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Окончателно: Втори референдум няма да има!

В
80 000 работни
места в Лондон
са застрашени
заради "Брекзит"

Н

ад 80 000 работни места в областта на финансите и банкирането
вероятно ще бъдат изместени от
Лондон към други големи европейски
градове, след като Великобритания излезе от Европейския съюз. Това сочат данни, предоставени от Boston Consulting
Group за британския "Индипендънт".
В проучването на BCG са се включили около 360 водещи банкери от Великобритания, Франция, Германия и САЩ.
Анкетьорите са поискали тяхното мнение по въпроси, свързани с влиянието
на "Брекзит" върху финансовия сектор.
Повечето от анкетираните банкери
споделят убеждението, че Лондон ще се
прости с поне 20% от работните места,
което ще донесе ситуация, по-лоша от
тази от финансовата криза между 2007 и
2010 година, когато бяха съкратени над
55 000 души.
Според банкерите, хората, работещи в техния сектор, са тези, които имат
най-големи основания да се притесняват
за професионалното си бъдеще. Работещите в областта на застраховането, фармацията и биотехнологиите също вероятно ще бъдат засегнати.
Междувременно големите европейски столици работят върху начини за
привличане на инвеститори от Лондон
към тях. Най-често те предлагат привилегии, свързани с данъчни и имотни
облекчения.

Г

ласуващите в четири европейски
страна са на мнение, че Великобритания не бива да получава „щедра
сделка” при преговорите за напускане на
ЕС.
Социологическо проучване, публикувано в петък, разкрива, че голяма част
от населението на Германия, Франция,
Швеция и Финландия мислят, че Обе-

тори референдум за членството на
Великобритания в Европейския съюз
няма да има, след като днес Правителството официално отхвърли петицията, подписана от над 4.1 млн. британски граждани,
предаде Evening Standard.
Подписката, инициирана от човек, гласувал за "Брекзит", беше публикувана на самия
сайт на британския парламент в деня след
референдума. Тя събра рекорден брой последователи, които побързаха да се подпишат и
да заявят искането си за провеждане на второ допитване. Това доведе до временен срив
на сайта, но не и до резултат.
Според британските закони, Парламентът
е длъжен да уважи всяка петиция, подписана от над 100 000 души, като я подложи на
обсъждане. Според официалния отговор на
управляващите, публикуван днес, това няма
да се случи.
Ето и целия отговор, който разбива надеждите на 4.1 млн. британски граждани:
"Както министър-председателят вече
уточни в изявлението си от 27 юни, референ-

думът беше едно от
най-големите демократични упражнения в британската
история, в което се
включиха над 33
милиона души. Премиерът и Правителството още тогава
ясно заявиха, че това
е гласуване, което се
провежда веднъж
за всяко поколение
и, както самият министър-председател
каза,
резултатите
трябва да бъдат уважени. Сега трябва
да се подготвим за
процеса около излизането от ЕС и да се
опитаме да постигнем възможно най-добрата сделка за британските граждани по време на преговорите."

Британски граждани: Не премиерът, а парламентът
решава дали и кога да активира Член 50

П

ървият легален опит да се попречи
на британския премиер да активира
член 50 от Лисабонския договор и да
поведе страната към излизане от ЕС ще бъде
обсъден към края на този месец, пише "Гардиън".
По информация на британската медия, за
19 юли е насрочено предварително изслушване по въпрос, поставен от британския
гражданин Деир Дос Сантос. Той е представил пред съда в писмен вид свое твърдение,
придружено с аргументи и доказателства, че
всъщност премиерът на Великобритания не
е човекът, който трябва да активира Член
50, с който се поставя формално началото

на процеса около излизането на страната от
ЕС. Според Сантос единствено парламентът
може и е длъжен да направи това, както и да
реши дали да се съобрази с резултатите от
референдума.
Представители на правната фирма Mishon
de Reya излязоха със същите твърдения и
обявиха, че са готови да ги защитят и пред
съда.
Междувременно поддръжници на идеята
за "Брекзит" продължават да демонстрират
шумно исканията си за бърз развод с ЕС, издигайки на обществени места лозунги като
"Активирайте Член 50 сега!" и"Съобразете се
с вота за Брекзит!".

Четири европейски държави против "щедра
сделка" с Острова
Германци и французи
са най-твърдо
против
диненото кралство не бива да получава
„Специално отношение” и някакви облаги
при Брекзит. Немци и французи са най-вече против щедри предложения да бъдат
отправени към Великобритания въпреки
твърденията, че все пак Острова „има специално място като съсед” и е важен „търговски партньор”, уточнява проучването на
YouGov. И в двете страни, 53 % от населе-

нието е убедено, че британци не бива да
бъдат „четкани” срещу 27 %, които смятат, че трябва да има „щедра сделка”, съобщава "Индипендънт".
Почти половината от гласувалите и в
двете страни са убедени, че Великобритания трябва да има право на свободна
търговия, само ако не пречи на чуждите
граждани да живеят и работят на Острова.
Великобритания все още не е задействала член 50 от Лисабонския договор
и докато това не стане , реалната процедура по напускане на ЕС не може да започне.

Експерти предупреждават: Паундът ще падне и под $1.20

Д

нес британската лира претърпя нов,
още по-шокиращ срив, достигайки
стойност 1.28 спрямо щатския долар в
рамките на една нощ. Изплашени финансови
инвеститори предупреждават, че след "Брекзит" финансовата стабилност на Великобритания е сериозно застрашена, пише "Индипендънт".
Паундът достигна стойности, които не са
отчитани от 31 години насам. Според експерти от финансовия сектор обаче, това е само
началото. Съществува голяма вероятност

британската валута да продължи да пада и
дори да достигне стойности под 1.20 долара
през следващите три месеца.
През следващите месеци вероятно ще бъде
достигнат рекорд, който не е виждан от лятото на 1985 година насам. Представители на
Английската банка също изказват тревогите
си и коментират, че това неизменно е последица от решението на британските граждани
да напуснат ЕС. Тези предупреждения, бяха
отправяни и преди провеждането на историческия референдум, но без резултат.
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Какво се случва с българите на Острова след “Брекзит”?

Д

ългоочакваният отговор на въпроса
какво ще се случи с българите на Острова след като Великобритания реши
да излезе от Европейския съюз, вече има своят отговор. Той беше публикуван на фейсбук
страницата и официалната страница на посолството на република България в Лондон.
Вижте какво гласи то.
Прес съобщение на посолството на Република България в Лондон във връзка с проведения на 23 юни 2016 г. национален референдум в Обединеното кралство за Европейския
съюз
Във връзка с резултатите от проведения
референдум за излизане на Обединеното
кралство от Европейския съюз посолството на Република България в Лондон получи
уверения от британското правителство, че до
приключване на процедурата за формално
напускане на Европейския съюз от Обединеното кралство, която се очаква да отнеме
период от най-малко две години, гражданите
на България, пребиваващи и новопристигнали в страната ще се ползват със същите
права, каквито имат и в момента. Не се очакват промени в реда за пътуване до Обединеното кралство, условията за осъществяване
на бизнес, ползването на обществени услуги

или извършването на парични преводи.
Следва да се отбележи, че съгласно европейското право гражданите на държавите-членки на ЕС имат право на краткосрочно
пребиваване на територията на друга държава-член за срок до три месеца, без никакви
условия или формалности, като в този период те трябва да бъдат в състояние да се самоиздържат. Българските граждани, съгласно
европейското право, могат да пребивават
на територията на друга държава-член и за
срок, по-дълъг от три месеца, ако те изпълняват определени условия – да бъдат работници или самостоятелно заети лица, студенти, самоиздържащи се лица или членове на
семейството.
В тази връзка е задължително наличието на съответна регистрация в Обединеното
кралство – национален осигурителен номер
(NIN), UTR за самонаетите лица, наличие на
пълно здравно застрахователно покритие за
студентите и самоиздържащите се лица и др.
Правата като граждани на ЕС в Обединеното
кралство биха могли да се потвърдят и чрез
кандидатстване за издаване на регистрационен сертификат и сертификат за постоянно
местоживеене, но това не е задължение, а
възможност, която потвърждава упражня-

ването им на права съгласно
европейското законодателство.
Уведомяваме, че вече е
изградена неформална мрежа за постоянна комуникация между посолствата на
държавите-членки на ЕС в
Лондон, чрез която се създават оптимални условия,
както за обмен на информация при възникване на възможни проблеми, свързани
с правата на гражданите на
Европейския съюз в Обединеното кралство, така и за
изработването на единни позиции и предприемане на съвместни действия.
В тази връзка приканваме българските
граждани да информират писмено посолството за всякакви случаи на нарушаване на
правата им на европейски граждани, прояви
на дискриминационно и ксенофобско отношение, основано на етническа принадлежност или европейско гражданство. След получаването н подобни сигнали посолството
ще ги адресира както към компетентните
британски институции, така и към българ-

ските власти.
Бихме искали да напомним, че в посолството има секции съответно по трудово-социални въпроси, търговско-икономически
въпроси и консулска секция. В зависимост от
естеството на конкретния проблем, българските граждани в Обединеното кралство могат да се обръщат към съответните секции,
като подробна информация за контактите
с тях се съдържа на страницата на посолството в интернет – www.bulgarianembassylondon.org.

Коя е “кралицата на помощите” на Острова
Как се живее с 12 деца и 40 хиляди паунда на година държавна издръжка
Запознайте се с Черил Прудам. Тя е на 34, брюнетка, и
друг човек, струва ми
се прекално много работа и занимавка.
www.novini.london
живее във Великобритания. До тук нищо странно. С една
Освен това трудно ще се намери човек, който да е готов да се
малка вметка. Черил не работи нищо, защото преживява от
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Искрено се радваме, че успяваме в това, което правим и на което сме посветили усилията си –
да информираме вас, нашите читатели, за най-важното и значимото, където и да се намирате! И
ще продължаваме да го правим! Целият екип, всичи, които стоим зад проекта „Новини Лондон“
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!
www.novini.london
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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 последователи, като едновременно се чете от над 100 хиляди души! Книжното ни издание пък достигна
тираж от над 10 хиляди броя!
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едията ни генерира средно по над 14 хиляди прочитания, като има дни,
19 хиляди на ден! „Фейсбук“ страницата ни има над 60 хиляди последонно се чете от над 100 хиляди души! Книжното ни издание пък достигна
броя!
За този кратък период от време ви доказахме, че можем да сме различни, актуални, интересни
и независими! Нашите читатели се увеличават с всеки ден, като сред тях има българи не само от
Обединеното Кралство, но и от Канада и САЩ. Което изключително много ни радва и ни кара да
се чувстваме горди с постиженията си!
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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!

от време ви доказахме, че можем да сме различни, актуални, интересни
читатели се увеличават с всеки ден, като сред тях има българи не само от
но и от Канада и САЩ. Което изключително много ни радва и ни кара да

4 Актуално
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Българско хоро се изви в
центъра на "Стратфорд"
Нашенци показаха как се „играе“
в центъра на един от ключовите
лондонски квартали

П
Умна слушалка
превежда чужди
езици в реално време

редставете си следната ситуация: Стоите и чакате
на спирката пред популярния, особено сред българите в Лондон, квартал „Стратфорд“ и в частност – пред мола „Westfield” и се заслушвате, че на няколко метра от вас се чува българска народна музика. И не
само – виждате няколко ентусиаста, който възторжено
демонстрират на чужденците, както е казва, що е то род-

да се произвежда.
Целият комплект съдържа 2 слушалки – за двама
души, които водят разговора, мобилно приложение и
зарядно устройство. Използвайки последните технологии за разпознаване на речта, машинния превод и предимствата на носимите технологии,
умната слушалка позволява двама чужденци
да се разберат отлично по време на разговор,
се казва в представянето на джаджата в сайта
Indiegogo.com.
Достатъчно е да активирате приложението
на смартфона си и да пъхнете слушалката в

И струва само 199 долара

К

рай на езиковата бариера! Това обещават създателите на нова умна джаджа,
която превежда в реално време, докато
разговаряме с чужденец. Слушалката се нарича The Pilot и може да се поръча с доставка
от САЩ на цена от 199 долара. Проектът е на
компанията Waverly Labs и вече е събрал близо 2,5 млн. долара финансиране, за да започне

но хоро. Може да ви се струва невероятно, но за Лондон,
това е нещо съвсем нормално.

ухото си. Така докато събеседникът ви говори
на непознат език, вие ще чувате думите му на
собствения си език, уверяват разработчиците
на новата технология.
Научната фантастика нарича това по много начини, но ние го наричаме Pilot, казват от
компанията. Доставките на устройството за
първите поръчали го клиенти се очакват през
май 2017 г. Тогава то ще може да превежда
свободно между следните езици – английски,
испански, френски, италиански и португалски. Между лятото и есента на 2017 г. ще бъдат добавени още езици – германски, иврит,
арабски, а също и руски, славянски езици, източноазиатски и африкански езици.

"Фейсбук" въвежда тайни съобщения
Разговорите ще изчезват след известно време
Тайни съобщения, които могат да изчезват, са тествани от „Фейсбук”. Компанията
прави експеримент с нова опция за потребителите на „Месинджър”. Съобщенията ще
стават скрити след известно време, избрано
от автора им, казва компанията, цитирана
от Би Би Си. Това е част от нова програма
„за тайни съобщения”, анонсира „Фейсбук”.
Тези, които ги изпращат трябва да изберат от
кое устройва ще използват услугата, тъй като
съобщенията ще се пазят на самото устройство.

Тези, които са отбелязани като „Тайни” ще
изчезват и от самото устройство. „Тайните
съобщения ще могат да бъдат четени на едно
устройство и приемаме, че най-вероятно
това няма да е добре за някои хора. Да започнеш таен разговор с някого ще е по избор”,
обясняват от компанията. Подобни съобщения ще са полезни, ако например изпращаме
финансова информация или лични данни по
„Месинджър”. „Фейсбук няма да има достъп
до тези разговори, освен ако някой не го поиска изрично”, става ясно от съобщението.

"МастърКард" дължи по 400
паунда на всеки свой клиент
Твърди финансовият
омбудсман, който е завел дело
за милиарди срещу компанията
Притежателите на карти „Мастър Кард“
може да получат компенсация от 400 паунда вскеки, заради колективни незаконни
такси, които компанията е налагала на британските си клиенти. Срещу тях е заведен
иск за 19 милиарда лири за нанесени щети,
тъй като неправилите такси били налагани
в продължение на цели 16 години при пазаруване на храни и стоки, които са излизали
бая по-скъпи на купувачите, твърди "Метро".Процесът е заведен от финансовия
омбудсман Уолтър Мерикс, благодарение
на нов закон за потребителите от миналата година, който позволява завеждането на
колективни дела. Със стотици паундове е
бил ощетен всеки един клиент.
Притежателите на МастърКард се съ-

ветват да не харчат тези пари предварително, защото процесът може да отнеме години и няма гаранция, че наистина всеки ще
получи обезщетение.
„Няма съмнение, че са действали незаконно. Всички сме били натоварвени неправилно в продължение на 16 години.“,
твърди омбудсманът.
От компанията заявиха, че не са съгласни с отправените срещу тях обвинения.

Новото 50 евро
вече и на кирилица

Новата банкнота от 50 евро, която ще е в
обръщение от 2017 година, ще има на себе си
и кирилица. Тя бе представена от Европейската централна банка.Променени са цветовете и
размера на банкнотата, съобщава Vistanews,
цитиран от "Фокус".
За първи път, откакто България стана член
на ЕС преди 10 години, евро ще бъде изписано
и на нашия език. Освен кирилицата, новото е
и подобрената защита на банкнотата, обясниха експертите. Върху купюрата ще бъде поставено изображение на Европа от древногръцката митология и ще се появи променящо
цвета си 50 в долния ляв ъгъл.

"Дейли Мейл":
"Ислямска държава"
иска главата на
българина Динко
50 хиляди долара
обявена награда за
"ловеца на бежанци"
„Ислямска държава” обяви награда от
50 хиляди долара за главата на българина
Динко Велев. Ямболията стана известен
след като заедно с някои свои поддръжници и малко оръжия заловиха незаконни имигранти на границата с Турция. Той
обяви, че смята всички бежанци за „джихадисти” и затова оправда своите насилствени действия срещу тях с думите, че
защитава държавата, припомня „Дейли
Мейл”. Изданието за втори път прави материал за 29-годишния нашенец, използващ бронирана техника, за да „патрулира”
около Ямбол.
Сега обаче от Българската агенция за
национална сигурност обявиха, че Динко е в опасност. Смята се, че няколко
ислямистки сайтове са обявили, че има
награда срещу живота му. Терористите го набелязали заради огромния брой
заловени от него мигранти, сред които
мюсюлмани, от които ИД се надявали да
вербуват бъдещи терористи. Но Велев не
изглежда притеснен от заплахата и дори
продължавал да се хвали в социалните
мрежи със своите подвизи. „Това за мен е
просто спорт”, казва той.
Март месец той настоя държавата да
субсидира действията му и да плаща за
всеки заловен имигрант. Много организации за защитата на правата на човека заклеймиха действията му като незаконни и
нехуманни.

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)

6 Коментари
Илина Григорова

А

з съм Багдад. Аз съм Париж. Аз съм
Анкара. Аз съм Истанбул. Аз съм Орландо. Аз може да съм всяко кътче на
света, в което идиоти опитват да докажат, че
са мъже, опасващи се с колани-бомби и яхнали
коли, натъпкани с експлозиви.
Но това, чудя се, на кого ще помогне? След
почти всеки атентат, Фейсбук е залят от емоционални послания, изпълнени с гняв , съчувствие и закани. Всъщност, сега, може би
една от най-жестоките и кървави атаки на
„Ислямска държава” през последните седмици
е тази, за която светът най-малко страда. Да,
разбираемо е. Лято е, мислим за плажове, море,
чайки, потни чаши с бира. Някак не върви със
заринати от пясъка крака да мислим какъв
прочувствен пост да направим за над 200-те
души убити, докато спокойно си пазаруват.
Сред тях и много деца. А и някак „Аз съм Париж” е по-така от „Аз съм Багдад”. Няма да събере много лайкове. И някак не си представям,
че Франсоа Оланд, Барак Обама, Дейвид Камерън, други световни лидери и Бойко Борисов
биха отишли на „Марш срещу страха” в Багдад.
Най-малкото , защото в Ирак си е доста страшно. Не става за добри снимки на преплетените
им ръце. Да не забравяме, че именно за Багдад
световно проучване призна, че притежава
най-безполезните и фалшиви бомбени детектори, продадени на службите за сигурност от
британски бизнесмен през 2012 година. За направата им тогава били използвани топчета за
голф. Правителството на Ирак само призна, че
мерките за безопасност, които взима са остаре-
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Je suis Багдад?
Да, ама
не!

ли и ненадеждни. В крайна сметка: Който си го
направи сам, никой не може да му го направи,
нали?
От години насам сякаш ние сме свикнали с
вълната на насилие в Багдад. Няма хаштагове,
няма флагове върху снимката за Фейсбук профила ни и няма заглавни страници на вестниците, почернени и със списък на жертвите и
техните истории. Крайна сметка, къде се намира Ирак? Толкова е далеч, че не е наш проблем.
Явно смъртта не е еднаква за всички. Когато
дете умре заради някое обезумяло камикадзе в
центъра на Париж, неговата смърт по-страшна ли е от тази на дете в увеселителен парк в
Багдад? Някъде прочетох обяснение, че тъй
като е далеч от нас и затова не обръщаме толкова внимание. Сега, аз наистина не бях много добре по география, но понаучих едно-две
неща и ми се струва, че Америка не е много

по-близо от Ирак, а сякаш Турция е малко покъм нас от Орландо, Ню Йорк,Бостън, Вашингтон.
Всъщност, не е истина, че ни пука само за
част от убитите. Истината е че не ни пука за
нито един от тях. Всичките хаштагове и статуси
не могат да ме убедят, че повече от половин
процент от хората отделят и пет минути мисли
за загиналите при терористични нападения. И
това не е нещо ненормално, не ни прави изроди. Хората сме си такива. Та, ние отбягваме със
страшна сила дори собствените си проблеми и
притеснения, та какво да кажем за тези на жи-

тели от далечни и непознати
страни. Ако ще
и цял жилищен
блок в Люлин
да се срине, това
не означава, че
ще седнем да
поднасяме цветя пред него. И
дори да го направим, едва ли
мислите ни ще
се концентрират върху него
за повече от ден.
Тревогите ни достигат не по-далеч от братовчедите ни, второ коляно. И даже това ми се
струва много.
Как да си платим тока, интернета и сметката
за телефона някак изглежда по-големи тревоги, по-присъстващи, по-близки, по-може да ги
пипнем, по-може да ги вдишаме.
Но аз не мога да забравя това, което прочетох, написано от журналист, присъствал на
мястото на трагедията: „Улицата беше изпълнена с живот миналата вечер. А днес миризмата на смърт е навсякъде”.
Моята улица е винаги пълна с живот също…

Статуята на Свободата е била построена да посреща имигранти
И това скоро няма да спре
Дейв Егърс, Гардиън

В

ъпреки че е един от най-разпознаваемите символи на американската
действителност, има нещо за Статуята на Свободата, което остава много неразпознато. И това е че статуята символизира
движението. Факелът в дясната й ръка, символизиращо просветлението, не може да
бъде игнорирано или подминато. Книгата в
лявата й ръка, на която е изписано 4 юли с
римски букви, също не се пропуска. Седемте
върха на короната са символ на седемте континента. И въпреки че много добре знаем,
че е със сандали, някак пропускаме факта,че
всъщност тя е тръгнала на път.
Вземете ферибота до Острова на свободата,ако сте в Ню Йорк. Когато се приближите

с корабчето, ще видите с голяма яснота как
единият й крак е по-напред от другия. И около краката й има вериги, разбити, и с които
скулпторът й Фредерик Бартолди е искал да
символизира разбиването на веригите на тиранията. Тя е хваната, все пак, в момента на
освобождаването си.
Статуята, висока цели 305 фита, притежава много детайли, на които да се възхищаваме, но нито едно не е по-важно от десния й
крак, изправен, за да продължи напред, и то
с „мисълта” за важна и огромна цел. Това е
най-важната й подробност. Защото какъв би
бил смисълът Статуята на свободата да стои
на едно място? Свободата не е статична, веднъж извоювана, тя не спира да се развива.
Ако беше така, това би означавало, че първите пет милиона имигранти пристигнали на
американска земя, бягайки от политическо
насилие или етническа дискриминация, ще

Продължете да пътувате:
Изберете полета пред страха
Професор Грегори Малво, CNN
Приятели пътешественици и студенти,
учещи в най-различни страни по света: ако
все още не сте го направили, предстои ви
да направите тежък избор. И няма да направите грешка, ако изберете полета пред
страха. Оказвате ли се да пътувате напълно
или просто се примирявате с факта, че сте в
опасност, когато стъпите на летището? Ще
получите голямо облекчение, ако изберете
второто. Страхът не е добър спътник при
пътуване. Приемете, че вече не живеем във

времена, когато спокойна работа в местната
мелница чака вас. С нашата световна икономика, успехът е постижим само ако не се
страхуваме да пресичаме граници. Да търсим
реализация в чужбина, независимо дали става
въпрос за стаж или постоянен трудов договор.
Мисля, че сега е много важно да говорим
открито и твърдо против страха. Студенти
от Америка бяха сред жертвите на бомбения
атентат в Дака, Бангладеш. И докато тъгуваме
по тяхната загуба, ние също така трябва да ги
почетем като откажем да живеем с боязън.
Страхът, срещу който се изправяме днес, не е

са единствените допуснати в Щатите, а след
това Америка е щяла да затвори вратите си.
Това би означавало, че вече не биха били
добре дошли бедните, уморените, търсещи
свобода хора от всякаква националност. Но
да ги посрещащ с отворени обятия не е нещо
от миналото. Сега живеем в един такъв исторически момент, че отвсякъде се чуват
гласове за потискане на имиграцията, че всеки беглец трябва да се върне там, откъдето
е дошъл, независимо какво го е подтикнало
да тръгне по трудния път. Подобни уплашени гласове остават под съмнение начина, по
който е била създадена тази държава на възможностите.
Докато тирани и терористи избират невинни души, които живеят в страх и ужас,
трябва да им предлагаме спасение. Хора,
търсещи мир, търсещи приемане и разбиране, ще бъдат винаги в движение. И зато-

ва и Статуята на свободата не е статична.
Тя, всъщност, посреща новите пристигащи
и осветява пътя им. Така че, в тази ера на
ксенофобия и страх, помнете, че символът
на Америка не е затворила своите обятия за
търсещите спокойствие на ума и тялото. Ако
въобще забравим защо и как сме стигнали
дотук, ако забравим смисъла на Америка,
нека само погледнем краката на тази жена.

нов. Терористи са използвали търговски центрове и летища, за да избиват десетки невинни от десетилетия. Отвличанията бяха много
модерни през 60-те и 70-те. Грозния отпечатък
на терористите се вижда през 1988, декември
месец, когато бомба сложи край на живота на
259 души по време на полет на Пан Американ
за Шотландия. Убити бяха и 11 души на земята.
Може би, най-опасната реалност, с която
живеем днес, е че често нападенията стават,
когато мерките за сигурност са затегнати. Скорошната атака на летището Ататюрк срина
със земята сигурността на на един от най-пазените аеропорти в света. Та, терористите използвали тежка артилерия в момента, в който
стъпили вътре. Нашата опасност е че дори
най-добре пазените летища не са защитени
напълно. Е, тогава как да се справим с това?

Много просто. Приемете риска като нещо
нормално, част от вашето пътуване. Както
когато пресичаме улица. Винаги може да ни
отнесе някоя кола, нали?
Както е казал Марк Твен: „Пътуването е
фатално за предразсъдъците и тясно скроените умове. Великите, ярки примери на човечеството не могат да бъдат разбрани, ако
просто стоим свити в някой тъмен и тесен
ъгъл на света”.
И трябва да помним това: Тероризмът
идва в много форми. Миналата седмица
торнадо отнесе покрива на дома на родителите ми. Обадих се на застрахователите,
покрих дупката на тавана и продължих да
събирам остатъци. Моите родители няма
да спрат да живеят, защото може да има
ново торнадо някой ден. Нито пък вие
трябва да го правите.
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Мамка му, защо не сме там
Цяла Европа се вълнува от Европейското първенство,
само ние си го гледаме по телевизията
Христо Денев

В

сяка професия има своите плюсове и кусури. Във всяко нещо човек може да намери
плюсът, който да го накара да забрави за
всички проблеми и трудности. Същото е и във
футбола. Винаги идва момент, в които махаш с
ръка и казваш: “Заслужаваше си!”.
Да бачкаш цяла година като идиот, да пожертваш толкова много и в един момент да
седнеш, да се огледаш и да си отдъхнеш. Вероятно така са се чувствали футболистите на 24те отбора, които взеха участие на Европейското
първенство. Да не говорим за феновете им, които бяха на мястото, което в момента е център
на Европа и на света. Франция - домакинът на
Евро 2016. Магнитът за всеки футболен фен.
Тук за повече от месец имаше такъв сблъсък
на култури, какъвто само един голям футболен
форум може да предложи.
24 отбора, хиляди истории, милиони фенове.
Върши по улиците или пък седнеш на пейката в
някои парк и виждаш как покрай теб оживява
приказка. Като от някой филм. Ама, от тези истинските. И в един момент се запитваш: “Мамка
му, защо и ние не сме там”.
Разбира се, че говоря за националния ни отбор по футбол. Та във Франция имаше цели 5
отбора дебютанти. Тимове, които преди време
биехме по път и над път. Но само преди време…
Сега реалностите са различни и дори страна с
големината на “Люлин” ни се вижда страшилище. И има защо, де - коравият исландски дух
усетиха дори наперените англичани.
Само че докато на запад от нас си седнаха на
задниците и разбраха, че няма как да стане без

здрава работа, у нас все още си играем на велики и на още по-велики. Боби Михайлов и хората
му в БФС уж са осигурили всичко необходимо,
ама видите ли, нещата незнайно защо не стават.
А как стават в Исландия, където населението е
330 000 души и през по-голямата част от годината дори нямат условия за футбол? То всичко
е толкова просто и най-важното - измислено е.
Просто трябва да се открадне. Хората си направиха бази, обучиха специалисти и резултатите
са налице. А тази малка, но славна нация вече
се гордее с новите си герои. Признайте си, всеки
един от вас завидя на тази неподправена еуфория, тези красиви чувства, емоцията, които изпитаха островитяните.
А не е като да не знаем за какво иде реч.
Същото беше у нас през 1994 година. Беше. А
защо да не бъде пак? Представяте ли си какво
щеше да бъде Европейското първенство, ако
България участваше на него? Ама, онзи отбор
на България, със Стоичков, Балъков, Лечков,
Пенев и останалите. Е, добре де, някой нов отбор, но също толкова силен, прям и агресивен.
От който да се плашат германци, италианци и
всички останали. Защо не и с няколко като Бербатов, Мартин и Силиян Петрови. Но ни писна
от Божиновци и Благовци, които са звезди по
дискотеките. Едно от златните правила гласи, че
големият спортист е голям човек. Чисто, просто
и ясно.
Ами нашите фенове? Как само ми се искае да
чуя “Българи юнаци” да огласява отново “Парк
де Пренс”, вместо да се радвам на иначе веселата
песен на северноирландците за Уил Григ. Да усетят тези, западняците, какво е мощен български
рев. Какво можем ние, когато сме обединени

зад една идея и как дори лъвските скокове ни
изглеждат като миша крачка. А откакто цялата
ни иначе велика нация беше едно цяло, минаха
22 години.
И докато седя в Люксембургската градина
в центъра на Париж часове преди полуфинала
между Франция и Германия и пиша тези редове,
се чух да си казвам пак на ум: “Мамка му, защо
не сме тук”. Европейското първенство е голямо
събитие. Наистина огромно. Но какво е то без
да си дори малко пристрастен. Без да усетиш
тръпката, да знаеш, че довечера твоят отбор излиза на терена и ще спори с 11 души от друга
страна, за да стигне до победата. Да си леко притеснен, да си със свито сърце, но да ти е хубаво.
Защото знаеш, че цяла година си чакал за този
момент. Знаеш възможностите на твоя отбор и
знаеш какво ще последва при победа. Песните и
радостта и в момента нахлуват в съзнанието ми.
Ето това нещо ни отнеха! И най-лошото е, че

ни се струва за нормално. Не се прави и нищо,
за да се промени. Мрънка се и се обвинява този
и онзи. Докато исландци, уелсци, северноирландци, словаци и албанци запретнаха ръкави,
спряха с мрънкането и работиха здраво, за да
променят футболната си история.
Сега Исландия и Уелс влязоха в ролята на
България от САЩ’94. Те изживяха холивудската история на един обречен на провал отбор,
който се изправи срещу големите и като един
истински Робин Худ крадеше от богатите, за да
даде на бедните. Открадна мечтите и амбициите
на онези големите отбори, изградени от мегазвездите и даде на безпристрастните привърженици емоции, които ще се помнят дълго.
Сега другите държави имат своите герои –
също като Стоичков, Лечков, Балъков, Боби
Михайлов… А ние си останахме в онова горещо
американско лято, което все по-малко ни топли.
Даже обратното. Героите ни решиха да оправят
футбола, а се получи обратното. Та някои от тях
дори не си говорят.
За клубния ни футбол няма смисъл да говорим. Юношите ни търпят загуба след загуба
в квалификациите. От най-малките до най-големите. И то не загуби, ами загуби. Разгромни
резултати, след които става ясно, че сме на
олимпийския принцип и там. Тоест по-важно
е участието. Да, ама не! Важно е да излизаш с
чест и да браниш националната фланелка. Да си
изплюеш дробовете, да нямаш капка въздъх, да
стиснеш със зъби и да превъзмогнеш всичко и
всички. Да знаеш, че когато се прибереш у дома,
ще бъдеш пример за хиляди. То и сега някои
от нашите са пример за младото поколение, но
това само доказва колко са объркани нещата у
нас.
Изглежда, липсват ни мъжкарите. Тези, горе
на отговорните постове, и другите – дето са уж
лицето на нацията. Трябва някой да тропне по
масата и да вземе кардиналното решение. Да не
слуша този и онзи какво го “съветва”. Футболистите мъжкари също са кът. Е, на самочувствие
го докарват, ама от комплексарското. С чупене
не стойки доникъде не стигнахме. Каза го преди време Любо Пенев. В България са с високо
вирнати носове, а зад граница са по-ниски от
тревата.
Идват световни квалификации. Колко от
нас вярват, че имаме шансове да се класираме
за Мондиала в Русия през 2018 година? Конкуренцията ще е убийствена - Франция, Холандия, Швеция, Беларус и Люксембург. Защо ли
си мисля, че след 2 години ще си казвам отново
“Мамка му, защо не сме тук”. Пожелавам си да
ме опровергаят. Би било прекрасно…
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Ryanair с ексклузивни намаления на полетите до София

Валя Балканска
ни
Вижте уникалните оферти
на компанията!
Треска
за Шекспир на
гостува в Лондон на 2 март

Космическият глас на България Валя Балканска ще ни гостува в Лондон на 2 март. За този
ден е планиран големият концерт "България - от
векове за векове" на BBR Foundation и BBR TV,
по случай националния празник 3 март.
Заедно с Балканска ще бъде и известният гайдар Петър Янев, а двамата ще изпълнят най-емблематичните родопски народни песни.
В представлението ще вземат участие много
групи за български народни песни и танци както
от Великобритания, така и от други държави в

R

yanair пуска 2-дневни масови ексклузивни намаления за България с отстъпки от 15% за дестинации от/до
Европа.за пътувания между 1 септември и 31
София
Концертът е от 19:00 часа в зала Millfield Arts
октомври 2016 г., съобщиха от компанията.
Centre. Адресът е: Silver Street, Edmonton, N18
Намаленията в цените на билетите за
1PJ.
места са налични за 21 маршрута от/до СоЦената на билета e 20 паунда. Билети за
фия и ще бъдат отворени за резервация до
концерта може да закупите онлайн от сайта
полунощ
(00:00
ч.) в- https://www.enfield.gov.uk/
сряда (6 юли) само на
на Millfield
theatre
millfield/homepage/18/whats_on_millfield_theatre

Анди Мъри триумфира
на Уимбълдън
Интервю с шефа на BBR TV Свилен Григоров
- на стр. 10 и 11

Шотландецът спечели 3:0 сета (6:4, 7:6, 7:6)
в своя 11-и финал на турнир от Големия шлем
Любимецът на домакинската публика Анди
Мъри триумфира за втори път с трофея на
Уимбълдън. Той се справи на финала с канадеца Милош Раонич с 3:0 сета и вдигна на крака
на трибуните на централния корт.
Шотландецът спечели с 3:0 сета (6:4, 7:6, 7:6)
в своя 11-и финал на турнир от Големия шлем.
Той завоюва третата си титла от най-престижните тенис-надпревари. В този мач, както обикновено се случва в битките с Раонич,
беше много важно за Мъри да удържи сервиса
си. Той не само не даде нито един пробив на
противника си, но и от своя страна реализира
единствения такъв в мача.
Това се случи в седмия гейм на първия сет,
което се оказа решително за победата в първия
сет. Във втория пробиви нямаше. Шотландецът имаше цели четири възможности за това,
но не успя да ги реализира. Така всичко се

реши в тайбрек.
В него той отново удържа всичките си подавания, взе две точки на сервис на Раонич и
след 7:3 в дългия гейм поведе с 2:0. По подобен
начин се разви и третият сет, като в него всичко се реши отново с тайбрек, а в него след като
поведе с 5:0, впоследствие Мъри лесно завоюва успеха със 7:2 и се поздрави с титлата.

Завършил в UK счетоводител

•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
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новия уебсайт Ryanair.com/bg. Сред най-привлекателните са Лондон (Станстед), Милано,
Кьолн, Атина и Баден-Баден.
„Трафикът и маршрутите на Ryanair продължават да се увеличават от/до нашите български летища и за да отбележим силния наплив на резервации от мрежата ни в София,
компанията предлага 15% отстъпка за 21
маршрута от/до София за пътувания между
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, родинаДоста българи работят на Острова.
та на Шекспир Великобритания предвожда
Всеки е поел по своя посока в желанието
честванията.
си да живее добре и да осигури по-добро
Легендите на киното и театралната сцена
бъдеще на семейството си. 22-годишният
Иън
Маккелън
са средизклюзвездиАдриан
Нанчеви Джуди
обаче, Денч
е намерил
те, коитоиновативен
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празненствата
чително
начин,вчрез
който да
за юбилея навдраматурга,
съобщи
Би Би
припечелва
Обединеното
кралство.
И Си.
то
Shakespeare
Live!
на
Кралската
Шекспироне малко, а точно 4 хиляди паунда на мева компания, в който те ще вземат участие,
ще бъде излъчван по Би Би Си 2. Заедно
със звездите от филмите за 007 и "Властелинът на пръстените" в постановката ще се
включат Джоузеф Файнс - изиграл барда в
наградения с "Оскари" филм "Влюбеният
Шекспир", Английската национална опера,
Бирмингамският кралски балет, певецът
Иън Бостридж и поетът рапър Акала.
Междувременно режисьорът на "Спектър" Сам Мендес продуцира "Кухата корона:

Острова, честват 400
години от смъртта му

Този българин изкарва 4000 паунда
на Острова като продава...картофи

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

Деси – 07415667932 ; 03300100125

1 септември и 31 октомври.
Българските потребители и посетители могат да избират измежду 21 подбрани
маршрута на намалени цени от София, но
трябва да действат бързо, тъй като тези изключително ниски цени на билети са достъпни за резервация само до сряда 6 юли“, заяви
маркетинговият директор на компанията
Денис Барабас.
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,
сец.
А начинът, по който го прави, ще ви
Джон Хана, Илейн Пейдж, Ричард Уилсън
остави без думи, съобщават от „Мирър“.
и Бърнард Крибинс (по Би Би Си 1). Радио
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по в30момента",
картофа заяви
- по 5.99
паунда
тично, както
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бройката.
С
което
заработва
по
1000
паундиректор на Би Би Си Тони Хол. Той допълда
А откакто
е създал
фирмани,начеседмица.
през 2016-а
Би Би Си
ще осъществи
та си Potato in the Post е спечелил 12 000
своята най-важна мисия - да използва всичпаунда. Адриан първоначално пробвал да
ките си ресурси с цел да направи Шекспир
се реализира в студио за видео игри VOiD
"неустоим за всички, по целия свят".
Games,
след това станал част от екип, който създал LEGO Jurassic World. Но искал
да създаде нещо сам, да започне собствен
бизнес. Опитал с онлайн магазин за видео
игри, но бързо загубил интерес.
През лятото на тази година случайно
попаднал на видео за американеца Алекс
Крейг от Тексас, който създал фирмата
"Картофен Колет" и печелел по $10 000
на месец със своите ръкописни послания
върху картоф - по 14.99 долара парчето.
Когато Адриан споделил идеята на своята
приятелка, тя му казала, че това е "най-тъпата идея, която е чувала някога". Но сега е
много доволна и е най-добрият му помощник във фирмата.
И така стартирал собствен бизнес с
фирмата си "Картоф в пощата" през септември. И само за три месеца се превърнал в хит във Великобритания. "На хората
трябва да им е омръзнало да получават
картички по пощата. Картофът може да
е нещо много по-вълнуващо", казва той
пред Мирър? Адриан е убеден, че картофът по пощата е нещо много оригинално,
необичайно, неочаквано и запомнящо се.
И има право, кой не би се зарадвал на послание "Нещо против да те схрускам Петъчно?" "Със сигурност 300 пъти е по-вероятно да запомниш поздравления върху
картоф, отколкото върху обикновена пощенска картичка" - казва той. "Хората обожават идеята - защото в нея има елемент
на приятна изненада. Защо да изпращаш
скучна стандартна картичка по пощата,
като можеш да имаш персонализиран картоф в плик?"
След успеха Адриан се замисля да си
изнесе бизнеса от дома си и да си има
офис, с няколко служители, които да му
помагат, пишат от “Канал 3“.

10 Фестивал
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Беглика фест пробужда сетивата
към ключовете на човешката природа

Фестивалът и тази година обещава
да е е едно от най-интересните
арт събития в България

Музика
Музика, пълна със смисъл и душа
– такова е звученето на шведския
Markandeya, познат като екс фронтмена на Kultiration.
Колко са измеренията на музиката,
ще чуем от Man of No Ego – един проект
на българския продуцент Димитър Петров. С амбиент и psychill звученето на
музиката си, в която вплита и послания на мислители като Алант Уотсш и
Ошо, Man of No Ego ще ни поведе на едно
пътуване, дълбоко в сенките на човешката сетивност.

На Беглика Фест 2016 ще търсим
заедно ключове. Заровени, скрити
или съвсем очевидни – много са ключовете към човешката природа, и
още повече са начините за откриването им. Един от тях ще ни представят от Gene Keys България. Защото в гените ни е заложено много
повече, отколкото предполагаме. В
гените ни е ключът към щастието
ни. И само въпрос на знание е да го
завъртим в правилната посока, а
тя е различна за всеки един от нас...

Oстровът на тишинавтите
Високо в планината блести
голямо езеро. В средата на езерото има остров. На него цари
Тишината. Не защото думите
са забранени, а просто защото
най-ценното е отвъд тях. Там,
на този остров, нещата просто
са...
„Островът на тишинавтите” е интерактивен спектакъл
в природна среда, който съдържа
в себе си елементи на ленд арт,
пърформанс, музика и театър
на сетивния лабиринт. Създадва
се за втора година като коопродукция на Театъра на сетивата
София и Беглика Фест.

Беглишки нинджи ще предложат още
по-интересни мисии!

Цирков театър Нибрай

На тази сцена няма невъзможно.
И тази година тя ще бъде отворена

потърсят заедно “Ключовете към човешката природа”, каквато е темата на събитието тази година. “Новини Лондон”
отново е медиен партньор на събитието, а играта ни, която включва билети
за феста, очаквайте онлайн на сайта и
Фейсбук страницата ни съвсем скоро. До
тогава ви предлагаме да видите някои от
акцентите на феста тази година.

Игри

Приключение
Беглишките
нинджи
в действие.
Сред високите борове тесните пътечки водят към незнайни места, във
водата бавно се движи кану, стрела
прелита покрай заплетени въжета, а
през тях бързо прескачат беглишките
нинджи. Беглика Фест 2016 и IPLAY.
NINJA представят втората част на
играта Беглишки нинджи – приключенската отборна игра, която ни връща в
спомените от книгите игри, отключва
фантазията и изпитва тялото. Отборите се потапят в сюжет, включващ
четирите стихийни елемента – Огън,
Вода, Въздух, Земя, и, разбира се, петият елемент – Човекът. Тазгодишните

Когато миналата година чухме, че отново
ще има Беглика фест, останахме наистина
много щастливи. А, щом разбрахме, че традицията продължава и през 2016, се зарадвахме
дори двойно.
Тази година почитателите на нестандартното, природата, музиката и игрите
ще се съберат отново в края на август – от
27ми до 29ти, край язовир Голям Беглик, за да

за всички, които носят талант за споделяне. В четвъртък вечер: Отворена
сцена за артисти - всеки артист може
да стане част от нея след кандидатсване (за повече информация следете
фейсбук страницата на фестивала). В
петък – Сцена за беглишки таланти,
специално пространство за вдъхновени
и смели бегликъри! В събота вечер – артистите от Нибрай ще смаят публиката със своите изпълнения. Отново
ще ви срещнем и с Куклен театър „Мале
мале“ и още огнени, циркови, весели
души от близо и далеч.

ПЪСТРАТА ПАЛИТРА НА
БЕГЛИКА ФЕСТ 2016
Беглика Фест 2016 очаква всички
знайни и незнайни бегликъри под звуците на Deep Forest, Markandeya, Koza
Mostra, Влада Томова, Man of No Ego. За
приключенския ви дух ще се погрижат
Островът на тишинавтите и Беглишки
нинджи, а арт-сцената ще блести с Цирков театър „Нибрай“ и Playback театър
„Тук и Сега“. Gene Keys Bulgaria ще ни помагат да търсим ключовете, а Йога Мандала ще са гидове към трансформацията.
До 10 юни можете да закупите биле-

ти на цени от 50 и 65 лева. В продажба
са семейните билети на цени от 80 и 100
лева за семейства и двойки в съвместно
съжителство (не задължително с брак)
и деца до 18 години. За големите групи
бегликъри са налице и груповите билети
за 4 и 6 човека на цени от 50 до 65 лева.
За груповите билети организаторите са
предвидили и промоционални условия
за настаняване във Вилно селище „Романтика форест” в близост до фестивала.
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12 Сблъсък
Борисов, глутницата на Путин и България като
Троянския кон на Кремъл в Европа и НАТО
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Как премиерът влоши отношенията на България с НАТО
Асен Генов

О

коло седмица преди 30 юни стана известно, че “глутницата на Путин”, както опозиционната и свободна преса в
Русия и у нас нарича основания през 1989 г.
мотоклуб “Нощни вълци”, се канят да преминат (за пореден път) през България.
При основаването си Вълците (както ще
ги наричам в този текст) са малка група от 15тина души, които се изживяват като охрана на
различни рокаджии от техни групита (терминът groupie се ползва по отношение на буквално готова на всичко фенка). Днес Вълците са
руски националисти. Лидерът им, “Хирурга”
Залдостанов (с украински произход) се кълне
във вярност на президента Путин и се заканва
да потуши всяко несъгласие с Кремъл. Лидерът на персоналните мотористи на Путин се
зарича “да не допусне нито една твар до президента”. В замяна, организацията му е щедро
финансирана от Кремъл. Освен това, разследвания в медиите уличават Вълците във финансиране и от руското разузнаване и връзки с
организираната престъпност в Русия.
Рамзан Кадиров е почетен член на чеченското крило на Нощните вълци, основано през
2015 в Грозни.
Вълците, чрез поделението си в донбаския
регион, участват в бойните действия на страната на ДНР и ЛНР. Важно е да се знае, че легитимното правителство на Украйна води антитерористична операция срещу сепаратистите
в Донецката и Луганска област на Източна Украйна.
По думите на “Прокурора” Виталий, лидер
на Вълците в Донбас, мотористите участват в
бойните действия на страната на проруските
сепаратисти. Те “освобождават своята земя от
нацистката нечистота”.
Вълците се определят като “руски мотоциклетисти, чиято крайъгълна философия е
православието и любовта към Русия”. Иделогията им е сталинско-съветска – портретите
на Йосиф Висарионович и знамената на СССР
са често срещан техен пропаганден атрибут,
когато преминават през различни страни от
Източна Европа.
Акциите им — походът “Пътищата на победата – към Берлин!”, “Славянски свят” и др. подобни, изцяло съответстват и поддържат руските националистически доктрини за “Руския
свят” и “Цивилизация Русия”. Руската експанзионистична геополитическа доктрина гледа
на света като съставен от три основни региона,
в центъра на който е евразийската сърцевина,
заобиколена от маргинално пространство, а
извън него е територията с “островите”, сред
които са Япония, Австралия, САЩ и др. Маргиналната територия, към която принадлежи

и България, заедно с останалите страни от
Източна и Западна Европа, е арената, според
тази доктрина, на която се случват основните
противоборства и противоречия. Разбира се,
между сърцевината Евразия и “островитяните”, като тази борба е основният двигател на
промените в света още от древността.
Разказвам това не защото е единственото
идеологическо обяснение на света, а защото
то е много характерно за съвременната руска
геополитическа доктрина. И защото то обяснява голяма част от действията на официална Москва днес. Усилията ѝ са насочени към
дестабилизация и постепенно овладяване чрез
политически, енергиен, икономически или
пропаганден натиск над страните в непосредствена близост до границите на Руската Федерация.
Посещението на Вълците също се вписва в
тази идеологчиеска доктрина. Отдалечавайки
се от тоталитарните времена на комунистическата диктатура, Русия запази репресивните
си похвати. Демократичните ценности, икономическата и политическа конкуреция, свободата и политическият плурализъм не успяха
да процъфтят в евразийската сърцевина, към
която идеологически се самоопределя и принадлежи Русия.
Споменах в началото, че идеологията им е
болшевишка, сталинистка и ревизионистка. Те
се обявяват за възстановяване на “единството”
на народите от бившия СССР. Доктрината за
“славянското единство” е идеологическият инструмент за приобщаване на териториите от
маргиналния “полумесец”, заобикалящ “сърцевината Евразия”.
Няма да се впускам в анализ и коментари
доколко терминът “славянство” е приложим
към Русия и всяка една страна от доктрината
за “руския мир”, като обединяващ православните и славянски народи от източноевропейското пространство. Очевиден сам по себе си
е фактът, че големият процент от тези народи
са в обтегнати или лоши отношения с Русия.
Самата тя е водила или се намира в състояние на военни конфликти с граничещите с
нея държави, дори когато населението в тях
е преобладаващо православно. Славянските
и православните народи от своя страна все
по-очевидно се обединяват около ценностите
на свободния демократичен свят, скъсвайки
с недалечното си комунистическо минало и
съветски зависимости в рамките на великоруските въжделения.
Соцносталгията и некропатриотизмът по
изчезналия СССР са част от инструментариума на идеологическата борба за надмощие,
влияние и контрол в маргиналните територии,
над които СССР доскоро властваше. Все пак,
както вътрешнополитически за Русия, така и
по отношение на демократизиращите се страни от Източна Европа, комунистическото
минало е разделящ фактор,
натоварен с негативна оценка. Затова се налага в идеологическата “борба” за влияние да бъдат инкорпорирани
други символи. Един от тях е
оранжево-черната лентичка,
наричана некоректно “георгиевска”. Инициативата, създадена около 2005, има за цел
да консолидира симпатии и
подкрепа около тогавашната

власт в Русия и спечелилия втори президентски мандат Владимир Путин. Колорадската
лентичка (наричам я така заради оранжево-черните цветове, наподобяващи това насекомо) изигра две важни роли.
От една страна, направи абсолютно некоректна връзка между царска и днешна
Русия, обременена от наследството на
СССР — Георгиевският орден и лента са били
отменени от 1917 г. до 1992 г.. В комунистическа Русия е въведен Орден на Славата на СССР,
който е оранжево-черен, за разлика от жълтия
и черен цвят на Георгиевската лента.
От друга страна, чрез подменената истина и фалшива терминология се стимулират великоруските националистически
настроения след провала на Елциновия модел. Самият Елцин се извинява за това, че “не е
оправдал надеждите на тези, които са вярвали,
че с един порив, с едно махване ще прескочат от
сивото, застойно тоталитарно минало в светлото, богато, цивилизовано бъдеще”, а провъзгласената за Георгиевска лента и последвалата
ѝ идеологическа индоктринация са удебен
байпас към някогашното величие, унищожено
от “застойното минало” и неосъществилото се
“богато и цивилизовано бъдеще”.
Всичко това е част от обяснението за генезиса на глутницата на Путин и е неотделимо от
идеологията на Нощните вълци.
Стигаме до реакцията на българските
институции. В дните, след побоя на паравоенни формирования над протестиращи граждани в Бургас и напрежението около храм-паметника “Св. Александър Невски” по време
на протеста срещу Вълците в София, на което
присъстваха и биячите от Околовръстното (а
един от тях взе участие в действията на терористите в Украйна), Борисов обясни в прав
текст следното:
"...Нощните вълци на Путин" са пуснати в
страната ни, за да не добавим нов черен нюанс в отношенията с Русия, които са с черни
краски… Ако ги бяхме спрели, имаше и такъв
вариант. Решението се взе на експертно ниво.
Във Вътрешно министерство се събраха всички служби - ДАНС, МВР... Колегите прецениха,
че най-добре е да ги пуснем..."
Практически, вероятно без да разсъждава
върху смисъла на думите си, Борисов признава няколко неща, които са очевидни и рискови
за България:
Първо, Вълците са важен инструмент
във външната политика на Кремъл. Недопускането им в България би влошило отношенията между София и Москва.
Второ, за рисковете, произтичащи от
факта, че Вълците са външнополитически
инструмент на Кремъл, са били информирани и са знаели всички български институции, които имат отношение към казуса –
Външно министерство, МВР и ДАНС.
Трето, Борисов е направил съзнателен
компромис, допускайки паравоенна глутница на Путин в България, заедно с целия ѝ
арсенал от хибридни пропагандни идеологически оръжия.
Четвърто – компромисът, допуснат
от Борисов, застрашава не само националната сигурност, но и физическата сигурност на българските граждани – бити,
арестувани или набедени в омраза и хулиганство, като доказателство за това са побоят в
Бургас и присъствието на проруски биячи в
София.

Асен Генов е роден в София на 3 март
1969 г. и е със специалност декоратор-технолог в керамичното производство.
Популярен блогър, основател на фондация „14 януари” и член на Института
за развитие на публичната среда, член
на Партия Зелените. Прочу се като
създател на „Бойкометъра”, измерващ
обещанията на политиците и изпълнението им. Сочен е сред идеолозите на
протеста #ДАНСwithme и на „Протестна мрежа“. Той бе сред петимата задържани за боядисването на паметника на
антифашистите пред централата на
БСП на ул. „Позитано” 20 в София.
Всичко това се случва в по-значимия глобален контекст, при който Украйна и Румъния
договарят своята военна подкрепа, протекция и помощ с НАТО, докато Борисов твори
гафове по темата, обявявайки идеята за обща
черноморска флотилия между Украйна, Румъния и България за “пряк военен конфликт” с
Русия. Идеята, която Борисов отхвърли, за да
не “вкарва черен нюанс” в отношенията му с
Кремъл, е подготвяна дълго преди това на срещи на най-високо ниво и на ниво военни министри между трите страни.
В края на първия работен ден от срещата
на върха на НАТО във Варшава стана ясно,
че плановете на Алианса включват засилване на присъствието в Черно море, както и, че
Румъния е договорила с НАТО подробен план
за отбрана, без да става дума за батальоните,
които ще бъдат разположени в Полша и Прибалтика...
Вместо това, Борисов спасява Кремъл от
НАТО, заявявайки, че “страната ни няма да
стане част от подготвения черноморски фронт
срещу Русия" и няма да участва в обща флотилия с Румъния, мотивирайки се, че това би
довело до военен конфликт.
Историята с пропуснатите руски самолети
за Сирия е отделен, но свързан с контекста на
този текст щрих.
Всичко това обяснява и мотивите, с които
Борисов изпраща своя външен министър, Даниел Митов, на среща с колегата му Лавров в
Сочи:
"Задачата, която съм му поставил, е да нормализира, ако е възможно, разбира се, крайно острата позиция на Русия към България,
както и нашата към тях, и превръщането ни в
най-голям враг на Балканите за Русия..."
А Вълците, както самият Борисов призна,
са част от хибридните геополитически
идеологически действия на Кремъл в буферната зона на страните от бившия
социалистически лагер. Недопускането им,
по примера на Полша и Германия, няма да се
хареса на официална Москва и Борисов предпочете да остане верен на Кремъл. Загърбвайки националния интерес, излагайки националната сигурност на риск, той в крайна сметка,
за пореден път постави България в ролята на
Троянския кон на Русия.
Реакциите на Борисов към Вълците и
идеята за обща черноморска българо-румънска натовска защита утвърдиха България в ролята й на руски троянски кон в
НАТО.
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Как „Нощните вълци” се превърнаха
в медиен кошмар за психодясното?

Александър Симов е роден 1977 г. в
Стара Загора. Завършва журналистика
във Факултета по журналистика и масови комуникации на Софийския университет. Работил e като журналист във
вестниците "Стандарт", "Пловдивски
труд", "Земя". От 2004 година работи
във вестник "Дума", а в момента ешеф
на отдел „Вътрешна информация”. Активен блогър. Секретар на Оперативното бюро на МО на БСП с ресор "Медийна политика".

Александър Симов

А

ко човек си причини смразяващото и екстремно преживяване да се
информира за света единствено от
статусите и мненията на най-култовите
представители на психодясното, то той със
сигурност днес вече щеше да бъде убеден,
че моторизираните батальони на Владимир
Путин колят и бесят из земите български и
търсят евроатлантически девици за ритуално обезчестяване.
От три седмици насам виртуалната българска десница живееше в потрес и ужас
заради това, че няколко рокера от руската
група "Нощните вълци", заедно със свои
български колеги, ще направи мотопоход
за мир у нас. Писъците и истерията минаха границите на нормалния разум. Едно
съвсем обикновено събитие, което в много
други страни би преминало под знака на
почти пълното медийно игнориране, освен някоя и друга снимка, тук се превърна
в гръмогласна тема, дала шанс на десетки
представители на кукудясното да направят
своя дебют из телевизионните студиа и да
се опитат да заслужат малко чужди пари
като измислят нови и нови начин за стресиране на изтормозената телевизионна аудитория. Не напразно дори водачът на руската
група у нас Андрей Бобровски (официалният лидер Александър Залдостанов, наричан
Хирурга, е в санкционния списък на САЩ
и не може да пътува из ЕС) обяви, че много рядко е давал изявления пред толкова
много камери и журналисти. Трудно е да не
го разбере човек - в залата на Руския културно-информационен център, където се
проведе пресконференцията на рокерите,
имаше над 60 журналисти, които чакаха
да видят на живо що за путински чудовища са тези мотористи и дали веднага ще
тръгнат да превземат Министерския съвет
или първо ще пият по една българска бира.
Повечето от тях обаче бяха разочаровани пред медиите се явиха едни млади и мощни
хора, които обаче не говореха за политика,
а за мир. За тях беше по-важно да кажат, че
са се поклонили на Шипка, отколкото да се
занимават с отправянето на някакви политически послания. Говореха с трепет за посадените липи у нас, за посрещането им в
Троянския манастир и отказаха да разберат
хищния устрем на либералните журналисти, които искаха да измъкнат от тях ин-

формации за конспирации, кланета и военни акции. На един такъв въпрос Бобровски
сподели откровено, че не е участвал във военни акции в Донбас, но, обяви той, че ако
е бил роден там, със сигурност е щял да се
включи в битките. Голяма част от залата го
аплодира, което хвърли в лек ужас журналиста, който така много искаше да измъкне
нещо скандално от рокерите.
Изобщо целият шум около "Нощните
вълци" се оказа един режисиран медиен балон, който целеше свръхистеризация на темата за Русия и евентуално да бъде използван като опит да се сплоти разкъсаният от
лъжи, отчаяния, съмнения и интриги десен
електорат на последната възможна основа основата на страха.
И понеже България отдавна се пържи в
този ад на медийните отровни пари и хибридно хищничество, в този текст ще се
опитам да опиша цялата схема, по която се
нагнетява напрежението, защото за читателя/зрителя вече е важно да си дава сметка
кой иска да си играе с неговия мозък и да му
пуска злостни видения.
И така - темата започва отдалаче. Много
е важно в първия етап на пангара да бъде
сложен някой от десните маргинали, някое момче за всичко, което така е свикнало да изпълнява поръчки, че да се чувства
безсмилен, ако не го потърсят. Тази роля в
случая бе поета от блогъра Асен Генов. Разбира се, тук "блогър" е фигуративно понятие, защото това какво точно работи Генов,
за да се издържа, е по-голяма тайна дори
от това коя фолкпевица колко силикон си е
сложила. Та Генов започва да бие камбаната
в обичайния си стил, който е палава комбинация от ярост, злост и зле оркестриран
патос. Именно той обяви, че "Нощните вълци" ще идват в България и дори пусна снимка на питането си до Румяна Бъчварова, в
която настояваше тя да го уведоми по какъв
маршрут ще минат рокерите. На този етап
обаче имаше известен проблем. Психодясното все още нямаше представа, че трябва
да се страхува от "Нощните вълци", а 85
процента от тях дори не знаеха какво е това.
Акцията запецна тревожно. Точно тук на
помощ дойдоха "либералните" медии, които
трябваше да опишат каква огромна заплаха
за човечеството са руските рокери. Ден след
ден сайтовете пишеха тежки материали, в
които рокерите бяха изкарвани нещо като
моторизиран отряд на Владимир Путин,
бойци на Кремъл, нещо като аванпост на
евразийските варвари, които искат да нахлуят по българските земи. Лично аз прочетох поне пет статии, където "Нощните вълци" бяха изкарвани православни канибали,
панславистки агресори, изобщо фигури, с
които младите представителки на Реформаторския блок плашат злоядите си деца.
Сега вече ситуацията започна да се поправя - психодясното разбра от какво
трябва да се бои и понаучи част от имената на рокерите, за да може да ги използва в
пръскането на виртуални слюнки. Въпреки
това обаче, истерията не беше достатъчна,
понеже все още нямаше достатъчно медиен
отзвук, а съответно нямаше как политическата задача да бъде изпълнена. Заради това
трябваше да се намесят "Господари на ефира", които да предадат монументално звучене на поръчката. Там направиха психеделичен репортаж, който като всяка добра

пропаганда се състоеше от 25 процента
истина и шизофреничен коктейл от намеци и внушения. Да, никой не отрича проблемите, които "Нощните вълци" са имали
със закона, при това в Русия. Което като
минимум би трябвало даже да ги изкарва
дисиденти и то въпреки кадрите, в които
Путин кара мотор съвместно с тях. Защото
междувременно в България стана ясно, че
всеки престъпник, който Русия издирва за
тероризъм у нас, получава статут на политически бежанец. Точно така е станало с организатора на атентатите на Истанбулското
летище Ахмед Чатаев, който е бил заловен в
България, но съдът отказва екстрадацията
му в Русия. Значи всеки, който има проблеми с руския закон, би трябвало автоматично да бъде произвеждан в светец по нашите
земи. Но е трудно да искаме логическа последователност от най-истеричната политическа общност, която обитава България
днес.
След като предстоящото събитие е било
напоено с медийна отрова, следва политическият етап от акцията. В случая първо
се обадиха дежурните по нищоправене от
парламентарната група на РБ Мартин Димитров, Петър Славов и Методи Андреев и
внесоха питане за огромната заплаха, която виси пред България. След това господин
"Анализът ми пак не се оказа верен" Илиян
Василев бе длъжен да роди черното фентъзи - че това не са обикновени руски рокери,
ами пратени лично от Путин зелени човечета, които да направят преврат у нас. Мнението му се родееше с мнението на онази
анонимна протестърка, която заподозря, че
моторите на "Нощните вълци" носят скрити картечници и лесно се трансформират в
танк. А най-накрая общинските съветници
от Реформаторския блок в София поставиха последната черешка в тортата - внесоха
питане за това защо Йорданка Фандъкова
е позволила на путинските моторизирани
изверги да влязат в София. Ето как медийната интрига успя. Тя проникна като раково
заболяване в цялото дясно, че се стигна до
там група от 100 души (обичайните психари на София) да се появят на площада през
"Александър Невски", за да "бранят" храма
от руснаците. Особено ярко в защитата на
храма се отличаха един кришнар, а именно Асен Генов, който после писа сълзливи

статуси за това как будните граждани отбранявали оскверняването на църквата, и
издънката на рода Халваджиян, сниман как
християнски показва среден пръст на хората, събрали се да посрещнат рокерите с хляб
и сол.
И тук стана нещо много интересно. Тези,
които уж идваха да всяват паника, да превземат институции, да бъдат зелени човечета, не пожелаха да влизат в храма, за да
избегнат такава налудничава конфронтация. Именно тогава рокерите доказаха, че
тяхната мисия е мирна, а тези, които бяха
вътре в храма, с изкривените си физиономии доказаха, че са кучета на войната. Върховната истеризация около посещението
на "Нощните вълци" вероятно ще сплоти
психодясното, но неговият проблем е, че
то трудно минава 2,5 процента на избори.
Същевременно всеки нормален човек няма
как да не се е удивил на изсипаната медийна отрова, на постоянното плювачество, на
тоновете черна злоба. Те издават не защита
на определени позиции, а автентичен страх.
Както каза един познат - 5 руски рокера ги
накараха да пикаят газ, а какво ли щеше да
бъде, ако рокерите бяха 10?
Нищо, повтарям, нищо от черните намеци и гнусните интриги около руснаците
не се оказа истина. Те получиха цветя, изчакаха добродушно десетките, които искат
да си снимат с тях, да свършат и след това
потеглиха по новите маршрути на своя поход. Този истеричен медиен махмурлук на
психодясното обаче трябва да е предупреждение. Тези хора могат да работят и съществуват единствено в ситуация на крайно
разделение и маниакална психодрама. Проблемът е, че номерата им започнаха да се
изтъркват и всеки път трябва да измислят
нови и нови страшни и тъмни истории, за
да могат да парализират електората си от
ужас и като овце да го тикат към урните.
Но тези механизми ръждясват, започват
да скърцат зловещо. И още отсега можем
да прогнозираме, че тези политически инженери няма да се откажат от любимата си
дрога. Още отсега чакам кога ли младите
рускини, които идват на туризъм у нас, ще
бъдат обявени за ходещи еротични агенти
на Путин и кой ли ще е първият психодесен, който ще заплаши със самозапалване,
ако техният поток не бъде спрян?

14 Изкуство

11 юли, 2016

- Кристо се случва веднъж в живота. И не се
забравя
- Проектът му заедно с Жан-Клод
„Плаващите кейове“ привелече над 1 милион
души
- Уникалната инсталация ще остане
в историята като най-успешната и
вдъхновяваща
Гергана Бойчева

В

секи проект е като късче от живота ни
и нещо, което никога няма да забравя“,
Кристо
Това написа Христо Владимиров Явашев,
по-известен като Кристо, по повод новата си
творба. Проектът „Плаващите кейове“, който
се случи в рамките на 16 дни на приказното
езеро Изео край Сулзано в Италия и накара
над 1 милион души от цял свят „да се разходят по водата“. Едва ли вече има българин,
който да не е чувал за мащабния проект на
нашенеца, толкова тачен, колкото и оплюван
у нас. Едно обаче е сигурно – независимо,
дали сте отлявлени „културтрегери“, просто
обичате изкуството, или сте само любители,
усещането, което ни подари Кристо е уникално. И той просто ни го даде. Без да иска
нищо в замяна. Нещо безплатно, нещо красиво, нещо истинско. Една мечта, замисляна
с голямата му любов – Жан-Клод още през
1970-та година, но реализирана днес, 46 години по-късно. Емоцията да се разходиш по
нея е уникална. И ние я споделихме с толкова
много хора. Защото, творбата на Кристо не
е просто пътеки шафранена тъкан, постлани
върху понтони в италианското езеро.
Тя започва още с пътуването до там и обратно. Вижте как протече моето приключение до там.
5.00 АМ - Лондон
Пътуването започва с тръгване към лондонското летище “Станстед”. Макар да се
слави със задръстванията си, Лондон е един
от най-красивите грaдове в ранните сутрешни часове. И макар да ме изпраща дъжд,
чувствто за ентусиазъм ме е обзело толкова
силно, че сякаш нищо друго няма значение.
Да, странно е да има задръствания по това
време, но въпреки тях, въпреки засилените

Да се разходиш
по една
мечта

полицейски проверки, все пак се качваме на
самолета.
12 АМ Летище “Бергамо”
Стигаме на летището в градчето “Бергамо” на обяд. Часовата разлика, както и
температурната такава си оказват влияние
и се усещат, но еуфорията е далеч по-силна.
Защото ние искаме да идем там и да видим
НЕГО. И това, което е направил. И сме сигурни, че ще си заслужава.
17 PM Сулзано, Италия
След 4 часа пътуване с влакове и чакане
по гари усилията ни са възнаградени и ние
вече сме в Сулзано. Още от купето виждаме
“кейовете”, но не смеем да се загледаме. Защото идеята на всичко това, което Кристо
ни е дал, е да го усетим. Да сме там и на място да почувстваме идеята му. И да ходим. А
чувството е неописуемо. Защото под краката
си усещаш една идея, споделена от толкова
хора, ти ставаш от една страна част от тази
милионна тъпла, разходила се по кейовете, и
от друга, си сам. Със себе си, с мислите си, с
търсенията си, с копнежите си. И знаеш, че
ходиш по една мечта. Нечия. Може да не е
твоята, но самото усещане, че някой е жертвал толкова години от живота си в името на
това да ти даде възможността да си на това
място в този момент, е неописуемо. Емоциите се редят една по една – от радост, до носталгия и лека по всички, които по една или
друга причина не са с теб в този момент. Но
при всички случаи е вдъхновяващо. Всичко!
“Жан-Клод и аз за първи път замислихме
„Плаващи кейове“ през 1970-а. По-късно открих, че езерото Изео е най-вдъхновяващото място за реализиране на този проект. В
Италия се сприятелих с толкова много хора,
които сега смятам за свое семейство. Водите
на езерото, пейзажът и селищата наоколо за-

едно бяха част от „Плаващи кейове“. Важна
част от проекта е временният му характер,
той има номадско качество – ето защо след
16 дни той приключи.“
„Плаващите кейове“ на Кристо. Случва се
веднъж в живота. И всяка история за него е
различна
„Кристо, благодаря!“, пишат по стените
си в социалните мрежи разходилите се по
слънчевите пътеки в Изео. Произведение на
съвременното изкуство с толкова кратък живот – 16 дни, споменът за което продължава
да стои като сияние в главите и сърцата ни.
Защото творбата не е само пътеките, шафранената тъкан, постлана върху понтони в италианското езеро. Тя е още водата, патиците,
хората и лебедите, перушината върху плата,
ухаещият на борове въздух и планинските
гърбове под облаците. Човекът в състояние
на преуфория.
„Плаващите кейове“ започва с пътуването дотам и обратно. С очакването преди началото, с трудния достъп до него, с полета до
най-близките до тази точка летища, с навалицата във влаковете напът за Изео, в автобусите, в невъзможните опити да се вземе автомобил под наем и опашките преди първите
няколко стъпки по жълто-оранжевата тъкан.
Случва се веднъж в живота. И всяка история за него е различна. За някои е неописуема – мълчат, огрени в златисти отблясъци,
други не могат да спрат да говорят за нея, не
по-малко сияещи. В последния уикенд първите няколко метра от пътеката към плаващите кейове бе тъмножълта и не усетихме,
че вече сме станали част от творбата. Прис-

тигнахме в края на деня, когато слънцето бе
намалило ослепителното жълто на тъканта,
а светлосенките на вълните смекчаваха ярко
синьото на езерото. Пътеката постепенно
добиваше оригиналния си цвят с наближаването на понтоните. Първите стъпки върху
водата направихме неуверени – очаквахме
световъртеж, обръщане на стомаха като
при турбуленция от лекото полюшване на
конструкцията, страх да приближим водата, клаустрофобия от стълпотворението на
раси, възрасти, полове. А получихме прилив
на щастие. Пътеките се вълнуваха леко, а
вълните бяха направили бръчки по жълтия
плат. Необичайното бе, че пътеките изглеждаха като щрихирани с пастел – както в предварителните рисунки на Кристо.
Крачейки напред към твърдата земя на
големия остров, Монте Изола, надзъртахме
към всяка лодка, която приближаваше човешкия прилив по пътеката, за да видим
Кристо. Търсещите го с очи говореха, че той
винаги е наоколо. Ръкопляскат, когато го
видят. Ние имахме този късмет. И се просъзихме. От емоцията, от признанието, от това,
че една мечта е осъществена, разбрана, оценена. От това, че има надежда за изкуството.
Има надежда за всичко, което значи нещо. И
ако човек вярва, ако човек е постоянен, ако
е артист, ако е поет, ако е творец, в даден
момент посланието му ще бъде оценено. Но
разглеждайки по-късно снимките, установихме, че той все пак е бил там – на върха на
плаваща платформа, стиснал здраво парапета, загледан в далечината мечтател, с лек
ветрец, заселил се трайно в белите му коси.
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Ива Иванова – шампионският
талисман на Формула Е

О

ще от пръв поглед се познава, че лондончанката Ива е слънчево
момиче от Юга. Познавачите на женската красота биха отишли
и по-далеч –тя е българка. Истинските разбирачи пък могат да
стигнат до там, че да познаят и региона. Ако сте от тях, вече знаете –
Ива Иванова е „македонско девойче“ от Благоевград. Ама от най-арните!
Неслучайно тази година българката е избрана да бъде „grid girl“ (казано
по нашенски, кадем), на швейцареца Себастиен Буеми – новият световен
шампион на Formula E. Атрактивното състезание се проведе в началото
на юли в Лондон. Срещаме с Ива, за да научим повече любопитни
подробности за нея и голямото спортно събитие, в което тя участва.

Интервю на Надя Йончева

целта си. При мен досега това винаги е работило.
Обичам, когато някой ми каже „не можеш“,
- Разкажи ни за себе си – откога си тук, с
бързо да докажа обратното. Инат съм – и в докакво се занимаваш?
брия, и в лошия смисъл.
- На 22 години съм, от три години живея
Лесно се сприятелявам и намирам общ
в Лондон, дойдох да уча Фармация, след като
език с хората около себе си, много рядко има
завърших Математическата гимназия в Блатакива, с които не мога да се разбера, въпреки
гоевград. Впоследствие реших, че една година
усилията си.
почивка ще ми се отрази добре след усиленото
Като цяло, не мечтая. По-скоро си правя
учене (дипломата ми беше 5.90) и си оттеглих
планове за бъдещето – например, да завърша
документите. Така първата година в Лондон
образованието си с добър успех, да се развисе концентрирах върху работата. Сравнителвам във фармацевтичната индустрия, да проно бързо започнах да се снимам (за списания,
дължавам да се занимавам с мода, макар това
каталози, уебсайтове), запознавах се с нови и
да ми е повече хоби и развлечение, отколкото
нови професионалисти, които ми помагаха да
цел на този етап. Не на последно място, искам
вървя напред дори без да имам агенция...
да създам семейство с човека, когото обичам,
Следващата година кандидатствах Фарда имаме поне три деца и да пътувам.
мация и ме приеха в UCL - London's Global
- А той, приятелят ти, как реагира на
University, който е в топ 10 в света. Горда съм,
твоите участия – има ли ревност?
че вече две години успешно съчетавам работа- Нямам близък човек, който да не ми е зата и ученето, разбира се, с известни компродавал точно този въпрос: А Боби? И всеки път,
миси с работата от време на време.
когато ме попитат, просто осъзнавам колко
- Какво помогна за успеха ти тук?
много го обичам. Със сигурност, от време на
- Доволна съм, че тук хората те оценяват по
време има доза ревност у него, но в никакъв
това, което си, а не откъде идваш… Това мнослучай не е болно ревнив. Ние имаме доста
го помага да вървиш напред.
добра и, бих казала, стабилна връзка. Ми- За професионалния живот разбрахме,
нахме през много неща заедно и мисля, че си
а личният?
имаме доверие и се познаваме добре. От друга
- Имам две сестри, по-малката ще е в 8 клас
страна, аз обичам да имам свое пространство.
и е в България, а по-голямата е с мен в Лондон.
Той знае, че нещото, което би ме отдалечило
Имам приятел, с когото сме заедно вече близо
най-много от даден мъж, е да се опита да ме
5 години.
контролира или ограничава. Приятелят ми не
- Как би описала себе си - що за човек си?
само не ми пречи по никакъв начин, но и ме
Кое те движи напред и за какво мечтаеш?
подкрепя напълно. Самият той мрази да бъде
- С две думи – зодия Скорпион съм, упоризадушаван и ограничаван, така че неслучайно
та, самоуверена, целеустремена. Не се отказсме заедно вече пет години.
вам лесно от това, което мисля, че съм способ- Как започна всичко с Формула Е? Какна да постигна. Мисля, че няма невъзможни
во беше участието ти тази година?
неща, ако силно искаме и вярваме в нещо, и,
- С Формула Е всичко започна миналата
разбира се, ако търсим различни пътища към
година, когато
беше
финалът
тук, в Лондон.
Приятелка модел, която участваше като grid
girl, ми каза, че
търсят още едно
момиче и аз бих
била много подходяща според
нея. Всъщност,
тя беше показала моя снимка и
ме бяха одобрили. Тъй като не
можех да отида
на кастинга заShivraj Gohil/Spacesuit Media
ради фотосесия,

ме избраха с видео
представяне, което
заснех от телефона
си…
По принцип съм
доста бъбрива и общителна и се сприятелих не само с останалите момичета,
но и с организатори, фотографи и др. Така
тази година не се наложи кастинг, а просто
ми се обадиха, за което съм много щастлива,
тъй като това беше незабравимо изживяване
за мен. Аз бях единственото момиче, което е
участвало и предна година и се чувствах много добре. Бях едно от момичетата на подиума
на церемонията с шампанското и награждаването, също така две от нас обиколихме веднъж трасето с автомобилистите преди състезанието и беше супер забавно.
- Какво точно значи “grid girl”?
- Grid е самото трасе, където се състезават.
Ние, момичетата, откриваме състезанието,
като всяка от нас е до определен шофьор и
държим неговия номер (по което те разбират
къде да се наредят като излизат), снимаме се с
тях и им носим късмет!
Има и сесия за автографи, където феновете
идват за снимки с фаворитите си и за автографи, като тук работата ни е да красим снимките
с усмивки.
- Що за дисциплина е Формула Е?
- Това, което казвах миналата година,
беше: като Формула 1, но по-ново състезание.
Сега мисля, че е доста по-различно и лично
за мен е много по-интересно. Във Формула
Е (electric) автомобилите са електрически,
т.е., те не замърсяват околната среда. Мотото
и основен хаштаг в Instagram не случайно е
#drivethefuture. Според мен наистина това е
бъдещето!
Друга основна разлика е ролята на феновете. Те имат шанс да гласуват преди всяко
състезание в отделните градове за своя любим
автомобилист. Първите трима с най-висок
процент подкрепа са "fanboosted" и имат повече енергия (батерия), която да използват по
време на състезанието. Това означава, че имат
възможност да са по-бързи.
Ако някой водач падне на 0% батерия преди финала, той бива дисквалифициран, което
означава, че целта е от една страна да се кара
на максимална скорост, но от друга, да се разходва енергията рационално. Автомобилистът, реализирал най-бърза обиколка в състезанието, печели 2 бонус точки*.
- Как протече финалът тази година?
- Финалът в Battersea Park беше просто
уникален, спиращ дъха, наистина! Разликата между първите двама – Себастиен Буеми
(e-dams) и Лукас ди Граси (ABT) преди финала беше 0 точки. Между тях имаше сблъсък
и много напрежение. В крайна сметка моят
фаворит – Буеми, спечели с 2 точки преднина,
реализирайки най-бърза обиколка в състезанието.
- Каква е емоцията от едно такова
участие – какви са атмосферата, хората, заплащането?
- Както всеки спорт, няма нищо общо с
това да го гледаш по телевизията и на живо…
Още по-различно пък е да си част от събитието!

Shivraj Gohil/Spacesuit Media
Самата аз се занимавам доста активно със
спорт. Тренирах баскетбол 14 години, карам
ски, много обичам да тичам, ходя на фитнес,
обичам футбол, тенис. Ето че сега открих още
един любим спорт – Формула Е, който следя с
интерес и наистина много харесам.
Покрай него се запознах с много нови хора,
с две от момичетата определено ще продължим приятелство занапред.
Голямо е и вниманието, което привличаме
към себе си - 22 красиви момчета, облечени
еднакво за спортното събитие. Всички ни се
радваха изключително много, постоянно се
снимахме с хора от цял свят, което, лично за
мен, е много вълнуващо. Цялата положителна
емоция от последния ден ме държа още няколко дни след това! Не на последно място, заплащането беше доста добро, при положение,
че работата ни беше просто да се усмихваме…
- Няма как да не те попитам за отношението ти към референдума - боиш ли
се, че решението излизане от ЕС ще промени с нещо плановете ти за бъдещето?
- Не вярвах, че може да гласуват за излизане, но ето, това вече е факт. От една страна
разбирам хората, които гласуваха “Leave” заради постоянния поток от имигранти – едни
дошли да учат, други да работят, но трети –
да се възползват от социалната им система.
Ако това единственият начин за справяне с
последната група хора, добре. Възможно е отделянето да няма добри последици, но се надявам да се стабилизират и решението да не
повлияе на бъдещето на българите тук.
- Харесва ли ти да живееш тук?
- Англия ми харесва много, макар че съм
била на много малко места извън Лондон,
който познавам много добре и обичам все
повече. Свикнах с лошото време и трафика
(единствените ми проблеми тук). Макар първата година да страдах за България, сега ми
е много по-добре тук. Винаги има какво да
правя и никога не ми е скучно: университет,
работа, приятелки.
- В разгара на лятото сме и колкото
и да ти харесва Острова, не вярвам, че
няма да отлетиш на юг – поне за малко?
- Да, нямам търпение за море и слънце!
Юли ще прекарам в работа, но през август със
сигурност ще се прибера в Благоевград да видя
родителите си, сестра ми, братовчеди и приятелки. Предполагам, че ще отскочим до Гърция за море – тренировки, партита и плаж…
В края на септември ме очаква унивeрситетът.
- Какво ще пожелаеш на читателите
ни?
- Специално на читателите на „Новини
Лондон“ пожелавам да бъдат позитивни и да
им се случват само хубави неща! Гордейте се с
това, че сте българи, защото ние представяме
страната, не тя нас!
*Повече информация за Формула Е можете да
научите на официалния сайт fiaformulae.com
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„Брекзит“е факт!
А сега какво?
Ще върнат ли визите за работниците във
Великобритания?
Какво бъдеще чака нашенците на Острова
– позицията на българското посолство в
Лондон
Тереза Мей сяда на стола на Камерън до дни

Тереза Мей премиер до края на седмицата?
Обсъждането на кандидатурата й се отлага заради Кралицата
Тереза Мей може да е новият премиер
на Великобритания до края на седмицата, след като Андреа Лийдсъм отпадна от
надпреварата за министър-председател.
Тя обяви, че се отказва от състезанието за
висшия пост след интервю, в което се извини на Мей за думите си, че ще е добър
управляващ, защото е майка на две деца.
Дейвид Камерън трябва да информира Кралицата за намерението си да се откаже от премиерския пост преди Тереза

Мей да заеме официално поста му. Но Кралицата е извън Лондон до вторник, така че
това няма как да стане по-рано, пише "Метро".
Министърът на енергетиката пожела „успех” на Мей, обявявайки, че има пълната
подкрепа за това. Греъм Брейди, председателят на парламентарната комисия на консерваторите, обяви, че ще трябва да се консултира с борда на партията преди формално
да се потвърди , че Мей е новият лидер. Тази

дискусия се очакваше да се проведе понеделник следобед, но той отказа да потвърди дали Великобритания ще има нов
премиер до края на седмицата.
Голяма част от представителите на
Консерваторите се обединиха около становището, че процедурата трябва да се
задвижи възможно най-бързо. Борис
Джонсън заяви категорично, че Тереза
Мей ще бъде отличен лидер и че властта
трябва да й бъде предадена „веднага".

Британските евреи искат германско гражданство
заради "Брекзит"
Наследници на
еврейските бежанци,
избягали от Германия
заради нацистите, днес
искат да се върнат там и
да получат гражданство
Наследници на еврейските бежанци,
които са били приети във Великобри-

Гибралтар търси
начини да остане в ЕС
Вариантите са втори
референдум или
промяна на статута
Гибралтар усилено търси начини да
осигури оставането си в Европейския
съюз. Единият от вариантите е провеждане на втори референдум, а вторият промяна на статута като британска задморска територия, съобщи "Файненшъл
таймс", цитиран от "Дневник".
Премиерът на Гибралтар Фабиан Пи-

тания, след като избягали от нацистите
в Германия, днес искат гражданство от
страната, от която са били принудени да
избягат, съобщи "Индипендънт". След решението на Великобритания да напусне
Европейския съюз, взето на референдума
на 23 юни, голям брой британски граждани обявиха, че искат да сменят гражданството си и да придобият друго, от страни, които са членки на ЕС. Много от тях
искат ирландски паспорти, а след тях се

нареждат желаещите за германски.
Германски паспорт може да бъде
придобит лесно от човек, на който
поне един от родителите е от германски произход. Другият начин е чрез
пребиваване в страната за определен
период от време. Той е значително
по-сложен и изпълнен с препятствия,
но за много хора е по-търпим, отколкото престоя във Великобритания след
"Брекзит".

кардо смята, че евентуално второ допитване трябва да бъде проведено чак след
като Лондон и Брюксел се споразумеят за
условията около "Брекзит". Според него
гласоподавателите трябва сами да решат
дали да останат в ЕС, след като научат
какви ще бъдат последствията при излизането от него. По думите му много хора,
гласували за оставане, могат си променят
мнението, ако сделката за излизане се окаже различна от очакванията им.
Модел, обратен на този на Гренландия,
е втората опция пред Гибралтар. При такава ситуация териториите на Обединеното кралство ще се предефинират така че
Шотландия, Гибралтар и Северна Ирлан-

дия да останат в ЕС, а Англия и Уелс да напуснат.
През 1985 г. с такова решение, но в
обратна посока, Европейският съюз
позволи на Гренландия, която е датска
територия, да излезе от общността.

Могат ли
фермерите без
работницичужденци?
60 хиляди идват всяко
лято за сезонна работа
Хиляди работници във фермите
на Великобритания идват от страни-членки на ЕС всяка година. Но след
резултата от референдума на 23 юни
остава много въжен въпрос – какво
ще се случи с тях? Дойдоха несигурни
времена и ето защо

Някои работници ще се
нуждаят вече от визи
Фермери се притесняват че
няма да има работна ръка
И все пак имаше много фермери,
които гласуваха за „Напускане”
Фермата може и да има английско
име, но тракторът е американец, а човекът, който го управлява може и да е
българин, пише Би Би Си. Иван, това
не е истинското му, посочва изданието, е работил в Cambridgeshire през
последните 9 сезона. И засега не се
притеснява какво ще се случи с него,
защото работи добре и досега не е
имал проблеми. Смята се, че 60 хиляди работници-чужденци идват на Острова всяко лято. А вече някои от тях
са напуснали фермерите, за които са
работили, аргументирайки се с вота на
23 юни. Фермери, гласували за „напускането” на ЕС са убедени, че дори след
„Брекзит”-а ще могат да наемат лесно
чуждестранни работници. „Ако някой иска да дойде и да работи тук и го
прави добре, няма как да бъде спрян” ,
твърди Робърт Лау. „Ние не можем да
съществувам без чуждестранна работна ръка, ние нямаме достатъчно хора,
особено на север, където растат зеленчуците”, казва той.
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Защо Тереза Мей е най-подходящият
кандидат за поста на Камерън?
Коментар на Daily Mail

24

юни със сигурност беше най-принизяващият ден за съвременната
политика. Ден на предателство
и опортюнизъм и от двете страни на парламентарната зала. Ден, в който валутната
стойност на политическия дискурс се обезцени още повече. След референдума, който
можем да характеризираме като порочно
враждебен, ненужно хиперболизиран и смехотворно нечестен, бруталната истина, според нас, е една – общественото доверие към
политиците удари ново дъно.
Консерваторите, които само преди 14 месеца постигнаха победа и триумфираха, днес
са разкъсани отвътре, докато пародийната
опозиция започва една ужасна гражданска
война. Но нека оставим настрана лейбъристите. Те си заслужиха този позор. Консервативната партия е тази, за която ние се
тревожим, тъй като се стремим да се занимаваме с нещата, които интересуват широката публика. Защото и двете в момента се
опитват да успокоят страстите и да се справят с вътрешните разделения, с които можем
да характеризираме Великобритания след
референдума.
И ето защо ние от „Дейли Мейл” вярваме,
че Тереза Мей трябва да стане лидер на консерваторите. При нормални обстоятелства
нашата медия би се поколебала да изрази
подкрепата си към конкретен човек толкова
рано, преди да е започнало гласуването. Но
каквито и да са тези времена, в които живеем в момента, те са всичко друго, но не и
нормални.
Измежду всички кандидати, които заявиха, че искат да заемат поста на Дейвид
Камерън, ние вярваме, че единствено г-жа
Мей притежава необходимите качества и
опит, нужни за обединение както на партията, така и на страната – и, по възможност,
да даде началото на нов, по-чист и по-честен
начин за правене на политика.
Действително, както и самата тя признава, тя не принадлежи към онзи тип „вълнуващи политици”, харесвани от масите. Но,
честно казано, на гражданите вече им дойде
до гуша от политически вълнения, особено

през последните няколко седмици – несъмнено са се запасили за половин век напред.
Има още много неща, които г-жа Мей не
е. Но това са все неща, които могат да бъдат
причислени към най-силните й качества.
Като дъщеря на викарий, тя не е отраснала като член на привилегированите класи
от обществото, затова е трябвало сама да
си проправя пътя към успеха, след като завършва училище с пълно отличие. Тя буди
възхищение и надежда у много други млади
хора, които, точно като нея, са родени без
много привилегии, но с брилянтни умове.
Освен това, тя не е член на престижни
клубове и не е от хората, които ги насърчават. Ако бъде избрана за лидер на консерваторите и премиер на Великобритания, тя
със сигурност няма да степенува хората по
класа, а по достойнство и лични заслуги.
Нейните политически възгледи не са крайно
десни, противоречиви и разделящи хората,
нито зависими от каквито и да било идеологии. Нейната кариера включва предимно
твърди и прагматични социални постижения, например Законът за съвременното
робство, който засяга трафика на хора и
процедурите около издирването им, които
масово са смятани за загуба на време на полицейските служители.
Преди всичко обаче, тя не вярва в машинациите, празните приказки и въздушните послания, които се преобръщат, за да
захранват 24-часовия новинарски цикъл.
Ако тя успее да представи нов тип политика,
по-сериозна и основаваща се на истини, милиони британци, които са изгубили вярата
си в почтеността на политическите процеси,
ще й бъдат благодарни.
Дотук с това, което Тереза Мей не е. Що се
отнася до това, което е, можем със сигурност
да я определим като сериозна жена, която
спазва етиката в работата си и притежава
огромен капацитет за усилена работа, както
и способност да забелязва дребните детайли
и да вниква в тях. Именно затова, а също и
заради железния си характер, тя е смятана за
следващата Маргарет Тачър.
Г-жа Мей е натрупала завиден политически опит като вътрешен министър на Великобритания, но по-важното е фактът, че

тя е изключително смела. Без да се страхува
от последствията, тя преследваше до край
най-болните звена на корупцията в страната
и успя да разреши проблеми, с които никой
от предшествениците й не се справи. Именно тя беше човекът, който взе решението за
екстрадицията на опасните радикални ислямисти Абу Хамза и Абу Катада.
Струва си да припомним и факта, че точно тя отговаря за борбата с организирания
тероризъм, и то във времена, когато самоубийствените бомбени атентати са световна
заплаха, а процентът на политически мотивираните престъпления никога не е бил
толкова висок. В това отношение нейните
успехи се виждат и до днес.
Действително, контролът над миграцията е една от слабите й страни като министър, но старанието й в това отношение все
пак е забележително. Това, което я отличава
от повечето й колеги обаче, е фактът, че тя
обръща внимание на лошите статистики и
съсредоточава усилията си върху свалянето
на негативните стойности в тях. Освен това,
Мей има свои виждания и намерения за важни неща, които са били пренебрегвани от
консерваторите твърде дълго. Тя казва:
„Ако произхождате от обикновено семейство от средната класа на работещите хора,
животът за вас е много по-труден, отколкото повечето политици си представят. Честно казано, не всеки в Уестминстър осъзнава какво представлява този живот и точно
затова е важно да се каже на някои хора, че
това не е просто игра. Това е сериозна тема с
последици за живота на хората.”
Едва ли е имало друг момент, в който тези
думи да са били така необходими.
Да, разбира се, привържениците на идеята за „Брекзит”, които, според резултатите от
референдума, са повече, вероятно ще предпочетат новият премиер и лидер на консерваторите да защитава тяхната кауза, докато
Мей през цялото време остана твърд привърженик на противоположната. Докладът,
от който са взети цитираните й думи, яростно защитава тази идея, но въпреки това той
е насочен към хората и техните трудности,
независимо от това как са гласували.
Привържениците на Тереза Мей са твърдо убедени, че тя е човек, който държи на думата си. Така че щом тя казва „Брекзит означава Брекзит”, със сигурност няма да обърне
гръб на обществения вот и ще го уважи, поставяйки на първо място демокрацията, за
сметка на собствените си възгледи.
Ако г-жа Мей застане начело на консерваторите, съществува голяма вероятност
тя да постави един от защитниците на идеята за „Брекзит” начело на преговорите за
по-добри условия след напускането. Което
ни отвежда към Майкъл Гоув, който със сигурност е идеалният човек за това. Ние от
„Дейли Мейл” изпитваме огромно уважение
към г-н Гоув, който показа героически усилия в борбата за повишаване стандартите
на британските училища в качеството си на
образователен министър. Същото старание
той показа и като правосъден министър, а
по време на кампанията за Излизане беше
търпелив, компетентен и винаги се аргументираше добре по време на дебатите. Въпреки
че ние вярваме, че той допринесе за резултатите от референдума, които все още смятаме

за правилните за страната ни и за Европа, не
виждаме перспектива г-н Гоув да се справи
като лидер в тези турболентни времена.
Не се съмняваме, че Гоув има основателна
причина да желае да саботира Борис Джонсън в „наддаването” за №10. Бившият кмет
на Лондон неведнъж е показвал, че има защо
да се съмняваме в думите му. Отдавна подозираме, че той не е достатъчно сериозен
политик в тези сериозни времена, когато е
нужен именно такъв. Не сме сигурни и дали
той би бил достатъчно отдаден на публичните си задължения и би обръщал достатъчно
внимание на детайлите, които днес са важни.
Въпреки това сме убедени, че който и път да
избере оттук насетне, той ще се справи и ще
продължи напред. Борис винаги е знаел как
да се грижи за Борис.
Що се отнася до Андреа Лийдсъм, която
също като него упорито защитаваше кампанията за „Брекзит”, можем да кажем само, че
тя притежава впечатляваща автобиография,
но със сигурност е жена, с която трябва да
се внимава. В качеството си на министър на
енергетиката обаче, тя не притежава необходимия политически опит за най-престижната позиция във властта. Освен това, преди
провеждането на кампанията за референдума, нейното име дори не беше популярно.
Що се отнася до Лиъм Фокс и Стивън Краб,
вярваме, че имат потенциал, но нямат никакъв шанс за победа.
Заключението ни отвежда единствено
към Тереза Мей. Не се съмняваме, че ако тя
победи, през следващите месеци ще спорим
с много от изказванията и решенията й, но
все пак искрено се надяваме, че ще се справи. Защото страната ни се нуждае от солидна
и твърда ръка. За доброто на Консервативната партия, която рискува да се пропука,
и в името на една по-толерантна Великобритания, която в момента е разделена, ние
вярваме, че политиците и нацията трябва да
се обединят и да застанат зад г-жа Мей колкото е възможно по-скоро. Защото нуждата
от нова ера на по-чиста и честна политика
никога не е била по-осезаема.

18 Полезно
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ългоочакваният отпускарски сезон,
свързван от повечето хора с почивка
на морето, най-после дойде. С него
неизменно идва ходенето по плажове, басейни, пътуванията и, разбира се, желанието за
подобаваща визия. За лятото влизаме във
форма, освежаваме гардероба с нови цветни тоалети, рискуваме с нова прическа или
различен цвят на косата и стягаме багажа
за мечтаната екскурзия. Неминуемо обаче
идват няколко препятствия, за които трябва
да бъдем подготвени да действаме възможно
най-бързо и адекватно – за да не губим от
ценното си ваканционно време, което минава по-скоростно и от обедната почивка.
Няма нищо по-лошо от това да сме на почивка и да изгорим още първия ден от жаркото слънце, за което сме бленували. Или пък
да запушим телефона си с пясък и той да спре
да работи. Да бъдем нахапани от досадни
комари или да изгубим някоя своя ценност.
За да не ви се случи всичко това и да бъдете
улеснени, запознайте се с нашите безценни
съвети и трикове, които ще ви гарантират
перфектната лятна ваканция!
1. Бебешката пудра ще ви стане
най-добрият приятел по време на почивката, затова не забравяйте да я вземете! Нали
знаете как цяла зима си мечтаем за усещането на топлия морски пясък по кожата ни, но
когато се прибираме от плаж, съвсем не мислим така. Ако изпитвате затруднения с изчистването на пясъка по тялото си, решението е просто – трябва да натъркате бебешка
пудра по местата, където той се е насъбрал.
2. Запасете се с пликчета с цип за многократна употреба. Те ще ви бъдат изключително полезни, когато сте на плажа. В тях
можете да си сложите мобилния телефон,
като по този начин хем ще имате възможност
да го използвате по всяко време, хем ще го
предпазите от водата и пясъка. Не забравяйте да поставите и фотоапарата си в подобно
пликче, за да си спестите неприятен инцидент.
3. Пазете чистота на плажа! Вземете
със себе си пластмасова кутия, предназначена за мюсли. В нея можете да изхвърляте всичкия си по-дребен боклук, за да може
да не се лутате за кошче и в същото време да
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запазите райското място, на което се намирате, във вида, в който сте го заварили. Найлоновите пликчета са по-неудобен вариант,
защото могат лесно да бъдат издухани от вятъра. А едва ли през почивката ви ще ви се
тича след боклуци.
4. Когато се събувате на плажа, оставяйте чехлите си обърнати надолу. Освен ако не искате да подскачате и да се провикнете от изненада, когато установите, че са
се нагорещили прекалено много от слънцето.
В случая ходенето по пясъка едва ли ще бъде
по-добрият вариант.
5. Дръжте слънцезащитните си продукти отделно от останалите неща.
Няма да съжалявате, ако отделите повече
старание около съхранението на козметичните си продукти. Първо, когато ги опаковате в куфара преди да заминете, непременно се
уверете, че са затворени добре и са в отделни пликчета. После, когато ги приготвяте за
плажната чанта, направете същото. Едва ли
искате мазно олио или крем по любимата си
книга, нали?
6. Дръжте батериите си в хладилник.
Няма нищо по-вбесяващо от това батериите
на вашето (или на детето ви) любимо технологично устройство, с което планирате да се
забавлявате на плажа, да се повредят от горещината. Затова е най-добре те да стоят в хла-

5 съвета
за правилна слънцезащита

дилник, а когато сте навън – в хладилна чанта. Повечето типове батерии са способни да
запазят свойствата си при всякакви условия,
ако по-често се държат на студено. Имайте
предвид, че това не важи за обикновените
алкални батерии.
7. Крийте ценностите си, когато сте
на плажа. Добър трик е преди да отидете на
почивката си да си запазите шишенца или
кутийки от лосиони, кремове или шампоани,
които не са прозрачни, да ги измиете добре,
да изрежете дупка след това да ги използвате като места за криене на ценни за вас неща,
като например пари и ключове. Никой няма
да иска да открадне шампоана ви, бъдете сигурни. Най-важното нещо на плажа е да сте
спокойни – погрижете се предварително за
това!
8. Искате косата ви да стане по-светла от слънцето по време на почивката
ви? Помогнете на този процес, като използвате прясно изцеден сок от лимон, който можете да втриете в косата си на местата, където искате да изсветлее. По този начин ще си
спестите пари от едно ходене на фризьор за
желаните кичури.
9. Предпазете се от досадните комари, като намажете тялото си с бебешко
олио. В случай че търсите бюджетна алтернатива на спрейовете за тяло против комари,

1. Изберете правилната за вас формула.
На пазара се предлагат слънцезащитни
кремове, лосиони, гелове, спрейове и олио.
Разнообразието е огромно, но най-важното нещо е да изберете правилната формула
според вашия тип кожа. Посъветвайте се със
специалист, ако не знаете какъв тип кожа
имате. Съобразете се и с това дали кожата
ви е тъмна или много светла. Ако сте от втория тип, задължително си вземете крем или
лосион с по-висок фактор. Ако сте с по-тъмна кожа, отново не пренебрегвайте слънцезащитата.
2. Купете слънцезащитен продукт на
марка, която познавате и на която се
доверявате.
Ако се чудите дали да изберете новия революционен продукт, който се върти на рекламите по телевизията, или старото, добре
познато и често използвано от вас средство
за слънцезащита, спрете се на второто. Няма
място за рискове, когато става въпрос за защита от слънчево изгаряне. Помнете, че не
винаги цената и модата определят качеството.
3. Снабдете се с различни видове
слънцезащитни продукти за

които миришат ужасно и не се вписват с уханието на лято, за което сте си мечтали, това е
най-доброто и сигурно средство. Освен това,
така ще хидратирате кожата си и тя ще бъде
по-мека и приятна на допир.
10. Можете да използвате йогурт
или чай, за да третирате слънчеви изгаряния след плаж. Тези две неща ще станат
вашия най-добър приятел, ако сте от хората,
които забравят да се намазват със слънцезащитно мляко или лосион за след слънце. Билковият чай и натуралният йогурт успокояват
локациите, където слънцето ви е опарило, и
са идеален помощник при спешни случаи, когато нямате нищо друго под ръка. Ефективно
средство е не само торбичката чай, но и самата течност – просто напоете стара тениска с
нея и я поставете върху изгорената зона.
11. Не забравяйте за хидратацията!
Добра идея за лесен начин, по който можете
да хидратирате тялото си, е често да си слагате мокра кърпа върху различни зони на
тялото. Освен че ще се разхладите, ще поддържате влажността на тялото си. Не забравяйте и очевидния начин за хидратиране,
който често се пропуска – минимум 2 л. вода
на ден. Чудесен трик в случая е просто да се
снабдите с двулитрова бутилка и да си поставите за цел да я изпиете до края на деня. Ако
имате хладилна чанта, ще бъдете значително
улеснени в това начинание.
12. Използвайте кокосово масло, за
да се справите със заплитащата се
коса. То има стотици приложения, но едно
от най-полезните за лятото е именно това,
което е свързано с поддържането на косата
мека, подредена и лесна за разресване. Така
че не забравяйте да си го сложите в плажната
чанта и да се мажете редовно с него – косата
ви със сигурност ще изглежда добре на снимките!
13. Ако се чудите как да предпазите
прахообразните си козметични продукти от чупене и трошене, когато пътувате, просто поставяйте в самите кутийки
плоски памучни тампони. Така със сигурност
пудрите, ружовете и сенките ви ще останат
непокътнати и няма да се тревожите за тях.
Същото можете да правите и ако носите грима си в плажната си чанта.

различните части от тялото си.
Ако се притеснявате да поставяте
слънцезащитния си лосион в зоната на
лицето, не го правете. Купете си специален крем за лице, който да слагате не само
когато сте на плажа, но и преди да излезете навън.
4. Уверете се, че използвате продукт
с фактор минимум 30.
Имате тъмна кожа и смятате, че няма
да изгорите от слънцето, независимо колко време стоите на плажа? Няма такова
нещо. 30-ти фактор няма да ви попречи
да се сдобиете с безупречен тен, дори
напротив – ако сте избрали качествен
продукт, ще ви помогне да стане по-равномерен.
5. Ако често влизате да плувате,
купете си продукт с фактор, който е
водоустойчив.
Независимо дали сте на море, или на
басейн, ако сте от хората които често
влизат и излизат от водата, едва ли ще ви
се занимава постоянно да се мажете, за да
не изгорите. Ето защо е важно да се уверите, че сте се снабдили с водоустойчив
лосион или крем.
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отзаневрон
към
Рачо
дажеЗлатна
са да
много.
Примерно
по целия
тебе, не
да са
семалко.
ожениСигурно
за Великата
Америка,
която
бълганеврон,
синапсите
между
невроните
ми
започватнещо
да за
свят
сигурноче
десетина
хиляди
които
рите има
забравиха,
се нарича
САЩчовека,
и е само
едназнаят
пета част от
трептят
от акционние,пчеотенциали
иструва,
така нататък.
него…Но…странното
на
нас
ни
се
че
пак
никой
не
територията на двата континента, носещи това име.
Лошо
ли е това, че едно момиче е отишло на бала
знае
за него…
Всеки българин познава по някой американец. Гордост в
си с- Нещо
роклянеотмога
петнайсет
хиляди?
мили
да разбера…мъчиМисленето,
се с моята мисъл
Диди.
семействата
е семейният
американец,
който
е бил на гости
дами
и сладки
господа,
не е сериозно
занимание,
- Ами
представяш
ли си…може
да има примерно
куп хора,
веднъж,мислим
преди
пет
и е ял
/как
ли го накарахме,
колко
когато
за години
тованегови
откъде
да минем,
за да избегнем
живеещи
в Аржентина,
преки
наследници…просто
сладък беше само!/
шкембе
предполагам,
въобще
не знамчорба!
да има нещо
– нотова,
нали
задръстването
в центъра.
Мислене
аз такова
наричам
Българските
мъже
завиждат
на американците
и поради
знаеш
– много български
преселници
от За
20-те
години
което
разрешава
морални
въпроси.
лошото
иживеза
тази
причина
ги
подвеждат
да
пият
заедно
огромни
колият
в
Аржентина.
И
примерно…има
няколско
десетки,
доброто. Лошо ли е едно момиче да има толковакоито
скъпа
са
негови
И че
те го
знаят! Тоест не
– знаят
и вИ
чества,
тапотомци!
да се види,
американците
могатгодадаже
пият.
рокля.
Аржентина…
И първата -ми
реакция, първата
мипадат
мисъл,
която а
действително
американците
повръщат,
на земята,
- Ама тук –не
го знае
никой!
–смеят
ядосва
се лекосе
Диди.
естествено
както
всяко
бързо
появило
нещо
е българските
мъже
доволно
се
и продължават
да–пият
- Напротив!
Всички учени-филолози
сигурно
го знаят…
банална
и
безинтересна
–
е
:
Лошо
е!
Глупаво
и пошло е
горди победители!
историците…много
от библиотекарите…възрастни,
образослед
катотова,
има американците
толкова
бедни
Освен
нехора…
разбират от футбол! Ха! Ха,
вани
хора…има,
има
Диди…даже
България
е
голяма…нали
като му
съм
човек,
който много
мрази банал- си
ха,Но
ха! тъй
На човек
иде
да се пръсне
от
смях.
представяш
– седем
милиона
човека!
Ако
решиш да(знаете
се ръкуваш
ността
и
винаги
е
бил
любител
на
парадокса
ли
Понякогащезати
американец
да се приеме и българинът,
с всичките,
отнеме надможе
три години!
какво
е
пара
докс?
–
докса
означава
„общоприетото,
живял
повече
от една даже…И
година в какво
САЩ,целиш
но само
заместител
- О, ти
си изчислил
дакато
ми покажеш
с
това, което се приема ей така – за естествено, пък ако
и само в случай
на тежък
недостиг
тия…странни
мисли?
– пита
Диди ина
меамериканци.
гледа под око.
ще да е пълна глупост“; а пара означава – от другата
-Ако
Искам
да те
насоча къмвдве
неща. Първо
– че
наистина
аз бях
американец
България
нямаше
дание
се суетя,
а
страна,
на противоположната
аз започнах
да си
не
сида
даваме
сметкасексуални
колко голям
е страна)
света си всички
колко
разнообразен.
щях
осъществя
контакти
хубавички
мисля
Аима
ако60
това
момиче
беше раздало
приТа
самоивтака:
Китай
милиона
пианисти,
Диди!
български
момичета,
които
ми се
натискат.
Тези
с изрусените
мерно
тия
петнайсет
хиляди
на,
да
речем
–
сто
- Ама то в Китай всичко е…там всичко е по шейсетбедни
милиона
коси, тези
с почернените
коси,да
тези с впитите полупрозрачни
човека?
Всеки
от тях
щеше
– пренебрежително
се смее
Диди. си плати тока или нещо
панталони,
които
се
носят
с
прашки
отдолу
/с
безхитростнодруго
половината
дазаизпият
парите, вдругата
- Нотам,
както
предполагамщяха
– дори
Рачо Славейков
Арженто обяснение,
че така
било
по-удобно/
всички тези,
коиполовина
дадесетки
гиим
изядат
въвМоже
вид на
македонска
тина
знаят щяха
няколко
човека.
исстотици.
Предстато
страшно
харесват
у
мене
не
друго,
а
личността
ми
/пак
ми
наденица.
След
това
те
щяха
да
забравят,
че
въобще
са
вяш ли си? Но ние въобще махваме с ръка и за нас това е нищо.
идва датия
изсмея
грозно/,
а личността
ми еда
прекрасна
с това,
имали
пари. ужасна
Но не,масовост
не…Всъщност
нека
не забраСветът
ссенеговата
ни кара
смятаме
само
с
вяме
товаВсичко
много
характерно
човешко
качество:
Когато
че е личност
на американец.
Тоест,
занезначително.
да зарадвам
българите,
милиони.
друго
ни е дребно
и
-им
кима
получиш,
или
започваш
даДиди.
искаш
още и да и
сегрозните.
сърдиш,
бих- Аха…разбирам…
оправил
всичките
жени.
Без пъпчивите
-ИАосвен
другото
е…че
ми енамразваш
тъжно,
че има
пейка
че не
ти
дават,
или
направо
тоя,
който
ти е
това
щяхнякак
да унижавам
българите,
като
сес Петко
дъри
Пенчо,
а
Рачо
не
е
там.
И
си
мисля
–
кой
решава
кой
ще
има
дал.
жа любезно с тях. Знам че те, българите, започнат ли да се
паметник…а
кой един
– не? с друг,
После
си помислих:
А недаможеше
ли това
момиче да
държат
любезно
не се наричат
приятелски
- Ами
Петко
Пенчо сана
по-заслужили,
явно.
– или
прозява
се
даде
парите
заилечение
някое
дете
старец
“педерас”
и “свиньо”,
работата
отиваболно
на лошо.
Работата
отива
Диди.
Тя е млада и
не се
интересува
от хора, в които не може да
или
паралитик
или
Бог
знае
какво?
навлюби
бой. Заили
българина
любезното отношение е неестествено,
се
да намрази.
И мислех.
плаши
го
и
го
обижда.
- Да
А койМожеше.
решава кой
заслужил? Идакакво
значи „заслуИ
сибе.
казах:
Аевсъщност,
го вземат
Всъщност,
какво е да си американец? Това означава да
жил“?
Я виж
това.
дяволите,
защо
в България стана такава стабилна и
говориш
на английски
да иимаш
ирландско
- италиански
И аз бръквам
в джобаи си
изваждам
джиесема
влизам в
общоприета
практика
(тоест
– приема
се безси,
никаква
интернет
и изваждам
статия
за Рачо.но
Там
пише:
или
унгарско
еврейски
произход,
да
нямаш
желание
съпротива, без възмущение, дори без учудване) товада
Рачо
Петков Славейков
е български
военен деец,ипублицист
си припомняш
корените
си.
Да ядеш
царевица,
хора
да дават или
да събират
парихамбургери
за лечението
на
и
преводач.
Роден
емикровълнова
на 15 май 1857 печка,
годинаполуфабрикати
в град Трявна в и
китайска
храна
за
други хора? А и сами да си събират пари. Когато се
семейството
на Петко Славейков. Между 1870-1872 година учи
пица за вкъщи.
разболеят.
А лекарите
без
даНиколаев.
си искат?По
в Роберт колеж,
а след това
и вникакъв
гимназиясвян
в град
А когато най-великата
страна
в света
те призове,
да и
При
че има
здравно
осигуряване
времеположение,
на Руско-турската
война
от 1877-1878
година исекаси
записхвърляш
атомни
бомби
върху
градове,
в
които
има
предиммаси
и
какво
ли
не?!
ва като доброволец при княз Черкаски в руската армия. През
от внай-големите
болници
едно
леке –
ноВеднъж
училища
иедна
университети.
/Енола Гай,
самолетът
хвърлил
1883
година взавършва
Екатеринослав
Военното
кавалерийско
младо
докторче,
тлъстичко
и
самодоволно,
спилота
още
почти
бомбата
над
Хирошима
е кръстен
на майката
му училище.
Заминава
за Източна
Румелия,
къдетонастава
каванемутирал
глас
ми
каза:
А
ще
трябва
да
дадете
и
едно
много трогателно/.
лерийски
подпоручик. Взема участие в Сръбско-българската
малко
дарение.
Болницата
работеше
естествено
със от
война.
През
1887 година
се включва
в русенския
бунт,
част
Също
означава
да се интересуваш
от изкуство,
политика,
здравната
каса.
Всичко
в осигуряването
насмърт.
моя родофицерските
бунтове,
поради
което
е осъден
на
Избягва
наука - стига
да ги
дават
по
CNN
или
Дискавъри…
нина
беше
изрядно.
Болницата
беше нагло
богата.
Аз
в Русия,
където
завършва
висша кавалерийска
школа
в Санкт
на всичкото отгоре съм лекар и знам какво се казва в
Хипократовата клетва – да помагаш на колегите си и на
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Стандартни
отклонения с...

Калин Терзийски

РОК ЛИ

ПРЕКЪСВАМЕ
ЗА МАЛКО БИХ
РАЧО ПЕТКОВ СЛАВЕЙКОВ

Да се бориш за мир, но чак когато започнат да докарват
ковчезите с телата на твойте съграждани. Докато няма американски ковчези,
неамериканската
да Но
мре,мазничкото
на кого му
техните
роднини.
Не се говорипаплач
за пари.
дреме. Е, да…
докторче
хм – ами ако може и едно даренийце!
Петербург.
През като
1895 означава
година
с позволение
на
праДааз
си–американец
да пътуваш
побългарското
света
с лекота,
И
едър
бик, ядосан,
стар лекар,
го попитах
вителство
се
завръща
да
се
прости
с
баща
си
Петко
Славейков.
–снаряжен
ако искате
подаря
една
картина? Момчетоамесе
самодас ви
малко
снопче
от най-универсалното
Остава в България, но му е забранено да се занимава с военна
изсмя
по изделие
такъв начин,
че малко
оставаше
да му изриканско
- смолата,
слепваща
американската
нация
дейност и започва да превежда и пише публицистични творби.
бия
Питах: Добре, казвай, колко пари искате?
- съсзъбите.
снопче
долари.
По-късно
става
член на Демократическата партия и сътрудСъжалих
че не
допълних
„удоволствие
алчни свине
такива“. А той
Да
приемат
доларите
ти сСвързва
ресторантите
ничи на печатните
ѝ органи.
се и свлявото
крило нав
изведнъж придоби сериозен вид и каза: Аз съм лекар,
ВМРО.[1]. Пише за вестници и списания между които "Пряпоне
мога
сега "Мир",
да мисля
за някакви пари…Колкото
рец",
"Знаме",
"Демократически
преглед" и други. вие
Пише
решите.
Тоест
–
той
искаше
да
краде,
а на всичкото
статии и студии по военнополитически, военноисторически
отгоре
смяташе,
че муКореспондент
е под достойнството
си каже
и литературни
въпроси.
е на някои да
френски
и
колко
пари
иска дасътрудничи
открадне. на руския печат. Превежда
английски
вестници,
И така
нататък виживота
ни кратък.
творби
от английски
руски поети
- К. Улф; Т. Кембел; Н. В.
Гребел; М. Ю. Лермонтов; И. Карно и др.
Умира на 21 февруари 1931 година[2].

Разказ от Стефан Бонев

Т
В

Хърватска и в планинските села на Нова Гвинея. Да изследваш чуждите държави, да се наслаждаваш на странната им
диващина
храмове,
съвсем
по-различни
чийзТака си/екзотични
мислех и си
казвах:
Браво
момиченце.
Ти си
бургери, дори
липса
чийзбургери,
други
интересни
зарадвала
себе
си, на
показала
си какразни
човек
може
– пък
- Еха.
– казва
Диди,
след
като
е прочела.
неща/
да
следваш
чудната
си репутация
на гражданин
дори
ии поне
веднъж
в живота
си – да възхити
себе на
си,
Мхм.
Велик
човек…велик
живот,
какво
щепринцеса
кажеш? – казда
направи живота
да
бъде
и да
Най-Великата
Страна си
на разкошен,
Света - скромен
и непринуден.
вам аз.
се вози
в каляска.
Всъщност,
в началото безсрамно ви излъгах! Аз съм аме- И той също…е бил писател…- замислено рее поглед Диди
Спомних
си речта
нагодини
Чарли вВеликия
Чаплин „ Когариканец
и живея
от седем
България.
към планината.
Която
е просто
една от
стоте хиляди земни
то Да
заобичах
себе си“
и се усмихнах.
си
американец
в
България
е
чудесно!
планини.
И апропо. Аз също имам външна тоалетна. Нямам и
- И е бил…и си е… - казвам и въздишам - И всичко на тоя
айфон.
Но ебих
купил рокля за петнайсет хиляди за
свят е било,
и щесибъде…
бала.
Може
би
няма
да ми
отива – аз съм
старсичовек
- Само дето той не седи
на пейката…до
братчето
и до с
фигура
боксьор.
Но
смятам,
татко
си. на
Напенсиониран
площад Славейков.
– казва
тъжно
Диди.че красотата
оправя
Една
рокля.
- Нищо.
Те нещата.
са от бронз.
А ние
– като отидем, ще си го предА за правене
нафантазия.
добрини винаги има време.
ставяме.
Той ще е от
- Винаги като отида, ще си го представям седнал там. – усмихва се Диди, мислейки за себе си.

СВЕЩИ

огава се казвах Пиер и бях на двадесет години. Но
Стефан
Бонев
иначе
приятелите ме наричаха Пепито, понеже съм
приличал
на италианец.
Нямах нищо против. ГовоРазказ
от Марион
Колева
сичко
тук се намираше
в абсолютен безпорядък, какреха още, че съм имал затворен характер, и сигурно е било
то понякога се изразява жена ми. Старите, изметнати
вярно.
По времето, когато започна тази история, следвах
На Венета
от влагата мебели, стояха като случайно нахвърляни
медицина. Понеже не ходих войник, вече бях втори курс.
из цялото помещение. От ъглите се бяха навели разлепеКакво да
подари наподробност,
сватята за юбилея?
Жената се готви
Има
интересна
коятоцвят
непременно
ни иедна
отрупани
с прах тапети, за чийто
можеше датрябсе
да заминава
припреди
една от
дъщерите
си в Щатите.
Нещо,нещо
което
ва
да
спомена,
да
започна
разказа
си.
Имаше
спори.
да й напомня
заОще
корените.
Картина.
С къща да
от се
Жеравна,
или
особено
в мен.
дете
бях навикнал
вглъбявам
Стаята
имаше
дваотпрозореца.
Единият гледаше
към
от Боженци. Може да се помисли също за Созопол, или за
взадния
различни
докато
да серасли
чувствам
като
дворпредмети,
на къщата,
къдетозапочнех
някога бяха
домати
Ковачевица.
тях.
Можех да бъда
картината
на стената или
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вал да я заговоря на спирката, но не ми достигаше смелост.
Думите се оплитаха на езика ми, избиваше ме руменина.
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Стефан Бонев

А

ко ви се наложи да търсите пример за отрицателен
студент, винаги можете да се обърнете към Илиана.
Вече осем години кръстосва коридорите на института
и все още се намира на непреодолимата граница между втори
и трети курс. Две прекъсвания по слаб успех, едно по незаверен семестър, три по... Но по-добре питайте нея! Ще я намерите всеки ден в кафенето пред студентския стол. Иначе е
елегантно и изискано момиче. Носи се скромно, тиха е. Обича
да слуша, когато някой говори, независимо какво.
Илиана е отраснала при баба си. Родителите й са починали
при автомобилна катастрофа. По-добре не я питайте за това,
не знам как ще реагира. Работи като машинописка в някакъв
институт и от това се прехранва. Мога да ви кажа още, че държи самостоятелна квартира в центъра. Само не си мислете, че
може да ви огрее. Досега никой не я е виждал с момче. Движи
се навсякъде сама, отхвърля предложенията на колегите, но
не бих казал, че мъжете не я интересуват. За Илиана животът
е едно безконечно събиране на информация за света наоколо. Обича да слуша разговорите на хората около себе си, да
разглежда до най-малка подробност някой предмет, човек или
животно.
Понякога изпада в нещо като транс. Тогава потъмнелите
й очи започваха да гледат неразбиращо и уплашено, ръцете й
започваха да треперят, а устните мърдаха в някаква беззвучна
реч. Обикновено предчувстваше кризата и бързаше да се прибере в квартирата навреме, за да изживее всичко сама.
Веднъж се случи така, че кризата започна на един студентски терен. Беше късно и нямаше с какво да се прибере. В края
на транса си Илиана започна да говори разбираемо. Разказваше спомените, които беше събрала през последните дни.
Описваше най-подробно хората, които беше срещала. Всичко
подреждаше по общи признаци, правеше някаква необичайна
и безсмислена класификация на информацията, която притежаваше. Постепенно думите й загубиха яснотата си, станаха
объркани и непознати, като от някакъв чужд, неземен език.
След тази случка Илиана се изгуби. Понякога я срещахме
на улицата, но тя винаги намираше начин да кривне встрани и
да се смеси с тълпата. Нужни й бяха два месеца, за да забрави и отново да се върне при нас, станала още по-вглъбена
и по-тайна. В компанията не се говореше за случилото се.
Намирахме си други теми и се радвахме, че тя е при нас и ни
слуша.
Бяхме станали предпазливи. Започнахме безпогрешно да
долавяме момента, в който надвисваше кризата. Тогава един

И ВПРЯГ

Само леко е понапълняла, сигурно от семейния живот. Преди
изобщо не можех да си я представя като жена с дом, гледаща
деца, и заробена в кухненски грижи. Как се изменя човек...
Така и не разбрах защо тогава ме напусна и се омъжи за
Ясен. Просто една вечер в студентската си квартира намерих
вместо Елена една бележка с нейния почерк. Щяла да се омъжи
и ми желаела всичко най-хубаво. Всичко най-хубаво... Никак
не можех да повярвам и още по-малко да разтълкувам това.
Ясен беше предишният й приятел, но не знаех да са се срещали
по мое време. А до предния ден бяхме заедно, обичахме се,
карахме се за дреболии, после си прощавахме.
Дълго я търсих тогава. Не пожела да се срещнем, не искала
да ме вижда. От няколкото телефонни разговора в мен заседна
киселото й мълчание, което ме принуди повече да не я търся.
След по-малко от година се ожених и аз. Изпратих й покана за
сватбата. Не дойде, разбира се.
Този път тя ми се обади. Искаше да се видим, при това точно днес, никакъв друг ден не я устройвал. Затова и наех тази
квартира. Жена ми знаеше, че съм в командировка.
Елена пали цигара. Търся пепелник. Попадам на някаква капачка от дезодорант. Елена се усмихва. Димът дразни ноздрите
ми на непушач. Отказах ги заради детето.

от нас, предварително избран, й предлагаше да я изпрати до
квартирата й. Отначало Илиана приемаше с неохота кавалерската ни постъпка, но постепенно свикна. Започна да го
приема като нещо нормално и дори неизбежно.
След това дойде инцидентът с Янко. Една вечер тръгна
да я изпраща и после не се върна, както се бяхме уговорили.
Започнахме да подмятаме, че е останал при нея. Никой не го
вярваше, защото ни беше трудно да си я представим с мъж.
На следващия ден Янко закъсня за лекции. Беше страшно
блед и погледът му напомняше на нейния. През цялото време
мълча и гледа една точка в стената. Нещо ставаше с нашия
колега. Беше неразговорлив и мрачен. Започна да отбягва
компанията ни. Не искаше да даде никакво обяснение за
онази вечер. В края на семестъра прекъсна по слаб успех и се
запиля някъде в провинцията.
Всичко това се отрази на отношението ни към Илиана.
Вече никой не беше съгласен да я изпраща, но все пак го
правехме. Беше станало като неписан закон, който изискваше
безпрекословно изпълнение. Известно време не се случваше
нищо.
Веднъж се беше паднал моят ред. Отново тръгнах със
страх да не би да ме покани в стаята си. Дори вече си имах
няколко дежурни повода да й откажа. Този път тя наистина
ме покани. Опитах се да се оправдая с нещо, но думите се бяха
скрили някъде вътре в мен и не искаха да излязат. Напразно
търсех оправданията, които бях измислил. Не можех да се
съпротивлявам. Краката ми сами ме повлякоха по скърцащите стълби към таванската й стая.
Отначало всичко беше нормално. Пихме кафе, пушихме и
си говорехме. По-точно говорех аз, а тя ме слушаше. Стаята
беше обикновена, не открих нищо нередно в обстановката.
Бях се отплеснал и говорех за едно наше напиване, крайно
комична история, която винаги предизвикваше смях, докато я
разказвах. Илиана ме слушаше с такава физиономия, като че
ли описвах края на цивилизацията. Стана ми неловко и млъкнах. После отново нямах власт над думите и тялото си. Тя се
дърпаше, драскаше с нокти, а вътре в мен нещо се извиваше с
вързани ръце, гърчеше се, опитваше се да викне, но устата му
беше запушена.
Любехме се, без да желаем, измъчвахме се взаимно, стискахме конвулсивно потната плът на партньора си. Длъжни
бяхме да задоволим животинските желания на телата си.
Нямаше воля, нямаше мисъл. Бяха ни останали само лудите
инстинкти на зверове.
Заедно с псевдоудоволствието дойдоха и виденията. Около
нас се бяха надвесили лицата на приятели, познати, препо-

Стоим и гледаме джунглата зад прозореца. Защо сме пак
заедно? Какво може да иска от мен? Защо да подлагаме на
риск семействата си. Не трябваше да се съгласявам на тази
среща. Но може ли някой да откаже на Елена?
Тя се премества по-близо до мен и поставя глава на
гърдите ми. Познавам я - никога не се церемони. Ръцете
й отново съживяват в мен онова нещо, което някога беше
предназначено само за нея. Не се противя. Щом сме стигнали дотук.
***
Отварям натежалите си клепачи, за да разбера, че огънят
вече е изтлял, че е сутрин и че Елена току-що си е тръгнала.
Навън се отдалечаваше забързаният ритъм на токчетата й.
Ставам, навличам набързо дрехите си и хуквам след нея.
Улицата е пуста, още е хладно и летовниците спят. Само
файтонът с гумените колела се скрива зад ъгъла с магазинчето.
В стаята е непоносимо задушно. На празната маса се
откроява бялото петно на бележката. Типично в неин стил.
И както винаги лаконична: "От теб исках само едно дете.
Благодаря ти!"
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даватели, известни с пуританските си убеждения. Всички ни
сочеха с пръст, осветяваха ни с някакви прожектори, смееха
се злорадо и се потупваха съучастнически по раменете.
Не зная колко продължи това. Вече не можех да намеря тялото си в невероятната смесица от тела, бедра, гърди, хълбоци
и ръце. Лицата идваха все по-близо до нас. Някакви лигави
пръсти ни опипваха. Гадеше ми се. Сигурно съм викал.
Когато все пак всичко свърши, сред бученето на ушите си
долових все още възбуденото дишане на Илиана. Мъчително
извърнах глава към нея. Беше се търкулила в другия край на
леглото. С неописуем апетит поглъщах всяка подробност от
тялото й. Исках да го запомня, да го фотографирам. Взирах
се с широкоотворени очи в тъмните зърна, в полусянката на
хълбока, тъмната точка на пъпа, в лекия мъх по горната устна,
безкрайността на бедрата... Не можех да откъсна поглед. Всичко това се запечатваше в мен, но отделях ли очи от детайла,
усещах, че снимката не е пълна и се връщах отново и отново...
Трябваше да притежавам дори най-малкото и незабележимо движение. Едва доживявах до ритмичното повдигане на
гърдите, неволните трепвания на устните, нервните движения на клепачите, помръдването на пръстите. От мен беше
останал само изострен до пръсване поглед, поглъщащ всяка
клетка на тялото й.
Сутринта станах с болки по цялото тяло, виене на свят и
треперещи крака. Огледах се за Илиана. Беше се облякла и се
взираше в мен, седнала на масата. Косите й бяха разпилени
по раменете, веждите - мокри от водата, с която се беше мила,
лакът на палеца на лявата й ръка беше олющен...
Затворих очи и стиснах с длани слепоочията си. Отново
бях започнал да я изучавам. Имах чувството, че мога да я
наблюдавам години наред и всеки път да откривам нещо ново,
дребно и непознато.Впрочем това беше естествено, защото и
тя се променяше непрекъснато. Всяко ново движение беше
различно от предишните, косите й заемаха нови положения.
Полусенките и различната светлина променяха лицето й.
Днес лакът на ноктите е олющен, утре ще си сложи нов, ще
промени грима си. И всичко това трябва да бъде изучено и
запомнено. Но защо ми е необходимо? Та нали аз не изпитвам
никакви чувства към Илиана.
Трябваше да се направи нещо. Напрегнах малкото воля,
която ми беше останала и се облякох припряно.
А на спирката имаше толкова много неща! Една жена
държеше огромен букет, жълтият карамфил в средата беше
увяхнал. На лявата си буза жената имаше пъпчица. Колко
много подробности!
Напрегнах се и отклоних поглед нагоре, към небето. Само
там като че ли нямаше нищо интересно, което да ме привлече.
Утринният въздух поохлади мислите ми. Започнах да съзнавам, че това е болест. Болест, която се предава на четири очи.
Не винях Илиана. Жена е, не може да живее вечно без
мъж. Разбирах я, разбирах и Янко. Не е имал сили да издържи
това бреме от погледи, срещи, впечатления и предмети.
След няколко месеца Илиана стана моя жена. Беше трудно.
Нощем отново ни спохождаха кошмарите с многото лица,
но с тях като че ли свикнахме. Любовта си беше лично наша
и не ни интересуваше мнението на околните. Те като че ли
също разбраха това и след известно време престанаха да ни
досаждат.
Дъщеря ни се роди на Илинден и взе името на майка
си. Другото, което се случи, беше, че болестта изчезна от
само себе си. Налегналите ни грижи за детето, търсенето на
жилище, работата и изпитите в института изместиха всичко.
Просто нямахме време да събираме впечатления. Тези неща
оставихме на дъщеря си. Още от бебе започна да събира
информация за света около себе си. Когато порасна, често я
засичахме да стои зад гърбовете ни и да ни гледа. Не се опитвахме да я отучим. Знаехме,че е невъзможно.
Сега е на двадесет и седем. Кара осма година в съшия
институт, където учехме и ние. Крепи се на крехката граница
между втори и трети курс. Не й се завършва. Досуш прилича
на майка си, не само физически, но и по характер. Ако ви
трябва, можете да я откриете в кафенето пред стола. Вече не
знам дали наистина това е тя или майка й.
Впрочем, тя сигурно почти не ни помни. От осемгодишна я
отгледа баба й. Ние… загинахме при автомобилна катастрофа.
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Тъмната тайна за
щастието в Бутан
- Как да сме радостни колкото бутанци?
- Ключът към позитивните мисли се оказва
доста неочакван
- Вижте как се възприема в Азия една от
най-страшните теми в света

К

ралство Бутан е планинска страна в
Южна Азия. Намира се между Народна
република Китай и Индия. Бутан е една
от най-слабо развитите страни в Източното
полукълбо, но все пак страната се класира на
осмо място сред 20-те най-щастливи държави. Каква е тайната за това обаче, разкрива в
своя кореспонденция Би Би Си и журналиста
Ерик Вайнер.
По време на своето посещение в Тимпу,
столицата на Бутан, изведнъж се оказах пред
непознат до този момент мъж на име Карма
Ура, пред който изненадващо разкрих дори
най-дълбоките си тайни. Може би, защото се
казваше Карма, или заради тънкия въздух,
или защото ми е прилошало заради дългото пътуване, но реших да си споделя всичко
пред него. Бях почувствал няколко смущаващи симптоми: замайване, задух, изпотяване
на ръцете. Помислих, че получавам инфаркт
или полудявам. Може би, и двете. Така че,
отидох при лекаря, той ми направи изследвания и откри…
„Нищо”, казва Ура. Още преди да си довърша изречението, той знаеше, че страховете ми
са били напразни. Не съм умирал, или поне не
толкова бързо, колкото съм решил. Страдал
съм от паник атака. Това, което исках да знам

е: защо сега – животът ми се развива много
добре – и какво можех да направя по въпроса?
„Трябва да мислиш за смъртта поне пет
минути всеки ден”, отговори Ура. „Това ще те
излекува.” „Как”, попитах аз. „Това нещо, страхът от смъртта, страхът, че ще умрем преди
да постигнем това, което искаме или преди да
видим децата ни да пораснат. Това е което те
притеснява”. „Но защо ми е да мисля за такова
депресиращо нещо?”
„Богатите хора на Запад не са докосвали
мъртви тела,изгнили неща. Това е проблем.
Това е човешкото състояние – да избягва
трудните за него теми. Трябва да сме готови
за момента, когато ще спрем да съществуваме”.
Местата, също като хората, имат навика
да ни изненадват. Кралството в Хималаите е
добре познато за своята иновативна политика
за благоденствие. Там е въведена политиката
за Брутно национално щастие. Целта на новия индекс, вдъхновен от Брутен вътрешен
продукт, е да промени перспективата и да
покаже, че неща като опазване на природата,
запазване на културните и исторически ценности, са не по-малко важни за една страна от
икономиката й.

Бутан е наистина специално място ( и Ура,
директор на Националния научен център, е
също много специален), но тази „специалност” е повече нюансирана и, честно, по-малко слънчева от мечтаната Шангри-ла, която
ние си представяме. Всъщност, предлагайки
да мислим за смъртта един път на ден, Ура ни
спестява истината. Бутанци мислят за смъртта пет пъти на ден. Забележително наистина,
но дали това е ключът към щастието или Бутан е всъщност една страна на отчаянието и
тъмните сили, за която не знаем нищо?
Не е задължително. Някои доскорошни
проучвания показват, че да мислиш толкова
често за смъртта, може да е наистина смислено. През 2007година в университета в Кентъки група доброволци били разделени на две.
Едната група трябвало да мисли за болезнено
посещение при зъболекаря, а другата за смъртта си. После трябвало да съставят думи. Оказало се, че вторите имали нагласа да създават
много повече позитивни съчетания. Изводът
на учените е бил: „смъртта е постоянен психологически страх и автоматично системата
ни започва да търси щастливи мисли, с които
да го успокоим”.
Нищо от това не би изненадало Ура или
който да е бутанец. Те знаят, че смъртта е част

Само на половин час път от Лондон –
неразгаданото бижу Джърси
Перфектното място за плажуване е толкова близо и толкова различно

С

амо на половин час път от Лондон със самолет, Джърси
изглежда като от друг свят. В момента, в който крака ти
стъпи на този прекрасен остров, ще бъдеш посрещнат с
тюркоазено чисто води и чудесен плаж със ситен пясък. Джърси
има много разнообразен пейзаж, истинска изненада за остров,
който е сравнително малък. Малки и живописни градчета са обсипали крайбрежието с много предложения за туриста. Именно
там можеш да се потопиш в наистина приятни води, а вълните са
така подканящи. Ако сте малко по-смели бихте могли да се гмурнете надълбоко, но дори да не сте, почти е сигурно, че ще имате
затоплен басейн в хотела.
Това е прекрасно място да хванете малко тен и да хапнете сладолед.
Северната част на острова е със скали, които са много подходящи за снимки. А ако искате да похапнете свежа морска храна, ще
намерите гостоприемни заведения с чудесна гледка.
По Западното крайбрежие на острова може да видите много
сърфисти. Там е идеално за този спорт, ако сте му фен. Има и много сърф училища, ако сте начинаещи любители.
Що се отнася за хапването и пийването, може да намерите винария в северо -западно Джърси, където предимно се набляга на
земеделието. Тук можете да научите за традиционните технологии
за правене на вино. Ако сте тръгнали на дегустация, не забравяйте,
че трябва да плюете като отпивате, че иначе ще се напиете.
Дори за феновете на историята ще се намери нещо подходящо
и интригуващо. Например многото стари замъци, които трябва

задължително да се разгледат. Монт Оргьойл Касъл е например на
цели 600 години и е пазил Джърси при френската инвазия. Живописният Елизабет Касъл крие не по-малко изненади и датира
от 1600-та година. Джърси има живописна военна история и по
плажовете може да забележите много остатъци от крепости. Островът е бил окупиран от германските сили за цели пет години по
време на Втората световна война. Ще научите повече за това от
Военния музей, който представлява стар немски бункер и е много
интересен със своите стари артефакти.
Военните тунели също представляват вълнуващо предложение
за екскурзия. Подземните тунели имат много галерии,които разкриват части от историята на острова през годините на окупация.
Посетителите чуват интересни истории за евакуациите, скривалищата, депортирането и пленниците.
И какво е едно пътешествие, без да видите някое невероятно
животно. Разходете се до резервата Дурел. Сред акри зеленина,
дървета и езера, живеят дузина различни видове от примати,включително маймуни,шимпанзета и орангутани.
Къде да отседнете?
Най-добрата опция е града St Helier, който се намира в центъра
на острова. Има много магазини, кафенета и заведения. В града
има добри СПА хотели, от които може да избирате.
Как се стига?
Може да хванете полет от летището Гетуик с „Изиджет” за 70
паунда. Има и опция за ферибот, за тези, които искат да отидат
до там с колата си и да я шофират на острова. Ферибота тръгва от

от живота, харесва ли ни или не, и да пренебрегваме тази очевидна истина си има цена.
Образи на смъртта има навсякъде в Бутан:
икони, картини, литература. Никой, дори децата, не е защитен от тези картини или ритуалните танци, изобразяващи смъртта.
В Бутан когато някой умре, има траур
след кончината му от 49 дни, което включва
добре оркестрирани и режисирани ритуали –
по-добри от който и да е антидепресант.
И все пак защо „смъртта” е толкова „модерна” там. Ами първо има си очевидна причина – страната е толкова малка, но предлага
твърде много възможности да умреш. Може
да те убие силния вятър, опасни въртеливи
пътища, може да си изяден от мечка, да хапнеш отровни гъби и други подобни. Друго
обяснение е дълбоката вяра в Буда и в прераждането. Когато знаеш, че те чака нов живот, някак си краят на сегашния ти изглежда
по-приемлив. Както казват будистите: Не
бива да се страхуваш от смъртта повече отколкото при смяна на дрехите ти. Е, естествено будистите изпитват страх и тъга. Но докато
на Запад винаги търсим начин да „излекуваме” тъгата,бутанци приемат тъжните мисли
като нещо обичайно. Това е част от живота, а
не нещо което трябва веднага да „поправиш”.
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Разкрива ли походката
ни нашия характер?
- За много хора, начинът по който вървим определя
идентичността ни
- Престъпници разпознават жертвите си само по
крачките
- Всъщност, първото впечатление може да е много
грешно

А

ко си седите в бар и вътре влезе някой с походката на Джон Уейн, ще решите за него, че е много самоуверен
и корав човек, нали? Или, може би, ще имате
дори по-нелюбезни мисли за него. Което и
от двете да е истина, със сигурност няма как
да не си направите заключения за неговата
същност от начина, по който крачи. Психолозите разглеждат тези заключения, които
си правим за хората, от вече почти век и
според много техни проучвания, първото
впечатление, което си правим за човек е
именно заради начина му на ходене.
Но колко точни са тези наши изводи? И
какво още можем да научим за човек? Колкото и зловещо да ви звучи това, оказва че
може би, най-добрият човек, който може да
попитаме за това какво подсказва походката
ни е психопата.
През 80-те години, използвайки вече
модерни дигитални методи на изследване,
американски учени установяват, че със сигурност има два походки – по-младежка и
по-възрастна. Първите имат по-подскачащ
тип ходене, повече мятане на ръце, по-големи крачки и са по-бързи, като вторите ходят
доста по-бавно. И все пак, има случаи на
възрастни хора, които крачат младежки и

обратното. Тези, които ходели по-бързо и
по-рязко, били по-щастливи и се чувствали
по-добре. Затова и не можело лесно да се познае възрастта на лицето им.
Някои проучвания показват отново и отново как хората не спират да правят заключение за познати и непознати по начина, по
който ги виждат да взимат разстоянията, но
така и не се доказва тези изводи да имат някаква истина в себе си. Британско и шведско
проучвания правят рейтинги на хора, базирани на това какво мислят за тях хората,
наблюдавали походката им.
И тогава се затвърждава мнението, че хората които ходят по-отворено, по-свободно,
с по-големи крачки и по-бързо се движат, са
екстровертни, общителни и топли, а тези,
които вървят по-боязливо, с по-малки крачки и свити към тялото ръце са по-затворени
в себе си и с тях се общува по-трудно. Това
обаче се оказало погрешно, защото се оказало, че сред тези с по-младежко вървене има
доста срамежливи и необщителни хора, опитващи се да прикрият това с по-дръзко и
дори арогантно поведение.
При едно малко смущаващо проучване в
Япония през 2005 година мъже-доброволци били карани да докосват японки, като

Четири знака, че
сте перфектната
двойка

Л

1.Пътувате по един и същи начин
Това е най-сигурният начин да проверите
дали си пасвате. Добри двойки са тези, които
заедно обичат или пък НЕ обичат пътешествията и приключенията на пътя. Ако единият
от вас обича дълги пътувания с влак или кола,
а другият иска бизнес класа в самолета-това
означава, че често ще имате проблеми и разпри когато тръгвате на път. Като нищо подобни проблеми да се прехвърлят и към други
решения като дали да купите кон на детето ви
или да спестявате за образованието му.
2. Имате общи интереси
Може би изглежда интуитивно, но ако човекът до вас споделя вашите интереси и вълнения, това е добър знак. Това не означава, че

трябва да харесвате едни и същи картини или
музика – а просто например че и двамата обичате изкуството, независимо дали то ви допада в различни форми. Всичко е въпрос в това,
че ще прекарвате пълноценно време заедно.
3. Спазвате баланса
Перфектните двойки са тези намерили баланса между това единият да е „звездата“, а
другият да е „скалата“. Наистина сте подходящи един за друг, ако например мъжът обича
партита и забавления, а жената е наясно кога
могат да си позволят тези партита и забавления.
4. Вие сте с някой, който ви кара да
се чувствате добре
Изглежда като нещо абсолютно ясно –
трябва да сте с някой, който ви харесва такъв,
какъвто сте. Няма да повярвате обаче колко
много двойки живеят в непрекъснато напасване. Единият, за да се „хареса“ на другия или
просто, за да не го дразни. При такива двойки намирането на общи теми за разговор е
особено трудно. Затова е най-добре, когато
другият ви харесва такъв, какъвто сте и не е
нужно постоянно да се доказвате.

трябва да адаптираме начина, по който вървим към впечатлението, което искаме да
създаваме у човек? Някои учени съветват да
си изградим стратегия за вървене, така че да
не изглеждаме толкова уязвими, например
по-бързо и по-смело, нахакано. Много жени
се опитвали да се научат на подобна походка.
Но психопати, използвани в няколко
проучвания, доказват, че лесно могат да разпознаят когато подобна фалшива походка
се използва от човек. Така че, най-добре е
да бъдем себе си, а не да не се подаваме на
отчаяни и затормозяващи усилия от страх.

Скоро ще сядаме върху...
листа от ананас
Автомобилните седалки
на бъдещото не са това,
което очакваме

О

Защото любовта все пак
съществува
есно може да ги забележите във филмите – двойките, които наистина си
пасват добре. Но в истинския живот е
трудно да се разбере дали сте намерили наистина човека за вас. Понякога сме така оплетени във връзките си, че не си задаваме въпроса: Щастливи ли сме наистина?
Вижте 4 знака, че наистина сте намерили
любовта:

преди това ги наблюдавали
как вървят. Силният пол
признал, че е по-склонен да
прави неподходящи намеци на дамите, които вървят
по-бавно и по-малко отворено. Причина за това било,
че ги смятали за по-скромни и срамежливи и били
сигурни, че няма да им направят забележка, че са ги
докоснали.
Още по-притеснително
проучване показва как затворници можели да познаят дали техни съкилийници
са били жертва на атаки
преди само като гледат тяхно видео как вървят по
коридора. Високото ниво на
психопатия ги карали да обръщат много внимание на начина, по който
някой върви, за да си направят извода за тях
и така да разбират „дали срещу тях се задава
жертва или не“.
Изводът от всички тези изследвания е
че често това, което научаваме от начина,
по който се облича човек, или говори, или
ходи, не винаги е добър източник на информация за неговата личност и характерни
черти. Не бива да си правим изводи за него
само по тези черти. По-вероятно е да си направим фалшиви изводи, които да ни навредят в комуникацията със съответния човек.
Повдига се и още един въпрос. Дали

пциите за повърхностите на
местата за сядане обикновено
не отиват по-далеч от кожа,
материя, подобна на кожа, или ако се
намирате в ретро автосалон – велур.
Но това скоро може да се промени.
Работи се все по-усилено по създаването на нов вид материя, която е
по-лека, по- здрава и по-евтина и в
същото време не вреди на животните. Това със сигурност би променило
завинаги автомобилната индустрия.
Първата подобна революция вече се
е случвала. Това е станало през 1938
година, когато комерсиализиран е бил
найлонът.
И въпреки все повече увеличаващите се възможности, една от
най-често използваните материи е
именно кожата. Ако найлонът и някои текстилни повърхности предлагат
комфорт, хората приемат кожата като
символ на лукс. Сега, вкусовете се
променят и то бързо. Кожата толкова
често се използва, че вече не се приема като символ на някаква заможност.
А 1 % от американците са вече вегани
и екозащитници, и искат да се возят
в нещо, което няма да ги кара да се
чувстват зле.
Производителите на коли търсят
новаторски комбинации от удобство,
добър външен вид и издръжливост.
Науката е стигнала до там, че можеш

да създадеш наистина луксозна синтетична материя или да предоставиш
нови опции и плюсове на вече познати материали. Не че, му има нещо
лошо на велура.
Кожените седалки и нейните заместители имат навика да остават студени през зимата и да са лепкави през
лятото. Производителите обаче вече
стават по-умни и все по-често използвате материали, които страшно
много приличат на кожата, но нямат
нищо общо с нея. Като все пак успяват да запазят луксозния й външен
вид. Това правят от БМВ, Мерцедес и
Фолксваген, а материалите, които използват от Тойота доказано изсъхват
по-бързо и успяват да удържат напора на времето.
И тук стигаме до ананасите, но какво общо имат те? Всяка година светът произвежда 25 милиона ананаси.
Оказва се, че листата им, които обикновено се изхвърлят съдържат много
издръжлив материал, силен и гъвкав,
който може да се използва в текстил,
имитираш отлично кожата. В същото време ще е на две трети от нейната цена. Листата в момента идват от
Филипините, където се разделят на
фибри и биомаса, това се оформя в
цели квадратни парчета, третирани с
технология за водоустойчивост.
Подобни продукти, направени от
листа на ананас могат вече могат да
се намерят по магазините: има якета,
чанти, обувки, направени от ананаси.
А скоро и ще се возим на тях в колите
ни.
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Арестуват ТВ водещия Крис Еванс?
След като напусна
„Топ Гиър” проблемите
на легендата продължават
Бивша колежка на Крис:
Показваше си пениса
пред всички

К

рис Еванс напусна „Топ Гиър” след
като не можел да понесе мисълта, че е
обвиняван за сериозния спад на рейтинга на предаването. Легендата на Би Би
Си признал пред близки приятели, че му омръзнало да го критикуват и че депресията и
притесненията от проваленото предаване са
се отразили сериозно на личния му живот.
„Всеки отделен ден бе обвиняван за различни неща. Накрая просто си мислеше: „Айде,
разкарайте се и умрете!”., сподели негов приятел пред „Телеграф”. Еванс потвърди, че напуска предаването в понеделник следобед,
само часове, след като полицията съобщи,
че е разследван за сексуално посегателство
върху момиче през 1990-та година. Бивш
негов колега твърди, че е сграбчил гърдите й
и я унижавал, след като тя отказала да спи с
него. Оплакването било направено шест дни
преди да бъде подновено предаването през
май месец с ко-водещ Мат Гиър.
Крис, на 50, е един от най-добре платените водещи в Би Би Си. От компанията заявиха, че няма да бъде заместван. В социалните
мрежи Еванс написа: „Пожелавам им всичко
най-добро, направих всичко по силите си, но
явно не беше достатъчно.Мислеха, че са брилянтни, пожелавам им успех!”.
Еванс ще продължи да работи в Радио Ка-

нал 2, където води сутрешна рубрика. Еванс
дори посвети първото си шоу след оставката на екипа на „Топ Гиър”. „Вдишайте, издишайте и продължете напред”, пошегува се екс
водещият от Би Би Си. Жененият баща на
три деца, който не е арестуван до момента,
най-вероятно скоро ще бъде привикан за разпит по обвиненията срещу него. Миналият
месец сочената за жертва на Евънс разкри,че
той я тормозил, докато бил една от най-големите ТВ звезди на Би Би Си. Тогава той водел
„Голямата закуска” на Канал 4 и сутрешното
шоу на Би Би Си 1. В свое интервю пред вестник, тя споделя: „Крис искаше афера с мен,
но аз не пожелах, защото по това време той
имаше друга връзка. Така че ме изпрати в Ковънтри. Каза на колегите да не говорят с мен.
Държеше се гадно. Случваше се да сграбчва
гърдите ми. Отвратена бях от поведението

му. Крещеше ми и ме псуваше често”. След
случилото се тя била дълго време травматизирана и не можела да говори за това, което
е преживяла. Тя добавя: „Почти всеки ден се
събличаше гол. Вадеше си пениса и го показваше наляво-надясно.” Жената споделила за
проблема си пред адвокат преди около пет
години, но едва през май месец тази година
докладвала в полицията. „Знам, че трябваше
да напусна по-рано, но имах нужда от пари,
плащах си наема. Тормозил е и други хора, не
само мен”, сигурна е жената.
Самият Еванс е признавал, че се е събличал по време на официални срещи. „Това
беше много забавно”, сподели Крис през 2005
година.
Сега шоуто трябва да бъде спасявано от
Мат Ле Бланк. Звездата от „Приятели” стана
водещ на предаването съвсем скоро.

Емили Блънт се
радва на второ
дете
Емили Блънт роди момиченце!
Всъщност, детето се е родило преди
повече от две седмици, но двойката решила да запази в тайна известно време
благата вест. За да я съобщят те си избрали празничния 4 юли. Гордият татко
Джон Красински („Офисът”) се похвали за това, че е станал баща за втори
път в „Туитър”. Момиченцето се казва
Въйлет.
Сестричката й Хейзъл се появи на
бял свят през 2014 година. Явно малката Хейзъл вече не е толкова малка. Татко й сподели наскоро: „Говори. Говори
много. Прави някакви много смешни
неща. Дори имитира акцента на Емили”.
Влюбените гълъбчета разкриха,че
чакат дете през януари месец. Това обаче не спря Емили да работи.
Според „Дейли Мейл” двамата искат
да отглеждат семейството си на Източния бряг и вече са продали холивудския
си палат.

Лейди Гага с книжка на 30 години
Певицата благодари
на Господ

На точно 30 години Леди Гага се сдоби с
право да шофира. Певицата явно доста се е
забавлявала, докато е взимала уроците по
кормуване.
След години шофиране с разрешително
на обучаващ се, тя най-сетне се сдоби и с
официална книжка.

Тя сподели няколко снимки в Инстаграм
във връзка с радостното събитие. На една от
тях тя е коленичила встрани от колата, ударила е чело в земята и благодари на Всевишния.
"Взех си шофьорския изпит. Благодаря
Му!" бе придружаващият текст. Тя се съмнявала, че някога ще успее да издържи изпита, но ето, че усилията й са увенчани с успех.
Освен, че изпълнителката се сдоби с
книжка, звездата скоро ще си има и брач-

но свидетелство. Певицата ще мине под венчило
с 34-годишния Тейлър
Кини, звезда от сериала
"Пожарникарите от Чикаго". Двамата се сгодиха
през месец февруари 2015
година.
Пълните приготовления за брака са оставени в
ръцете на майка й.

Лейди Джуди Денч с първа
татуировка на 81 години
Лейди Джуди Денч доказва, че никога
не си твърде стар, за да сграбчиш момента
и да си направиш татуировка на 81 години. И това й е първата. Ветеранката актриса си написа на ръката carpe diem, като
подарък от дъщеря й.
Тя стана на 81 години през декември,
но чак сега стана ясно че си е направила
татус. Латинската фраза означава „живей
за момента”. Рисунката бе хваната на кадър по време на светско събитие, на което
присъствала. Татусът бил скрит под гривна.
„Това е моето мото: „Сграбчи момента”, сподели актрисата. Бившата звезда от
филмите за Джеймс Бонд и преди е споделяла, че иска да си направи постоянна ри-

сунка на тялото, като обмисляла да е някакъв индиански знак. Дори се пошегува,
че ще си сложи холивудския процудент
Харви Вайнщайн на задните части.
“Преди време много харесах един индиански символ, който ми казаха, че означава живот и любов. Каза ми го един оператор, с който работих, но тогава някак
ми беше нервно и напрегнато да предприема такава крачка. И даже си помислих, че
може да ме подвеждат, което ми се стори
много грубо”, казва още Денч. Скоро тя ще
бъде гледана в нова роля – във филм на
Тим Бъртън, който ще е по екраните във
Великобритания септември. Лентата се
казва „Домът за странни деца на мис Перегрин”.
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5 винарски изби в Англия, които си заслужава да посетите

С

едмицата на виното в Англия беше
преди малко повече от месец (28 май
– 5 юни), но това не означава, че не
можем отново да насочим вниманието си
към тази така изискана и приятна напитка, любима за мнозина. Независимо дали
сте почитатели на традиционните вина, на
пенливите или на розовите, няма да изгубите времето си напразно, ако се запознаете
отблизо с едни от най-добрите места, където се случва магията. Великобритания не е
страна, която се слави точно с тази напитка,
но без съмнение има какво да покаже, защото към момента разполага с 580 лозя – кое от
кое по-плодородни.
Ако решите да осъществите едно пътуване с цел изследване на виното и неговите вариации, можем да ви насочим към няколко
особено атрактивни дестинации в Англия.
Започнете разходката си от запад с избата Camel Valley в графство Корнуол. Това е
мястото, спечелило най-много награди за
прекрасните видове розе, чийто вкус е неописуем. В случай че си падате по пенливите
вина, вашето място е или избата Nyetimber
в Съсекс, или Hambledon в Хампшир. Има
много какво да видите и да почувствате със
сетивата си, така че следващият път, когато
ви хрумне да планирате „алкохолно-информативен туризъм” във Франция, замислете
се – има и по-близки дестинации, които не
са за изпускане.
Ето ги и нашите предложения:

правят едни от най-сполучливите пенливи
вина в цяла Великобритания. Почвите и
разположението осигуряват идеалните условия за отглеждането на вълшебния плод,
който е в основата на тези специални напитки. Там е първото лозе в страната, което е
посветено изцяло на „Светата троица” на
сортовете, подходящи за шампанско – Шардоне, Пино Ноар и Пино Мьоние. Турове се
правят само два пъти в годината, а предварителното записване за тях е задължително.

1. Nyetimber Vineyard,
Западен Съсекс
Уебсайт: nyetimber.com
Цели 170 хектара земя от Западен Съсекс
и Хампшир са заети от мястото, където се

3. Hambledon Vineyard, Хампшър
Уебсайт: hambledonvineyard.co.uk
Избата Hambledon е с богата история.
Там се произвеждат вина още от далечната 1951 година насам, когато любителят на

1. Danebury Madeleine Angevine, 2011
*Цена: £10.99
Ако сте почитатели на популярното
Alsatian Pinot Blanc, това вино със сигурност
ще ви допадне. Направено е от бяло грозде,
родено в сърцето на Loire Valley. Изключително леко и свежо на вкус е, с интересна
комбинация от аромати – цитруси, ябълка и
круша, които отварят небцето за много други: мандарини, праскови и деликатно ухание
на пъпеш.

2. Ridgeview Blanc de Noir, 2013
*Цена: £40
Смесицата между червените сортове грозде Пино Ноар и Пино Мьоние е балансирана
по майсторски начин, за да се получи тази
традиционна английска напитка за ценители.
Богатият плодов вкус, съчетан с по-земните
аромати, прави това вино много подходящо
за комбинация с по-тежки храни, като например агнешко или дивеч. В същото време
то е подходящо и за лятото, тъй като много

2. Chapel Down, Кент
Уебсайт: chapeldown.com
Ако вкусовете ви не се ограничават само
до качествени пенливи вина, това 22-акрово лозе ще ви се стори като най-хубавото
място на света за изпробване на различни
приятни и интересни напитки. Винарната
към него е известна най-вече като място за
любители на шампанското, но в нея могат да
се дегустират и различни видове вина, сайдери и дори бира. Ако сте ходили в ресторантите на Гордън Рамзи и Джейми Оливър,
може би сте забелязвали в листата с вина
името Chapel Down, което само по себе си
говори за качеството на марката. Офертите
за посещение са много интересни – има както предварително организирани турове със
специалист, така и дегустации, включващи
тристепенно обедно меню. Можете да отидете всеки уикенд, но трябва предварително
да заявите интереса си.

класическата напитка Сър
Гай Салисбъри-Джоунс се
е чудил какво да прави с
имота си, който се оказал
идеалното място за отглеждане на грозде. Резултатът
бил превъзходни напитки,
които се славят като първите комерсиални английски
вина. Конкретно пенливият вид, който се произвежда там, е сервиран често в
британските посолства по
света, както и в Парламента.
Туристическата обиколка
струва само 10 паунда, но си
заслужава – ще опитате различни видове вина и ще се
насладите на атмосферата,
където те се раждат.
4. Camel Valley Vineyard, Корнуол
Уебсайт: camelvalley.com
Тази изба е основана през 1989 г. от бившия пилот Боб Линдо и неговата съпруга
Ани. Тя е най-голямата в цяло графство
Корнуол. Ако се притеснявате, че може би
изглежда твърде претенциозна, можем да
ви успокоим – по време на тура ще се насладите на уникално спокойствие, защото ще
имате възможността да седнете на прекрасна тераса и да опитате вината, които ще ви
бъдат предложени, а именно най-хубавите.
Мястото е идеално за лятото, когато магията на разположението е особено осезаема.
Големият тур край лозята, придружен с дегустации, се провежда всяка сряда вечер и
струва 15 британски лири. Ако отидете там,
не пропускайте да си тръгнете с бутилка

Pinot Noir Rose Brut – най-продаваното им
вино.

върви и с по-леки морски деликатеси.

Съри Хилс (Albury Organic Vineyard) е едно
от малкото сертифицирани биодинамични
лозя в цяла Великобритания, а конкретното вино тази година спечели сребърен медал на престижните Decanter Wine Awards.
То е чудесен пример за едно от най-добрите пенливи вина на английския пазар, харесвано дори от кралица Елизабет Втора.
Било е поднасяно по време на събития
в нейна чест по време на празненствата
за 90-годишния й юбилей, което само по
себе си говори за висока класа, достойна за
кралски особи и ценители. Предимството,
което много го отличава от повечето вина
на пазара, е фактът, че не предоставя познатия изкуствено сладък плодов вкус, а в
същото време се усещат всички плодове в
него – череши, ягоди и грейпфрут, но без
натрапчивост.

5. Biddenden Vineyard, Кент
Уебсайт: biddendenvineyards.com
Това е най-старата комерсиална винарска изба в Кент, управлявана от семейство
Барнс от 1969 г. насам. Самото лозе е разположено на 23 акра плодородна земя, която е
радост за окото. Това място всъщност е идеално за хората, живеещи в Лондон, тъй като
се намира съвсем близо до града – просто
трябва да хванете влака до Ашфорд и да
посветите деня си на вълшебната напитка.
Ще имате възможност да опитате вина от 11
различни сортове грозде, от които се прави
както традиционно бяло вино, така и розово
и пенливо.

6 английски вина, подходящи за лятото
3. Coates and Seely Brut Reserve NV
*Цена: £27.95
Този вид Brut Reserve съдържа 65% Шардоне и 35% Пино Ноар. Самите плодове са
родени във варовиковите и глинести почви
край винарската изба Wooldings в Уитчърч,
графство Хампшър. Това вино е сухо, леко
и с много фин аромат, в който се преплитат
киселинните вкусове на цитруси и зелена
ябълка. Подходящите ястия за него са тези с
по-ясно изразени аромати, като барбуни или
раци.
4. Chapel Down Sparkling English Rose
Brut, NV
*Цена: £22
Ако сте почитатели на Prosecco и търсите
негова алтернатива, това розово вино със сигурност ще ви хареса. Фините мехурчета на
вълшебната напитка галят небцето, а усещането за свежест се допълва от невероятния
плодов вкус. Това розе е плътно, но леко. Съчетани са вкусовете на червени летни плодове, френско грозде, създаващи чувството за
кадифена мекота по време на консумация. В
случай че търсите напитка, която може да се
комбинира с плодови десерти, леки кремове
или просто с купа свежи ягоди, има голяма
вероятност точно тази да ви стане любимец
за лятото.
5. Albury Estate Classic Cuvée, 2013
*Цена: £29
Лозето на херцога на Нортъмбърленд в

6. Camel Valley Bacchus Dry, 2013
*Цена: £13.99
Ако харесвате тревистите и флоралните
мотиви от новозеландските вина от сорта
Совиньон Блан, непременно трябва да опитате това ароматно бяло вино, произхождащо от южните склонове над река Камел в
графство Корнуол. Създателите са баща и
син – Боб и Сам Линдо, които, заслужено,
са спечелили множество награди за него.
Вкусът преплита усещанията за зелени
ябълки, лайм, лимонена трева и бъз, което
прави напитката идеална за комбинация с
морски дарове, аспержи и козе сирене. Толкова е свежа, че може да се пие и самостоятелно.
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Как да научим чужд език с помощта на
мобилно приложение?

В

секи чужд език е незаменимо богатство, което може не само да улесни живота ни, но и да ни осигури по-високо
платена работа и да ни даде повече самочувствие в различни ситуации. Днес можем
да учим не само от класната стая в училище
или чрез посещения на скъпи езикови центрове, но и от вкъщи – чрез онлайн учител,
самостоятелно или с помощта на мобилно
приложение. Ако се чудите как се случва последното и дали е трудно, можем да ви кажем само една дума: Дисциплина. Към нея
ще добавим и няколко ценни съвета, които
улесняват процеса.
На първо място, направете свое проучване, свързано с приложението, което
ще ви бъде най-полезно, удобно и лесно
за използване в процеса. В интернет може
да намерите много предложения, както и
мнения на потребители, които вече са го използвали. Правилният за всеки индивидуален човек избор определя и резултатите. На
първо време можете да си изтеглите няколко
апликации, да отделите по няколко минути, проучвайки възможностите на всяка от
тях, и да вземете решение коя да използвате.
Най-добре е да се съсредоточите върху една,
за да следите по-лесно прогреса си и стъпките по време на самото обучение.
На второ място, поставете си цели
и си изгответе ясен план. Доброто приложение ще ви помогне в този процес, но
всичко останало зависи от вас. Ако органи-

зирате добре ежедневието си, не пропускате
нито един ден учене и си поставите ясна цел
за колко време и до каква степен искате да
научите езика, тогава нещата ще се получат
най-добре. Изгответе си график, вземете си
и тетрадки и речник, на който да си записвате новите думи, и си създайте ежедневна рутина. Когато пътувате в метрото или автобуса, подранили сте за среща или просто имате
няколко свободни минути, използвайте ги.
Именно „мобилността” на този метод на
учене е най-добрата привилегия в него.
На трето място, използвайте всяко
предимство, което приложението ви
предоставя. Това означава да не подценявате например игровата част от образователния процес, мислейки я за твърде елементарна. Много е важно да упражнявате
наученото и дори да повтаряте неща, които
ви се струват лесни, за да затвърдите знанията си. Приложението е добър помощник,
който трябва да бъде използван максимално. Точно както един учител в реална среда.
Следвайте стъпките стриктно и не ги пропускайте. Ако не сте се справили в дадена
част, повтаряйте я толкова пъти, колкото
е необходимо, за да постигнете възможно
най-добрите резултати.
На четвърто място, бъдете социални. Това не означава да се хвалите с прогреса
от наученото в социалните мрежи, а да си
намерите партньор, с когото да упражнявате езика. Опитайте се да убедите някой свой

5 знака, че е
време да си
купите нов
лаптоп

М

ного хора отказват да се разделят
с лаптопа си, дори тогава, когато
явно нещата не отиват на добре.
В днешно време сме толкова привързани
към тези устройства, че те сякаш са станали част от самите нас, от която трудно
можем да се откъснем. На тях съхраняваме
ценни файлове, снимки, видеа, музика –
все неща, които сме подредили по определен начин, който ни е удобен, и искаме да
си останат така, по възможност завинаги.
Нищо обаче не е вечно и идва един момент,
в който просто трябва да заменим лаптопа
си с друг, защото му е дошло времето. Когато преинсталацията не подобрява нещата
и просто са минали много години, откак-

то го имаме, това е единственият начин да
улесним живота си.
Независимо дали работим от личния
си лаптоп, или го използваме само за забавления, важно е информацията в него
да бъде предпазена, а достъпът да бъде
бърз и безпроблемен. Живеем един живот
и не можем да си позволим да си губим
времето с бавни компютри. В случай че
се чудите кои са най-ясните признаци, че
лаптопът ви си е изживял своя, можем да
ви помогнем:
1. Чувате странни звуци от
лаптопа си.
Чувате ли скърцане или звук, подобен

приятел да ползва същото приложение, правете си състезания и си говорете на езика,
който изучавате. С другарче винаги е по-лесно, а и по-интересно. Ученето на чужд език
понякога е скучно занимание, затова трябва
да намерите начин да се разнообразявате,
прилагайки го на практика. Ако приятелите ви не са съгласни, използвайте случай да
отидете в страната, където този език се говори, и непременно общувайте с някой от коренното население – дали ще бъде продавач
в магазин, сервитьорка в кафене или просто
случаен минувач, който да ви предложи мес-

та за посещение, ползата за самите вас ще
бъде много голяма.
На пето място, ако приложението
изисква от вас да давате отзиви за различни неща в него, не пренебрегвайте
това. Отблагодарете се на създателите му,
като им помогнете да го развият по възможно най-добрия начин. Така когато решите да
учите още един език чрез него, може подобренията, които са ви необходими, вече да
бъдат направени. Не забравяйте, че то е било
по един или друг начин вашият „виртуален
учител”, който също заслужава уважение.

на смилане, когато се опитвате да отворите
или запазите файлове, снимки или музика,
или пък когато пускате дадена програма?
Обикновено това е индикация, че механичните частици в хард диска на лаптопа ви се
износват, което означава, че в определен
момент той ще се срине тотално. От това
следва и най-големият страх за всеки, който притежава лаптоп от години – рискът
от загуба на абсолютно всички файлове
и снимки, които се съхраняват в него. Затова непременно не трябва да пренебрегвате появата на подобни шумове, дори да
се случва да се появяват и впоследствие да
спират. Важно е и да съхранявате ценните
си файлове в онлайн склад или на външен
хард диск. Инвестицията за последното си
заслужава.

най-ясните признаци, че вашият лаптоп
си е изпял песента. Той показва сериозен
проблем с хард диска, или по-конкретно
срив в самия него, който е непоправим. Вариантът е или да си купите само нов хард
диск, или просто нов лаптоп. Непременно
се консултирайте със специалист, който
да разпознае проблема и да ви насочи към
правилното в конкретния случай решение.

2. Лаптопът ви прегрява изключително бързо, щом бъде включен.
Чувствате ли лаптопа си прегрял, когато
е на скута ви или когато пишете на клавиатурата? Съществува вероятност вентилаторът му, който предпазва от прегряване,
вече да е запушен с прах и мръсотия, затова е важно той да бъде почистван от професионалист. Ако и тогава проблемът не се
оправи, може би е време да си купите ново
устройство, тъй прегряването води до досадно забиване и дори сривове в системата, които ще затруднят значително работата ви, а впоследствие могат да причинят и
други проблеми.
3. Повредени данни.
Случвало ли ви се е да запазите файлове на лаптопа си и по-късно, когато са
ви необходими, да опитате да ги отворите и да ви излезе съобщение с информация, че файлът е повреден? Това е един от

4. Слаба или неработеща батерия.
Дразни ли ви фактът, че батерията на
лаптопа ви не държи толкова дълго, колкото преди? Това означава, че тя си отива. Най-лошото е, че в случая не можете
да направите нищо. Колкото повече пъти
държите зарядното включено, толкова
по-бързо скъсявате нейния живот – имайте предвид това, за да я ползвате повече
време. Идеята на лаптопа е да бъде преносим и да се използва и на места, които
не предоставят достъп до електричество,
затова няма смисъл да се мъчите. В случая
можете просто да потърсите нова батерия
и единствено ако не намерите подходяща
за лаптопа ви (което е малко вероятно, но
зависи от това дали е много стар модел), е
препоръчително да си купите нов.
5. Редовно забива и претърпява
сривове.
Тези проблеми най-често са свързани с
прегряването, за което вече споменахме.
Ако сте почистили лаптопа си и те пак се
проявяват, отидете при специалист за цялостна преинсталация, като преди това
съхраните важните файлове в отделен
диск. В случай че и след преинсталацията
проблемите не се оправят, значи е време да
се разделите с устройството и да инвестирате в ново.
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Ти от кой ЦСКА си?
Бъркотията при “червените” е пълна,
два клуба почнаха подготовка

Т

и от кой ЦСКА си? Този въпрос се задава
от месеци наред, но в последната седмица всички видяха, че всъщност е много
актуален. Причината - има два клуба ЦСКА,
които се подготвят за новия сезон. А сега
де! Единият е този на Гриша Ганчев. Новото
дружество, което изкупи Чавдар Етрополе и
Литекс. Този отбор почна подготовка доста
по-рано и в момента е в Австрия, където играе контроли и то доста престижни. Доказателството, е че съвсем скоро ЦСКА-София,
както се казва клубът, ще срещне в приятелска среща дори италианския гранд Интер.
Дотук добре.
Само, че през миналата седмица подготовка за новия сезон започна друг клуб
ЦСКА - Автентичният, както го наричат. Той
е под контрола на Васил Божков чрез поставени негови хора, а начело в момента е все
още синдик Дора Милева. В началото на миналата седмица бившият защитник на ЦСКА
Адалберт Зафиров изведе една група момчета, юноши на клуба и даде старт на подготовката на стадион “Българска армията”.
Стигна се до абсурдната ситуация фено-

ве на ЦСКА да псуват и обиждат…юноши
на ЦСКА. Ето това се случва в момента на
“Армията”. Привърженици на ЦСКА-София
настръхнаха срещу Автентичния ЦСКА и
Васил Божков. От цялата история страда
ЦСКА. Защото от години “червената” общност не е била толкова разделена. Форумите
и социалните мрежи в интернет са изпълнени с пиперливи закани, които си отправят
“червените” привърженици едни на други.
За целия цирк се чу дори на Европейското
първенство, когато на полуфинала между
Франция и Германия на стадиона в Марсилия се появи плакат с надпис “Литекс не е
ЦСКА”.
За главата се хванаха и Бори Михайлов и
хората му в БФС. Президентът на футболната ни централа също изглежда не е наясно
какво се случва. Ясно към този момент е, че
и двете дружества или и двете ЦСКА-та са
предложили оздравителен план, по който
обаче имат да поправят няколко точни, за да
мине през Съда. После какво ще стане, не е
ясно. Сигурно е само едно - цирковете едва
ли ще спрат.

Кашата в Левски също е пълна

Р

ъководството на Левски настръхна при
новината, че ЦСКА-София се завръща
триумфално в “А” група. От “Герена” заявиха, че дори обмислят бойкот да не играят в
първенството, ако БФС не вземе мерки. След
това “сините” смекчиха тона и заявиха, че все
пак ще играят, но си имат едно на ум.
В същото време се заговори, че клубът ще

бъде закупен от бизнесмен,
който ще стане едноличен
собственик на Левски. Той
пък щял да направи промени,
включително да смени Люпко Петрович от треньорския
пост. Според слуховете за нов
наставник на “сините” е гласен Антон Велков. Вили Вуцов
пък щял да му бъде спортен
директор. И всичко това дни
преди дебюта на Левски в
Лига Европа този сезон и гостуването на Марибор във втория квалификационен кръг на

турнира.
В същото време Петрович се размрънка,
че селекцията не върви. “Исках да дойдат още
няколко футболисти, но това явно няма да се
случи. Не очаквам нови играчи, никой не иска
да дойде в Левски", оплака се Петрович. Към
момента нови при “сините” са Антонио Аниете,
Хеан Деса, Иван Чворович и Димитър Пиргов.

Берое продължава в Европа,
Славия отпадна още на старта

Б

ерое се класира за втория квалификационен кръг на Лига Европа, докато
Славия отпадна още на старта. Заралии
надиграха с 2:0 като гост босненския Радник
(Биелина) и след 0:0 в първия мач продължават напред в турнира. Тимът на Александър
Димитров отново бе по-добрият от двата на
терена, но този път заралии реализираха положенията си.
Герой стана Ерик Почански, който вкара
и двата гола. Крилото наказа грешка в защитата на домакините в 79-та минута, когато
със силен удар с левия крак прати топката
под гредата. Само 60 секунди по-късно Почански вкара втори гол. Бързакът се разходи

през центъра на защитата на Радник и успя
да мушне топката зад вратаря на домакините.
В следващия кръг Берое ще се изправи
срещу финландския ХИК Хелзинки, който
нямаше проблеми с отстраняването на литовски Атлантас.
Отборът на Славия обаче отпадна още в
първия кръг. “Белите” спечелиха с 1:0 първия мач с коравия полски тим Заглембе
Любин, но загубиха днес на реванша с 0:3.
Бившият защитник на Лудогорец Любомир
Гулдан бе дал аванс на поляците в 21-та минута, а Петяк (65) и Пападопулос (81) довършиха “белите” през втората част.

Иначе Михайлов заяви, че ЦСКА-София
ще започне в новата “А” група, като програмата дори бе обявена. “Трябва да питате ПФК
ЦСКА кой оздравителен план ще се приеме
– аз нямам идея за това нещо. „В“ група започва доста късно, там не вярвам да има срокове. Не мога да коментирам съда. Играем си
на ринги-ринги-рае. Откъде да знаем дали
съдът ще определи до тогова решението си
кой оздравителен план за ЦСКА ще приеме.

Б група започва на 7 август. Ако не отговаря
на критериите, ЦСКА ще се върне да играе
във В група. Когато всичко е законно, нищо
не ме притеснява. Има 32 отбора Левски, 18
Пирин, Чикаго Файър…”, заяви в типичен
стил Боби Михайлов.
Началото на футболното ни първенство
е много близко, а най-актуалният въпрос
и след неговия старт ще бъде: “А ти от кой
ЦСКА си?”.

Вечното дерби ще бъде в 10-тия кръг
В целия хаос около ЦСКА, БФС обяви
програмата за началото на Първа професионална лига, както ще се казва елитното
ни първенство от този сезон. И то започва
ударно - с големи дербита още в първия
кръг на 30 юли. ЦСКА-София ще се изправи срещу Славия в дебюта си в “А” група,
като мачът ще се играе на “Васил Левски”.
Още в началото ще бъде и голямото пловдивско дерби между Ботев и Локомотив,
което обаче ще се играе….в Бургас. Това,

защото Ботев ремонтира клубната си база
в Коматево и стадионът няма да е готов на
време.
Шампионът Лудогорец гостува на Берое, а Левски приема Монтана. Четири
от новаците в елита се срещат помежду
си. Локомотив (Горна Оряховица) приема
Нефтохимик, а Дунав посреща Верея. Дербито между ЦСКА и Левски ще се състои в
10-ия кръг на първенството, като домакини са „червените“.

Първа професионална лига, I кръг на 30 юли
Пирин - Черно море
Локомотив (Горна Оряховица) - Нефтохимик
Дунав - Верея
ЦСКА - Славия
Берое - Лудогорец
Ботев (Пловдив) - Локомотив (Пловдив)
Левски - Монтана
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Португалия е новият кра
Резервата Едер хвърли в скръб домакините
от Франция
Роналдо плака два пъти на “Стад дьо Франс”
- от мъка и от щастие

К

акво нещо е футболът. Само преди
няколко месеца Португалия загуби
у дома с 0:1 от България в контролна
среща. В неделя Кристиано Роналдо и компания бяха коронясани за новите крале на
Европа. Португалия спечели Европейското първенство във Франция след победа
на финала с 1:0 над домакините. Редов-

ното време завърши 0:0, но в 109-та минута
резервата Едер смълча хиляди фенове по
трибуните на “Стад дьо Франс” и милиони
в цялата страна. “Пелите” се бяха подготвили да спечелят третата си титла на Европа,
като дори бяха брандирали автобус за почетната обиколка в Париж. Вместо това хората
на Фернандо Сантош развалиха сметките на

във втората минута на добавеното време, когато резервата Андре-Пиер Жиняк се измъкна от Пепе и стреля в близкия ъгъл. Съдбата
реши да не е гол, а греда.
Така Португалия докара срещата до продължения и записа шесто равенство в редовното време от 7 мача на Евро 2016. Това обаче
нямаше значение, защото накрая се смееха
португалците. Резервата Едер изненада Юго
Лорис с удар от 25 метра с десния крак. Вратарят на “петлите” се разтегна, но топката мина
извън обсега му и се оплете в мрежата зад
него - 1:0 за Португалия. До края гостите бяха
невероятни в защита. Атаките на Франция
пък така и не намираха нужната острота. В
крайна сметка иберийците издържаха и след
последния съдийски сигнал на англичаните
Марк Клатенбърг триумфираха.

Тийнейджърът Ренато Санчес
с първа голяма награда

Щастливият
треньор:
Чака ни светло
бъдеще

Г

Т

реньорът на Португалия Фернандо
Сантош започна по емоционален
начин пресконференцията след финала. Специалистът извади едно листче от
вътрешния джоб на сакото си и прочете
предварително подготвената си реч. “'Искам да кажа няколко неща - благодаря на
Господ, на моето семейство и на моя баща,
където и да е. Надявам се да е изпил някоя
друга бира там, където се намира. Искам
да благодаря и на Гърция. Няма никакво съмнение, просто съм изключително
щастлив от това, което успяхме да постигнем”, каза Сантош след мача. След това отговори на въпросите на журналисти.
“Кристияно бе просто фантастичен,
той бе невероятен пример за всички. Опита се да остане на терена, но просто болката при него беше изключително силна.
Нямахме друг избор, освен да го заменим.
Успехът ни бе напълно заслужен. Сега ни
очаква светло бъдеще. В момента обаче е

Франция и на свой ред се настроиха за празненства.
Началото не предвещаваше подобно нещо.
Голямата звезда на Португалия Кристиано
Роналдо напусна плачейки терена още в 25-та
минута, след като получи контузия в коляното след агресивно влизане на Димитри Пайе.
Роналдо си спомни за загубения финал преди
12 години на първенството в Португалия и
даде плод на емоциите си.
Иберийците обаче сякаш играха за своя
капитан. Пепе, Жозе Фонте и останалите в защита се справиха невероятно. Франция имаше повечето положения, но Антоан Гризман
и останалите така и не успяха да вкарат на
Руй Патрисио. Стражът на иберийците просто беше непробиваем тази вечер на “Стад дьо
Франс”. Дори и той нямаше какво да направи

време да отпразнуваме това, което постигнахме”, каза Сантош.

олямата надежда на Португалия Ренато
Санчес беше избран за най-добър млад
футболист на Европейското първенство. Халфът, който съвсем наскоро премина срещи 35 млн. евро от Бенфика в Байерн
Мюнхем, изпревари в гласуването бъдещия
си съотборник при “баварците” Кингсли Коман, както и сънародника си Рафаел Герейро. Санчес, който дебютира за Португалия
в мача с България през март, записа 5 мача
на Евро 2016, като вкара изравнителния гол
срещу Полша на четвъртфиналите.
Освен това Санчес счупи рекорд на
Кристиано Роналдо, след като стана най-младият футболист, играл на финал на Европей-

“Петлите” са съсипани
Унил след края на мача бе треньорът
на Франция Дидие Дешан. Специалистът
имаше възможност да триумфира с европейската титла и като треньор, след като
през 2000 година изведе “петлите” с капитанската лента до трофея. “Пропуснахме
уникална възможност да спечелим домакинското Европейско първенство. Нямам

думи, разочарованието е огромно. Сигурно
ще трябва много време да мине, за да се примирим със случилото се днес. Побеждавахме
заедно, страдахме заедно, а сега всички заедно загубихме всичко. Щеше да бъде страхотно, ако беше останал този трофей у дома, но
за съжаление не се случи", заяви разочарованият Дешан.

ско първенство. Халфът го направи на 19
години и 326 дни, изпреварвайки Роналдо
от Евро 2004 - 19 години и 150 дни. Ренато е
най-младият шампион в историята.
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Кристиано:
Чаках този момент 12 години
Кристиано Роналдо бе сред най-щастливите хора в света в неделя вечерта. Нападателят най-накрая дочака заветната
първа титла с Португалия и взе сладък
реванш за загубата на финала на Евро
2004 от Гърция.
"Щастлив съм! Чаках този момент от
2004 година. Мисля, че напълно заслужихме успеха си. Това е един от най-фантастичните мигове в кариерата ми. Винаги съм казвал, че искам да спечеля нещо с
националния отбор и ето, че този момент
най-после настъпи. За съжаление се наложи да напусна рано финалния двубой
заради контузия, но останах близо до съотборниците си и не спрях да вярвам, че
ще победим", заяви Роналдо.

В последните минути на този
мач португалците имаха двама
треньори. Титулярният Фернандо Сантош и новият - Кристиано
Роналдо. Нападателят даваше
толкова разпалено указания от
страничната линия, че дори феновете по трибуните му повярваха. В крайна сметка Роналдо се
разплака втори път тази вечер.
От щастие, защото най-накрая
спечели голям трофей с Португалия. Макар и заслугата този път
да беше на неговите съотборници. 12 години по-късно отборът
Португалия превзе европейският връх и поне още 4 години ще
бъде здраво стъпил на него!

Героят Едер дочака шанса си
Неочакваният герой на Европейското
първенство бе Едер. 190-сантиметровият
нападател на Португалия имаше епизодично участие в националния си отбор. До
вечерта на 10 юли в Париж. Таранът вкара
прекрасен гол в 109-та минута и донесе победата на Португалия.
"Този момент е фантастичен и исторически, но целият отбор работи много, за
да стигне до тук. Борехме се до последната
секунда, като демонстрирахме невероятна
сила. Трябва да се поздравят всички момчета за свършеното, както и публиката ни,
която не спря да ни подкрепя. Треньорът
ми вдъхна увереност преди да вляза в игра,
а Кристиано Роналдо ми каза, че ще вкарам

победния гол. Неговите думи много ми
помогнаха”, разкри Едер.
"Много съм щастлив, това е незабравима нощ за мен. От първата минута на този
лагер имахме тази мечта да спечелим купата. Имаме много силен колектив, като
трудът ни бе възнаграден. Контузията на
Кристиано Роналдо? Отборът се представи отлично, след като той напусна терена
поради травма. Колективът ни винаги е
бил на висота и това се видя още повече
в този момент. От първата минута искахме да станем шампиони. Не знам какво
повече да кажа, благодаря на всички португалци. Посвещавам голът ми на Сузана,
моят личен психолог”, добави Едер.

Всички европейски шампиони
1960 година в Париж: СССР - Югославия - 2:1 след
продължения
голмайстори: 0:1 Милан Галич 41, 1:1 Слава Метревели 49,
2:1 Виктор Понеделник

голмайстори: 1:0 Мишел Платини 57, 2:0 Брюно Белон 90

1964 година в Мадрид: Испания - СССР - 2:1
голмайстори: 1:0 Хесус Мария Переда 9, 1:1 Галинзян
Хусайнов 9, 2:1 Марселиньо Мартинес Као 84

1992 година в Гьотеборг: Дания - Германия - 2:0
голмайстори: 1:0 Джон Йенсен 19, 2:0 Ким Вилфорт 79

Гризман стана
голмайстор на турнира

1968 година в Рим: Италия - Югославия - 1:1 след
продължения
голмайстори: 0:1 Драган Джаич 39, 1:1 Анджело
Доменгини 82

Новата голяма звезда на Франция Антоан Гризман стана голмайстор на турнира. Нападателят завърши с 6 гола
и остави зад себе си с по 3 Кристиано Роналдо, Оливие
Жиру, Димитри Пайе, Гарет Бейл и Алваро Мората.
"За съжаление ни липсваше късмет в този финален
мач. Видяхте, че ударихме гредата в последната минута, а
освен това пропуснахме няколко изключително добри положения. Техният вратар се намеси решаващо на няколко
пъти", унил бе Гризман.
"Радвам се, че станах голмайстор на турнира, но сме съсипани след тази загуба. Искахме да зарадваме Франция.
Много е тежко да загубиш финал и то по подобен начин.
Определено обаче това поражение ще ни направи по-силни. Португалия не е само Кристияно Роналдо. Те показаха,
че имат страхотен колектив”, добави Гризман, който през
май записа загуба и на финала в Шампионската лига.

1968 повторен финал: Италия - Югославия - 2:0
голмайстори: 1:0 Луиджи Рива 12, 2:0 Пиетро Анастази 31
1972 година в Брюксел: ФРГ - СССР - 3:0
голмайстори: 1:0 Герд Мюлер 27, 2:0 Херберт Вимер 52, 3:0
Герд Мюлер 58
1976 година в Белград: Чехословакия - ФРГ - 2:2, 5:3 след
изпълнение на дузпи
голмайстори: 1:0 Ян Швехлик 8, 2:0 Карол Добиаш 25, 2:1
Дитер Мюлер 28, 2:2 Бернд Холценбайн 90
1980 година в Рим: ФРГ - Белгия - 2:1
голмайстори: 1:0 Хорст Хрубеш 10, 1:1 Рене Вандерейкен
72 дузпа, 2:1 Хорст Хрубеш 89
1984 година в Париж: Франция - Испания - 2:0

1988 година в Мюнхен: Холандия - СССР - 2:0
голмайстори: 1:0 Рууд Гулит 33, 2:0 Марко ван Бастен 54

1996 година в Лондон: Германия - Чехия - 2:1 със златен
гол
голмайстори: 0:1 Патрик Бергер 59 дузпа, 1:1 и 2:1
Оливер Бирхоф 73, 95
2000 година в Ротердам: Франция - Италия - 2:1 със
златен гол
голмайстори: 0:1 Марко Делвекио 55, 1:1 Силвен Вилтор
90, 2:1 Давид Трезеге 103
2004 година в Лисабон: Гърция - Португалия - 1:0
голмайстор: Ангелос Харистеас 57
2008 година във Виена: Германия - Испания - 0:1
голмайстор: Фернандо Торес 33
2012 година в Киев: Испания - Италия - 4:0
голмайстори: 1:0 Давид Силва 14, 2:0 Жорди Алба 41,
3:0 Фернандо Торес 84,
4:0 Хуан Мата 88
2016 година в Париж: Португалия - Франция - 1:0
голмайстор: Едер 109
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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.
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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

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.

Квартири
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

Трудно Судоку

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

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.

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

Компютри
Преинсталация на Windows, £20
07450781823-Георги

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

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

Ако животът ви се е сринал и не намирате изход от
проблемите си, ако сънят ви е напуснал, любими хора
са ви изоставили, не знаете и не виждате изход от
тази ситуация, имате проблеми с любовта или от друго
естество...? Обичате някого а тои/тя не ви забелязва?
Искате да научите за вашето бъдеще??
Измъчва ви нещо?
Събирам разделени
двойки, отстранявам
съперници в любовта.
Разваляне на черни магии,
отключва късмета.
Прави амулети за здраве
късмет и зареждане с
положителна енергия.
Отговор на всички
въпроси.
телефон за връзка
00359 879 84 84 61
отговарям и на VIBER
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

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

