Загадки от
природата: Дъжд от...
месо покрива Кентъки
в безоблачен ден
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„Златният астероид“ Психея 16: Ще станат ли всички бедняци милионери?
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Димитър Гръблев:
Да бъдеш вицепрезидент
по технологиите
на най-голямата
US телевизия - CBS

Български художници
представят
творбите си
в Чикаго
Какви са
заплахите пред
националната
сигурност
на България

Българка твори
народни носии
за кукли в Германия
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За $20 000: Американец продал на Москва
ядрения код на САЩ и тайните на НАТО
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$10,4 милиона вместо $100:
Как български гаф направи
двойка от Мелбърн милионери

с

ОТ РЕДАКТОРА

Всички ги е страх да управляват.
Какво следва?
В Съединените щати социолози и политически стратези наблюдават много отблизо
един показател – the enthusiasm gap – доколко избирателите на двете партии се вълнуват
от предстоящите избори. Това обикновено е
точен предвестник и кой ще е победителят,
особено за междинните избори. Между другото, той е 65% на 62% в полза на републиканците за този ноември. Ентусиазмът е почти
еднакъв, след като машинациите на републиканците от последните няколко десетилетия
доведоха до забрана на абортите.
Резултатите от последните, четвърти за 18
месеца, избори в България показаха, че ентусиазъм в избирателите няма. Рекордно ниската избирателна активност навсякъде, освен в
Турция, го показа. И когато това важи за почти всички партии – губи цялата система. Единственият ентусиазъм (освен този под строй
за ДПС), който можеше да се забележи, беше
сред избирателите на „Възраждане“. Но и там
е само ако сравняваме с останалите партии.
Ръстът при тях се дължи основно на разочаровани гласоподаватели -прелетни птички,
които кацнаха при проруската партия от „Има
такъв народ“.
Вината обаче не е в избирателите, а в партиите и техните лидери, ПР-и и т.нар. стратези.
Ако на изборите през октомври м.г. основната тема беше спирането на модела „БорисовГешев-Пеевски“, то сега такава липсваше. Не
че няма в обществото и в събитията около нас
– война, икономическа криза, инфлация, план
за възстановяване след пандемията. Партиите обаче не успяха да формират ясни послания. Освен „Възраждане“ – срещу НАТО и ЕС,
на страната на Русия и никаква помощ за Украйна, брандирано като „неутралитет“ (каквото и да значи това) и те сами срещу всички
(нищо че това беше кампанийният лозунг на
ИТН, съдържанието обаче си остана за „Възраждане“).
Дори и да сте се интересували много от
кампанията и политическия живот, дали може
да кажете приоритетите и вижданията на основните партии по изброените по-горе важни теми за всички? Едва ли. Тъжното е, че и
партиите не могат.
Само анти-Борисов кампания не е послание за по-добър живот и решаване на проблемите. А и е вече до болка изчерпана тема.
За всички е ясно, че Борисов лично няма да
се върна на власт (да не казваме) никога (но
го казваме). Той е токсичен, партията му е токсична, изборната победа на ГЕРБ е символична и вероятно пирова.
Кампанията беше скучна, вяла, без никаква фантазия. В чужбина почти липсваше. Изглежда, че „Продължаваме промяната“ зало-
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жиха на екип от хора, работили в миналото
за дясното (а са партия в център-ляво), и те
предложиха втръснали и скучни сюжети и
дори безумни изпълнители за заключителния
концерт като СДС от 90-те – от промяната лъхаше на нафталин. След 8 месеца във властта блясъкът и харизмата на Петков/Василев
доста са се поизтъркали. Но и те не излъчваха
грам ентусиазъм за предстоящите избори. И
атаките им по Борисов бяха беззъби.
Избирателите взимат решения на базата на
емоции (за огромно съжаление). Първото такова решение е дали да гласуват. Нещо трябва да ги ядоса, вдъхнови, уплаши, мобилизира. Тази кампания ги приспа. Дори колажите в
социалните мрежи не бяха нито много, нито
интересни.
Никой не рискува, никой не пое риск и не
показа смелост по време на кампанията. А решаването на проблемите на България трябват
и риск, и смелост, и фантазия, и много други
неща, които не видяхме.
Дали е само от липсата на опит или от
страх? Страх да се управлява. Изборите минаха преди три дни, резултатите са ясни, но никой не се натиска да управлява. ГЕРБ мрънкат
за някаква контактна група и някакво общо
евроатлантическо правителство, с което се
надяват, че ще успеят да заметат под килима
личната им отговорност от последните 12 години на колосална корупция, неразследвани
в България наказания по „Магнитски“ и страх
по места. Но ентусиазъм за управление няма.
ГЕРБ и Борисов знаят, че не могат да се справят. А той винаги се е страхувал от народния
гняв и протести – управление на ГЕРБ с който
и да е от възможните коалиционни партньори – гласни или негласни – ДПС, „Възраждане“, „Български възход“, би означавало крах за
всички тях.
За „Промяната“ втората позиция е най-изгодна, но ако не се поучат от грешките си и
не използват времето, за да сменят стратегията си, няма да възбудят този ентусиазъм сред
избирателите, който ги направи първа сила
през октомври м.г.
А дясното… дясното бележи лек възход, но
има нужда от още по-ясни послания и да разкара тази ужасна надменност, която лъха от
повечето им лица.
Защото избори ще има много по-скоро –
дали сред 3, 9 или 12 месеца. А ако ентусиазмът не се появи, на негово място може да
дойде гневът. А той е опасен.
Бъдете здрави!
Ясен
yasen@bg-voice.com

12 - 18 октомври 2022 г.
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Защо Русия намеси името на България
в саботажа срещу Кримския мост?
XБългарските спецслужби не откриха нито едно

доказателство взривилият се камион да е бил в Родината

ЦВЕТИН
ФИЛИПОВ

У

cvetin@bg-voice.com

спешна саботажна операция наруши
целостта на Кримския мост в неделя
- мащабна логистична инфраструктура, която свързва Крим с континенталната
част на Русия. Съоръжението се използва за
импорт на горива, суровини, храни и други
стоки за местните жители, но от началото на
войната в Украйна то е основен компонент
от веригата за доставки на руската армия.
За София и медиите в България това би бил
просто поредният щрих от конфликта, ако
не бе дошло изказване от руския следствен
комитет, в което се намесва и името на страната ни като нюанс от цялата картина на саботажната акция.
„Вече установихме маршрута на камиона, в който е станала експлозията - това са
България, Грузия, Армения, Северна Осетия
(призната от Русия за независима държава
и изцяло зависима от Москва част от Грузия - бел. ред.), Краснодарски край (в Южна
Русия - бел. ред.). Освен това бяха идентифицирани превозвачи, лица, участвали в
организацията на придвижването на камиона“, каза Александър Бастрикин пред президента Путин, заключавайки, че става дума
за предварително обмислено нападение.
Малко след появата на кадри от горящия
мост военният кореспондент на „Комсомолская правда“ Александър Коц пък написа,
че експлозивите в машината са били заложени още на българска територия.

Официална София написа
„НЕ“ с главни букви
С включването на България в доклада на
Бастрикин пред руския държавен глава, София реагира мигновено. Служебният премиер Гълъб Донев разпореди на ДАНС и
МВР да извършат проверка, която да установи дали камионът се е намирал на територията на страната и какъв е бил статутът
му. В късния следобяд на вторник Министерски съвет изпрати съобщение до медиите, в което обяви, че българските служби
са установили „по безспорен“ начин, че камионът никога не е бил на територията на
България. Българското разузнаване отговаря и на твърденията от Москва, че камионът
е превозвал полиетиленово фолио.
„По време на престоя на въпросната стока в България тя е била под митнически
надзор и е напуснала страната в същия контейнер през пристанище Бургас на 17 септември 2022 г. в посока към държава, различна от Русия“, се казва в съобщението на
Министерски съвет.
Софийската градска прокуратура също се
самосезира и ще преценява на база докладите на службите дали има основание за об-
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Сн.: Комсомолская правда

Експлозия,
последвана
от ескалация
Сн.: ЕРА/БГНЕС

разуване на досъдебно производство.
Преди докладите да пристигнат в Министерски съвет, премиерът Гълъб Донев обяви, че София няма съучастие в подготовката
на взрива на моста, а Русия не е обвинила
страната директно.
„Официална атака срещу България от руска страна няма“, обяви той.
„Няма кауза, която да оправдае убийствата на невинни украински граждани“,
пък написа главният прокурор Иван Гешев
в Туитър на фона на руски ракетни удари в
отговор на атаката срещу Кримския мост.
Европейският съюз също определи ру-

ските твърдения, че камионът е тръгнал от
България като „недостоверни". Говорителят
на Европейската комисия Петер Стано допълни, че „от Русия идват постоянно съобщения, които не заслужават никакъв коментар“.
България убедително и аргументирано
обори всички детайли в твърденията на
руските разследващи власти, които касаят
нея, но самото й включване в уравнението
на саботажната операция повдига известни въпроси. Опитват ли се руските власти
да внушат чрез споменаването на България
намеса на НАТО, като по този начин генери-

Часове след взрива на Кримския мост
Русия изстреля около 80 ракети по цивилни цели в различни точки на Украйна, включително столицата Киев, която
не беше обект на удари в продължение
на месеци. Жертвите са десетки. Президентът Владимир Путин обяви, че „атаките по Кримския мост ще получат твърд
отговор". На този фон САЩ организират
спешна среща със съюзниците от НАТО
в германската военна база „Рамщайн“, на
която да обсъдят руската военна реакция. Официален Брюксел определи ударите като „варварски“, а президентите
на 9 страни членки, сред които и България, осъдиха руската агресия по цивилни цели в т.нар. формат Б9. Така въпросът
за произхода и пътя на камиона, атакувал
Кримския мост, и организирането на нападението постепенно ще отстъпят място на по-големите теми - как Русия ще
воюва оттук насетне в Украйна и как Западът ще реагира на това.

Сн.: ЕРА/БГНЕС

12 - 18 октомври 2022 г.

BG VOICE
рат допълнително напрежение между Алианса и Москва? Как изобщо камион, пълен с
експлозиви, е преминал един от най-охраняваните мостове в света и е продължил по
пътното му платно - съоръжение, което според инфографика на „Комсомолская правда“ се охранява от бойни морски съдове,
специални военноморски части, сателити,
изтребители, специална система за проверка и дори обучени делфини? Говорят ли руските власти изобщо за „българска връзка“
в атаката, или информацията, която Бастри-

кин съобщава на Путин, не оставя подобно
усещане?

„Споменаването на България
не е случайно“, „Взривът
не е случаен“
Военни експерти и специалисти в областта на сигурността в България твърдят, че

12 - 18 октомври 2022 г.

СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ
намесването на името на България има поширок замисъл от осветляването на пътната
карта на камиона, а коментарите от Москва
имат своята скрита цел. Бившият министър
на отбраната Велизар Шаламанов нарече
споменаването на България „провокация“,
тъй като „страната ни е най-слабото звено
от колективния Запад по мнението на Путин и руснаците“.
„Търси се начин за разединение в България, а от там и на Запад“, коментира Шаламанов пред български медии, добавяйки,
че разговорът между Путин и
ръководителя на следствения
отдел изглежда предварително режисиран.
В ефира на НОВА телевизия историкът проф. Михаил
Станчев нарече „измислица“
твърденията, че камионът е
преминал през България. И се
усъмни, че това е дело на руските служби, които, от една
страна, биха могли да обвинят
украинското разузнаване и да
оправдаят последвала агреСн.: ЕРА/БГНЕС сия на украинска територия,
а от друга, да дискредитират
президента Путин, с оглед на предположенията за вътрешни противоречия в тесния
кръг на руския президент. Според Станчев
взривът на моста показва почерк на ФСБ от
90-те години, когато по негови думи службата организира атентати срещу руски жилищни сгради, за да оправдае началото на
втората война в Чечня.

Война по коридорите на Кремъл

Сн.: ЕРА/БГНЕС

Е

кспертът по международна сигурност
проф. Румен Кънчев вярва, че президентът Путин се опитва да балансира между либералното крило и крайнодесните националисти, които изискват
от него Русия да инвестира целия си военен потенциал в конфликта с Украйна.
В такава ситуация инцидентът на Кримския мост би могъл да бъде използван за
натиск върху руския държавен глава и да
бъдат поискани по-радикални оперативни
действия на територията на Украйна.
„Путин е изолиран международно. Рус-

наците бягат от Русия. В тази ситуация е важно да видим какво става в Кремъл. В коридорите на Кремъл Путин е притиснат от
т.нар. „Фракция на войната". Този случай
дава възможност на радикалното крило
да извие ръцете на Путин.
В момента и САЩ, и Путин държат един
балансиран тон.
Американците не дават всичкото оръжие, което украинците искат, и по този начин се опитват да отслабят Русия чрез другия си инструмент - санкциите“, посочва
проф. Кънчев.
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Какви са заплахите
пред националната
сигурност на България
XСпециалистите следят възможностите от

ядрена авария, през провокации до кибератаки

бас в Източна Украйна. При ескалация на
войната и евентуално ново съотношение
на силите в следващите месеци такива групи може да станат

агресивни срещу
украинските бежанци

Ч

астичната мобилизация в Русия повиши рисковете за националната сигурност на България,
макар и не като пряка заплаха,
пише в анализ „168 часа“. Експертите се опасяват от умишлени аварии,
активизиране на паравоенни формирования, кибератаки, увеличен бежански поток
и в най-лошия случай ядрена авария, при
която страната се намира по права линия
на въздушния поток от Украйна.
„Директни действия на Москва срещу
страна, членка на НАТО, не са възможни, но
провокации не са изключени“, коментира
бившият служебен министър на отбраната
Велизар Шаламанов.
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Това означава пълна мобилизация на сектора сигурност и по-тясно сътрудничество с
партньорските служби от НАТО. Другия месец в България трябва да пристигне и многонационалната батальонна група, която
ще бъде дислоцирана в Ново село.
Според Шаламанов е възможно това да
предизвика реакцията на Русия под формата на провокации.
Службите се подготвят и за друг тип
действия - активизирането на паравоенни
формирования, подобни на Българско народно опълчение „Шипка“ и Военен съюз
„Васил Левски". Според разследване на германското издание „Белингкат“ те са с проруска насоченост и са подобни на тези в Дон-

Следващата опасност са кибер- и хибридните атаки. Българските специалисти в тази
сфера имат добра репутация, а НАТО също
би могла да помогне.
Всички знаят и какво означава употребата на ядрено оръжие, с каквото Путин
заплаши Запада. Според специалистите
Кремъл си дава сметка, че САЩ следят абсолютно всеки склад или военна база, в която
са разположени пускови установки и ракети с потенциал за ядрени бойни глави, подводници и бомбардировачи са под 24-часово наблюдение. И най-малката подготовка
по задействането им ще предизвика ответна реакция, твърдят експертите.
Москва разполага с 4500 стратегически
ядрени бойни глави. Сред тях са 1185 междуконтинентални балистични ракети, 800 разположени в подводници, и 580 - в бойни
самолети. Останалите са с по-слаба разрушителна сила и са предвидени за къси разстояния.
Според Федерацията на американските учени 1500 са разгърнати в готовност.
Приблизително толкова - 1515, са ядрените
оръжия, с които САЩ възпират Кремъл.
Но има още една опасност за националната сигурност на България - вероятността
от атомна авария. Международната агенция за атомна енергия предупреди, че е
възможно АЕЦ „Запорожие“ да избухне, въпреки че почти е спряла работа. В района се
водят бойни действия.
Специалистите са категорични, че ако
има взрив, последствията ще бъдат по-

Сн.: Pixabay

страшни и от употребата на ядрено оръжие,
защото може да настъпи внезапно.
Този сценарий

няма как да се предвиди
дори от ЦРУ
което иначе много точно прогнозира началото на военните действия и предупреди
своя президент Джо Байдън кога да очаква
руско нападение в Украйна.
Изпреварващата информация е особено
необходима сега, когато Владимир Путин
даде заявка за по-сериозни бойни действия, мобилизирайки над 300 000 души.
Българските служби трябва да имат план
за различни ситуации.
„Ако фронтът доближи границите на
Молдова или Полша, може да се стигне до
разрастване на конфликта. В момента руснаците са около Николаев, който е на около 100 км от Одеса. От там до Варна са 700
км. Страната ни се намира на трета линия от
конфликта“, коментираха експерти.
От друга страна, заради границата с Черно море сме много близо до бойните действия, макар че България няма нито силен
флот, нито сериозно натовско присъствие.
Румъния и Полша са обект на доста по-засилено наблюдение, тъй като там има концентрация на войници от Северноатлантическия пакт.
Има и други рискове за националната
ни сигурност, които не са пряко свързани
с конфликта в Украйна, но службите ги отчитат. Едната е от ескалация на проблемите
между Косово и Сърбия на 400 км от границата ни, а другата - действията на Турция в
Сирия заради кюрдите.

12 - 18 октомври 2022 г.

12 - 18 октомври 2022 г.
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За $20 000: Американец продал на Москва
ядрения код на САЩ и тайните на НАТО
XСлабо потрепване на ръката го издало пред опитните агенти на ФБР
ВАЛЕРИЯ
ДИНКОВА

С

valeria@bg-voice.com

лабo потрепване на струя цигарен
дим в мобилен дом в Тампа слага началото на най-мащабното разследване за шпионаж в историята на ФБР. Случай,
който разкрива успешна шпионска мрежа
от Студената война, оставила Запада широко отворен за руска атака.
На 23 август 1988 г. агент Джо Наваро помага на Командването за сигурност на разузнаването на армията на САЩ по задача да
намери и разпита двайсет и няколко годишен мъж от Тампа на име Родерик Джеймс
Рамзи за времето, през което е бил в армията в Бад Кройцнах, Западна Германия, в началото на 80-те.
Рамзи е един от многото бивши сътруд-

Сн.: nato.int

ници на сержант Клайд Лий Конрад, заподозрян в шпионаж. Разпитът трябва да е рутинен.
Наваро, който се е присъединил към ФБР
в средата на 70-те години, откарва агент от
армейското разузнаване до последния известен адрес на Рамзи в парк за мобилни
къщи северозападно от летището в Тампа.
Той знае малко за задачата или за разпитвания, но е добре обучен в езика на тялото.
По време на разпита Рамзи, слаб и висок,
изглежда почти спокоен. Но когато разузнавателният агент на армията го пита за връзката му с Конрад, Наваро забелязва нещо
странно.
„Цигарата му затрепери – не познатото
трептене, което наблюдавахме, а

добър, силен тремор“
пише Наваро в новата си книга „Три минути
до деня на страшния съд“, шпионски трилър
от реалния живот. „Преди въпроса, кадифено гладка следа от дим. Тридесет секунди
след това, отново гладка. Но между тях, в
точния момент, когато се споменава името
на Клайд Конрад, димът направи остър зигзаг.“
Наваро, който има необичайна способност да чете езика на тялото, забелязва същия модел на цигарения дим още няколко пъти по време на разпита в мобилната
къща, а след това по-късно в близкия хотел
Pickett.
Намекът за нервна реакция е достатъчен,
за да го накара да убеди шефовете си да му
позволят да започне цялостно разследване,
в което той се сприятелява с Рамзи, среща
се с него редовно повече от година и събира достатъчно информация, за да го изпрати заедно с няколко негови сътрудници в
затвора.
Задачата никак не е лесна, като се има
предвид, че шпионинът е показал втори
резултат в теста за интелигентност в цяла-
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та история на американската армия. Той е в
състояние да мисли стратегически и да манипулира останалите.
Има слабост към наркотиците и именно
положителният му тест става причина да го
освободят от армията.
Остава едва ли не на улицата и отива да
живее в каравана до дома на майка си във
Флорида. Там го открива Джо Наваро, чиято задача е да говори с всички, които са познавали вече осъдения за шпионаж американски военен Клайд Лий Конрад. Двамата с
Родерик Рамзи са работили заедно в архива със секретните документи в 8-ма пехотна дивизия в Западна Германия от 1983 до
1985 г.
В продължение на месеци агентът на ФБР
го посещава в караваната, кани го на дълги обеди, за да стигне до тайните му. Рамзи разказва за живота си в Германия, как е
харчил много пари, за да води жени в скъпи
ресторанти и за наркотици. Тогава заплатата му в армията е била 86 долара на месец.
Наваро е сигурен, че няма как да са му стигали, за да си осигури луксозния живот, който е водел. Очевидно е

имал допълнителни доходи
разсъждава агентът. Постепенно Наваро
научава и колко лесно може да се откраднат строго секретни документи.
Всеки ден част от тях се поставяли в специална чанта и били пренасяни в съоръжение за изгаряне, а разузнавачът за СССР
просто ги вадел от там, преди да стигнат до
пещта. Там вече никой не проверявал чантите. Тренирал как да ги изнесе от службата,
без да го забележат при проверка.
Първоначално Рамзи снима документите
с фотоапарат, но впоследствие си взема видеокамера, разказва Джо Наваро в книгата
си. Съветският агент записал около 45 часа
с документите, които е откраднал или копирал.

12 - 18 октомври 2022 г.
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Сн.: Wikipedia
Родерик Рамзи

Конрад Клайд

Джо Наваро

После предназначените за КГБ ленти и
хартиени копия били складирани в таен
апартамент в град Бад Кройцнах, близо до
Франкфурт, в който се намирала военната
база.
Преди да стигне до тази информация, Наваро пита небрежно Рамзи дали Конрад му
е давал нещо. Той изважда лист хартия с изписани номера. „Какво е това?“, поинтересувал се агентът на ФБР, като се опитвал да
не докосва листа. „Е, той просто каза, че ако
някога в бъдеще искам да се свържа с него,
да се обадя на този номер“, отвърнал Рамзи.
„И вече разсъждавам като служител на
реда - разказва Наваро впоследствие. - Не
искам да пипам това. Искам да го запазя
като доказателство, опитвайки се да го докосна внимателно, без да уплаша Род.“ Накарал го да постави листа върху бележник и
после го взел за анализ.
Хартията се оказала специална - разтваря
се при намокряне и така се унищожавали
доказателства, за да не попаднат във вражески ръце. ФБР обаче вижда, че цифрите не отговарят на телефоните в САЩ, и когато проучва въпроса, става ясно, че това
са спешните контакти с чешката мрежа от
шпиони, която осигурява тайната връзка на
американците с КГБ.
В Москва са получили плановете на НАТО
как да се реагира, ако СССР нападне страна от пакта. Предвидено е било войските на
Алианса в Германия да задържат съветските в продължение на три месеца. Толкова е
било необходимо на САЩ и съюзниците им
да се подготвят за война.

Продадена е информация и къде ще бъдат извикани войниците, къде ще се разположат полевите болници, складовете за
доставки, какви честоти на радиото ще се
използват, къде ще бъдат хеликоптерите и
танковете, резервните части, какви дислокации са възможни. При това плановете за
реакция са били много на брой – за всяка
държава, която евентуално бъде нападната.
И още нещо е имало в тези документи - местоположението на ядрените обекти в цяла
Западна Германия.
С разкриването им Кремъл е получил
възможност

пише изданието „Дейли нюз". Наваро изчислява, че агентите на Източния блок са платили на американската си шпионска мрежа
между 2,2 и 5 милиона долара за информацията.
След края на разследването американското военно разузнаване локализира жилището, където се пазят откраднатите планове, и потвърждава, че цитираните от
Рамзи пасажи за атаката са абсолютно точни. Заради високото си IQ, виждайки един
секретен документ, той може да рецитира
наизуст цели абзаци от него.
Най-удивително е обаче как е пробил
системата за безопасност на трезора, където са били съхранявани кодовете и самите
устройства за ядрено активиране.
Накарал двамата охранители, които имат

първи да нанесе удар
като при това положение Европа щеше да
бъде победена в рамките на три седмици,

достъп, да се състезават кой първи ще отвори ключалката със своя шифър.
Докато те натискали бутоните, Рамзи запаметявал с лекота комбинациите.
По-късно се върнал, за да запише кодовете.
По време на процеса става ясно, че той е
откраднал действителните ядрени кодове.
Задържан е на 7 юни 1990 г. След съдебно
дело е осъден на 35 години.
На процеса Рамзи признава, че е спечелил 20 000 долара от шпионската си работа,
но всичко е похарчил.
През 2013 г. шпионинът е освободен и
местоположението му е неизвестно.
Разследването се отразява и на Наваро,
който тогава е на около 30 години. „Просто
постепенно ме измори“, каза той. — Никога
не съм очаквал това.“
Вероятно Рамзи е започнал да мисли за
Наваро като за ментор и бащинска фигура.
Но агентът знае през цялото време, че потенциално може да залови събеседника си
за престъпен шпионаж.
„ФБР набира хора, които са много етични,
много морални. Израснал съм католик. Нещата в семейството ми бяха много ясни относно това кое е правилно и кое не. И това
беше първият път в кариерата ми в бюрото,
когато ден след ден трябваше да лъжа“, каза
той. „Тук трябваше да живея в лъжа, да лъжа
всеки ден, както заподозрения, така и майка му, която не е направила нищо лошо, която беше много мила дама. Мисля, че на подсъзнателно ниво това наистина ме засяга.“
Предателството разстройва Наваро, въпреки че Рамзи му изпраща коледни картички от затвора.
„Това ме безпокоеше дълго време“, признава агентът.

Сн.: nato.int

ДЪЛБОКО ПОЧИСТВАНЕ НА КИЛИМИ
Special:

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

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)
12 - 18 октомври 2022 г.

We can arrange pick up and
delivery upon request
Our shop is in Elk Grove Village

Tel.: (224) 567-8398
2801 W Touhy Ave,
Elk Grove Village, IL 60007
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$10,4 милиона вместо $100
XКак български гаф направи двойка от Мелбърн милионери
През юни Crypto.com заяви, че уволнява
260 свои служители поради срива на пазара
на криптовалута. „Върдж“ обаче съобщи, че
компанията тихомълком е уволнила много
повече работници, без да каже на другите
служители.
В същото време двойката, която е получила милионите, се изправя пред съда в
Мелбърн.
Пред магистратите те обяснили, че са си
помислили, че са спечелили парите, а не че
е станала грешка. Въпреки това още с получаването на парите по сметката си,

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com

Б

ългарски гаф направи двойка от Мелбърн милионери. Служител на клона в България на платформата crypto.
com, която се занимава с търговия с криптовалути, им прехвърлил 10,4 млн. долара
вместо 100 долара.
Грешката става ясна 7 месеца след превода. През цялото това време 37-годишният
Джатиндър Сингх и неговата приятелка Теваманогари Манивел харчели парите.
Те си купували скъпи автомобили, дизайнерски дрехи и дори къща за 1,3 млн. долара.
Компанията, която плати на холивудската звезда Мат Деймън да участва в реклама
на „Супербол“ със слогана „Късметът предпочита смелите“, е установила, че случайно
е прехвърлила милиони на жената от Мелбърн на име Теваманогари Манивел през
декември 2021 г. Разследването е показало,
че грешката идва от клона в България. Служител, който попълвал таблицата за разплащанията, объркал и сложил повече нули на
печалбата, която двойката е трябвало да получи. Българинът, чието име все още се пази
в следствена тайна, обаче не е задържан.
Crypto.com, която оперира като Foris GFS
в Австралия, е

Манивел си купила
билет за 11 000 долара
до Малайзия
прехвърлила на жената
10,5 млн. долара вместо 100
които тя е поискала да й бъдат възстановени. Това е станало, след като номерът
на профила на Манивел е бил въведен в
пoлeтo зa cyмa нa плaщaнeтo.
Компанията започна съдебно дело във
върховния съд на щата Виктория тази година, като през февруари бе одобрено
замразяване на сметката на Манивел в
Commonwealth Bank. Повечето от парите
вече са били прехвърлени към други сметки, които по-късно също са били замразени.
От делото става ясно, че 1,35 милиона долара от сумата са били използвани за закупуване на къща с четири спални в пред-

градието Крейгибърн в северната част на
Мелбърн през февруари, а собствеността
върху имота след това е прехвърлена на
името на сестрата на Манивел, Тилагавати
Гангадори, която живее в Малайзия.
Опитите за осъществяване на връзка с
Гангадори са били неуспешни, тъй като

тя не отговаря на имейли
от адвокатите на Crypto.com.
Адвокатите на Манивел са информирали
Crypto.com, че Гангадори „търси правен съвет“, каза съдът.
Cъдeбнoтo peшeниe пo пoдpaзбиpaнe
нapeди Гaнгaдopи дa продаде имота възможно най-скоро и дa плaти лиxвa oт 27
369,64 долара.

Платила в брой. Милиони долари пък
били преведени по офшорна сметка. Тя е задържана, докато се опитва да напусне страната.
До момента властите са успели да възстановят 7,7 млн. долара. Останалите пари не
са открити.
Съдебните документи твърдят, че Сингх,
индийски гражданин, е бил безработен и е
живял нелегално в Австралия по време на
предполагаемото престъпление.
Манивел, която работи като санитар в
дом за възрастни, е живяла в Австралия
през последните шест години със студентска виза. Но въз основа на количеството багаж, който е имала на летището, полицията смята, че е планирала да напусне и да не
се връща, след като е получила парите по
сметката си.

Добивът на биткойни достигна исторически рекорд
XПpeди „cливaнeтo“ дoбивът нa eтepи изпoлзвaшe oкoлo

пoлoвинaтa oт eнepгиятa, изпoлзвaнa зa кoпaeнe нa биткoйни

Б

иткoйн
миньopитe
изпoлзвaт пpocтpaнcтвoтo и eнepгиятa, cпecтeнa oт кoпaeнeтo нa eтepa,
кoятo нacкopo aктyaлизиpa мpeжaтa
cи чpeз т.нap. cливaнe, кoeтo дoвeдe дo
иcтopичecки peкopд нa дoбивa нa нaйпoпyляpнaтa кpиптoвaлyтa в cвeтa.
Tpyднocттa нa дoбив - мяpкa зa изчиcлитeлнaтa мoщ нa кoпaчитe нa биткoйни,

e нapacнaлa c 13,6%
зa двeтe ceдмици
пpиключили нa 10 oктoмвpи, cъoбщи Вlооmbеrg.
Toвa e и нaй-гoлямaтa двyceдмичнa кopeкция oт мeceц мaй нacaм. Увeличeниeтo
ce дължи дo извecтнa cтeпeн нa cпaдa в
кoпaeнeтo нa eтepи, кoмeнтиpaт кpиптo
aнaлизaтopитe.
Извecтнoтo кaтo „cливaнe“ пoдoбpeниe
нa блoкчeйнa eтepиyм cмeни cиcтeмaтa мy
нa paбoтa oт тaкaвa, изпoлзвaщa миньopи,
нa тaкaвa c вaлидaтopи. Cъoтвeтнo, миньopитe нa eтep тpябвaшe дa пpeycтaнoвят
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paбoтa, тъй кaтo вeчe нe пoлyчaвaт eтepи
зa дeйнocттa cи, кoeтo нa cвoй peд ocтaви
cвoбoдeн кaпaцитeт в цeнтpoвeтe зa дaнни зa мaшини зa дoбив нa биткoйни, кaктo
и пoвeчe eлeктpoeнepгия зa зaxpaнвaнe нa
тexникaтa.
Cпopeд изчиcлeниятa, oкoлo 4% oт
нacтoящaтa изчиcлитeлнa мoщ зa дoбив нa
биткoйни e дoшлa имeннo oт мpeжaтa нa
eтepa пpeз пocлeднитe двe ceдмици.
Пoвeчe изчиcлитeлнa мoщ oбaчe

нaмaлявa минимaлния
пpиxoд зa
биткoйн миньopитe
кoитo ca изпpaвeни и пpeд пo-ниcкитe цeни
нa мoнeтaтa и pacтящитe paзxoди зa eлeктpичecтвo. Koлкoтo пoвeчe изчиcлитeлнa мoщ e нaличнa, тoлкoвa пo-мaлкo биткoйни щe пoлyчaвa вceки кoпaч, тъй кaтo
мpeжaтa дaвa oгpaничeнo кoличecтвo тoкeни кaтo нaгpaдa зa ycпeшнo oбpaбoтвaнe
нa кoличecтвo дaнни.
Пpeди „cливaнeтo“ дoбивът нa eтepи из-

пoлзвaшe oкoлo пoлoвинaтa oт eнepгиятa,
изпoлзвaнa зa кoпaeнe нa биткoйни. Oт eднa
cтpaнa, нaлицe ca мaлки миньopи, кoитo из-

пoлзвaт тexникa вкъщи, нo oт дpyгa, зacтaвaт
индycтpиaлнитe пo мaщaб миньopи, кoитo
oпepиpaт дeceтки xиляди eдиници тexникa.

12 - 18 октомври 2022 г.

12 - 18 октомври 2022 г.
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Airbnb затяга
условията за
наем на имот
за Helloween
XПлатформата въведе строги мерки

след стрелбата в Оукланд

ВАЛЕРИЯ
ДИНКОВА
valeria@bg-voice.com

A

irbnb предприе стъпки за забрана на
партитата и ограничаване на наемането на имоти от непроверени лица
в своите обекти по време на уикенда на
Helloween.
Новите „защити и политики на платформата“ идват след стрелбата от 1 октомври,
при която двама братя тийнейджъри бяха
убити и други двама души бяха ранени на
неразрешено парти в дом на Airbnb в Оукланд.
Мерките забраняват на хора без история с положителни
отзиви в платформата да правят резервации за една нощувка
за цели жилища. Такива клиенти ще бъдат пренасочени към
обяви, които не са за
самостоятелни жилища, или ще бъдат
блокирани напълно,
съобщи компанията.
Хората, които се
опитват да направят
местни резервации
по време на уикенда на Helloween, ще
трябва да потвърдят, че разбират, че
Airbnb
забранява
партита, и че ако нарушат това правило,
може да бъдат обект на правни действия.
Правилата за празника са в

допълнение към анти
-парти мерките
въведени от Airbnb през август, които проследяват хронологията на отзивите на даден човек, времето, през което е бил на
платформата, и вида на резервацията, която се опитва да направи, наред с други
неща. Компанията обясни, че е използвала
подобни мерки, за да възпре повече от 12
000 души да резервират самостоятелно жи-
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лище в Калифорния по време на Helloween
миналата година. Хората с история на положителни отзиви не са предмет на ограниченията, уточниха от компанията.
През 2020 г. Airbnb въведе временна забрана за партита в своите обяви, която направи постоянна през юни.
Напоследък се надига силна вълна на недоволство срещу платформата от домакините. Създаден е и специален сайт за тази
цел.
В AirbnbHell.com всеки може да сподели своята история, свързана със сайта за
споделено настаняване, независимо дали
е гост или домакин. Но историите за лоши
гости преобладават. Общият извод, до който повечето домакини стигат, е, че

туристите се чувстват
безнаказани

Сн.: Pixabay

докато използват Airbnb, и смятат, че всичко
ще им се размине.
Няколко наемодатели например обясняват в AirbnbHell.com, че едвам са успели да
изгонят гостите си. Изключително чести са
и оплакванията, че имотите са оставени в
недопустимо състояние от гостите.
Често туристите наемат жилищата чрез
фалшиви профили или посочват неистински причини за престоя си, а след тях всичко е с краката нагоре.
Тези фактори карат собствениците постепенно да се отдръпват от Airbnb и да търсят
дълготрайни наемодатели на имотите си.

12 - 18 октомври 2022 г.

12 - 18 октомври 2022 г.
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СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ

Български художници представят
творбите си в Чикаго
И

зложба на българските художници Йордан Иванов, Кирил Манасиев и Василен Васевски беше открита
в българската галерия „Багрена“ в Чикаго,
съобщи БНР. Експозицията е озаглавена „В
квадрат“.
Йордан Иванов е от Ню Орлеанс, а Кирил
Манасиев и Василен Васевски живеят и работят в Чикаго.
Изложбата е замислена още миналата година. Авторите са решили да рисуват в един
и същ формат, но без ограничения в техниката и темите. При Йордан Иванов и Кирил
Манасиев преобладава абстрактното, а Василен Васевски казва, че след периода, в
който се е възприемал като космополит,
сега се чувства много по-свързан с България
и все повече търси корените си.
Така всеки от тримата рисува в един и същ
формат, но няма ограничения в техниката,
темите и броя на картините. В крайна сметка тримата събират

повече от 50 платна
Най-вече рисунки с акрил и маслени бои.

Сн.: Елена Цанева/БНР

Пъстрота от цветове и форми, от идеи,
вдъхновение и „уловена“ светлина.
Творците в Чикаго откриха есенния културен сезон само преди месец с първа изложба на Нели Цинцева, а сега трима други
майстори на четката, членове на Групата на
българските художници зад граница, представят своето усещане за света върху платната си.
На 12 и 13 октомври
в Българо-американския център за културно наследство и културен център „Магура“
в Чикаго пък гостува
първата презокеанска
изложба на Васил Василев-Зуека.
Изложени са 33 картини, нарисувани от
актьора и телевизионен водещ. Васил Василев-Зуека преоткрива рисуването в разгара на пандемията през
лятото на 2020 година. Тогава, заедно със семейството си, напуска телевизията и България и заминава за Испания.
„Целият ми живот е минал в това да казвам на хората неща, които смятам, че са полезни. Дали ще го правя с картина или с
нещо друго - няма никакво значение. Аз

ва“, казва Зуека.
Изложбата ще гостува и в галериите на
две американски библиотеки в района на
Чикаго. От 1 ноември в Prospect Heights
Library и от 1 декември в Niles - Main District
Library, съобщава БГ Свят на БТА.

Сн.: Елена Цанева/БНР

рисувам театрални картини
защото през целия си живот съм правил
няколко неща: театър, кино и телевизия.
Просто сменям театралните средства с боя,
с друго художествено средство, за да изразя същата идея. В главата ми е населено с
много образи. Това е просто въображението ми. Цял живот съм правил едно и също
нещо – споделял съм идеи и моето мнение
за определени явления или процеси в нашата държава и въобще за взаимоотношенията между хората. Това е, което ме вълну-
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Сн.: БТА
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Вашите
пари
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СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ

Ангел Сапунджиев

Надя Ангелова

Още съвети на www.BG-VOICE.com

Гергана Тодорова

Шест закона за успешно пенсиониране
XКои са някои от най-важните моменти, които не трябва да изпускаме, за да се пенсионираме правилно…

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

Авторът e личен финансов консултант и експерт в сферата на пенсионното осигуряване и инвестирането, образувателните спестовни сметки за
деца, застрахователни полици за живот, автомобили и домове.
(Продължава от предишния брой)

4

Поставете спестяването
за пенсиониране като ваш
основен приоритет

Когато започнем да мислим сериозно за

подготовката за пенсиониране, ние самите трябва да сме наясно с приоритетите си
и да ги следваме. Ако сте наистина сериозни, че един ден искате да имате опцията да
„намалите темпото“ и да отдадете повече от
времето си на семейството си, вместо на работата си, вие трябва да поставите спестяването и инвестирането за пенсиониране
преди закупуването на скъпи автомобили,
лодки и ваканционни вили.
Правейки разликата между „нужди“ и
„прищевки“ и правилното приоритизиране
на тези неща, биха ви помогнали много, за
да спестите достатъчно за едно много комфортно пенсиониране и биха ви дали опции да го направите на различни места по
света, след като сте подготвени финансово.
Все пак вие трябва осъзнато да прецените кое е най-важно за вас - финансовата сигурност днес и в бъдеще или задоволяването на безкрайните материални прищевки,
които маркетинговите похвати на корпорациите се опитват да ни налагат като рецеп-

Сн.: Pixabay

та за „щастлив живот“. От тези малки, всекидневни решения, ще зависи и качеството на
вашия финансов живот - днес и за дълги години напред.

5

Обърнете сериозно
внимание на разходите
по здравеопазването

С течение на времето, повечето държави по света изпитват сериозен дефицит в
здравната система, която следват - независимо дали става въпрос за млади или повъзрастни жители. Следователно, бъдете
подготвени за евентуални непредвидени
разходи по здравеопазването по време на
пенсиониране, които могат да ви сполетят.
В Америка днес здравеопазването на
една двойка пенсионери струва средно около $700 на месец, което включва
Medicare застраховките и допълненията
към тях, които се продават от застрахователи, за да допълнят тези 20%, които Medicare
не покрива. Като допълним лекарствата,
които често се предписват на пенсионери,
дори с намаленията към тях, могат да дръпнат разходите до близо $1000 на месец, което е огромен разход за повечето хора по
време на пенсиониране.
Много от нас виждат себе си в България,
по време на пенсионните ни години, което
е страхотно, но и там системата, която досега бе следвана, е в процес на промяна, която е все още неясна. Разбира се, каквато и
да е тази промяна, все пак тя няма да добие
мащабите на разходите такива, каквито са
в Америка, но все пак може да промени сегашното статукво с цел повече от разходите по здравеопазването да излизат директно от джоба на хората или да минават през
застрахователи, подобно на американската
система.
Дефицитите в здравната система в България налагат тези промени, но истината е,
че разходите в световен мащаб по здравеопазването растат и социалните политики на
различните нации ще приемат все по-индивидуализиран подход в годините напред.
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6

Помислете за
семейството си,
ако нещо се случи с вас

Последният, но в никакъв случай най-маловажен аспект на пенсионирането, е грижата за съпруг или съпруга, които остават,
ако си отидем от този свят преди тях. Това
е много важна част от стратегията за пенсиониране, която обаче често се пропуска да
се коментира или да се разглежда в детайли
по време на пенсионното планиране, защото хората не обичат да говорят за това.
Често се случва, когато единият си отиде от този свят, другият да остане с намалени доходи, но с абсолютно същите разходи,
което води до трудни ситуации и често изисква спешни мерки, които могат да се окажат неприятни във физически и емоционален аспект.
Моят съвет е да дискутирате този момент
и да изберете какви биха били перспективите пред човека, когото обичате, ако един
ден ви няма до него. Говорете свободно за
това и начертайте стратегия как да продължите напред в един такъв момент. Дали бихте закупили застраховка живот за определен период, или бихте оставили остатъка от
личните си инвестиции и спестявания като
начин за спомагане на доходите на вашите съпруг или съпруга, това бихте могли да
прецените самите вие.
Но във всички случаи бъдете подготвени
с план, ако някога това се случи, за да знаете какво да предприемете в такъв момент и
той да не нарани начина на живот на този,
който остава след вас.
Това е от мен за днес. Ако имате въпроси
или се интересувате от различните аспекти на финансовата част от живота, вие
можете да си запазите час за консултация
на директния ми телефон - (224) 522-2413 или
на електронната ми поща - Coach_Angel@
MyOwnMoneyCoach.com. Въпросите, които
четете, са зададени от клиенти, с които
съм работил по време на консултации в моя
офис.
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gergana.todorova@bairdwarner.com

А

ко следите днешния жилищен пазар, вече най-вероятно знаете, че
два от основните проблеми, с които
се сблъскват потребителите на този етап,
са инфлацията и ипотечните лихви. Нека да
разгледаме всеки един от тях.

Как да разберете инфлацията
и ипотечните лихви?
XЕкспертите обясняват връзката между тях

Инфлацията и пазарът
на жилища...
Тази година инфлацията достигна връх,
невиждан от четиридесет години. За средния потребител това се усети в цените на
горивата и на хранителни стоки. Вероятно
ситуацията ви е повлияла на решението да
спестявате пари за първоначална вноска с
мисълта да си купите нов дом.

(Графика 1)

ване на ипотечните лихви. Тези повишени
лихви по ипотечните кредити, в съчетание
с главоломно високите цени на жилищата,
хвърлиха студена вода върху жилищния
бум.“

Въздействието върху
нарастващите лихви
по ипотечните кредити...

останат променливи.“
В заключение, въпреки че няма как да се
каже със сигурност накъде ще потръгнат
ипотечните лихви оттук нататък, както и докъде ще стигне инфлацията, опитайте се все
пак да бъдете постоянно информирани с

какво ново се случва на пазара на недвижими имоти. Свържете с агент, на който може
да се доверите. Той/тя следи за всички новости и какво се случва и ще ви помогне да
разберете какво прогнозират експертите в
жилищните и финансови сфери.
Като агент на недвижими имоти, аз не
само помагам на своите клиенти със закупуване, продажба и отдаване под наем, но
и непрестанно ги уведомявам относно всеки възможен аспект, който би повлиял на
тяхната дългосрочна инвестиция, която
всъщност за повечето хора е най-важната и най-голямата, която те са направили или ще направят някога в живота си. Ако
имате въпроси, свързани с тази или други 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 директен номер е: 773-827-7827, или ми пишете на емайл: gergana.todorova@bairdwarner.
com. Също уебсайт, за повече информация:
GerganaTodorova.BairdWarner.com Консултацията е винаги безплатна и не ви ангажира по никакъв начин.

През последните няколко месеца лихвите
по ипотечните кредити варираха в светлината на нарастващия икономически натиск.
Преди няколко седмици средният 30-годишен лихвен процент по фиксирана ипотека
според Freddie Mac надхвърли 6% за първи
път от повече от десетилетие (вижте графиката 1).
Повишаването на лихвените проценти по
ипотечните кредити тази година е основната причина търсенето от купувачи да намалее през последните месеци. Като цяло, с
нарастването на лихвата (и цените на жилищата), се повишиха и разходите за закупуване на имот. Това „прогони“ някои купувачи
от пазара, така че продажбите на жилища
започнаха да се забавят и в резултат на това
броят на имотите за продажба нарасна.
Въпреки че Федералният резерв работи
усилено за намаляване на инфлацията, данните от август показват, че нивата на поскъпване все още са по-високи от очакваното. Тази новина повлия на фондовия пазар и
подхрани разговорите за рецесия и изигра
роля в решението за повишаване на лихвения процент на федералните фондове миналата седмица. Както пише Bankrate:
„Федералният резерв отново увеличи
лихвените проценти, обявявайки още едно
повишение с три четвърти пункта на 21 септември. Увеличенията са предназначени,
за да охладят икономика, която все още е в
пламъци.“
Въпреки че техните действия не диктуват
пряко какво се случва с лихвите по ипотечните кредити, решенията им допринесоха
за умишленото охлаждане на жилищния пазар. Скорошна статия от Fortune обяснява:
„Когато Федералният резерв премина в
режим на борба с инфлацията, финансовите пазари бързо оказаха натиск за повиша-
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Докъде, според експертите,
ще стигнат лихвите и
инфлацията оттук нататък?
В бъдеще и двата фактора ще продължат
да оказват влияние върху жилищния пазар.
Скорошна статия от CNET поставя връзката между инфлацията и ипотечните лихви с
прости думи:
„Като общо правило, когато инфлацията е ниска, лихвите по ипотечните кредити
обикновено са по-ниски. Когато инфлацията е висока, лихвите обикновено стават повисоки“.
Сам Кхатър, главен икономист във Freddie
Mac, казва следното за това накъде могат да
тръгнат лихвите оттук нататък:
„Лихвите по ипотечните кредити станаха нестабилни поради „дърпането на въже“
между инфлационния натиск и очевидното
забавяне на икономическия растеж. Високата несигурност около инфлацията и други фактори вероятно ще накарат лихвите да
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блог

Политическа безизходица

ТОНИ
НИКОЛОВ
Всяка „революция“ е следвана по петите
от „контрареволюция“, която отваря вратата
към дълъг период на хаос или безпътица.
Такава е логиката на един политически цикъл. Лятото на 2020 г. беше бременно с надежди, по-точно с взрив от гражданска енергия, който можеше да доведе до истински
промени. Случвало се е на няколко пъти в
най-новата ни история, стига политическият
субект на промяната да е реална (и разумна)
сила. Непонятно защо българските избиратели през 2021 г. припознаха Слави Трифонов
като спасителен „изход“, след което „Има такъв народ“ (ИТН) „взриви“ три парламента.
Сега Трифонов вече е „под чертата“, но гражданската енергия е изчерпана, желанието за
гласуване върви към критично ниско равнище, а на повърхността изплуват разочарованието и апатията.
Тепърва „Продължаваме промяната“ (ПП)
и „Демократична България“ (ДБ) ще правят
своя анализ на изборите, но дано са чули
онова, което им каза тези дни Иван Костов че ще трябва да се изрекат на глас грешките на „сложната коалиция". Засега чух само
обяснението на Андрей Гюров от ПП, което
запомних като причудлив политически каламбур: „Загубихме, защото не сме си довършили работата“
Ситуацията като цяло е „нито - нито“, Бойко Борисов със сигурност си хапе лактите от
яд заради половинчатите резултати. Така той
излиза с „малко, но достатъчно“ напред, което го вади на авансцената, за да прави правителство, но и му стоварва цялата отговорност
за един евентуален провал.
С други думи, Борисов е „частично реабилитиран“ от избирателите, но изобщо не е
„оправдан". Така че е в „небрано лозе". Не
„иска“ (поне видимо) с ДПС, „не може“ с „Възраждане“ (ще има санкция отвън), не знае
трябва ли му подкрепата на Стефан Янев
(единственият готов открито да се коалира
с него).
Всъщност „особено“ и най-вече държи на
подкрепата на ДБ (която единствено би могла да го легитимира, но пък бяга от него като
дявол от тамян). Към ПП едва ли има някакви
особени очаквания.
Работата обаче е там, че и ДБ, и ПП престават да съществуват като политически сили в
мига, в който се „сдобрят“ с Борисов. Дори и
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без избирателите им да излязат на площада и
да ги оплюят публично. Политическата идентичност на тези формации е тъкмо в тези две
думи - „срещу Борисов". В това няма никакво
съмнение и ГЕРБ много добре го знае.
Ето защо Борисов, „победил“ с „малко, но
не завинаги“, има повече от сериозен проблем, който гледа да стовари върху нечия
чужда глава.
Сериозен е и проблемът на „загубилите“,
които не могат да сформират правителство,
осъзнават в колко тежка ситуация се намира
България, но имат силно ограничен периметър за маневриране, иначе рискуват да извършат „политическо самоубийство“.
„Избори до дупка"?
Това също е много лош вариант. За всички
нас, както и за страната ни, която граничи с
войната в Украйна.
С този държавен глава колебливо се люшкаме между Изтока и Запада, вратата към
„путинизма“ е открехната, което няма как да
не буди тревога.
Без парламент „президентското управление“ на Радев става напълно безконтролно и
надхвърля принципите на всяка демократична „президентска република“.
По всяка вероятност пак ще ходим на избори през март. Затова най-важното е този парламент не само да приеме бюджета (и законите по „Пакта за стабилност"), но и да излезе
с ясна рамкова позиция по Украйна, която да
връзва ръцете на следващо служебно правителство в геополитическите му пируети към
Русия. Това е „евроатлантизмът“ на практика.
Контактните преговори...
Те са нещо ново (след опита на „Кръглата
маса“ от самото начало на 90-те). Ситуацията
е не просто като „на война". Ние сме в реална
„политическа война“.
В демокрацията обаче не се ликвидират
хора, а се търсят аргументи и варианти, които да доведат до изграждането на тематични
мнозинства. Иначе хората престават да слушат политиците и тръгват едни срещу други.
Ето защо и тази малка възможност не бива
да бъде пропускана, независимо кой я предлага.
Не е ясно обаче с какъв реален мандат влиза в преговорите двойката Плевнелиев/Паси.
Дали ГЕРБ им е отредил водещата роля (на
премиер и външен министър) в един евентуален експертен (програмен) кабинет, който
да бъде заченат в кански родилни мъки, колкото и това да изглежда почти нереално?
Или те са помолени просто да бъдат „парламентьори"?
Парадоксът в момента е, че никой не иска
избори, но и никой не приема нито един от
съществуващите варианти като възможни.
Ако политиците го сторят, избирателите
ще ги накажат жестоко.
Ако не го сторят, вълната на недоволство
пак ще се надигне, а апатията на следващите
избори рискува да избута нагоре някоя още
по-одиозна фигура. И тогава ситуацията ще
ескалира.
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„Законодателната реформа е една луксозна кола,
която леко се нуждае от ремонт на двигателя…
Има хубави гуми, а някои хора казват - проблемът
е в гумите, защото искат да продадат гумите.
Собственикът, който не разбира - Народното
събрание, сменя гумите с по-евтини, а този,
който взима гумите, ги продава. Това е съдебната
реформа.“

„ПП е една радикализирана левица. Тези хора
трябва да бъдат въдворени с усмирителна
риза за известно време, за да се успокоят и да
почнат да бъдат полезни.“

Тома Биков от ГЕРБ обяснява защо не би
подкрепил коалиция с „Продължаваме
промяната“

„Да сложиш в преговорния си екип две от найомразните лица на българския преход, това не е
покана за съставяне на правителство, а покана
за отказ от преговори.“

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов
коментира преговорният екип на ГЕРБ за
съставяне на правителство, оглавяван от
президента 2012-2017 Росен Плевнелиев и бившия
министър на външните работи Соломон Паси

С тази метафора главният прокурор Иван Гешев обясни
разбирането си за предлаганата съдебна реформа

„Неколкократно чуваме идеята, че трябва
да имаме правителство, за да минем през
зимата. Имайки предвид проблемите,
да говорим за правителство за зимата
звучи като една приятелка навремето си
търсеше „гадже за лятото".“

Евродепутатът Радан Кънев обяснява
защо е нужно правителство с дългосрочен
хоризонт
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„Мафия, облечена в униформата
на властта, мафиотизира цялата
държава.“

Това заяви бившият премиер Иван
Костов, попитан дали дефиницията на
„мафия“ в тълковния речник е адекватна
на дефиницията на мафията в момента
в България
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Лили Димкова: Лъжата и страхът
са в основата на повечето болести
XЗлатните съвети за дълголетие от дъщерята на лечителя Петър Димков

ЛЮБА
МОМЧИЛОВА
luba@bg-voice.com
Сн.: lilidimkova.com

Л

или Димкова е художник езотерик.
Дъщеря е на народния лечител д-р
Петър Димков. Родена е на 16 юли
1932 г. в Стара Загора, има двама братя. Завършва театрална декорация, работи като
сценограф в габровския театър и художник
редактор в издателство „Наука и изкуство".
Автор е на костюмите на редица български
филми и на оформленията на доста книги.
Имала е изложби в София, Ню Йорк – музея
на Н. Рьорих, Сан Франциско, Берлин.
Светът на Лили Димкова е проникнат от
светлина и мисъл. И портретите й, и природните й пейзажи изразяват това прони-
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Лечителят Петър Димков.

е просто вещество, а едно живо тайнство

една трепетна
светеща енергия
Сн.: lilidimkova.com
Лили води много здравословен начин на живот.

кновение; те търсят вътрешното измерение
на нещата, за да го направят видим чрез
цветовете и движението. Една особена про-

зрачност има в лицата, в очите, в небето, в
земята, в дървесата и водите, която ни помага да усетим, че материята в този свят не

Дъщерята на великия български лечител
Петър Димков навърши 90 години. Художничката споделя, че дори на тази възраст
няма заболявания, чете без очила и никога
не е боядисвала косата си. Дълголетието й
се дължало на съветите, които баща й завещал и тя стриктно изпълнявала всеки ден.
Първото правило, което Лили споделя с
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всеки, е „от сутрин до вечер благодаря за
всичко“. Второто е да не подценяваме дишането. „Правете поне по 10 дълбоки вдишвания три пъти на ден преди хранене. Дъвчете
храната, вложете в нея положителна мисъл,
че ще ви даде сили. Нали затова се храним?
А не просто за да се натъпчем“, обяснява тя.
Тя е убедена, че мярката във всичко е найважна. Всяка сутрин ходи в гората

Често даваме съвети и грешим, като се намесваме в живота на другите. Не бива да го
правим, ако човек не е поискал“, категорична е художничката.
Лъжата е в основата на повечето болести.
Ние сме като радиопредаватели и приематели. Не можем да избегнем лошотията на
някои хора, по-важното е обаче колко време ще я задържим у себе си и колко бързо

говори с дърветата
и ги прегръща
Утринното слънце, тишината, въздухът,
движението са най-важни за нея. Убедена е,
че когато проявяваме любов към нещо, то
ни отвръща със същото.
Освен че много обича зелен чай, цял живот пие билки. „Баща ми казваше, че белият равнец пречиства кръвта и организма.
Кръвта е тялото на нашия дух. Имайки чиста
кръв, ние ще имаме чисто тяло и духовно, и
физически. Разбира се, и с билките не бива
да се прекалява“.
„Друга рецепта, която знам от баща ми, е
следната: сварявам 300 мл вода. Разтварям
в нея чаена лъжичка морска сол, не прекалено пълна. След като изстине, изсипвам по
малко от водата по две санитарни чашки за
промиване на очите. Гледате във водата по
1 минута с всяко око поотделно. Освен че
поддържа очите, това ги

предпазва от развитие
на перде
Задължително го правете в две различни
чашки за всяко око, за да не ги заразите
едно от друго. Аз го правя цял живот“, съ-
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ще се освободим от нея

Сн.: lilidimkova.com
Лили Димкова с една от картините си.

ветва още Лили Димкова.
За да сме здрави и красиви, преди всичко
трябва да сме добри – казва художничката.
– Гневът, ревността и злобата ни ядат отвътре. Те неминуемо се отразяват върху лица-

та ни. „Ако има нещо, за което да простиш
– прости! Ако има нещо, което би ти помогнало да разрешиш даден проблем – разреши го, но с любов, с доброта. Не критикувайте, защото критиката е разрушителна.

Аз винаги я заменям с някоя хубава мисъл. А лъжата? Татко твърдеше, че тя е в основата на болестите. Натрупаните лъжи са
отрицание, а отрицанието винаги води до
някакво заболяване, категорична е тя..
Страхът е най-лошото нещо. Страхът е
чиста болест. Безпокойството се натрупва у
нас и оставя следите си по лицата ни. Поддържането на млад и добър дух се корени в
семейството, обяснява още Лили.
„Вкъщи имаше много любов, разбирателство, уважение. За 61 години брак нито веднъж не чух от родителите ми някаква груба
дума или разправия.
Това ме изгради като характер. Каквото и
да правя, винаги се питам – как би постъпил
баща ми.
Неслучайно го наричаха слънчевия човек. Беше изключително всеотдаен към
хората и лекуваше, без да вземе нито сребърник. Без любов е изключено да вървиш
напред и нагоре. С любов се обръщаш към
всичко, и към хора, и към животни, и към
растения. Най-важното е да обичаш, а не да
чакаш само да бъдеш обичан“, разказва с
обич Лили за баща си и семейството си.
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60

433

души едновременно спечелиха джакпота в
държавната лотария на Филипините с поредица от числа,
кратни на 9, поделяйки си 236 милиона песо – около 4 милиона щатски
долара. Това доведе до призиви на
опозицията за разследване как може
да се получи този на пръв поглед „подозрителен“ резултат. Всеки, който закупи лотариен билет, избира шест числа между 1 и 55.
Печелившата последователност на джакпота се тегли на случаен принцип. Фишът печели
джакпота, ако шестте числа в него съвпадат с шестте изтеглени числа. Всеки фиш има шанс
1 към 28 989 675 да спечели джакпота.

58

милиона долара достигна цената на рядък розов
диамант, който беше продаден на търг в Хонконг.
11,15-каратовата розова
звезда на Williamson достигна в петък 453,2 милиона хонконгски долара
($57,7 милиона), втората
най-висока цена, платена
на търг за бижу. Печелившата оферта, предложена от анонимен купувач от САЩ, бе над два
пъти над прогнозната продажна цена от 21 милиона долара. Камъкът e вторият по големина
розов диамант, продаден на търг. Розовите диаманти са най-редките от скъпоценните камъни и най-търсените на световния пазар.
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100

-годишната Дебора Бабу от
Сакраменто замина за Африка и се омъжи за член на
африканското племе масаи,
който е наполовина по-млад
от нея. Американката се запознава с бъдещия си съпруг, 30-годиш
30-годишния Сайточи Бабу, докато пътува из Танзания с дъщеря си. Мъжът предложил
на Дебора да купи сувенири. „Нямахме
пари в нас, но попитах дали мога да направя снимка, защото никога не бях сре
срещала масаи“, спомня си жената. Сайточи се
съгласил и помолил Дебора да му изпрати
снимка. След като научил телефонния й но
номер, той започнал да й пише всеки ден. Амери
Американката твърди, че двамата със Сайточи ведна
веднага разбрали, че имат много общи неща.

млн. долара в криптовалута откраднаха измамници от
Binance, най-голямата борса
за криптоактиви в света. Обща
Общата открадната сума е 580 млн. долара, но шефът на компанията Чангпенг Джао
заяви, че приблизително 80% от нея са били
замразени незабавно, а щетите са били ограничени до по-малко от 100 млн. долара. Той
написа в Twitter, че пробив в системата е довел
до допълнително производство на специалната валута на борсата – BNB, но настоя, че проблемът е „овладян“ и каза на седемте си милиона последователи: „Вашите средства са в безопасност.“ Това е сред най-големите кражби
в историята на криптовалутите и се случва в година, в която измамници, които се възползват от сектора, се измъкнаха с милиарди долари.
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ВЕНЦИСЛАВ
ЖЕКОВ
venci@bg-voice.com

В

годините на комунистическия режим
в България емигрантите са наричани
по различни начини. Те са определяни като вражески елементи, които едва ли
не вредят на Родината си умишлено, защото това им доставя някакво сатанинско удоволствие. В това поне ни убеждаваха в онези години.
„През всичките 45 г. комунистическа
власт в България възприемаха емиграцията
като заплаха за създаването на реална опозиция вън от страната. Затова в документите на политическите институции

Колко са бегълците от
„комунистическия рай“…?
XЕмигрантите ни не са се борели срещу Родината,

а срещу комунистическата власт

емиграцията е назовавана
„вражеска“
Понятието „вражеска емиграция“ се формира в средата 50-те години като обединява „контрареволюционните елементи“,
„изменниците“ и „невъзвращенците". „Вражеската“ емиграция не наброява някаква
внушителна цифра. Нейният брой е твърде
нисък в сравнение с някои други страни от
Източния блок като Полша, Чехословакия
или ГДР.
От Източна Германия само след бунта
през 1953 г. напускат 120 000 души, а от края
на Втората световна война до построяването на Берлинската стена през август 1961 г.
- 2,7 млн. души.
Броят на враговете на комунистическа
София сред емигрантите е много по-скромен. В докладна записка до ръководния
орган на комунистическата партия от 1966
г. Ангел Солаков посочва, че като изменници на Родината са регистрирани 5933
лица и 372 невъзвращенци, пише изследователят Христо Христов в сайта http://
decommunization.org/.

Българите напускат страната
още с първите залпове на съветските войски през септември 1944 г. Има дори и куриозни случаи, като например този с Михаил
Неболиев. Той е известен още като Милчо
– доктор, дългогодишен шеф на отдел „Новини“ в радио „Свободна Европа“ в Мюнхен,
Германия, и активен деец преди това на

успява да отвлече от Дания

Границите на комунистическата държава бяха пазени стриктно отвътре, за да не би някой да избяга от „рая“, в който
живеехме.

59-годишния Борис Арсов, лидер на емигрантската организация Съюз на българските революционни комитети. На рождения
ден на Живков в Лондон в крака на писателя Георги Марков е изстреляна специална
сачма с отрова, която довежда до неговата

Българския младежки съюз „Отец Паисий“.
На 9 септември той тръгва за България, но
разбира новината, че страната ни е окупирана от СССР, и се връща от Белград назад,
като по този начин се спасява от комунистическия терор.
„В друг доклад до Политбюро МВР обобщава, че от 9.ІХ.1944 г. до 1974 г. от България
са избягали около 10 500 български граждани, без в тази цифра да са включени невъзвращенците от турски произход. Репресиите срещу семействата на политическите
имигранти се изразяват с

лишаване
от основни човешки права
На близките се забранява да напускат страната, нарушена е неприкосновеността на
кореспонденцията, осъществява се системен тормоз, а на децата на бегълците е лепнат етикетът на неблагонадеждни и им се
ограничават възможностите за образование и работа. Важно е да се отбележи, че

Още със завземането на властта комунистическата партия представяше така наречения „червен терор“ като
„народовластие“.

през януари 1990 г. Политбюро начело с Петър Младенов, Андрей Луканов и Александър Лилов взима решение, с което реабилитира българските емигранти, но само тези,
които са пострадали по време на Сталин-

Всичко, което се считаше за дори и малко достижение, се представяше като продукт на българо-съветската дружба „от векове за векове“.
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ския терор в СССР“, пише още Христов.
„Политическите убийства и отвличанията зад граница са част от методите, които
комунистическият режим използва, за да
затвори устата на критиците зад граница,
след като се разправя с вътрешната опозиция. В архива на ДС в края на 60-те години
съществуват документи, потвърждаващи,
че ДС включва в арсенала си ликвидирането на противници чрез физическо убийство.
Така например в Шесто управление е образувано дело за оперативна разработка под
кодовото име „Гестаповец“ срещу лидера на
Българския национален фронт и бивш водач на легионерите Иван Дочев.
През 1974 г. МВР, ръководено от Димитър
Стоянов

смърт. Най-изявеният критик на комунистическата система и тоталитарния строй в комунистическа България умира, а покушението срещу него се превръща в нарицателно
при споменаването на България в Западния
свят като страна, извършваща терористични акции срещу инакомислещите. Седмица
преди убийството на Марков е извършено
неуспешно покушение срещу журналиста
Владимир Костов в Париж, който година порано изменя като офицер от българското
разузнаване и е осъден на смърт от военния съд в София, пише още Христо Христов.
Интерес представлява как днес бившите
комунистически функционери обясняват,
че действията на емиграцията ни били против държавата, без да се замислят за това,
че държавата всъщност беше комунистическата партия. Емигрантите ни не са се борели срещу Родината си България, а срещу
комунистическата власт и партия, която напълно незаконно и чрез държавен преврат,
подпомаган и финансиран от СССР, беше
окупирала властта за почти половин век.
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Димитър Гръблев: Да бъдеш
вицепрезидент по технологиите на
най-голямата US телевизия - CBS
XСофтуерният инженер реализира първия стрийминг

на „Супербоул“ във време, когато това звучи невъзможно
фтуерен инженер в Калифорнийския политехнически университет, или CalPoly.
На 17 години започва работа, за да не
тежи на бюджета на родителите си. Чисти
къщи за гости и оправя легла. „След няколко месеца се „повиших“ да мия чинии в пицария „Хът“ - смее се Митко. - Събрах пари
за кола. С колелото ходех да чистя къщи, с
колата - до пицарията. След това ме повишиха на „Доставки на пица“, пак няколко месеца.“
На София обаче не й харесва синът й да
си пилее времето с работа, с която не се
развива като специалист, и той постъпва в
магазин за електротехника като консултант
за камери и принтери. Издържа едва 3 месеца на скуката.
За негова радост, го приемат на работа в

БОРЯНА
АНТИМОВА
boryana@bg-voice.com

К

огато бях на 9 години, баща ми донесе вкъщи компютър „Правец 16“,
а аз на мига се влюбих в него - споделя Митко. - По-късно с първите спечелени пари в Австралия купи за нас с брат ми
компютър „Пентиум 2“. Тогава вече нямах
никакви съмнения, че това ми е бъдещето...“
От мияч на чинии - до технологичен вицепрезидент на най-голямата телевизионна
компания в САЩ - CBS, и в предшественика на Google - търсачката Ask.com... Класическата американска мечта. А Димитър
Гръблев споделя без комплекси откъде е
тръгнал и докъде е стигнал, воден от личния си девиз: „Трудните неща ги правя, а невъзможните отнемат малко повече време“.
Кореняк пловдивчанин, макар да не е живял там. Като дете на военен, първите 5 години от живота си прекарва в Елхово, където бащата Иван Гръблев е изпратен. После
Иван е приет във Военната академия в София и му е зачислена гарсониера, в която
живеят четиримата - родителите, Митко и
по-малкият му брат Ангел.
От I до VI клас в 118-то СОУ Митко нареж-

„

легендарния университет
на Санта Барбара

да в бележника си само шестици. Най-силна му е математиката и участва в олимпиади. Каква е изненадата на комисията, когато
на последния кръг на олимпиадата той дава
верен отговор на супер сложна задача, но
не по стандартния начин. Първо го отрязват, а после се събират научни светила, за
да проверят пътя, по който е вървял.

Изненадани са
от уникалния начин

С купата на NBA, спечелена от отбора на Сан Франциско.
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на решението на задачата и му признават
победата. Митко учи в техникума по електроника „Джон Атанасов“, където следва
мечтата си - да се занимава с компютри.
Бащата Иван решава да напусне академията и да пробва със собствен бизнес, но
в 90-те мътни години е трудно един честен
човек да успее. Иван заминава за Австралия, но след 3 години се връща разочарован. Двамата със съпругата му София решават да опитат късмета си в страната на
неограничените възможности. Година покъсно прибират и децата.
Митко е на 16, а Ангел - на 12 години, когато се озовават в Санта Барбара, Калифорния. „Представяш ли си, от абсолютната ни
бедност, в панелка, с хлебарки, се озоваваме в Санта Барбара - едно кътче мечта. Обиколил съм света, но за мен няма по-краси-

во място от Санта Барбара. Ето защо принц
Хари и Меган са избрали да живеят там, често сме ги срещали в квартала“.
Пристигат в Санта Барбара на 11 септември 2001-ва и по случайност се

разминават с
гибелен полет

един от най-известните в света. Там за пръв
път се осъществява интернет връзка - от
Санта Барбара до Бъркли. В университета
преподават професори, Нобелови лауреати, всяка година печелят много награди, издават купища книги. А 18-годишният Митко
има първата си истинска работа - като компютърен нетуърк специалист.
От там си спомня много комични моменти. Професори, научни светила, му се жалват, че компютрите им не работят. Отива
Митко и вижда, че те просто не са включили
щепсела на компютъра. Или пишат, пишат
поредната си книга, и изведнъж, без да искат, я изтриват. „В такъв момент бяха толкова нещастни, казваха, че животът им просто
свършва“, смее се българинът.
Тогава 18-годишният Митко намира начин нещо, което е изтрито от харддиска, да
го възстанови, а научните светила го обя-

Трябвало е да бъдат в самолета от Ню
Йорк до Лос Анджелис, който се разбива
в една от кулите при
атентата, но майка му
пропуска, без да иска,
тази „възможност“.
Димитър и брат му
учат в гимназията „Сан
Маркус“, а той не знае
и дума на английски,
учил е немски. Учителите там обаче виждат
пълния му само с шестици бележник и знанията му и решават той
да прескочи един клас
- от IX-ти директно в XIти. Учи английски 6 месеца, а когато има есе
за домашно, го пише с
речника по интернет. Като технологичен изпълнителен директор на CBS Димитър Гръблев често лети за
Дипломира се като со- срещи на частен самолет от Сан Франциско до Лос Анджелис.
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„В CBS много често се налагаше да работим цяла нощ по проекти, много важни за компанията.“

вяват за компютърен магьосник и problem
solver („решаващ проблеми“). „От малък
съм научен никога да не изпадам в паника,
да намирам решението на всеки проблем казва той. - В София майка ми от 7-годишен
ме е пускала сам да ходя на училище и да
пътувам до селото на баба и дядо.“
В университета той работи 5 години, но
чувства, че има застой. Напуска, без да има
планове за бъдещето, макар да му предлагат двойна заплата. Постъпва в стартъп
компания в Санта Барбара, в която създават
уебсайтове за музиканти. Работата му харесва - учи се да прави уеб страници на високо ниво. Работи по уебсайта на Лени Кравиц и Джак Джонсън.
След няколко месеца го канят като

компанията - CTO, или изпълнителен директор по технологиите, с фантастична заплата.
Как да не се върне в Силициевата долина?...
По ирония на съдбата обаче, точно когато се явява голямата възможност на живота му... отива на кръщене на детето на приятел и вижда... Жената на живота си (за която
BG VOICE разказа в броя си от 28 октомври).
А историята й е зашеметяваща. Таня
Тингарова, с творчески псевдоним Таня
Стрингс, превръща в шоу всяко изпълнение
с цигулката си. Без значение дали е пред
хиляди зрители в шоу на Бродуей, или на
сватба, кръщене или друг семеен празник.
Свирила е в палатите на шейховете на Абу
Даби, Дубай и Катар. Четири пъти обикаля
света, за да реши да се върне накрая в родния Пловдив, и в Родината да срещне своя
пловдивчанин Димитър - любов като в приказките и сватба на 6 юли.
„Бях решил да не изпусна възможността в
Ask.com, и то на върха. И точно когато ентусиазирано казах „да“ на офертата,

Митко й казва, че е готов да зареже супер
офертата на живота си в Силициевата долина и да замине с нея, ако ще на край света.
Поразена от решимостта му, Таня за един
следобед отменя всичките си участия за година напред и заминава за Силициевата долина. Живеят в Бъркли, до университета.
А Димитър получава ново предложение да бъде изпълнителен директор на известна австралийска компания с дивизия в Америка - OB Media. Офертата е по-добра, част
от нея е напълно дистанционна работа. А
това означава двамата да могат да останат
в София.
Днес Димитър и неговата любима Таня
живеят щастливо в тих квартал до Южния
парк, където той си е купил апартамент, и
очакват през март първото си дете - една
„Мини Мис Стрингс“.

срещнах тази
прекрасна жена“
споделя Димитър. Той намира къде е следващото й участие - в някаква ловна база,
и ангажира специално човек да закара за
Таня огромен букет. Само 20 дни след запознанството купува венчален пръстен, отива
в стогодишния дом на Таня, където тя е израснала, пада на коляно и й предлага брак.
А тя е болна, на легло, по пижама и без грим,
но казва „да“.
Таня обаче иска да остане в България.

Димитър и Таня на първата им среща в Париж.

изпълнителен директор
по технологиите
на една компания - онлайн магазин за възможно най-скъпите дрехи. „Цял Холивуд пазаруваше от нас, Бритни Спиърс ни беше
една от най-големите клиентки - споделя
Митко. - Санта Барбара, връх, добра заплата, но след 3 години поисках да работя за
голяма компания, да правя нещо голямо,
да видя как работят големите системи, да се
науча.“
Той решава да пренебрегне по-ниската
заплата, за да работи в една от най-големите медийни корпорации в Америка - IAC,
предшественикът на Yelp, директория на
бизнеси. Част от нея е сайтът за запознан-

Пред историческата първа ракета на Илон Мъск и
SpaceX, която излита в небето и се връща обратно, с
което променят тотално света на ракетите.

ства match.com, като известната Tinder.
Най-голямата компания в корпорацията IAC е Ask.com, предшественикът на търсачката Google. Като най-успешен сред компютърните специалисти го преместват в
Ask.com и той сменя Лос Анджелис със Сан
Франциско. „На 20 и няколко години започна моята приказка в Силициевата долина“,
вълнува се Митко.
Научава много за търсачките и най-вече
за това как се правят пари онлайн. Пренаписва самия софтуер с група от много интелигентни колеги, като започва от нищото. И
точно в този момент получава офертата на
живота си -

да работи в CBS

На среща в седалището на Microsoft в Сиатъл като шеф
в CBS.
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като стига до поста вицепрезидент по технологиите - дясната ръка на големия шеф,
като ръководи стотици инженери по целия
свят.
В CBS българинът прави първия стрийминг на „Супербоул“ - най-големият ивент
в света, с милиони долари реклама. Тогава
това звучи невъзможно, но българинът Димитър Гръблев го прави. Изкупуват „една
камара сървъри“, слагат стотици камери по
целия стадион, за да могат да превключват,
ако някоя не работи, но успяват.
Точно в този момент обаче Митко се прибира в България заради COVID и да се види
с близките. От Ask.com го викат да се върне
обратно и да бъде на върха, като номер 2 в
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Българка твори народни
носии за кукли в Германия
ноември, декември се налага да изработвам
облекла за около 20-30 кукли месечно“, разказа сънародничката ни.
Снежана е от Варна, живее в Щутгарт от три
години. За себе си казва, че от дете харесва
българския фолклор и традиции.
„Обичам да пътувам, да се запознавам с
обичаите и културата на чуждестранни народи. Винаги работя с голямо

Б

Сн.: БТА

ългарката Снежана Балчева от
Щутгарт популяризира Родината
с кукли, облечени в народни носии. Материалите за направата им
също са български. Първоначално
изработването им е само хоби, но постепенно се превръща в постоянна работа за нея,
разказва тя пред БГ Свят на БТА.
По думите й интерес към куклите имат основно българи зад граница, които ги купуват
за подарък на чужденци. Клиентите й са от
различни държави, най-много поръчки обаче
получава от Швейцария, Германия, Гърция.
„В месеците преди Коледа броят на заявките се повишава чувствително. През октомври,
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внимание към всеки детайл
Най-хубавото е, че постоянно се запознавам
с различни прекрасни хора“, обяснява съСн.: БТА

Сн.: БТА

Сн.: БТА

народничката ни и допълва: „Като ученичка
участвах в различни фестивали за български
народни танци. Бях облечена в различни народни носии - любими са ми шопската и родопската. От там се породи и моето желание
да шия такива за кукли“.
„Постоянно творя. Обичам работата си и
винаги когато имам нова идея, я осъществявам независимо колко е часът. Куклите ми
може да видите в моята страница - Работилничката на Снежи“, допълва още тя.
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Авокадото пази сърцето,
ставите и очите

Защитава кожата от увреждане
и възпаление от слънцето

ЛЮБА
МОМЧИЛОВА
luba@bg-voice.com

М

акар да е родом от Мексико, днес
авокадото е разпространено в районите с по-топъл климат из целия
свят. То се е превърнало в нов любим плод.
Навсякъде вече е популярно консумирането на сурово авокадо върху филийка със
сол и пипер или гуакамоле.
Плодът може да ни помогне за дълъг и поздравословен живот. То прониква в кухните и менютата на ресторантите в целия свят.
Популярността на авокадото се повишава
през последните 15 години.

Въпреки че авокадото има високо съдържание на мазнини, то е голям източник на
калий, омега-3 мастни киселини, както и лутеин. То съдържа също така големи количества от разтворими и неразтворими фибри.
Хората, които ядат поне две порции авокадо седмично - всяка порция е половин
авокадо, имат

по-нисък
сърдечносъдов риск
от тези, които рядко или никога не ядат авокадо, според ново американско научно изследване, проведено върху голям брой
хора и за дълъг период от време 30 години.
Замяната на животински продукти, като
масло, сирене или бекон, с авокадо, също
се свързва с намален риск от сърдечносъдови заболявания.
Авокадото съдържа здравословни мононенаситени мазнини, както и други компоненти, които се свързват с доброто сърдеч-

носъдово здраве с рискови фактори като
висок холестерол.
Лекарите смятат, че авокадото може да
помогне при артрит и остеоартрит чрез
екстракт, който се съдържа в него и

увеличава синтеза на колаген
Може да помогне и на отслабването - високото съдържание на фибри и малкото количество въглехидрати, които съдържа, са
причина ястията, в които се съдържа то, да
ни държат сити по-дълго време. По този начин приемаме по-малко храна и съответно
губим килограми в дългосрочен план.
Авокадото не само е с високо съдържание на здравословни мазнини, но и е отличен източник на витамините Е и С, които играят
ключова роля за здравето и жизнеността на кожата.
Те могат да помогнат
за ускоряване на възстановяването на кожата и
подобряване на

1 ч.л. вода - поставете кокосовото масло,
авокадото, меда и водата в купа. Направете ги на паста с помощта на ръчен пасатор.

Използвайте веднага след
направата
Загрейте кожата си с топла влажна кърпа за 20 секунди, за да отворите порите си.
Нанесете маската върху лицето си с пръсти
или четка, като избягвате зоната около очите. Оставете да подейства 15 мин. и изплакнете с топла вода. Изсушете лицето си и нанесете овлажнител.
1 зряло авокадо, 1 банан, 1 жълтък - намачкайте авокадото и банана поотделно и
след това ги смесете с жълтъка, докато по-

хронични кожни
заболявания
като екзема и акне. Освен това помагат за подобряването на напуканата кожа и изравняване
на тена.
Изследвания показват, че авокадото съдържа съединения, които могат да помогнат
за защитата на кожата
от увреждане и възпаление от слънцето. Ултравиолетовото увреждане може да причини
бръчки, както и други
признаци на стареене
и рак на кожата. Освен
това проучвания показват, че както витамин С,
така и витамин Е, които
се съдържат в плода, играят важна роля при защитата на кожата от
окислителни щети, причинени от слънцето
и други природни фактори.

Ето и две от най-използвани
маски за лице.
1 с.л. твърдо кокосово масло, 1/2 зряло
авокадо без костилка и обелено, 1 ч.л. мед,
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лучите еднородна смес.
Загрейте кожата си с топла влажна кърпа за 20 секунди, за да отворите порите си.
Нанесете маската и оставете да подейства
за 10-15 мин., преди да изплакнете с хладка вода. Тази рецепта е особено полезна за
хора, които се борят с мазна кожа, тъй като
абсорбира излишния себум.
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Дамските чанти
за есента:
Време е за стила
„кроасан“
Той ще замени популярния модел „багета“

Е

сента е тук и с нея идват нови тенденции при аксесоарите. Чантите се използват ежедневно и са много важен
акцент от визията на дамите. Може би найлесният начин да актуализирате всяка визия е с добавянето на нова елегантна чанта.
Дори обикновена бяла тениска и дънки могат да бъдат изключително елегантни, ако
ги комбинирате с правилната чанта.
След като моделът „багета“ бе доста широко използван през последните няколко
месеца, идва ред на друг. Става дума за този
от типа „кроасан“, който е леко набръчкан и
прилича много на вкусното тестено изкушение.
Според някои тези дамски чанти са вдъхновени от пекарните в Париж и Рим. Там
много хора си поръчват кроасан и го хапват,
пиейки кафе на някое приятно местенце.
Чантите „багета“, които бяха

доста компактни за лятото
с цип и тънка дръжка, за да ги носите под
рамо или в ръка, ще отстъпят място на другия стил. Характерна за него е формата на
полумесец – същата и на кроасана.
Подобно на няколкото слоя тесто, от които е направен един кроасан, така и чантите притежават гънки, които ги отличават от
останалите кожени модели. Освен въпросния материал се срещат и доста интересни
от сатен.
Освен моделите от естествена кожа, на-

12 - 18 октомври 2022 г.

комбинирате и с чанти с пух. Те са много
удобни и с тях ще съберете погледите. Повечето такива чанти са направени от пух в
основата си, но имат и верижки, и твърда
кожа, и така се предизвиква контраст.
Чантите тип торба, които са с дълги дръжки и са особено подходящи за ежедневно
ползване, си остават номер едно. Но освен
тях ви препоръчваме да си купите една помалка, при това с единствена дръжка.
Има и по нещо за любителите на малките
чанти. Ако не обичате да носите чанта и излизате за кратко навън

това е перфектният избор

правени от отделни парчета, които се зашиват така, че да се доближат максимално
до вида на кроасана, най-актуална за есента ще е силно набраната чанта. За ценителите на капитонираните материи също има по
нещо. Голяма част от тях могат да се носят
през рамо, подобно на така

любимите на някои паласки
През студените месеци е много комфортно да се увиете в палта, направени от пух
или мъхести шлифери. Но вече може да ги

В малката чанта портмоне, която държите
в ръка, може да съберете най-необходимото. Тези ретро чанти са с интересна закопчалка, като старите портмонета, и са много
актуални.
Според новата есенна мода вече не е
нужно да държите телефона си в ръка или
пък да пъхате под кейса му пари или важни
бележки. Може да си купите малка кожена
чантичка и така да имате един стилен начин
да носите със себе си най-необходимото,
излизайки навън. Що се отнася до големина, повечето модели са създадени според
формата на най-популярните мобилни телефони.
Ако трябва да следваме модните тенденции при чантите, то светлите разновидности на зеленото са право в десетката.
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Работа
Предлагам

CDL ШОФЬОРИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, КОМПАНИЯ ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ШОФЬОРИ
С CDL КНИЖКА С МИНИМУМ 2 ГОДИНИ ОПИТ ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА ТЕЛЕФОН 630422-5488 ГАБИ №18519
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 повече информация се обадете на 312-735-2532
3127352532 №18349

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

Тел. : 224-600-1550
Chicago + suburbs

ТЪРСИ СЕ ДИСПЕЧЪР,
Цена US$ , Зипкод , Търси се диспечър
за пълен работен ден с опит за рифер
и хазмат компания. Задължителен Английски език. Предлагаме добри условия за работа с професионален екип,
15години в бизнеса. Добро заплащане.
За повече информация се свържете с
нас: 773 827 4439 №19541

ГЛЕДАНЕ НА ДЕЦА,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Търсим
жена за гледане на деца и домакинска
работа в Park Ridge. От 12-6 часа, помеделник-петък. Телефон 415-680-8588
№19543

NAEMAME MAIKI,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60074, Euroclean
cleaning naema maiki za pochistvane
na kashti i ofisi. Kola, knijka i opit sa
zadaljitelni. Za poveche informacia
tarsete Petya na (773)600-0019 №19546

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

ДЕТЕГЛЕДАЧКА,
Цена US$ 0.00, Зипкод 27519, Търся
детегледачка за едногодишно дете,
която има възможност да живее със
семейството в Cary, North Carolina.
Компенсация по договаряне. Телефон за връзка 9842926543. №19538
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

CDL DRIVERS / OWNERS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, * 88%
FROM GROSS PAY * MOSTLY LIGHT LOADS
* MIDWEST ACCOUNTS * DIRECT DEPOSIT
EVERY FRIDAY * STRONG 24/7 DISPATCH
!!! * DISCOUNTS WITH OUR FUEL CARDS
up to $0.70 per gallon ($200/week) *
MIDWEST LANES * OVER THE ROAD $$$
8474838787 №19542
НАБИРАМ CDL ШОФЬОРИ ,
Цена US$ , Зипкод , Srd Freight Inc набира шофьори с хазмат и танкер ендорсмент за редовни товари от WI-CA
4 товара на седмица-4000 мили минимом на седмица, Volvo и Freightliner камиони автоматик, 17 години в бизнеса,
професионален диспеч, много добри
условия за шофьор PH#773-827-4439
№19548

ВАШАТА БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА ТУК
Изпратете ни текста на вашата малка обява (до 8 колонореда) и ние ще я публикуваме
тук. Ако искате вашата обява да се откроява на цветен фон, цената е $11 на брой. А ако
искате да добавите и снимка - $21 на брой.
ВАРИАНТ №1: От вашият компютър. Отидете на www.bg-VOICE.com, в десният
горен ъгъл ще намерите бутон “Публикувай малка обява от тук”, кликнете върху него
и попълнете формата.
ВАРИАНТ №2: Изпратете ни този талон с текста (и чек или мъни ордер, ако обявата
ви е платена) до: Bg Voice Inc, 21180 N Highwood Rd, Kildeer, IL 60047
КАТЕГОРИЯ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ТЕЛЕФОН:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Е-MAIL:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...................................................................
ТЕКСТ НА ОБЯВАТА:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
.................................................
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PRODUCTION ASSISTANT
Tърсим Production Assistant. Full
Time.W-2.Да подпомага дейността
на мениджър проекти.Изискава се
перфектен английски и шофьорска
книжка.Офиса е в Burr Ridge. Обадете
се на 847-630-4050 за повече детайли
и назначаване на интервю. №18489
ACCOUNTANT ,
Цена US$ 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, filing and scanning reports
and payments • Driver’s settlement.
6304682472 №18682

ТЪРСИМ РАБОТНИЦИ ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60008, заплащане $ 15 час според опита, предлагаме
професионално обучение, здравна застраховка, платена отпуска, болнични
и лични дни, почивни дни за националните празници, извънреден труд, англ.
тел. 847-499-7010, бъл. 773 704 2622
, hr@hypermicro.com. 900 Carnegie St,
Rolling Meadows IL 60008 №19526
CDL DRIVER ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60047, Monday to
Friday $2000 per week up to 2500 miles
2246598342 №19527
OWNERS ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Набираме контрактори със CDL и драй ван ремаркета за съвместна работа. За повече информация се обадете на телефон
(224)659-2356. №19510
OWNERS ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Набираме контрактори със CDL и драй ван ремаркета за съвместна работа. За повече информация се обадете на телефон
(224)659-2356. №19509
OWNER-OPERATORS,
Цена US$ 100.00, Зипкод 60007, Търси owner-operators. Предлага 20 %
диспеч като това включва безплатна
регистрация,номера,ремарке и паркинг. Телефон 847-630-6652, №19515

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
CDL CLASS A,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, CDL
Class A- Транспортна компания търси
да назначи шофьори с минимум 2 години опит. Автоматик камиони с АPU.
Заплащане според опита- $0.60-$0.70
cpm! 7736036413 №18426
ДИСПЕЧЕР ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Транспортна компания търси диспечер за
работа в офис. За повече информация - тел.: 847-571-0945. №18486
CLEANING SERVICE,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706,
MyProHelpers Предлага почасова работа за почистване на домове и офиси. Опит и собствен транспорт. 224334-1818 312-593-1392 №18586

CDL A DRIVERS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, ТРАНСПОРТНА ФИРМА ПРЕДЛАГА ПОЗИЦИИ
ЗА РЕГИОНАЛНИ И ОТР CDL A ШОФЬОРИ. РЕГИОНАЛНИТЕ ПОЗИЦИИ СА ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК С ОПЦИЯ ЗА ПРИБИРАНЕ ВКЪЩИ ВСЕКИ ДЕН ($300 НА
ДЕН) И БЕЗ ПРИБИРАНЕ ($325 НА ДЕН
ИЛИ $0,65 НА МИЛЯ). ОТР $0,65-$0,70
НА МИЛЯ. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ
ОБАДЕТЕ НА 630-422-5488 №19498
CDL-TEAM 0,85CPM,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60008, I am
looking for Team driver for steady line
IL-LAS VEGAS,NV -YORK,PA back to
Chicago,IL -SAT SUN home 5000 miles
0,85cpm more info 8472542504 №19491
TARSQ DETEGLEDACHKA,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Tarsq
detegledachka za bebe part ili full time
v Des Plaines.Cenq po dogovarqne.ZA
kontakt 773-996-0940 №19467
ЖЕНА ЗА ЧИСТЕНЕ ,
Цена US$ 25, Зипкод 60025, Търся жена
за чистене на офиси и къщи c кола.
2247666445 №19470
OWNER OPERATORS ,
Цена US$ 0.00, Зипкод , Транспортна
компания предлага работа за Owner
Operators! Only 8 % dispatch fee ; 24/7
Dispatch ; Коректно отношение! ЗА
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ (630)290-7566 Andy 6302907566 №19338
12 - 18 октомври 2022 г.
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НАБИРАМЕ ШОФЬОРИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, OFFER:
* $0.80/m Тим * $0.70/m Соло, Пълни
и празни мили платени * $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 компания набира шофьори
Class A на дълги дистанции. Заплащането е за заработена седмица или
на миля - до $ 2000,00 на седмица за
започване , в зависимост от опита.
Търсим собственици на камиони. За
повече подробности - тел 847-5710945. Mоля, oставете съобщение, ако
не отговорим. №18485
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
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: 630-5093722!!! №18520

БОЯДЖИЯ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Търся бояджия с опит. Целогодишна заетост и
добро заплащане. За повече информация:224-388-2390 2243882390 №19439
ФЛОРИДА
DRIVERS-CONTRACTORS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 34240,
Zdraveite,malka transportna kompania
ot Sarasota,FL tursi shofiori i contractori.
Shofiori - 70.00 cent per mile Contractors
- 10% dispatch with 15 years of
experience,IFTA fuel discount. Pays every
Friday. Tel:9415869386 №19494
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
ОБЩ РАБОТНИК ,
Цена US$ 0.00, Зипкод , Набираме общи
работници за кораби в Германия.Безплатна квартира и транспорт!Немски
договор.Заплата 1500 евро чисти!Тел:
0892333579 Вайбър №19539
12 - 18 октомври 2022 г.
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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

ДИСПЕЧЕР ОТ БГ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Trucking
company is looking for dispatcher who
lives in Bulgaria and has some experience
as a dispatcher to work from home in BG.
Call 844-349-4349. №19516
COAST TO COAST
CDL DRIVERS ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193,
AGI TRUCKING INC НАБИРА ШОФЬОРИ С CDL CLASS A FOR LONG
DISTANCE,REGIONAL AND HOOK AND
DROP ТОВАРИ.ЗАПЛАЩАНЕ НА ПЪЛНИ И ПРАЗНИ МИЛИ $0,70.ПРЕДЛАГАМЕ ЧИСТО НОВИ КАМИОНИ VOLVO
2022-2023. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
ТЕЛ.-727-488-8269 ИВАН ИЛИ 720579-6116 ГЕОРГИ №19501

AMAZON,
Цена US$ , Зипкод 100, Здравейте !
Малка транспортна компания набира “owner operators” за box and semi
trucks , работа предимно с Амазон
2247955588 №19517

ДИСПЕЧЕР,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, AGI
TRUCKING INC IN SCHAUMBURG IL ТЪРСИ ДИСПЕЧАРИ ЗА РАБОТА В ОФИСИ.
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ - ТЕЛ.727488-8269 - ИВАН ИЛИ 720-579-6116 - ГЕОРГИ №19500
ОТR DRIVERS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка семейна фирма с 10 години
опит наема OTR drivers and owner
operators,разполагаме
с
камиони
за работа кам фирмата с 0 % down
,0 % interest.Честност и коректност.
7738187459 №19477
Работа
Търся
Chicago + suburbs
ACCOUNTING JOB,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60523, Looking
for accounting job in trucking company.
Proficient in ProTransport, 6 years
experience. (630)433-7674 №19540
DISPATCHER REMOTE,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, омръзна ли ти от фирми - с много камиони, и
малко внимание към ТЕБ? с опит от България вибер:+359877981874 53V/R/F/
HZ №19524
DISPATCHER REMOTE,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, омръзна ли ти от фирми - с много камиони, и
малко внимание към ТЕБ? с опит от България вибер:+359877981874 53V/R/F/
HZ №19525
ГЛЕДАМ ДЕЦА,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60025, Живея в
Glenview IL , гледам деца във вашия или
моят дом. Шофирам и имам опит в отглеждането на деца. Телефон за контакти 872-484-3052 №19502

ДИСПЕЧЕР С ОПИТ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, от България с опит 53V/R/F/Hz 0889901909
№19488
АТЛАНТА
DISPATCHER REMOTE,
Цена US$ 0.00, Зипкод , диспечер от
България с опит +359877981874/viber
53V/H/F/Hz №19489
ФЛОРИДА

ДИСПЕЧЕР С ОПИТ,

Цена US$ 0.00, Зипкод 33480, Омръзна ли ти от Лоши товари?или некомпетентни диспечери? имам решениедобро отношение и опит от България
+359877981874/viber 53V/R/F/Hz №19547
ДИСПЕЧЕР С ОПИТ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 33480, Търсиш коректно отношение ?искаш хубави цени спрямо ТЕБ? давам най доброто с опит /от България 53V/R/F/HZ
5618770865 call/text №19523
DISPATCH REMOTE,
Цена US$ 0.00, Зипкод 33480, dispatcher
with experience от България 53V/R/F/Hz
call/text/email-5618770865 №19487
НЮ ЙОРК
DISPATCHER REMOTE,
Цена US$ 0.00, Зипкод , dispatcher with
exp 53V/R/F/Hz call/text 5618770865
№19490
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
СТАЯ ПОД НАЕМ ,
Цена US$ 500, Зипкод 60120, Обзаведена стая от къща под наем в Хановер
Парк. Наем: $500 на месец, вкл всички
ютилити и паркинг на драйвуей. Тел:
630 764 9725 №19544
3 BEDROOM HOUSE ,
Цена US$ 2.00, Зипкод 60018, 3 спални,
1 баня с мазе къща под наем в Дес плеинс. Пеша до 3те училища, и механата
и малинчо. Чиста и просторна къща, с
двоен гараж и голям двор. 7739345707
№19545

СТАЯ ПОД НАЕМ,
Цена US$ 0.00, Зипкод , Стая в къща под
наем (Lake in the Hills, IL). Без договор.
Цена $799. Тел: 224-713-5534. №19518
ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Реновиран двустаен апартамент с чисто нова
кухня и ел уреди. Включени вода и парно. Schiller Park 3479818172 №19520
ДАВАМ ПОД НАЕМ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60089, Давам
стая под наем в двустаен апартамент
за мъж или жена. За инфо на :773-6814562. Отлични условия. №19521

ТЪРСЯ СЪКВАРТИРАНТ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Търся съквартирант/ка за двустаен апартамент
в района на летището О Харе. Много
добри условия. 3127143018 №19522
СТАЯ ПОД НАЕМ.,
Цена US$ 360.00, Зипкод 60630, Стая
под нае на кръстовището Пуласки и
Лорънс. 773-240-6358 , 708-543-9954
№19511
ROOM FOR RENT,
Цена US$ 600.00, Зипкод 60656, NEAR
CUMBERLAND&LAWRENCE INCLUDING
ALL UTILITIS 6305394849 6305394849
№19473
ИМОТИ
Търся под наем
Chicago + suburbs
ТЪРСЯ 1,2 ИЛИ 3 СТАЕН АПТ,
Цена US$ , Зипкод , Търся 1,2 или 3 стаен
апартамент или самостоятелна къща под
наем. Близо до метро, обществен транспорт и магазини. Тел. 224 877 1869 №19519
STAYA NAEM TARSYA,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, TARSYA
STAYA POD NAEM V ELGIN ILI NAOKOLO.
2248441085 №19529
ПРОДАВАМ
Chicago + suburbs
ПРОДАВАМ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, Продавам
SUV Kia Seltos 2021, AWD, 13000 мили, син
цвят. 2246161250 №19512
УСЛУГИ
Chicago + suburbs
GLEDAM DECA ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Gledam deca
v doma si v Hoffman estate, predlagam
domashno prigotvena hrana,mnogo igri i
razhodki Tel.224 659 1156 №19513
GPS TRACKERS,RSTARTS,
Цена US$ , Зипкод 100, Gps trackers,starter
kills,remote starts,dashcams 6084660182
№19514
ГЛЕДАМ ДЕЦА,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60025, Живея в
Glenview IL , имам дългогодишен опит в
отглеждането на деца. Шофирам и мога
да гледам вашето детенце в дома ви. Тел
за контакти 872-484-3052 №19504
USLUGI,
Цена US$ , Зипкод 60018, PaintingDecorarion +13127227479 №19507
ПЪТНА ПОМОЩ 24/7,
Цена US$ , Зипкод , Пътна помощ 24/7. Толвачка. Пламен. Тел: 630-542-4695 и 773 563
1200 №19480
COAST TO COAST
ГОВОРЕТЕ ДО БЪЛГАРИЯ,
Цена US$ 0.00, Зипкод , Международни
разговори до България и целия свят. Найниски цени. Регистрация в същия ден. Говорим български.Тел: (847) 854 – 8094.
№19468
ШОФЬОРСКА КНИЖКА ,
Цена US$ 0.00, Зипкод , Шофьорска книжка, ID card. Международна шофьорска
книжка, ID card. Без Социален номер, без
изпит. Валидна 10 г. За студенти, туристи, временно пребиваващи. Тел: 224-7135534, е-майл: dimitrova07@yahoo.com
2247135534 №19469
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Загадки от природата: Дъжд от... месо
покрива Кентъки в безоблачен ден
XСлучвало се е от небето да валят и паяци, риби, жаби...
тъки, от небето пада субстанция, която прилича

ЛЮБА
МОМЧИЛОВА
luba@bg-voice.com

Д

ъжд, сняг, градушка? Това са нещата,
които обикновено се очаква да валят
от небето. Но какво ще кажете за паяци? Жаби? Месо?
От древни времена хората са наблюдавали невероятни метеорологични явления
– утайки от различни животни, от малки до
големи - от насекоми до крави. Тълкувани
са по различни начини и все още има някои
съмнения относно истинските причини за
необичайните дъждове.
В древната литература често се споменава за дъжд от животни. През четвърти век
пр.н.е. гръцкият писател Атеней споменава
за дъжд от риби, продължил три дни в Херонея. В Библията жабите, падащи от небето, са представени като една от десетте египетски язви. През първи век Плиний Стари
пише за дъжд от телата, вълната и

други части на тялото
на животни
Уикипедия казва, че на 7 септември 1953 г.
хиляди жаби са паднали от небето над град
Лестър, САЩ. През 1978 г. са валяли скариди в Нов Южен Уелс, Австралия. През 2002 г.
в гръцко село се споменава дъжд от риби, а
през 2007 г. отново се пише за дъжд от жаби
в испанския El Reboledo.
Най-старите свидетелства за дъжд при
животни датират от Средновековието. Например, подобни валежи са паднали през
16-ти век в Англия. По-късно разкази на очевидци за валежи от животни казват, че те са
паднали в Африка, Индия, Австралия и дори
в САЩ.
На 3 март 1876 г. в Олимпия Спрингс, Кен-
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подозрително много на месо
Тя покрива площ от около 100 ярда по
дължина и 50 широчина в близост до дома
на Алън Крауч, пише „Ню Йорк Таймс“.
Съпругата на Крауч, която по това време
прави сапун в двора си, твърди, че имала
чувството, че пада сняг - с тази разлика, че
парченцата наподобявали говеждо месо. На
следващия ден човек на име Харисън Джил
посещава мястото и открива частици (някои достигат цели 5 см) по оградата и земята, които изглеждат досущ като прясно месо.
Да, всичко това звучи крайно невероятно.
„Ню Йорк Таймс“ обаче смята, че свидетелите на ситуацията били изключително правдиви. Освен това – и гладни.
Двама „господа“ - доста съмнителен термин на фона на това, което правят - пробват месото и казват „че е или овнешко, или
еленско“.

Какво предизвиква
необичайната ситуация?
Ще кажете, че вероятно месото е било
разнесено от торнадо, но по това време небето е било безоблачно. Какво тогава се е
случило?, пише и IFLScience.
Месото е изпратено за по-комплексен
анализ от този на един от господата, които
го вкусват и обявяват, че има вкус на овнешко.
Д-р Мийд Едуардс го анализира и казва, че това е или белодробна тъкан от кон,
или месо от човешко пеленаче – изречение,
което определено би предизвикало сериозни кошмари на опитващия господин от Кентъки.
Други също анализират месото и съобщават, че не могат да кажат какво е със сигурност – да, изглежда, че то действително съдържа белодробна тъкан, както и хрущяли
и мускули.

Феноменът рибен дъжд е познат на човечеството още от времето на древните гърци.

„Мистерията е разрешена!?“.
Не бързайте.
Загадката в случая не е за какво месо става дума, а как въобще е паднало от небето в
ясен ден. По-късно същата година д-р Л.Д.
Кастенбайн пише в Louisville Medical News,
като предлага следното обяснение, което
е подкрепено и от местен фермер. Обяснение, което едва ли ще се стори доста поприятно на хората, дръзнали да вкусят парченцата месо.
„Струва ми се, че единственото правдоподобно обяснение на този аномален валеж е предложено от един стар фермер от
Охайо“, пише той и добавя, че пробите, които анализира, изглежда действително са овнешки, а не на човешки бебета...
Идеята е, че някои от лешоядите, кръжащи високо над района, вероятно са повърнали храната си. Частиците са били понесени от силния по това време вятър и са се
разпръснали по земята.
„Разнообразните тъкани, които са откри-

ти – мускулни, съединителни, мастни, аморфни и т.н. – могат да бъдат обяснени само от
тази теория“, обяснява Кастенбайн.
Лешоядите са известни с това, че имат навика да се тъпчат с намереното от тях месо.
За съжаление, крилата им не са достатъчно
силни, че да могат да понесат цялото това
тегло. Когато са стресирани - например друга птица ги уплаши по време на полета им
или се почувстват

застрашени от хищник
на земята
те са склонни да повърнат изяденото вероятно с идеята да олекотят товара.
Именно това е най-вероятното обяснение на мистериозното събитие от 3 март
1876 г.
„Да, никой не извинява постъпката на лешоядите. В тяхна защита обаче не трябва да
се чувствате длъжни да събирате повърнатото, да пържите повърнатото, да ядете повърнатото и накрая да спекулирате за вкуса
му“, размишлява Кастенбайн.
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Вечер, дъжд. Английски джентълмен седи до
камината, протегнал крака към огъня. Отваря се
вратата и влиза друг джентълмен. Без да каже
нито дума, новодошлият влиза в спалнята на съпругата. Първият джентълмен продължава спокойно да ровичка дървата в камината с ръжена.
След половин час вторият излиза от спалнята и
казва:
- Сър, съпругата ви днес бе необичайно хладна
към мен.
Първият джентълмен, загледан в огъня, спокойно отбелязва:
- Е, тя и приживе не беше особено страстна...







Синът води вкъщи любимата и я представя на
майка си:
- Мамо, тя е прекрасно момиче! Умее да готви,
прави чудесни сладкиши и е страхотна чистница бърше и над гардероба, и под леглото, прах, всичко... С клечка за уши почиства ъглите на пода, точно както ти искаш.
- Прекрасно, сине! 20 лева на ден и да идва във
вторник и петък... по-навреме!







Театрален режисьор надзърта през завесата,
преди да е започнала пиесата, и окуражава артистите:
- Изобщо не се притеснявайте, днес ще играем
срещу тях с числено превъзходство!







След срамна загуба с 0:5 вратар решил да се
маскира, за да си няма проблеми в града. Сложил
си изкуствена брада, черни очила и бейзболна
шапка. За да е спокоен, че няма да го познаят, отива при една бабичка, която продава семки до стадиона, и я пита:
- Бабо, познаваш ли ме?
- Да, ти си нашият вратар!
- Как се сети, бабо?
- Ами, синко, аз съм треньорът!







Късна нощ. Магистрала. За да не заспи, шофьорът на ТИР включва радиото. Водещият на предаването говори:
- А сега излъчваме за тези, които не спят.
Включва се запис и монотонен глас:
- Една овца прескочи оградата, втора овца прескочи оградата, трета овца…







Гледам се в огледалото... Една такава симпатична, красива, млада като преди години. Утре ще си
купя пак от същото вино...













Процентът на ваксинираните в България се
доближи до този на българите с лицензиран
Windows...
Двама разглеждат картина.
- Това изгрев ли е или залез?
- Залез. Познавам художника, той не става преди обед.



















Габровци, баща и син, излизат от книжарницата, бащата:
- Хареса ли ти новата книга на Адри „Неравноделни времена“?
- Страхотна е...
- Добре, утре пак ще те доведа да я видиш.
- Какво правиш?
- Опитвам се да постигна вътрешен мир.
- О, пиеш, значи!
Току-що изгорих 3000 калории. Забравих пицата във фурната...

12 - 18 октомври 2022 г.
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Пандемия. Няма кой да гледа детето. Връчват го
на баща му и като чува, че ще ходи с тате на работа,
момченцето грейва като слънце. След 30-минутен
престой в офиса малкият започва да реве. Целият
офис се събира да го успокоява.
- Какво, сине, какво стана?! - пита бащата.
Детето през сълзи, хлипайки:
- Къде са палячовците, с които ми каза, че работииш?!
Седят Чапай и Петка в землянката и Петка пита:
- Чапай, кой номер са ти ботушите?
- 42.
- А-у-у-у, а миришат поне за 48!
- Мите, запомни! Червено вино - с месо, бяло
вино - с риба.
- А ракия?
- Хмм. Ракията е универсална... дори с баклава
става.
От чата:
„Кво искаш да напраиш сас мен вав лиглоту?“
„Да те завържа и да те бия с правописния речник по главата!“
Чукчи след екскурзия в Египет разказва:
- А пък там снегът е жълт и топъл, а елените те
плюят!
Някакъв чете дебела книга в тролея и коментира на глас:
- А стига, бе! Не може да бъде! Егати простотията! Ама сериозно ли? Тия се бъзикат с хората!
Съседът по седалка любопитства:
- Какво четете?
Читателят обръща книгата така, че да се види корицата: „Правописен речник на българския език“.
Телефонен разговор в навечерието на Нова година:
- Ало, застрахователната компания? Извинете,
можем ли да застраховаме дома си по телефона?
- Не, това е невъзможно. Сега ще ви изпратим
свой представител, който ще сключи договор с
вас.
- Добре, само го пратете по-бързо, защото елхата вече догаря, а килимът започва да пуши.
Застояли се гостите на едно новогодишно тържество, домакинята вече не знае какво да ги прави. Телефонът звъни и на нея й хрумва идея. Връща се в стаята и вика:
- Пожар, пожар!
Всички:
- В чий дом?
- Не разбрах добре... на някого от вас.
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Астрологична прогноза
ОВЕН

Ще съумеете да отхвърлите поредица проблеми, които към момента са ви създавали грижи. В
някои приятелски или делови
отношения може да се прокрадне нотка на сближаване, но преди да промените характера им, преценете задълбочено последствията
от решенията си. Ще сте в центъра на вниманието на
всички и е препоръчително добре да контролирате
изказванията си. Контактите ще са интензивни, а разговорите ще са насочени към полезна и конструктивна обмяна на мнения.

ТЕЛЕЦ

Действайки рационално, ще
можете да направлявате процесите по предпочитания от
вас начин. Партньорите ще се
вслушват в мнението ви, ще се
радвате на подкрепата им, но и вие от своя страна
не пропускайте да ги окуражите с похвала и одобрение. Чувството ви за справедливост ще е необичайни силно, ще ви подсказва правилните решения
и в крайна сметка ще ви осигури стабилни лидерски
позиции, ако се стремите към такива. Не забравяйте, че имате и домашни задължения.

БЛИЗНАЦИ

Случки от миналото ще се появяват в настоящето, при това откъм положителната си страна.
Ще разполагате с разнообразни
варианти за действие. Не бързайте с важните решения, дори да сте напълно сигурни в реакцията на приятелите и партньорите си.
Някои стари връзки ще се възобновят и активирането им ще окаже положителен ефект върху финансовото ви положение. Емоционалното ви състояние
на моменти ще е нестабилно. Не насрочвайте делови срещи, ако сте раздразнителни.
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РАК

Сега е моментът да обърнете
внимание на работата, освен
това ще имате хъс и ще проявите аналитични умения. Ще се
чувствате амбициозни, твърди и
решителни, именно поради това ще можете да насочите силите си към креативни действия. Ще покажете своята способност да привличате вниманието
към себе си. Вашата симпатия и романтизъм ще ви
помогнат да почувствате повече сплотеност с партньора си. Период, в който трябва да сдържате емоциите си, за да избегнете предизвикателства.

ЛЪВ

Ще се наложи да приложите
прагматизма и творческата си
изобретателност. Ще можете да
поддържате делата си добре
уредени, а също така ще имате и
възможността да се насладите на приятно време с
партньора си. Период, в който трябва да поддържате диалога си хармоничен и да избягвате емоционалните възходи и падения. Ще можете да преодолеете
всяко препятствие благодарение на мъдростта при
вземането на решения, за да създадете нови връзки
и да разширите сферата си на влияние.

ДЕВА

Може би през периода вашето
поведение да е твърде нетърпеливо и непримиримо, както и
много чувствително към всякакъв вид критика. Някои важни
хора биха могли да ви помогнат в проектите ви. Ще
имате голяма жизненост и творческа енергия, както и добри взаимоотношения на работното място,
от които трябва да се възползвате сега. Вербалната
и емоционалната комуникация ще бъдат много важни. Ще се чувствате оптимистично настроени и ще
се насладите на компанията на другите.

ВЕЗНИ

Периодът ще бъде много положителен за връзките ви с обществеността. Ще имате голяма увереност в действията си,
благодарение на вашата интуиция. Основното ви внимание ще бъде насочено към
емоционалните ви реакции и способността да бъдете практичен и активен човек, както в плановете и
ресурсите си, така и в действията си. Възможно е да
възникне нещо неочаквано или някакъв нов проект
и да започнете да правите първите стъпки в живота
си: не пропилявайте възможностите.

СКОРПИОН

Като цяло ще се чувствате психически и физически енергични. Понякога сте склонни да очаквате твърде много от хората,
с които работите, но те може да
намерят вашите стъпки твърде бързи - научете се
да контролирате нрава си. Трябва да избягвате емоционални реакции с партньора и близките си хора.
Трябва да се научите да контролирате силното си
его. Определено трябва да се погрижите за здравето си, в противен случай то ще ви донесе неприятни
проблеми в близко бъдеще.

СТРЕЛЕЦ

Това може да е период на удовлетворение, постижения, успехи и благоприятни взаимоотношения. Можете да достигнете
върха на успеха и най-важното
за вас ще бъде да се задържите и да преминете към
по-високо ниво на личностно развитие. Възможно е
да почувствате известно напрежение в отношенията с другите, ако не контролирате егото си. Трябва да
насочите енергията си и да организирате идеите си.
Помислете, преди да започнете да говорите, контролирайте импулсите си.

КОЗИРОГ

Ще имате смесица от добри и
лоши аспекти, във всеки случай нещо, за което трябва да
се погрижите, ще бъде начинът, по който общувате с другите, защото бихте могли да смесите чувства с разум
и това може да повлияе на вашите взаимоотношения. Трябва също така добре да контролирате избухливия нрав. Научете се да се радвате на малките
неща. Просто трябва да се отпуснете и да се разсеете. Може да имате кратки пътувания, които ще донесат радост и интересни запознанства.

ВОДОЛЕЙ

В живота ви може да се появят
множество възможности. Нужно е да избягвате стреса по всякакъв възможен начин, да се пазите от скандали и разправии.
Вашите нови проекти ще могат да се осъществят по
хармоничен начин. Можете да смесите чувствата с
разума по въпроси, които засягат семейните ви отношения - не се разстройвайте и бъдете по-гъвкави.
Трябва да се научите на повече търпение и да постигате вътрешен мир. Не влизайте в противоречия
с тези, които обичате най-много.

РИБИ

Периодът може да бъде ключов
за вас по икономически въпроси. Ако действате с оптимизъм и
използвате творческия си ум, можете да постигнете много добри
резултати в работата. Благоприятен период за опреснителни курсове, получаване на напълно нова информация за начините за усъвършенстване. Добре е
да разчитате на развитата си интуиция. Можете проявите инициативност и взискателност по отношение
на себе си и другите и да получите това, което сте си
поставили за цел.
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„Златният астероид“ Психея 16
XЩе станат ли всички бедняци милионери?

ВАСИЛ
ДИМОВ

Н

vasil@bg-voice.com

АСА е отправила поглед към относително близкия астероид Психея 16 и
е възможно още през следващата година да изпрати до него мисия, която да помогне с данни за формирането на Слънчевата система. Любопитното обаче е друго:
смята се, че Психея съдържа толкова много
злато, че теоретично може да направи всички на Земята милионери.
Астероидът е открит през 19 век. Според
Arizona State University негов откривател е
италианският астроном Анибале де Гаспарис. Той го е нарекъл на древногръцката
богиня на душите.
Астероидът обикаля между Марс и Юпитер и се състои от плътен метал. Уникален
е с това, че се състои от метали, докато всеки друг космически обект, изследван от човека, е с повърхност от лед или скали, или
смес от двете. Изключение правят само планетите газови гиганти. Освен злато в Психея
16 има огромни количества желязо, платина и никел.
По много приблизителни оценки общата
стойност на металите на Психея възлиза на
близо 9 квадрилиона долара. Това значи, че
ако бъде докаран на Земята, на всеки земен
жител се падат по над 1,2 милиона долара в
ценни метали.
Това, разбира се, е само на пръв поглед.
Всъщност ще стане вероятно точно обратното -

срив на икономическата
система
Попаднали на Земята, количествата метал
на Психея ще взривят цените на стоковите
пазари. Това ще предизвика срив в световната икономика, която е на стойност към 65
трилиона долара.
Възможността докарването на Психея до
Земята да предизвика шок и ужас в икономиката бе коментирана от ветерана в минното дело Скот Муур, който оглавява ком-

Сн.: НАСА

панията EuroSun Mining.
Огромното количество метали в астероида заплашва да срине минната индустрия,
каза той.
„Титаните на златото“ сега контролират
стотици от най-добре произвеждащите активи в света. Но 4-5 милиона унции (1 унция
= 28,35 грама, бел. ред.), които те вкарват на
пазара всяка година, бледнеят в сравнение
със завоеванията, възможни в Космоса“ коментира Муур пред „Ойл Прайс“.
Единодушно е заключението, че докарването на такъв обект като Психея тук би унищожило основите на световната икономика.
Мисията на НАСА до Психея е с научна
цел, не се планират опити за докарване или
добиване на метал. Първоначално тя трябваше да започне през септември 2022 година и да пристигне на астероида през 2026
година. Началото обаче бе отложено за неопределено време, като следващите благоприятни прозорци за изстрелване са през
юли и септември 2023 година.
Когато пристигне, сондата ще прекара
около 21 месеца в орбита около астероида.
Тя ще картографира Психея 16 и ще изучава
свойствата й чрез апарат за мултиспектрален имиджинг, спектрометър за гама лъчи

и неутрони, магнитометър и радиоприбор
за гравитационни измервания, казват от
НАСА.
„Сред другите задачи на мисията е и да

уточни дали Психея някога е била

сърцевина на обект
с размерите на планета“ - поясни космическата агенция.
Учените смятат, че Психея 16 е оцелял остатък от множество сблъсъци между планети - обикновено явление по време на
сформирането на Слънчевата система. Това
значи, че данните могат да ни кажат как се е
формирало ядрото на Земята и на другите
планети от нейния вид.
Тъй като не могат да бъдат правени измервания директно в земното ядро, Психея предлага уникална възможност на учените да надникнат в насилственото минало
на сблъсъци, характерно за планетите от земен вид.
Треската за злато все пак няма да подмине Космоса - откакто притежанието на астероиди бе узаконено през 2015 година, две
минни компании, подкрепяни от световни
знаменитости, се готвят да се втурнат в космическо приключение с неясен край.
Deep Space Industries и Planetary
Resources са хвърлили око на астероида
2011 UW158, който е два пъти по-голям от
лондонския Тауър. Неговата оценка е за
около 5 трилиона долара.

Сн.: НАСА
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Никълъс Кейдж не получава пари
за филма, който му носи „Оскар“
Никълъс Кейдж не е
получил пари за ролята си в „Да напуснеш Лас
Вегас“ - психологическа
драма за връзката между алкохолик и проститутка, живеещи в Лас
Вегас - за която спечели
„Оскар“.
Както съобщава New
York Post, блестящата статуетка е единственото нещо, което той е получил за работата
си по филма от 1995 г.
Филмът, адаптация на едноименния роман на Джон
О'Брайън от 1990 г., проследява героя на Кейдж Бен Сандерсън, сценарист от Лос Анджелис, който се мести в Лас

Вегас и води изтощителна
битка с алкохолизма.
Кейдж спечели „Оскар“ и
„Златен глобус“ за най-добър актьор за ролята си на
Бен Сандерсън, а Майк Фигис
беше номиниран за най-добър режисьор. Въпреки големия успех на филма и наградите, двамата не спечелиха
нищо от този филм.

Сътвориха „живи“ обувки,
предназначени да се разлагат

Джаред Лето ще играе
Карл Лагерфелд в нов филм
Джаред Лето ще участва във
филм за легендарния моден дизайнер Карл Лагерфелд.
Продуцентската компания на
Ема Ландбрук, Paradox, заедно с
Пиер Паоло Риги, Каролин Лебар
и Себастиен Зондо, ще продуцира
филма заедно с къщата на Карл Лагерфелд на покойния немски дизайнер и творчески директор на
Chanel.
По-специално Риги е главен изпълнителен директор на Lagerfeld
повече от десетилетие. Лебар работи в тясно сътрудничество с дизайнера като негов бранд консултант,
а Зондо, който сега е консултант
на компанията, работи като личен
асистент и бодигард на Лагерфелд
в продължение на 20 години.
Подробности за сюжета на филма не са налични, но се знае, че той
ще се фокусира върху най-близкия
кръг на модния дизайнер.

Знаменитости съдят Daily
Mail за подслушване
С

ерия обувки, изработени
от биоматериали, предназначени да се навиват,
докато се разлагат, беше представена от архитекта Юсеф Агбо-Ола от студио Olaniyi Studio.
Капсулната колекция „Kajola“
се състои от 0 експериментални обувки, направени от естествени материали като глина, вулканична пепел и какао
на прах.
Базираното в Лондон студио
уточни, че е създало обувки-
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те като произведения на изкуството, а не като функционални
предмети.
„Капсулната колекция не
може да се носи, обувките съществуват като живи произведения на изкуството“, каза основателят на студиото.
Колекцията е кръстена на регион в Нигерия и е вдъхновена
от пътуване до местните гори,
където Агбо-Ола изследва процеса на разлагане на органични материали.

Принц Хари, певецът Елтън Джон и други известни британци са решили да предприемат съдебни действия срещу издателя на вестник Daily
Mail, твърдящи подслушване и други нарушения
на неприкосновеността на личния живот, съобщи адвокатска кантора, която ги представлява.
Известни личности, които съдят Daily Mail, са
актрисите Елизабет Хърли и Сейди Фрост, филмовият продуцент Дейвид Фърниш и Дорийн
Лорънс, майка на тийнейджъра Стивън Лорънс,
който загина при расистка атака през 1993 г.
Те разполагат с доказателства за поставяне на
подслушващи устройства в коли и домове, както
и подслушване на телефонни разговори.
Групата Associated Newspapers, която притежава Daily Mail, отрече твърденията, като ги нарече „силно клеветнически“.
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Нова книга описва Мик Джагър
като бисексуален
Сър Мик Джагър беше разобличен
като бисексуален в нова книга, в която се
твърди, че е имал афери с двама членове
на Ролинг Стоунс.
В книгата си The Stone Age писателката
Лесли-Ан Джоунс казва, че фронтменът
е имал връзка с Keith Richards в ранните
дни на групата, както и с бившия си китарист Mick Taylor.
The Daily Mail добавя, че ще поиска от
Мик Джагър да се обяви за бисексуална
икона.
Твърди се, че 78-годишният Кийт и
73-годишният Мик Тейлър, който беше
китарист на Stones от 1969 до 1974 г., са
посочени в книгата, която описва любовниците, които са имали през годините.
Споменава се и дългогодишното твърдение, че Джагър е имал рандеву с Дейвид Бауи, както и предполагаемата връзка с австрийския актьор Хелмут Бергер.

Крисчън Бейл: Получаваме роли,
които Ди Каприо отказва
Крисчън Бейл даде интервю за списание
„GQ“, в което подчерта, че дължи кариерата си на Леонардо ди Каприо.
Бейл разкрива, че е изградил кариерата
си върху ролите, които Ди Каприо е отказал, защото режисьорите редовно отиват
първо при него, а след това при всички останали актьори.
„Не съм само аз. От известно време е
така. Всяка роля, която получава актьор, е
роля, която Ди Каприо преди това е отказал. Не става въпрос за това колко си добър с определен режисьор, всяка роля,
която някога съм играл, му е била предлагана преди“, каза Бейл и добави: „Много
хора са ми го казвали. — И така, благодаря ти, Лео.
„Той буквално може да избира върху
какво да работи. И добре за него, той е феноменален.“

12 - 18 октомври 2022 г.

Том Брейди и Жизел Бюндхен
се готвят за развод
Една от най-популярните
спортни личности Том Брейди и неговата съпруга Жизел
Бюндхен са наели адвокати за
развод.
Куотърбекът на Тампа Бей
Бъканиърс от Националната
футболна лига и манекенката
живеят разделени от известно време. Двамата имат непреодолим спор по неизвестен официално проблем, но
се твърди, че Бюндхен не е доволна от решението на Брейди да се завърне в НФЛ за 23-и
сезон.
„Притеснена съм, разбира
се. Това е изключително груб
спорт, а ние имаме деца и аз
държа той да бъде с нас. Говорили сме по този въпрос безброй пъти, но всеки решава

сам за себе си. Той също има
право да търси щастието си“,
казва тя.
Брейди и Бюндхен имат две
деца. Куотърбекът на Бъкс има
и още един син от предишна
връзка.

Роботът Каси постави
рекорд в бягането на 100 метра
Cassie, двукрак робот, разработен от изследователи
от държавния университет в
Орегон, постави световен рекорд, като пробяга 100 метра за 24,73 секунди. Роботът
стартира от изправено положение, направи спринт и след
това се върна в изходна позиция, без да падне.
Четириногите
роботи могат да
привлекат внимание,
когато
става дума за военна технология,
но двуногите са
по-интересни
за академичната общност. Работата
върху
двукраки роботи изисква опит

в механиката, роботиката и
компютрите и благодарение
на тях изследователите научават много за двукракото придвижване, нещо, което хората
приемат за даденост.
Учените прекараха много
време в симулиране на околната среда, за да научат Каси
да тича бързо.
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Заради изграждането на морския път „Сейнт Лорънс“ много селища сега са под водата.

Изгубеният град Махендрапарвата е открит с лазерна технология.

Загадъчните градове, скрити
от човешки очи хиляди години
X10 населени места в Онтарио са известни като Изгубените селища на Сейнт Лорънс
в джунглите на Бразилия. Археолозите смятат, че в града имало няколко храма и дори
била изградена канализационна система.
Най-важното доказателство за съществуването на града е в Националния музей на
Рио де Жанейро. Десетте страници на ръкопис подробно описват пътуването, направено към изгубен град в средата на 18
век от португалски изследовател. Въпреки
факта, че самият град е описан много точно, местоположението му в ръкописа не се
разкрива.
През първата четвърт на миналия век
група изследователи вървят по стъпките на
португалците в търсене на изгубения град
Z. Но никой от членовете на групата не се
връща и няколко последващи експедиции
също изчезват в джунглите на Бразилия.

ЛЮБА
МОМЧИЛОВА
luba@bg-voice.com
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овечеството винаги се е интересувало от загадките на миналите цивилизации. Археолозите отидоха до
най-опасните места в света, за да открият загубени градове, които могат да разкажат за миналото на цели нации. Важна роля
в търсенето на тези древни селища играят
митове и легенди за съкровища, скрити от
човешките очи хиляди години. Такива истории вдъхновяват не само учени, но и режисьори, които правят приключенски филми,
основани на древни легенди.
В цялата история на човечеството са натрупани огромен брой легенди за градове,
които някога са процъфтявали, но по неизвестни причини хората напускат домовете
си и никога не се завръщат. В много селища дори домакинските прибори и всички
предмети от бита остават непокътнати, което позволява на археолозите да заявят, че
жителите много бързо са напуснали мястото.

Изгубените селища в Канада
През 50-те години започва изграждането на морския път „Сейнт Лорънс“, поредица от канали, които позволяват на Големите
езера да се свързват с океана. Кораб може
да пътува от източния бряг чак до сушата до
Дълют, Минесота.
Завършването на морския път отнема пет
години и обхваща 600 км. Изграждането му
не е минало без препятствия. Например 10те населени места в Онтарио, Канада, които са станали известни като Изгубените селища на Сейнт Лорънс. Като резултат от
изграждането на морския път, всички тези
градове сега са под водата.
Жителите били преместени в нови градове на фона на напрегнати преговори за
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цените на имоти. Друг град не просто бил
наводнен, те го вдигнали и преместили на
малко разстояние. Правителството унищожава язовира на 1 юли 1958 г., за да могат
наводненията да започнат. Четири дни покъсно нито един от градовете не е останал
над сушата.
Общо над 6000 души трябвало да бъдат
изселени, освен това били преместени стотици сгради, докато много други били оставени под водата.
Един от градовете, остров, известен
като Sheek Island, е имал доказателства за
3500-годишно местно селище, но усилията
за запазването му са се провалили.
Съвременните водолази могат да посещават обектите и да следват старите тротоари и пътища сред руините. Когато нивата
на водата са достатъчно ниски, някои от потопените селища се виждат от бреговете.

Махендрапарвата е открит
с лазерна технология
Австралийски учени са открили в Камбоджа древния град Махендрапарвата с
помощта на технологията Lidar. Учените са
използвали хеликоптери, оборудвани с ла-

зерни радари. Лазерното сканиране от въздуха е помогнало да бъде създадена точна
карта на загубения град, включително на
пътищата, каналите и храмовете, които са
на около 1200 г.
Махендрапарвата е разположен в планината Пном Кулен в провинция Сиемреап.
Преди изследването с лазерната технология археолозите са проучили на място терена, за да картографират централната част
на града с площ от 9 кв. км. Лазерът разкрива, че градът е бил много по-голям, най-малко 35 кв. км, и много по-населен, отколкото
предполагали специалистите.
Цивилизацията в Махендрапарвата е изчезнала заради проблеми с водоснабдяващата система,
предполагат историците.

Тимгад, основан
от император Траян
Когато се натъкнал на това поселище през
1765 г., шотландецът Джеймс Брус не осъзнавал, че всъщност стои над останките на
най-голямото римско селище в Северна Африка - древният град Тамугади, днес наричан Тимгад.
Повече от век по-късно, през 1881 г.,
френски археолози започнали да правят
разкопки на добре запазените останки на
Тимгад. Градът бил основан от император
Траян през 100 г. сл.Хр. и бил разграбен
през пети век.

Изгубеният град Z
Този удивителен град
според учените е бил силно развит, имал е много инженерни структури,
които улеснявали живота В град Z била изградена канализационна система.
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