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Референдум
„за” или „против”
оставане в ЕС:
Как двете страни
си служат с
хипербола,
за да защитят
своя лагер

Футболна легенда!
Обичаме те, Ицо!
И ти благодарим!

още на стр. 7

Стоичков направи супер
шоу, зарадва и разплака
цяла България
Реал Мадрид е
Властелинът на
Европа
„Кралете“ триумфираха
в Шампионската лига за
11-ти път
Сълзи за Атлетико след
втори загубен финал за
три години
още на стр. 28

12 500 души на
крака за Слави
Трифонов в
Лондон
Зала “Уембли Арена”
буквално се
пукаше по
шевовете
още на стр. 16 и 17

още на стр. 27

Кралското семейство
посети цветното
изложение в
„Челси”
още на стр. 12

Забравената съпруга
на Чарлз Дикенс
Катрин е била автор,
актриса и готвачка –
всичко това затъмнено
от брака й. Лусинда
Холскли, пра-праправнучката, изследва
коя всъщност е била тя
и разказва за това пред
Би Би Си.
още на стр. 14
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“Би Би Си” пусна расистки документален
филм за емигрантите в Източен Лондон
"Последните бели в Ийст Енд" предизвика страшен скандал на Острова

З

а това, че Източен Лондон е пълен с
емигранти от цял свят, а специално община “Нюхам” е определена за място,
където почти няма англичани и като цяло
“бели хора” се заговори доста напоследък. И
макар действително мястото да е определено

като едно от най-мултикултурните в британската столица, телевизия Би Би Си си навлече гнева на обществото именно с тази тема.
От медията се сблъскаха с изключително
негативни реакции на стотици зрители, след
като късно снощи излъчиха документален
филм за емиграцията именно в Източен Лондон. “Последните бели в Ийст Енд”,
каквото е името на лентата
беше обявен за “расистки и
подклаждащ напрежението” именно защото разказва за този район, където 73
процента от населението в
момента се състои от представители на малцинствени
групи и чернокожи.
През последните 15 години, 70000 имигранти са се
преместили в района. В мо-

мента в него се говорят над
43 различни езици. Десетки
зрители писаха на стената на
медията в Twitter, за да излеят гнева си, включително
Nazia Мирза, който пише:
“С подобни филмчета
подклаждат расизъм у хората. Привлича се напрежение
в крайнодесните групи, които така или иначе са склонни
да стигнат до фанатизъм”
Cass Blakeman: “Задлужават да спрем да си плащаме
абонамента към Би Би Си. Каква е тази расистка пропаганда!”
Но не всеки се противопоставя на съдържанието на документалния филм. Има хора,
които ръкопляскат на Би Би Си за привличане на вниманието към проблемите пред които са изправени области като “Нюхам”.

Българин забави самолет на летище „Лутън“
Нашенецът се държал
грубо със стюардесите,
псувал и буйствал.
Извели го с полиция
Много митове и легенди се носят за
българския темперамент. Oказва се обаче,
че нашенците могат да са толкова буйни,

че дори да забавят самолет на лондонско летище. Или по-точно на „Лутън“. Един от пасажерите на вчерашния полет посока Лондон
от София, излитащ от българската столица в
21,55 часа, сподели специално за „Новини
Лондон“ за възникнал инцидент с нашенец
на борда.
„Самолетът кацна на време, но в момента, в който тръгнахме да слизаме главният стюард ни помоли да се върнем или по

местатата си, или да земем най-близките
такива. Причината, както обясни той, е,
че има човек на борда, който не е спазил
инструкциите на стюардесите, държал се
е грубо и е създал напрежение по време на
полета. За това и дойде полиция, която го
изведе“, сподели наш читател.
По непотвърдена информация се касае
за български ром, който дори не е разбрал
какво му се обяснява.

Камерън купи кола трета ръка на
жена си
Местен продавач на коли
втора употреба е останал
приятно изненадан миналия
уикенд, когато го посетил последният клиент, когото очаквал - премиерът Дейвид Камерън. Иън Харис от Witney
Used Car Centre бил предупреден да очаква именно него, но
помислил, че колегите си правят шега.
На името на Камерън бил
запазен тъмносин Nissan

Micra за скромните 1.495 британски лири. Самият премиер се появил, за да разгледа колата
и да я одобри. Той я харесал и споделил, че това
всъщност е подарък за неговата съпруга Саманта.
"Помислих, че колегите ми си правят шега с
мен, но г-н Камерън действително се появи и
си купи от нас евтина кола, която е имала двама
собственици преди него", споделя изуменият
Харис пред "Индипендънт". И понеже си помислил, че никой няма да му повярва, когато
разказва историята, той си направил снимка с
него.

При "Брекзит" Гибралтар се присъединява към Испания
Ако Великобритания
излезе от ЕС, въпросът
ще бъде поставен на
референдум
Гибралтар, отвъдморската територия
на Великобритания, вероятно ще се присъедини към спорещата за нея Испания,
ако британците гласуват "за" излизане на
страната от Евросъюза на 23 юни. Инфор-

мацията беше оповестена лично от главния
министър на територията Фабиан Пикардо
по телевизионния канал "Скай Нюз", предаде
БГНЕС.
Съществува голяма вероятност резултатите от референдума да са почти равни. Според последните допитвания, броят на привържениците и на противниците на идеята
за "Брекзит" е почти изравнен.
Анкети сочат, че гласуващите в Гибралтар, които са близо 23 000, масово подкрепят
оставането в ЕС. Резултати от последно до-

питване сочат, че девет от десет избиратели ще гласуват по този начин.
Пикардо уточни, че Гибралтар иска
да си запази достъпа до единния пазар и
правото за свободно движение и че именно затова при евентуален "Брекзит" ще
бъде обмислена възможността за обединяване с Испания. Въпросът вероятно ще
бъде поставен на референдум. Такива са
се провеждали през 1967 и 2002 г. И двата
пъти гражданите отказаха присъединяване към Испания.
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„Новини Лондон“ е най-четеният български сайт във Великобритания,
сочат данните от Google
Analytics. Ежедневно медията ни генерира средно по над 14 хиляди прочитания, като има дни,
в които те достигат до 19 хиляди на ден! „Фейсбук“ страницата ни има над 60 хиляди последо„Новини
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и влагаме в него енергията, времето, душата и сърцето си, ви благодари, че сте с нас! Продължавайте да ни се доверявате! А ние ще работим и даваме всичко от себе си за вас!

4 Àêòóàëíî

"Българският герой" Динко пак влезе в новините
Този път той спасявал пътници от жестоко
катастрофиралия автобус с учители

П

рочулият се в Би Би Си като „български герой“ Динко от Ямбол пак
влезе в медиите. Оказа се, че мъжът, прочул се с това, че излови бежанци
на границата, бил на мястото на инцидента на сериозната катастрофа между автобус с български учители и камион на пътя

Сливен – Ямбол. Катастрофата стана на
вчера следобед, когато преподавателите се
връщали от екскурзия за 24 май до Велико
Търново.
Секунди след злощастния инцидент
Динко се появил на мястото. Започнал да
чупи с ръце стъкла и прозорци, за да из-

вади хората. Не се уплашил дори когато го
предупредили, че може да гръмне всичко,
разказва самият той. Изпаднал в паника,
но се успокоил и започнал да вади пострадалите един по един.
Самият Велев също е ранен – с прорезни рани и подуто коляно,съобщава Нова
Тв. Участниците в катастрофата са вече
на работа, те са получили консултации с
психолог. Има две жени под наблюдение в
болница, но те ще бъдат изписани.

Мечо Пух на визита при Кралицата
Кралицата и Принц Джордж са включени в нова илюстрована история и аудио
книга за Мечо Пух. Тя се казва „Мечо Пух
и Кралският рожден ден“ и се публикува в
чест на Нейно Величество и обичащото мед
мече, съобщава "Метро". В историята също
така участват Кристофър Робин, Прасчо,
Йори и Бухал, които се присъединяват към
Пух и неговото пътешествие към Лондон,
за да достави подарък на Кралицата.
Групата се качва на отворен автобус и
обикаля столицата, преди да пристигне на

Бъкингамския дворец. Кралицата, разказва се
в историята, била мила и чудесна, и усмихната, точно както те я очаквали. Принц Джордж пък подарява балон на Прасчо и е „много
по-малък от Кристофър Робин и така скоклив
като Тигърчо“.
През 1926 година създателят на Мечо Пух
А.А. Милн посвещава история, наречена „Когато бяхме много млада“ на принцеса Елизабет
и нейното раждане.
Аудиокнигата се чете от носителя на Оскар
Джим Броудбент.

Младите британски лекари постигнаха
съгласие с правителството
Младите британски лекари успяха да
стигнат до съгласие със здравния министър
Джеръми Хънт по спорните въпроси, свързани със заплащането и условията, при които
сключват договори и работят. След 10-дневни
преговори споразумението вече е факт.
Стачките на младите лекари, една от които продължи 48 часа без прекъсване, все пак
имаха ефект за самите тях, но на висока цена.

Десетки операции бяха отменени или отложени по време на протестите, въпреки факта, че
в болниците имаше дежурни медици.
Според сключеното споразумение, когато
лекарите работят през уикенда, те ще получават по-високо заплащане, което ще бъде като
бонус към твърдата им заплата. Това ще важи
само ако поемат и двата дни над седем пъти в
рамките на една година. Ако спазят това изис-

кване, те ще получат между 3 и 10% от годишната си заплата като бонус, в зависимост от
дните, в които са работили.
В сделката са включени и други подобрения, свързани с бонуси за младите лекари,
работещи на повикване. Отделно се предвижда и увеличение на годишните им доходи с
около 10%. Ще има и облекчения, свързани с
болничните и излизането в майчинство.

Всяко пето семейство в Англия на
път да се раздели
Почти всяка една на пет двойки в Англия
се кара често и обмисля развод, разкри ново
изследване, цитирано от Би Би Си. В изследването са участвали почти 21 хиляди души,
които са имали отношения в периода 20132015. Според резултатите близо 2,8 милиона
се намират в „конфликтни“ връзки.
Честите скандали имат силно влияние
върху децата, предупреждават учени. Те,
обикновено, се представят по-зле в училище
и дори могат да бъдат въвлечени в опасни,
криминални среди.
„Не толкова раздялата, а караниците покрай нея имат силно отношение към децата.
Не толкова разводът ги наранява, колкото
честите разпри между родителите им“, споделят експертите. Деца, растящи в подобни
среди, по-често се разболявали и страдали
емоционално и психически от лошите отношения в семейството. Това често ги кара да
се държат асоциално и дори опасно за околните.

Според официалното съобщение в резултат на катастрофата са пострадали 8
души, като 7 от тях са получили леки телесни повреди, приети са в болница са и
след това са освободени за домашно лечение. Най-тежко е пострадал водачът на
автобуса, който е с фрактура на подбедрицата.
Разследва се инцидента. Една от версиите е че е направено неправилно изпреварване.

4300 нови думи са
влезли в българския
език през последните
20 години
Езиковедите твърдят, че езиците
са като живота - динамични и бързо
променящи се. Доказателство за това
твърдение е и българския, в който са
влезли близо 4300 нови думи в рамките на последните 20 години.
Все повече новости от ежедневието ни навлизат бързо в речта ни.
Например думата "селфи", която
допреди 2-3 години беше непозната
за много хора, днес е широко употребявана, а за някои дори незаменима.
Глаголите "поствам" и "туитвам",
както и думата "блог" също са сред
новите.
Бумът на новите думи в българския език идва заедно с демокрацията ни. За да може една дума да заеме
трайно място в езика обаче, тя трябва да бъде използвана поне 10 години. Много думи остава в езика ни
само дотогава, докогато се използват
- например предмети като пейджър
и уокмен. Технологиите ежедневно
раждат нови изобретения, а с тях и
нови думи. Много от тях са заемки,
но други са създадени на родна почва - като "записвачка", "търсачка",
"клинична пътека" и "здравна карта".
По-важното нещо обаче е, че езикът
ни се развива и не спира да се обогатява.

Населението на
Лондон ще стане
близо 10 милиона
до 2024 г.
Населението на Лондон вероятно ще нарасне до 10 милиона души в рамките на 10 години, сочат данни от статистическо проучване
на Oﬃce for National Statistics, цитирано от
"Индипендънт".
Британската столица все още е най-бързо
растящият регион в цяла Англия. Данните сочат, че въпреки цените на наемите и на самите
имоти в града, много хора се стремят към него
и го предпочитат като място за работа и живеене.
Очаква се до 2024 година в Лондон да живеят най-малко 9.7 милиона души. Други райони, в които ще се наблюдава подобен процес,
са Източна и Южна Англия.

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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Варненец снима под полите на жените в Лондон
Нашенецът е ИТ специалист, забраниха му да
се движи по „Оксфорд стрийт“
Българите сякаш имаме дарба да ставаме известни по света със срамни неща.
Поредният случай с нашенец в центъра
на Лондон го доказва. „Дейли Мейл“ сигнализираха за случай, в който нашенец е
бил арестуван буквално в сърцето на британската столица, след като е снимал под
полите на жените в магазин от веригата
„Топшоп“ на „Оксфорд стрийт“. Българинът скрил смартфона си в чантата си. ИТ
специалистът Мирослав Мирчев се разхождал в магазин „Топшоп“ на „Оксфорд
Стрийт“, размахвайки чантата си ниско до
земята, в която бил скрил смартфон, и се

приближавал до жени, които му харесвали.
Охранителите в магазина били предупредени за поведението на 33-годишния
мъж и взели телефона му. Те открили повече от 8-минутен запис с кадри под полите на клиентки на магазина. Мирчев е
от Варна, а във Великобритания инсталирал бази данни за хотели и ресторанти.
Той признал, че е нарушил общественото
приличие на 7 февруари. Властите му забранили да приближава „Оксфорд Стрийт“,
докато не бъде произнесено съдебното решение, което ще стане на 16 юни.

Ученик остави очила на земята, всички го
помислиха за изкуство
Лекари извадиха кондом
от апендецита на жена
Доктори извадиха кондом от апендецита
на жена. Медиците смятат, че това е уникален
случай, който не са виждали досега, съобщава "Метро". 26-годишната жена пристигнала
при лекарите със силна стомашна болка отдясно, съобщава „Мейл Онлайн“. След като й
направили скенер на стомаха в болница в Камерун, установила се, че е възпален апендецита й и трябва да се направи спешна операция.
Но когато го отворили, видели че вътре
има нещо гумено. Когато го извадили , установили какво е всъщност.

Нови ограничения
за продажба на
имоти на чужденци
Садик Кан: Не искаме чрез
подобни покупки да се
перат пари
Ограничение за продажба на имоти
в Лондон за чуждестранни инвеститори обмисля кметът на Лондон Садик
Кан. Идеята е да британската столица
да не се превръща в столицата на пране на пари. Ще бъдат въведени нови
правила, които ще ограничават пазаруването на скъпи парцели и жилища,
които след това остават празни.
„Няма нужда да се срамуваме, че
искаме домове за лондочани. Нашите
домове са домове, не златни тухли за
инвеститори от бизнесмени от Азия
или Средния Изток”, коментира още
кметът.
Попитан дали иска да прекрати олигархичния бум, той заяви: „Нямаме
нищо против луксозните домове. Но не
искаме да сме столицата на прането на
пари”.

Модерните творби може да са наистина
странни
Няколко посетители от Музея за модерно изкуство в Сан Франциско станаха
жертва на шега от остроумен 17-годишен
майтапчия. Той разположил чифт очила
на земята и заблудил посетителите на арт
средището, че това е някакво постмодернистичен шедьовър
„Когато пристигнахме за първи път бяхме много впечатлени от най-различните
творби в това огромно здание. Но някои
неща не ни изненадаха въобще“, сподели
TJ Khayatan пред „Бъзфийд“. „Видяхме някакво зайче върху одеяло и се зачудихме
какво толкова е това“, каза още той.

За да изпробват теорията, че хората ще ги зяпат и
ще се опитват да си интерпретират какво е това, той
сложил очилата на земята
и се оттеглил. Скоро започнали да ги заобикалят
хора и да стоят на почтително разстояние от тях.
Някои правили и снимки.
Тийнейджърът го е споделил в „Туитър“ и вече е
намерил много фенове на
експеримента си. Той има
предишен подобен успех с
бейзболна шапка.

Вече можете да плащате с телефона си
за градския транспорт в Лондон
Ако ви предстои екскурзия в Лондон или вече сте тук, но се двоумите
каква карта за градския транспорт да
си вземете, ви предлагаме едно доста лесно и практично решение – използвайте мобилния си телефон. Или
по-точно функцията му – „Адроид
Пей“ (“Android Pay”). Oт днес с нея можете да заплатите всичките такси за
транспорт в Лондон – автобуси, влакове и метро.
Новото приложение за плащане е
разработено от Google и поддържа
кредитни и дебитни карти MasterCard
и Visa.
За да използвате Android Pay просто
трябва да изтеглите приложението от
Google Play Store. След което е необходимо да създадете свой личен профил,
където да оставите детайлите на банковата си карта.
След това, за да влезете в самото метро, е необходимо само да докоснете с
горната половина на телефона си четеца, същото се отнася и за автобусите,
точно както, да кажем, правите с „Ойстер“ картата си. Бързо, лесно и удобно, не мислите ли?
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става по-малко от месец до заветната
дата, в която британските граждани
ще определят съдбата на своята страна. На 23 юни те ще бъдат изправени пред въпроса трябва ли Великобритания да остане в
Европейския съюз, или е време да го напусне. Двата противоположни лагера използват
всяка една удобна ситуация, за да агитират
британците и да защитят твърденията си по
спорните въпроси, служейки си с хитри и
доста често манипулативни аргументи, които са замисляни от тях още преди да бъде определена датата на референдума.
Британският премиер Дейвид Камерън,
който е инициатор на идеята за референдума
и лидер на кампанията „за” оставане в ЕС, е
един от хората, които най-яростно защитаваха тезите си през последните няколко месеца. Той несъмнено беше сред политиците,
които най-често си служеха с хипербола в
пропагандните си речи. В това отношение
го изпреварва единствено Борис Джонсън,
бившият кмет на Лондон, който е привърженик на идеята за „Брекзит” и лидер на лагера
„против” оставане в ЕС.
Един от най-ярките примери за крайно
хиперболизирана пропаганда сред британските политици обаче несъмнено е свързан с
Дейвид Камерън. Неговото сравнение е колкото дръзко, толкова и преувеличено, непотвърдено и дори извън контекст. Той засяга
актуална болезнена тема, като по този начин
цели привличане на вниманието и най-важното – твърдението му да бъде запомнено.
Става въпрос за негово изявление, в което
той твърди, че ако британците решат да подкрепят идеята за „Брекзит”, те ще се приравнят с „Ислямска държава”, защото това е избор, който биха направили именно лидерите
на тази групировка.
Това обаче не е единственият пример за
крайна хипербола в пропагандни речи. Водещите лица от противниковия лагер, който
цели да убеди британците да поемат по един
по-рискован път с неясно бъдеще, като гласуват „против” оставане в ЕС, също използват
всяка своя публична изява, всяка гореща тема
и всеки удобен момент, за да обърнат разговора в посока „Брекзит”. Ето и едни от най-ярките примери за това от последната година:

Референдум
„за” или „против”
оставане в ЕС:
Как двете страни
си служат с
хипербола,
за да защитят
своя лагер
22 май 2015

„С подобни приятели, кой се нуждае от
врагове?”
Това са думи на Найджъл Фараж, лидер
на британската партия на независимостта
(UKIP), които се отнасят за руския президент
Владимир Путин и за Европейския съюз.
Сравнението му, което много експерти сметнаха за твърде преувеличено и дръзко, беше
публикувано в редовната му колонка за британския The Express и даде началото на серия
от словесни атаки между него и политиците,
които са привърженици на ЕС.

13 ноември 2015

„Камерън казва, че е по-безопасно за нас да
останем в ЕС. Е, аз се намирам в сърцето на
ЕС и не се чувствам в безопасност!”
В навечерието на кървавите парижки
атентати, които разтърсиха цяла Европа,
Майк Хукъм, също депутат от британската партия на независимостта, несъмнено
се възползва от критичната ситуация, за да
пропагандира твърденията си, че за Великобритания ще бъде по-добре, ако напусне ЕС,
и че в никакъв случай оставането й в съюза
не гарантира безопасността на гражданите,
както се твърди. Хукъм беше един от малкото политици, които използваха социалните
мрежи точно в този момент, за да кажат нещо
подобно.

19 април 2016

„Ако гласувате „за” оставане в ЕС, значи
се съгласявате да бъдете заложници, заключени в багажника на кола и откарани към
по-дълбока интеграция, инициирана по предпочитанията на ЕС.”
Автор на това метафорично твърдение,
сравняващо оставането в ЕС със заложническа драма, е Майкъл Гоув, една от най-радикалните фигури в Консервативната партия.
Цитатът е част от цяла статия, написана
лично от него за британското издание The
Guardian, която е изпълнена с пропагандни
мисли за „Брекзит” и немалко манипулативни твърдения.

10 май 2016

„Европейският съюз е преносител на социална несправедливост, който подкрепя тези,
които имат, а не тези, които нямат.”
По време на своя реч в Лондон бившият
министър на труда и пенсиите Иън Дънкан
Смит заяви, че завишените нива на миграци-

ята от ЕС към Великобритания ще доведат до
още по-голямо разделение между хората, за
които това е изгодно, и тези, които не успяват
да си намерят работа заради „пришълците”.

15 май 2016

„Наполеон, Хитлер и още много други
опитаха различни методи, за да завладеят
континента, и винаги приключваше трагично. Съществуването на Европейския съюз
е опит да се направи същото, но с различни
методи!”
Думи на бившия кмет на Лондон Борис
Джонсън, който е най-големият привърженик на идеята за „Брекзит”. В интервю за
британското издание The Sunday Telegraph
той смело сравни политиката на ЕС с целите на Хитлер, с което отново предизвика
бурни отзиви от страна на лагера „за” оставане в съюза. Те определиха твърденията
му като абсурдни и казани не на място, а
целите му – като мръсна игра.
Всички тези примери за фантастични
твърдения и дръзка пропаганда от страна
на политиците, чиято цел е „да освободят
Великобритания от оковите на Европейския съюз и да я поведат към по-светло,
самостоятелно и независимо бъдеще”, напомнят за едно от изявленията на финансовия министър Джордж Озбърн до Daily
Telegraph.
В него той споделя, че след всичко, което е чул до момента от привържениците
на кампанията за „Брекзит”, съвсем скоро
очаква те да обвинят ЕС в конспиративни
теории като прикриване съществуването
на чудовището от Лох Нес или скриване
на истината за европейците, кацнали на
Луната.
Действително ако до 23 юни те решат
да засилят своята пропаганда и стигнат до
по-отчаяни методи, можем да очакваме от
тях и твърдения като тези.
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Това
тясно жилище
струва колкото
Валя Балканска
ни
Треска
за
Шекспир
на
замък
гостува ввЛондон на 2 март
Острова,
честват
400
Лондон
години от смъртта му
Искат му 900 хиляди паунда
Космическият глас на България Валя БалканЕвропа.
ска ще ни гостува в Лондон на 2 март. За този
Концертът е от 19:00 часа в зала Millfield Arts
ден е планиран големият концерт "България - от
Centre. Адресът е: Silver Street, Edmonton, N18
1PJ.
векове за векове" на BBR Foundation и BBR TV,
Цената на билета e 20 паунда. Билети за
по случай националния празник 3 март.
концерта може да закупите онлайн от сайта
Заедно с Балканска ще бъде и известният гайбъде
направо
удивително
ако
наречемнатози
имот theatre - https://www.enfield.gov.uk/
дарЩе
Петър
Янев,
а двамата
ще изпълнят
най-емMillfield
„просторен”.
въпреки,
че ширината
му е едва
1,8 метъmillfield/homepage/18/whats_on_millfield_theatre
блематичните Но
родопски
народни
песни.
ра, Ведностайно
студио
сградата,
наречена
представлението
щев вземат
участие
много„Тънката къща’,
хич
няма
да ви излезе
тънко.
А ище
ви струва
900 хиИнтервю
с шефа на BBR TV Свилен Григоров
групи
за български
народни
песни
танци
както близо
ляди
паунда. То е натака
пазара,
че е едва
оти 11
- натрети
стр. 10
от Великобритания,
и от въпреки
други държави
в две
големината на нормално жилище. И четири пъти повече от
средната цената на една къща в Англия.
Домът е описан като „артистично жилище, с място
за рисуване, кухня,спалня и малка баня”. Намира се на
Thurloe Square в Knightsbridge
Има същата цена като известен замък в Шотландия,
който е с 40 спални.

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.
Легендите на киното и театралната сцена
Иън Маккелън и Джуди Денч са сред звездите, които ще вземат участие в празненствата
за юбилея на драматурга, съобщи Би Би Си.
Shakespeare Live! на Кралската Шекспирова компания, в който те ще вземат участие,
Friesians.
ще бъде излъчван по Би Би Си 2. Заедно
Жребецът
Велики
е изключисъс
звездитеФридрих
от филмите
за 007
и "Властетелно
популярен.
Той
има
страница
въвсе
линът на пръстените" в постановката ще
„Фейсбук“
с
над
12500
последователи
включат Джоузеф Файнс - изиграл бардаив
собствен
блог. сСпоред
някои
от поклоннинаградения
"Оскари"
филм
"Влюбеният
ците му, в света няма друг толкова красив
Шекспир", Английската национална опера,
жребец.
Бирмингамският кралски балет, певецът
Изданието отбелязва, че и роденото
Иън Бостридж и поетът рапър Акала.
през
август 2015 г. жребче, наследник на
Междувременно
режисьорът
на "Спек„най-красивия
кон в света“,
неотстъпва
по
тър"
Сам
Мендес
продуцира
"Кухата
корона:
красота на известния си родител.

Това е най-красивият кон в света
Фризийският жребец Фридрих
е прекрасен до умопомрачение
Откриха най-красивия кон в света в
САЩ и това е фризийският жребец Фридрих Велики, наречен в чест на краля на
Прусия, съобщава Daily Mail. Изданието
определя животното като прекрасно до
умопомрачение. Една от отличителните
му черти е прекрасната му грива. Жребецът принадлежи на компанията Pinnacle

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
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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
Би Би Си 3 пък ще се настани в Стратфорд
на Ейвън между 22 и 24 април, за да излъчи нови произведения на поетесата лауреат
Каръл 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 няколко поколения, но никога досега не сме
правили нищо толкова дръзко и авантюристично, както в момента", заяви генералният
директор на Би Би Си Тони Хол. Той допълни, че през 2016-а Би Би Си ще осъществи
своята най-важна мисия - да използва всичките си ресурси с цел да направи Шекспир
"неустоим за всички, по целия свят".
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Момчето, което развя българския флаг навръх 24 май в Америка

Делян Петков отбеляза Деня на славянската
писменост и култура в Колорадо

В

сяка година, традиционно на
24ти май, отбелязваме един
от най-светлите български
празници – Денят на славянската
писменост и култура, Денят, в който
прославяме делото на светите братя Кирил и Методий, благодарение
на които родната реч се е прочула
по цял свят. И макар мнозина от нас
да бяха далеч от родината си в този
тържествен ден, оказва се, че много
наши сънародници, дори и отвъд Океана намериха начин да покажат, че
за тях българският език и словото са
нещо наистина свидно и мило. Един
от тях е Делян Петков. Той в момента е в САЩ по линия на студентска
програма, но навръх 24ти май намери
уникален начин да популялизира родната култура зад граница. Делян издигна българския трибагреник редом
до американското знаме и го направи
с изключителна гордост. Ние пък сме
горди от него. Вижте какво ни сподели
патриотично настроеният младеж,
специално за “Новини Лондон” от Колорадо.

Интервю на Гергана Бойчева
Представи се с няколко думи?
Аз съм Делян Петков, на 17 години и
съм от гр. Бургас, където отраснах и учих
до края на учебната 2014/15г.
Началното си образование завърших в
ОУ „Георги Бенковски”, а след това продължих в ГПНЕ „Гьоте” (Немската гимназия
на Бургас). Почти веднага след приема ми
в бургаската немска гимназия взех участие
във вътрешния конкурс на училището и
като резултат съм носител на приза на езиковата ни гимназия „Mr. Подготве”.
Родителите и учителите ми ме научиха,
че е много важно за всеки един човек да
познава и да участва не само във формалното, но и в неформалното образование.
Своето неформално образование придобивах постепенно в Сдружение за Демократично Образование – ФАР БУРГАС, на
което активни членове сме цялото ни семейство. ФАР силно разви социалните ми,
лидерските и презентационните ми умения, за да мога смело сега да кажа, че моето
място в YES е пряк резултат от различните
обучения и семинари.
ФАР Бургас ми подаде ръка към международния строителен ордер (BAUorden)
и така имах възможността да участвам
в два международни строителни лагери
– единият в гр.Средец, България, а вторият - в гр. Грац, Австрия.
На първия ми строителен лагер бях
един от общо четиримата българи в
българо-холандско-белгийски
екип,
на който доброволният труд доведе до
реиновирането на местно училище. Работни езици - немски и английски.
На втория ми строителен лагер международното участие беше по-широко
представено, тъй като включваше доброволци от доста европейски страни,
но работните езици отново бяха немски
и английски. В Грац ние се занимавахме
с реиновирането на местния социален
дом.
Докато бях доброволец в Австрия
кандидатсвах за участие в културно-образователна програма на немски език,
която бе субсидирана от програмата на Европейския съюз „Младежта в
действие”. Бях одобрен и веднага след
приключването на австрийския ми
строителен лагер, отпътувах за Берлин.
За мен доброволчеството се оказа полезен микс от практикуване, подобряване
и надграждане на езиците, които изучавам и работа, в полза на обществото.
Като бонус ми останаха интересните
моменти и запомнящите се познанства.
Доброволческите ми инициативи
бяха забелязани и от бургаската общественост, поради което станах приносител на наградата „Доброволец на
годината”.
Това, че съм активен в доброволческата дейност не означава, че не гледам
с подобаваща сериозност на учебния
си успех и практикуването на спорт.
Много често пролетните ваканции ги
прекарвам и в Полша, където по тях-

на утвърдена програма, аз и още няколко
момчета от Бургас имаме успешно участие в младежките спортни надпревари
MINI-EMAUS. Няколко години спортувах
джу-джицу, а от 2014г., заедно със стипендианта по Fullbright Chase Philpot и с финансовата помощ на Посолството на САЩ
в България, основахме първия в Бургас
клуб по Lacrosse.
Разкажи ни малко повече за програмата, по чиято линия си в Колорадо?
Програмата YES грабна вниманието и
на мен, и на родителите ми поради уникалната възможност да уча в САЩ, макар и в
рамките на една академична година. Като
запален киноман съм изгледал изключително много филми за училищния живот
в Америка и винаги съм искал да мога да
бъда част от него – да бъда едно от децата
в жълтия автобус, да имам свое училищно
шкафче, да играя американски футбол...
Затова щом като разбрах от брат ми за
възможността, която програмата YES ми
дава - не се поколебах и кандидатствах моментално. Конкуренцията беше жестока,
поради което и борбата беше доста оспорвана, но, Слава Богу, успях да се преборя
и в момента съм един от общо шестимата
българи, стипендианти по YES в САЩ.
В момента аз съм Senior в Pueblo East
High School и според американската образователна система завърших средното си
образование. Но тъй като програмата YES е
насочена по-скоро към cultural immersion,
а не към придобиването на образователна
степен, то аз завърших в Pueblo, но това
не ми дава диплома. Програмата YES е с
продължителност една академична година, след която всички стипендианти трябва да се върнем по родните си места. При
завръщането си в България аз ще положа
приравнителни изпити, за да мога, през
септември на 2016г., да започна своя последен 12 клас. Амбициите ми в тази посока
са сериозни, защото ще се боря да получа
и т.нар. немска диплома – SprachDiplom,
която е международно призната.
От колко време си в Америка?
От началото на септември 2015г.
Липсва ли ти България?
Не е непреодолимо, но ДА, макар да
зная, че дойдох в САЩ само за една година. Добре е, че към момента на моя страна
са и всички общодостъпни технологии. Те
не ме държат изолиран, а ми позволяват
да имам мигновенен контакт, с когато и с
когото ми е необходимо. Например тук в
САЩ запознах американското ми семейство с домашната лютеница на мама и по
тяхно желание приготвихме една доза.
Мама помагаше по телефона. Всичко това
прави липсата по България по-поносима.
Как реши да развееш българското знаме до американското навръх Деня на
родната писменост и култура? Как се
роди идеята?
Тъй като на нашата азбука пише една
немалка част от населението на Европа и
Азия; тъй като тя е и една от основните в
ЕС, а не на последно място правото й на
съществуване е защитетено още от Средновековието, то нямаше как да оставя зна-

чимостта й да бъде подмината с лека ръка.
На 24 май обикновено манифестирам по
бургаските улици, което тук няма как да
стане, затова помолих директора на Pueblo
East High School да ми разреши както да
развея българския флаг по този повод,
така и да ги запозная с обстоятелствата и
със създателите на нашите букви, докато
им ги представям.
Какви спънки срещна при осъществяването й?
Никакви. Американците са емпатийно
настроени и определено им беше интересно да узнаят колко много история и фактология имат българските букви. Определено част от тях им се виждат странни и се
изненадаха да узнаят, че ние си имаме буква за всеки един звук.
Какво знаят, според теб, по твои наблюдения, американците, за родните
бит и култура?
Част от жителите на Pueblo е възможно
и да знаят нещо за България, защото тук
професор по пиано и орган е г-н Захари
Мечков. Но такива американци лично аз
не съм срещнал. Съучениците ми определено нищичко не знеха за нас, до моята
поява в East High School. Сега поне знаят
не само къде е България, но и че е една от
най-древните държави на Стария континент, със собствен бит, език, писменост и
култура.
Смяташ ли, че макар да си далеч от
България трябва да почитаме родните празници? Какво е мнението ти, да
кажем, за „Хелоуин”, доста полемики
има за празнуването му.
Българският празник е този, който ми
дава самочувствието, че съм личност и
част от общност, която устойчиво съществува повече от 1300 години. Затова съм
твърдо убеден, че ние българите трябва да
почитаме и отбелязваме родните ни празници подобаващо и да се стараем да въвличаме и не-българите в тях, без да им ги
натрапваме. По тази причина аз не се противя на чуждите празници, какъвто за нас
българите е Хелоуин, особено, когато съм
извън страната ни. За мен празнуването на
Хелоуин в САЩ бе въвличане, преживяване и веселба, на каквито не съм попадал,
при отбелязването му в България.
Какво почувства, когато българското
знаме се развя редом до американското?
Гордост! Радост! Удовлетвореност! ... и
влага в очите.
Какви са плановете ти за бъдещето,
къде се виждаш – да се върнеш в България или да останеш в Щатите?
Признавам си, че на мен ми отне едно
известно време докато приема вътре в себе
си, че образованието е инвестиция, чиято
възвращаемост е отложена в бъдещето.
Програмата YES, по която съм стипендиант в САЩ, е пример за отложена във
времето полза, която освен всичко друго
ми предоставя и реални шансове за full
scholarship в NYU. След завръщането си в
България ще положа SAT изпити и ще кандидатствам за тази стипендия. Стискайте
ми палци.
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Кралското семейство посети
цветното изложение в „Челси”
На ежегодното събитие, което
тази година е посветено на
кралица Елизабет Втора, за пръв
път присъстваха и херцозите на
Кеймбридж Уилям и Кейт
Теодора Иванова

Ц

ветното изложение в „Челси” се
провежда ежегодно в Лондон и е
смятано за едно от най-забележителните събития от пролетния празничен
календар. Първият ден от събитието (23
май) и тази година беше посветен на кралските особи и на други известни личности,
които получиха специална покана да бъдат
сред първите хора, които ще се насладят
на прекрасните аранжировки, изготвени
в чест на 90-годишния юбилей на кралица
Елизабет II.
По ръчно изработения килим от червени
цветя тази година за пръв път преминаха
и херцозите на Кеймбридж Уилям и Кейт,
които, заедно с принц Хари, се присъединиха към останалите членове на кралското
семейство, за да разгледат и оценят цветното творчество. Изложението беше посетено
от близо 160 000 души през цялата седмица,
в която беше достъпно, а сред най-видните гости бяха Рупърт Мърдок, Джери Хол,
Наоми Харис, Джуди Денч и Мери Бери.
Несъмнено обаче младите кралски особи
Уилям и Кейт, както и кралица Елизабет
II, придружавана от нейния съпруг Филип,
бяха личностите, които най-много привлякоха вниманието.
Младите херцози за пръв път успяха да
посетят цветното изложение като двойка,
тъй като досега графиците им бяха твърде
натоварени. Тази година обаче те имаха и

специален повод да го направят. На изложението имаше прекрасна композиция от
хризантеми в светлорозово и зелено, която
беше посветена на тяхната дъщеричка –
принцеса Шарлот. Двамата бяха възхитени
от творбата и трогнати от избора на автора
й да бъде кръстена на малката принцеса.
Въпреки че цветното изложение само
по себе си е пълно с десетки красиви аранжировки, показващи майсторство, вкус и
необикновен талант, Кейт отново привлече
вниманието със стилния си тоалет, който
се вписа идеално в обстановката. Нейната
свежа визия включваше зелено палто тип
рокля с голям колан в същия цвят, комбинирано с елегантни бежови обувки на ток
и малка чанта в същия цвят. Принц Уилям
пък беше избрал за повода тъмносин костюм с бяла риза и синя вратовръзка.
Цветна и елегантна беше визията и на
кралица Елизабет II, която по традиция винаги избира тоалети в ярки цветове за официални поводи. За първия ден от цветното
изложение в „Челси” тя беше комбинирала
ментовозелена рокля с розови цветя и палто в същия цвят. Събитието беше особено
специално и за самата нея, тъй като три от
аранжировките са в нейна чест. Една от тях,
посветена на 90-годишния й юбилей, беше
особено забележителна. На нея е изобразен
профилът на кралицата в няколко слоя от
бели, оранжеви, розови и лилави цветя.
Кралица Елизабет II демонстрира, че и
на 90 години човек може да има завидно

чувство за хумор, при това типично в английски стил. Докато разглеждаше красива
аранжировка, съставена от лилии, един от
най-видните градинари на изложението й
сподели, че екстрактът от това цвете навремето е служел за направата на отрова.
Кралицата разкри, че по-рано тази седмица
поне трима души са й поднесли лилии и се
пошегува с думите „Може би са искали да

ме убият!”.
На изложението бяха представени
общо 21 цветни композиции с близо 10
000 цветя. Червеният килим, съставен от
5000 ръчно вплетени макове, беше едно от
най-уникалните неща в цялата изложба, с
най-силно значение. Той беше посветен на
всички мъже и жени, участвали във войните от последните 100 години.
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П

овечето от нас мислят, че за слънцезащитните кремове е достатъчно да
се избере А/ по-висок защитен фактор Б/ по-известна марка. Както обаче би
казал един известен български журналист
от миналото: Да, ама не! На прага на лятото,
"Новини Лондон" събра за вас най-новата
информация по въпроса. Доскоро напълно
неизвестни сведения по темата излязоха в
световната и британската преса буквално
преди часове.
По въпроса за защитата от опасните за
здравето ултравиолетови лъчи на слънцето,
изследователите са категорични: от колкото
по-ранна възраст започне "голямото мазане", толкова по-добре. Оказва се, обаче, изборът на крем не е така лесно, както предполагаме. През последните 10 години т.нар.
Environmental Working Group напр. публикува списък с продуктите, които са най-сигурният щит срещу слънчевите лъчи. По-надолу
ще откриете класацията за 2016-а. През настоящата година например, организацията
изследва 750 продукта, за да установи, че
близо 75% (!) от тях осигуряват много слаба
защита. Немалко от кремовете дори съдържат съставката oxybenzone, която може да
причини хормонален дисбаланс и е доказан
алерген.
Изследователите също така отчитат като
положителен фактът, че от 2007 година насам броят на слънцезащитните продукти на
минерална основа се е удвоил. Само за последните 12 месеца от 17% тези кремове вече
съставляват 34% от пазара. Тези продукти,
които предлагат защита както срещу UVA,
така и срещу UVB, не съдържат опасни съставки и алергени. UVA лъчите са известни с
това, че проникват в по-дълбокия слой на кожата - дермиса, предизвиквайки стареенето
й, а UBA поразяват външния слой (епидермиса), като причиняват изгаряния.
Особено шокиращи са разкритията, че
"космически раздутите" слънцезащитни
фактори от рода SPF 50+ са... измишльотина.
Нещо повече, очаква се всеки момент в ЕС
да наложат ясни правила, които да поставят
"таван" на защитния фактор. Все по-предпазливо производителите използват "sweat
proof " (резистентен на пот) и "waterproof "
(резистентен на вода) за слънцезащитните си
кремове - просто защото това изключително
рядко е истина. За 2016 година Environmental
Working Group е открила 61 крема с SP фактор по-висок от 50, срещу само 10 такива
през 2007 г. Всъщност, има сериозни подозрения, че именно съставките в тези "хипер"
слънцезащитни кремове, може да са причина
за рак на кожата.
Друг факт, който напоследък излезе наяве
е, че спрейовете (spray-on sunscreen) предлагат по-слаба защита. Ако ползвате такъв,
трябва да се уверите, че сте покрили добре
кожата. Като цяло, заблуда е, че спрейовете
са по-ефективни за прилагане при децата. В
действителност, като впръскваме, ние полагаме по-малко количество крем върху тялото.
Може би най-важното заключение от тазгодишния доклад е, че на слънцезащитните
кремове се отдава прекалено голямо значение. Кремовете далеч не са всичко, което
трябва да имаме под ръка, за да се предпазим. Шапки, слънчеви очила, стоене на сянка
и избягване на пряката слънчева светлина са
не по-малко важни.
Ето и списъка на Environmental Working
Group с най-добрите и най-лошите слънцезащитни кремове за 2016 година:
Най-добри (по азбучен ред):

Какво
не знаем за
слънцезащитните
кремове

All Good Sunscreen and Sunstick, SPF 30 and
50
All Terrain Aqua and TerraSport Sunscreens,
SPF 30
Babo Botanicals Clear Zinc Sunscreen, SPF 30
Badger Sunscreen Cream and Lotion, SPF 25,
30, and 35
Bare Belly Organics, SPF 34
Beauty Without Cruelty, SPF 30
Kiss My Face Organics Mineral Sunscreen, SPF
30
Nature's Gate Face Sunscreen, SPF 25
Tropical Sands Sunscreen and Facestick, SPF 30
Releve Organic Skincare, SPF 20
Детски:
Adorable Baby Sunscreen lotion, SPF 30
All Good Kid's Sunscreen, SPF 33
All Terrain KidSport Sunscreen Lotion, SPF 30
ATTITUDE Little Ones 100% Mineral
Sunscreen, SPF 30
BabyHampton Beach Bum Sunscreen, SPF 30
COOLA Suncare Baby Mineral Sunscreen,
unscented moisturizer, SPF 50.

Belly Button & Babies Sunscreen Lotion, SPF 30.
Blue Lizard Australian Sunscreen, SPF 35.
BurnOut Kids Physical Sunscreen, SPF 35
Kiss My Face Organics Kids Mineral Sunscreen,
SPF 30
Най-лошите детски (Внимание! Някои от тях
съдържат опасните съставки oxybenzone и
retinyl palmitate):
Banana Boat Kids Max Protect & Play Sunscreen
Lotion, SPF 100**
Coppertone Water Babies Sunscreen Stick,
Wacky Foam, and Sunscreen lotion, SPF 55
CVS Baby Sunstick Sunscreen and Spray, SPF 55
Equate Kids Sunscreen Stick, SPF 55
Hampton Sun Continuous Mist Sunscreen For
Kids, SPF 70
Neutrogena Wet Skin Kids Sunscreen Spray and
Stick products, SPF 70
Up & Up Kids Sunscreen Stick, SPF 55
Британска организация на потребителите пък разкри преди дни резултати от свое
собствено изследване, от което става ясно,

че 4 разпространени марки слънцезащитни кремове тип "веднъж дневно" (once-aday), всъщност предпазват за не повече от 3
часа: Soltan Once Invisible 8hr Sun Protection
SPF30 (200ml), Piz Buin 1 Day Long Lotion
SPF30 (150ml, Riemann P20 Once a Day Sun
Protection SPF30 (200ml), UltraSun Family
SPF30 (100ml).
Същевременно, най-евтините слънцезащитни кремове на Asda, Lidl и Wilko преминават добре тестовете и осигуряват напълно задоволителна защита. Най-достъпният
от тях струва само 2.79 паунда: Aldi Lacura
Suncare Moisturising Sun Spray SPF30 200ml.
В заключение учените предупреждават:
няма безопасен начин за придобиване на тен,
с други думи - няма "добър" слънчев загар".
Но какво да направим, за да минимализираме рисковете за здравето си? Също както и
цитираните по-горе американски изследователи, британските учени също са категорични: на първо място, да не се разчита само на
кремовете, а да се търси сянка. Не пестете
слънцезащитния си крем, а го прилагайте
щедро върху кожата, още преди излизане, е
другият им съвет. Дори на етикета да пише
"водоустойчив", мажете се винаги след влизане във водата. Уверете се, че кремът ви
предлага поне 4-звездна защита (four-star
UVA protection). Използвайте най-малко
SPF15, за да се защитите от кожни изгаряния.
Прилагайте крем на всеки 2 часа, за да сте сигурни, че сте си осигурили нужната защита.
Задължително носете слънчеви очила, за да
предпазите очите си - те трябва да са с широка рамка, маркировка CE и произведени
по европейския стандарт EN 1836:2005. Като
цяло, избягвайте прекомерното излагане на
слънце, особено в часовете между 10 и 15
часа, когато УВ лъчите са най-силни.
Припомняме ви, че само във Великобритания над 100 000 души годишно биват диагностицирани с "рак на кожата". Това е и
най-разпространеното раково заболяване
по света. Най-честата и сигурна причина е
продължителното и неразумно излагане на
слънце на незащитената кожа.
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Забравената съпруга на Чарлз Дикенс
Катрин е била автор, актриса и
готвачка – всичко това затъмнено
от брака й. Лусинда Холскли, пра-праправнучката, изследва коя всъщност
е била тя и разказва за това пред
Би Би Си.

П

рез февруари, 1835 година, Чарлз
Дикенс празнувал своя 23-годишен
рожден ден. Катрин Хогарт, дъщерята на редактор на известно списание по
това време, е била една от гостите. „Дикенс
бе много добър в запознанството”, написва
по-късно тя на своя братовчедка. Явно наистина е бил забележителен, защото само седмици по-късно тя се съгласява да се ожени за
него. Сватбата им е на 1 април, 1836 година.
Това било сватба, която в последствие
прави и двамата и много щастливи, и много нещастни. През следващите 15 години,
Катрин ще преживее 10 пълни бременности
и два спонтанни аборта. От силно влюбена
двойка, която се забавлявала по партита и
почивки, те се превърнали в двойка, която
едвам живеела заедно в една къща.
Освен, че била майка, Катрин била и автор, много талантлива актриса, отлична готвачка и прекрасен партньор в пътуванията,
по думите на нейния съпруг. Но като половинката на подобен известен автор, всичко
това не било забелязано от никой. С нова

изложба, наречена „Другата Дикенс”, лондонския Музей за Чарлз Дикенс й даде нов
живот.
Много е изписано за брака й с писателя
и много публичната им раздяла през 1858
година. През ранните години на 20-ти век,
години след смъртта и на двамата, продължават дискусиите кой е бил по-прав и сякаш
всички били на страната на автора на „Дейвид Копърфийлд”. Започнали дори неприятни слухове за това защо той се е разделил със
жена си, като например, че Катрин била алкохоличка ( не е била). Тези клюки продължили
и през 21 век. Всъщност самият Дикенс е бил
съвсем нормален човек, с обичайни за хората недостатъци. Най-вероятно връзката им
е приключила по неизяснени причини, свързани с огромната популярност, която бързо е
натрупал писателят. Когато срещнал Катрин,
той я слагал на пиедестал. Детството му е
било изпълнено с трудни моменти, лишения,
бедност, а Катрин идвала от семейство с нормални доходи, от т.нар. средна класа. Дикенс
много искал да има нормално семейство –

жена, която да му ражда деца и да се грижи
за дома. Катрин му изглеждала като перфектната за тази цел съпруга. В началото на съвместния им живот, тя му помагала не само с
пари, ами и важни социални контакти. Но за
кратко време Чарлз се превърнал от журналист, който работил за баща й, в автор, чийто
творби се четели от Кралица Виктория. Вижданията на Чарлз вече влияели на политическите възгледи на страната. През това време,
въпреки че била щастлива с него в началото,
многобройните бременности, от които тя едвам се възстановявала, изсмуквали здравето
и енергията й. Катрин била определена като
флегматична и глуповата жена, а през това
време се смята, че Дикенз е имала любовница
актрисата Елън Търнан.
А истинската история е че Катрин била
щастливка, която имала възможността да

черпи от живота с пълни ръце, да обикаля
света и да изпитва най-различни неща. Тя и
Чарлз всъщност били много добри актьори –
аматьори. Не само, че правили шоута у дома,
но и играели на сцена в Америка и Канада.
Катрин има и публикувана книга. Твърди
се , че тя не е била достатъчно умна, за да напише книга. Дори някои смятат, че мъжът й е
публикувал романа под женско име, въпреки
че през тези години женските автори хич не
били уважавани. Книгата на Катрин се казва „Какво ще вечеряме”. Наръчник за млади
съпруги, който е много повече от готварска
книга, а помощник как да се върти огромно
домакинство и да се посрещат много гости.
Сега, посетителите на Музея на Чарлз Дикенс могат да научат още много вълнуващи
подробности за тази така интригуваща личност.

Замръзналото кралство 2: Готов ли е светът за гей принцеса на Дисни?
Хората се надяват, че да, но компанията
не винаги е била в крачка с времето
За зрителите на анимираното филмче Зоотрополис имаше
една странна мистерия още от началото. Когато зайчето-полицай офицер Джуди посети съседите си двойка антилопи
Бъки и Пронк не става ясно дали те живеят заедно, защото
са омъжени или са просто съквартиранти. Чак накрая, в надписите на лентата, се разкрива, че имат една и съща фамилия.
Били ли са гейове?
Докато гейове и лезбийки вече са често срещана гледка
във филмите за възрастни, такива все още не се появяват в
продукциите за деца. Миналата седмица започна кампания
в Туитър под надлов #GiveElsaAGirlfriend, която цели да накара Дисни героинята Елза в „Замръзналото кралство” 2 да
има интимна приятелка – жена. Може би, детските филми са

последното място, където трябва да се говори за секс. Но във
всички тях има отношения от подобно естество-принцове и
принцеси, лели и чичовци, мама и татко. Това си е нормал-

но за едно романтично филмче. На Дисни и други подобни
компании им отне много време, за да се променят, като например да вкарат герои от друга раса и етнос. Може ли някой екшън герой да има двама бащи или някоя принцеса две
майки? Някои фенове на идеята твърдят, че това ще помогне
на много малчугани, които се страхуват, че „нещо не са в ред”,
да разкрият по-спокойно предпочитанията си към същия
пол. Така ще намалеят предразсъдъците и подигравките към
гейове. Но това ще засегне финансово подобно продукции.
Няма да бъдат много родителите, които ще заведат децата си
на гей-филмче без да се притесняват.
Дисни заяви в отговор на подобни дискусии така: „Ние
винаги сме настоявали, че искаме да творим истории, които
да показват толерантност и търпимост към всеки един човек,
защото колкото по-различни сме, толкова по-удивителни
сме. Ние сме отдадени на каузата персонажите ни
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Откриха гроба на Аристотел?
Гръцки археолог твърди, че е открил мястото, на
което е погребан класическият философ

Г

ръцки археолог обяви, че е установил мястото, където
е погребан Аристотел – философът, чиито обемисти
съчинения очертават интелектуалната траектория на
западната цивилизация. Намира се в Стагира, селище в гръцката част на Македония, оповести Констандинос Сисманидис
на конференция в Солун.
„Открихме олтара, споменат в старинни текстове (най-ве-

роятно в „Обиколката на Елада“ от Павзаний, пътешественик
от ІІ в. сл. Хр.), както и пътя, водещ към гробницата, близо до
стария пазарен площад на градчето в рамките на крепостната стена“, обяснява д-р Сисманидис, цитиран от „Ню Йорк
Таймс“.
Въпреки че аргументите в полза на идентификацията
са косвени, няколко характеристики – местоположението,
околната панорама (присъстваща в описанието на Павзаний), разположението в центъра на квадратна мраморна площадка и периодизацията на обекта – тоест самото начало на
елинистическия период, започващ със смъртта на прочутия
Аристотелов ученик Александър Велики през 323 г. пр. Хр. –
всичко това „води до заключението, че останките от сводестата структура са част от някогашен гроб със светилище на
Аристотел“, твърди д-р Сисманидис.
През целия си живот Аристотел пише на множество теми
от естетиката до зоологияга, преподава в Платоновата Академия и обучава младия Александър, чието завоевание на
Персийската империя в ІV в. пр. Хр. води до огромно разширяване на ареала на гръцката култура – и на Аристотеловото
влияние – от Нил до Ганг.
Роден в малкия елински полис Стагира, близо до съвременен Солун през 384 г. пр. Хр., Аристотел, син на Никомах,
прекарва най-продуктивната част от живота си последователно в Атина – тогавашен интелектуален център на разпокъсания гръцки свят, и в Пела – столицата на македонското
царство. Философът фактически слага началото на логиката

като метод на научното познание, а с това и на строго научния познавателен подход. Част от начина му на преподаване е така нареченият перипатетически стил, тоест беседа по
време на разходка. Голяма част от съчиненията на Аристотел,
сред които и основните текстове на т. нар. Органон, поставил основите на философската практика в Европа за хиляди
години, са в действителност записки на Аристотелови последователи и ученици.
Аристотел е един от наследниците на Платон и следователно на Сократ, продължител на своеобразна, адоптивна
„династия“ мислители, създали интелектуалния климат на
класическата и елинистическата епоха. Отношението на
Аристотел към въпросите на религията и политиката е много по-практично в сравнение с това на Платон: в „Политика“,
„Метафизика“ и „Никомахова етика“ Стагиритът се задоволява най-вече да дефинира, а не толкова да излага идеални
визии за света.
За средновековната християнска мисъл философът е
един от т. нар. „християни преди Христа“ и „аристотелик“
става нещо като почетно звание сред теолозите от „малкия
Ренесанс“ на ХІІ в. Един от най-популярните приемници на
Аристотел е Теофраст, автор на прочутите „Характери“, подражавани и допълнени през ХVІІ в. от Лабрюйер. Аристотел
не придружава македонско-гръцките войски в похода им на
изток, но продължава кореспонденцията си с Александър и
умира в родния си град Стагира през 322 г., скоро след кончината на завоевателя във Вавилон.

Защо автобусите
в Лондон са червени?
Цветът, както се досещате, не е избран случайно. А носи своята символика. И докато за едното
си има логична причина – да събират повече хора
в така или иначе претъпканата английска столица,
то яркият им червен цвят остава загадка за много
жители и посетители на града.
Каква е историята?
Тя датира откакто е бил изобретен първият
прототип на днешните автобуси на два етажа. Той
бива боядисан в червено като вид предупреждение
за останалите шофьори с идеята, когато видят яркият цвят да си помислят „стойте на разстояние,
това нещо е експериментално и съответно все
още опасно“. По това време това са били германски тестови автомобили, марка „Rotmeister”, доста
по-различно изглеждащи от сегашните автобуси.
И идваме до далечната 1907-ма година. Тогава

на пазара в Лондон навлизат много конкуретни фирми, които предалагат автобуси в различни цветове. В този момент най-голямата фирма – лидер обособява червеният цвят като свой
собствен, а след като се създава и Официалната
компания за транспорт в Лондон („Transport for
London), червените автобуси официално стават
доминиращият цвят по улиците на английската
столица.
Хората просто спират да забелязват останалите, различавайки само червените, и по този
начин, на практика конкурентните фирми биват
изтикани от пазара съвсем естествено.
Както можете да се досетите, специфичното
червено на автобусите е едно и също, по стандарт
те трябва да бъдат оцветени в гамата Pantone 485
C (което съответства на RGB 218, 41, 28.

Висш саудитски духовник забрани снимки с котки и без котки
„Ако не са необходимост, фотографирането е забранено - нито с котки, нито с кучета, нито с вълци, нито с нищо“
Високопоставен саудитски духовник забрани селфитата с
котки и фотографията въобще. Г
остувайки в телевизионно предаване, шейх Салех Бин
Фаузан Ал-Фаузан получи въпрос за „една нова мода – снимки на хора с котките им“, която „се разпространява сред хората, които искат да приличат на западняците“, пише „Индипендънт“.
Шейхът първоначално изглеждаше доста недоверчив, че
такова нещо е възможно:
„Какво?! Какво имате предвид под снимки с котки?“
След това заяви:
„Правенето на снимки е забранено. Котките нямат никакво значение тук.“
Наложи се няколко пъти да му бъде обяснено, когато пожела да научи повече каква е тази нова мода.
„Ако няма някаква необходимост, снимането въобще е
забранено – нито с котки, нито с кучата, нито с вълци, нито с
нищо“, категоричен бе накрая духовникът.
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12 500 души на крака за С

Зала “Уембли
Арена” буквално
се пукаше по
шевовете

Концертът
на Дългия и
“Ку-Ку бенд”
предизвика
истински
фурор в
британската
столица

О

чаквано за мнозина, концертът на Слави Трифонов и
„Ку-Ку бенд“, който се състоя
на 21-ви май в Лондон, предизвика истински фурор сред нашенците в британската столица. Тълпи от фенове
и почитатели на Дългия и компания
още в ранните следобедни часове буквално задръстиха района около „Уембли Арена“, а толкова български знамена Лондон едва ли скоро е виждал.
„Шоуто беше наистина уникално.
Залата беше препълнена, буквално се
пръскаше по шевовете. Почувствах
се горда, че съм българка. Вярвам, че
всички, които се насладиха на този
великолепен спектакъл го усетиха“,
коментира за „Новини Лондон“ една
от присъстващите на грандиозната
проява.

Гергана Бойчева
“Беше невероятно! Още съм в състояние
на еуфория! И най-хубавото беше, толкова
хиляди българи бяхме единни! Когато огледах залата пълна с толкова много хора си казах, че това е една армия!”, “Слави Трифонов
е велик”, “Това беше едно от най-емоционалните и уникални събития в живота ми”, “Заслужаваше си всеки похарчен паунд, за да
присъствам на нещо толкова мащабно”, пък
са само част от коментарите на читателите
на сайта ни.
Припомняме ви, че pървоначално беше
планирано концертът да е на друго място –
в “Трокси”, която събира 2 600 души. Българите във Великобритания обаче проявиха
огромен интерес към събитието и се наложи организаторите да наемат драстично

по-голяма зала – „Уембли” е за публика от
12 500 души. А, както е видно от снимките,
тя буквално се пука по шевовете.

“За” или “против” фурора на
Слави? Или само Трифонов ли
го може?
Признавам си, при това без бой, че не

съм от най-възторжените почитатели на
Слави. Да, както повечето от вас, и аз съм
отраснала с песните му, а в някое от старите
шкафове в дома ми в София със сигурност
могат да се намерят прашни касетки с някой
от албумите му. По времето, когато бях малка, те се слушаха навсякъде. Не бих казала,
че се срамувам от факта, че мога да назова
някои от най-големите му хитове, а по-ско-
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Слави Трифонов в Лондон
ро го приемам като нещо съвсем нормално
за онези времена. Въпросът, който по-скоро ме вълнува е, защо това продължава да
е толкова актуално и днес. Защото, колкото
и да си кривим душата, колкото и да определяме Трифонов като мутра, престъпник,
продажник, чалгар, наркоман и прочее цветущи епитети, родните изпълнители, които
са в състояние да напълнят огромни места
като Националния стадион “Васил Левски”
в София и зала “Уембли Арена” в Лондон
буквално се броят на пръсти. При това на
едната ръка. И това е факт, а не мнение, за
съжаление. Явно за всички тези години така
и не се появи някой друг, който да спечели
с такава сила и отдаденост хорската любов.
Тъжно, но е самата истина. Защото, дори великата Лили Иванова не се радваше на подобен интерес при гостуването си в Лондон.
Не съм имала възможността да видя или
усетя каква е била атмосферата преди концерта на Дългия и “Ку-Ку бенд” в българската столица, но знам какво се случи тук,
в британската, дни преди събитието, което
със сигурност ще се помни дълго. А именно
– огромно нетърпение, ентусиазъм, граничещ почти с еуфория. Социалните мрежи и
груби за българи във “Фейсбук” и “Туитър”
буквално бяха зарити с питания дали има
останали билети, дали някой продава своя,
къде могат да се намерят, срещу каква цена и
тн. Действително, с ръка на сърцето мога да
кажа, този концерт за нашенците в английската столица, а и в цяла Великобритания,
защото доста хора бяха дошли специално за
коцерта от Бристол, Ливърпул и Манчестър,
беше едно от най-чаканите събития през
тази година. А кой знае, може би и следващата.
За представянето на Трифонов не мисля

да говоря, нито смятам, че е нужно да се коментира. Поради простата причина, че то е
строго индивидуално преживяване за всеки присъствал и не би могло да се определи
еднозначно като “добро” или “лошо”. Факт е
обаче, че 12 500 души пяха на крака химна и
най-големите му хитове, а родния трибагреник и сълзите в очите на мнозина определено спомогнаха за незабравимата емоция на
хиляди. А това говори само за себе си.
Лично аз бих искала да кажа едно голямо “Браво” на организаторите на концерта,
на Слави Трифонов, на “Ку-ку бенд” , малката Крисия и всички, които се изявиха на
сцената на “Уембли Арена”. За това, че обединиха толкова българи, събраха ги на едно
място и им дадоха причина да се почувстват
горди от страната си. Защото, без значение
дали харесвате шоумена, той направи нещо
наистина грандиозно в Лондон. И ние трябва да му благодарим за това. А аз лично се
надявам все повече родни изпълнители да
имат възможността да съберат толкова много народна любов на едно място. Иска ми се
един ден да стана и да кажа – ето, Слави вече
не е актуален, никой не го слуша, не може да
събере и 100 души на едно място. Но, гледайки снимките от концера му в зала “Уембли”, това едва ли ще се случи скоро. Така че
да се радваме, че поне имаме него. Защото,
ако и той се откаже да прави тези концерти,
то така или иначе разединената българска
общност на Острова, може би няма да се събере в такива мащаби никога.

Поли Генова и Бобо идват в Лондон
След грандиозния концерт на Слави
Трифонов и “Ку-Ку бенд”, организаторите от BG Live Republic ще зарадват
българите на Острова с концерт и на
друга родна звезда, която прослави
България по целия свят. Става въпрос
за Поли Генова, която се класира на почетното четвърто място на тазгодишното издание на “Евровизия”. Певицата, чиито хит “If Love Was A Crime” си

припяват стотици хора из цяла Европа,
ще дойде в Лондон заедно с колегата си
Бобо на 5ти юни. Билетите за събитието, което ще се състои в клуб “Clapham
Grand”. Първите от тях са на цена 19,50
паунда, а след като бъдат изчерпани,
ценната хартийка ще се продава за 22
паунда. Така че, ако искате да видите Поли и компания, побързайте да се
снабдите с един от тях.
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Бедствието "абитуриентски балове"
Deutsche Welle

О

т години вече абитуриентските балове се превръщат не просто в кич
и демонстрация на парвенющина, но
и в истинско ценностно бедствие, в парад на
духовни недоимъци, за които сякаш не сме и
късогледи, а направо слепи.
Абитуриентски балове - така се нарича
истерията, която идва след зрелостните изпити. Винаги. А а в трета серия задължително следват избраните бисери от матурите по
български език и литература.
От години гледаме този сериал, с който по
своеобразен начин унижаваме, подценяваме
и сочим с пръст децата си за „провинения“,
които са главно наш - на възрастните и на
родителите, демонстриращи криворазбрана
обич; на обществото, утвърдило криворазбрани норми за поведение, просперитет и
успех; на повечето медии, съпричастни към
тези норми в жълтия си размах и преследване на тираж.

Пропуснатото си казва думата
Кой научи децата да се обличат с вкус,
за да се подиграваме на облеклото им, на
вулгарността и кича в него? Хайлайфните
плеймейтки, фолкаджийките, мутресите и
папарачките, които непрекъснато биват натрапвани във фокуса на вниманието ни? Кой

изобщо ги учи на социално поведение, на
битова и всекидневна култура на общуване,
кой ги възпитава в случай, че първите седем
години са „безхаберен пропуск“, откъде те
усвояват правилна ценностна система в свят,
разтърбушен от насилие, социална непредвидимост, липса на утвърдена обществена
и професионална йерархия и несправедливости?
Имането, стремежът към него, примамли-

востта да си сред имащите и изобщо целият
потребителски бяс, рекламно наплевателство и невъзможно изобилие се плискат в неукрепналите души, заливат ги и ги подмамват, дават наклон на живота им, както биха се
изразили те. За моженето и знанието изобщо
не става дума. Не е зле, покрай толкова реформи в средното образование, някой да се
замисли за въвеждането на „практически“
уроци, в които децата да усвояват осново-

полагащи социални умения и правила за
обществено поведение, да научават кое е допустимото и недопустимото в публичността.

За зрелостта на родителите и
обществото
Очевидно е, че за възпитанието вече не
може да се разчита само на семейството. Тъкмо покрай абитуриентските балове масово се
разгръщат комплексите и парвенющината на
„родителските тела“, наемат се ресторанти,
чието меню включва чак и наргилета, плащат
се баснословни цени за лимузини, теглят се
кредити, подаряват се силиконови подобрения, поръчват се неправдоподобни тоалети
– има нещо безмозъчно в липсата на мярка,
в мащабите на този крещящ провинциализъм. Мои познати дори организираха десетина реда публикация за дъщеря си, пълна с
фалш, лъжи и нашенска светскост в някакво
„хайлайфско“ изданийце, просто да се втрещиш дали си в ХХІ век, в Гоголев разказ или
в „Криворазбраната цивилизация“ на Добри
Войников...
Не може ли тъкмо балът, влизането в зрелостта, да станат прагът, отвъд който да въведем или изпратим децата си към някакъв
по-голям смисъл, като родители да им дадем
пример за мярка, милосърдие, социално съпричастие, висок вкус? Или още по-просто –
за здрав разум и ценностен порядък.

Дезинфекция, Дезинсекция, Дератизация
Pest
Control
London
e
фирма,
лицензирана
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са предимно
от Юта, русоляви,
По-късно
„Европа“
е означавало
- Не не не…Рачо
Петков
Славейков…ни повече, ни
ококорени
мормончета,
които
искат
да
ти
покажат
схема на
по-малко
континентална Елада
и островите
– там,
- Ааа…Рачо…ами…трябва
да е син
на Петко Рачов
СлавейБог
отгоре
е
Бог,
отдолу
си
ти
и
сте
свързани
със
стрелки.
където
хора. На север живеят хиперборейци,
ков? Не живеят
е ли?
Според
тяхтака.
юдейския
народ
преселил
в САЩ
още
преди
тоест
„свръх-северни“,
насе
юг
– етиопци
– да
което
ще
- Точно
– казвам
иа се
радвам,
че можем
отворим
две
хиляди
години
и
там
създал
велика
държава,
докато
в
рече
„с
изгорели
лица“.
капака и на тая история.
дива
Европа
не познавали
още колелото
и микровълОще
по-късно
се преместила
на Запад.
При
- Значи
тойхората
е… -Европа
мисли
Диди.
тези,
които
иСлавейков.
римляни
новата
печка.
Има
и американци
от Средния
Запад,
които
- Той
е синцивилизованите
на
Петко
и брат наелини
Пенчо
–смятали
търпелиза
за диви,
брадати
варвари-човекоядци.
во
и учителски
повтарям
аз.като
са нехора,
ограничени
и
тъповати
българските селяни, но като
- Интересно.
някой
знае
него?
– замечтано
се науотдава
това –-Дали
вговорят
детството
си за
– ние,
хората
над 40
че След
ли
и повече
за футбол,
за коли
и глупостта
им е
на
мислите
Диди. Тяняма
енаписани
писател.
усещавпросторите.
Които
чихме
от учебниците,
съобразно
противна
иси
дразнеща,
нищоТя
весело
нея. методиките
откриват, на
присъветските
отварянето на
всекиче
капак.
Капак
закриващ
исетеориите
Европа
е континент,
Но ако си американец
от учени,
средната
порода
- чистичък,
винечий живот
и човешка
история. апропо (тук може да се
стигащ
до
Урал.
Тази
представа,
сок, средноинтелигентен, завършил колеж, умерен, непринуВсяка човешка
историяпредстави-халюцинации)
е огромен свят. Малък свят. Странен
посмеем
на човешките
е създен иОтваряш
общителен
е най-добре
да си в България. Всяка
свят.
горуски
и- тогава
живееш
ти. ранните
дадена
от един
учени от
имперски времебългарска
жена между 12 и 40 години
ще
да ти
духа, да
Е, естествено…естествено,
че знаят
за иска
него…и
странното
на. -Който
разграничил Европа
от Азия
и то именно
по
говори нали
английски
с тебе /о,
какво удоволствие
ене
даси
опресе…знаеш
кое?
Че
живеем
в
огромен
свят
Диди,
а
давахребета на Урал, използвайки следният довод: От еднаниш
английския
си
истински
американец/
и да
се ожени
ме
сметка
за
Щес го
кажа
така:
даже
хората,
които
знаятза
за
та
страна
натова.
планината
рибите
са
с бяло
месо,
докато
Рачо
не
са
малко.
Сигурно
дажеЗлатна
са много.
Примерно
по целия
тебе,
да
се
ожени
за
Великата
Америка,
за
която
бългаот другата – с червено. Затова Урал е границата между
свят
сигурно десетина
хиляди
човека,
които
нещо
за
рите има
забравиха,
се нарича
САЩ
и е само
едназнаят
петаучен.
част от
Европа
и Азия. че
Така
твърдял
руският
имперски
него…Но…странното
е, че на нас ни
се струва,
чеиме.
пак никой не
територията
на
двата
континента,
носещи
това
Тази представа за границите на Европа за тези,
знае за него…
Всеки
българин
познава попокрайнини
някой американец.
Гордост в
които
живеели
западните
на мисъл
континента
- Нещо
не могав да
разбера…- мъчи се с моята
Диди.
семействата
е семейният
американец,
който
едаже
бил на
гости
била
наъправо
смешна.
Всъщност
–
сега
още
- Ами представяш ли си…може да има примерноекуп
хора,
веднъж, преди
години
и е ял
/какнаследници…просто
лиЕвропа
го накарахме,
по-смешна.
За пет
западноевропейците
е била колко
винаживеещи
в Аржентина,
негови
преки
ги
някъде
досамо!/
Виена.
Едно
време
с основание)
казсладък
беше
шкембе
предполагам,
въобще
не
знамчорба!
да има(и
нещо
такова – носе
нали
ваше:
Европа
свършва
там,
където
започва
да
мирише
Българските
мъже
завиждат
на
американците
и
поради
знаеш – много български преселници от 20-те години живена
шкембе
чорба
и боза. Западноевропейците,
естестветази
причина
гиИ
подвеждат
да пиятняколско
заедно - десетки,
огромни
колият
в Аржентина.
примерно…има
които
но,
не знаят
или
неИси
спомнят
за Елада,
още
по-малко
са
негови
те го
знаят! Тоест
– знаят
годадаже
и вИ
чества,
тапотомци!
да се
види,
че
американците
не
могат
пият.
за
дъщерята на
финикийския
цар Агенор,
Аржентина…
действително
- американците
повръщат,
падатЕвропа.
на земята, а
Та
така.
за
отклонението,
но то
е също
- Ама
тукПростете
не
го знае
никой!
ядосва
се леко
Диди.
българските
мъже
доволно
се–смеят
и продължават
да пият - Напротив!
Всички
учени-филолози
сигурно
го знаят…
толкова
важно,
колкото
и
правия
път
на
мисълта.
Всяко
горди победители!
историците…много
от библиотекарите…възрастни,
образоотклонение
от темата
ни носи много повече умствени
Освен това, американците не разбират от футбол! Ха! Ха,
вани хора…има,
Диди…даже
България
голяма…нали
си
богатства;
кактоима
и всяко
отклонение
от еправата
утъпкаха, ха! На човек
му иде да се пръсне
смях.
представяш
– седем
човека! от
Ако
се ръкуваш
на пътека ни
носи милиона
повече познание
зарешиш
света,да
отколкото
Понякогащезати
американец
да се приеме и българинът,
с всичките,
отнеме
надможе
три
праволинейното
движение
погодини!
релсите.
Утъпканите
живял
повече
от
една
година
в
САЩ,
но само
заместител
- О,на
ти удобната
си изчислил
даже…И какво целиш
дакато
ми покажеш
с
релси
тъпота.
и само
в
случай
на
тежък
недостиг
на
американци.
тия…странни
мисли?
–
пита
Диди
и
ме
гледа
под
око.
Значи – мой познат от толкова относителната Запад-Ако
Искам
да те
насоча къмвдве
неща. Първо
– че
наистина
аз бях
американец
България
нямаше
дание
се суетя,
а
не
сида
даваме
сметкасексуални
колко голям
е света си всички
колко разнообразен.
щях
осъществя
контакти
хубавички
Та
само в Китай
има 60които
милиона
български
момичета,
ми сепианисти,
натискат.Диди!
Тези с изрусените
- Ама то в Китай всичко е…там всичко е по шейсет милиона
коси, тези с почернените коси, тези с впитите полупрозрачни
– пренебрежително се смее Диди.
панталони, които се носят с прашки отдолу /с безхитростно- Но както предполагам – дори за Рачо Славейков в Арженто обяснение,
че така
им било
по-удобно/
всички тези,
коитина
знаят няколко
десетки
човека.
Може исстотици.
Предстато
страшно
харесват
у
мене
не
друго,
а
личността
ми
/пак
ми
вяш ли си? Но ние въобще махваме с ръка и за нас това е нищо.
идва дассенеговата
изсмея ужасна
грозно/,масовост
а личността
ми едапрекрасна
с това,
Светът
ни кара
смятаме само
с
че е личност
на американец.
Тоест, и
занезначително.
да зарадвам българите,
милиони.
Всичко
друго ни е дребно
кима
Диди.
бих- Аха…разбирам…
оправил всичките-им
жени.
Без пъпчивите и грозните.
-ИАосвен
другото
е…че
ми е тъжно,
че има пейка
това
щяхнякак
да унижавам
българите,
като сес Петко
дъри
Пенчо,
а
Рачо
не
е
там.
И
си
мисля
–
кой
решава
има
жа любезно с тях. Знам че те, българите, започнаткой
ли ще
да се
паметник…а
кой един
– не? с друг, да не се наричат приятелски
държат любезно
- Ами Петко и Пенчо са по-заслужили, явно. – прозява се
“педерас” и “свиньо”, работата отива на лошо. Работата отива
Диди. Тя е млада и не се интересува от хора, в които не може да
навлюби
бой. Заили
българина
любезното отношение е неестествено,
се
да намрази.
плаши
го
и
го
обижда.
- Да бе. А кой решава кой е заслужил? И какво значи „заслуВсъщност,
какво е да си американец? Това означава да
жил“?
Я виж това.
говориш
на английски
да иимаш
ирландско
- италиански
И аз бръквам
в джобаи си
изваждам
джиесема
си, влизам в
интернет
и изваждам
статия
за Рачо.но
Там
или унгарско
- еврейски
произход,
дапише:
нямаш желание да
Рачо
Петков Славейков
е български
военен деец,ипублицист
си припомняш
корените си.
Да ядеш хамбургери
царевица,
и
преводач.
Роден
на 15 май 1857 печка,
годинаполуфабрикати
в град Трявна в и
китайска
храна
заемикровълнова
семейството
на Петко Славейков. Между 1870-1872 година учи
пица за вкъщи.
в Роберт колеж, а след това и в гимназия в град Николаев. По
А когато най-великата страна в света те призове, да
време на Руско-турската война от 1877-1878 година се записхвърляш
атомни бомби
върху
градове,в вруската
които има
предимва като доброволец
при княз
Черкаски
армия.
През
но училища
и университети.
/Енола Гай,
самолетът
хвърлил
1883
година завършва
в Екатеринослав
Военното
кавалерийско
бомбата над
Хирошима
е кръстен
на майката
пилота
му училище.
Заминава
за Източна
Румелия,
къдетонастава
кавамного трогателно/.
лерийски
подпоручик. Взема участие в Сръбско-българската
война.
През
1887 година
се включва в русенския
бунт,
част от
Също
означава
да се интересуваш
от изкуство,
политика,
офицерските
поради
което
е осъден
на смърт. Избягва
наука - стига бунтове,
да ги дават
по CNN
или
Дискавъри…
в Русия, където завършва висша кавалерийска школа в Санкт

Стандартни
отклонения с...

Калин Терзийски

ПРЕКЪСВАМЕ
ЗА МАЛКО
РАЗГОВОР
ЗА ПОД
И НАДБИХ

РАЧО ПЕТКОВ СЛАВЕЙКОВ

на Европа. Но българин, като погледне човек. Макар че
акоДа
месеподсетите
– някой
път
ще си
поговорим
и за това
бориш за мир,
но чак
когато
започнат
да докарват
–ковчезите
колко е относително
товасъграждани.
понятие, това
нещо“бългас телата на твойте
Докато
няма америрин“.
Както
и „холандец“
или „англичанин“.
Само
кански
ковчези,
неамериканската
паплач да мре, на
когозаму
малко
подправка
на ястието и да за не дразня точно пък
дреме. Е,
да…
българския
патриотизъм,
че
прочутият
Петербург.
През
1895 означава
година сще
позволение
българското
праДа си американец
данапомня,
пътувашна
по
света
с лекота,
вителство се завръща
да се прости
с баща
си
Петко
Славейков.
нидерландският
философ
Спиноза
се
казва
Барух
и
снаряжен само с малко снопче от най-универсалното аме-е от
Остава в България, но му произход.
е забраненоА
дапрочутият
се занимаваамерис военна
португалско-еврейски
риканско изделие - смолата, слепваща американската нация
дейност холивудски
и започва да превежда
и пише
публицистични
творби.
кански
актьор Чарлз
Бронсън
е литовски
- със снопче
долари.
По-късно
става
член на Демократическата партия и сътрудтатарин…
Дана
приемат
доларите
ти сСвързва
удоволствие
ресторантите
ничи
печатните
ѝ органи.
се и свлявото
крило нав
…Та
моят познат,
западноевропейският
българин,
ВМРО.[1].
Пише
за такава
вестници
и списаниястатия,
между които
"Пряподнес
написа
една
малка…хм,
изказване
рец",както
"Знаме",
"Мир",
"Демократически
преглед"
и други. Пише
или
сега
се казва
– пост – във
фейсбук.
статии
студии
по военнополитически,
военноисторически
Иви
него
говореше
за това, как една
циганка изостаи литературни
въпроси.
Кореспондент
вила
детето си,
а сега била
лекуванае на
безнякои
парифренски
от дър-и
английски вестници, сътрудничи на руския печат. Превежда
жавата, българската, като освен това твърдо отказвала
творби от английски и руски поети - К. Улф; Т. Кембел; Н. В.
да продължи да се грижи за детето си занапред. И този
Гребел; М. Ю. Лермонтов; И. Карно и др.
мой познат казваше, че това, тя да не се грижи повече за
Умира на 21 февруари 1931 година[2].
детето си не е зле, защото тази жена е „подчовек“. И ако
Разказ
от Стефан
Бонев
тя отгледа детето
си – и
то ще стане също „подчовек“.
И след време то ще бъде способно да направи същите неща, огава
каквито
правиПиер
сега и
майка
– паразитира
се казвах
бях наму
двадесет
години. иНо
изоставяиначе
децата
си.
приятелите ме наричаха Пепито, понеже съм
Затоваприличал
– казваше
познатНямах
– децата,
са Говонамоят
италианец.
нищокоито
против.
Разказ отбогатство,
Марион
Колева
национално
трябва да бъдат отглеждани от
реха още, че съм имал затворен характер, и сигурно е било
държавата – специално тези, които са родени от „подвярно.
По времето, когато започна тази история, следвах
На Венета
човеци“.
И от тях да се създават в бъдеще, след обучемедицина. Понеже не ходих войник, вече бях втори курс.
ние, специални части за борба с „подчовеците“.
Какво
да
подари наподробност,
сватята за юбилея?
Жената се готви
Има
еднапрочетох
интересна
която непременно
трябКогато
това, аз естествено
се възмутих.
да заминава
припреди
една от
дъщерите
си в Щатите.
Нещо,нещо
което
ва
да
спомена,
да
започна
разказа
си.
Имаше
Терминологията беше взета, почти без изменения, от
да
й
напомня
за
корените.
Картина.
С
къща
от
Жеравна,
или
особено
мен. ОщеУнтерменш
от дете бях навикнал
да –
сеевглъбявам
самия
хер вГьобелс.
подчовек
типичен
от Боженци.
Може да се помисли–също
за Созопол,
или за
в различни
предмети, докато започнех да се чувствам като
нацистки
термин.
Ковачевица.
тях.
Можех
да бъда
картината
на жена
стената
или
пъксемасата
Казах
за
тази
малка
статия
на
ми.
И
засмя
Познаваше бегло
един
художник.
Потърси
готя
в галериявтакухнята.
Въплъщавах
във всичко,
което
и каза:
вярнонавсекамък.
цялата
работа.
му Има
край нещо
НДК.
Удари
„Хората
едвампожелаех.
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ЕЛЕНЧЕТО

Като я погледнеш - нищо и никаква барака. Като всички
ония, в които от край време се помещават пенсионерски
и разни други клубове. Ламарини, стъклария, една голяма
табела над вратата, от чийто надпис личат само няколко
букви. Колкото и да го гледаш, едва ли ще се досетиш, че
някога цялото име е било „Еленчето“. Знаем си го само ние,
дето сме израснали покрай старото квартално кръчме.
Повече от 30 години минаха откакто старата пивница
изгоря. Просто една нощ, няколко часа след като последният посетител си тръгнал на зиг-заг, бараката пламнала
като факел. Когато секнали маркучите на пожарната, от
„Еленчето“ били останали само почернели тенекии и полузапазения надпис отгоре.
В махалата се говореше, че пожарът не е случаен. Булките на най-заклетите почитатели на „Еленчето“ се били
събрали същата вечер у кака Сийка, пили кафе, разменяли
рецепти за сладкиши и кексове, плели пуловери, терлици
и вълнени чорапи… И накрая, като се постъмнило навън,
отворили и дежурната тема за пивницата и за мъжете
си, дето редовно продънвали там семейните бюджети.
„Те къщите ни ще профукат, а ние дрехи сме им заплели,
чунким много заслужават“, рекла буля Гена и продължила
да отброява бримките. Чумосвали, проклинали, попържали… И тъй като извършили това дело задружно, проклятието станало страшно и много могъщо. И накрая, като
за капак, леля Пенка, дето живееше на последния етаж в
блока срещу гробищата, изрекла с мощния си глас думите:
„Огън да я гори тая пущина!“ Като казала това, и светкавица проблеснала между куките, с които в момента плетяла
пуловер на съпруга си бай Санди. И така се било стигнало
до пожара.
Аз по принцип не съм суеверен, но без да мога да
обясня защо, бях склонен да вярвам в тази версия. Може
би защото много истински си представях светкавицата в
ръцете на леля Пенка. Или може би защото по онова време
бях просто едно хлапе, коeто много се впечатляваше от
такива истории.
Проклятието наистина трябва да е било много силно,
защото на тази барака повече не и провървя, нито на
хората, които се захващаха с нея. Опитът да направят
отново кръчма в пепелището докара нейните съдържатели
до пълен финансов срив. Тъй като бяха взели бараката под
аренда, теглиха кредити, хвърлиха луди пари и си оставиха
здравето, докато „Еленчето“ придоби отново стария си
вид. Че и по-хубаво стана дори. В заведението, обаче, не
влизаше никой от квартала. Старите пияндета вече ходеха
в скара-бирата на бай Данчо и подминаваха „Еленчето“
отдалеко с наведени глави, като че ли беше свърталище на
прокажени. Дори след като ударно намалиха цените до заводските им стойности, пак кръчмата не можеше да събере
повече от трима-четирима съвсем изпаднали клиенти на
вечер.
Мина, не мина половин година, и семейството, дето се
беше захванало с кръчмата, фалира окончателно. Разпродадоха всичко, за да си върнат дълговете, и един ден със
съвсем малко багаж напуснаха градчето.
Следващите съдържатели на „Еленчето“ бяха дошли
някъде от юг и явно никой не беше посмял да им разкаже
истинската история на заведението. Тъй като не знаеха за
прокобата, те запретнаха ръкави и го превърнаха в сладкарница. Понеже не потръгна, след време го преустроиха
във фурна за хляб и закуски. Кретаха около година и също
се отказаха. Продадоха каквото можеше да се разпродаде и
отпрашиха натам, откъдето бяха дошли.
Повече никой не се излъга да наеме бараката. По-оптимистично настроените коментираха, че на заведението не
му върви защото времената са тежки и хората нямат пари
за нищо. Ама не ще да е било съвсем така, защото при бай
Данчо ракията скъпа-нескъпа, се купуваше, като да беше
наливно олио. Привържениците на теорията за проклятието изтъкваха и факта, че колкото и да е беден народът, за
хляб все може да отдели някоя друга стотинка. А как тогава да сме си обяснели факта, че „Еленчето“ и като фурна не
можа да просъществува...
Още един пожар, този път по-малък, избухна в „Елен-

чето“, след като престана да бъде и фурна. Този път никой
не посмя да го гаси. Дори никой не се сети да се обади в
пожарната. Както лумнаха пламъците, така и си утихнаха
след няколко часа - като че от само себе си. Оттогава Еленчето си стои пусто и занемарено, с изпотрошени стъкла,
почерняло от огъня и от времето. Никой не смее да влезе
вътре. Дори и треволяците, които избуяват наоколо лете,
си стоят настрани и спазват дистанция като в някакво
особено природно страхопочитание. Леля Пенка и чичо
Санди отдавна си правят компания в гробищата срещу
блока, в който живееха. Първо се спомина той. Като изгоря
любимата му кръчма, се залиня, пожълтя и един ден предаде Богу дух. Не мина много време и жена му го последва.
От мъка ли, от самота ли, не се разбра. В ковчега сложиха
и куките й за плетене. Ама не от някакви си чувства или
от сантименталност. Всички се страхуваха от тях и по този
начин се отърваха от злокобните и вещи. Знае ли човек
каква друга беля могат да сторят. И аз се изнесох от града
след няколко години. Отидох да следвам в столицата и там
си останах.
***
Бях си дошъл за няколко дни в градчето, след като
беше изминала почти година от последното ми връщане.
Една вечер се прибирах след среща със стари приятели в
един нов и модерен ресторант в центъра на града. Часове
наред си припомняхме преподавателите от училището и
магариите, дето сме правили. За „Еленчето“, разбира се,
изобщо не стана дума. След толкова години всички го бяха
изчистили от паметта си. То отдавна вече не беше нужно
на никого. И сега, развеселен и подпийнал, се прибирах в
къщи по късните часове. Не зная как, но краката ми сами
ме доведоха но „Еленчето“. В един момент се усетих, че
стоя пред тъмната барака, макар мозъкът ми да отказваше да мисли за това. В главата ми все още се преплитаха
спомени за часовете по химия и за бомбичките, които си
правехме с крадени от кабинета материали.
Огледах паянтовата постройка. В тъмното стъклата
действително ми се видяха опушени, но сякаш бяха цели. В
табелата се открояваха няколкото букви. Макар и по-бледи, но се виждаха и останалите. Не само, че се четеше
целият надпис, но дори се открояваше и самото златисто
еленче, изрисувано в момент на скок. Не го бях виждал от
десетилетия.
Чак страх ме хвана, от това, че без никакъв страх хванах
бравата и отворих вратата. Вътре се оказа пълно с народ.
От всякъде се чуваха пиянски брътвежи. В единия ъгъл

някакъв мъж седеше сам и с продрано гърло пееше „Черен
влак се композира, Ленче ле…“. На масата до бара четирима блъскаха така здраво картите в масата, че чашите им
подскачаха. Хамаласки псувни се носеха из въздуха и се
подсилваха от миризмата на кисело, пот и евтин алкохол.
Мустакат, пълен на килограми и на недоверие, мъжът
зад бара пресипваше една бутилка в друга и гледаше изпод
вежди най-съмнителната част от клиентелата си. Двете
сервитьорки, които вече не бяха в първа младост, разнасяха табли с мента, водка, гроздова, сливова и наливна бира.
„Миме, две салати домати и едно сирене натюр!“ провикна се барманът към шупъра, откъдето се показа жена му,
по-дебела и сякаш по-мустаката от самия него.
Всичко наоколо ми се струваше по-огромно и по-реално от онова, което ми се беше случило през целия ден. Хората, чиито имена бавно изплуваха в спомените ми, бяха
като че ли по-едри. И масите, и столовете и чашите, сякаш
правени специално за тях, бяха по-големи от нормалното.
Тясната и опушена барака ми се видя просторна като залата на градското кино.
Усетих как изпаренията на алкохол и на кисело започват да ме унасят. Краката ми сякаш бяха с гумени колене.
Почувствах се още по-пиян, отколкото преди да вляза в бараката. Усетих как започвам да се олюлявам. Доста труд ми
костваше да открия един празен стол до служебната маса и
да се настаня на него.
След като седнах, се почувствах страшно изморен и сънен, но така ми беше по-добре. Нещо изтопурка на масата
пред мен. Мустакатият барман ми беше сипал чаша лимонада. Точно от това имах нужда в този момент. Хванах
с две ръце чашата и жадно отпих няколко големи глътки.
Газираното дращеше гърлото ми, но беше приятно.
- Ей, по-внимателно! Внимавай със сливиците - почти
ми се сопна кръчмарят. Изгледах го учудено, но не можах
да кажа нищо. Оставих чашата на мястото и изненадващо
за мен самия, избърсах устата си с ръкав.
- Ако търсиш чичо си, няма го. Пак искаше да пие на
вересия и го изгоних. Но теб мога да почерпя. Виж, олял си
се с лимонадата! - и той хвана фанелката ми.
А това беше най-любимата ми фанелка. Онази с вълка и
заека от „Ну, погоди!“.
P.S. Неотдавна отново минах покрай “Еленчето”. То
вече беше приело ново амплоа. В него сега се помещаваше
фирма за продажба на въглища. А на почернялата от
кюмюрен прах врата висеше надпис: “Работим и с ваучери”…
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Средновековен замък, който плува?
Сейнт Мишел Маунт – една малко позната
английска забележителност

М

ного хора са чували за Сейнт Мон
Мишел, средновековният манастир – крепост, до който може да
се стигне, само когато няма прилив и водата
е спаднала. По-изненадващ факт е че Англия
също си има такъв - Сейнт Мишел Маунт,
разположен на половин миля южно от брега
на Корниш. Когато приливът се е оттеглил,
можеш да се разходиш насред красивите руини на средновековното селище Маразион до
острова и замъка, красиво разположен там.
И двете са получили името си от Свети
Мишел, един от най-известните и важни
светци през Средните Векове. Легендата разказва, че ангелът му се бил появил през 495
година, за да пази рибарите да не разбиват
крехките си лодки в скалите. Бенедиктианците му построяват манастира през 1135 година, въпреки че до 1414-та Сейнт Мишел
Маунт бил под британски контрол, разказва
в свой обширен репортаж Би Би Си.
Всъщност това не е просто остров и туристическа атракция, а наистина жива общност. Има около 23 души, които живеят в
сгради около крепостта. Населението включва и 8 деца, които пресичат водата, за да отидат на училище.
Животът на острова не е лесен. Всъщност,
бурите там са толкова силни, че през 2014
година бе дори разрушен основният път до
там. И все пак, построен е Център за туристите, който отваря врати съвсем скоро.
Най-известните обитатели са Джеймс и
Мери Ст Аубин, познати като Лорд и Лейти
Ст Ливън, които са се преместили да живеят

в Замъка заедно с децата си през 2003 година,
като едно от тях дори използва обширната
тераса, за да кара скейтборд. Имотът е техен
от 350 години. През 1954 година семейството
отдава голяма част от острова на Националния Тръст, като получава договор за рента с
продължителност 999 години.
Основната атракция е именно замъкът.
Крепостните стени, рова около тях, специалните укрития за стрелци, малките килии,
в които са се молили монасите, преди да напуснат острова през 1548 година, уникална
архитектура – това няма как да не държи интереса ви с часове.
Много от посетителите пропускат градините, защото за тях е нужен отделен билет.
Това обаче е голям грешка. Така пропускат
да се насладят на видове екзотични цветя,
които обикновено обичат по-топъл климат.
Терасите с многобройни растения може да
напълнят душата дори на онези, които обичайно не се впечатляват от цветя. Те оцеляват благодарание на сравнително умерения,
топъл климат и скалите, които се напичат до
40 градуса и така поддържат доста горещо в
гардините.
Крепостта е преживяла какви ли не трансформации – от манастир през военна сграда до замък, където са се провеждали бурни
празненства и балове. Стаята, в която са се
събирали всички, за да ядат се е запазила във
вида си от 1950 година, като изключим някои
леки модернизации и все още се използва за
някои специални събития.
Посетителите могат да разгледат и самото

селище. Може и да изглежда странно сега,
но е имало времена, в които то е наброявало
300 жители. Може да се види и пътят, който
свързва острова с Маразион, ако разбира се е

време за отлив.
Освен пеша, може да се стигне и с корабче, което струва 2 паунда за възрастни и 1 за
деца.

Гитхорн – едно селце от приказките!
Ако никога не сте чували за холандското
село Гитхорн, нищо чудно да помислете малкото населено място за изкарано буквално
от любимата ви приказка. Но това всъщност
е истинско място, което съществува. И не
е толкова далеч. Живописното перфектно
село е често наричано Венеция на Север въпреки че, това сравнение не е толкова
правилно. Гитхорн е известен с това, че няма
улици, всичко е свързано с канал. Няма пътища, няма коли, няма ревящи двигатели,
няма задръствания.
Има само дървени лодки, наричани
„шептящи“, защото имат изключително
тихи двигатели. Дори пощаджията доставя
писмата така.
Най-силният шум, който можеш да чуеш
е крякане на патица и птичи песни. Звучи
като истинка благословия. И, все пак, невероятно, но факт – не е
препълнено с туристи!
Според сайта за пътувания Owegoo, туризмът
няма голямо влияние
върху развитието на старото, традиционно градче, така че то си е един
нешлифован диамант.
Гитхорн се посещава
най-вече от поети, писатели и дълбоко мислители. И всички тe остават
колите... и тревогите зад
гърба.
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Какво да правим ако
страдаме от болки в гърба,
а лекарствата не помагат?

П

очти няма човек, който в даден етап
от живота си да не се оплаква от болки в гърба. Те могат да засегнат както
съвсем млади хора, на възраст между 20 и 30
години, така и по-възрастни. Причините за
появата на тези болки могат да бъдат различни, но много често са свързани с начина ни
на живот. Именно затова в много от случаите
лекарствата не действат и това, което трябва
да се промени, се крие в нашите ежедневни
навици. Ето кои са нещата, на които трябва
да обърнем внимание, ако страдаме от болки
в гърба:
1. Да се погрижим за добрия ни сън, което
включва позиция на спане, качествен матрак и подходяща възглавница.
Всичко е индивидуално и се постига единствено с експериментиране. Ако болката ни
тръгва от врата, много е вероятно да не спим
на подходяща възглавница. За да открием
най-добрата за нас обаче, трябва да пробваме различни типове и да следим как се
чувстваме. Изборът на матрак също е важна
стъпка – препоръчително е да инвестираме
в качествен, който не е толкова мек. Дори да
сме изкушени от идеята да спим като в облак, меките матраци не действат точно така,

защото реално гръбнакът ни не получава необходимата стабилност и се извива по време
на съня.
2. Да следим позицията, в която стоим
когато сме седнали или изправени.
Неправилната стойка също може да ни
причини проблеми и болки в гърба, които
не могат да се облекчат трайно с лекарства.
Много е важно да се сещаме да се изправим,
когато сме се изгърбили, и дори да използваме въображението си, за да стоим в правилна
позиция. Един от най-известните методи е да
си представяме, че на главата ни е поставен
балон, който трябва да задържим без ръце.
Това напомня на дебютантките от 50-те години на миналия век, които са били принуждавани да ходят с книга на главата си, за да
изградят правилна стойка.
3. Ако ходим на фитнес, много е важно да
вмъкнем и пилатес в тренировките си.
Комбинацията от фитнес и пилатес влияе
отлично на гръбначните мускули. Ако наблягаме само на фитнес тренировките и прекалим, съществува голям риск да претоварим
гърба си и да почувстваме силни болки в
него. Но ако вместим в графика си и пилатес,

това няма да се случи.
4. Да зарежем ниските обувки без платформа.
Известно е, че високите токчета причиняват сериозни проблеми на гръбначния ни
стълб. Същото правят обаче и обувките без
никакъв ток или платформа – например тези,
които са тип пантофки. Модерни и удобни
са, лесно се комбинират с всеки тоалет, но не
са полезни за гърба ни. Затова е много важно
когато си избираме обувки, да следим за такива, които са леко надигнати – с нисък ток
или платформа.

5. Движение, движение и пак движение!
За финал отново ще припомним едно от
най-големите клишета, което обаче е важно да
се повтаря, защото е пренебрегвано както от
млади, така и от възрастни хора. За работещите в офис, които по цял ден са седнали, няма
по-вредно нещо от това да се качат в колата,
да се приберат директно вкъщи и да си легнат
без да са извършили почти никакво движение
през деня. Колкото и да сме заети, трябва да
отделяме време поне за тичане в парка сутринта или обикновена разходка след вечеря – в
противен случай рисковете за здравето ни са
много и са далеч по-опасни от болките в гърба.

Основните грешки в гримирането,
с които се състаряваме

Безплатните неща в самолета,
за които нямаме представа

Силата на грима се крие в подчертаването
на естествената красота, скриването на несъвършенствата и придаването на по-свеж и
приятен външен вид. Изключително важно
обаче е да знаем как да подходим и какви
продукти да изберем, за да изпълним правилно тези три стъпки и да постигнем ефекта, който търсим. Много жени несъзнателно
правят грешки по време на гримиране, с които постигат точно обратното – придават неестествен вид на кожата си, прекаляват или
просто правят така, че да изглеждат по-възрастни, отколкото всъщност са.
Известният британски гримьор Уейн Гош
споделя няколко ценни примера с най-честите грешки в гримирането, с които всъщност
се състаряваме.

А може просто да си ги
поискате

1. Очите ни изглеждат по-уморени и привличат вниманието на околните, ако използваме
твърде тъмен коректор, за да прикрием тъмните си кръгове. Ключът за по-свеж и отпо-

чинал вид всъщност се крие в светлия тон
коректор, който озарява и отваря очите ни.
2. Изглеждаме състарени, ако изберем твърде светъл или твърде тъмен фондьотен, който
не пасва с естествения ни тен. Същото важи
за продукт, който е твърде тежък и плътен.
Лекото покритие, особено за ежедневието, е
най-доброто решение.
3. Ружът ни трябва да е нанесен умерено и да
не е твърде светъл за кожата ни. В противен
случай няма да стои като естествена руменина.
4. Важно е да изберем подходящ цвят червило за нашия тен и да внимаваме с нанасянето
му. Състаряваме се, ако използваме твърде
тъмни цветове и ако самото червило излиза
от очертанията на устните ни. Моливът за
устни е най-добрият приятел на дамите, които ползват червило в ежедневието си.
5. Ако прекалим със спиралата на долните мигли,
също ще постигнем ефект
„състаряване”.
Това
важи
в
най-силна
степен за спиралите, които
слепват миглите, вместо да
ги разделят.

Ако сте опитен пътешественик, може
би знаете колко ограничени са услугите в
самолета, особено ако пътувате икономична класа. Но ако знаете за какво да питате,
скоро ще научите, че не е толкова ограничено, колкото изглежда. Всъщност, има
доста безплатни екстри, с които може да се
сдобиете.
Обиколка в кабината на пилота
Ако сте с дете, пилотът може да се съгласи да ви разведе из кабината и да ви покаже
всички интересни неща напълно безплатно. Просто в края на полета, попитайте!
Второ блюдо храна
Ако полетът, на койте се, включва и безплатна порция храна, може да попитате за
допълнително. Винаги има някой, на който не му е до ядене и екипажът може да ви
предостави неговият сандвич или кроасан.
Особено ако е нощен полет, когато повечето хора спят и не пипат предоставената им
храна.
Да ви намерят лекар
Ако на някой пътник му прилошее и
има спешна нужда от медицинска помощ,
може да помоли екипажа да потърси лекар
на бода. Това ще бъде обявено на високоговорителя. Ако пък сте вие лекар и го обявите в началото, ще получите безплатна храна
и напитка.

Хапчета
Ако ви боли глава, зъб или нещо такова,
екипажът има специална медицинска чантичка, пълна с всякакви обезболяващи. Те
са длъжни да ви предоставят, каквото ви
трябва.
Санитарни кърпички
Всичко, което пипате в самолета е мръсно – дръжки, седалки, копчета, каквото се
сетите. Ако искате да почистите повърхностите, които ще пипате, помолете за кърпички. Стюардесите обикновено имат.
Алкохол
Обикновено има безплатни алкохолни
напитки към международните полети – питайте.
Полезни неща
Всички компании предоставят комлект
от полезни неща, когато ще летите дълго.
Може да си поискате маска за очите, слушалки, карти за игра, нещо за писане, индивидуална четка за зъби, паста за зъби и
дори чорапи. Ако пък сте с деца, може да
получите играчки за тях – пастели за оцветяване, книжки, стикери, пъзели.
Да ви напълнят с вода бутилката
Всички пътници,които носят бутилки с
вода трябва да ги изпразня преди полета.
Но не изхвърляйте празните бутилки. Когато се качите на самолета, може да помолите
да ви я напълнят пак с вода.
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Скандален звезден развод разтърси Холивуд
Съпругата на Джони Деп с ограничителна
заповед срещу него
Амбър Хърд твърди, че актьорът я биел
и постоянно се дрогирал, двамата се
развеждат след 15 месеца брак

Е

дин от любимите актьори на Холивуд
Джони Деп се развежда със съпругата
си – колежката му Амбър Хърд след
15 месеца брак. Скандалното около молбата за развод подадена от самата актриса е,
че тя твърди, че звездата от “Карибски пирати” системно я е биел и тормозел. Хърд
дори разпространи фотоси на излизане от
съда в Лос Анджелис, на които се виждат
насиненото й око. Според показанията на
блондинката, това са белези от удар с мобилен телефон, с който я замерил Деп. Малко
по-късно стана ясно, че тя си е издействала и ограничителна заповед срещу него
и актьорът няма право да я доближава на
по-малко от 100 ярда разстояние.
“Той е тиранин, страда от постоянна параноя, а изблиците му на гняв ме плашат.
Страхувам се за живота си”, разказа Хърд.
Съпругата на Джони Деп сензационно сподели още, че американският актьор е постоянно пиян и дрогиран и за 15 месеца брак
той почти не е изтрезнявал.
Героят от "Карибски пирати" отрече oбвиненията в побой и обяви, че Амбър преследва милионите му и да се добере до тях
е единствената цел на хулите й. Започвайки
развода, тя веднага поискала 50 000 долара месечна издръжка, но съдът й отказал,
припомнят медиите. А адвокатът на 52-годишния Деп заплаши, че ще я съди, защото
излъгала за удара с телефона.
Хърд обяви, че се развежда със звездата,
само три дни след като Деп изгуби майка си

Бети Сю Палмър на 20 май. Като причина
тя посочи "непреодолими различия" в съжителството. „През цялата ни връзка Джони упражняваше вербално и физическо насилие над мен", е заявила Амбът под клетва.
Съседка на семейството разказа пред в.
"Дейли мирър", че на 21 май Хърд й изпратила SMS със зов за помощ. Когато пристигнала, Деп крещял на жена си, а тя седяла на дивана, покрила главата си с ръце, за
да се пази от ударите му. Бесният съпруг
държал бутилка от вино и я размахвал заплашително като бухалка. Комшийката се
опитала да ги разтърве, но Деп шамаросал
и нея.
Двойката се "свали" през 2011 г. по време
на снимките на "Дневникът на едно пиянде". Тогава и двамата бяха обвързани - той с
френската певица и актриса Ванеса Паради,
а 25-годишната Амбър, известна като "обратна" - с тогавашната й приятелка, фотографката Тася. Твърди се дори, че двете са
били женени. По някои слухове сегашните
проблеми на звездното семейство идвали
от яростта на Деп, че жена му още поддържа близко приятелство с Тася.
Както самият актьор признава, младата
красавица така му взела ума, че се съгласил да се ожени за нея без брачен договор.
Сега ще плаща цената за това. Богатството
на Деп се изчислява на $ 400 млн. Ако се
докаже домашно насилие, много от тях ще
отидат при жена му.
Хърд напуска родния Тексас още на 17 г.,
прекъсвайки училище, за да
гони кариера на модел в Ню
Йорк и Лос Анжелис. Първите й малки роли са в музикални клипове и сериали.
Злите езици говорят, че все
още начинаещата актриса е
златотърсачка, чиято цел е
била връзката с Деп да даде
тласък на кариерата й. Откакто е с нея, казват те, актьорът избира неадекватни
роли, има слаб боксофис и
проявява интерес към филмови проекти, които нямат
нищо общо с предишните
му високи критерии.
Докато половинката му
сипеше обвинения, Джони
Деп се изявяваше на сцена в Португалия заедно с
групата "Холивудски вампири", рокаджията Алис
Купър и китариста на "Аеросмит" Джо Пери. Той все
пак намери време да се яви
в шоуто на Джими Кимъл
и да припомни, че заради
Амбър Австралия го съди,
защото двамата внесоха там
незаконно кучето й.
Ванеса Паради, с която
Деп има 16-годишна дъще-

ря и 12-годишен син, защити бившия си
партньор в открито писмо с думите: "Това
са безсъвестни обвинения, Джони е чувствителен и любящ човек. През всички години, в които бяхме заедно, никога не си е
позволявал физическо насилие срямо мен.
Сегашните обвинения изобщо не може да
се отнасят за човека, с когото изживях 14
невероятни години", шише тя.

Преди нея подобно изявление направи
и друга бивша жена на Деп - художничката
Лори Ан Елисън. По нейните думи, актьорът никога не би си позволил да вдигне ръка
срещу жена.
Животът на актьора с Паради изглеждаше спокоен и хармоничен за разлика от бурните му раздели и събирания с предишните му приятелки Кейт Мос и Уинона Райдър.
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Китай пуска първият
смартфон гривна
Джаджата ще струва
около 520 паунда
Първият смартфон, който се увива
около китката, ще бъде пуснат на пазара
в Китай тази година. Новият писък на
модата, произведен от Moxi Group, има
тъчскрийн и за направата му са използвани най-фините материали, за да може
да бъде достатъчно гъвкав.
Новият телефон беше представен от
проф. Андре Гейм и проф. Костя Новоселов в Университета в Манчестър през

2004 година, които спечелиха Нобелова
награда за труда си.
Предполага се, че за новия смартфон
са използвани материали за самолети,
соларни панели, медицинско оборудване и дори презервативи. Компанията планира да пусне на пазара 100 000
бройки до края на годината, като цената
ще бъде около 5 000 юана или 520 паунда.

10 трика, с които ще удължите живота
на стария си лаптоп
Вместо да купувате
нов, погрижете се
за стария
Като всеки нов революционен продукт, в
началото лаптопите бяха доста скъпи. После
цените им намаляха, но въпреки това преносимите компютри все още са голяма инвестиция.
Те струват скъпо и могат да ви създадат големи
главоболия, ако "умрат" внезапно и се наложи
да бъдат сменени.
Това коментират авторите в Huﬃngton
Post. В сайта си те публикуват 10 препоръки,
които могат да помогнат на потребителите да
удължат живота на лаптопа си. Списъкът на
представените от тях трикове е съставен след
консултация с шест от най-високо оценените
сервизи за поправка на лаптопи в Ню Йорк.
Предлагаме да го припомним.
Как най-лесно и най-евтино можем да направим така, че лаптопът ни да продължи да
работи по-дълго? Ето и съветите на manager.bg:
1. Бъдете внимателни, когато включвате кабела с електрическото захранване на лаптопа в
самото устройство. Освен ако не сте с лаптоп
на Apple и връзката е магнитна, моля поставяйте спокойно и без много натиск кабела в кръглата букса. Както и кабелите на мишката, ако
не е безжична.
2. Почиствайте системата си за охлаждане с

компресиран въздух. Такъв въздух се продава в
бутилки. Използвайте го веднъж месечно, за да
почистите вентилатора си. Разглобявайте го и
премахвайте от него всички частици прах, коса
или чипс, с които традиционни се задръстват
отворите на лаптопите.
3. Не използвайте лаптопа, докато сте в леглото. Ако можете да избегнете това, моля, не го
правете! Когато сложите устройството върху
мекия материал на завивката си, в случай, че
сте го взели докато сте седнали на леглото, вие
блокирате вентилационните отвори на дъното
му. Той не може да засмуква въздух и започва
да загрява.
4. Помислете за това да закупите охлаждаща
подложка с вентилатор. Не са скъпи. Колкото
повече снижавате температурата на лаптопа
си, толкова по-дълго ще живее той.
5. Набавете си CCCleaner, използвайте
CCCleaner. Това средство се инсталира на Mac
или PC. Във всяка секунда, която прекарвате
пред компютъра, дори като вършите елементарни неща, той работи здраво. Това означава, че може да се напълни и задръсти с т.нар.
temporary files, с история, кукис и др. Можете
да го почистите с този много удобен инструмент.
6. Пиенето е вредно! Толкова е просто. Не
поставяйте чаши с бира, кока-кола, чай, вода
или аквариума със златната рибка в непосредствена близост до лаптопа. Не яжте до него.
Ако не сте разливали върху него нищо в жи-

вота си, знайте, че е въпрос на време, казват в
Huﬃngton Post. Течностите съсипват електрониката.
7. Почиствайте екрана си правилно. Когато той се наслои с прах, не грабвайте първия
химически препарат, който е предназначен за
почистване. Вместо това вземете две кърпички, едната напоена с малко вода, другата суха.
Почистете монитора с навлажнената, след това
го забършете със сухата, за да не останат петна. Ако сте решили да употребите препарати,
използвайте обозначен почистващ препарат за
LCD повърхности.
8. Управлявайте живота на батерията. Използвайте до „пресушаване“ цялата батерия
на лаптопа си от време на време. Повечето

производители препоръчват да се използва
компютъра докато батерията му напълно се изхаби поне веднъж месечно. Не дръжте лаптопа
включен в електрическата мрежа непрекъснато. Това може да скъси живота на батерията,
твърдят специалистите.
9. Набавете си антивирусен софтуер (Spybot,
AVG Free, Avast, Malwarebutes, Microsoft
Essentials).
10. Обновявайте лицензираната си ОС
Windows. Избирайте тези „ъпдейти“. Веднъж
седмично Microsoft издава обновления за операционната си система. Тези поправки са от решаващо значение за сигурността. Обновявайте
операционната си система и ако сте с Mac, особено с оглед на последни бъгове.

В Дубай откриха първата в света сграда,
създадена с 3D принтeр
Днес в Дубай беше открита първата
по рода си офис сграда, която е създадена чрез 3D принтиране, съобщи
"Ройтерс".
Проектът за създаването на сградата е част от усилията на страната
да развие технология, която намалява разходите и пести време. Сградата

е уникална, тъй като за пръв път е създадена
именно чрез този метод. 3D принтерите се използват и в промишлен мащаб, но по-често за
създаване на малки триизмерни предмети от
пластмаса.
За изработката на сградата е използвана
циментова смес, чиято надеждност е била проверена чрез тестове във Великобритания и Ки-

тай. Планът на близкоизточната страна е до
2030 г. 25% от сградите да бъдат създадени
чрез 3D принтиране. Според правителството тази технология ще намали срока за строителство с между 50 и 70%, а цената на труда
- с между 50 и 80%.
Сградата е построена за 17 дни и е струвала 140 000 долара.
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ЦСКА триумфира с Купата на България
Минахме през Ада, призна треньорът Христо Янев
“Червените” удариха Монтана пред 35 000 зрители

Ц

СКА продължи да твори история
дори във “В” група. “Червените”
спечелиха Купата на България след
победа на финала с 1:0 над Монтана. 35 000
зрители на “Васил Левски” видяха триумфа
на момчетата на Христо Янев, а единственото попадение вкара Станислав Маламов още
в началото на срещата.
“Дори осъдени на смърт не искахме пощада, бяхме с ЦСКА и в 9-те кръга на Ада!”,
този лозунг издигнаха най-верните фенове
на “червените” в Сектор “Г”. “Армейците”
станаха първият непрофесионален клуб,
спечелил Купата на България. Емоцията,
страстта и отдадеността на феновете беше
невероятна, а атмосферата празнична.
"Мечтаех. Много малко хора вярваха в
нас. Тези, които са тук на стадиона, искам да
ги поздравя, защото без тях ние сме никои.
Себераздаване от момчетата, голямо разда-

ване. Те са великани и трябва да им отдадем
заслуженото. Минахме през ада и успяхме!
Доказахме на цяла България, че състезателите ни могат да играят добър футбол.
Много работа имам да върша. Това бе част
от пътя, по който трябваше да минем”, заяви
Христо Янев.
Най-ценното в триумфа на ЦСКА, че на
терена имаше само българи. Юноши от школата, таланти от цяла България и опитни
играчи, като капитанът Борис Галчев. Халфът го каза най-добре след мача. “Радвам се
много, че ЦСКА успя с тези футболисти, а
не със Сульо и Пульо, с извинение, идват от
Танганайка и не знаят какво правят тук”, заяви Галчев, за да опише каква е ситуацията в
родния ни футбол. И как ЦСКА върна едни
романтични времена в нашата игра. Времена, в които феновете и отборите бяха едно
цяло, а насладата неописуема.

Мина лошото, идва страшното
При ЦСКА винаги е интересно. Изпратихме една футболна година, в която “червените” отново бяха в челата на
заглавията, въпреки че бяха изгонени от професионалния
футбол. “А” група никога не е била толкова скучна. Стигна
се дотам, че мачовете на ЦСКА във “В” група събраха повече публика от всички срещи в т. нар. елит. Тимът на Христо Янев донесе невероятна емоция на привържениците си
и доказателството бе финалът за Купата - най-посетеният
футболен мач у нас в последните години.
Сега обаче идва специфичен момент. Какво ще стане
с ЦСКА? През миналата седмица стана ясно, че дълговете
на клуба са около 22 млн. лв. Гриша Ганчев, Юлиан Инджов

и Христо Стоичков сформираха ново дружество ПФК
ЦСКА 1948, което е вписано в Търговския регистър и
което придоби Чавдар Етрополе и Литекс. Гришата вече
обяви готовност да оздрави клуба и да го върне там, където му е мястото. Същото намерение обаче има и друг
бизнесмен - Васил Божков.
От “Армията” излезе информация, че на среща между
Гриша Ганчев, Бойко Борисов и Борислав Михайлов е измислен вариант как ЦСКА да се върне в елита.
Изглежда, всичко ще стане ясно на 31 май. Въпреки
че в последно време на “Армията” всичко е предпоследно.

Левскарят Бойко Борисов
се изкефил на триумфа

Гонзо обеща
да си тръгне

Премиерът на България Бойко Борисов призна, че се е “кефил” на триумфа
на ЦСКА в турнира за Купата на България. “Аз съм играл, между другото, с двама от състава, който взе Купата на Бъл-

Спортният директор на Левски Георги
Иванов призна, че ще напусне клуба, ако
догодина „сините“ не успеят да стигнат до
трофей. Бъдещето на Гонзо бе под въпрос
още сега, след като бе уволнен Стойчо Стоев, но легендата на Левски заяви, че има
дълг към клуба.
"Когато един треньор няма успехи вече
две години е напълно нормално този тре-

гария във вторник - с вратаря и левия
бек, които са наши юноши от Бистрица.
Онзи ден много се кефих, като ги гледах
как се радваха с колегите си на трофея.
Те си заслужиха успеха и направиха това,
което други отбори не правят - със свои момчета, с
огромно желание, с много
труд да постигнат такъв
успех. Надявам се, че ще
се намери някакво решение на казуса "ЦСКА". Аз
нямам нито думата, нито
властта, но се надявам,
че Българският футболен
съюз и адвокатите ще успеят да намерят начин да върнат "армейците" обратно в
елита. Вече изказах своите
съображения. Виждам, че
нещата тръгват в правилната посока, както и че самите
цесекари оценяват това, за
което им благодаря”, заяви
Бойко Борисов.

ньор да се смени. Искам да подчертая, че
ако тази година Левски не вземе трофей,
следващият, който ще си тръгне, съм аз.
Това го заявявам най-отговорно, защото
аз съм представил на собствениците план
за стратегия за три години“, заяви Иванов.
“Смятам, че за две години съм направил много от един клуб, който беше пред
разпад. В момента Левски е един стабилен
клуб на всяко едно ниво. Може би не сме
стигнали някакви върхове, но всяко нещо
е на базата на натрупване. Няма как един
директор или треньор да вземе един клуб
и да го направи такъв, какъвто го иска",
каза още Гонзо.

Гришо търси психолог
Григор Димитров призна, че преживява
труден период в кариерата си и се нуждае
от психолог, за да възвърне предишната си
форма. Най-добрият ни тенисист напусна
“Ролан Гарос” в първия кръг за трета поредна година, след като загуби с 2:3 сета от
Виктор Троицки. Хасковлията държеше
победата в ръцете си, но пак нещо не му
достигна.
"Загубих увереност в себе си. И преди

ми се е случвало подобно нещо, но сега
определено е различно. Понякога е даже
плашещо, наистина е плашещо. Това, което ме плаши, е фактът, че не мога да намеря начин да се измъкна. Обикновено се
справям доста добре с това - независимо
дали говорим за загуба на корта, или за
нещо съвсем различно. Многото поражения винаги са ме мотивирали - в момента
обаче не е така”, добави Гришо.
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якои неща се случват веднъж в живота. Понякога не стигат и два-три
века, за да станем свидетели на
нещо значимо. Датата 20 май завинаги ще
остане в историята като нещо необикновено. Необикновено защото Христо Стоичков
каза своето “Благодаря” на родната публика.
Да, с “Благодаря” с главно “Б”, защото през
годините България даде много на Камата.
Той също даде много на България, но го
правеше зад граница.
Нижеше гол след гол с левачката, след
това продължаваше да е живата, ходещата
реклама на страната ни. Истински посланик
зад граница. На въпросният 20 май Стоичков се поклони, осмисли един безкрайно
дъждовен ден и разплака милиони у нас и
зад граница. Показа, че е човек и подари на
българите нещо невиждано.
Два живота да живеем, няма да видим
пак в София звезди от такъв калибър. То
не бяха “Златни топки”, то не бяха легенди
от всяка точка на света, че дори имаше и по
кого да въздишат жените. Точно така, седмица и половина по-късно все още късметлийките си спомнят за срещата си с Паоло
Малдини.
Всеки един от тези повече от 40 000 зрители на “Васил Левски” се наслади на шоуто
до последната минута. На изпълненията на
Стоичков, Балъков, Костадинов, Бербатов,
Папен, Хаджи, Пупеску, Малдини и още, и
още. Е, вече бяха изгубили онази класа, но
Име: Христо Стоичков Стоичков
Дата на раждане: 8 февруари 1966

Футболна легенда!
Обичаме те, Ицо!
И ти благодарим!
Стоичков направи супер шоу,
зарадва и разплака
цяла България
заради годинките им е простено. То така
стана и още по-екзотично.
В крайна сметка отборът на Стоичков
победи този на Звездите с 4:1. Красимир
Балъков откри с феноменален шут и с помощта на горната греда през първата част.
След почивката Митко Бербатов направи
2:0 след удар с глава и фина асистенция на
Стоичков. Марто Петров вкара трети от
воле, а Людовик Жули намали за Звездите.

Град: Пловдив
Ръст: 178 см.

КАРИЕРА
1982-1984 Хеброс 32 мача (14 гола)
1984-1990 ЦСКА 119 (81)
1990-1995 Барселона 149 (77)
1995-1996 Парма 23 (5)
1996-1998 Барселона 26 (7)
1998 ЦСКА 4 (1)
1998 Ал Насър 2 (1)
1998-1999 Кашива Рейсол 27 (12)
2000-2002 Чикаго Файър 51 (17)
2003 Ди Си Юнайтед 21 (5)
1986-1999 България 84 (38)
КАТО ТРЕНЬОР
2004-2007 България
2007 Селта Виго
2009-2010 Мамелъди Съндаунс
2012-2013 Литекс
2013 ЦСКА

Героят
на вечерта:
Беше
чудесно!
Минути след като се поклони пред героите
на “Васил Левски”, Стоичков хвана микрофона,
за да изкаже благодарността си. По онзи, своят
си начин. “Искам да ви благодаря. Показахте
още един път в студ и дъжд вие сте тук, за да
уважите още един празник. За вас е този празник! Играл съм по много стадиони, бил съм по
много съблекални, преживял съм всичко. Но
една съблекалня ми е много любима. Ние придобихме световна слава, благодарение на вас.
Без вас ние нямаше да побеждаваме, нямаше да
бъдем 4-та сила в света. Без вас нямаше да го
има САЩ’94. Благодаря още веднъж на всички. Беше чудесно!”, каза Стоичков.

Краят дойде след точно изпълнение от дузпа
на Стоичков - 4:1.
Моментът на вечерта обаче не бе нито проливният дъжд, който се сипеше като голове на
Стоичков в противниковите врати. Не беше
дори изящната заря след края на мача. Сърцата ни трепнаха в началото на мача, когато
момченце с №3 на гърба хукна към Стоиков
в центъра на терена. Камата не издържа. Сети
се за приятеля си Трифон Иванов, отишъл

си по-рано през годината. Стоичков ридаеше
като малко момче. Още не можеше да повярва,
че него го няма. Когато дойде на себе си, имаше нов силен момент. Този път в чест на големия Йохан Кройф. Отзвукът в световните медии беше огромен. Стоичков показа, че влезеш
ли веднъж в сърцето ми, няма мърдане оттам.
Заради това и заради всичко останало можем да обясним 20 май с едно изречение. Обичаме те Ицо и ти благодарим!

Пак ни накараха да мечтаем
България има природни богатства, България има народ несломим, България има от всичко по
много, но Ицо Стоичков е само
един!
Само един е, разбира се. И
най-вероятно никога няма да се
роди друг като него. България наистина има безброй природни богатства, но във вечер като тази,
разбираш кое е ценното. Емоцията,
историята, легендата.
Легендата за един голям българин, прославил родината във всяка
точка на Земята. Христо Стоичков е

направил толкова много за теб и за
мен, че дори и той не го осъзнава.
Извинявайте, ама на “Васил Левски”
имаше хора от Колумбия, Мексико,
САЩ, цяла Европа. В България. Заради един.
Всички ние се насладихме на онзи
невероятен ляв, а емоцията беше несравнима. Замислете се, днес всичко
беше различно. От новините лъхаше
позитивизъм, хората бяха щастливи
и бяха пренесени в едни по-романтични времена. Пак ни накараха да
мечтаем, да искаме хубавото, това
да ни се случва постоянно. Той ни

показа отново, че не е (чак) толкова
трудно.
Е, имаше и сълзи. Но само, за да
покаже, че и той е човек. И също
като теб и мен обича от цялото си
сърце.
Остана ни да му благодарим, че ни
подари една неподправена емоция,
че осмисли тази дъждовна вечер и
ни зареди с положителен заряд, който ще го има още дълго време.
България има природни богатства, България има народ несломим,
България има от всичко по много, но
Ицо Стоичков е само един!

Камата: Изтрих
телефоните
на тези, които
ги нямаше
Христо Стоичков, както винаги емоционален! Ден след като шоуто-бенефис по случай
50-годишния му юбилей взриви България,
Камата коментира и своите чувства във връзка с онези звезди и негови приятели, които
обещаха, че ще го уважат, а не го направиха.
Официално бяха обявени имена като Диего
Марадона, Роналдо, Ромарио и куп други имена от миналото. Нямаше го и Любослав Пенев,
въпреки че в четвъртък той игра мач на "Българска армия" с ветераните на ЦСКА.
„Те вече не съществуват за мен. Изтрих им
номерата. Повече няма да могат да се свържат
с мен. Може би така стана по-добре. Защото,
ако онези "големите" бяха дошли, щеше да има
много претенции. Дойдоха тези, които истински ме уважават", каза още Камата.
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Реал Мадрид е Властелинът на Европа
„Кралете“ триумфираха в Шампионската
лига за 11-ти път
Сълзи за Атлетико след втори загубен
финал за три години

Р

еал Мадрид се утвърди като Властелинът на Европа, след като триумфира за
11-ти път в Шампионската лига. Испанският гранд победи на финала в Милано
градския си съперник Атлетико Мадрид след
дузпи, след като редовното време завърши
при резултат 1:1. Така Реал спечели 11-ти финал от общо 14 опита и е далеч напред пред
останалите по титли от най-значимия европейски клубен турнир.
Серхио Рамос бе извел „белите“ още в 15та минута след гол от засада. Атлетико обаче
показа характер и притисна сериозно съперника си. В началото на второто полувреме
Антоан Гризман пропусна дузпа, отсъдена за

нарушение на Пепе срещу Фернандо Торес.
Резервата Яник Ферейра Караско все пак изравни в 79-та минута.
Дузпите бяха истинска драма. Лукас
Васкес, Марсело и Гарет Бейл бяха точни,
както и Гризман, Габи и Саул Нигес. Така
при 3:3 Серхио Рамос също не трепна от
бялата точка, за да дойде изпълнението на
Хуанфран. Защитникът на Атлетико удари
страничната греда, а с хладнокръвно изпълнение Кристиано Роналдо донесе „ушатата“
на Реал. Това бе трети триумф за Роналдо в
турнира след 2008 с Манчестър Юнайтед и
2014 с Реал. Тогава „кралете“ отново победиха по драматичен начин Атлетико. „Дюшек-

Пеле короняса Лео Меси
Бразилската легенда Пеле обяви Лионел Меси за най-великия играч в историята на футбола, като го нареди пред Диего
Марадона и останалите величия. Краля на футбола бе в Милан, за да промотира филма за неговия живот и в интервю за
„Гадзета дело Спорт“ разкри своите предпочитания.
„Много е трудно да се обяви само едно име, защото винаги е имало футболисти, които са сравнявани с мен. Първо
беше Алфредо Ди Стефано, след това Йохан Кройф, Франц
Бекенбауер, Боби Чарлтън, Марадона, а сега и Меси. Лео обаче го харесвам най-много – той е най-завършеният. Меси ми
е любимец, но Кристиано Роналдо и Неймар също са много
добри. Те имат различни стилове, а футболът се променя постоянно“, заяви Пеле.

чиите“пък загубиха трети пореден финал в
турнира.
Голяма бе вечерта и за Зинедин Зидан,
спечелил Шампионската лига също за трети
път. Французинът го направи като играч с
Реал през 2002 година, както и като помощник треньор на Карло Анчелоти през 2014.
Сега имаше честта да изведе клуба си до
купата. 43-годишният Зидан е седмият треньор, донесъл трофея на Реал.
"Чувството е невероятно. Карло Анчелоти ми пожела да вдигна купата и като треньор, когато бях негов помощник на финала
в Лисабон през 2014 година. Сега виждам,
че е бил прав, като казваше, че тази радост е
по-голяма, отколкото да я спечелиш като играч. Щастлив съм за играчите, които изиграха невероятен сезон, увенчан с тази купа“, заяви Зидан, поел „Кралете“ едва през януари.
Така испанските отбори затвърдиха доминацията си в Европа, след като по-рано
Севиля спечели Лига Европа. Андалусийци
надиграха с 3:1 английския Ливърпул и на 9
август в Трондхайм (Норвегия) ще спорят с
Реал Мадрид за Суперкупата на Европа.

Арсенал даде £ 30 млн. за швейцарски албанец
Арсенал
завърши
трансфера на Гранит
Джака от Борусия Мьонхенгладбах. Швейцарският национал струва
30 млн. паунда на лондончани. Полузащитникът, който има албански
корени и брат му Тулан
ще играе за Албания на
Европейското първенство, подписа договор
за четири години и ще
се присъедини на спокойствие към лагера
на Швейцария за Евро
2016.
„Много съм горд
да премина в Арсенал.
Нямам търпение да се
нанеса в Лондон и да се
боря за този специален
клуб. Ще дам всичко от
себе си да помогна на
Арсенал да печели трофеи и да направим феновете щастливи“, каза
Джака.

„Гранит Джака е
много вълнуващ млад
играч, който вече има
опит в Шампионската
лига и Бундеслигата.
Наблюдаваме го от
доста време и мисля,
че ще придаде качество

на тима. Пожелаваме
му да се представи
добре на Европейското първенство,
след което ще го приветстваме в Арсенал
за началото на сезона“, заяви Венгер.

Рекордьорите
1. Реал Мадрид (Испания) – 11 титли
(1956, 1957, 1958, 1960, 1966, 1998,
2000, 2002, 2014, 2016)
2. Милан (Италия) - 7 (1962, 1969,
1989, 1990, 1994, 2003, 2007)
3. Ливърпул (Англия) - 5 (1977, 1978,
1981, 1984, 2005)
4. Байерн Мюнхен (Германия) - 5
(1974, 1975, 1976, 2001, 2013);
5. Барселона (Испания) - 5 (1992,2006,
2009, 2011, 2015)
6. Аякс (Холандия) - 4 (1971, 1972,
1973, 1995)
7. Манчестър Юнайтед (Англия - 3
(1968, 1999, 2008)
8. Интер (Италия) - 3 (1964, 1965,
2010)

Градове и титли в Шампионската
лига
Мадрид - 11 (всичките на Реал)
Милано - 10 (Милан - 7 и Интер - 3)
Мюнхен - 5 (всичките на Байерн)
Барселона - 5 (всичките на Барса)
Ливърпул - 5 (всичките на Ливърпул)

Градове и брой финалисти в ШЛ
Мадрид - 17 (Реал - 14 и Атлетико - 3)
Милан - 16 (Милан - 11 и Интер - 5)
Мюнхен - 10 (всичките на Байерн)
Барселона - 8 (всичките на Барса)
Торино - 8 (всичките на Ювентус)

Жозе Моуриньо пое Манчестър Юнайтед

Манчестър Юнайтед най-сетне обяви
официално, че Жозе Моуриньо е новият
наставник на „Червените дяволи“. Това се

случва четири дни след като отборът освободи Луис Ван Гаал заради това, че тимът
се класира на едва пето място във Висшата
лига и въпреки триумфа с ФА Къп. Специалния подписа договор за три години, като
според медиите в Англия ще получава заплата от 16 млн. евро на сезон.
"Да стана треньор на Ман Юнайтед е
специална чест за мен. Това е световноизвестен и уважаван клуб. Има мистика и романтика около него. Винаги съм изпитвал
специални чувства към „Олд Трафорд“ и
винаги са ми харесвали привържениците на отбора. Нямам търпение да започна
работа. Чувствам се прекрасно и мисля, че
съм готов", коментира самият Моу.
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Овен (21.03 – 21.04)

Телец (22.04 – 21.05)

Близнаци (22.05 – 21.06)

Рак (22.06 – 21.07)

Ще се почуствате много щастливи, защото
получавате доказателство за силни чувства.
Нещата ви се уреждат с по-малко усилие, ще
бъдете по-малко зависими от другите. Периодът е сравнително спокоен за вас. Родените
през април да се пазят от лъжливите обещания на партньор, който ви мами от доста време. Приятно посещение от приятели.

Възможни са неприятности с партньора,
заради изневери. Не подлагайте връзката на
изпитание. Не отстъпвайте завладяните територии. Близките ви уважават. Има кой да
ви помогне. Очаквайте нови предложения от
хора, които са пълни с бизнесидеи. Звездите
ви покровителстват. Използвайте благоприятния момент, за да решите някои проблеми.

Напрегнат период, особено ако учите
или се подготвяте за изпити. Непредвидени
разходи ще ви смутят, но са за добро. Все се
втурвате напред, но сега намалете темпото.
Спрете да говорите за другите. Не ги упреквайте за несполуките си. Желаете да сте между силни хора. Искането ви ще се осъществи,
но внимавайте да получите максимален успех от контакта.

Не се претиснявайте. На прага сте да направите големи промени в личен и в служебен план. Поели сте нещата в свои ръце и
звездите ви помагат. Не правете големи покупки - ще бъдат несполучливи. Ще посетите
близки хора. Ще ви се зарадват и ще ви обгърнат с топлина. Интимният ви живот е на
приливи и отливи.

Лъв (22.07 – 22.08)

Дева (23.08 – 22.09)

Везни (23.09 – 22.10)

Скорпион (23.10 – 22.11)

Ще сте на педали. Добри дни за бизнес. Готови сте за всякакви предизвикателства. Не
се поддавайте на емоции, а преценете трезво
нещата. Очакват ви добри постижения, свързани с деловата ви работа. Не се доверявайте
на служител, който е от скоро на работа. Бъдете по-разумни при вземането на важни решения, засягащи дома и семейството.

Изяснете позициите си на работното място и не остъпвайте от тях. Възможни са делови разговори за промяна на екипа или за
разширяване на дейността ви. Ще получите
изработени, но забавени пари. Бъдете внимателни с хора, които търсят близостта ви.
Вие сте със здрав разум и ще успеете да се
дистанцирате от тези, които ви дразнят.

Ако нещата не се получат, oставете ги.
Ще се стрещнете с човек, който ще унищожи
личните планове. Имате желание да се измъкнете от застоя, но едва ли ще го постигнете. Вие искате да сте жертва. Родените през
октоври ще получат предложение за далечно
пътуване. Не бързайте да приемете. Успех,
работа, пари.

Периодът е успешен. Много е вероятно
да поемете нов служебен ангажимент. Може
би ще стане с помощта на високопоставен
човек. В любовта сте всеотдайни, но това не
се забелязва от партниора ви. Решавате жилищен въпрос, а някои ги очаква нов дом.
Предложение за брак ще ви се отрази добре.
Шансът е на ваша страна.

Стрелец (24.11 – 21.12)

Козирог (22.12 – 20.01)

Водолей (21.01 – 19.02)

Риби (20.02 – 20.03)

Силен период. Очакват ви добри постижения, ако сте достатъчно упорити и последователни. Дните не са подходящи за промяна на работното място, но са удачни за
подготовка на тази цел. Родените през януари могат да пътуват в чужбина. Ще създадете
добри контакти. Внимателно правете нови
покупки - не се увличайте.

Ще сте на педали. Добри дни за бизнес. Готови сте за всякакви предизвикателства. Не
се поддавайте на емоции, а преценете трезво
нещата. Очакват ви добри постижения, свързани с деловата ви работа. Не се доверявайте
на служител, който е от скоро на работа. Бъдете по-разумни при вземането на важни решения, засягащи дома и семейството.

Любовен конфликт ви тормози от доста
време. Нещо във връзката ви не ви върви.
Около вас се въртят интересни личности,
които привличат вниманието ви. Това не
помага в отношението ви с интимния партньор. Ако връзката ви се е изчерпала, подобре я прекъснете. Не се бойте от самотата.
Тя няма да трае дълго. Пазете се от измами.
Бъдете по-малко капризни.

Жените ще са разочаровани от мъж, който ги е уверявал в голямата си любов, а сега
се крие. Човек от път ще стане причина да се
успокоите. Нещата не са толкова лоши колкото ви се струват. Може да се измъкнете от
това положение. Внимавайте с уреждането на имотен въпрос. Ще ви поискат пари в
заем. Не давайте - не е добре за вас. Очакват
ви добри дни.

Дезинфекция,
Дезинсекция,Дератизация
Дератизация
Дезинфекция,
Дезинсекция,
Дезинфекция,
Дезинсекция,
Дератизация
Борба
с Дървеници
Pest Control
London
e
фирма,
лицензирана
Борбаeсфирма,
Хлебарки
Pest Control London
лицензирана
Борбаунищожаване
сунищожаване
Гризачи
да извършва
професионално
дървеници,
да извършва
професионално
нана
дървеници,
различни
насекоми,
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Mobile: 07477070461
Free tel: 033 001 001 003
7477070461
http://www.pest-control.uk.com

033 001 001 003
Pest Control London
ww.pest-control.uk.com

ontrol London

Преференциални цени за българи

Преференциални цени за българи

Качествоцени
и коректност
Преференциални
за българи
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ОТГОВОРИ ОТ
МИНАЛИЯ БРОЙ
Водоравно: Ене
(Александру).
Пот. „То“. „Точка
на пресичане.
Дравин (Чарлз).
Улики. Ара.
Петало. Атила.
Едем. Нано.
„Алина“. Атина.
Шели (Пърси).
Ивана. Омар.
Пи. Омара.
Атон. „Ти“. До.
Акола (Пол).
Иринопол.
Мари Лафоре.
Алари (Надин).
Къпина. „Татул“.
Гус. (Хуго). Кака.
Авенир. Тан
(Карой). Кирова
(Вера). „Ел“.
Роман. „Ота“.
Агатон. Камини.
Лета. А,б. Ринит.
„Ирена“. Оса.
ЕРИКА. „На“.
„Алото“. Аре.
Ен. „Катерина“.
Ивиса. Кос.
КА. Екер. Ло.
Никола. Аналитика. Низини.
Аладин. Мак.
Тититкака. Анамари. „Нина“.
Арин. Абориген.
Ди. Арина. Василев (Милчо).
ПАНАСОНИК.
Отвесно: Колан.
Лав (Къртни).
„Ходене по мъките“. Аконит.
Ба. Чатали. Апарати. Асизи. Ос.
Екрани. Арико.
Арат. Китари.
Навало. Окинава. Елерони. ИЛ.
Енио. Имола.
Агенор. Лик. Ге
(Николай). АН.
Авала. Атика.
Анев (Кирил).
АП. Алараф.
Вето. Она. Акин.
Рутина. „Отело“.
Алан. Белин.
Иран. НАСА.
Ена. АДА.
Сила. Аретир.
Барикада. Ин.
Пика. Оти
(Мерлин). Урок.
„Евелина“. Очи.
Амонал. Маре
(Жан). Ирина.
Ас. ТА. Етанол.
Тамирис. Маро
(Клеманс). Надир. Паганини
(Николо). Алимарин (Иван).
Терен. Торун.
Нике. Окарини.
Амарилис. Титани. Акинак.

Îáÿâè 31
Лесно Судоку

Работа
Строителна компания търси човек с опит в областта на монтаж,
ремонт и поддръжка на покриви.
Желателно е кандидатите да владеят английски език на разговорно ниво.
Моля изпращайте CV на jobs@
copecrown.com или позвънете на:
07415952248
Търси се 1 момче за обща работа със CSCS карта или писмо!Работно време е вечер от
4ч до 10ч(6ч-50паунда)Обекта
е намира до Vauhxall station-62
Wandsworth Rd SW8 2LF.Започване веднага 07927327347

Средно Судоку

Трудно Судоку

Фирма, директен работодател в
почистването търси СПЕШНО
момичета/жени на пълен работен ден в сферата на почистването. Започване веднага. Заплащане
£7.50 на час. Кандидатите трябва
да са self-employed и да притежават банкова сметка. Опит и
Английски език са предимство.
За повече информация и/или регистрации моля да се обадите на
07985544804 или 07506074356 от
09:00 до 19:00 всеки работен ден.
Във връзка с разширяване дейността на фирмата, набираме
чистачи за извършване на регулярни почиствания на територията на Лондон.
Търсим мотивирани кадри, с
опит в почистването, основни
познания по английски език и
готовност да пътуват на кратки
разстояния.
Предлагаме пълна заетост, шест
дневна работна седмица, добро
заплащане и изгодни условия.
Молим кандидатите да изпратят
CV с прикачена снимка и актуален телефонен номер на info@
cleanerslondon.com
С oдобрените ще се свържем в
най-кратък срок.
Телефон за връзка: 02034758344.

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 и
оборудвани, БГ ТВ, Булсатком,
седмично почистване на всички общи помещения. 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. Плащане по банков път, с карта, чрез Paypal или
в брой на място. За всяка платена
сума издаваме документ.
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.
Двойни стаи в Walthamstow в
близост до Home Base E17
Къщата разполага с двор..голяма
кухня..бг-телевизия. Интернет,
две бани с тоалетни. .безплатен
паркинг. .Чистачка почиства къщата всяка седмица
Контакт 07943466600-Бранко
Давам
напълно
обзаведена единична стая под наем до
Goodmayes Station (4-та зона).
Стаята е свободна от 8-ми Май,
сметките са влючени в наема.
Къщата разполага с бг телевизия,
интернет, две бани и трапезария.
За повече информация, моля
обадете се на: 07886536031

Бояджийски услуги
Почистване и боядисване на
гаражи.
Почистване на градини, вземане
на скрап и хвърляне на боклуци.
07402543171

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
Извършвам превози с ван на
територията на Лондон и Англия, на конкурентни цени, тел.
07800515223
Денонощни таксиметрови услуги до всички летища, тел.
07522879344

Компютри
Преинсталация на Windows, £20
07450781823-Георги

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

Благодарности
Сем. Христови благодарят на Росен Жечев от гр. Шумен, който
в навечерието на Великден, на
30.04.2016 г., се притече на помощ
на сина ни, който беше закъсал
на пътя недалеч от Челмсфорд,
по пътя за манастира "Св. Йоан
Кръстител" в Есекс. Един напълно непознат нашенец помогна
в беда на детето ни! Нека бъде
здрав, Господ да му помага и дано
повече българи бъдем като него и
си помагаме в Англия!

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

Услуги

ФИЛМЧЕТА ЗА СПОМЕН от вашите видеа и снимки. Музика по
ваш избор. Евтина изработка и
професионализъм. КЛИПОВЕ за
рожден ден, годишнина и другиз
семейни празници с вазш текст и
материал. М: 07729200970, Надя

Продавам
Продавам конструктори Lego 07450781823, Георги

Козметични услуги
Фризьорски салон „Ayten“: 25
Westbury Avenue, London, N22
6BS, на вашите услуги – стилист
Аyten, тел. 07904930701
Фризьорка с 9 годишен стаж в
Лондон предлага всички видове
фризьорски услуги в района на
Leyton тел. 07841618483, Дани

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

