранителните камери на 
замъка засекли изображение на силует с дре-
хи от 15-16 век, без лице, отварящо врата, коя-
то винаги е била заключена.

Хемптън Корт е сред най-призрачните 
замъци в Европа край бреговете на Темза

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

X12-годишни ученички успяха да заснемат най-популярния дух в цяла Британия

Замъкът Хемптън Корт.

Мурсалски чай в 
замъка на Хенри VIII
Всяка година през юни-юли Хемптън 

Корт е домакин на фестивал на цветята и 
градините. Землището на двореца в про-
дължение на пет дни се превръща в цвет-
на градина и се посещава от минимум 150 
000 любители на цветята и билките от цял 
свят.

Отглежданият в Родопите от българина 
Любен Ушев мурсалски чай получи преди 
години специален сертификат при участи-
ето си в изложението в Хемптън Корт за-
ради неговите лечебни свойства и издър-
жливост на неблагоприятни природни 
условия. 150 саксии с мурсалски чай бяха 
подарени от Ушев на британската кралица.

Аромат на чубрица, копър, мента и на 
други типично български билки се разнася 
край двореца на Хенри VIII през юли 2012 
г. по време на градинарското изложение.

Уханието на нашенските подправки 
примесено с мирис на босилек, мурсал-
ски чай, маргарити, карамфили, тагетис, 
изпълни „Градината на кръстопът“, напра-
вена от българския участник в събитието 
Христо Йорданов. Творението му бе изри-
сувано от 350 стръка ралица, 400 бегонии, 
450 стръка лавандула, 300 стръка босилек, 
500 стръка мурсалски чай, 460 стръка чуб-
рица, 380 стръка мента, 420 стръка салвия 
(конски босилек). Домакините от Хемптън 
Корт и до днес помнят забележителното 
българско присъствие.

Това е единственото българско участие 
на изложението до момента, а след при-
ключването на фестивала саксиите са да-
рени на различни български институции 
на територията на Англия, изпратена е и 
саксия дори на кралицата.

Сивата дама, хванаха на кадър от ученичките.

Българска градина на изложение в британски дворец, направена от Христо Йорданов.

Сн.: Wikipedia
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