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Безплатно мобилно
приложение показва
опасните улици в Лондон
Ако не познавате добре Лондон и често използвате навигация, за да стигнете от
точка "А" до точка "Б", вероятно се изправяте пред следната ситуация - чудите се кой
маршрут ще бъде по-безопасен и през кои
улици всъщност не е добре да минавате, заради високи нива на престъпност. За щастие, вече има начин да сме по-информирани
за тези неща, благодарение на най-новото
мобилно приложение RedZone. Приложението работи на принципа на GPS навигациите и показва маршрута до търсената
от нас дестинация на принципа на Google

Maps. Когато трябва да стигнем до някъде,
то ще посочва възможните маршрути с оглед на нашата безопасност. В червено
се отбелязват местата, които са опасни и
трябва да избягваме, а в синьо - безопасните, през които можем да минем. Разделят се
на "сигурни" и "рискови" маршрути, които
ни водят от точка "А" до точка "Б".
Информацията,
предоставяна
от
RedZone, е винаги актуална, защото системата си служи с последните полицейски
данни за локациите, с новинарски статии,
както и със социалните мрежи.

Имотите на Острова са
поскъпнали с 47 000% от
раждането на Кралицата до днес

С настъпването на рожденият месец
на Кралицата, която ще празнува 90-годишния си юбилей на 21 април, ново
проучване разкрива, че през последните
90 години цените на имотите във Великобритания са се увеличили с близо 47

000%. Хората, изготвили
проучването, правят сравнение именно с Кралицата.
Когато тя се е родила, през
1926 година, средната цена
на една къща във Великобритания е била близо 619
британски лири. Днес за
същия имот британецът би платил средно
над 290 000 британски лири. Според експерти
шансът през следващите 90 години имотите в
страната да поскъпнат с още 47 000% е минимален. През последните 23 години жилищата
във Великобритания поскъпват средно с 6.7%

Швейцария отваря пазара
на труда за българи
От 1 юни 2016 година Швейцария премахва всички ограничения на пазара на
труда за румънски и български граждани,
съобщава румънската Медиафакс. Обаче се
уточнява, че могат да бъдат върнати мерки
за ограничаване на имиграцията, ако има
наплив от двете страни, пише news.bg.
Швейцарското правителство одобри
постановление, което предвижда свободен
достъп до пазара на труда за румънски и
български граждани
от 1 юни тази година.
През 2009 и 2014 година Швейцария удължи рестриктивните
мерки за българи и
румънци, но удължаването им изтича на 31
май 2016 година.
„Ако миграцията
от Румъния и България превиши с 10%
средната стойност за
последните три години, на 1 юни 2017 година или най-късно

на 1 юни 2018 година Съветът на федерацията ще може да въведе нови ограничителни мерки на вътрешния пазар на труда,
валидни до 31 май 2019 година”, уточнява
правителството в Берн. В момента броят
на румънските и българските мигранти в
Швейцария е доста малък, подчертава румънската медия. Швейцария не е член на
ЕС, но е част от Европейското икономическо пространство и от Шенген.

всяка година. Ако тази тенденция се запази, до 90-годишнината на принц Чарлс
през 2038 г. средната цена на един имот в
страната ще възлиза на 1.3 милиона британски лири. За същата годишнина, но на
принц Уилям (през 2072 г.) цените ще скочат до 11.3 млн. британски лири. Проучването не изключва и родения през 2013
г. негов син принц Джордж - когато той
празнува 90-годишния си юбилей, може
би британците ще събират средно по 86
милиона британски лири за къща.
Експерти уточняват, че това все пак
са относителни данни.

Спасиха българска
чистачка, третирана
като робиня в Лондон
Работодателката на жената я държала под ключ в банята на къщата
Млада българка, дошла с детето си
в Англия, е била спасена днес от полицията в Лондон. Жената е била държана
под ключ от работодателката си, но успяла да разбие стъклото на банята и да
избяга през него, съобщават от lentata.
com. Жената работи като чистачка в
Англия. Работодателката й обаче, не
била доволна от услугите й и я заключила със заплахата, че докато не изчисти както трябва, няма да я пусне да си
ходи. За случая разказва нейна сънародничка – Невена Стоянова. Тя търси
помощ в една от групите за подкрепа
във Фейсбук и моли някоя от българките в Англия да я свържат с подходящ
адвокат, защото се касае за спешен случай:
Тя подава сигнал в полицията в Лондон, където представят и записа като
доказателство. Междувременно третираната като робиня българка получава
смс от работодателката си, в която тя
твърди, че й дължи 100 лири за счупеното стъкло и ако не ги плати, ще я даде
под съд.
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Защо Великобритания трябва да остане в ЕС
Това е най-доброто решение според правителството.
Доводите си властите споделят в специална брошурка
Надя Йончева

В

средата на април лондончани осъмнаха с луксозна брошура, в която властите разясняват защо за британците е по-разумно да останат в рамките
на Европейския съюз. Припомняме, че референдумът, в който поданиците на Нейно
Величество ще вземат важното решение, е
само след два месеца - на 23 юни.
Защита на работни места, по-силна икономика, по-голяма сигурност - това са трите основни причини, които правителството
изтъква като основни при вземането на
решение, което "ще предопредели съдбата на поколения британци". Не е за пренебрегване и доводът, че Великобритания си е
извоювала „специален статут“ в ЕС, според
който няма да се присъединява към еврото,
ще може да контролира сама границите си,
няма да бъде част от последваща политическа интеграция на ЕС, ще има право филтрира някои от бюрократичните закони на
Евросъюза и ще наложи сериозни рестрикции върху правото на достъп до социалните помощи за новопристигналите мигранти
от ЕС.
Правителството особено силно набляга
на това, че оставането в рамките на Евросъюза ще гарантира запазването на работни
места. Според статистическите данни, над 3
млн. работни места в страната са свързани
с износа за Европа. Това са сфери като компютърните технологии, транспорта, финансовите услуги, хранителната промишленост, фармацията и дори космическата
индустрия. Към момента Европа е най-големият търговски партньор на Великобритания, тъй като европейските държави изкупуват 44% от целия износ на страната.
Единният европейски пазар има над 500
млн. потребители и е 5 пъти по-голям от
този на Великобритания. Той дава възможност на британските компании да изнасят
по-лесно и ефективно своята продукция,
създавайки същевременно работни места.
Членството на Великобритания в ЕС
привлича и нови инвестиции към Острова, като само за последното десетилетие
чуждестранните компании са инвестирани
в страната над 540 млрд. британски лири,
което прави 148 млн. на ден.
След като подчертава икономическите
последици за държавата, документът разглежда рисковете от напускането на ЕС,

които касаят британците в личен план, а
именно: икономически шок, който би повлиял върху стабилността на британската
лира, с последващо понижаване на жизнения стандарт, както и последици за милионите британци, пътуващи за Европа, като
по-скъпи и усложнени бюрократично пътувания. Милионите англичани, които вече
живеят в страни от Европейския съюз, биха
изгубили безплатното здравеопазване, което ползват понастоящем в тези държави.
Евентуално излизане от ЕС би довело до
десетилетия несигурност в икономиката на
Острова. То би наложило и необходимост
от търговско предоговаряне с над 50 други
страни по света.
Не на последно място, не трябва да се
пренебрегва и болната тема за контрола на
държавните граници и имиграцията. Великобритания не е част от свободната гранична зона на ЕС, което дава право на властите
да реализират проверка на всички влизащи
на територията й граждани, включително
на тези от страни от Европейския съюз. По
отношение на мигрантите според последната договорка, извоювана от премиера Дейвид Камерън, новопристигналите от ЕС да
нямат пълен достъп до социалните помощи
на страната, преди да са живели и работили
тук минимум 4 години. Същевременно напускането на ЕС няма да гарантира по-малко мигранти от страните-членки. Пример
за това е Норвегия, която преди години
беше принудена да приеме право на живот
и работа на териториятата си, на граждани
от Евросъюза, без да има право да им откаже съдействие.
Сигурността е друга причина за ненапускане на ЕС. Като член на Евросъюза, британската полиция разполага с достъп и тясно сътрудничество с полицейските служби
на 27 друг държави в Стария континент
- от пръстови отпечатъци до ДНК анализи.
Това сътрудничество улеснява издирването
и залавянето на терористи. Така например,
според статистически данни, от 2004 година насам над 7 000 заподозрени са били екстрадирани от страната и 1 000 са осъдени,
ползвайки т.нар. European Arrest Warrant.
Основната идея, която се налага за момента е, че членството в ЕС носи несъмнено
повече изгоди за Великобритания, отколкото взема. Така от всеки британски паунд,
платен за данъци, едва малко повече от 1
пени отива за ЕС. "Членството е Европейския съюз означава, че вие и вашето семейство ще имате право да живеете, работите

или учите във всяка една от останалите
27 страни-членки. То ви гарантира повече
работни места, сигурност и икономическа
стабилност. Само в ЕС Великобритания е
водеща сила в света - именно действията на

ЕС доведоха до забраната за разпространение на ядрено оръжие в Иран и осигуриха
водещата роля в борбата срещу световните
климатични промени", пише в дългия 16
страници документ.
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Пак се прочухме
по света!

О

тново се прочухме по световните медии заради т.нар. „граждански арести”
на бежанци в България. Сега пък Би Би
Си публикува материал за аматьорското видео,
което показва как отряд за "граждански арести" спират чужденци в близост до границата и
връзват ръцете им със "свински опашки",докато чужденците, трима мъже от Афганистан, са
легнали на земята.
Един от нашенците се чува да казва: „Никаква България,отивайте в Турция”. Видето е
заснето в Странджа, посочва се в материала,
планински терен близо до турската
граница. Един от полицаите по границата
Антони Ангелов казва, че подобни арести са
нелегални. От медията информират, че по гра-

ницата ни е издигната ограда от 95 км.
Мигрантите казват, че идват от Афганистан,
а видеото бе главна тема по родните медии.
Този, който казва на бежанците да си отиват в
Турция на развален английски,
има мачете в ръцете. Бежанците изглеждат
уплашени и не се съпротивляват, съобщава Би
Би Си. От медията припомнят, че това не е първият подобен граждански арест за България.
Вече се прочухме с Динко от Ямбол, който
заедно със свои другари, яхнали АТВ-та обикаля границата и също залава бежанци. Той
спечели национално признание, посочва изданието, след като залови 12 мъже от Сирия, три
жени и деца.
На видеото, заснето на мобилен телефон, се

вижда как те лежат на земята безпомощни, докато чакат полицията, а Динго ги обижда. „Новини Лондон” припомня, че Районна прокуратура - Малко Търново, е започнала досъдебно
производство за извършено противозаконно

лишаване от свобода на чужди граждани.
Повод е именно видеоклипът с последните
‘Граждански арести”, за които полицията предупреждава,че са много опасни и е добре да се
търси съдействие от полицията.

Еврокомисията: България и
Румъния са готови за Шенген!
Еврокомисията смята, че България и
Румъния са изпълнили всички искани условия за присъединяване към Шенгенската
зона, информира РИА Новости, като се позовава на своя източник представителя на
ЕК Мина Андреева. „Тепърва трябва единодушно решение от всички страни-членки
на ЕС”, каза тя пред журналисти в Брюксел.

Участниците в Шенген са 22 страни от 28
членки на ЕС. Великобритания, Ирландия и
Кипър не са в Зоната, а Румъния, България и Хърватия се надяват да станат част от
нея.
Европейски лидери не веднъж са заявявали, че Шенген представлява заплаха за сигурността на границите.

Кузов – кандидат за президент?
Предстоящата битка за президент ще е повече от интересна...и оспорвана! Вече стана
ясно кой ще е един от кандидатите и това екс
народният представител от „Атака“ Владимир
Кузов, раззкрива той самият пред „24 часа“.
Той вече си е избрал вице и това ще е Борислав
Ноев, негов колега от парламента. Кузов ще
залага на своята гей ориентация, както се разбира от неговите думи, като с товаа целял да
привлече гласоподаватели от хомосексуалните
среди. Кандидатурата на Кузов щяла да бъде
издигната от варненски инциативен комитет.
“Ако стана президент, ще бъда човекът със
силна ръка. Много хора биха казали: “Какво

Минималната заплата във Великобритания седем пъти над най-ниската у нас
Минималното работно възнаграждение на
Острова от 1 април 2016 г. официално стана
седем пъти по-високо от най-ниското в България и три пъти от минималното в Полша,
съобщи британското издание "Дейли Мейл".
Британската медия цитира данни за двете
европейски държави, сравнявайки ги с увеличението на заплатите във Великобритания.
Изданието обръща в британски лири минималното възнаграждение в България на час,
което възлиза на по-малко от паунд. В същото
време сравнява и заплащането в Полша, което

е двойно по-високо от това в родината ни –
малко над 2 лири за час.
Данните на Европейската статистическа
служба, цитирани от "Дейли Мейл", целят да
подкрепят предложенията на някои министри, според които решението на британския
финансов министър Джордж Озбърн за въвеждане на по-високо и плавно повишаващо
се минимално възнаграждение ще доведе до
привличането на все повече мигранти от страни като Полша и най-вече България, където
финансовият стимул за работа е нищожен в

сравнение с това, което предлагат работодателите в други европейски държави.
Медията припомня, че 1.6 млн. европейци
са се преместили на Острова през последните
10 години, повечето от които именно заради
ниско заплащане в родината им. Масово мигрантите търсят по-високо възнаграждение за
труда си, както и по-добри условия на работа.
Според промените от 1 април, всички работодатели във Великобритания са длъжни да плащат на служители, които са над 25-годишни,
минимум по 7.25 британски лири на час.

ще направи тази мека китка” Бих отговорил
така: “Неща, които много други твърди китки
няма да направят”, категоричен е Кузов, цитиран от изданието. Той е осъден за секс с непълнолетно момче през февруари 2009 г. Наказанието му е 3 г. условно с 5 г. изпитателен срок.
Кузов споделя, че откакто разкрил гей ориентацията бил буквално нов човек. Отрича да
го привличат малки момченца. По думите му,
България щяла да стане водеща сттрана, ако
бъде избран гей за държавен глава. Бившият
атакист планира да повдигне дебата за гей браковете. Програмата му предвижда също така
амнистия за затворници.
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Слави Трифонов с грандиозен
Валя Балканска
ни
концерт
в зала „Уембли“

Треска за Шекспир на
гостува
в Лондон
2 март
Билетите
за шоуто
в една от на
най-големите
Острова, честват 400
зали в Лондон – на привършване
години от смъртта му
Г
Космическият глас на България Валя Балканска ще ни гостува в Лондон на 2 март. За този
ден е планиран големият концерт "България - от
рандиозен
ще изнесе
Слави
векове
за векове" концерт
на BBR Foundation
и BBR
TV,
Трифонов,
заедно празник
с „Ку-ку3бенд”
по случай
националния
март. в Лондон. сЗаБалканска
да могатщедабъде
присъстват
много
Заедно
и известният
гайповече
фенове,
първоначално
обявеният
дар Петър
Янев, а двамата
ще изпълнят
най-емконцерт
в залародопски
„Трокси”
ще бъде
преместен
блематичните
народни
песни.
В представлението
щесрещу
взематедноименния
участие много
в зала
„Уембли” точно
групи за български
народни
и танци както
стадион.
Тя побира
цели 12песни
500 души.
от “Скъпи
Великобритания,
такав ипетък,
от други
приятели,
1 държави
април, вв
предаването обявихме, че имаме нова дата
за концерта в Лондон. Това бе наложено поради хилядите настоятелни молби на наши
съграждани от Албиона, които не бяха могли да си закупят билети за зала “Трокси”.
В резултат на това и в резултат на нашето
искрено желание да зарадваме възможно
най-много българи, които искат да присъстват на концерта на Слави и “Ку-ку бенд”, на-

Европа.
Концертът е от 19:00 часа в зала Millfield Arts
Centre. Адресът е: Silver Street, Edmonton, N18
шият
1PJ. екип успя да договори по-голяма зала,
а именно
Arena Wembley”,
обясниха
Цената SSE
на билета
e 20 паунда.
Билетиотза
екипа
на “Шоуто
назакупите
Слави”, цитирани
„24
концерта
може да
онлайн ототсайта
часа”.
на Millfield theatre - https://www.enfield.gov.uk/
“Тъй като организационно се изисква
millfield/homepage/18/whats_on_millfield_theatre
време за подготовка, тази дата беше насроИнтервю
с шефа
на ВBBR
TV Свилен
Григоров
чена
за месец
май.
петък,
1 април,
ние
- на стр. 10чеи датата
11
обявихме,
е 22 май, но докато течеше записът на предаването, получихме потвърждение от британска страна, че залата
може да бъде наета за 21 май, събота, което
ние искахме още в самото начало, имайки
предвид, че много хора ще пътуват, за да
присъстват на концерта. Така че концертът
ще бъде на 21 май и когато имаме напълно
договорени условия с организаторите, ще ви
съобщим всички подробности”, казват още

Тази година се навършват 400 години от
смъртта на Уилям Шекспир. На 23 април
1616 г. бардът умира в родния си Стратфорд
на Ейвън, но пиесите му продължават да
живеят пълнокръвен живот и днес. Театри,
университети и издателства по цял свят
ще отбележат юбилея. Разбира се, родината на Шекспир Великобритания предвожда
честванията.
от екипа.
Легендите на киното и театралната сцена
Организаторите
на мащабната
проИън
Маккелън и Джуди
Денч са сред звездиявате,обявиха,
че
макар
да
е
изместено
в
които ще вземат участие в празненствата
по-голяма
зала,
шоуто
вече
е
почти
разза юбилея на драматурга, съобщи Би Би Си.
Shakespeare Live! на Кралската Шекспирова компания, в който те ще вземат участие,
ще бъде излъчван по Би Би Си 2. Заедно
със звездите
от филмите
за 007 ихоро
"Властенародници
се хванаха
на голямото
на
централния
площад, в което
се включиха
линът на пръстените"
в постановката
ще исе
белгийци,
и туристи.
включаткакто
Джоузеф
Файнс - изиграл барда в
"Нашият град
- Брюксел,
бе "Влюбеният
ранен, но
наградения
с "Оскари"
филм
никой
няма
да
ни
спре
да
живеем,
обичаме,
Шекспир", Английската национална
опера,
работим
и
танцуваме",
заяви
Кристалина
Бирмингамският кралски балет, певецът
Георгиева,
приветствайки
участниците
в
Иън Бостридж
и поетът рапър
Акала.
хорото. Георгиева заяви, че Голямото хоро
Междувременно режисьорът на "Спексе организира най-вече заради емоцията на
тър" Сам Мендес продуцира "Кухата корона:
българите, когато се хванат заедно на него,

Войната на Розите" с Бенедикт Къмбърбач,
Джуди Денч, Кийли Хоус, Софи Оконедо, Хю Бонвил, сър Майкъл Гамбън и Том
Стъридж.
Под режисурата на Ръсел Дейвид "Сън
в лятна нощ" ще претърпи нова адаптация
с участието на Мат Лукас, Максин Пийк,
Джон Хана, Илейн Пейдж, Ричард Уилсън
и Бърнард Крибинс (по Би Би Си 1). Радио
продадено.
искате
да зърнеБи Би Си 3 За
пъктова,
ще сеако
настани
в Стратфорд
те
любимците
си
на
живо
в
Лондон
и да
на Ейвън между 22 и 24 април, за да излъчуете
любимите
си
хитове,
побързайте
чи нови произведения на поетесата лауреат
иКаръл
се запасете
с ценната
хартийка.
Ан Дъфи
и адаптация
на "Крал Лир"
с участието на Иън Макдърмид (император
Палпатин от "Междузвездни войни").
"Шекспир е в нашето ДНК. От 90 години
ние излъчваме
произведенията
му пред
някакто
и за да бъдат
демонстрирани
културата,
и обединението
на не
Бългаколкокрасотата
поколения,
но никога досега
сме
рия.
правили нищо толкова дръзко и авантюрисСпециални
на тазгодишното
събитично,
както вгости
момента",
заяви генералният
тие
бяха
танцьорите
от
ансамбъл
"Разлождиректор на Би Би Си Тони Хол. Той допълки
които Би
откриха
ни,мераци",
че през 2016-а
Би Сипразненството.
ще осъществи
Минути
по-късно те бяха последвани от
своята най-важна мисия - да използва всичбългари и почитатели на народните танци.
ките си ресурси с цел да направи Шекспир
Сред тях имаше и хора от Белгия, Герма"неустоим за всички, по целия свят".
ния, Австрия и Великобритания.

Кристалина Георгиева поведе традиционното българско хоро в Брюксел
За четвърта поредна година се изви
традиционно българско хоро на "Гранд
плас" в Брюксел, което е част от фестивала Balkan Trafik!. Хорото беше поведено от
заместник-председателя на Европейската
комисия Кристалина Георгиева. Културното събитие се организира именно по нейна
инициатива, предаде "24 часа". При засилени мерки за сигурност и в присъствието
на десетки военни и полицаи, нашите съ-

Завършил в UK счетоводител
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Откриване на банкови сметки
Смяна на шофьорски книжки
Помощ за изкарване на NiNO
Изготвяне на данъчен номер (UTR)
Връщане на години за трудов стаж
Обжалвания на глоби за неподадено годишно
приключване
Всички видове помощи
Регистрация за CSCS card
Връщане на данъци
Счетоводство на Self-employed and Company Payroll
Самолетни билети
Превод от английски на български

Деси – 07415667932 ; 03300100125

Машинно почистване
на мокети, килими,
пердета и мека мебел.
Българска почистваща
компания.
Преференциални цени
за българи

Mobile: 0788 990 8629
Free: 0800 411 8778
www.multiclean.uk.com
Carpet Cleaner London (Multi Clean PRO Ltd)
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Как Румен вижда България от Острова
Ако в родината си живял с чувство на безсилие и това не се промени,
нямаш стимул да се върнеш от чужбина
Диана Тушева, БГНЕС

Р

умен Чолаков е млад, амбициозен,
добре образован адвокат, живее и работи основно в Лондон. Той е един от
двата милиона българи зад граници и един
от солидното число наши сънародници, които са предоставили своята компетентност,
умения и знания в полза на чужда икономика, а не на българската.
Пред БГНЕС Румен сподели за своите години извън страната, за радостите и страховете си, за кариерата и живота си с всичките
му цветове и нюанси.
„На 16 години заминах за Лондон - участвах в конкурс на българската асоциация по
четене и спечелих стипендия да уча гимназия в столицата на Великобритания. В началото бях там без семейство и приятели, и
така вече 8 години, родителите ми са тук, в
България, но вече не бих казал, че съм сам,
радвам се на близостта на много хора”, започна разказа си той.
И продължава: „Забелязал съм, че на колкото по-ранна възраст заминеш извън страната, толкова по-лесна е адаптацията. Аз
дори на 16 години се чувствах отворен към
света, с вълнение към всичко ново, макар и с
известна носталгия към дома.
Сещам се, че в първата година в Лондон
живяхме в една къща шест ученици, които
не бяхме англичани. Между нас имаше и
двама японци, със слабо познаване на английския език. Първата седмица закусвахме

сутринта, един от японците – Юкио, влезе в
кухнята, аз го попитах простичко колко е часът, а той ми отвърна: Да! Това бе един малък
епизод от нашето ежедневие на тема „загубени в превода”. Така е винаги в началото…
Другото, което си спомням е, че в училището бяхме 1400 души и сред тях се оказахме двама българи, дори - в един клас от 20
души. Разбирате колко е малка математическата вероятност това да се случи. Въпреки
тази щастлива случайност първите три седмици не знаехме един за друг, че сме българи. Любопитна подробност е, че в неговото
семейство майка му е българка, а баща му нигериец, поради което беше с нигерийско
име. Говорихме си дълго време на английски
до един ден, в който той с изненада ме чу да
говоря на български по телефона. След това
продължихме общуването си само на български”, смее се Румен Чолаков.
„Интересното е, пак заради случайността,
че и двамата живеем в Ню Йорк в момента.
И, разбира се, отново поддържаме близка
връзка. Наистина постоянната ми месторабота като адвокат е в Лондон, но в американска кантора и затова сега съм за шест месеца
на стаж в централата на компанията”, уточнява той.
С глобализацията и комуникациите човек като мен се чувства повече гражданин на
света, но в същото време имаш възможност
да запазиш и собствената си идентичност,
смята Румен. Радвам се, че често мога да се
връщам в България, да общувам с много
българи и това ми е помогнало да съхраня

българското. Затова се чувствам преди всичко българин, уверено заявява той.
“За съжаление, наблюдавам поколенията
българи, заминали преди нас в чужбина и
при тях се усеща едно отчуждение. Но то е
обяснимо, защото те не са пътували до родината си така често, както ние, смята Румен. Често се събираме приятелския кръг от
българи в Лондон. Самият аз следя политиката у нас, новините, ядосвам се понякога.
Нормално е да си говорим как да се оправят
нещата в България. И моят отговор на този
въпрос е: с воля. Звучи малко като клише, но
аз лично не смятам, че процесът към негативи у нас е необратим”, казва той.
Не забравяйте, че има много българи зад
граница - дали са 2 млн. или 2.5 млн. Души,
няма особено значение, тъй като на фона на
населението процентно те са твърде голям
брой. За държава от 7 млн. души, на която
тепърва й предстои да догонва страните от
богатия клуб на ЕС, този процент извън пределите й е изключително ценен ресурс, който сме загубили, констатира Румен.
Смятам, че ни е необходима целенасочена
политика за връщането поне на част от тези
българи, защото демографски и икономически страната ни се нуждае от тях. Каква да
бъде тази политика? Веднага правя уговорката, че няма как на този етап заплатите да
бъдат вдигнати драстично, си дава сметка
Румен. Но това не е най-важното, защото
отношението към теб и средата, в която живееш са определящото, а не толкова парите.
Не са за подценяване и възможностите за

кариерно развитие. Схематично казано, ние
отиваме на Запад, учим и започваме работа в
големи корпорации, т.е. влизаме по отъпкания път на една установена система, в която
ние сме като гайка или част от тази машина.
Но от друга страна, в България можем наистина да проправяме пътеки за нови неща всичко онова, което можем да оставим след
себе си един ден. Но… ако имаме тази среда,
повтаря той.
Не отричам, че се нуждаем от определен
добър стандарт - без него не може, без него
не можем да говорим за връщане назад, но
над него са отношението, средата, уважението към труда ни, уверява Румен.
Второто важно нещо е законът, поставя
той другият акцент. И вярата в правосъдието в България. Защото дори и да имаш добра
заплати и високи финансови възможности,
ако няма справедливост и живееш с чувство
на безсилие, животът ти се обръща в изпитание, смята той. Докато няма у нас действаща съдебна система, докато няма наказани
в затвора престъпници, мутри и политици,
нищо няма да се промени. И българите в
чужбина няма да имат мотивация да се приберат обратно, убеден е младият ни сънародник.

Цветелина и Валентин - двама успели и щастливи българи в Лондон
Диана Тушева, БГНЕС

З

а разлика от други наши сънародници,
те са двама - заедно се борят, заедно
преживяват възходи и неуспехи, заедно
пробиват в Лондон.
Умни са, образовани, реализирани и
щастливи. Не е за вярване, че това се случва
в този все по-изнервен и опасен свят. Но такива красиви хора като Цветелина Пенкова
и Валентин Михов, може би, съществуват, за
да доказват на света, а и на родната си България, че не всичко е изгубено. Че надеждата
е в нас самите, в начина, по който гледаме на
проблемите, на себе си и на всичко, което се

случва.
И двамата са завършили в Оксфорд, днес
тя е инвестиционен банкер, а той - финансов
консултант.
Доволна съм от живота си в Лондон, имам
много приятели, докато учех там, а и сега - в
работата си, признава Цветелина. Лондон е
интернационален град, има хора от всички
краища на света - въпросът е да се научиш да
общуваш с тях. Засега съм доволна, но гледам
напред, смее се тя. Е, няма тази свобода, която е имала, докато учи, но оценява позицията, на която е в момента и се опитва да бъде
щастлива с това, което има. Трудно й е било
да се пребори за мястото си на инвестиционен банкер в Лондон, защото конкуренцията

е била много голяма.
Цветелина е учила и в Италия. Приятелят
й се шегува с нея, че от време - на време й се
иска да се прибира не в София, а в Милано.
Това е така, защото животът там е по-спокоен
– културата и комуникацията между хората
в италианския град са близки до българския
манталитет, което сваля всякакви бариери в
отношенията между хората.
Цветелина все още не знае дали би останала дългосрочно в Лондон, но засега се
чувства добре. Не съм усетил никакъв, дори
намек на дискриминация за това, че съм от
Източна Европа, разказва Валентин. Имало е
напрежение преди три-четири години, но то
е било следствие от целенасочена пропаганда. Това вече е минало.
В Лондон се ценят образованите хора и
най-вече опитът, който имаш, продължава
той. Важното е каква работа можеш да свършиш, а не какъв си и какъв е цветът на кожата и очите ти. Харесва ми, че в този град има
удивителна интеграция между различните
култури и хора, смята Валентин.
Попитах ги кое точно ги спира да се върнат и да работят в България? От професионална гледна точка в България не е същото,
защото Лондон е най-големият финансов
център в Европа и за реализация в тази сфера
е по-доброто място, отговаря Валентин. Това
не означава, че у нас няма подобни възможности, но изисква повече труд да намериш
подходящите работни места и да се докажеш.
Валентин казва, че в Лондон човек с неговата квалификация е буквално бомбардиран

от предложения за работа. Да, не е лесно да
те приемат навсякъде, но възможностите са
факт, категоричен е той. Заплащането е другата интересна тема - в тази сфера, в Лондон
плащат много, макар че и животът е доста
по-скъп, отколкото в София. Не само парите,
но и стресът там е в повече, но когато човек
е млад по-лесно го понася, смята Валентин.
Дали си мечтаят за семейство, за собствен
дом? Определено в Лондон е трудно млад човек да мечтае за собствено жилище, дори и да
е англичанин. А и става все по-трудно, но в
момента тези неща за Цветелина и Валентин
не са приоритет. Те просто работят, живеят и
се радват на всичко, което им се случва.
В свободното си време стават пътешественици. Измислили са си оригинални, интересни и не особено скъпи екскурзии в Лондон.
През уикенда си избират даден квартал и се
разхождат в него, намират малки ресторантчета, оглеждат забележителностите му. Градът е толкова голям, че е трудно човек да го
обходи и опознае дори в рамките на няколко
години, казват те. А и градът постоянно се
променя и винаги има какво ново да видиш,
допълва Цветелина.
Според нея България трябва повече да се
рекламира на Запад. И двамата с Валентин са
канили свои приятели от Великобритания на
гости у нас и всички те са били безкрайно изненадани от видяното и чутото. Ние всички,
не само държавата, сме длъжни да градим образа на България, това особено важи за хора
като нас, които работят и живеят извън нея,
смята Цветелина.
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Българи
на колела
превземат
Брайтън
Родното участие на
благотворителния вело-маратон
обещава да е запомнящо се!

П

о традиция и тази година
ще се проведе колоездачен
маратон между Лондон и
Брайтън. Вело-разходката ще се
случи на 19 юни и макар да ви се
струва, че до тогава има страшно
много време и има шанс да се включите дори в последния момент,
нещата не стоят съвсем така.
Маратонът, организиран от английската благотворителна организация British Heart Foundation
се радва на изключителна популярност като само за последната
година в него са се включили над 30
хиляди души. А срокът за записване е до края на април, в противен
случай, дори и да сте най-големите
ентусиасти на колелото и всички
„да ви дишат прахта“, няма да
можете да се включите в приключението, дълго малко над 75 километра.

Гергана Бойчева
Запознахме се с Розалия, или както я наричат приятелите Рози, именно по случай
наближаващия маратон. Родена в Троян,
тя живее в Лондон от повече от 10 години,
а страстта й към карането на велосипед варира от далеч по-дълго време. Това е и любимият начин на Рози да опознава британската столица, защото „макар че е огромен и
много динамичен град, карането на колело
в Лондон ми дава възможност да опозная
нови райони, да видя как се променя градът...А да не говорим колко е полезно за
здравето и кондицията на човек.
Рози е човекът, който организира българите
в Лондон, а и не само тях, защото споделя,
че има най-различни приятели от над 10
държави, да се включат отборно в тазгодишния маратон до Брайтън. Идея, която
ние подкрепяме горещо и вярваме, че има
достатъчно нашенци на Острова и в частност в Лондон, които буквално да „отвеят“
англичаните на колело.
Вижте какво ни сподели изключително
енергичната, позитивна и зареждаща Рози
малко повече от месец преди вело-разход-

ката.
- Здравей, Рози. Намираме те в парка,
където поддържаш форма с разходка и
тичане.
- Да, в момента правя лек джогинг, съчетан
със спортно ходене, така че, ако ви се сторя
леко задъхана, това е причината (смее се).
- Причината да те потърсим, е маратонът между София и Брайтън, в който
ти ще участваш за трета поредна година. Ще ни разкажеш ли малко повече
за самото събитие?
- Събитието действително е много интересно и всяка година събира страшно много
хора. Горе-долу участие взимат 30 хиляди души. То се организира от British Heart
Foundation и с цел спонсориране на фондацията за научни цели. Средствата се използват и за оказване на помощ на пациенти със
сърдечни заболявания, както и различните
медицински изследвания, с които се занимава организацията, подпомагане на хора
с проблеми със сърце, кръв и тн. Искам да
отбележа, че това не е състезание, всеки се
представя според възможностите си. Така
че никой не трябва да се стряска като си мисли, че няма да се справи или, че ако не стигне едва ли не, навреме, ще се изложи.
-Как протича самият маратон? Не е е
ли малко сложно с толкова много хора,
предвид, че всеки кара колело с различно
темпо и скорост?
- Да, именно за това всеки може да тръгне
по различно време. Най-ранният стартов
час е 7 часа сутринта, на групи по 10 души
ни разделят. Има 10 точки, локации, които трябва да се преминат, за да се каже, че
даденият участник се е справил успешно.
Общо взето, стигнете ли до края – тоест до
Брайтън, смятайте, че сте се справили. Независимо колко време ви е отнело. Не това
е най-важното.
- Спомена, че обиколката се провежда с
цел благотворителност. Всеки участник ли трябва да се включи с конкретна
сума и то в какъв размер трябва да е
тя?
- Да, идеята на маратона е изцяло благотворителна. Именно тук идва заблудата на

много хора, които си мислят, че непременно трябва да разполагат с голям бюджет, за
да вземат участие в подобно мероприятие.
Това съвсем не е така. Да, ако разполагате
със средства, има много заможни хора в
Лондон, можете да дарите колкото прецените за необходимо. Но има начин да помогнете и без да давате, да кажем, месечната си
заплата, организаторите са го измислили.
-Какъв е той?
Всеки участник в колоезденето се регистрира със заплащане, което е в размер на 40 паунда. Това е стартовата сума, която от ваше
име отива за благотворителност.
Но освен тях може да си поставите за цел и
да съберете спонсорство по желание.
-Какво ще рече това?
- Всеки, който няма възможност да даде повече от тези 40 паунда, които са задължителни за участие, може да бъде спонсориран
от организаторите като предварително заяви каква дистанция смята, че ще може да измине. Например, аз си поставям лимит 100
паунда, което съответства на това до коя
от 10-те точки по пътя от Лондон до Брайтън ще успея да стигне. Ако няма проблем
да вземе въпросната дистанция, то парите,
съответстващи на нея, отиват директно за
благотворителност. Реално те не са мои, но
отиват от мое име в British Heart Foundation.
Няма преминаване на въпросните пари от
„ръка на ръка“, всичко е прозрачно и напълно ясно.
- Колко е разстоянието и от къде стартира обиколката в Лондон?
- 54 мили е разстоянието, което се равнява на малко над 70 километра. Стартът е
от Clapham Junction в Лондон и се стига до
„Брайтън бийч“.
-Не е малко разстояние. За колко време
успяваш да го вземеш обикновено?
-Моята цел е, ако успея, разбира се, да го
направя за около 6 часа. Макар че, това в
крайна сметка е разходка за забавление. По
пътя има спирки, където човек може да си
купи напитка, бургери, да се запознае с други хора, да си почине...Така че ако успеем от
8 сутринта, докъм 14-15 часа да стигнем си
е постижение.
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-А как се връщате обратно към Лондон,
не сте ли вече прекалено изморени, за
да карате?
-Ами има хора, които си тръгват по-рано, за
да могат да са навреме обратно в столицата.
За мен лично обаче, това е, не бих казала чак
„непостижимо“, но на този етап не смятам,
че бих могла да го направя. За това самата организация се грижи за транспорта на
връщане, всичко се случва през тях. Те имат
автобуси, които превозват самите хора, а
колелата се товарят на камиони, които ги
следват.
-Има ли много българи, които се включват в тази инициатива?

-За мое голямо съжаление не толкова, колкото би ми се искало. Тази година обаче, ще
има нашенци, които ще вземат участие в
моя отбор. И ако стане както предишни години и се съберем 7-8 души, със сигурност
ми се иска да направим нещо, за да покажем
кои сме и от къде идваме!
- Какво се върти в главата ти?
- Ами мисля си за тениски, или, да кажем,
някакво знаме...Нещо, за да се види кои сме,
че сме горди, че сме българи и се състезаваме от името на България. С това, разбира
се, не искам да казвам, че е задължително
условие само българи да се включват, но
аз лично бих се радвала искрено това да се
случи, за да направим нещо
интересно и цветно тази година.
- По мои наблюдения и
впечатление, предвижването с колело в България не е особено на почит,
ако мога така да се изразя. Дали заради малкото
велоалеи, дали заради
факта, че шофьорите не
са особено толерантни
към колоездачите...Причини много. За разлика
от други европейски столици като Амстердам
и Брюксел, например, в
София малко хора дори
не смеят да оставят
колелото си на някой
велопаркинг от страх,
че ще му го откраднат.
Защо според теб това
е така и до колко влиае
върху културата на българина и интегрирането
му в Европа и европейските привички и навици?
- Не съм се прибирала от над
10 години в България, така

че впечатленията ми не са особено пресни.
Но имам приятели, които са ми споделяли,
че действително в големите градове в страната няма никакви правила и за това, съответно, има по-малко колоездачи. Радвам се,
че има все още хора, за които да карат велосипед е част от живота им, нещо като хоби,
спорт и тн, които се осмеляват, защото това
е точната дума що се отнася до условията в
София, да кажем, да се придвижват по този
начин. Но определено не е както е, да кажем
в Холандия, Норвегия, Белгия, Швеция и тн.
Надявам се това да се промени някой ден. В
този ред на мисли,
бих искала да се обърна към всички ваши
читатели, които живеят в България и следят
какво се случва в Лондон,
да използват тази информация, за да се
вдъхновят и евентуално нещо такова да се
случи някой ден и в България. Искрено бих
се радвала на такъв развой на събитията.
-Ние лично, с радост бихме се включили
в обиколката. Би ли повторила финално кога се случва тя и къде хората могат да се запишат за участие?
- Записването се случва чрез страницата на
British Heart Foundation. Има определени
места обаче, така че не е зле всеки, които
иска да се включи да побърза. Защото, спрямо опита ми от други години, бих могла да
кажа, че до края на април те се изчерпват.
Самата вело-разходка „От Лондон до Брайтън“ е на 19 юни. На мен лично, първият
път ми се случи да се запиша, но да няма
места и съответно ме сложиха в листата на
резервите, ако случайно някой не дойде или
се откаже, да се включа аз.
-Кой е най-куризният случай, на който
си се натъквала като участник във вело-разходката?
-Не бих го нарекла точно „куриозен“, колкото трагичен. Беше преди години. 400-500
души с колелета попаднахме в нещо като
задръстване пред един хълм, финалният,
който е и най-стръмен и труден за взимане.

Малко по-късно, след като чакахме часове,
разбрахме, че някакъв човек е получил сърдечен удар, след което е починал. Беше истински страшно, защото реално, може да се
случи на всеки.
-Имате ли си традиция, когато стигнете благополучно от Лондон до Брайтън?
-Да, да хапнем „фиш енд чипс“ на брега. Винаги го правим.
-Има ли нужда да имаме някаква специална спортна подготовка, за да се
включим в маратона?
-Не, в никакъв случай. Във вело-обиколката
участват всякакви хора – възрастни, с деца...
Има с колелета – тандеми, има с триколки...
Всичко е от една страна за майтап, от друга
за социализация. Искам да успокоя всички, които се притесняват, че нещо може да
им стане или да им се случи, че на пунктовете – 10-те, където може да се спира, има
спешна медицинска помощ, както и техници, механици, които своевременно могат да
реагират и да оправят колелото ви, ако спукате гума, да кажем. Всичко е много добре
маркирано, пътят е обозначен перфектно,
даже някои пътища са затворени специално
за целта. Шофьорите са изключително толерантни.
Моите впечатления са положителни, тъй
като е забавно и се минава през красиви полета и селца, хълмове и горички. Хора излизат да гледат и подкрепят велосипедистите
и да им дават кураж. По пътя има няколко
хълма и тези, които не могат да ги изкачат,
слизат и бутат колелетата. Може да изглежда смешно, но помага.
Като българи, чрез участието си във вело-разходката имаме възможност да покажем, че не сме в Англия само, за да работим,
а и за да се забавляваме. Освен подкрепяйки добрата здравна кауза на The British
Heart Foundation, даваме нещо обратно на
Великобритания. Така че, хайде, мятайте се
на колелетата и да отпрашваме!“
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Криворазбраната демокрация
и задължителното гласуване
Теодора Иванова

М

ного преди зараждането на т. нар.
„демокрация” у нас, Уинстън Чърчил е казал: „Демокрацията е възможно най-лошата система за управление, с
изключение на всички останали, вече опитани тук и там”. В днешно време онези, на които им е изгодно, често извъртат думите му,
за да ни убедят, че това е най-добрият начин
за управление на една държава. Но всъщност Чърчил далеч не е искал да каже това,
а нещо съвсем различно. Нещо, което става
все по-ясно осезаемо с всеки изминал ден.
Ние, българите, каквото и да правим в политическо отношение, каквато и система да
пробваме, какъвто и „спасител” да изберем,
все не ни се получава така, както е запланувано. Всеки следващ лидер ни заблуждава с
празни обещания и си тръгва с пълни джобове, докато ние затъваме все по-дълбоко в
калта. Някои ще кажат, че днес поне си избираме блатото – нали живеем в демократична
страна… Но дали е действително така?
Много често си задаваме именно този въпрос: България демократична страна ли е? И
кое по-точно й е демократичното? Чудим се
защо родителите ни си спомнят през сълзи за
социализма – време на ограничения, заблуди,
тайни и пълно информационно затъмнение.
Повтаряме си клишета като „свобода на словото”, „право на глас”, „демократичен избор”,
„власт на народа” и си мислим, че днес живеем що-годе добре. Но вътрешно осъзнаваме,
че далеч не е така. Че нещо в системата ни е
криворазбрано, недомислено, деформирани
и нагласено според нечии интереси, които
далеч не засягат нашите. И че колкото и да
сме свободни в мислите си, в действията си
всъщност не сме.
Криворазбраната демокрация личи все

по-осезаемо с всеки изминал ден, с всяка
следваща промяна от управляващите, която
още повече ни свива в бедните пропукани черупки и ни кара да си броим стотинките и да
поглеждаме замечтано към глобуса на прашното ни бюро. Една такава промяна е идеята
за въвеждане на задължително гласуване,
представено като нещо, на което трябва да се
радваме, а не като това, което всъщност е –
тотална опозиция на идеята за демокрация.
Действително е важно да гласуваме – реално по този начин се възползваме от основното си демократично право. Управляващите тълкуват нашия отказ от упражняване
на това право като отказ и от самата демократичност на страната ни. Защото така им
е угодно. Така оправдават действията и бездействията си, мислейки, че ние не заслужаваме народовластие, щом не знаем как
да изиграем ролята си в него. И те поемат
конците, водейки ни като заблудени кукли в
своя театър на властта. Така разбират те демокрацията. А разбираме ли я ние?
Българинът знае, че е хубаво да се гласува.
Хубаво е обаче и да има избор и това е нещото, което всъщност иска. Това е и причината
да стои вкъщи в деня, когато трябва да посети урните. Народът ни отказва да упражнява
това свое ценно право не от мързел или апатия, а защото на сцената излизат едни и същи
фигури, превърнали предизборната кампания в бизнес инвестиция. Да, имаме право
да гласуваме, но нямаме избор, което е също
толкова лошо, колкото ако изобщо нямахме
това право. Това демокрация ли е? Ако да, то
тя е криворазбрана.
Задължителното гласуване не променя
нищо. Не и докато не се промени системата,
свързана с нашия избор. При една истинска
демокрация се зачита както правото да имаш
глас, така и това да нямаш. Защо не се броят

гласовете на хора, отишли да пуснат празна
бюлетина в знак на протест? Защо този глас
се разпределя между големите партии? Защо
когато решим да гласуваме за нова, малка
партия, за да й дадем шанс, в крайна сметка
гласът ни отново отива там, където не желаем? Изобщо какво се случва и защо не се
брои реално? Къде потъва нашият избор и
защо не се зачита?
Ние, българите, сме готови да упражняваме демократичното си право на глас, стига
и процесите, които следват, да бъдат такива. Нямаме ли право да нямаме глас? Защо
трябва да бъдем ограничени от един списък
с имена и партии, които вече са си изиграли
ролята и са ни разочаровали? Ако нито едно
от изброените неща не се вписва в представите, идеите и желанията ни за управление
на държавата, защо да нямаме право да изразим това?
Въпросите са много, отговори няма. Няма
и да има, защото не са изгодни за Големите
играчи, които разбират демокрацията по начин, който се вписва идеално с техните лични интереси. Ако идеята за народовластие
се изразява в това, май по-добре да си бяхме
останали в ерата на социализма – тогава поне
не бяхме толкова бедни… Но нека се върнем
на темата.
Чарлз Хюз е казал, че демокрацията може
да има контрол и организация, но нейната
жизненост се поддържа от индивидуалната
свобода. Понятията „индивидуална свобода”
и „задължително гласуване” обаче взаимно
се изключват, което прави идеята за този
закон абсолютно нелегитимна спрямо всяко
едно правило на демократичния модел, който би трябвало да следваме. Някои ще кажат,
че упражняването на глас така или иначе е
гражданско задължение. Дайте ни реален избор, демократична свобода и право на про-

тестен вот, и ще се съгласим!
В случай че се чудите защо изобщо се обмисля такъв закон, какво печелят народните
представители и каква е „мръсната тайна” на
задължителното гласуване, можем да я обобщим с една-единствена дума – пари. Ако
бъде въведен задължителният вот, партиите
ще получат двойно по-голяма субсидия (за
тази идея гласуваха ГЕРБ, Патриотичният
фронт, Реформаторският блок и АБВ). Независимият депутат Велизар Енчев наскоро
разкри и точните цифри. Ако ГЕРБ получават 48 млн. лева партийна субсидия за 4 години сега, с въвеждането на промените тя ще
нарасне на почти 100 млн. лева. В момента
всяка политическа партия, спечелила над
1% на парламентарните избори, получава годишна субсидия от 11 лв. за глас. Ето защо
въвеждането на задължително гласуване
може да се смята за поредната бизнес идея, в
която нашите права остават на заден план, а
на преден излизат интересите на онези, които би трябвало да градят демокрацията ни,
не обратното.
Българинът желае промяна и иска да гласува, но и да има избор и свобода. Да бъде
зачетено правото му на вот и това на протест.
Нека бъде въведено задължителното гласуване, но нека е придружено с опция „Нито
един от изброените” – това би била демократичната вратичка на иначе абсурдната антидемократична идея, въведена (отново) с цел
печалба.
Нека все пак завършим с една положителна мисъл на Роджър Болдуин: „Докато има
достатъчно хора, желаещи да се борят за правата си, дотогава ще има и демокрация”. Или
докато позволяваме да бъдем водени като
кукли на конци, дотогава ще властва криворазбраната демокрация, в която реално сме
неми.
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Единствената реална
и истинска опасност за
живота ни е страхът
ни да го живеем
Илина Григорова

С

ветът днес е по-сигурен от всякога.
Да, малко странно звучи това изявление на фона на десетките терористични актове, разкъсващи Европа. През една
седмица се казва „атентат окръвави еди кой
си град“ или „еди коя си страна“. Цифрите
на загиналите и ранените са стистика, все
по-обичайна за нашите медии. И въпреки
всичко днешното „лошо“ е малко по-малко
„лошо“ от оново „лошо“ преди години.
За първи път пътувах със самолет, когато бях на 19 години. Тогава даже не знаех, че
нямам право например да нося ножче и виличка в багажа. Никой и не обърна внимание, че са там. Докато чантата ми минаваше
на скенер, мъжът, отговарящ за сигурността
се смееше безгрижно и разговаряше със своя
колежка. Ако покрай теб тогава минеше мъж
с брада и съмнително издуто яке, нямаше да
помислиш веднага, че отдолу носи самоубийствен колан. А че например просто има
шкембе. Сега не е така. Само нищожните 10
години по-късно, по-малко отколкото живее
едно куче, нещата са се променили коренно.
Недай се боже да си оставиш раницата
до вратата на тоалетната докато си вътре.
Когато излезеш от нея, може и да я завариш
обградена от екипи на ДОТИ, а нищо чудно
и направо да е взривена, а ти да се окажеш
в ареста. Вече ако си мъж и носиш малко
по-гъста брада, повярвайте ми – проверките на всичко, което носите, дори в гащите
си, може да продължат и един час. Ако пък
случайно носите „проклятието“ на някое не
толкова „европейско“ име, а например се
казвате Ахмед, без значение дали сте трето
поколение „българин“, името ви ще е достатъчно, за да ви превърне в престъпник в
очите на голяма част от спътниците ви. Съвсем скоро имаше новина точно за това как
мъж от арабски произход, живеещ дълго
време в Англия и работещ като диджей, е
бил свален от полет на „Уиз Еър“ и разпитван 15 часа в полицията, тъй като жената на
седалката до него не се чувствала „комфортно“ само защото, спътникът й бил с тъмен

Светът днес е по-сигурен от всякога
цвят на кожата.
Всъщност, ако име нещо наистина опасно в нашия съвременен свят, нещо, което го
прави наистина несигурен- това е нашият
страх, че той е такъв. Страхът ни, че вече
не спасение дебне от всеки ъгъл, а опасност.
Всъщност, днес при всички засилени мерки
за сигурност, модерни оръжия, джи пи еси,
подслушвателни устройства, технологии от
бъдещето за разкриване на престъпления, с
всичко това, а и много други неща – светът
е повече от безопасно място. Със сигурност
по-безопасно от преди. Да, сега всяка лоша
новина се взима за само 30 минути от 100
различни медии и се мултиплицира, повтаря, потретва и засилва многкратно и многократно. И така страхът, че живеем в едно наистина несигурно и опасно място се засилва.

Всъщност, точно това искат терористите.
Да се страхуваме. Да се оглеждаме в боязън.
Да се подозираме едни други. Да треперим
от ужас, ако случайно метрото спре изненадващо в тунела. Нашият ужас е тяхната
победа.
Всъщност, и преди е имало атентати и то
не по-малко ужасяващи, но тогава сякаш
никой не е живеел в постоянен ужас, че ако
ей сега се качи на самолет, може да бъде отвлечен, взривен, взет в робство и т.н. Забравихте ли за ИРА, „Ал Кайда“....?
Всички знаят кой е най-тежкият терористичен акт в България. Този в храма „Света
Неделя“, когато са убити 150 души и ранени - 300. Но това не е единственият подобен
акт на наша теритоия. На 6 април 1984 г. , в
11.45 ч. бомба, поставена в колетна пратка,

убива трима и ранява 9 души в пощата на
Горна Оряховица. На 9 март 1985 г. - 21.31 ч.,
близо до гара Буново, във влака по линията Бургас-София във вагона за майки с деца
избухва бомба. Загиват 7 души, сред които
две деца, осем са тежко ранени. През 90-те
години следват множество поставенни и
избухнали бомби в редакции на вестници,
показни разстрели, отвличания. Ето това е
наистина тероризъм. Та в сравнение с това,
днешните терористи са просто едни аматьори, криещи се сред пясъците на някоя арабска страна, даваща им прикритие..
Днес, всички ние знаем от какво да се
пазим. А именно от забрадени, покрити с
качулки мъже с подозрително дебели връхни дрехи, които те носят дори през лятото.
Поне такива са офииалните инструкции.

А помня времето,
когато билетa беше левче...
Гергана Бойчева
Не джойнта, както се пее в една от най-известните песни на
родната рап група „Ъпсурт“. А билетчето за градския транс-

порт в София. Аз помня това време. Спомням си също чувството, когато вашите са ти дали 5 лева джобни, а ти трябва
да отделиш една пета от тях, за да се качиш на рейса. И винаги,
когато е зима, и е студено, той по традиция закъснява, вътре
капе и е мръсно, а ти стоиш свит с шал, ръкавици и шапка, си
мислиш за всички други неща, за които би могъл да дадеш тези
пари. Защото, спрямо средствата, с които разполагаш, те ти
се виждат много. Но, реално, не е там проблемът. Той е далеч
над потресаващите условия, с които сме свикнали в столичния
градски транспорт. И добива все по-големи размери.
Миналата седмица стана ясно, че въпросното билетче става 1,60 лева. Толкова струва то и в Лондон, само че обърнато в
паундове. Цената реално е една и съща спрямо местната валута
в двете страни, без да се приравнява. Но колко е минималната
работна заплата на Острова и колко взима една чистачка, да
речем, в България. Цифрите са, меко казано, несъизмерими.
Столичният кмет г-жа Фандъкова твърди, с някаква безумна и

измислена логика, че това ще стимулира хората да си купуват
повече абонаментни карти. Едва ли не, увеличението на цената
на заветното билетче удря по туристите. За столичани, особено
ако извадят наведнъж 50-60 лева за месечна карта, дори си е
цяла „оферта“. Да, ама не. Бих предложила на г-жа Фандъкова
да дойде в Лондон, ако вече не е посещавала английската столица, и да види в какво състояние е градският транспорт тук.
Все пак, цената е една и съща, би следвало и качеството да е
такова. Да, ама не е. И скоро няма да е. Защото, да използваш
буквално най-старите и бракувани автобуси в Европа, купени
по кой знае каква линия и програма за сума, далеч по-висока
от тази, която реално струват, да не ги поддържаш, а после да
взимаш по 1,60 от хората за „удоволствието“ да се возят в тях, е,
меко казано нелепо. И нагло. Аз лично, нямам намерение да си
купя от новите, увеличени билетчета. И ако дойде някой и ме
попита защо, от „любезните“ контрольори имам предвид, ще
му обясня детайлно. Дори нямам търпение.
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Вълнуващи моменти от кралската обик

Х

ерцозите на Кеймбридж Уилям и
Кейт прекараха една вълнуваща седмица, изпълнена с интересни срещи,
положителни емоции и нови запознанства
по време на първата си кралска обиколка от

две години насам. Тяхното приключение в
Индия и Бутан започна на 10 април (неделя)
с пристигането им в Мумбай, където бяха
настанени в един от най-луксозните хотели
в света – 5-звездния „Тадж Махал Палас”.

Пред хотела в Мумбай младото кралско семейство беше посрещнато от десетки
хора, дошли специално за да ги видят. Те ги приветстваха на влизане в сградата, а
там ги чакаше и персоналът, който ги окичи с красиви гирлянди от рози. По-късно
се проведе и първият светски ангажимент на херцозите, които поднесоха венци на
мемориалната плоча в памет на загиналите по време на атентата в „Тадж Махал
Палас” от 2008 г.

Най-значимите събития от втория ден на кралската визита в Индия се състояха
в Делхи. Уилям и Кейт отдадоха почит на Махатма Ганди, посещавайки мястото,
където е бил убит през 1948 г. По-късното двамата се отправиха към центъра на
Делхи и бяха почетни гости на церемонията в чест на 70-те хиляди индийски войници, били се в редиците на британската армия. На същото събитие Кейт преживя
своя симпатичен ала „Мерилин Монро” момент, опитвайки да се пребори с бурния
вятър, повдигащ красивата й бяла рокля.

Следобед Уилям и Кейт играха крикет с благотворителна цел, заедно с деца в неравностойно положение. Денят им завърши с благотворителна гала вечеря в „Тадж
Махал Палас”, по време на която Кейт събра погледите с разкошна тъмносиня рокля, съчетана със стилни обеци в същия цвят. По време на вечерята принц Уилям
разкри, че жена му отдавна мечтаела да посети Индия и че и за двамата е чест да
бъдат там.

Ангажиментите в Делхи продължиха с официално градинско парти в чест на кралица Елизабет II, която на 21 април ще празнува своя 90-годишен юбилей. По време на
събитието принц Уилям се изказа изключително ласкаво за своята баба: „Много се
радвам, че децата ми получиха шанса да опознаят Кралицата. Джордж и Шарлот
един ден ще осъзнаят какъв късмет са имали с такава чудесна прабаба, която е модел за подражание на всички ни.”
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колка на Уилям и Кейт в Индия и Бутан

Най-вълнуващото събитие от третия ден на визитата в Индия за херцозите беше
срещата с деца в риск, придружена от весели разговори, игри и рисунки. Уилям и
Кейт обсъдиха начините, по който могат да помогнат на малчуганите, с изпълнителния директор на организацията, грижеща се за тях. Те споделиха, че срещата с
децата им е напомнила колко много им липсват техните собствени. По-късно младото кралско семейство се срещна с индийския премиер Нерендра Моди.

На петия ден от пътешествието си младите херцози отлетяха към хималайското кралство Бутан. Те
бяха посрещнати от сестрата на краля, а по-късно се
запознаха и със самия него. Двете кралски семейства
имат много общи неща. Кралят и кралицата на Бутан
са наричани „Уилям и Кейт на Ориента”. Също като
британците, двамата се женят през 2011 година. Крал
Вангчук, също като Уилям, се влюбва в жена, която не
е от кралско потекло. И точно като Кейт, кралица
Джетсун Пема е красива, изтънчена, образована и много стилна млада дама.

Кралско сафари! Това е бил един от най-интересните и запомнящи се моменти
за младите херцози в Индия. На четвъртия ден те се отправиха към североизточната част на страната, известна с необятните с джунгли и чаени плантации, както и с животните, които могат да се срещнат. Уилям и Кейт нямаха
търпение да видят носорози и слонове, дори получиха възможността да ги нахранят.

Шестият ден от пътешествията на кралската двойка, който е втори пореден в Бутан, започна с изкачване до едно свещено място, което се намира на 10 000
фута надморска височина – манастирът „Гнездото на
Тигъра”, който е сред най-красивите храмове в света.
Херцозите бяха удивени от великолепната гледка, а
3-часовият поход не успя да ги измори.
Посещението на „Тадж
Махал” беше особено емоционално за принц Уилям,
тъй като му напомни за
неговата покойна майка.
Принцеса Даяна беше снимана сама на мраморната пейка пред мавзолея
през 1992 година, с което
сякаш изпрати тайно
послание за бъдещето на
брака си с принц Чарлз.
Още същата година двамата обявиха раздялата
си. Съзнателно или не, Уилям и Кейт пресъздадоха
снимката на Даяна, отдавайки почит към паметта й по прекрасен начин.

Уилям и Кейт се сбогуваха с Индия и Бутан със знаково
посещение в прекрасния „Тадж Махал”, преминавайки по
стъпките на покойната принцеса Даяна, която е била
там преди 24 години. Британската кралска двойка
беше поведена от гид из световноизвестния архитектурен паметник, символизиращ вечната любов. Облечена в бяла рокля с тъмносини ориенталски мотиви,
Кейт сияеше до съпруга си Уилям по време на снимките
на същата мраморна пейка, на която е седяла и Даяна
през 1992 година. Малко преди този знаков момент,
херцозите споделили, че едва сутринта са решили да
се снимат точно там, но не заради емблематичния
самотен портрет на покойната принцеса, но защото
това е най-доброто място, от което човек може да се
полюбува пълноценно на красивия „Тадж Махал”.
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Българска онлайн игра дебютира в
Лондон
Родната надежда в
IT сферата Никола
Георгиев и компания
пожънаха грандиозен
успех на изложението
EGX Rezzed
Гергана Бойчева
Признавам, че не разбирам особено от
компютърни игри. Имам спомен, как момчетата от класа ми в гимназията, а в последствие и в университета бъзаха в междучасията или в паузите между различните
лекции (ако имаше „дупка“ – най-добре!),
за да играят, но, честно казано никога не
съм била сред най-големите фенове на този
тип забавления. Никола Георгиев обаче, ме
накара кардинално да променя позицията
си и към днешна дата смело мога да кажа,
че играта, която той е създал „Climberia” е,
меко казано нещо уникално!
Срещнахме се с Никола и момчетата,
които стоят зад въпрпросната, меко казано „изморителна“ игра, предвид факта, че
все пак говорим за онлайн гейминг на едно
от най-големите изложения за игри и интернет иновации в Лондон - EGX Rezzed.
Вижте какво ни разказаха младите креативни надежди на родната гейминг индустрия. Можем само да им стискаме палци за
всичко, което показаха, и което ще продължават да ни показват за в бъдеще.
-Здравей, Никола. Разбрахме, че за да се
стигне до представянето на играта ви
на едно от най-големите изложения в
Лондон, се е наложило да напуснеш работа? Как се случи така?
-Ами то просто си стана. Имах хубава
работа в IT сферата, но няма да крия, че ми
беше изключително скучна. От малък съм
заклет фен на игрите и си мечтаех да се занимавам с това. С един приятел излезнахме
след работа и се разговорихме по въпроса,
след което, на по две бири, решихме да превърнем мечтата си в реалност. В началото
на проекта ни, аз все още ходех на работа,
но към края напуснах окончателно и се
отдадох на общия ни проект. За което не
съжалявам нито за секунда. Защото година по-късно – ето,представяме първият си
общ проект и то в Лондон. Така че, смело
мога да кажа, че си е заслужавало.
-Какво представлява самата игра и как
се стигна до реализацията на проекта?
-В началото имахе друга идея, но я зарязахме много бързо, защото се оказа, че да се
направи ще излезе много скъпо. След това
пробвахме с нещо друго, но там проблемът
беше, че ни се стори в даден момент доста
скучно. И тогава вече ни дойде идеята за
сегашната игра,която и представяме в Лондон – „Climberia”. Тя, идеята на самата игра,
е проста- да изморява пръстите на играча.
-Какво имаш предвид?

-Самата игра да е толкова тежка за пръстите ти, че да стане известна с това, че е
супер трудна за игране и не е за всеки.
-Какво, според теб е бъдещето на гейм
индустриятa и смяташ ли, че един
млад човек може да се издържа само с
това в днешно време?
-Всички казват, че бъдещето на гейминга е виртуалната реалност, но за мен
нещата не стоят точно така. За мен това не
е медиумът, с който играе човек, а самият
„геймплей“. Или иначе казано „кукичката,
която държи моркова“ и те кара да искаш
да играеш още и още. Така че, според мен,
идеята на тази индустрия би трябвало да
е, да се измислят нови и интересни игри,
чисто сюжетно, а не само в технологичен
аспект. Макар че, няма какво да се лъжем,
пазарът е голям, а парите са в технологиите.
-Какво е уникалното на вашата игра,
това, което я отличава от останалите?
-Като начало трябва да отбележим
факта, че в днешно време все повече хора
играят игри главно през таблетите и мобилните си телефони. За това е много трудно да задържиш вниманието на даден човек при положение, че той буквално само
натиска нещо на дисплея на айфона си, да
кажем. За това и искахме да създадем игра
с уникална механика. Освен това, тя е наистина нещо свежо, защото си е трудничка.
А в днешно време, всичко се поднася, едва
ли не, предъвкано на човек, все едно ядеш
каша. Предизвикателството е много малко
в модерните игри и в този ред на мисли ние
решихме да направим една истинска „олд
скуул“ игра, в която се катериш и ако се
пуснеш, просто умираш. И точка.
-Колко калории гориш на един рунд?
-Палците са малка част, но виж нервите...Не са малко, със сигурност (смее се).

Но, в действителност, има истинска история, свързана с това. Един от художниците
на играта един ден закъсня много за работа и когато го попитахме какво е станало,
каза, че си е изпуснал спирката, защото е
играл играта. Това беше повратен момент,
защото разбрахме, че тя наистина е увлекателна.
-Представихте играта на едно от
най-големите изложения за гейминг в
Лондон - EGX Rezzed. Как го оценяваш?
-Запознахме се с хора от Apple, така че
със сигурност е положително! Шегувам се,
разбира се. Това действително е голямо събитие за нас, а и за цялата родна гейминг
индустрия, смятам. Според мен мина наистина много добре,заслужаваше си всяка
отделена стотинка, която предвидихме за
това пътуване до Лондон. От една страна,
за да видим и ние какво се случва, от друга
– за да ни видят и нас. Защото това е, все
пак центърът на света.
-Имаше ли интерес към играта и как я
представихте в Лондон?
-Целия ни рекламен бюджет отиде за
нея. Ние, предварително бяхме решили, че
тя е по-интересна на пипане, отколкото на
гледане. За това решихме да дадем парите
си не за интернет реклама или друг вид онлайн промоции, а да отидем там, където ще
я видят, пипнат и оценят. И за момента това
се отплаща напълно, защото всички хора
от медиите, които дойдоха и видяха за какво става въпрос са единодушни, че играта е
нещо наистина уникално. Дори намерихме
още хора, които буквално ни се „кълнат“, че
искат да се занимават с правене точно на
такива игри. Беше просто страхотно!
- Знаем, че за подобно финансиране
отиват страшно много пари. На теб
какво ти костваше излизането на пазара на тази игра?

-„Костваше“е дума, натоварена с прекалено много негативен смисъл. Не бих
я използвал, защото не описва с точност
състоянието ми. Аз се чувствам щастлив
с това, което правя, а според мен това е
най-важното. Е, да , изплащам кредит, но
това са „бели кахъри“ на фона на факта, че
се чувствам наистина добре. Костваше ми
работа,но човек без работа...Нали, не става.
- Къде може да намери играта?
-За сега сме я пуснали за айфон в
Appstore, но скоро се надявам да бъде готова и за Андроид.
- И за финал – смятате ли, че имате
перспектива в България да се издържате и развивате със създаване на игри?
-Да, смятаме, че има условия в България
за подобен тип занимания и работа и ние
ще продължаваме да го правим от там, не
мислим за нещо като емиграция, например.
Мисля, че условията са достатъчно добри,
парите, които могат да се изкарват от подобно нещо, също не са за подценяване,
спрямо сметките, които има да се плащат,
разбира се. Не виждам причина да се прелокирам някъде другаде при положение, че
нашият продукт се продава онлайн. А това
прави без значение това къде сме ние. Е, относно всички потенциално полезни социални контакти Лондон е страхотно място. В
смисъл гейм –сцената в България просто не
е достатъчно голяма. Ние ходим по събития и там, разбира се, но на големите събития не се събират повече от 900-1000 души.
Тук имаше 15 хиляди, така че не може да
става дума за сравнение. Включително имаше представители на големи медии, както
европейски, така и световни като CNN,
BBC и тн. Нашата концепция е такава – да
го произвеждаме продукта си в България,
където е по-евтино и да го изнасяме в чужбина, като търсим международни изяви.

Завършил в UK счетоводител
• Откриване на банкови сметки
• Смяна на шофьорски книжки
• Помощ за изкарване на NiNO
• Изготвяне на данъчен номер (UTR)
• Връщане на години за трудов стаж
• Обжалвания на глоби за неподадено годишно
• Всички видове помощи
• Регистрация за CSCS card
• Връщане на данъци
• Счетоводство на Self-employed and Company Payroll
• Самолетни билети
• Превод от английски на български

Деси – 07415667932 ; 03300100125
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От Видин
до Лондон

Една
сбъдната мечта
в работилницата
за танци
Англия е добро място за изкуство,
когато си поставиш цел и те
подкрепят да я постигнеш, споделя
младият артист Владимир Груев
Надя Йончева
„14-годишен се преместих от Видин в София, където завърших Първа английска езикова гимназия и посещавах курсове в НАТФИЗ,
за да се подготвя за това, с което исках да се
занимавам“.
Така започва разказа на Владимир Груев
– един усмихнат и – поне ако съдим по изражението му, доволен от живота си млад мъж
в Лондон. Той е тук заради онова, което го
влече най-много - танца. Учи Кинорежисура
в University of the Creative Arts. Но защо тъкмо тази специалност, питам го, а решително
събраните вежди ми подсказват, че той предварително се е въоръжил с търпение да обясни всичко, неясно за света на родените преди
1995-а: „Защото така ще мога един ден да покажа по-мащабно и пред по-широка публика
магията на нашето изкуство.“
За начало, Владо участва в 20-минутно шоу
в един от най-големите танцови театри в Лондон и Англия въобще – The Place. Това се случва в началото на тази година, на 12 януари. Той
е тук вече трета зима. За образованието си е теглил студентски заем, а за издръжката разчита
все още на родителите си от България.
„За момента нямам възможност да работя,
защото времето ми отива в дипломните проекти и танцовото представление, което завършихме наскоро. Като завърша, бих потърсил
клиенти, които се нуждаят от фотография или
видео в сферата на моите интереси - танц, театър, ърбан култура“, обяснява Владо.
Всъщност, представлението е успех, защото
заедно с останалите участници – още 7 танцьори и хореограф, успяват да продадат всичките
260 билета за един месец. За рекламен канал
използвали Фейсбук и Инстаграм.
Скъпо ли е да наемеш място като The Place,
питам Владо, който разкрива, че за един час са
платили 1500 паунда. За да покриеш разноските си, трябва да продадеш поне половината
билети. Тема на представлението е езикът и
по-точно това, как хората се губим в речта и
езиковите бариери. Именно тогава на помощ
се притича по-мощно средство за изразяване –

езикът на тялото… Комбинацията от съвременен танц и брейк явно допада на публиката, защото отзивите след шоуто са повече от добри.
„Англия е добро място за изкуство, когато
си поставиш цел и хората, с които работиш ти
помогнат да я постигнеш. Тя е и страната, която отделя най-много средства за развитие на
танцовото изкуство“, разказва Владо, от което става ясно, че това е намерил своето място.
Той е категоричен: тук вижда и научава много
повече, отколкото би могъл в родината. Всичко това оправдава лишенията и трудностите,
които е изпитал за трите години, прекарани на
Острова:
„В Англия смених най-различни квартири.
Имаше период, когато бях много затруднен,
тъй като ни изгониха в 2:00 през нощта по средата на семестъра от мястото, където живеехме
и ми се налагаше да пътувам по минимум четири часа на ден, за да стигна до университета.
Бил съм на общежитие, при роднини, при приятели, но най-накрая успях да намеря квартира
заедно с други креативни хора, с които танцуваме и правим свои творчески проекти“, обяснява Владо.
За танца разбрахме. Аз обаче любопитствам
какво има зад челото, усърдно скрито зад гъст
и тъмен перчем. Паузата между въпроса и отговора започва да става неловка, и тъкмо да оттегля питането си каква философия за живота
изповядва събеседника ми, идва неочакваното
„Музиката и изобщо изкуството не са наше човешко творение, а на вечни идеи и същности
– ние просто ги улавяме и изразяваме.“
Да чуеш подобна мисъл от устата на фен
на Red Hot Chili Peppers действа освежаващо,
дори когато не е много сигурно дали фразата
оригинално принадлежи на американеца John
Frusciante*, или на древногръцкия философ
Платон. И двамата обаче, вярвам, биха се съгласили с посланието на Владо за читателите на
Новини Лондон: “Светът може да е много хубаво място, ако преследваме това, което обичаме
и сме задвижвани от любов, а не омраза“.
* - Китарист на Red Hot Chili Peppers от 1988
г. до 1992 г. и от 1998 г. до 2009 г.
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Калин Терзийски

ПРЕКЪСВАМЕ
ЗА МАЛКО БИХ
РАЧО ПЕТКОВ СЛАВЕЙКОВ

Да се бориш за мир, но чак когато започнат да докарват
ковчезите с телата на твойте съграждани. Докато няма американски ковчези, неамериканската паплач да мре, на кого му
дреме. Е, да…
Петербург.
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снаряжен само с малко снопче от най-универсалното амеОстава в България, но му е забранено да се занимава с военна
риканско изделие - смолата, слепваща американската нация
дейност и започва да превежда и пише публицистични творби.
- със снопче
долари.
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ВМРО.[1]. Пише за вестници и списания между които "Пряпорец", "Знаме", "Мир", "Демократически преглед" и други. Пише
статии и студии по военнополитически, военноисторически
и литературни въпроси. Кореспондент е на някои френски и
английски вестници, сътрудничи на руския печат. Превежда
творби от английски и руски поети - К. Улф; Т. Кембел; Н. В.
Гребел; М. Ю. Лермонтов; И. Карно и др.
Умира на 21 февруари 1931 година[2].

Разказ от Стефан Бонев

Т

Хърватска и в планинските села на Нова Гвинея. Да изследваш чуждите държави, да се наслаждаваш на странната им
диващина /екзотични храмове, съвсем по-различни чийзбургери, дори липса на чийзбургери, разни други интересни
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чудната
си репутация
- Мхм. Велик човек…велик живот, какво ще кажеш? – казНай-Великата Страна на Света - скромен и непринуден.
вам аз.
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Да си американец в България е чудесно!
планини.
- И е бил…и си е… - казвам и въздишам - И всичко на тоя
свят е било, е и ще бъде…
- Само дето той не седи на пейката…до братчето си и до
татко си. На площад Славейков. – казва тъжно Диди.
- Нищо. Те са от бронз. А ние – като отидем, ще си го представяме. Той ще е от фантазия.
- Винаги като отида, ще си го представям седнал там. – усмихва се Диди, мислейки за себе си.
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ВЕЩЕРИЦА
Разказ от Владимир Георгиев
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ма който днес ходи със сабо? Никой, поне ако се
смята за нормален.
Тя очевидно се смяташе за напълно нормална;
поздравяваше съкооператорите си пред блока, чистеше
есенните листа, хранеше кучетата, напояваше дърветата, без
да има нужда от това. Непрекъснато беше навън, струваше
ми се, че търси повод да стои на открито, някаква дива, необуздана, прачовешка кръв течеше във вените й, нямаше как
иначе да си обясня, че я виждам сутрин съвсем рано, когато
по пижама пия кафето си на балкона, тя стои на дъжда, гледа
небето през стар, черен и надупчен от нещо чадър и мълчи,
жертвено и упорито, сякаш чакаше роднините й да я навестят
отгоре.
Луда жена. На възраст около шейсетте, тя беше прекалено
здрава и всеки ден, облечена подходящо, с анорак и раница,
тръгваше нанякъде.
- Няма да се бавя! – казваше на кучетата, които въртяха
опашки след нея. – Обещавам.
Хранеше ги с нещо вкусно, защото те й бяха станали като
лични охранители, само нея не лаеха. Аз не обичам кучета
и понеже не обичах и жената, която ги храни, заобикалях
въпросната кооперация отдалече.
Носеше в джобовете си семки и кой знае какво още;
винаги намираше да даде по нещо на гълъби, на свраки и на
врани, за кучетата да не говорим. Виж, не съм я виждал да
храни котки. Свирепа жена.
- Един ме потупа по рамото, като да съм мъж! – възмущаваше се пред съседка веднъж. Чуваше се гласът й отдалече,
режеше като ловджийски нож въздуха, да те е страх да припариш. – Аз наистина се подстригвам късо, ама чак пък мъж...
Естествено, че прилича на мъж! Тази жена очевидно няма
огледало, но защо ли пък ще й е, тя все е навън, в животните
се оглеждаше и в небето нощем, да се разпознае сред звездите
сигурно.
Една сутрин не издържах. Облякох анцуга, завързах здраво кубинките и се приготвих да изляза.
- Днес е събота, какво те прихваща? – Жена ми знаеше, че
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рядко излизам в събота сутрин за друго, освен за вестник и
кифли от близката фурна, топлички такива, меки, топят се в
устата, с кафето са вълшебни направо. – Къде отиваш?
- Не издържам вече – отговорих. – Всяка сутрин в осем и
половина тръгва за спирката на трамвая. Все с едни и същи
дрехи ходи, очевидно никога не ги пере. После се връща в два
и половина следобяд, зачервена, потна, усмихва се грозно,
защото не знае как другояче, но е толкова доволна, че ти идва
да я наплюеш...
- И какво от това? – жена ми нищо не разбираше. – И друг
път си ми говорил за нея. Какво ти е направила? Събувай се и
влизай в леглото!
Няма да стане. Заключвам вратата отвън, да не безпокоят
семейството ми. Аз отивам на разузнаване и на лов, може би.
Влезе през първата врата на травмая. Аз – през последната. Не я откъсвах от поглед. Не седи, права стои и зяпа навън.
Да, есен е, времето е хубаво, как ли ще пропусне тоя ден да
хукне натам, накъдето хуква редовно, зловещо, упорито, като
вещица. Няма метла, носи вечната зелена раница на гръб.
Горе, на билото на града, където е най-високата му част,
хващаме автобус. Тоест, тя го хваща, но и аз покрай нея. Той е
пълен, все хора на нейната възраст, аз май съм най-млад, нямам и четирийсет, но понеже съм дебел, изглеждам подходящ
за тази среда. Един дъртак на седемдесет, седемдесет и отгоре,
ми отстъпи седалката си – приличаше на младеж. Намръщих
се и му отговорих недвусмислено с бялото на очите си.
Спря автобусът до една чешма, пълнят всички бутилките
си, радват се, носят нещо като бастуни, ама не да се подпират
с тях, размахват ги, сякаш гонят пеперуди, времето – слънце,
въздухът – остър и хрипав, влиза в теб, разрежда кръвта ти,
диша се леко, олеква ти. Чувам да се пее някъде високо.
- Айларипи! – изкрещя жената със зелената раница, нейният глас няма как да не позная, и мечка може да уплаши, ако
беше зима, лавина щеше да се спусне от високото, стресната
от този вой.
Ехото й отговори. А може и да да не беше ехото. Вещерица
беше, няма съмнение, защо ще вие иначе. Забърза тя нагоре,
аз след нея. След половин час започнах да губя темпо. Храсталаци, бъзаци и най-обикновени тръни препречваха и пътя

ми, и погледа. Тя вървеше като коза, нищо не й пречеше, даже
по едно време ми се стори, че си свирука, но не можах да разбера с уста ли го прави или просто пръхти доволно, като кон.
Нямах вече сили, трябваше да спра. Кубинките ми тежаха,
краката ми – олово, нямах багаж, но сърцето ми щеше да
изхвръкне. Виеше се ми се свят, жаден бях, омръзна ми тази
гонитба, да ходи, където си ще, луда жена, сигурно е изгубила
пола си преди години и сега го търси в планината, а може
пък и да не е напълно човек, я виж как припка като сърна по
камънаците, не е за всеки тая работа...
И точно по това време тя спря, видях я, че се огледа, изграчи пак същото с оня тежък, силен и прорезващ глас, свали
раницата, опря я до един дънер, отпи от бутилката си, пиеше
дълго, на едри глътки, на мен ми се сви и гърлото, и стомахът,
но не казах нищо, мен ме нямаше, аз бях нейна любопитна
сянка. Надойдоха още хора, заговориха, настаниха се до дънера, извадиха от сакове и раници кой каквото има – сирене,
шунка, домати, кашкавал и пресен хляб, похапваха, смееха се,
пиеха вода.
Как се прибрах обратно, дори не си спомням напълно.
Помня, че по едно време, докато слизах надолу, видях ручейче, направо се пльоснах в него, пиех като котка, преглъщах и
това беше най-вкусната вода в живота ми. Стори ми се, когато отлепих устни от прозрачната повърхност, че видях сянка
на птица, мержелееше се горе, пърхаше с крила, наблюдаваше
ме, на плъх съм й приличал вероятно.
Автобусът, след него – трамвая, и ето ме вкъщи. Обядвам
тъй лакомо, че жена ми ме гледа и нищо не пита. Накрая ми
казва:
- По-често отивай да я следиш. Май добре ти се отразява.
Съгласих се.
Тази луда жена, без пол, с глас, който летеше, с дървени
обувки и къса коса, тази жена бе планината; като в поговорката – тя беше слязла долу, в града, вместо мен, да ме подмами, да подскаже, че трябва да се кача при нея, за да ме спаси.
Там, в планината, до дънера, всеки уикенд сме вече, лесно
се стига; с жена ми, с децата... и с куче от съседната кооперация, което избра да живее при нас, неизвестно как и незнайно защо.

навлязох навсякъде. Оплетох се в нервните възли, настаних
се в гънките на мозъка й. Започнах да долавям подобни
на шепот откъслечни мисли. Проникнах във всяка клетка
на нейното тяло. Смесих мислите си с нейните. Овладях
сетивата и мускулите й. Можех да управлявам това тяло
също така, както и тя. Вече бях и Пепито и Емилия едновременно. Затова движенията й отначало бяха некоординирани. Събаряше всичко, до което се докоснеше. После дълго
стоеше безмълвна и замислена пред огледалото. Чувствах
се гузен, като натрапник. Исках да изляза, да се въплътя в
нещо друго, но не можех. Нейното тяло ме държеше здраво
и аз се лутах като мишка, затворена в капан. Не можеше да
продължава вечно така.
Реших да й открия за моето съществуване. Една сутрин
докато Емилия още се въртеше полусънена в леглото, аз се
престраших и се обадих в мислите й. Тя скочи и се огледа
уплашено. Успокоих я и обясних какво е положението.
Очаквах да негодува от вмешателството ми. Бях поразен
обаче, когато ми каза, че дори много се радва. Била толкова
самотна. Много желаела да има един вътрешен глас, с който
да споделя и да се съветва. Разпределихме си функциите.
Спомням си, когато тя се готвеше за изпити. Не стигаше

времето. Докато тя четеше, аз спях, и обратно. Всички
изпити изкарахме с отличен.
Веднъж Емилия сподели, че иска да ме целуне. Казах й,
че отдавна желая да я прегръщам. Отначало любовта ни
беше истинско мъчение. Но скоро измислихме как да го
правим. Аз извиквах в представата й своето тяло, а тя —
нейното. Още от първия път се получи нещо неповторимо.
Давахме свобода на фантазията си и правехме каквото си
искаме. Заживяхме в един наш, измислен и същевременно
истински свят, и бяхме щастливи. Всичко беше наше и
общо. Плувахме в измислени реки и морета, реехме се като
птици между небето и Космоса.
Веднъж забелязах, че Еми отново започва да се вглъбява в себе си. Стана необщителна и мълчалива. Дори в
мислите й надничах трудно. Отново започна да се застоява
пред огледалото. Беше сприхава и нервна. Когато я питах,
ми отговаряше, че и тя не знае какво става с нея.
Една сутрин се събуди и зацелува въображаемото ми
тяло, гушеше се в мен. Когато се разсъних, тя се притисна
още по-силно и ми каза, че ще имаме дете. После приглади
с ръка корема си, но не въображаемия, а този — истинския.

ПЕПИТО
пръстите. После образът се размаза, цигарата се измъкна
между пръстите и падна надолу. Когато повдигнах поглед
нагоре, там вече нямаше никой.
На другата сутрин дойде Емилия и ме прибра в стаята. Бях вече изсъхнал и усещах топлината на пръстите й.
Най-после при нея! Вълнувах се така, както може да се
вълнува само една розова блузка. След това ме облече. Почувствах едрите й палави гърди, гъделичкането на острите
зърна. Давах всичко, за да бъда пак мъж, да овладея това
тяло. Но не можех. Пепито вече не съществуваше.
Благодарение на новото си положение се запознах с
приятелите й. Опитах се да се въплътя в тях, но нищо не се
получи. Не можех да премина през бариерите на телата им.
Същото беше и с Емилия. Но трябваше на всяка цена да
премина в нея. Така щях да съм по-близо до целта си.
Бях забелязал, че тя пие някакви таблетки. Може би антибиотик или нещо подобно. Взимаше ги два пъти дневно, в
точно определен час. За мен не беше никакъв проблем да се
въплътя в неодушевен предмет. Издебнах момента, когато
тя взимаше хапчето, и се съсредоточих в него.
Бях погълнат. После Емилия дълго търси изчезналата
от гардероба си блузка. А аз, разтворен в кръвните й телца,
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Искате да
продадете
старато си возило
на авто дилър?
Има начин да не бъдете напълно измамени!

Д

а преговаряш за цената на нова кола
може е да достатъчно трудно, но да се
опитваш да продадеш колата си обратно на дилър на коли със сигурност понякога е направо невъзможно...без да ви одерат
жив за цената. И все пак, около 3,2 милиона
британци предпочитат именно този начин,
вместо да предлагат колата си на частни купувачи. Да знаете, че за да получите добра
цена, не е лошо да научите някоя и друга
тънкост в преговорите , за да си тръгнете
удовлетворен от сделката. Ето и съветите
на един бивш дилър на автомобили. Той се
казва Майк Бишъп, основател на сайта tootle.
co.uk и има голям опит в търговията на коли.
Ето защо може да ви разкаже някои доста
полезни сценарии как да разиграете вашите
преговори. Ето и седемте стъпки на Майк
към успешната сделка:

1. Знай стойността на колата си

Един от най-сигурните начини да получите добра цена за вашата кола е, като сте запознати отлично с нейната стойност, добри и
лоши страни. Може да си помогнете, като използвате едни от безплатните инструменти
за това в интернет от Glass’s, Parkers, CAP и
Auto Trader. Бъдете сигурни, че сте оправили
всяка щета по колата, за да получите най-добрата цена, и все пак не се надявайте, че ще
получите такава все едно е нова.

2. Намерете дилър, който наистина
ще иска вашата кола.

Много търговци предпочитат коли от оп-

крачки напред. Върху тази цена може да строите вашите преговори. И е добре тази цена да е
реална – от някоя изкупуваща фирма или друг
дилър, а не някоя предполагаема стойност, която е нереалистична, като например в Ибей. Ако
преговаряте само с един дилър, никога няма да
знаете дали взимате най-добрите пари. Идеалното е когато отивате при някого да имате вече
няколко оферти в джоба. Така шансът да намерите такъв, който наистина иска вашата кола и
предлага добра цена за нея е по-голям. Това е
основата на този бизнес, казва Майк.

6. Ако ще разменяте коли, гледайте на
всяка сделка по отделно
ределена марка. Например дилър на БМВ ще
иска само БМВ, което е под шест години и
има по-малко от 60 хиляди мили изминати.
Ако искате да продадете или размените вашият „Ситроен“ с тях, те ще ви предложат
ниска цена, защото след това ще трябва да я
продават на друг дилър. Затова просто отидете при продавач на „Ситроен“ или пък при
търговец, който вече има клиент, търсещ возило от марката, която вие предлагате.

3. Разбирайте когато сте в силна
позиция

Според проучване, направено сред 1000
човека, 28 % не разбират, че добрата сервизна история добавя стойност към колата им.
И от друга страна, когато не сте обслужвали
добре автомобила си, няма как да очаквате
добра възвращаемост. Ако например ви ос-

тава съвсем малко до смяната на маслото,
това е лошо, но когато ви остава повече от 6
месеца, използвайте го като коз.

4. Направете първата крачка

Голяма част от хората си мислят, че когато те
първи предложат цена, това ги поставя в лоша
позиция. Което всъщност не е така. Проучване
доказва, че крайната цена на която обичайно се
спират преговарящите, е близка до тази, която
е предложена първо.

5. Изслушайте много предложения и
имайте много алтернативи

Добър ход в преговорите е да имате резервен
вариант. Без това, може да се намирате в доста
лоша позиция за преговаряне. Когато влизате
в преговорите, с вече предложена цена от друг
купувач и знаете каква е тя, вие сте с няколко

Когато искате да продадете кола и в същото
време да се сдобиете с нова, разелете сделката
в съзнанието си. Добре е и двете да завършат
с отлична цена за вас. Такава, каквото ви устройва. Може да получите много добра оферта
за бившата ви вече кола, но да дадете твърде
много за новата или обратно. И отново, и тук
е много важно да имате резервен вариант, и да
знаете добре условията. Винаги бъдете информиран! Дилърът очаква това от вас и ще очаква
да преговаряте

7. Знайте, кога да си тръгнете

Всяка сделка е различна и условията й са
различни. Ако дилърът вече се е сдобил с нещо
подобно, което вие му предлагате, може да е
трудно да постигнете успех. Това че, има слаба
оферта, не означава, че тя ще е единствената.
Не се притеснявайте да си тръгнете, когато
трябва.

Колата на бъдещето! Скоро и в Европа!
Японският авто гигант Хонда започна
вече продажбата на своята нова Clarity Fuel
Cell, първата в света петместна, тип седан,
кола, която има нула емисия вредни газове

и се кара само на водород.
Колата може да се шофира цели 750 километра без презареждане, което е с 30 %
повече отколкото предишния FCV модел,
който компанията предложи. Това слага този модел
на на върха на „зелените”
автомобили, а да напълниш отново резервоара
отнема само три минути,
информира thehindu.com.
Автомобилът е оценен
в Япония на стойност от
67,510 долара и за първата година, през която ще
е в продажба, компанията ще цели като клиенти
предимно местни правителствени
организации
или фирми, с които преди

Хонда е работила.
Возилото на бъдещето ще се продава в
Европа и Америка преди края на годината.
Възможно е вече да сте наясно как работи системата, но ето едно
опресняване на вашите
знания. В сърцето на колата е водородна горивна
клетка. Тя смесва водорода от резервоара с кислород от атмосферата. Като
резултат се получава електричество. Това електричество се препраща към
литиево-йонна батерия, а
оттам и към електромотор, който задвижва предните колела. Единственият отпадъчен продукт от
смесването на водород и

кислород, както може би се досещате, ако
се внимавали в час по химия, е вода. Чиста
вода, само това излиза от ауспуха на Clarity
Fuel Cell.
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Всичко е в твоята глава!
Или за това как понякога
„въображаемите“ болести са наистина болезнени

К

ак да кажеш на пациент, че тяхната парализа, слепотаили гърчове са „изцяло в главата му“? Както д-р Сузан
О'Съливан обяснява пред Би Би Си, нашите мисли и
чувства могат спокойно да повлият на телата ни по наистина
странни начини, които спокойно могат да се объркат за физическо страдание и болест.
Малко след като Сузан завършва медицинско училище в
Дъблин, тя среща пациент на име Ивон, чиято мистериозна
болест не може да бъде свързана с никоя друга от опита на
младата лекарка.
Жената разказала, че докато зареждала хладилници в супермаркета, в който работила била напръскана в очите със
спрей за миене на стъкло. Тя се опитала да измие лицето си,
тръгнала си от работа и легнала по-рано, надявайки се че ще
се чувства по-добре на следващия ден. Но когато се събудила,
тя виждала още по-зле – едва разбирала колко показва часовника. 24 часа по-късно тя не знаела навън ден ли, нощ ли е.
След шест месеца изследвания, Ивон и лекарите така и не можели да открият какво точно й е. Тя била приета в отделението по неврология, където О'Съливан работила. По време на
наблюденията, очите на Ивон примигвали, когато попаднели
върху съпруга й или доктора, но въпреки това тя твърдяла,
че всичко около нея е тъма. Ясно личало, че очите й отговарят на заобикалящия я свят, въпреки че Ивон твърдяла, че не
е така. Колегите на О'Съливан решили, че Ивон се прави на
сляпа, за да иска повече пари обезщетение по време на делото. „Няма да има Оскар за това представяне“, дори промърморил един от тях. „Харесах Ивон. Беше ми мъчно за нея“,

Ето как
да укрепне
вашето сърце
Витамин Д може да помогне на хората с болни сърца, сочи ново проучване.
Изследване, направено сред 163 хора доказва, че когато кожата им е изложена на
слънчевите лъчи, сърцето им изпомпва
повече кръв, което укрепва цялото им
състояние. Според специалистите, направили това изследване, резултатите
са направо „забележителни”. Витаминът
също така е нужен за здравите кости и
зъби и като цяло укрепва имунитета на
човек. Качества, досега не напълно познати на експертите. Средната възраст
на участниците в изследването е 70 години, а на тази възраст голяма част от
хората изпитват липса на този витамин,
дори през лятото. Това е така, защото
прекарват много малко време навън.
Проучването доказало също така, че
през лятото размерът на нашето сърце става по-малко, което го правило
по-здраво и по-ефикасно.

споделя докторката в своята книга „Всичко е в твоята глава“.
Сега тя е по-запозната. В Лондонската Кралска болница тя
е станала експерт по „психоматични“ заболявания. Тя е лекувала хора, които са парализирани от кръста надолу или които имат такива крампи в пръстите си, че не могат да стиснат
нищо. Една жена дори не можела да се изпикава, без катеатетър. И все пак, когато докторите погледнат те не виждат никаква психологическа причина, предолагайки, че проблемът
идва от мозъка, не от тялото. Може би, Ивон наистина не е
знаела или поне осъзнвала, че вижда. Мозъкът й е отказвала
да възприеме информацията.
И въпреки, че О'Съливан има подобни пациенти от самото начало, тези, които предизвикват най-силен интерес
са онези с епилепсия. Много пациенти идват при нея, след
като са получили силни конвулсии, съборили ги на земята.
При изследването се установява, че те са били на психическо
ниво, тъй като не са регистрирани мозъчната дейност, обичайна при епилепсия. Мълчанието предизвиква стигма, тъй
като голяма част от хората са обидени от подобна диагноза.
Те решават, че ги обвиняват, че се преструват или си измислят. Ако и вие мислите това за малко странно помислете си
как наистина емоциите влият на тялото ни. Всеки път когато
плачем или треперим от яд, ни е толкова трудно дори да се
изправим от леглото или как решаваме, че ни боли стомаха,
когато някой приятел е получил хранително отравяне. Разликата е че при голяма част от нас те просто преминават и ние
се връщаме към нормалния си живот, докато при други обаче
те силно се задълбочават. Понякога когато те са психологически, симптомите са много по-хронични и сериозни.
Например, Камила, адвокат от Лондон, която била диагностицирана с епилепсия преди О'Съливан да й покаже, че е
на психологическо ниво. Тя споделя колко унизително е било
всичко. „Голяма част от хората само ме снимаха и ми се подиграваха. Един дори ми открадна телефона, докато получавах
гърч“, разказва тя. Едва ли би се подложила на това унижение
нарочно.
Естествено, срещат се и хора, които наистина се възползват от доброто си актьорско майсторство и имитират болести.
Добре е обаче да кажем за онези, които наистина са страдали от заболявания, предизвикани от съзнанието им, че има
шанс за тях. Камила осъзнала, че епилепсията е бил начинът

й да реагира на смъртта на малкия си син. Ивон пък се опитвала да пребори стреса на работа и у дома, и след като осъзнала това, започнала малко по малко да възстановява зрението
си. Пациенти с парализа също отговарят добре на физиотерапия. „Те трябва да научат как да използват краката си отново“, споделя О'Съливан. Най-голямото й притеснение е че
когато не се осъзнае, че болестта е на психическо ниво, пациентът бива тъпкан с какви ли не лекарства и дори да е пращан
на опасни операции. Затова младата лекарка се надява, че все
повече и повече хора ще обърнат внимание по-сериозно на
това, че понякога „Всичко е в главите ни“.

Трябва ли да се държат
картофи в хладилник?
Знаете как е. Купувате много зеленчуци, носите торбите вкъщи и се чудите къде
да ги сложите. Най-лесно е да ги метнете в
хладилника. Умно е. Има логика. И повечето пъти, върши работа. Но има един зеленчук, който никога, ама никога не бива
да държите в хладилника: несгответните
картофи.
Първо, когато те са
държани на
ниски температ у ри,
вкусът им
се губи, защото така
захарта в
тях
става повече.
Така картофът става
по-твърд и
по-сладък.

Но още по-важно, слагането му в хладилника, може да е и много опасно. Вътре
стават химически реакции, които се отключват, когато започнете да ги готвите.
Когато се пекат или пържат, захарта вътре
в тях се свързва с аминокиселината аспаргин и се произвежда химикала акриламид,
за
който
се
вярва,
че причинява рак.
Това не означава, че
трябва да
изхвърляте
картофите.
Просто ги
съхранявайте в хартиена торба, на сухо
и
хладно
място.

Чужди слушалки
във вашите уши?
Помислете пак!
Някога да са ви молили да си дадете слушалките назаем? Преди да вземете решение,
помислете добре. Оказва се, че навикът двама души да слушат с едни и същи слушалки
е доста лош, защото така си предаваме един
на друг куп бактерии. И не само това. Ушите
ни са пълни с кал и мъртви клетки.
И все пак, освен че е гнусно, е почти безопасно, защото ушната кал убива бактериите и вредните микроби. Но все пак тя е лепкава, което означава,че всичко до което те
се опрат, после отива в ушите ви. Това означава, че когато споделяте, има шанс да прихванете някоя чужда инфекция. Също така
се увеличава влажността, което допълнително ви подлага на риск да се разболеете.
За да не се стига до там, просто трябва
редовно да ги миете, съветват специалисти.
Най-добре е да се дезинфектират с определен вид сапун или гел, за да бъдете напълно
сигурни. Може да се използва също така и
спирт.
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Какво да правим, ако ни арестуват в Англия
24
Имате различни
права
от тези24
в България.
Хубаво е да го знаете!

7. Полицаите трябва да позволят на
вас или адвоката ви да видите записи
и документи относно това защо сте
арестувани и задържани, както и относно времето, прекарано от вас в полицейския участък.

Какво може ефективно да
изчисти организма ни

1. Кажете на полицаите, ако искате да
ви се осигури адвокат, който да ви помогне, докато сте в полицейския участък. Това е безплатно.

8. Ако се нуждаете от преводач, полицията е длъжна да ви го осигури. Също
така можете да поискате определени
документи да бъдат преведени. Това е
безплатно.

Плодове, зеленчуци, семена и всички рас-

им. Коренният зеленчук може да се консумира
в суров и варен вид.
2. Глухарче
9. Кажете на полицаите, ако не сте бриРастението е с богато съдържание на фитонутриенти, съществени за процеса на детокнощно в борбата със свободните радикали и
тански граждани и искате да се свърженепрекъснато
обновяват, за да подсикация. От години глухарчето се използва за
3. Кажете наклетките
полицаите,
ако се
искате
те с посолството или консулството на
държат организма
форма.
стимулиране на черния дроб и подпомагане на
да видите техните
правила във
– те
се навашата страна или ако искате те да
бъбречната функция. Бъбреците филтрират
Сред всички растителни храни, все пак има
ричат Правила за поведение (Codes of
бъдат уведомени за вашето задържане.
някои, които се открояват със своите мощни
отпадъчните продукти в организма.
Practice)
Това е безплатно.
Глухарчето може да се консумира като доочистващи свойства. Puls.bg ни предлага някои
от тях...
бавка към салата или под формата на чаен екс4. Кажете на полицаите,
10. Полицаите са длъжни да ви кажат за
1. Цвекло ако се нуждаете
тракт.
3. Вода
Този зеленчук
високо съдържание на анот медицинска помощ,
ако сее счувствате
колко време могат да ви задържат.
тиоксиданти,
наред с Медицинредица други хранителни
Въпреки че очистващите сили на водата са
болни или имате
наранявания.
добре известни, мнозина не консумират достакоито са полезни за детоксикацията
то се нуждаем от 8 чаши вода дневно. Истината11. Ако
В тях
се съдържат
полезни
бактерии, които
ската помощ евещества,
безплатна.
бъдете
обвинени
и вашето
дело
на организма. Сред тях е бетаинът, който поматъчно.
е, че всеки организъм има своите специфични
подпомагат баланса в чревната флора. По този
отиде на съд, вие или вашият адвокат
га за елиминиране на токсините в черния дроб.
Водата е от основно значение за придвижпотребности, което означава, че нужното коначин се поддържа здрава храносмилателна
5. Ако ви бъдат задавани
за предправо
да видите
сле разчитате
в съда,през
това
може
6. Полицаите
длъжни
ви кажат
как- отимате
ванетона
нанего
отпадъците
стомашно-чревния
Цвеклото евъпроси
ценен източник
и на фибри,
какличествоса
може
да бъдеда
повече
или по-малко
система.
Пробиотични
свойствадоказателсъдържат и
полагаемо престъпление,
не
сте
длъжни
ствата,
с
които
прокуратурата
да
навреди
на
вашата
защита.
Всичко,
во
престъпление
считат,
че
сте
извърто и на пектин, който се свързва с тежките метракт, като по този начин облекчава функцията
посоченото.
храните, преминали ферментация, каторазпокисело
да казвате нищо.
ако ине
споменетеабсорбирането
лага
, преди
на делото в
което кажете,
може да
бъде използвано
шили и4.защо
сте арестувани и задържана бъбреците
и черния
дроб. Според правилотали вНо
червата
предотвратява
Пробиотици
зеле,
кимчи,разглеждането
комбуча.

2. Кажете на полицаите,
искате
ня- хранителна
тителни храни,ако
които
са с висока
кой да бъде информиран
за товаоптималното
къде се функциоплътност, подпомагат
намирате. Това
е безплатно
ниране
на организма. Органите работят дено-

нещо, за което бъдете запитани, а по-

като доказателство.

Пролет е. И макар да се увеличават слънчевите дни, птичките да пеят и всичко да се пробужда за нов живот, мнозина се чувстват меко
казано „смазани“. Без тонус и настроение, силно разсеяни и без желание за работа...Познато
ли ви е? Това неприятно състояние се нарича
пролетна умора. Макар и временни, симптомите й са сериозни и често водят до нетрудоспособност, напълняване, дори депресия. За
това не трябва да ги подценяваме. Не е случайност, че мнозина народни лечители имат
собствени рецепти за домашни лекарства

– ниско
ниво най,кръвна
това води до
мускулите
с кислород
както тяхното
кокосовото
може да
бъде от полза.
То има така,
лека текстура
силарази жизненост
на корените
но същозахар,
така иапредотвратява
срещу отпадналостта, която
мнозинамасло
усещат
свойства.тягане.
Как, по-конкретно,
подпомага косата? упражнепреждевременното
побеляване.
Дори и най-елементарните
промени
в настроението и умствена замъглепрез първите топли месеци.и хидратиращи
Ванга, например,
Кокосовото
масло
полезно за „укротяване“
За целта са
необходими
г кокосово
масло, към което
ния са от полза.
ност.
За това, 100
заложете
на пълнозърнестите
съветвала страдащите от умора
да пият чай
от е изключително
на къдравата коса. То е с богато
съдържание
нарозмарин
вещества за
като
следва
да се добави
паста,
приготвена
от
алма на
прах,
семеназеот
храни,
слади
картофи,
кафяв
ориз
и много
Чай
и
масло
от
повече
енерсинапено семе – 1 с.л.се вари 5-6 минути в 600
калций, желязо, магнезий и калий, които я подхранват. Масаот къри. Получената смес следва да се нанася
гия. Симптопм на пролетната умора есминдух
ниско- и листа
ленолистни
зеленчуци.
мл вода. Пие се три пъти нажът
денс по
1
к.ч.преди
топло кокосово масло връща блясъка и омекотява косъма.
веднъж седмично, като се оставя върху косата за през нощта. На
кръвно,
което
води докоса.
липса на тонус
и ни следва -да Проветрявайте.
Отваряйте прозорцилягане. Вижте още няколко
Иманетрадиционни
изключително добърто
ефект
при суха
и увредена
сутринта
се отмие с мек шанпоан.
прави
За даблаго избегнете,
те си на косата
всеки с2-3
часа. Липсата
начина да се преборим с товаТрудното
неприятно
усе- на
Как да масажираме
кокосово
масло? на кислород
разресване
косатанетрудоспособни.
също може да се повлияе
вместонасутрешното
кафеТоизпийте
чай с сепровокира
защитните
реакции
щане и да се радваме на пролетта.
гоприятно с редовната употреба
кокосово масло.
съдържа чаша Загрява
толкова кокосово
масло,
колкотонае организма
необходимо.и
наситени
хидратирати скалпа.
По този начин
Маслото
върхуни
косата
– от корените
към върховете,
съответно
се доспива.
За да избегнете
този
мед – ободрява
многосепо-добре
от се нанася
- Правете повече разходки
навън.мазнини,
Спортъткоиторозмарин
след което косата
се покрива
за душ.
кофеина.
ефект,
особенос вшапка
офиса,
ставайте и отваряйте
не е за всеки, но ходене поподпомага
един час растежа
на ден на
в косата.
Трябва да прозорците
останем таказазапомалко
повече
от един
час, след
косата е тънка, употребата
на кокосово
масло храни.
също биИ се старай- Залагайте
на зелените
няколко
минути
на всеки
2-3
някой парк, например, е едноАко
от най-ефикасбила изключително полезна, тъй като то стимулира космените
което косата се изплаква с мек билков шампоан и се измива с
те да избягвате белите като хляб, паста,
карчаса.
ните лекарства срещу застояване и умора.

съда.

ни.

красива
коса - кокосово
масло
- Протягайте се. Спортът си е спорт, но
тофи и ориз. Обилната им консумация може
Как да преборим пролетнатаЗа
умора
нищо не е в състояние да отпусне и зареди
да предизвика състояние на хипогликемия

Ползите на
необвързаните

Когато става дума за постигане на копринено гладка коса,

фоликули и предотвратява косопада.

Ипотека или наем – кое е по изгодно в Лондон?
щи в Лондон, които нямат собствен дом.
Уебсайтът за продажба и отдаване под наем
Резултатите са подкрепени и от цифри.
на недвижими имоти Zoopola оповести изнеАнализите сочат, че лондончаните с ипотека
надващите резултати от собствено проучваплащат средно по 15,216 британски лири поне на пазара в Лондон, което разкрива кой е
вече, отколкото онези, които плащат за наем.
по-изгодният избор за един обикновен човек
идентичност, с която околните да ни разпозМнозина се страхуват да останат необвърРазликата
е точно
с 46%.
днес – да живее
под
наем,
или
да
закупи
жинават,
вместо
да бъдем познати половинката
зани, но истината е, че този период може
да
лище. Оказва се,
че и ползи за развитието на личността. на някого.
Уебсайтът уточдонесе
Просто
нява, че средната
много по-изгоден
е трябва да погледнем ситуацията от
една по-различна гледна страна. Ето 6 ползи
4. Когато сме в интимна
много
цена завръзка,
наето ежипървият вариант,
трудно да се спестят
пари, взаради
многозаконеобвързаните...
поне в случаите,
лище
Лондон
бройните срещи и задължения да се купуват
гато става въпрос
възлиза на 2,109
подаръци за специални събития като Деня
1. Принадлежим на себе си. Не трябва да
за имот в британбритански
лири
отговаряме пред никого, нито трябва непрена влюбените, рожден
ден, Коледа
и т. н.по
последни
данни,
ската столица. къснато да мислим за нуждите и желанията
като цените
Днес по-голя5. Разполагаме с достатъчно
времевариза нови
на някой друг, докато се борим за собствехобита, за които преди
сме имали
достаните си цели. По този начин можем да се съмата част от хорарат неспрямо
локатъчно свобода.
средоточим
по-лесно върху това, което има
та, които живеят
и
цията и качествата
най-голямо значение за нас – работа, семейработят в Лондон,
на самото жили6. Не е нужно да сме „залепени“ за телество или мечтата да пътуваме по света.
ще. Анализаторисмятат, че ако имат
фона си по цял ден. Когато не сме в интимна
достатъчно стабилте стоим
сравняват
връзка, не е нужно да
до къснотази
вечер,
2. Научаваме се как да бъдем сами, но да
сума
със
ни и добри финанза да си пишем или говорим съссредната
своя партне се чувстваме самотни. Ако се чувстваме
сови постъпления,
стойност ни
на дава
едно
комфортно с идеята да прекарваме време
ньор. Да бъдем необвързани
възмного по-добър
вариант
инвестират
в намесечно
изплащане
бри- си,
само
със себеесидаили
да отидем сами
пъможността
да на
не ипотека
сме роб –на3,377
телефона
тешествие,
означава, чеотколсме се научили
собствено жилище,
коетотова
да изплащат,
тански което
лири.може значително да повиши продуктивността
ни с останалите
области.
какдадаотделят
имаме нови
преживявания,
сметка
всеки може
да прецекото цял живот
суми
за наем. Да-без да за-В крайна
висим отна
някой
друг. обаче доказнните от проучването
Zoopola
ни за себе си дали е способен да изплаща
7. Да бъдем необвързани означава да сме
ипотека,
да му излиза по-скъпо, но да бъде
ват точно обратното,
а именно, че квартирата
3. Не се припознаваме с постиженията
отговорни за собственото си щастие, тогава
е не само по-постижимият,
но иВместо
по-евтиният
горд собственик
нана
свой
дом,
иликойто
да избере
не разчитаме
някой
друг,
да запълна партньора си.
това получаваме
вариант за по-голямата
част да
от хората,
по-евтиния
вариант - дани
плаща
наем.
ни емоционалните
нужди.
възможността
изградимживеесвоя собствена

Третирането на косата с кокосово масло не само осигурява

балсам.

Вкусно

Торта с домашен крем
За блатовете:

Необходими продукти:

3 бр. яйца
1 ч. ч. захар
1 ч.ч. кисело мляко + 2 щипки сода бикарбонат
2 ч.ч. брашно + 1 пакетче бакпулвер
6 с.л. олио
4 с.л. вода

Начин на Приготвяне:
Приготвяне на блатовете:
Отделят се жълтъците от белтъците. Белтъците се
бият до твърд сняг с предвиденото количество захар. Добавят се жълтъците и останалите продукти.
Цялата смес е с тегло около 850 грама. Деля я на
3 части от по 283-4 г. Ако работите без кухненска
везна, разпределете кексовата смес в три еднакви
купички. Блатовете се пекат на 180 С в тавичка с
диаметър 22 см., на чието дъно е сложена хартия за
печене.
Приготвяне на крема:
От предвиденото количество мляко се отделят 200
мл. Другите 800 мл завират. Отделно се разбиват
жълтъците заедно с брашното и заделеното мляко до гладка смес и се добавят към топлото мляко.
Тази смес се вари до сгъстяване. Когато се сгъсти се
маха от огъня и докато е гореща й се добавят захарта и маслото. Бърка се с тел до хомогенизиране. Докато кремът е още топъл се налага върху блатовете.
Отгоре тортата се поръсва с дребно счукани орехи и шоколадови стърготини. Преди консумация,
трябва да почива 1 нощ в хладилника.

За крема:
1 литър прясно мляко
1 ч.ч. захар
6 с.л. брашно
3 жълтъка
250 г краве масло, 1 капсула ванилия
Орехи и шоколад за поръсване

25
25
25
25
25
25

Самолет се разглобява
разглобява във
във въздуха,
въздуха,за
зада
даспаси
спасипътниците
пътниците
Самолет се разглобява във въздуха, за да спаси пътниците

Има ли как, дори при
при повреда
повреда вв небето,
небето,
в самолет да
оцелеят?
Украинскипътниците
да
оцелеят?
УкраинскиИма ли как, дори при повреда в небето,
ят авиоинженер Владимир
Татаренко
работи
Владимир
Татаренко
работи
пътниците в самолет
да оцелеят?
Украинскиблизо три години
ии най-накрая
е
по
въпроса
години
най-накрая
ят авиоинженер Владимир Татаренко работие
разработил възможност, вв случай
на
опасност,
случай
на
опасност,
по въпроса близо три години и най-накрая е
кабината и
на
да
разкакабината
и корпуса
корпуса
на самолета
самолета
да бъдат
бъдат
разкаразработил
възможност,
в случай
на
опасност,
чени само
вв рамките
на
секунди.
чени
само
рамките
на
секунди.
кабината и корпуса на самолета да бъдат разкачени само в рамките на секунди.

Корпусът
Корпусътможе
можеда
дасе
сеприземи
приземииина
натвърда,
твърда,ии
на
повърхност.
Той
ееснабден
сспарашути,
наводна
водна
повърхност.
Той
снабден
парашути,
Корпусът може да се приземи и на твърда, и
закачени
на
закачени
напокрива
покриваму,
му,ииегумени
гуменивъзглавници,
възглавници,
на
водна повърхност.
Той
снабден
с парашути,
които
се
надуват,
за
да
омекотят
приземяването
които
се
надуват,
за
да
омекотят
закачени на покрива му, и гумениприземяването
възглавници,
или
да
го
задържат
над
водата.
Под
или дасего
задържат
водата.приземяването
Подкорпуса
корпусаее
които
надуват,
за данад
омекотят
предвидено
иидопълнително
място
зазабагаж,
предвидено
допълнително
място
багаж,заза
или да го задържат над водата. Под корпуса
е
да
няма
загуби.
да
няма
загуби.
предвидено и допълнително място за багаж, за
да няма загуби.

„Възможно
„Възможное едадаоцелееш
оцелеешпри
присамолетна
самолетнакатакатастрофа“,
казва
Татаренко
пред
LiveLeak.
Идеята
строфа“,
казва
Татаренко
пред
LiveLeak.
Идеята
„Възможно е да оцелееш при самолетна катаму
немалко
слаби
Като
начало
муима
имаииказва
немалко
слабистрани.
страни.
Катозаза
начало
строфа“,
Татаренко
пред
LiveLeak.
Идеята
––тятяняма
дадапомогне
при
взрив
или
обстрел
на
няма
помогне
при
взрив
или
обстрел
му има и немалко слаби страни. Като за началона
самолета.
Освен
това
някои
критици
посочват,
самолета.
Освен
това
някои
критици
посочват,
– тя няма да помогне при взрив или обстрел на
чечеразкачащите
сесечасти
нанасамолета
разкачащите
части
самолетаще
щеотслаотсласамолета.
Освен това
някои
критици
посочват,
бят
структурната
цялост
нанамашината.
ИИнененана
бят
структурната
цялост
машината.
че разкачащите се части на самолета ще отслабят структурната цялост на машината. И не на

последно
място
– пилотите
саса
обречени.
последно
място
– пилотите
обречени.
Критици
посочват
и че
при
милионите
полеКритици
посочват
и
че
при
милионите
полепоследно място – пилотите са обречени.
ти,
извършвани
годишно,
едва
около
500
души
ти,
извършвани
годишно,
едва
около
500
души
Критици посочват и че при милионите полезагиват
при
катастрофи в световен
загиват
присамолетни
самолетни
в световен
ти,
извършвани
годишно, катастрофи
едва около 500
души
мащаб.
Според
Татаренко
обаче,
95%
отот
хората
мащаб.
Според
Татаренко
обаче,
95%
хората
загиват при самолетни катастрофи в световен
щеще
саса
склонни
дада
платят
дори
повече пари,
за за
дада
склонни
платят
дори
мащаб.
Според Татаренко
обаче,повече
95% отпари,
хората
имат
повече
сигурност.
имат
повече
сигурност.
ще са склонни да платят дори повече пари, за да
имат повече сигурност.

Хокинг: Науката и технологиите
технологиите
Хокинг: Науката и технологиите
заплашват човечеството
заплашват
човечеството
заплашват човечеството

Професорът от Кеймбриджкия универсиПрофесорът от Кеймбриджкия университет и световноизвестен физик Стивън Хокинг
от Кеймбриджкия
университетПрофесорът
и световноизвестен
физик Стивън
Хокинг
смята, че през XXI век човечеството ще се
тет и световноизвестен
Стивън Хокинг
смята,
че през XXI векфизик
човечеството
ще се
сблъска със сериозни заплахи поради бурносмята, чесъс
през
XXI век
човечеството
ще се
сблъска
сериозни
заплахи
поради бурното развитие на науката и технологиите – тасблъска
със сериозни
заплахи
поради бурното
развитие
на науката
и технологиите
– такива като ядрено оръжие и генномодифицито развитие
на науката
и технологиите
– такива
като ядрено
оръжие
и генномодифицирани вируси, пише Guardian.
кива като
ядрено
и генномодифицирани
вируси,
пишеоръжие
Guardian.
Според учения вероятността от техногенрани
вируси,
пише вероятността
Guardian.
Според
учения
от техногенни катастрофи на планетата Земя с висока
Според
учения
вероятността
от техногенни
катастрофи
на
планетата
Земя
с висока
вероятност ще нарасне в близките десет
гони катастрофи
на планетата
Земя с висока
вероятност
нарасне
в близките
дини. Хокингще
отбелязва,
че
в същото десет
времегоза
вероятност
ще нарасне вчеблизките
десет
години.
Хокинг
в същотоза
време
за
изграждане
наотбелязва,
космически колонии
живеедини. Хокинг
отбелязва,
че колонии
в същотоза
време
за
изграждане
на
космически
живеене на хора ще бъдат необходими поне още 100
изграждане
набъдат
космически
колонии
за още
живеене
на хора ще
необходими
поне
100
години.
не на хора ще бъдат необходими поне още 100
години.
"Няма да сме в състояние да направим авгодини.
"Няма колонии
да сме в всъстояние
да направим
автономни
Космоса поне
в близките
"Няма колонии
да сме в състояние
да
направим
автономни
в
Космоса
поне
в
близките
100 години, затова в това време трябва да сме
тономни
колонии
поне
в близките
100
години,
затоваввКосмоса
това време
трябва
да сме
много
внимателни",
казва
Хокинг
в интервю
100 години,
затова в това
време
трябва
да сме
много
внимателни",
казва
Хокинг
в интервю
за Radio Times."Не се готвим да спираме
промного
внимателни",
Хокинг
в интервю
за
Radio
Times."Не
секазва
готвим
да спираме
греса
и не
се стремим
да го върнем
назад,прозаза Radio
Times."Не
се готвим
да спираме
прогреса
и не
седа
стремим
даразпознаваме
го върнем
назад,
затова трябва
умеем да
заплагреса
и
не
се
стремим
да
го
върнем
назад,
затова трябва да умеем да разпознаваме заплатова трябва да умеем да разпознаваме запла-

хите и да ги държим под контрол", добавя той.
хите и да ги държим под контрол", добавя той.
Стивън Хокинг е физик теоретик, известен
хитеСтивън
и да ги Хокинг
държимепод
контрол",
добавя
той.
физик
теоретик,
известен
популяризатор на науката и автор на книгаСтивън Хокинг
физик теоретик,
известен
популяризатор
на енауката
и автор на
книгата "Кратка история на времето", продадена в
популяризатор
на науката
и авторпродадена
на книга-в
та "Кратка история
на времето",
10-милионен тираж и превърнала се в световен
та
"Кратка история
времето", продадена
в
10-милионен
тираж на
и превърнала
се в световен
бестселър. Той се е занимавал с проблемите на
10-милионен
тираж
и превърнала
се в световен
бестселър. Той
се е занимавал
с проблемите
на
възникването на космологичната сингулярбестселър.
Той сенае занимавал
с проблемите
на
възникването
космологичната
сингулярност – първично състояние на Вселената, от
възникването
на космологичната
сингулярност – първично
състояние на Вселената,
от
което тя, според теорията на Големия взрив,
ност
– тя,
първично
състояние
наГолемия
Вселената,
от
което
според
теорията
на
взрив,
непрекъснато се разширява.
което
тя, според
теорията на Големия взрив,
непрекъснато
се разширява.
През 1963 година
на 22-годишния тогава
непрекъснато
сегодина
разширява.
През
1963
на 22-годишния
тогава
Хокинг е поставена диагноза
амиотрофична
През 1963
година диагноза
на 22-годишния
тогава
Хокинг
е
поставена
амиотрофична
латерална склероза. Тогава лекарите не му дали
Хокинг
е поставена
диагноза
амиотрофична
латерална
склероза.години
Тогава
лекарите
му дали
повече
от две-три
живот.
Нонетехните
латерална
склероза.
Тогава
лекарите
не му
дали
повече
от
две-три
години
живот.
Но
техните
прогнози не се оправдали – ученият продълповече
от не
две-три
години живот.
Но техните
прогнози
се
оправдали
–
ученият
продължил своята работа, оженил се два пъти и стапрогнози
не работа,
се оправдали
ученият
продължилбаща
своята
оженил–изцяло
се
два пъти
и станал
на три деца.Дори
парализижил
своята
оженил сеизцяло
два пъти
и станал Хокинг
баща наработа,
три активен
деца.Дори
парализиран,
води
живот – занимава
се
нал
баща
на води
три деца.Дори
изцяло
парализи-се
Хокинг
активен
живот
– като
занимава
сран,
наука,
преподава,
изнася доклади,
общуран,
Хокинг
води активен
живот
– занимава
се
с наука,
преподава,
изнася
доклади,
каторечеви
общува
със света
с помощта
на компютърен
сва
наука,
преподава,
изнася
доклади,
като общусъс
света
с
помощта
на
компютърен
речеви
синтезатор.
ва
със света с помощта на компютърен речеви
синтезатор.
синтезатор.

Познатият на всички пакет от офисни проПознатият
на Word
всички
офисни
програми
от рода на
илипакет
Excelот
скоро
ще може
Познатият
на Word
всички пакет
офисни
програми
от рода
Excelотскоро
да се среща
нена
само наили
компютъра,
ноще
и вможе
инграми
от рода
Wordнаили
Excel скороноще
може
да
се среща
ненасамо
компютъра,
информационно-развлекателната
система инав авда
се
среща
не
само
на
компютъра,
но
и
в
формационно-развлекателната система наинавформационно-развлекателната система на ав-

томобилите.
томобилите.
Програмистите от Harman възнамеряват да
томобилите.
Програмистите
отшофьорите
Harman възнамеряват
дадат
възможност на
да отговарятда
Програмистите
от
възнамеряват
да
дадат
възможност
наHarman
шофьорите
да отговарят
на
електронни
писма,
без да се откъсват
от
дадат
възможност
на шофьорите
отговарят
на електронни
писма,
без да седаоткъсват
от
на колата,
на електронни писма,управлението
без да се откъсват
от
управлението
на колата,
да
отбелязват събития
в
управлението
на колата,в
да отбелязват
календара
или събития
дори да
да
отбелязват
събития
в
календара
или
дори да
участват
в конферентни
календара
или
дори
да
участват в конферентни
разговори.Някои
проучастват
в конферентни
разговори.Някои
програми
от Microsoft Office
разговори.Някои
програми
от Microsoft
ще
бъдат
достъпниOffice
не
грами от Microsoft Office
ще бъдат
достъпни
не
само
в режим
автопище бъдат достъпни не
самозатова
в режим
автопилот,
благодарение
само в режим автопилот,автоматичните
затова благодарение
на
облот, затова благодарение
на автоматичните
обновления
автомобилът
на автоматичните обновления
автомобилът
ще
разполага
винаги с
новления автомобилът
ще разполага
винагинас
най-новите
версии
ще разполага винаги с
най-новите версии
на
приложенията,
подчернай-новите версии на
приложенията,
тават
в Harman. подчерприложенията, подчертават в Harman.
тават в Harman.

Microsoft Office
скоро
ии вв колите
ще
Microsoft
Office
скоро
колите Google
Google
ще
Microsoft Office скоро и в колите
Google ще

пише
статуси
вв
пише
статуси
пише
статуси
в
социалните
мрежи
социалнитемрежи
мрежиза
завас
вас
социалните
за
вас
Google патентова алгоритъм, който
ца бутон на пощенската услуга. Google

Google
патентова
алгоритъм,
който
може
да генерира
статуси
в социалните
Google
патентовастатуси
алгоритъм,
който
може
да
генерира
в социалните
мрежи,
базирани
на информация
от поможе
да базирани
генерира статуси
в социалните
мрежи,
наKaldata.com.
информация
от потребителя,
съобщава
Според
мрежи,
базирани
на
информация
от
потребителя, съобщава
Kaldata.com.
Според
разработчиците
на компанията
електронтребителя,
съобщава
Kaldata.com.
Според
разработчиците
компанията електронната
поща днес нена
е най-добрият
механиразработчиците на компанията електроннатазапоща
днес не е най-добрият
механизъм
разпространение
на връзки
или
ната поща днес не е най-добрият механизъм зазаразпространение
на връзки или
покани
участие в разговор.
зъм за разпространение на връзки или
покани
за участие
разговор.
Патентът
описва всхема
за създаване на
покани за участие в разговор.
описва
схема
създаване на
постПатентът
в социалната
мрежа
отза
електронната
Патентът описва схема за създаване на
пост в социалната мрежа от електронната
поща.
пост в социалната мрежа от електронната
поща.
Ако, например сте получили по елекпоща.
Ако, например
стекъм
получили
по електронната
поща връзка
книга, можете
Ако, например сте получили по електронната
поща
връзка
към книга,
можете
да
кликнете
върху
специален
в прозоретронната поща връзка към книга, можете
да кликнете върху специален в прозореда кликнете върху специален в прозоре-

ца бутон информацията,
на пощенската услуга.
анализира
а след Google
това
цаанализира
бутон на информацията,
пощенската услуга.
Google
а след
това
дава възможности
за придружаващ
текст
анализира
информацията,
а след това
за придружаващ
с дава
тази възможности
връзка и подходящи
хаштаговетекст
за
дава
възможности
за придружаващ
текстза
с тази
връзка
и подходящи
хаштагове
публикуване
в социалната
мрежа.
с публикуване
тази връзка ив социалната
подходящи мрежа.
хаштагове за
Тук можете да изберете група
от прияпубликуване в социалната мрежа.
Тук
можете
да
изберете
група
от приятели, на които да бъде показан
материала
Тук можете да изберете група от прияна които
бъде показан
материала
и тели,
да видите
другидавръзки
по темата.
тели, на които да бъде показан материала
иРазбира
да видите
връзки по на
темата.
се,други
патентоването
технолои да видите други връзки по темата.
Разбира
на технологията
все ощесе,непатентоването
означава, че въз
основа
Разбира се, патентоването на техноловсебъде
още създаден
не означава,
че въз
основа
нагията
нея ще
реален
продукт.
гията все още не означава, че въз основа
на нея ще
реален
продукт.
Въпреки,
че бъде
многосъздаден
от идеите
на компанина нея ще бъде създаден реален продукт.
Въпреки,
че многопрактиката,
от идеите на
ята,
както показва
всекомпанипак се
Въпреки, че много от идеите на компанията, както показва
въплъщават
в животапрактиката,
доста бързо.все пак се
ята, както показва практиката, все пак се
въплъщават в живота доста бързо.
въплъщават в живота доста бързо.

26 Ñïîðò

Истерията ЦСКА
- Разграбиха билетите за мача с Берое за минути
- “Армията” ще се пръска по шевовете в
полуфинала за Купата

Ц

СКА е повече от клуб. Доказателството се видя миналата седмица,
когато феновете на “червените” изкупиха билетите за предстоящия в сряда
от 20,00 ч. полуфинал-реванш в турнира за
Купата на България срещу Берое. Тимът на
Христо Янев победи с 2:0 в първия мач в
Стара Загора, въпреки че е при аматьорите
във “В” група, докато “зелените” са един от
най-стойностните ни отбори в елита.
Първата партида билети беше пусната в
свободна продажба в сряда. Заради невероятното представяне на “червените”, а може
би и заради цената от 1 лв. пред касите на ст.

“Българска армия” се извиха огромни опашки. Само за 40 минути бяха изкупени пуснатите 6000 билета, а хиляди останаха разочаровани. Стигна се дори до гневни крясъци и
недоволство.
На следващия ден ръководството на клуба пусна нова партида от 5500 билета, които
отново се изчерпаха за по-малко от половин
час. 2500 пък бяха дадени на фен-клубовете,
докато Берое ще получи 2000. Така в сряда 16
000 души ще изпълнят до краен предел “Армията” в очакване на голямото шоу.
Интересът е огромен, за което говори и
друг факт. Телефоните в канцелариите на

стадиона прегряха от желаещи да се сдобият с ценните хартийки. Дори депутатите от
Парламента вкараха всевъзможни връзки,

за да се уредят с място на “Българска Армия”. Едно е сигурно - в сряда вечер “Българска армия” ще е врящ котел.

Великият Малдини идва
в София заради Стоичков
Поредната световна легенда потвърди
участие в 50-годишния юбилей на Христо Стоичков. Паоло Малдини ще играе
в шоуто на “Васил Левски” на 20 май.
Бившият защитник е смятан за един от
най-добрите на поста си за всички времена. Роден е през 1968 година, като дебютира за Милан през 1985 и защитава цветовете на клуба през цялата си кариера.
Има 902 мача и 33 гола за “росонерите”.

Седемкратен шампион на Италия и носител на 5 трофея в Шампионската лига.
Участва на 4 световни и 3 европейски
първенства с Италия.
Досега участие в юбилея на Стоичков
са потвърдили Диего Марадона, Роберто
Баджо, Жан-Пиер Папен, Предраг Миятович, Георге Хаджи, Лотар Матеус и още
много други легенди на световния футбол.

ПАОК почва мисия “Бербатов”
Гръцкият ПАОК ще вкара всичките
си сили, за да накара Димитър Бербатов да остане в клуба и през следващия
сезон. Българинът се премести в Солун
през миналото лято и въпреки че доста
често е извън игра заради контузии, е
високо ценен от всички в клуба. Президентът Иван Савидис вече води няколко разговори с Митко, за да го убеди да остане. Милиардерът е оптимист
за добрия развой на преговорите. Още

повече, че в договора има клауза, според която той може да бъде подновен за
още една година през лятото. “Двуглавите орли” са решили да се възползват
от нея.
Бербатов обаче може да има друго
на ум, тъй като не е тайна, че интерес
към него проявяват клубове от Китай,
Катар, Саудитска Арабия и Америка. А
предложенията от тях ще бъдат за много повече пари.

Лебедовата песен на Черната Мамба
Един от най-великите в НБА Коби Брайънт сложи
края на своята феноменална кариера. Звездата на Лос
Анджелис Лейкърс изигра последния си мач и той бе
запомнящ се - вкара 60 точки за победата със 101:96 над
Юта Джаз. Събитието бе сред най-обсъжданите и чакани в последната седмица, а истерията изключителна.
Най-скъпите билети струваха близо 28 хил. долара или
19 хил. паунда.
Почит към Черната Мамба отдадоха хиляди спор-

тисти по цял свят, сред които и Григор Димитров,
който игра със специални маратонки на турнира в
Монте Карло.
Иначе 20 000 зрители станаха свидетели на шоуто
в “Стейпълс Сентър”, след тях и цяла тайфа от звезди от всички жанрове. Коби ги зарадва с невероятна
игра, а в края на вечерта приключи с професионалния баскетбол със статистиката от 1346 изиграни
мача и 33 643 отбелязани точки.
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В обувките на любимото момче на Великобритания

Антъни Джошуа e готов да се бие дори с Кинг Конг
Някога Ей Джей редеше тухли, сега е смятан
за следващия Майк Тайсън

А

нтъни Джошуа отдавна е любимото
момче на Великобритания. 26-годишният звяр на боксовия ринг вече е
световен шампион, но прие пояса в IBF със
същото хладнокръвие, с което смаза американеца Чарлз Мартин пред повече от 20 000
зрители в зала „О2“ в Лондон.
Жозе Моуриньо и куп звезди от Висшата
лига на Англия по футбол станаха свидетели на кръвожадния за успехи Ей Джей. След
срещата Владимир Кличко, хегемон в последните години в най-атрактивната категория на бокса, чистосърдечно пожела още повече успехи на британеца. И въпреки че друг
човек от Острова – Тайсън Фюри притежава
най-ценните титли в бокса, Джошуа е големият любимец на феновете. И това е повече
от логично.
Роденият в Уотфорд гигант спечели 16-та
си победа на професионалния ринг, всяка
една от тях с нокаут. И въпреки че спечели
близо 1 млн. паунда от мача, Ей Джей остана
спокоен и концентриран към голямата цел.
„Искам да бъда на върха в дивизията в следващото десетилетие“, обясни със спокоен тон
Джошуа.
„Вие виждали ли сте човек, станал току
що световен шампион, да бъде толкова сдържан. Все едно си казваше: „Е, какво пък толкова“, чудеше се промоутърът на англичани-

на Еди Хърн.
А Джошуа определено е следващото голямо нещо в бокса. Ей Джей просна Чарлз
Мартин в началото на втория рудн и то 63
секунди по-бързо, отколкото Майк Тайсън
нокаутира Тревър Бърбик през 1986 година
за първата си световна титла. 26-годишният
гигант е сравняван и с друг велик боксьор
Джо Фрейзър. Джошуа е вторият след Фрейзър, който става световен шампион в професионалната дивизия, докато все още държи
олимпийската титла.
Животът на любимото момче на Великобритания също е достоен за Холивуд. Антъни Джошуа се ражда в Уотфорд в семейството на майка от Нигерия и баща нигериец,
който е с ирландски корени. Братовчед му
Бен Илейеми също е професионален боксьор, който все още няма загуба. Двамата записват дебюта си през 2013 година. Джошуа
живее в Нигерия до седмата си година, след
което се завръща във Великобритания. В началото е силно привлечен от футбола и леката атлетика, но постепенно вижда, че силата
му е между въжетата.
И до днес признава обаче, че ако не е бил
боксът, сега щеше да бъде в затвора. През
2009 година усеща суровия живот „зад решетките“, след като влиза в затвора в Рединг
заради „побоища и други луди неща“. Пускат

го с електронна гривна на глезена. През 2011
година пък е хванат от полицията да кара с
превишена скорост. Откриват в мерцедеса
му голямо количество канабис. И всичко
това малко преди Олимпиадата в Лондон,
която по-късно ще преобърне живота му. До
този момент малкият Антъни си е изкарвал
прехраната и с честен труд, като в един период от живота си е редил тухли по строежите.
Сега, години по-късно, Джошуа е смятан за
бъдещето на професионалния бокс.
„Джошуа е готов да се бие и с Кинг Конг,

стига боксовата федерация на Великобритания да му гарантира лиценз“, написа „Би Би
Си“. Истината е, че мнозина предизвикват
Джошуа, а най-вероятно ще последват Чарлз Мартин и другите преди него – по лице на
пода на ринга.
Сред кандидатите за слава са британците
Тайсън Фюри и Дейвид Хей и американецът
Дионтей Уайлдър. „Който иска, нека да дойде. Готов съм да се бия с всеки и като ги победя, ще започне нова ера в бокса“, категоричен
е Антъни Джошуа.

Пулев е претендент за титлата
Кубрат Пулев е сред претендентите за
титлата на Антъни Джошуа. Българинът
ще се бие срещу Дерек Чисора на 7 май
в Хамбург, а победителят от двамата ще
играе финал в мини турнир. Така след
две победи Кобрата ще има възможността да се бие с Джошуа за пояса на
IBF.
В същото време „боксовата Библия“
boxrec.com нареди Пулев пред Джошуа в

Име: Антъни Олувафеми Оласени Джошуа
Прякор: Ей Джей
Роден: 15 октомври 1989 г. в Уотфорд
Ръст: 198 см.
Мачове: 16
Победи: 16
С нокаут: 16

сборния рейтинг, който изготвя. Според
него Кобрата е на 5-то място в световната ранглиста, докато Ей Джей е 7-ми.
Лидер е световният шампион Тайсън
Фюри, който притежава титлите във
версиите WBA, IBO и WBO. Украинецът Владимир Кличко е втори, а преди
българина са още Александър Поветкин
и Дионтей Уайлдър. Двамата ще се бият
на 21 май в Моксва за титлата на WBC.
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От Стоичков до Меси –
атомните нападения на Барселона

К

амата е основна фигура в две от най-смъртоносните
комбинации в атаката на каталунците
Барселона винаги е плашила противниците си с
могъщо нападение. Този сезон всички говорят за феноменалното трио, което оформиха Лионел Меси, Луис Суарес и Немар. Тримата са повече от разрушителни за противниковите
защити, но каталунците винаги са разполагали с невероятни
нападатели. Сред най-великите от тях е българинът Христо
Стоичков, основна фигура в изграждането на Барса като един
от доминаторите в съвременния футбол. Ето част от най-паметните нападения в историята на Барселона.

ците бяха смятани за най-великия отбор на всички времена.
Ето‘о напусна в посока Интер през лятото на 2009 година, докато Анри остана за още един сезон. И ако Рийкард започна
да променя пейзажа във футбола, Гуардиола го направи завинаги.

2010/2013 – Лионел Меси, Давид Вия, Педро

1993/1994 - Ромарио, Христо Стоичков,
Михаел Лаудруп
„Дрийм тиймът“ на Йохан Кройф доминираше в европейския футбол през 1994 година и го показа с класирането си
за финала в Шампионската лига. Христо Стоичков и Михаел
Лаудруп бяха големите звезди на каталунците вече за трети
сезон и изведоха каталунците до първия си триумф в Шампионската лига през 1992 година. През лятото на 1993 на
„Ноу Камп“ от ПСВ Андховен пристигна Ромарио и Барса се
превърна в един от най-добрите отбори в Европа. Тимът на
Кройф запази титлата си в Ла Лига, но загуби финала в Шампионската лига с 0:4 от Милан на Фабио Капело. През същото лято Михаел Лаудрип премина в големия противник Реал
Мадрид, докато Ромарио напусна година по-късно.

1996/1997 – Христо Стоичков, Роналдо,
Луиш Фиго
Сър Боби Робсън замени Йохан Кройф на треньорския пост през лятото на 1996 година и веднага привлече
един от най-големите световни таланти Роналдо. Бившият селекционер на Англия вече беше работил два сезона
с Луиш Фиго в Спортинг Лисабон. Познавайки добре качествата му, Робсън направи от португалеца една от големите световни звезди. Стоичков беше в края на бляскавата си кариера и се беше тъкмо завърнал от период под
наем в Парма, но продължаваше да бъде също толкова
ефективен и кошмар за противниковите защити.
Този отбор на Барселона не успя да спечели титлата в Испания, но пък вдигна Купата на Краля, Суперкупата на Испания и европейският турнир КНК. Роналдо,
който последва стъпките на сънародника си Ромарио, бе
привлечен от ПСВ Айндховен срещу рекордните в този
момент 19.5 млн. паунда. След само един сезон на „Ноу
Камп“ бразилецът беше продаден на Интер срещу нова
рекордна супа – 21.5 млн. евро. Феномена вкара 47 гола
в 51 мача за каталунците. Години по-късно с подобни постижения можеше да се похвали един мъник от Росарио,
Аржентина.

1998/2002 – Ривалдо, Партик Клуйверт, Луис
Енрике
Барселона се насочи към поредния вълнуващ бразилски
талант след продажбата на Роналдо. Ривалдо се наслаждаваше на прекрасен сезон в Депортиво Ла Коруня, но бе далеч
от блясъка на световните звезди. Бразилецът проби с гръм и
трясък на „Ноу Камп“, а през следващата година треньорът
на тима Луис ван Гаал му ‚докара“ Патрик Клуйверт от Аякс.
Каталунците спечелиха титлата на Испания в две поредни години.
Ривалдо пък взе „Златната топка“ през 1999 година, въпреки че в същия сезон каталунците отпаднаха още в групите на
Шампионската лига, след като имаха нещастието да се паднат
заедно с бъдещите финалисти в турнира Манчестър Юнайтед
и Байерн Мюнхен.

2004/2007 – Роналдиньо, Людовик Жули,
Самуел Ето‘о
Барселона изкара тежък период в началото на 2000-те години. Каталунците бяха в серия от пет години без титла между 2000 и 2004 г. С идването на новия президент Жоан Лапорта през 2003 година всичко се промени. Бизнесменът видя
огромния потенциал в Роналдоньо, който тъкмо бе блеснал
на Световното първенство. Година по-късно добави към състава Людовик Жули, който бе голямата звезда на Монако и
изведе тима си на финала в Шампионската лига, загубен от
Порто на Жозе Моуриньо. Самуел Ето‘о пък бе взет след впечатляващите му изяви за Майорка.
Новият треньор на тима Франк Рийкард донесе най-накрая титлата в Каталуня през сезон 2004-2005. През следващия сезон спечели и Шампионската лига. И футболният пейзаж постепенно започна да се променя.
2008/2009 – Лионел Меси, Самуел Ето‘о, Тиери Анри
Пеп Гуардиола беше назначен за треньор на Барселона
през лятото на 2008 година,
след като ръководството на
каталунците остана доволно
от работата му в школата на
клуба. Специалистът веднага
продаде обичащия да купонясва Роналдиньо, както и
Деко. Меси вече беше в първия отбор, но Пеп усети специалния му талант и започна
да го налага, освобождавайки
Роналдиньо от пътя му. Този
ход по-късно щеше да се окаже
велик за историята на футбола.
Барса спечели за първи път
требъл – титла и Купа на Испания, както и Шампионската
лига. В този момент каталун-

Това магическо трио не донесе требъл на Барселона, но
със сигурност каталунците продължаваха да имат един от
най-великите отбори в света. Именно този тим разпердошини Реал Мадрид на Жозе Моуриньо с 5:0 като гост – един от
най-неочакваните резултати в голямото съперничество между двата клуба. Барса загуби финала за Купата от Реал през
2011, но взе титлата.
В същия сезон Барса спечели финала в Шампионската
лига след победа с 3:1 над Манчестър Юнайтед, като всеки
един от тримата нападатели реализира срещу тима на сър
Алекс Фъргюсън. Димитър Бербатов имаше възможност да
се докосне до магията на финала, но шокиращо беше оставен
извън групата за мача на „Уембли“.
Барса спечели общо три поредни титли, докато Реал не
прекъсна доминацията им през сезон 2011/2012. Каталунците
си върнаха шампионския трофей година по-късно, след което Давид Вия бе продаден на Атлетико Мадрид.

2014 – досега – Лионел Меси, Луис Суарес,
Неймар
Вече ветеран и с пет „Златни топки“ във витрината
си, Лионел Меси често е обявяван за най-великият футболист в историята. Аржентинецът изкара труден (за
стандартите) си сезон 2012/2013 сезон, в който вкара 60
гола във всички турнири, а Барса спечели „само“ титлата.
Година по-късно все повече хора започнаха да се питат
дали най-силните дни на Меси са приключили, след като
каталунците направиха немислимото – завършиха сезона без нито един трофей. Нещо повече – за първи път от
2007 година Барса не игра полуфинал в Шампионската
лига.
През лятото на 2013 година Неймар беше привлечен
от Сантос, а новият треньор Луис Енрике доведе на „Ноу
Камп“ Луис Суарес. И добрите дни се завърнаха. Меси
отново бе големият лидер и трансформира Барселона в
познатото страшилище. Каталунците спечелиха за втори
път в историята си требъл.
Този сезон Барса отново е на висота и води в класирането в Примера дивисион, ще играе финал в Купата на
Испания. Тимът обаче претърпя разочарование в четвъртфиналите на Шампионската лига и след като бе отстранен от Атлетико Мадрид, няма да може да направи
требъл за втора поредна година.
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Овен (21.03 – 21.04)

Телец (22.04 – 21.05)

Близнаци (22.05 – 21.06)

Рак (22.06 – 21.07)

Проявявате се по нетипичен за вас начин
- принципно преследвате предимно личните си желания и амбиции, а сега използвате
енергията си основно за установяване на сътрудничество с други хора, за поддържане на
хармонията в отношенията. За да използвате
позитивното астрологично влияние, определете цел и дейност, в която да вложите страстта
си. Ако сте го направили, посветете се изцяло
на своето начинание.

Ех, любов! – това е в главата ви сега. Обвързаните имат шанс да задълбочат връзката си и
да се порадват на по-голяма близост. Ако планирате екскурзия или някакво забавление заедно с
партньора, заемете се сериозно с организацията
или направо да се втурнете в приключението.
Необвързаните също са настроени на любовна
вълна и ще търсят компания. Ако копнеете за
връзка, излизайте повече – новите връзки ще са
трайни и много страстни.

Спокоен период. В работата и в личните отношения всичко се развива нормално и това
ви дава възможност да се посветите на проекти, които наскоро сте започнали. Заемате се да
уредите някои домашни въпроси и да обърнете
внимание на семейството си. Прекарвайте повече време с домашните и децата – те ще усетят
вашето желание да играете и да се забавлявате,
прекарвате чудесно заедно. Ще бъдете много
креативни и ще се изявявате в работата.

Важно е да не оставате без работа и да намерите поле, в което да вложите енергията си.
Може да бъде служебна цел, разчистване на
дома, извършване на някакво преустройство
или да се отдадете на занимание, което ще ви
увлече. Изберете дейност според предпочитанията си, но не стойте на едно място и не
бездействайте, защото в противен случай има
риск да започнете да се ядосвате за дреболии и
да си го изкарате на най-близките си хора.

Лъв (22.07 – 22.08)

Дева (23.08 – 22.09)

Везни (23.09 – 22.10)

Скорпион (23.10 – 22.11)

Насочете усилията си към дейности, от които
ще имате практическа полза – за работата, за финансовото състояние или за да си осигурите повече комфорт в дома. Ако смятате, че за израстването в професията е нужно да развиете нови
умения или да усъвършенствате стари, не губете
ценно време и действайте. Може да се наложи да
похарчите малко пари, но щом става дума за личното усъвършенстване или за удобството в дома,
може спокойно да го направите.

Оптимистично начало - в добро настроение
сте и се изявявате с лекота. Имате подкрепа от
хората около вас – няма да откажат да ви съдействат. Откривате информацията, която ви е
нужна, за да изпълните замисленото. Проявявате отлични анализаторски и организационни
способности, което ви позволява да решавате
лесно проблемите, които се изпречват на пътя
ви. Оптимистичната нагласа ви помага – имате
усещането, че сте на прав път и късметът е с вас.

Не обичате бюрократичните трудности в
работата. Да не говорим, че ви е неприятно
да ходите от стая на стая, от гише на гише за
изясняване на делови въпроси. Що се отняся
до любовния ви живот той ще бъде доста интересен. Едни от вас ще се радват на хармония
и щедрост от страна на партньора си, а други
ще са изнервени от скандали, ревност и недоверие. Запазете спокойствие и тогава периодът
ще е изпълнен с хармония и разбирателство.

Чудесен период, в който някои подводни камъни и ограничения, с които ще се сблъскате и
съобразите, няма да ви донесат неприятности.
Момент е да направите нещо ново и да работите усърдно за постигнете целите, които сте
си поставили. Дори промените да не са кардинални, направите нещо дребно - сменете прическата, тоалет в гардероба или някоя мебел.
Нуждаете се от различен начин на изява, по
който досега не сте се проявявали.

Стрелец (24.11 – 21.12)

Козирог (22.12 – 20.01)

Водолей (21.01 – 19.02)

Риби (20.02 – 20.03)

Очаква ви една значима седмица, защото е
вероятно преживяванията ви и проблемите, с
които се сблъскате, да имат отзвук в бъдещето
и да търпят развитие и през 2016 година. Ето
защо се заредете с търпение. С каквото и да ви
изненада животът, не очаквайте всичко да се
разреши за ден-два. Основното предизвикателство е да отстоявате своята собствена истина –
за вас самите, за взаимоотношенията ви с друг
човек или за нещо друго.

Изправяте се лице в лице с отговорностите,
които сте поели към хората около вас – интимен партньор, членове на семейството и колеги. Възможно е да откриете, че някои от тях са
бреме за вас – това се случва най-вече, ако сте
се натоварили със задачи, които не са ваши и
ако не умеете да делегирате права в работата.
Периодът е изпълнен с предизвикателства. Откривате, че хора и структури, които сте смятали
за сигурни, всъщност не са толкова надеждни.

Очаква ви прекрасен период, що се отнася
до кариерата и професионалното ви развитие. Погледът на повечето от вас ще е насочен
в тази област и е много вероятно късметът да
бъде с вас в начинанията, които предприемате. Ако искате да ви повишат или да намерите
високоплатена работа, действайте веднага, в
случай че още не сте го направили. Положете
необходимите усилия, проявете активност и
ще бъдете възнаградени.

В душата ви е по-бурно от обикновено.
Преживяванията са драматични и дълбоки за
тези, които не са слагали граници при общуването с околните, втурвали са се да решават
чуждите болки за своя сметка или са правили
прекалено големи жертви в името на другите. Колкото и да сте търпеливи и да не искате
да мътите водата, ако не покажете на другите
какво може и какво не бива да очакват от вас,
ще се чувствате нервни, тревожни и ядосани.
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Вицове

Оптимист и
песимист си
говорят за
положениет
страната. О
тимистът, я
вече разоча
рован, казва
Както е тръ
ло, май всич
ще стигнем
просия. Пес
мистът: - Да
просим? А о
кого?

Жена се кар
на мъжа си:
Пак пиян се
прибираш!
Не разбирам
как може да
пие всеки де
Мъжът сър
дито отвърнал: - Колко
пъти да ти
обяснявам разсъждава
неща, които
разбираш!

Иванчо тич
при татко си
- Тате, моля
те, затвори
очите. - Защ
- Мама каза
че когато ти
затвориш оч
ние ще запо
нем да живе
много подобре!

В съдебната
зала: - Трид
години затв
- провиква с
драматично
подсъдимия
- Но, господ
съдия, аз съ
на шейсет и
девет години! - Съдът
не иска от в
невъзможни
неща, - отвр
ща достолеп
магистратът
Изкарайте к
кото может

Пепеляшка
към принца
Обувката м
стана! Кога
е сватбата?
- Това беше
полуфиналъ
Сега ще мер
сутиен.

3131
Лесно Судоку

Работа
Професионална компания за почистване по домовете търси жена за
дългосрочна обвързаност. Работата се състои в почистване на домове на редовни клиенти на фирмата.
Адресите са в районите с пощенски
код BR (Bromley). Заплащането е 7
на час. Работната седмица е от Понеделник до Събота (вклч.). Работните часове на седмица са между
35-40. Необходими документи НИН, банкова сметка и постоянен
адрес. Кандидатите с опит ще бъдат
с предимство. Фирмата осигуява
униформи и кратко обучение. Ако
проявявате интерес моля, изпратете кратко CV на: office@mybuton.
co.uk. За допълнителна информация тел: 07878583249.

Средно Судоку

Трима лейбъри, стартово £8p/h,
двама фиксъри £9p/h и един дърводелец. гарантирани 40-се часа
за 5дни. Възможност за овъртайм.
Обектите са два на Хийтроу и на
Стратфорд. Директен договор към
стротелната фирма. Изисквания:
CSCS, банкова сметка, NIN..започване веднага.
07707755346
Екипът на Счетоводен офис търси
да ангажира услугите на ентусиазиран и енергичен free-lanced Data
Input Operator (екстракт на финансова информация от първични
документи) с отличено владеене на
Английски език и напреднали познания и умения при използване на
Microsoft Exel (над потребителско
ниво). Уменията на кандидатите ще
бъдат тествани при първата ни спеща.Моля свържете се със нас, при
интерес! (изпратете вашето CV на:
decidio01@gmail.com ).

Трудно Судоку

Търсят се работници за южен Лондон на следните позиции:
tilers-хора, занимаващи се с лепене
на плочки
Желателно е кандидатите да имат
поне минимални познания по английски език.
Моля изпращайте или позвънете
на номер: 07415952248

Квартири

Очакваме вашите БЕЗПЛАТНИ МАЛКИ ОБЯВИ
във вестник „Новини Лондон“ на
е-mail: advertising@novini.london

www.kvartirilondon.co.uk: Голямо
разнообразие от ЕДИНИЧНИ,
ДВОЙНИ и ТРОЙНИ СТАИ В
ЦЕНТРАЛЕН И ИЗТОЧЕН ЛОНДОН!
Всички къщи са обзаведени. Две
семици депозит, една седмица наем,
три месеца договор. Договорът за
наем е официален документ в UK,
той ще ви помогне при записване
за училище, детска градина, лекар,
зъболекар, пред всички общински
и държавни власти, както и пред
повечето банки!
Две седмици депозит, една седмица

наем, три месеца договор за наем.
Договорът е официален документ
за UK.
Квартири Лондон предлага посрещане на хора от летища, гари
и стейшъни на преференциални
цени за всички наши клиенти!
Също така, предлагаме транспортиране на багаж, товари и мебели
при смяна на квартирата, момчета
за носене на багаж.
Огромна Двойна стая на PLaistow,
просторна и луксозна къща, много
пространство, прекрасна градина и
зона за пушачи с включени всички
сметки!
07904611177 Alex
2 Двойни Стаи на 10 мин пеша от
Upton park station,в къща след ремонт POST CODE E7 8EY ! Без деца
,моля
Нови гардероби и легла,2 тоалетни,градина,БГ ТВ(във всяка стая),интернет
Свободни са от 23/01/16
165£ на седмица,2 седмици депозит,със всички сметки включени в
наема.
Има и една по-малка двойна стая за
140£ на месец
тел за контакт 0759 5048181

Транспортни услуги
Транспорт в и около Лондон, със 7-местен ван, изгодни
цени, за района на Хийтроу –
специална
отстъпка,
тел.
07832692141
Транспортни услуги с голям ван
в Лондон, премествания на багаж, транспорт на материали,
изхвърляне на ненужни вещи,
тел. 07454461920

Обезпаразитяване
Дезинфекция, Дезинсекция, Дератизация
Pest Control London e фирма, лицензирана да извършва професионално унищожаване на дървеници,
оси, мравки и други вредители.
Преференциални цени за българи.
Мобилен тел: 07477070461
Безплатен тел: 033 001 001 003
http://www.pest-control.uk.com
email: office@pest-control.uk.com

Компютри
Преинсталация на Windows, £20
07450781823

Ремонти
vankata26@hotmail.com
078 85746090
02088811537
91a Myddleton Road
Wood Green
N22 8NE
ВиК, газ и инсталации

Автоуслуги
Предлага следните услуги: MOT
£29, service £99, Аir-con service £40,
за контакти и резервации, тел.
02086876711,
02079980699, Ивайло
Scoobike Service & Repair – ремонт, боядисване и продажба
на нови и употребявани скутери, мотори и мотоциклети.
Широка
гама
от
резервни части на ниски цени,
тел. 08005335737, 07792373302
Авторемонтни
услуги,
компютърна
диагностика,
МОТ,
ремонт на автомобили и ванове в удобно за вас време,
тел. 07714192994

Запознанства
Мъж на 35 години търси запознанство с необвързана жена до 40
г., живееща в Лондон. За контакти:
07729 688780

Лекари
Български стоматолог в Източен
Лондон, 123А South Street, Romford,
Essex, RM1 1NX, Тел. 01708 751 745
Практикуващ български семеен лекар, извършва медицински прегледи за шофьорска книжка, частни
прегледи на деца, гинекологични
прегледи, лекува болки в кръста,
издава болничен лист, изпраща за
рентген и кардиограма, MRI скенер, кръвни тестове, за контак- ти
07791144002

Счетоводни услуги
Емилия Маджарова - счетоводител
в West Sussex, Bognor Regis
Регистрация и затваряне на Self
Employed, Попълване на документи: Tax Returns, Tax Credits, Child
Benefits, VAT
Mob: 07828949855
E-MAIL: emiliya.madzharova@
yahoo.co.uk

Административни услуги
Документи за работа в Лондон:
Банкови сметки, NIN, UTR, CSCS
Card, CIS, LTD Company, смяна
шоф. книжка, преводи, апостил,
бенефити. 07786 967299 - Alex
Development Ltd.

Продавам
Продавам конструктори Lego 07450781823
Продавам лазери за гипсо-картон,
Dewalt, DW088K, Чисто нови, с
една година гаранция в рамките на
ЕС. За повече информация и цена:
07707955534

Сателитна телевизия
Монтаж и настройка на сателитни антени на Булсатком, тел.
07800515223

Преместване на багаж и товари в Лондон
и цяла Великобритания.
От една стая до цяла къща
Трансфери до летища и гари

Mobile: 07477070461
Free tel:0800 112 0015
www.manandvanremoval.london
Man and Van Removals

