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материали по
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Великобритания може да спре приема на
мигранти от ЕС за 7 години

С
Новият финансов
министър:
Несигурността
ще е до края
на преговорите
G-20 с опасение за
последствията от "Брекзит’’

В

отът на Великобритания за напускане на ЕС увеличава риска за
глобалната икономика, коментираха финансови експерти по време на
събрание на Г-20 в Китай. Изходът от
референдума преди месец води до още
препятствия за развиване на икономиката, обобщават те. „В бъдеще време се
надяваме, че Острова ще е добър партньор на ЕС”, се казва още в тяхна обща
декларация, информира Би Би Си.
„Истината е че ще има голяма доза
несигурност до края на преговорите за
Брекзит.” , казва и новият британски
външен министър по финансите пред
репортери Филип Хамънд.
След срещата, групата Г-20 обяви, че
ще се мисли тепърва стратегия как да
бъдат посрещнати финансовите последствия от вота „Брекзит”.
Други рискови фактори били тероризма, бежанската криза и геополитическите конфликти.

ъществува вероятност Великобритания да въведе
пауза в приема на мигранти от Европейския съюз за
7 години, през които да се възстанови от икономическия шок, причинен от „Брекзит“-а. Обсъжда се предложение в страната да не се допускат нови мигранти от ЕС в
рамките на няколко години, което ще бъде част от сделката
за свободния пазар.
Според официални британски и европейски източници,
тази мярка ще облекчи икономическия шок и ще успокои
хората, които са избрали да гласуват за излизане от ЕС на
референдума, за да се намали броят на мигрантите на Острова. Смята се, че чрез тази мярка евроскептизмът в други
страни членки на ЕС, които обмислят провеждане на референдум за или против оставане, ще бъде победен.
Специалният статут, който Великобритания иска по
отношение на свободния пазар след излизането от ЕС, ще
бъде приоритет на британските власти по време на предстоящите преговори.

Ryanair орязва полети от
и за Великобритания
Компанията предприема мерки
заради "Брекзит"

Е

дна от най-големите британски нискотарифни компании Ryanair планира да
спре много от полетите за британски
дестинации заради „Брекзит“. От компанията
изразиха огромното си рачзочарование от резултата от референдума на 23 юни. В свое изявление компанията обявява, че ще се изнесе от
много от летищата на Острова и ще се фокусира върху развитието на компанията в останалите европейски държави – тези, които членуват в ЕС. „Зимата ще намалим капацитета и
работните места в много от нашите бази във
Великобритания, за да се фокусираме върху
други международни полети“, се казва в становището. Много от ключовите фигури в ир-

ландската компания са гласували за оставане
и пропагандираха за тази кампания.„Брекзит“
ще доведе до голям период на несигурност във
Великобритания. Става ясно също така, че ако
Великобритания не успее да преговори свободен достъп до небето на ЕС, тогава това може
да увеличи цените и таксите.
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Стърджън: Независимостта е
най-доброто за Шотландия
47% от британците живеят
в страх, че мигрантите от ЕС
им взимат работата
47% от жителите на Великобритания, 50%
от тези на Франция и 36% - на Германия, смятат, че миграцията води до загуба на работни
места сред коренното население в страните
им, предаде БГНЕС.
Данните са от социологическо проучване на Ifop и Populus, което е били изготвено
специално за информационна агенция "Спутник". Коренните жители на трите европейски
държави са били попитани дали са съгласни
с твърдението, че мигрантите взимат техните
работни места. Една четвърт (около 24%) от
британците не са дали отговор на този въпрос.
По-добра осведоменост са показали германците и французите. Едва 6% от първите и 5%
при вторите не са успели да дадат отговор.
В допитването са се включили 3042 души,
1045 от които са британски граждани.

Ще има ли втори референдум за
независимост?

П

ървият министър на Шотландия Никола Стърджън заяви, че назависимостта може да се окаже най-доброто
за Шотландия, след сътресенията, които се
случват с Великобритания благодарение на
резултата от референдума за излизане от Евросъюза. Пред аудитория в Единбург тя каза,
че препятствията пред защитата на интереса
на страната ѝ са “значителни”, докато Шот-
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ландия се е част от Обединеното кралство,
съобщава “Гардиън”.
Стърджън говори при посещението си в
Института за изследване на обществените
политики. Първият министър на Шотландия се опасява, че британското правителство
се стреми по-скоро “труден, отколкото лек
Брекзит”. Според нея, това ще доведе до излизане от Единния пазар и ограничения при
свободното придвижване.
Стърджън разкритикува поведението на
Тереза Мей, казвайки, че изразът “Брекзит
означава Брекзит е просто саундбайт, зад
който се крие пълна липса на чувство за посока…”
Според Стърджън, независимостта на
Шотландия, която гласува с 62% за оставане
в Европейския съюз, носи своите рискове, но
и възможности.
“При тези обстоятелства може да се окаже, че възможността, която ни предлага
най-голяма сигурност, стабилност и максимален контрол на съдбата ни, е независимостта” – каза Първият министър на Шотландия Никола Стърджън.
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Кралски особи
се повозиха в
лондонското метро

Л
Принц Джордж
навърши три
годинки!

Н

а 22 юли малкият пораснал принц
Джордж отпразнува третия си рожден ден. По този повод от Двореца
разпространиха невиждани досега негови
снимки, на които е по-чаровен от всякога.
На снимките Джордж е облечен в тениска
с бели и сини ивици и къси сини панталонки. На всяка една си личи, че той си прекарва
хубаво лятото в Норфолк. Заснети са около
средата на месец юли от фотографа Мат Портеус, въпреки че и неговата майка, Кейт, често обича да го снима и се получават чудесни
кадри.
В съобщението от двореца "Кенсингтън",
което придружава снимките, пише следното:
"Херцогът и херцогинята на Кеймбридж
с радост споделят последните снимки на
принц Джордж в чест на неговия трети рожден ден. Заснети са от фотографа Март Портеус в техния дом в Норфолк около средата
на юли".
Говорител на кралското семейство поясни, че Уилям и Кейт се надяват хората да се
зарадват на тези кадри. Те изпращат благодарностите си към всички, които са поздравили принц Джордж за рождения му ден.
Родителите на чаровния принц са му направили специален подарък - руска булонка,
която е най-новият член на кралското семейство.

ондонското метро едва ли е любимото място на жителите на британската столица. То е и последната локация, на която обикновените хора
очакват да видят кралска особа. Не, не
става въпрос за любимото ни британско
кралско семейство, а за принца на Дубай и неговия баща, които се похвалиха
в "Туитър", че са се возили на метрото в
Лондон.
Дубайските кралски особи притежават
милиарди в банки, но явно за тях е без
значение как ще пътуват, стига да успеят
да пристигнат до желаната дестинация.
Облечени в обикновени дрехи, те са били
неразпознаваеми в обичайно претъпкания влак. Ако не се бяха похвалили в социалната мрежа, вероятно никой нямаше
да разбере, че е пътувал с тях.
Шейх Хамдан и неговия баща, шейх
Мохамед, си направиха селфи, на което
първият изглеждаше доволен, а вторият
- не толкова.

Британец спечели милиони от "Покемон"
Той инвестирал в играта и сега ще
си върне истинско състояние

Б

ритански бизнесмен ще направи истинско състояние след като взел мъдрото
решение да инвестира в играта „Покемон Гоу”. Дейвид Джоунс е единственият англичанин, който е вложиш пари в телефонната
игра на Нинтендо, която създава „абсолютно
нов свят”. Успеха на програмата ще позволи на
бившия шеф на рекламна агенция да прибере
в банковата си сметка няколко милиона паун-

да.

Компанията зад играта спечели 32 билиона
паунда само за седмица след стартирането си.
Джоунс не съобщава колко точно е инвестирал, но загатва, че печалбата ще му е доста
добра. Миналият ноември той станал част
от група бизнесмени от Силициевата долина
в Лос Анджелис, които създали 5-милионен
фонд в подкрепа на играта.
Британецът обяснява, че решил да вложи,
защото играта обединявала истинския и дигиталния свят, а това било разковниче за успех.

Норвежки полицай глоби сам себе си
Той си съставил акт и после си
платил санкцията
Норвежки полицай стана първият в
света, който глобил...сам себе си. Той се
казва Арне Ставнес, който не само, че си
съставил акт, ами след това платил санкцията си, информира Франс Прес. Ставнес се появи в списанието "Верденс ганг"
как патрулира с моторница в близост до
остров Ютьоя – мястото, където Андерш
Брайвик уби 69 души през 2011 година.
Снимката на Ставнес провокира критики, че не носи спасителна жилетка, а
това подложи на глоба. Според правилата в Норвегия патрулиращият полицай е
трябвало задължително да носи спасителна жилетка, след като управлява морски
съд с дължина под 8 метра. А на фотоса,
публикуван в списанието, той е без жи-

летка.
Не след дълго съвестният полицай публикува копие на акта, който сам си съставил, и платения фиш на стойност 500
крони /53 евро/, за това че не е ползвал
спасителна жилетка.

www.novini.london

„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
чете откойто
над 100
Книжното ни издание пък достигна
фай новелатасе
„Мъжът,
паднахиляди
на Земя-души!
тичен.
Мюзикълът идва през
ноември
та”, която
по-късно става и филм с участието
Явно идеята за Лазар – персонажа от
тираж от над 10 хиляди
броя!

"Лазар" на Дейвид Бауи за първи път в Лондон

на певеца.
Библията, която възкръсва от мъртвите –
Мюзикълът на Дейвид Бауи „Лазар” –
„Лазар”
събира
най-големите
хитове
на
била
важна заактуални,
Бауи предиинтересни
да почипоследният проект, по който
работил
преЗа този кратък период от време ви доказахме, че можем еда
смедоста
различни,
изпълнителя и е описван като „джу бокс
не. Последната му песен е именно такава.
ди да почине – идва за първи път в Лондон
и независими! Нашите читатели се увеличават с всеки ден, като сред тях има българи не само от
мюзикъл” като „Мама Миа” или „Слънчев
Бауи издъхна на 69 години на 10 януари,
през ноември. Написан от Бауи и сценариОбединеното Кралство, но и от Канада и САЩ. Което изключително много ни радва и ни кара да
следобед”. Но ще бъде доста по-сюрреалистази година.
ста Енда Уолш, „Лазар” е базиран на сай-

се чувстваме горди с постиженията си!

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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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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Пожар горя на релсите до
летище “Гетуик”
Пътуващите от и за аерогарата
чрез влака са предупредени за
възможни проблеми и забавяния

Млади българи, живяли
в Англия, загинаха при
катастрофа в родината си
Прибрали са се, за да сключат брак, но
загиват седмица след тържеството
Една седмица след сватбеното си тържество, млади българи, живеещи в Англия,
загинаха при катастрофа. Колата им се е
ударила челно в дърво във вторник следобед, на пътя Русе-Разград, предаде „24
часа“.
22-годишният Феиз Феиз от с. Езерче и

Пожар на влаковите релси, които се намират в непосредствена близост до летище „Гетуик“ в Лондон, причиниха хаос и ядосаха десетки хора, отправили се на почивка. Очаква се хаосът в района да продължи почти целия
ден, тъй като щетите са големи, предаде Evening Standard.
Пожарът, предизвикан от техническа неизправност,
доведе до масови забавяния на Southern, Thameslink и
Gatwick Express от и към летището за около 35 минути.
Огънят доведе до разстапяне на електрически кабели и
сериозни щети по релсите.
Инцидентът е станал малко след 7:00 ч. тази сутрин.
Малко по-късно две от четирите линии бяха отворени.
Останалите се очаква да останат блокирани до края на
деня.
„Съжаляваме за забавянията и неудобствата, които

20-годишната му съпруга Анисе от Йонково са работили в Англия, в заведение за
дюнери. Те са се прибрали в родината си в
началото на месеца, за да сключат граждански брак. След това планирали отново да се
върнат на Острова, за да работят. Пътят им
обаче завършил седмица след тържеството,

заради мократа настилка на шосето.
Младите хора са пътували с колата на
братовчеда на Феиз, който шофирал. Младоженците са загинали на място, а шофьорът е бил приет в болница с тежки наранявания.
Снимка: „24 часа“

Ердоган: Турският народ иска
връщане на смъртното наказание!
Според турския президент, управляващите
трябва да се влушат в народа
Турският президент Реджеп Ердоган отново излезе със скандално
изявление. Той заяви, че народът на
Турция е този, който иска възстановяване на смъртното наказание и че
управляващите трябва да се вслушат в този призив, предаде bTV.
Думите на Ердоган бяха отговор
на председателят на ЕК Жан-Клод
Юнкер, който още вчера предупреди, че ако Турция върне смъртното
наказание, преговорите около присъединяването на страната към ЕС
незабавно ще бъдат прекратени.
Същевременно Ердоган заяви,
че ЕС също не изпълнява обеща-

нията си, свързани
с финансова помощ
за бежанците в Турция. Той обвини
европейските правителства в непочтеност.
В памет на цивилните жертви след
опита за преврат
в Турция първият
мост над Босфора в
Истанбул ще бъде
преименуван
на
Моста на мъчениците.

Водните оръдия на Борис Джонсън
струват 22,000 паунда годишно
По време на мандата си като кмет на
Лондон, Борис Джонсън купи три водни
оръдия, които обикновено се ползват
от полицията за борба с безредиците и
срещу протестиращи граждани. Общата
стойност на придобивката втора ръка е
200,000 паунда.
По време на покупката сегашният
министър председател Тереза Мей беше
министър на вътрешните работи. Тя не
позволи оръдията да бъдат използвани
срещу британските граждани.
Новиоизбраният кмет на Лондон, лей-

причинихме на пътуващите. Нашите служители цял ден
ще се борят с щетите, нанесени от пожара. Те са доста
големи, затова няма как да кажем кога ситуацията ще се
нормализира. Междувременно съветваме всички пътници да проверяват какво се случва, преди да се насочат към
летището“, заяви говорител на транспорта в Лондон.

бъристът Садик Хан обяви като част от
предизборната си кампания, че ако бъде
избран, ще продаде оръдията, купени от
федералната полиция на Германия в очакване на улични безредици.
В отговор на заявление за достъп до
информация във Великобритания става
ясно, че трите оръдия на Джонсън струват около 22 хил. паунда ежегодно.
Новият кмет на Лондон потвърди намерението си да продаде придобивката
на Джонсън и да ползва парите по социални програми за младите.

Изгоря
резиденцията на
семейство Баневи
Подпалили я двама маскирани
Двама маскирани са подпалили резиденцията на семейство Баневи в квартал
„Бояна“. Тя е изгоряла почти до основи, а
щетите са на стойнст хиляди левове, информира „Нова Тв“. Инцидентът се е случил тази нощ. За щастие, семейството не
е било у дома, така че са се отървали без
да пострадат. Не се разкриват мотивите за
постъпката.
От записите на охранителните камери
се е разбрало,че зломаджията са били двама. Те залели с течност мебелите и драснали клечката.
От полицията потвърдиха, че пожарът
е умишлен.

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

Mobile: 0788 990 8629
Free: 0800 411 8778
www.multiclean.uk.com
Carpet Cleaner London (Multi Clean PRO Ltd)
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Съвет към българите в Истанбул: Не ходете на
“Таксим”, Долмабахче и летище “Ататюрк”

О

бстановката в южната ни съседка Турция остава
нестабилна, съобщиха от българското външно
министерство.
На територията на цялата страна се провеждат серия
от операции на турските сили за сигурност, вследствие на
които може да се очаква ескалиране на напрежението и да
се генерират заплахи за физическата сигурност на гражданите. Същевременно на много места се организират масови обществени мероприятия като митинги и протестни
шествия. Нивото на риска остава високо, като са възможни и сблъсъци на отделни места.
Предвид влошената обстановка на сигурност, МВнР
настоятелно препоръчва на българските граждани в Турция да избягват да посещават оживени места в големите
градове на страната. В Истанбул да се избягват площад
„Таксим”, площада пред двореца Долмабахче, както и летище „Ататюрк”, ако не се пътува през него.
В Одрин, на входовете и изходите на града, както и
в самия град, се извършват засилени проверки на самоличността на гражданите и на автомобилите, като се изискват личните документи на водача и документите на
автомобила. Възможни са забавяния при придвижването

Изложба в Лондон
показва стари обекти
от СССР
В Лондон бе открита изложба на фотографии на стари и изоствени обекти от Съветския съюз и страните - членки на Източния
блок, включително и на реликви от България.
Вижте част от снимките, които могат да
бъдат видени на експозицията.

на превозните средства.
Входовете и изходите на ГКПП на българо-турската граница са отворени и функционират нормално, но на ГКПП
„Капитан Андреево – Капъкуле“ трафикът, основно на изход към Турция, е натоварен, предвид обичайните за това
време премивания на турски граждани, живеещи в Западна
Европа. От турска страна допълнително е засилен граничният контрол и се извършва детайлна проверка на личните
документи.
МВнР настоятелно препоръчва на българските граждани
да се въздържат от пътуване до Република Турция до нормализиране на обстановката. В случай на крайна необходимост от пътуване до Турция, да се информират постоянно за
актуалните събития в страната и конкретния район, който
планират да посетят, както и да се регистрират в рубриката „Пътувам за…” на сайта на МВнР, като оставят адресни и
мобилни данни.
Към днешна дата няма постъпила нова информация за
спешни случаи на български граждани, нуждаещи се от помощ. При необходимост от съдействие българските граждани да се обръщат към дипломатическите и консулските ни
представителства в Република Турция.
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Ключовите фигури в кабинета на Тереза Мей
Теодора Иванова

Н

овата „Желязна лейди” Тереза Мей,
която на 13 юли стана официално
премиер на Великобритания и се настани на „Даунинг стрийт” № 10, си направи
чистка начаст от старите фигури от кабинета
на Камерън още в деня на избирането си. Подобно на турския президент Реджеп Ердоган
след опита за преврат, тя отстрани хората, с
които по някакъв начин не се разбира, и назначи единствено лица, с които смята, че ще
се сработи. Тоест които ще следват нейната
политика, ще бъдат достатъчно компетентни
и няма да зоват за отхвърляне на резултатите
от референдума. Защото това, както самата
тя категорично заяви, не е вариант.
Тереза Мей направи по-голямо преразпределение на ролите в правителството, отколкото Гордън Браун, който зае мястото на
Тони Блеър през 2007 година. Браун въведе
петима нови министри, а Мей – девет. Отчасти драстичните промени при управлението на сегашния премиер се дължат и на
резултатите от британския референдум, и
по-конкретно на намеренията й да се съобрази изцяло с тях, като се обгради от личности,
които най-добре ще се справят със задачите
си в тези трудни времена. Тя избра както хора,
които са подкрепяли кампанията за оставане,
така и такива, които са искали излизане. Превес в новия кабинет, както се очакваше, имат
вторите, при това най-ярките привърженици
отпреди обявяването на резултатите от вота.
Външната политика, международната търговия и въпросите около излизането са ключови роли, които Мей съобразително е поверила именно на такива хора.
Новият британски министър показа хитрост при подбора на кадрите, заедно с които
ще управлява Великобритания и ще я поведе
към неясния и изпълнен с трудности път към
излизане от ЕС и независимост. С избора на
повече хора, привърженици на „Брекзит”, тя,
която защитаваше идеята за оставане, донякъде си изми ръцете и остави на тях най-важните въпроси, засягащи страната след историческия развод. Както се казва, тя ще спази
правилото: „Който чупи – купи!”. А чупене
вероятно ще има, щом Борис Джонсън е новият външен министър.
В сравнение с кабинета на Дейвид Камерън, в този на Мей, както се очакваше, има
превес на жените. Така новият премиер си
спечели подкрепа и от страна на феминистките организации, които от край време протестират, че нито в парламента, нито в кметството се възлагат достатъчно важни роли
на представителки на нежния пол. ЛГБТ
обществото също би трябвало да е доволно,
защото вече си има „свой човек” във високите нива.
Кабинетът на Мей се отличава от този на
Камерън и с това, че ключовите фигури са
по-възрастни и, съответно, с повече житейски и професионален опит. Нещо, което за
новия премиер е изключително важно.
В деня на официалното избиране на Мей
за премиер на Великобритания, заедно с
Дейвид Камерън от старото правителство
си отиде и неговата дясна ръка, финансовият министър Джордж Озбърн. Той обяви,
че напуска поста по собствена воля и пожела късмет на своя наследник още преди да е
научил кой ще бъде той. На следващия ден с
поста си се простиха още ключови фигури:
министърът на правосъдието Майкъл Гоув,
образователният министър Ники Морган и

министърът на културата Джон Уитингдейл.
Те обаче не си тръгнаха по собствено желание, а бяха сменени от хора, с които новият
премиер прецени, че ще се сработи по-добре.
Представяме ви водещите роли в кабинета
на Тереза Мей:
Борис Джонсън, министър на външните
работи
Най-изненадващото назначение, което
предизвика масово недоволство, спорове и
разочарование спрямо Мей още в първия й
ден на новия пост, беше това на Борис Джонсън. Въпреки всичко, то вероятно е оправдано. Бившият кмет на Лондон, който се спрягаше за наследник на Камерън в случай на
„Брекзит” още преди референдума, е най-популярният политик на Острова. Освен това,
той беше един от най-ярките привърженици
на идеята за излизане от блока, с най-голямо
участие в кампаниите и най-много мотиви и
идеи за това защо страната ще прогресира,
ако стане по-независима. Съвсем логично
беше именно той да заеме важна роля в новия
кабинет, било то като премиер, или като министър. Въпросът защо точно този така важен през следващите години пост беше възложен именно на него и дали ще се справи,
остава загадка. По отношение на този избор
на Мей, преобладават скептиците, които се
шегуват, че вече е успял да постигне вътрешно разделение в страната, затова е избран, за
да я скара и със света.
Обещанието на Джонсън след назначаването беше да работи усилено, за да създаде
успешни отношения на Великобритания с
Европа.
Амбър Ръд, министър на вътрешните
работи
Вакантният пост на Тереза Мей беше поверен отново на жена – Амбър Ръд, бивш
министър на енергетиката и въпросите около
климатичните промени. Интересното около
това назначение е, че втората най-влиятелна
жена в новото правителство всъщност е човек, който яростно е защитавал идеята за оставане в ЕС. Сега нейната основна задача ще
бъде да стабилизира вътрешните отношения
и да обедини разделената около референдума нация, като се съобрази с политиката за
„Брекзит”, която доскоро не е одобрявала.
Филип Хамънд, министър на финансите
На мястото на Джордж Озбърн застана
Филип Хамънд, бившият министър на външните работи в кабинета на Дейвид Камерън.
С встъпването си в длъжност едно от първите неща, които той направи, беше да опровергае думите на предшественика си, че ще бъде
обявен извънреден бюджет – нещо, срещу
което се обяви и самата Тереза Мей. Хамънд
даде обещание за поддържане на силна икономика и стабилизиране на страната. Той ще
има тежката задача да направлява икономиката на страната и да даде сигурност на финансовите пазари в трудната и изпълнена с
въпроси ситуация около „Брекзит”.
Майкъл Фалън, министър на отбраната
Фалън запази поста си като министър на
отбраната, което не беше изненада за никого.
64-годишният шотландец, който е бил сред
приближените на Маргарет Тачър, е от „старата школа”, макар да заема точно тази позиция от 2014 година насам, когато наследи
Филип Хамънд. Той е един от малкото консерватори, които са се опитали, макар и без

успех, да убедят Тачър да не подава оставка
като министър-председател.
Днес Мей вижда в него „твърдата ръка”
на правителството и човек, който е доказал
качествата си. Той беше един от хората, които
най-силно подкрепяха кандидатурата й. По
отношение на референдума, беше привърженик на идеята за оставане в ЕС.
Дейвид Дейвис, министър по въпросите
около излизането от ЕС
В тези времена на несигурност и предстоящ път към неизвестното, изпълнен с трудни
преговори и нереални очаквания, Великобритания без съмнение се нуждае от човек,
който да заеме поста „Брекзит министър”.
Тереза Мей избра Дейвид Дейвис – твърд
евроскептик (логично) и упорит защитник
на човешките права и свободи. През 2005 година той изгуби битката за лидерския пост
за Консервативната партия от бившия премиер Дейвид Камерън, но не и надеждата си
за по-високи политически постижения. Още
преди да бъде избран за министър по въпросите около излизането от ЕС, той беше изразил готовност да вкара тежката артилерия,
ако участва в преговорите с Брюксел. Може
би затова Мей избра именно него, а не Крис
Грейлинк, чието име се спрягаше за новосъздадения пост.
В деня след назначаването си за „Брекзит
министър”, Дейвис даде разяснения около
подхода си спрямо развода с ЕС и евентуалната дата, в която той вече ще бъде факт, или
поне формално – около декември 2018 г. Той
обеща енергичен, но премерен подход спрямо „Брекзит”, по време на който приоритет
ще бъдат търговските сделки както с Европа,
така и в световен мащаб. Следващите няколко месеца без съмнение ще бъдат особено
напрегнати за Дейвис, чиято задача ще бъде
провеждането на сериозни консултации и
правене на детайлни планове преди началото
на преговорите.
Лиъм Фокс, министър по въпросите около международната търговия
Фокс е ярка фигура в Консервативната
партия. Той имаше амбиции за далеч повисш пост – този, който днес заема Тереза
Мей, но въпреки това се примири и с тази
роля. Като яростен привърженик на идеята

за „Брекзит”, той смяташе, че би се справил
перфектно с премиерския точно в този момент. Въпреки че загуби битката, той не се
предаде във войната и обяви подкрепата си
към Мей, която, от своя страна, прецени, че
неговата роля по време на преговорите с ЕС
ще бъде една от водещите.
Андреа Лийдсъм, министър на околната
среда, храните и селските райони
Още една опонентка на Мей по време на
борбата за поста на Дейвид Камерън намери
своето място в новото правителство. Новият
британски премиер бързо забрави за думите
на Лийдсъм по време на съревнованието за
престижния пост (че майчинството я прави по-подходяща за лидер на нацията, отколкото Мей, която няма деца) и реши да й
възложи ключова роля в кабинета. Все пак
Лийдсъм бързо се извини и заяви, че думите й са били преиначени, а малко след това
се оттегли от надпреварата, оставяйки Мей
единствен кандидат за премиер.
Джеръми Хънт, министър на здравеопазването
В деня след официалното избиране на Мей
за министър-председател на Великобритания
се появиха спекулации около оставането на
Хънт на поста министър на здравеопазването. Информацията, че той е отстранен от
длъжността, се оказа грешна, от което много
хора останаха разочаровани – особено служителите в сектора, за който той отговаря.
След масовите протести на младите британски лекари, симпатиите около личността му
отслабнаха и дори фактът, че той беше против „Брекзит”, не промени това. Въпреки
всичко Мей изрази увереност, че неговата
роля в кабинета трябва да продължи и занапред.
Джъстийн Грийнинг, министър на образованието
Министърът на международното развитие Джъстийн Грийнинг получи по-престижна роля в новия кабинет, измествайки Ники
Морган от поста образователен министър.
Грийнинг е първият висш член на правителството във Великобритания, който открито
показва хомосексуалната си ориентация.
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Краят на кино „Сердика“
ВВаля Балканска
ни
разгара на лятото, в края на юли, в един
ранен неделен следобед дойде краят на
легендарното кино „Сердика“. Настъпи
толкова далече след деня, в който беше затворено, че вече дори не помним какво гледахме
там за последно. От това място все пак са ни
останали трепетни моменти на нетърпението
от първите кадри на много от най-вълнуващите истории,
разказвани
в киното.
МоКосмическият
глас на някога
България
Валя Балканменти,
които
сме
били
щастливи
да
споделим
ска ще ни гостува в Лондон на 2 март. За този
сден
родителите
си,големият
с приятелите,
с децата,
или-да
е планиран
концерт
"България
от
останем
с огромната
измислена
векове занасаме
векове"
на BBR Foundation
и вселена
BBR TV,
на
изкуство.
потова
случай
националния празник 3 март.
„Сердика“
дочака финала
в руини, скриЗаедно с Балканска
ще бъдеси
и известният
гайти
лустрото
наще
огромно
рекламно
дардобре
Петързад
Янев,
а двамата
изпълнят
най-емблематичните
народни
платно
– като родопски
прожекционно,
задпесни.
което бе изВ представлението
ще вземат
участие
много
оставена
залата с екрана.
Краят на
този филм
групи
за български
народни
песниииняма
танцикакво
както
бе
написан
преди доста
години
от крием
Великобритания,
така
от другиоще
държави
да
– беше ясен
наивсички,
когатов
бе изтъргувано заедно с всички стари кина на
София. Властта тогава даде привидното обяснение: „приватизация“. Апокалиптичните предупреждения на кинаджиите звучаха морално
остарели като гласове от миналото, които не
искахме да слушаме, като стари черно-бели
ленти, които не искахме да гледаме. За да успокоят духовете, управниците дадоха гаранция
– по договор 10 години новите собственици
няма да могат да сменят предназначението на

Треска за Шекспир на
гостува в Лондон на 2 март
Острова, честват 400
години от смъртта му
Лято, жега, ранен неделен следобед. Багер и един покойник
киносалоните. Но прожекции в залите повече
нямаше. С гаранцията стана като в онази поговорка
за Франция…
Европа.
АКонцертът
със затварянето
старите
е от 19:00начаса
в зала киносалони
Millfield Arts
неусетно
ни напусна
и желанието
да ходимN18
на
Centre. Адресът
е: Silver
Street, Edmonton,
кино,
1PJ. все по-често избираме да си останем вечер Цената
пред телевизора…
написа-за
на билета Така
e 20 самите
паунда.ние
Билети
хме
„край“може
на филма
„Сердика“.
концерта
да закупите
онлайн от сайта
на Това
Millfield
theatre - https://www.enfield.gov.uk/
е последният
филм, който ще видим
millfield/homepage/18/whats_on_millfield_theatre
на
това място. Кадрите са заснети от актьора
Стефан Вълдобрев, оказал се случайно на конИнтервю
с шефа на BBR
TV Свилен
Григоров
чината
на киносалона
и неговия
палач
по не- на стр.
10 и 11
воля
– багера.
„Следващите кадри не са за чувствителни
хора, нито за истински филмови маниаци – написа Вълдобрев във Фейсбук. – Попаднах на
този епизод съвсем случайно. За мен той е исторически. Да заснемеш края на легендарното
кино „Сердика“ е момент от особена важност
– за архивите напред във времето. „Ново кино
Парадизо“ е неповторим и единствен. Въпреки
това тия дни ще направя и малък видео клип
с моите кадри от разрушаването на кино Сер-

дика (те са потресаващи) и музиката на Енио
Мориконе. Мисля, че си струва. Изумен съм, че
никоя медия не е проявила интерес към това
събитие. Знаете, че това е краят на една романтична епоха, нали? В дъното на един от фотосите ще видите накамарените седалки – всеки от
нас е седял на някоя от тях. Всеки е усещал магическият сноп светлина зад себе си, очаквал е
шумът от мотора на прожекционната машина.
Тази година се навършват 400 години от
Всеки е потъвал в картините от екрана. Най-госмъртта на Уилям Шекспир. На 23 април
лемия в София.
1616 г. бардът умира в родния си Стратфорд
Няма сантимент. Няма мелодрами. ЖивоЕйвън, но филмите
пиесите няма
му продължават
да
тътнапродължава,
да останат без
живеят
пълнокръвен
живот
и
днес.
Театри,
дом. Сигурно на това място ще построят нещо
университети
и издателства
по цял
друго,
нещо красиво.
Но е някак тъпо
да несвят
отще отбележат
юбилея.
Разбира
родинабележим
подобаващо
свършека
на се,
култовото
та „Сердика“,
на Шекспир
предвожда
кино
тоВеликобритания
заслужава. Събориха
го начестванията.
бързо,
изненадващо, някак подмолно – в неделя на Легендите
обед (презна
отпуските
наредбите
киното исигурно
театралната
сцена
за обществения
ред
не важат).
Иън Маккелън
и Джуди
Денч са сред звездиНадвечер
загасиха
и последнате,
които ще
взематчудовищата
участие в празненствата
та реплика
нана
потния
багерист
беше: Би Би Си.
за юбилея
драматурга,
съобщи
„Е па… бая работа
свършииме
Shakespeare
Live! на
Кралскатаднес!“
Шекспирова 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:

Войната на Розите" с Бенедикт Къмбърбач,
Джуди Денч, Кийли Хоус, Софи Оконедо, Хю Бонвил, сър Майкъл Гамбън и Том
Стъридж.
Под режисурата на Ръсел Дейвид "Сън
в лятна нощ" ще претърпи нова адаптация
с участието на Мат Лукас, Максин Пийк,
Джон Хана, Илейн Пейдж, Ричард Уилсън
и Бърнард Крибинс (по Би Би Си 1). Радио
Би Би Си 3 пък ще се настани в Стратфорд
на Ейвън между 22 и 24 април, за да излъчи нови произведения на поетесата лауреат
Снимки:
Стефан Вълдобрев,
Каръл Ан Дъфи и адаптация на "Крал Лир"
Площад
Славейков
с участието на Иън Макдърмид (император
Палпатин от "Междузвездни войни").
"Шекспир е в нашето ДНК. От 90 години
ние излъчваме произведенията му пред няколко поколения, но никога досега не сме
урските
власти дръзко
са издали
заповеди
правили
нищо толкова
и авантюрисза
арест
на
42
журналисти,
съобщава
тично, както в момента", заяви генералният
частното
понеделник,
25
директор
на Би радио
Би Си NTV
Тони вХол.
Той допълюли.
ни, че през 2016-а Би Би Си ще осъществи
Среднай-важна
задържаните
е известният
коментасвоята
мисия
- да използва
всичтор и бивш член на Меджлиса Назлъ Ълъките си ресурси с цел да направи Шекспир
джак. Според CNN Турция Ълъджак е бил
"неустоим за всички, по целия свят".
уволнен от проправителствения вестник
„Сабах” през 2013-а след критики срещу министри. Огромен корупционен скандал същата година бе приписан на дотогавашния
съюзник на Ердоган – духовния лидер Фетхуллах Гюлен.
В последната седмица турските власти
уволниха, изпратиха в неплатен откпуск,
арестуваха и започнаха разследвания срещу
над 60 000 военни, полицаи, съдии, преподаватели и чиновници. След неуспешния опит
за военен преврат на учените е забранено да
напускат страната. Същевременно Меджлисът обсъжда отнемането на депутатския
имунитет и възстановяването на смъртното
наказание. Въведено е тримесечно извънредно положение, даващо огромни правомощия
на президента. В събота Ердоган издаде указ
за затварянето на 2 341 институции, включително училища, благотворителни дружества,
профсъюзи и медицински центрове. Затворени са и финансови институции, а плащанията през някои банки са практически
блокирани. Указът, който според местните
медии е първият, издаден по силата на извънредното положение, удължава срока на
законно задържане без обвинение до 30 дни.
От 13 000 души, задържани при течащата чистка на хора, за които правителството
твърди, че са въвлечени в опита за преврат,
около 6 000 остават под арест, по думи на
президента Ердоган от събота. Около 37 500
чиновници и полицейски служители са отстранени от работа, както и много кадри на
Министерството на образованието.
Бързата вълна арести породи критики
сред западните съюзници на Турция, които
заявяват, че страната е тръгнала по все по-авторитарен път. Кандидатурата на Турция за
членство в Европейския съюз е компрометирана според председателя на Европейската
комисия Жан-Клод Юнкер.

2 журналисти арестувани в Турция
Поредният ход в чистката
след провала на преврата
срещу правителството

Завършил в UK счетоводител

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
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Пътешествие по българското Черноморие
Или как се сблъскват родната и английската действителност

Гергана Бойчева

„Ч

ерно море, много е добре, слънце
пече – още по-добре”, се пееше в
една популярна навремето песен.
И макар да не е сред любимите ми жанрове,
именно тя изникна в съзнанието ми, когато
получих покана за сватба именно на родното
Черноморие. При това точно на Черноморец,
за да няма неразбрали. Не съм от почитателите на туризма в България от дълги години,
като, с ръка на сърцето мога да кажа, че не
бих избрала родната плажна ивица за почивката си. В спомените ми тя далеч не беше
останала като нещо привлекателно, а редица
събития и аспекти ме накараха отдавна да
търся място за отдих в съседна Гърция. Не
ме разбирайте погрешно, не съм от хората,
които казват – я сега да оплюем всичко “българско и родно”. Просто смятам, че на ниво
обслужване и условия Южната ни съседка
ни превъзхожда многократно. Мнението ми

обаче се промени, при това,
с радост мога да кажа, с хубаво. Защото местата, които
посетих, хората с които се
запознах ги няма в Гърция.
Не бях стъпвала на родното Черноморие от над 6
години, така че не тръгнах
с особено големи очаквания нещо да се е променило
кой знае колко. Искаше ми
се, но сякаш не го вярвах,
скептицизмът ми, породен от живота в чужбина,
от това всичко да е точно,
пресметнато, премерено, ме
правеше леко предубедена
относно това дали, едва ли
не, няма да си загубя времето. И да, действително
имаше неща, като да кажем
липсата на ориентировъчни табели, тъй като явно за
местните хора да помахаш с ръка и да кажеш
“ей там зад ъгъла, като минеш градината с
бостана на Пешо, в дясно и само нагоре”,
придружено с махане на ръка незнайно накъде, има далеч по-символно натоварено
значение. Нещо, което за хората, особено по
по-малките населени места на морето, е съвсем нормално. А, когато попиташ – как да го
намеря с джипиес, те гледат все едно им се
подиграваш. Или се обиждат, че не им вярваш. Загубих се на три пъти именно поради
различните виждания на хората за това кое
къде се намира.
Но това ми чувство на връщане години
назад изчезна напълно още в Ахтопол, където беше първата спирка, от, бих казала едно
от най-интересните ми пътувания до сега.
Мога да опиша точно с три думи това място – смокини, розови домати и мили хора.
Отдавна не ми се беше случвало, макар че
обичам да пътувам из Европа, да попадна
на хора, непознати, да подчертая, които да
са толкова мили и приветливи, да отварят къщата си
за теб, макар да си им съвсем непознат. Тази топлота,
която усетих и по време на
пребиваването си и в Поморие малко след това, те кара
действително да забравиш
за всичко останало, което по
един или друг начин те дразни или притеснява. Защото,
да, разликата между България и Англия е огромна, но
самият факт, че все още има
хора, на съвсем нови и непознати за теб места, които
са запазили тази частица,
наречена “българщина” и
са готови да отворят къщата, кухнята и сърцето си за
теб, е незаменима. Разбира
се, не бих могла да мина без
хвалбата за цялата прекрасна храна, която, повярвайте
ми, осъзнаваш с пълна сила
колко ти липсва, когато се
върнеш в Лондон и вместо
току що откъснатата диня
от градината на баба Мин-

ка (която, между впрочем се оказа почетен
гражданин на Ахтопол и бивша балерина), и
това, което ще откриеш на пазара в британската столица, по всяка вероятност внос от
Мароко или Бангладеш.
Не казвам, че всичко по българското Черноморие е перфектно. Никак дори. Самият
факт, че изминавах разстоянието между
Ахтопол и Черноморец, което, както ме информираха малко преди това, е “бе бързо
се стига”, за 7 часа, говори сам за себе си.
Състоянието на пътищата, особено в частта към Варна също е, нека се изразим малко
по-меко – ако имаш скъпа кола, по-добре я
остави вкъщи. Но мисълта, която ме преследваше през цялото време на престоя ми
в тази част на България беше – защо, защо,
защо. Защо имаме такива красиви местенца,
такива мили хора, такава вкусна храна, такива възможности, а не ги използваме. Защо
плажове пустеят без поддръжка и, с цялото
ми извинение, няма една тоалетна, до която
да отидеш, а в същото време има места като
Слънчев бряг, с които едва ли не всеки в Англия свързва родното Черноморие. Не смятам, че това трябва да е така. Действително
останах приятно изненадана колко хубаво
човек може да си прекара именно по тези
малки местенца, запазили духа на гостоприемство и позитивизъм. А според мен това е,
което прави почивката ти ползотворна. Не
дузина пияни туристи, които сякаш твърдо
са решили да проверят вместимостта и капацитета на черния си дроб, а онова отдавашно
чувство на уют, което неминуемо ти липсва
в някой по-голям и застроен курорт. Защото
навсякъде по света може да има 5-звездни
хотели с басейни и всички допълнения и
екстри, но не навсякъде може да излезеш и
да си откъснеш домат от градината, а хазяйката ти през това време да пече на скарата

прясно уловена риба. И, разбира се, ти като
гост, задължително трябва да седнеш на масата със семейството, това не подлежи на
коментар. А, когато това се случва под дебелата сянка на смокинята, а ти чуваш тихата
песничка на щурчетата, гледаш лунната пътека в морето...няма как да не се почувстваш
като някой от, да кажем героите на Хемингуей. Табелките “Образцов дом” пък, те връщат години назад и независимо дали искаш,
те наляга едно чувство за носталгия. Но то е
приятно, а не натоварващо. Защото виждаш
как животът върви в един друг ритъм, че не е
нужно всичко да се случва на толкова бързи
обороти, че може би и ти ще се почувстваш
малко по-добре ако леко позабавиш темпото. И се насладиш на малките неща около
себе си. Защото, особено в Лондон всичко
е толкова динамично, че често пъти не ти
остава време да чуеш собствените си мисли.
Именно за това е много полезно да идеш някъде, където действително да си починеш.
Защото по тези места времето е спряло сякаш. Не навсякъде има интернет и обхват, а,
за да хванеш такси (случи ни се на сватбата)
някой трябва да се обади на някой, който да
извика някой, ако случайно той не спи. Друг
начин няма. И ти, искаш или не, трябва да се
приспособиш към това темпо. А адаптацията никак не е лесна, повярвайте ми.
Искрено се надявам и съм на мнение, че
ако се съхрани всичко това, то има надежда
за туризма в България. Защото не само на
морето, и в планината, и в малките села, има
все повече чужденци, които търсят именно
този вид релакс – не да се натъпчат на “ол
инклузив”-а в хотела, а да усетят действително ритъма, миналото, културата на страната ни. А тя, вече съм напълно сигурна, има
много какво да им предложи. Стига някой да
се погрижи то да не изчезне.
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Pokemon Go – истерията, която завладя света
Теодора Иванова

А

ко все още не сте чували за мобилната игра Pokemon Go, вероятно живеете в пещера. Или просто не сте потребители на социалните мрежи, не слушате/
четете новини и не излизате навън. А ако
само сте чували, но не сте напълно запознати – тук сме, за да ви помогнем.
Играта Pokemon Go беше пусната преди
около две седмици и само в рамките на първата е донесла на компанията производител
(Nintendo) значителни приходи – близо 17
млрд. долара. Интересното е, че от Nintendo

отдавна признават, че мобилните игри не са
приоритет за тях и фокусират вниманието
си около бизнеса с конзоли, но след този
грандиозен успех вероятно това ще се промени.
Манията към позабравените покемони,
които бяха хит през 90-те, се възроди, за да
напомни за себе си и за това как напредъкът
на технологиите може да подобри нещата от
миналото, които не са забравени и имат потенциал за развитие. За броени дни играта
стана по-теглена дори от „филмите за възрастни” и събуди интерес, който изобщо не е
бил очакван. Все повече хора, тийнейджъри
и по-зрели, които доскоро са били залепени за телефоните си, ровейки из „Фейсбук”,
„Туитър” и „Инстаграм”, вече са на улиците
в търсене на поредния покемон, оставяйки селфитата и безцелното ровене на заден
план. И ако това не е революционно?!
Самата игра е лесна, с нея биха се справили и малки деца, но е толкова пристрастяваща, че е завладяла умовете и на по-зрелите
хора. От „покемон ловеца” се изисква просто да я пусне, да включи GPS-а и камерата
си и чрез нея да започне да локализира симпатичните същества, които са пръснати на
съвсем случайни места из града, в който живее. Те са общо 151 и чакат да бъдат заловени
чрез топчето, познато от едноименния сери-

Да напуснеш работата си, за
да се посветиш на Pokemon Go

М

лад мъж от Нова Зеландия обяви,
че е напуснал работата си, за да
се посвети изцяло на играта, която побърка малки и големи - Pokemon Go.
Том Къри доскоро е работил като барман в
крайморски ресторант близо до Оукланд, но
наскоро просто решил, че иска да посвети
ежедневието си на нещо по-приятно. Той е
решил да не ограничава играта, която го е
грабнала, само до пределите на града, в който живее, а тя да стане повод за околосветско
пътешествие.
Броени дни след като Том започнал новото си начинание, той е станал медийна звезда. Други зарибени играчи са започнали да
го разпознават, щом го срещнат по пътя, и
да искат да се снимат с него. Много хора му
се възхищават и дори му се прекланят, но не
това е мнението на родителите му, които не
са останали очаровани от решението му. В
крайна сметка обаче са се примирили, а след
известно време дори се възгордели. Неговият баща му изпратил съобщение с текст:
„Винаги съм знаел, че ще се прочуеш!”.
Първоначално новозеландецът, който
смята действията си за напълно логични, не
е посмял да сподели истинската причина за
напускането си на своя шеф. След засиления
медиен интерес обаче той
преценил, че така или иначе
бившият му работодател ще
разбере и решил, че би било
коректно да му съобщи лично. Реакцията му била изключително положителна.
Той казал: „Браво, Том! Това
е много забавно. Надявам се
всичко да бъде наред. Пожелавам ти приятно изкарване
на новото покемон-пътешествие!”.

Откакто е започнал да обикаля света в
търсене на покемони, Том е заловил общо 91
от всички 151 симпатични същества, налични в играта. Той споделя, че самото пътуване
е най-хубавата част от нея и че дейността е
много по-приятна от това да ходи на работа
всеки ден.
„Благодарение на играта, имам повод да
пътувам повече и да опознавам градове, в
които никога досега не съм ходил. Срещам
се с много хора, виждал съм и други като
мен, които обикалят света, за да ловят покемони”, разказва Том, който се хвали и с това,
че хората в страната му често го спират, за да
му пожелаят късмет. Един човек дори му е
казал, че той е негов идол и герой.
Новозеландецът получава и множество
съобщения и имейли от покемон играчи от
САЩ, Канада, Ирландия, Индия и Непал.
Той споделя, че когато залови всички 151 същества, ще се върне в Оукланд и отново ще
започне работа. Това начинание го вдъхновява и да започне свой собствен бизнес. Но
засега единствената му мисъл е съсредоточена в търсене на Пикачу и други редки покемони, които само един истински отдаден
ловец е способен да открие. Можем само да
му пожелаем успех!

ал. Някое от тях може да се намира в дома на
играча, друго в парка или кафенето, трето на
работното място, а четвърто – на по-далечна
локация. Именно затова самата идея около
играта, която кара хората да се раздвижат и
да излязат навън, да посетят нови места или
да изминат определени разстояния (за да им
се излюпи яйце с покемон, което за намерили), е донякъде добра. Донякъде, защото
целта на излизането по принцип не би трябвало да се свързва с постоянен мониторинг
на телефона. Но да не забравяме в какви времена живеем…
Действително това е различна игра, която, за разлика от конзолите, ни кара все пак
да се размърдаме и да не стоим седнали с
часове. Тя обаче може да се окаже и много
опасна, защото поглъща изцяло вниманието
на „ловеца”. Вече има десетки истории, свързани с хора по цял свят, които са си изпатили
от играта. Има катастрофирали или глобени,
има нападнати (един от случаите е в София)
и има поне един убит, излязъл да играе посред нощ и атакуван с нож. Има както трагични, така и забавни истории с играчи, които са били толкова погълнати от желанието
да заловят всички покемони в града, че са
забравили напълно за сигурността си. Неслучайно в Саудитска Арабия играенето на
Pokemon Go вече е забранено със закон – хо-

Пикачу
рата губят разсъдъка си в търсене на Пикачу.
Така че, ако сте почитатели на играта, не
се отказвайте от нея – просто бъдете внимателни и пазете разсъдъка си.

Pokemon Go: Истински истории
- Момче, зарибено по популярната
игра, се обадило на спешния телефон 999,
за да докладва, че някой му е откраднал
покемона. Той направил това около 23:00
ч. в деня след като играта беше пусната
във Великобритания. Операторът бил
изумен и затворил телефона, като преди това обяснил любезно на въпросния
ловец при какви ситуации трябва да се
звъни на 999.
- В дните след като играта беше пусната, полицейски екипи от различни градове по света са били викани заради сигнали за „подозрително поведение”. Затова
властите на много
места са били принудени да разпространят предупреждения, свързани с
играта и последиците от нея както
за ловеца, така и за
околните.
Множество
ловци са се озовали в опасни ситуации,
рискът за които изобщо не са преценили. Група тийнейджъри са проникнали в
пещера край Уилтшър в търсене на рядък вид покемон и са озовали изгубени
на около 30 метра под земята. Други са
се разминали на косъм с нападение от
собственик на имот, в който са проникнали без разрешение.
- Трима студенти в Манчестър са били
ограбени, докато са играли Pokemon Go.
Те са били толкова съсредоточени в начинанието, че са осъзнали какво се случва
едва когато крадецът вече е бил избягъл.
- Мъж, наскоро станал баща, се похвали в социалните мрежи, че е открил
покемони в родилното отделение, докато
жена му е очаквала да започне операци-

ята. Хората масово го обвинили, че не
държи ръката на жена си в този важен
момент, а търси Пикачу.
- Млад нюйоркчанин беше хванат в
изневяра заради популярната игра. Той
посетил жилището на бившата си приятелка, прекарал известно време с нея,
след което заловил няколко покемона.
Малко по-късно неговата официална
приятелка успяла да провери къде е бил,
благодарение на данните от приложението, което работи с GPS-а на телефона.
- Тийнейджър от САЩ излязъл да
играе Pokemon Go в късните часове на
нощта и бил наръган с нож от непознат мъж. Вместо
веднага да извика
линейка, той първо си довършил
играта и заловил
покемоните, които
успял да локализира преди атаката.
- Заети хора по света, които не разполагат с необходимото време, за да ловят
покемони из града, могат да си наемат
личен „покемон треньор”, който да го
прави вместо тях. Така момиче, наскоро
завършило университета в Ню Йорк, е
публикувало обява в Craigslist, че предлага именно такива услуги за 20 долара
на час. И хората действително я търсят!
- Двойка англичани, играещи играта
заедно, са предотвратили опит за педофилска атака над малко момче, благодарение на нея. Докато са търсили покемони, те са забелязали как към момче,
играещо същата игра срещу тях, се приближава възрастен мъж и започва да го
опипва. Очевидците реагирали моментално и педофилът бил заловен.
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Тежък развод в дъното на една от най-голем

Кой е Мохамед М
Булел?
Убиецът на 84 души
в Ница описван като
„тих“ и „скромен
човек“

ъжът, който брутално уби 84 души
в Ница като ги прегази с камион, бе
идентифициран като тунийския разносвач Мохамед Булел, непознат като джихадист. И радикален ислямист. А по-скоро като
човек, преживяващ тежък развод, баща на три
деца.
Френският вътрешен министър заявява,
че убиецът явно е бил много бързо радикализиран. 31-годишният мъж е бил разпознат
по своята шофьорска книжка, мобилен телефон и кредитна карта, които са били намерени в управлявания от него автомобил. Той
проучил района на Бастилията два дни преди
кървавата атака, когато блъска наред празнуващата тълпа.
За Булел се разбра, че е имал бурно минало
и невъднъж се е сблъсквал с полицията. Негово съседи го описват като самотник, който

обичал да пийва, да танцува салса и да вдига
тежести. Живеел живот далеч от религиозните норми – хапвал свинско, взимал наркотици
и водил див сексуален живот. Но имал ясни
и ярки интереси в религиозни и радикални
движения.
Разслдващите са намерили снимки на
мъртви тела и снимки, свързани с радикалния
ислям на компютъра му, копие от корицата на
„Шарли Ебдо“, фотоси на Осама Бин Ладен.
Осем дни преди атаката си пуснал брада и
казал, че го прави от „религиозни причини“.
Казал, че не може да разбере защо „Ислямска
държава“ си няма своя лична територия. И в
същото време няма информация да се е свързал с тях.
На 1 юли търсел данни как ще се проведе
Националния празник на Франция и точно
къде ще бъдат празненствата. Разучил и ня-

Те са сред нас: млади, агресивни, настървени
Нападението в
Мюнхен, извършено
от депресиран
ученик, трябва
да ни извади от
летаргията. Защото
като се правим,
че не забелязваме
младежката агресия,
не решаваме нито
един от проблемите
Мирела Иванова „Deutsche Welle

Е

вропа и цялото човечество изживяват разтърсващи напрежения. Многократно се е увеличила заплахата
от междудържавни конфликти, терористични нападения, бежански вълни и индивидуални човешки свръхагресии. В последните дни информационните емисии и
потоци преливат от насилие. То изпълва
въздуха и мислите ни, диша на нашата граница, вероятно върви и по нашата улица.
В българския случай то е почти абсурдно и се нарича „Синя хунта“. Закачулените младежи от тази популярна банда
са познати не само на футболните фенове
и агитки, но и на полицията. В мрежата
също са легитимирани с изображения,
изказвания и глуповати лозунгови послания от типа „Респект към синя хунта“,
издигнати не само по стадионите. Във
всекидневен ужас от изстъпленията на
хунтаджиите живеят цели квартали и доста неогласено пострадали вече граждани.
„Синя хунта“ е и в списъка на хулиганските организации във футбола в Уикипедия,
със съответните уговорки че не всички
твърдения са проверими. Е, последното
изстъпление на бандата „ги провери и потвърди“: бе нанесен отвратителен в безсмислието и жестокостта си побой на две
16-17 годишни момчета в столицата, нищо

неподозиращи почти деца, увлечени в ловене на покемони, които сега лежат потрошени в „Пирогов“.

Много въпроси
Не беше ли редно полицията и прокуратурата „да се събудят“ доста по-рано? Да
се предприемат превантивни мерки срещу
широкоизвестните в обществото „бойни
групи“? Никой ли не „държи под око“ подобни насилнически формирования или
ги държи „в резерва“ с определена цел?
Каква е ролята на ръководствата на футболните клубове, не е ли редно и те да носят отговорност за агресивните и деструктивни действия на своите фенове?
Футболното хулиганство не е български патент, естествено, но логиката му е
свързана със самата игра и се проявява
преди, по време и след мачове. То е съ-

средоточено около стадионите най-вече.
В случая със „Синя хунта“, а вероятно и с
още десетки подобни банди, става дума за
организирана група, която търси и дори
предизвиква жертвите си, за да прояви
насилие. Това младежи от крайните квартали ли са, с какво се занимават, освен че
са фенове на някой отбор, кое ги нахъсва
да пребиват с брадви и ножове непознати
юноши? Липсата на социална и житейска
перспектива или чувството за безнаказаност?

Време за общи усилия
През годините неведнъж ставахме свидетели как различни политически сили
„ползват по предназначение“ футболни
агитки с цел създаване на конфликти и
нажежаване на напрежението. Досещахме

се, че щедрата и невидима ръка на задкулисието движи тъмните сили на общности
от лесноупотребими фенове и ги въвлича
в кръвопролитни и опасни за обществения ред събития. Дали пък затова организираните футболни хунтаджии и превратаджии не се ползват с особен статут на
почти недосегаеми?
Вече дни наред разсъждавам по темата,
като не спирам да си представям жертвите на „Синя хунта“ и жертвите на всяко насилие. Струва ми е особено важно
в заредения с напрежение повседневен
живот да се положат специални усилия от
законодателните органи, от полицията, от
службите, от образователните институции
в България, а също и от семействата - за
предотвратяване и овладяване на агресията сред младите хора и децата. Защото и
без това не им оставяме един добре подреден, устроен и мирен свят.
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мите трагедии за 2016
кои сериозни катастрофи и разглеждал снимки от тях. Чел за атаката в Орландо, където
мъж нахлу в гей дискотека и уби 49 души. В
деня преди атаката, два пъти минал по алеята, където ще бъдат празненствата и опитал
да изтегли пари.
Резервирал 19-тонния хладилен камион и
си напраил селфи от кабината. Минути преди
атаката изпратил съобщения до свои помощници да му набавят още оръжие. Стрелял по
полицията, която се опитвала да го спре, докато най-накрая го гръмнали.
Жена му, от която той има три деца, е задържана за разпити. Знае се, че я биел често по време на съвместния им живот. И все
пак, хората, които го познават, са шокирани
от действията му. Описват го като нормален
човек.
Той бил тих, скромен, не отговарял на поз-

драви и не разговарял със съседи. Често карал
колело. Притежавал и свой собствен ван. Една
жена си припомня пред медиите, че често й
помагал с покупките, но изглеждал странен.
Братът на Мохамед Булел не вярва, че Мохамед е извършил атентата в Ница, съобщи
туниският информационен портал "Бизнес
нюз".
"Брат ми даже не се молеше. Всеки месец
ни пращаше пари да построим къща. Планираха със сина си да дойдат скоро в Тунис на
почивка. Досега никой не е потвърдил официално, че става дума за брат ми. Може да е
друг човек със същото име и фамилия", каза
Джабер Булел.
По данни на туниската радиостанция
"Джавара Еф Ем" Джабер е заявил, че на снимките, разпространени в социалната мрежа
"Фейсбук", не е неговият брат.

„Фейсбук“ в помощ на
касапницата в Мюнхен
18-годишният Али подмамил жертвите си чрез
ивент в социалната мрежа
Андерш Брейвик бил
кумир на иранеца
Тийнейджърът, който уби девет души
в Германия, а след това се самоуби използвал „Фейсбук“, за да подмами своите
жертви, като хакнал акаунта на непозното момиче и организирал събитие за раздаване на безплатна храна.
Последната информация за 18-годишния извършител е че основна цел били
хора от турски и арабски произход. Голяма част от убитите са били ученици.
Смята се, че Али бил много тормозен в
училище.
За да събере повече хора използвал
акаунта на красиво тийн момиче Селина Аким. Пуснал съобщение часове
преди атаката: „Елате днес в четири часа
пред Макдоналдс в търговския център.
Ще черпя всичко с каквото искате, стига
да не е много скъпо“. Не се знае кой се е
хванал на въдицата, но по някакво щастливо стечение на обстоятелството имало
и един човек, който предупредил останалите за измамата. В противен случай,
жертвите можело да бъдат много повече.
„Това е фалшив акаунт на Али. Той не е
добре“, написал Лукас Дор. Сред убитите
от Али са деца на 14 и 15 години. Падна-

ли на масата, както хапвали.
Сред убитите деца има две от турски
произход и две момичета от косовски семейства. Най-възрастната жертва – на
45 години – е също от турски произход.
Полицията твърди, че нападението няма
връзка с тероризма. Той бил въоръжен с
нелицензиран Глок, който си поръчал по
интернет. Носил 300 патрона в раницата
си. Заради нападенията мерките за сигурност са затегнати на Доувър, което причини огромни задръствания от отпускари на
границата.
Прокурори твърдят, че Али е страдал
от психически проблеми и е получавал
помощ в психиатрична болница. Полицията е намерила екстремистки материали
в дома му, както и материали свързани с
масови убийства. Също така оказало се,
че иранецът е бил голям фен на Андерш
Брейвик, който преди пет години уби 77
души в Норвегия, повечето от тях млади
хора. Касапницата в Мюнхен стана навръх
годишнината от този кървав акт. Сонболи пазил и материали свързани с масово
убийство на ученици в баварско училище
преди две години. Тогава умират 16 тийнейджъри.
Вестник „Билд“ съобщава, че в деня
на атаката, чрез съобщение в компютърна игра Сонболи написал: „Елате в мола и
ще ви убия“ . Бил голям
почитател на игрите с
оръжия и кръв. Негоова позната разказва, че
веднъж Али казал на
съучениците си: „Ще ви
убия, ще ви убия, ще ви
убия“.
Сонболи е заснет
как стреля пред заведението за бързо хранене.
След това пресича мола
и стреля наред. По-късно се скрива в една
уличка и там се гръмва.

Атаката в Ница
откри нов тип
тероризъм –
такъв, каквъто не
може да се опише
„Гардиън“, Питър Бомо
Разликата между добре организираните атаки на „Ислямска държава“ и нападенията на „самотни ловци“ става все
по-малка. Става все по-трудно да предвиждаме какви са последствията и къде
ще падне следващия удар. След подообни атаки като в Ница и Мюнхен, трябват
отговори. Изискване да разберем какво е
нужно, за да се предпазим в бъдеще и как
да се справим с последствията от терора.
Каква е била тяхната мотивация? Има ли
връзка с някаква определена индивидуалност? Как убиецът е взел решението да
отнема животи?
Тази нужда да разберем не е някакъв
нов феномен, въпреки че с новите , модерни медии се хвърля нова перспектива.
Белите хора, които купуват пушки и
стрелят в заведения за бързоо хранене
или в кина, са категоризирани като „самотни ловци“. И винаги фокусът пада
върху техните психологически и социални проблеми. А тези от мюсюлманското
вероизповедение винаги попадат под
друга категория „терористи“. Но когато
става въпрос за атаки като тези в Орландо, Ница или Мюнхен, разделението вече
става много трудно.
При атаките в Орландо и Ница се намери връзка с „Ислямска държава“, докато при младежа, убил девет човека в
Мюнхен причината бяха сериозни психически проблеми на извършителя. Той
бил върл почитател на Андерш Брейвик,
убил преди 5 години 77 души в Норвегия и също така разучвал касапцниците
„амок“ - тогава когато в състояние на
афект разстрелваш десетки души.
Част от проблема е че очакваме да
видим в подобни атаки, особено в тези,
инсперирани от джихадистки мотиви,
някои атрибути. Винаги търсим доказателства като например пбуликации,
свързани с тероризъм във „Фейсбук“,
доказателства за контакти с „Ислямска
държава“ или някакво радикализиране.
Очаква се да види някакъв път към фанатизиране или доказателство за членуване в група. Трябва да има някакво ясно
оправдание на действията.
Това е моделът от 9/11 в Америка
и атаката на „Ал Кайда“ срещу Кулите-близнаци: насилието бе провокирано
от определена цел, а атаката бе дълго време планирана. Тогава изминатият път бе
много ясен: имаше вербувани индивидуалности , пътували до определени лагери
за обучение, замразени клетки и военни
зони, използвани за укритие и складиране на оръжие. Сега, обаче, всичко изглежда различно.
Ключова иновация при атаките на
„Ислямска държава“ бе използването на
всякакви методи – от коли-бомби, през
автобуси до куфари с взривни устройства на летища. Всички последователи на
групировката бяха призовани от нейния
лидер да използват във войната всички
налични средства. Нещата изглеждат

като „мятайте телата“, а не толкова като
добре и дълго време планирани.
И докато „Ислямска държава“ е организирана на места, където е силна, групата също така е способна да разполага
клетки и на по-отдалечени места, също
така е разпознаваема по това, че разширява обхвата на атенатите. Крайната цел
е достигане на колкото се може по-голяма
смъртност.
Една от най-важните точки, които
повечето хора изпускат, е че за ИД няма
особено значение каква е точно е връзката с тях: твърди, се че новите „войници“
са повече объркани, млади хора отколкото религиозни фанатици. Това, което има
значение е самият акт и неговата крайна
цел да плаши и тероризира, да подтиска и
да разделя – и да се разбере, че атаката е
била вдъхновена от ИД.
Проблемът на западните правителства
и сили за сигурност е че независимо, че
всичко това, което се знае е разбираемо
и познато, това е трудно приложимо за
уплашеното население, за което подобни становища са напълно безмислени.
Също така е рисков аргумент. Да кажеш,
че „Радикализацията“ може да е в ръце на
хора като Доналд Тръмп, който представя
всички мюсюлмани за престъпници. Че
има политическо измерение на това какво значи прилагане на закона и че трябва да говорим за индивидуалисти, които
търсят модел за подражение или привличане от някоя идеология, за да намерят
смисъл на живота си. Ако има някой паралел, който трябва да се направи, и това
сравнение го правим много внимателно
– то трябва да бъде направено в някои от
инцидентите, които бяха възникнали по
време на „интифадата с нож“ в окупираните израелски територии, когато с нож
бяха намушкани 211 наръгания на израелци и палестинци. И не е трудно да се
сетим, че голяма част от хората, замесени
в тези нападения тогава бяха хора с лични
проблеми за които насилието, нараняването на други хора, придаваше значение
на техния живот и в крайна сметка смърт.
И тогава отново общото между всички
нападения беше липсата на предупреждение и липса на принадлежност към някоя
група.
Това, за което трябва да внимаваме е
при даването на фундементални обяснения на събитията. Нека си припомним, че
самият френски министър на вътрешните работи обяви, че няма доказателства за
връзка между нападателя в Ница и ИД.
Няма връзка между организацията и младежът с двойно гражданство от Мюнхен.
Но какво ако идеята за радикализация
по изначало е безмислена и това, което стои зад атаките да е нещо по-вяло,
по-бледо, по-неясно и по-емоционално ?
Какво става когато една нестабилна личност – отдадена на манията си за величие
и грандоманство – взееме назаем идеята
за „Джихад“ и масова смърт, просто защото не притежава свои лични идеи?

16 Ода на Терора
Arnaud Hée (Арно Е), френски кинокритик, преподавател във Френското висше
училище по кино La fémis, селекционер за кинофестивала
в Белфорт, Франция, занимава се активно с кинообразование в Европа. Фен на България
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ермания, Франция, Белгия...Напоследък сякаш дори изричането на името на някоя от тези държави
свързваме с терористичен атентат. Толкова много отнети човешки животи, насилие, терор...И
в дъното на всичко – едно голямо неразбиране. Неразбирне на това, защо е нужно. Неразбиране на
това как така някой допуска да се случва. Неразбиране защо точно тези държави. Неразбиране на това как
в възможно в “уж” уреден свят, в светски държави, където цари представата ни, че навсякъде цари ред и
дисциплина, че всеки живее добре. Страни с вековна култура и история. И целенасочено опетнени, потънали в
кръв.
В Европейския химн “Одата на радостта” се изрязяват трите основни идеали, стоящи зад Обединена
Европа – свобода, мир и солидарност. Фрагментът от Деветата симфония на Бетовен, станал символ на
Съвета на Европа през 1972-ра година и на Европейския съюз през 1985-та призовава човечеството да се
обедини, нека всички бъдем братя.
Потърсихме за коментар двама души, които са по силен начин свързани с Франция. Една българка, чието
сърце, твочески търсения и желание за личностно развитие, самоусъвършенстване и усет, я карат да смята
Франция за “своята” страна. И един французин, чиито впечатления за случващото се в родната му държава
говорят, че все още има надежда. А не страх. Вижте какво ни споделиха те.
Гергана Бойчева

Какви са впечатленията ви след атентата в Ница, усеща ли се той в Париж и какво е настроението на хората? Вие лично
как се чувствате, има ли чувство на страх,
несигурност? Все пак това е поредният подобен, за съжаление, случай във Франция.
Ралица: Не бях в Париж по време на събитията, но не бих казала, че чувствам страх,
нито след атентатите през ноември, нито сега.
Разбира се, изпитвам огорчение и чувство за
безпомощност пред тези ситуации. Но страхът
не променя нищо. През ноември много събития бяха отменени в седмицата след атентатите. После обаче, постепенно, започнахме да се
връщаме към нормалния ритъм на живот. С
много болка за починалите, но и с убеждението,
че трябва да сме единни и силни, още повече в
такива времена.
Арно: Не бях в Париж в този момент, не
мога да опиша настроението на хората, но от
моя страна усетих фатализъм и умора, повече
отколкото унилост или гняв. Помислих си за
филми, които вече бяха предупредили за това,
режисирайки нихилистично хипер-насилие,

като Mad Max например, без съмнение заради
използването на камион. С атентата в Ница още
повече свързвам тези машинации с нихилизма,
отколкото с идеологически възприет тероризъм – има профили, които съвпадат от атентат
на атентат, личните психологически проблеми
на тези хора ми излеждат по-силни отколкото
политичеката и релизиозната мисъл, която ги
подстрекава. Нихилизмът, който смесва омразата към обществото и омразата към самия себе
си, ми се струва още по-трудно предотвратим.
Защо точно Франция?
Р: От една страна по исторически причини
– от колониите до съвременната история и намесата на Франция в Либия. А от друга – Франция брани своите светски ценности и именно
сред тях отзвукът от насилие ще бъде чут найдобре навсякъде. За реакционните елементи е
по-лесно да изградят мрежа от терористични
връзки, като се възползват от тази мощна държава, където се срещат млади хора от различни
произходи и религии, с трудни лични истории,
понякога отчаяни от нереализацията си, от маргинализацията в такова огромно общество и оттам податливи на крайни действия, опитвайки
се да се избавят от тях.

A: Имам чувството, че приех това като нещо,
което се случва, но не бих могъл да кажа, че се
страхувам. Разбира се, твърде възможно е да
бъдем обхванати от безпокойство, но то не доминира в моето ежедневие. Чувството на страх
и несигурност обаче съществува, това е факт.
Как според вас може да бъде спрян целият този терор, не само във Франция, ето,
сега и в Мюнхен?
Р: Това е работа на политиците, сред нас,
обикновените гласоподаватели мненията са
толкова разнопосочни, че дори не могат да се
обединят в стройна линия. За мен на първо
място остава толерантността и вярата в доброто, в шанса, който трябва да бъде даден на всеки
един човек имащ желание да участва в обществото. Бих цитирала една симпатична френска
мадам - Даниел, адвокат и активен гражданин
на Париж, която стана изключително популярна в социалните мрежи след атентатите през
ноември с изказването си: „Ние сме братя с 5
милиона мюсюлмани, които свободно изповядват религията си и ще се борим срещу 100 000
варвари, които казват, че убиват „в името на
Аллах.” Това е.
А: Това е много труден въпрос... Мисля, че е
свързано с нейната история, с колонизацията
по-конкретно, към която формите на злопаметност продължават да се развиват по брутален
начин. Франция е държава със светски характер, който се сблъсква с определена чувствителност, още повече, че понякога бива объркван с
антирелигиозна идеология за съжаление. Освен
това нещастието на светската държава е, че е
опасно инструментализирана от крайно десните партии, както и от десните, най-вече от Никола Саркози когато беше президент. Също така
мисля, че върху някои много горещи въпроси,
като интеграцията или споделянето на фундаментални републикански ценности, Франция
остана сляпа, криейки се зад своите универсални принципи, които й дават сигурност. Намирам, че обществото се разкъсва социално и
културно от най-малко три десетилетия и вече
констатираме, че „Свобода, равенство, брат-

Ода на р
Радост, дева вдъхновена
Лъч божествен, дивен дар,
Свеждаме опиянени
Взор пред твоят свят олтар.
Ти сплотяваш в порив чуден
Разделените от зло,
Братя стават всички люде,
Ти разпериш ли крило.
Във прегръдка милиони,
Край сложете на вражди!
С обич безпределна бди
Бог от звездни небосклони.
Да се поклоним в смирение
Пред Създатея пречист –
Той е тая звезда вис
На небесните селения.
Който е честит да има
Драг приятел в труден час,
В мирен дом жена любима –
Да ликува с нас!
Ала онзи, за когото
Този свят е чужд и пуст,
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радостта
Нека да стои самотен
Вън от нашия съюз.
Радост да дари, разтваря
Майката природа гръд
И добри и лоши твари
Следват ведрия й път.
Даде вино нам и щастие
И приятел скъп до край
На пигмеи - долни страсти,
А на херувими – рай.
С тоя полет на скънцата
В модрата небесна глъб
Своя път без страх и скръб
Следвайте и вие, братя!
Нека в сговор благороден
Крепне този кръг широк –
Той към звездния чертог
На Невидимия води.
Да се поклоним в смирение
Пред Създателя пречист –
Той е тая звездна вис
На небесните селения.

ство” не е магическа формула, също както и
„Аз съм Шарли”.
Мислите ли, че в по-продължителен
времеви план тези терористични атаки
ще се отразят на манталитета, държанието и изобщо, като цяло възприятието
на хората във Франция за света?
Р: За огромно съжаление терористичните атаки наливат вода в мелницата на крайно
десните партии, на Националния фронт във
Франция и той печели гласове там, където хората се чустват застрашени. Мисля, че ще мине
много време преди да настъпи цялостна промяна в манталитета. Но терористичните атаки във
Франция засегнаха най-съкровенната й част обществото. Французите обичат да общуват, да
излизат, да посещават културни събития, да бъдат заедно. Франция е и страната, в която светската власт, свободата на религиите, половата
равнопоставеност са общоприети символи.
Именно тези свободи са чесно основната цел на
реакционните групировки.
A: Силно ме притесняват следващите президентски избори през 2017 във Франция,
най-вече защото нямам доверие в чувството за
отговорност на потенциалните кандидати, и да,
притеснявам се, че рискуват да провокират още
повече страхове. Междудругото, след събитията
в Ница имам чувството, че основите поддадоха,
що се отнася до демагогската инструментализация на политическите лидери. Усещам голямо
напрежение и мисля, че то може да се разпростре и до други части на обществото.
Един от основните аргументи на Великобритания да се отдели от Европейския
съюз и да се стигне до така наречения
“Брекзит” беше именно мигрантската вълна на Стария Континент. Тоест, това беше
техният начин да се “преборят” с него. Мислите ли, че след време, ако атаките във
Франция продължат може да се стигне до
подобна ситуация. И като цяло – какъв според вас е начинът за ограничаване на “потенциално опасните хора” в страната? И
как трябва да се процедира с тях в случай,
че бъдат заловени?
Р: Ако погнеднем към атентатите във Франция и Белгия – хората, които ги извършиха идват „отвътре”, родени и израстнали в съотвената държава.
Мигрантски вълни е имало и в европейската, и в световната история. Хора с деца, които
търсят изход от война не бива да се смесват с
банда екстремисти, които са способни да се изградят навсякъде, както го показват последните
събития.
Част от емигрантите са с друга религия и
култура, което предполагам би могло да създаде някои трудности при интегрирането им. Но
това е относително – мои приятели създадоха
класически оркестър в Берлин с музиканти емигранти от Сирия, Ирак, Афганистан – получават се страхотни концерти и всички се обединяват от музиката. Ето че е възможно! Силно се
надявам да няма други поражения над цялостта
на европейския континент, а случаят с Великобритания е по-различен още от самото им присъединяване...

Ралица Асенова, живее от
10 години в Париж, изучавала
театър и кино в Сорбоната,
както и „Културни политики
в Европа“. През 2014 създава
фестивала „Срещи на младото европейско кино“ в София и
Дните на българското кино в
Париж, чиито трети издания
ще се състоят на есен.
A: Това е сюжет, който провокира политически дебат и ще продължава да го прави. За
съжаление не се съмнявам, че тези страхове
ще бъдат инструментализирани. Не знам как
да трябва да се процедира, но съм сигурен, че
задължението на една държава е да управлява
хуманно този поток от хора. Аз лично изпитвам възхищение и емпатия към тези мигранти,
които са истински трагични фигури; не трябва
да забравяме, че това са хора, които са принудени да напуснат страната си, надявайки се, че
ще намерят по-нормални условия за живот другаде – не виждам как мога да съм против това.
Идентифицирането на виновните за атентатите
показва, че терористичните атаки не са свързани с потока на мигранти, този тип амалгами
са чиста демагогия и интелектуален мързел от
страна тези, които ги създават.
Вие самите как намирате състоянието
на сигурността и контрола във Франция?
Има доста критики относно това, че хора,
да кажем от “Ислямска държава” влизат
прекалено лесно и контролът върху тях не
е стриктен.
Р: Въпросът е по–скоро във вътрешната ситуация на Франция, тъй като „Ислямска държава” намира лесно поддръжници между самите французи, сред деца, родени и израстнали
в предградията. И тук се стига до проблема с
бедните, с декласираните слоеве на обществото,
с възможностите за реализиране на младите от
мюсюлманските среди. Друг е въпросът, че се
наблюдава и стегнация и капсулиране на етнически общности в градовете, въпросните предградия и т.н.
След атентатите през ноември контролът
на обществените места доста се засили – проверки се правеха дори на влизане в супермаркета. Чувството е ужасно – терористите сякаш
побеждават именно тогава, насаждайки страх в
най-прости ежедневни ситуации.
A: Имайки предвид, че терористите са французи, или циркулиращи между Франция и Белгия, или законно пребиваващи чужденци, не

смятам, че идват твърде лесно... Настоящият
тероризъм не е онзи от 70, 80 или 90те години,
където чужденци отиват да извършват операции в други държави. Тук става въпрос за обръщане срещу една страна, на която принадлежим, което е изключително дестабилизиращо и
травматизиращо. Относно сигурността и контрола, констатирам, че много мерки вече са взети; може би това е въпрос на принципи, но аз
лично нямам желание да живея в общество на
хипер сигурност, това не би ми създало повече
спокойствие.
Имате ли лични впечатления, приятели,
познати, засегнати, както от атентата в
Ница, така и при предишните такива?
Р: За съжаление – да. Моя състудентка пострада тежко по време на атентатите през ноември, докато празнуваше рождения си ден. Все
още не се знае дали ще може да ходи отново...
Но въобще не се отказва, има страхотна вяра
и надежда, а пък сестра й веднага се зае с новосъздадената асоциация за пострадалите при
атентатите.
A: Радвам се да отговоря с „не”.
Въпреки всичко притеснявате ли се да
останете във Франция?
Р: Pas du tout, както би ви отговорил французин. Въобще не, тъй като на първо място не
мога да си представя да живея другаде, освен в
Европа и второ, Франция се превърна в страна,
която чувствам адски близка – най-вече заради
това, че все още смята културата и изкуството са
съществена част от структурата на живота. За
пример ще дам факта, че доходите от културни
обекти, музеи и изкуства във Франция е седем
пъти повече от вътрешния брутен продукт, получен от цялата й автомобилна индустрия.
А и силно вярвам в съдбата, която ни се
случва където и да сме.
A: Не, не ме притеснява идеята да остана.
Притеснявам се по-скоро от генералната ситуация, от неправилните демагогски отгoвори,
които биха могли да създадат противопоставяния и осезаемо напрежение в обществото.
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Как да спим в горещините?

М

иналата седмица температурите на Острова удариха рекордните за годината
30 градуса, като на места достигнаха
и повече – около 33.5 градуса в Оксфордшър.
Това предизвика хаос и паника сред населението, свикнало да живее при облаци, дъжд, влага и
около 20 градуса. Много хора се оплакаха, че не са
се чувствали добре, а други направо се разболяха.
Дългоочакваното лято ги изненада, и то неприятно.
Горещото време беше привилегия за хората,
които имаха достатъчно време да отидат на плаж,
да хванат тен и да се потопят в басейн с хладка
вода. Други обаче се оплакаха от проблеми със
съня и заявиха, че за пръв път от много време насам се молят за дъжд. Нощта на вторник срещу
сряда (19-20 юли) беше най-горещата от 10 години насам, което попречи на много хора да се наспят точно в средата на работната седмица.
Британското време е непредсказуемо и е твърде вероятно месец август да дойде с нови температурни рекорди и горещини. Именно затова
е важно да знаем какво да правим през нощта,
когато не можем да заспим, защото ни е топло.
Най-добрият начин е да се подготвим предварително, без да подценяваме ситуацията. Все пак
сънят е важен, независимо дали ни очаква дълъг
и напрегнат работен ден, или разходка и релакс.
Ето как да се преборите с горещините през
нощта:
1. Поставете бутилка със студена вода в

леглото си преди лягане. Така, когато си легнете, чаршафите ви ще бъдат студени, което ще ви
позволи да заспите по-лесно и да почувствате
свежест.
2. Обличайте пижама, директно извадена
от фризера. Звучи странно, но помага! Разбира се, не трябва от нея да падат ледени висулки
– просто я поставете на студено за около 15 минути, след това я облечете и си лягайте. Така ще
се разхладите и ще се чувствате добре под завивките.
3. Вземете си студен душ. Не е особено комфортно, нито приятно, но когато става въпрос за
борба с горещините през нощта, един бърз студен
душ е най-бързото и правилно решение. Важно е
обаче да не се застоявате прекалено дълго, за да
не настинете.
4. Обличайте само пижами от памучна материя. Колкото и да е примамлива идеята за
носене на модерни пижами и нощници от сатен
или коприна, всъщност най-доброто решение за
горещините са памучните платове. Тази материя
помага на кожата ви да диша по-лесно, което
несъмнено ще ви осигури по-голям комфорт по
време на сън.
5. Дръжте чаша или бутилка с вода до леглото си. Уверете се, че сте я оставили на място, до
което можете да се протегнете лесно през нощта,

2. Дори слънцезащитните кремове да ви
се струват тежки и мазни, не пропускайте да
мажете лицето си, независимо дали отивате
на басейн, или просто до магазина. Запасете се с фактор поне 30, който ще ви осигури
достатъчно добра защита и няма да образува
толкова плътен бял филм на лицето ви, който ще ви дразни. Нанасяйте го под грима си
абсолютно всеки ден.
3. Ако не понасяте горещините, а ви се
налага да излизате често в такива, купете си
хидратиращ спрей за лице. Носете го в дамската си чанта и се пръскайте с него смело,

6. Избягвайте пиенето на твърд алкохол.
В горещите летни дни, особено след тежък работен ден или когато предстои почивен, пиенето на
коктейли е много примамливо, но е важно да не се
прекалява. Алкохолът дехидратира тялото, което
влошава ситуацията през нощта, когато е горещо.

Освен това, той пречи на съня. Ако все пак не можете без алкохолна напитка преди лягане, уверете
се, че заедно с нея приемате и достатъчно вода и
че има достатъчно време, докато решите да спите.
7. Подгответе се навреме и блокирайте всеки
слънчев лъч, който опитва да нахлуе в спалнята
ви, за да я превърне във фурна. Така стаята ще
бъде предпазена от горещините, а на сутринта
също няма да се събудите заради изгряващите
лъчи. Използването на пердета е най-сигурното
решение, а в краен случай – и щорите са вариант.

5 практични летни съвети за мъже

5 практични
летни съвети
за жени

1. Зарежете тежкия фон дьо тен, който
буквално ще се разтече по вас, когато навън
е над 30 градуса. Дори да имате несъвършенства по кожата, гледката няма да бъде
красива. Единият вариант е да започне да се
свлича, а другият – Т-зоната и бузите ви да
лъснат. Заменете го с лек BB или CC крем, а
най-добре с пудра. Ако сте от късметлиите с
хубава кожа, покажете летния си загар и не
слагайте абсолютно нищо.

за да не нарушите съня си. През горещините е
особено важно да поддържаме тялото си хидратирано и спането не е изключение от правилото
си. Пийте както преди да си легнете, така и ако
се събудите.

когато усещате, че не можете да дишате. Нанасяйте от разстояние, за да не размажете
грима си, ако имате такъв, и задължително
си затваряйте очите.
4. Широките дрехи са на мода и пасват
на абсолютно всеки тип фигура. Независимо колко секси ви стоят тесните дънки или
новата впита по тялото рокля, най-доброто
решение за жегата е да облечете нещо, което
е по-свободно – и, задължително, в светъл
цвят. Добър вариант е да комбинирате тесни
къси панталонки със свободна блуза или широка пола с прилепнал потник.
5. Заложете на водоустойчивите продукти
както при грима, така и при слънцезащитата. Водоустойчивите спирали се премахват
трудно, затова се запасете с дегримьор, специално за околоочен грим. Ако използвате
моливи и очни линии, също са препоръчителни водоустойчивите варианти. Дори и да
не сте на басейн или на море, вероятността
да се размажат в горещините е голяма. И това
не е красива гледка!

1. Сандали с чорапи никога не са добър
вариант. Абсолютно никога. Независимо какъв тип са сандалите и какъв цвят и размер
са чорапите. Това е най-големият анти-афродизиак за жените. Оправданието на мъжете е, че така им е по-удобно и че просто
не искат краката им да са на показ, но това
е модна жертва, която трябва да направят в
името на приличния външен вид.
2. Хавайски шорти и тениски не са опция, освен ако не сте на почивка или сте на
15 години. Дънките и панталоните в светли
цветове и дължина до коляното са най-стилният вариант за лятото и се съчетават лесно
с всякакъв тип памучни тениски или свободни ризи.
3. Модата на шапките с козирка не е отминала – това едва ли някога ще случи. Честото
им използване обаче, особено през лятото, е
изключително вредно за мъжете, особено за
тези, които са генетично предразположени
към оплешивяване. Шапките от всякакъв

тип спарват главата, което може не само да
увреди косъма, но и да причини редица кожни възпаления. Уверете се, че шапката ви е с
малки дупчици, за да може кожата на главата
ви „да диша”.
4. Слънцезащитата е само за жени. Ако
сте мъж и мислите така, много грешите и гарантирано ще съжалявате. Независимо дали
сте на басейн, или отивате на разходка, по
време на която ще бъдете изложени на слънце, нищо не пречи да се намажете със слънцезащитен крем предварително. Превенцията винаги е по-добрият метод от лечението,
което би последвало.
5. Сандали без чорапи – да, маратонки
без чорапи – не! Това е практика на много
мъже, които погрешно смятат, че така ще им
е по-комфортно. Всъщност по този начин не
само че обувката ще стане по-неудобна, но и
краката ще се спарват много повече. Инвестицията в добри памучни чорапи (като за лятото – по-късички) несъмнено си заслужава.
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Искате да живеете в замък във Франция – има начин!
Как да почивате в Тускана безплатно?
Може да се отдадете на петзвезвна
почивка във френски курорт, но при малко условие

Д

окато „Брекзит”-а изтрива всичките ни
надежди за достижими курорти, сривайки напълно паунда, може би не е зле
да се поогледаме за малко евтини варианти за
хубава почивка. Защото някак изведнъж пазаруването в някой мол в Ню Йорк за уикен-

да или една бърза почивка в Испания сега не
изглеждат като толкова приятна идея. Защото,
като кацнеш в Мадрид и на летището ти дадат
едно евро за твоя един паунд – нещата са доста
трагични. Всичко от бензин до настаняване и
коктейли сега ще е много по-скъпо за обитателите на Острова благодарение на катастрофата
след референдума на 23 юни. Така че, може да
обърнете наистина малко внимание на тази
идея за изгодна почивка. Особено, ако сте фенове на кучета и котки. Защото именно тук е
разковничето за осъществяването на мечтаната безплатна почивка.
Търсят се хора, които да се грижат за домашните любимци на богатите им стопани.
Като в замяна гледачите ще имат право да
обитават къщата им напълно безплатно за дни
и седмици наред. Така плащаш за ваканция-

та – като просто галиш и се
грижиш за някое сладко пале.
Може да си изберете вила в
Тускана, по Ривиерата или
пък в Ланкашир в къща от
16-ти век. С прекрасна градина, между другото. Франция,
Ибиза, Барбадос или Бахамите – просто си изберете.
А след това отидете на сайта
TrustedHousesitters,
където
търсещи хора като вас публикуват обявата си. От вас
се очаква просто да се регистрирате и да се свържете с избраната за вас
дестинация. Единственото, което се плаща и от
собствениците на животните, и от търсещите
безплатна почивка, е такса за регистрация.
Всичко останало е без пари. Видовете налични
къщи са от селски домове в английската провинция до вили и пететажни къщи в германски села или Барбадос. Може да се настаните
дори в замък във Франция. Идеята не е само
за избирането на екзотична дестинация. Ня-

кои полу-професионални гледачи на животни предпочитат да се местят от къща на къща
близо до родния им град. 29-годишната Чарли
например прави точно така, разказва тя, цитирана от „Метро”. Тя е започнала блог за пътешествия Wanderlusters, докато се грижела за
чуждите котки и кучета. За пет години е успяла
да посети 10 различни страни и се е грижела
за 52 различни животни, включително и крави.
Всеки може да направи това.

10 от най-добрите градски плажове
Не е нужно да отивате надалеч, басейн има близо до вас

Л

ятото е тук и дори ако сте в града, това
не пречи да се насладите на слънчевите
лъчи и да усетите пясъка между краката си. Някои градове имат големия късмет да
разполагат с добри естествени плажове –като
например Брайтърн и Бурнемут. Винаги може
да намерим как да се насладим на някои от направените ръчно плажове. За съжаление, няма
гаранция, че ще има достатъчно слънце.
Ето и десет от най-добрите градски плажове
10. Кардиф Бей Бийч
Яздене на коне, храна,музика и бира
Кога: 22 юли-4 септември
Къде: Roald Dahl plass, Кардиф

Къде: Олд Маркет, Нотингам, NG1 2BY
8. Уолсенд Ърбън Бийч
Плаж по средата на шопинг центъра.
Кога: през деня – от 11 сутринта до 3 следобед
– 25 юли-6 август
Къде: Мол The Forum, NE28 8JN

9. Нотингам Ривиера
Храна и забавления в градския център
Кога: 22 юли-4 септември

5. Лийдс Бийч
Починете си на шезлонг и усетете плажа между краката си, като наблюдавате Олимпийски-

7. Kамден Бийч
Коктейли, барбекю, тенис, жива музика и много пясък на тавана на Кръглата къща в Камден
Кога: 29 юли-29 август
6. Нортфийл Бийч, Бирмингам
Кога: 3-7 август
Къде: Виктория Комън, B31

те игри на големи екрани.
Кога: 13-21 август
Къде: Millenium Square, LS1 1UR
4. Източен плаж, Олимпийският парк
„Куин Елизабет”
Темата на плажа, намиращ се в Стратфорд е
Рио заради Олимпийските игри. Има басейн,
плажен волейбол и други забавления. Както и,
разбира се, големи екрани, на които може да
гледате любимия си спорт.
Кога: От 23 юли-4 септември
Къде: Queen Elizabeth Olympic Park, Stratford,
E20
3. Коста дел Солихул
Златен плаж, мек пясък,палмови дървета и
шезлонзи
Кога: До 4 септември

Къде: Touchwood Theatre Square, Solihull, B91
3GJ
2. Гилдфорд-он-Сий
Насладете се на пясъка, плажните колибки и
захарен памук в града Съри това лято.
Кога: от 12 август до 14
Къде: Onslow Street, Guildford, GU1 4SZ
1. Плажен ден в Брансхолм
Кога: на 10 август
Къде: Общинският център, северен Брансхолм

Нацията, която мрази да закъснява
Швейцарците намират радост в подредения и ефективен живот
Въпреки, че за много нации стереотипите
често се оказват погрешни, това определено
не може да се каже, че важи за Швейцария.
Алпийската нация е много, много ефективна.
И методически пунктуална. И чиста, също. За
хронически неподредени, бавни хора като мен,
посещение в Швейцария означава коктейл от
емоции: спокойствие, изумление и раздразнение. Швейцарците явно намират удоволствие, както е казано от немския философ Шопенхауер, и щастие в „липсата на нещастие”.
Те намират истинска радост в това животa да
се развива точно навреме и в силно полезен
и ефективен начин. Всеки път, когато посетя
Швейцария, пише репортерът на Би Би Си

Ерик Вайнер, минавам през няколко етапа на
приемане на тяхната точност. Първо ми харесва, особено ако идвам от съседните Италия и
Франция с тяхното разбиране за по-гъвкаво
време – ако ти кажат, че ще се видите в 2 следобед, може да пристигнат и в 2,05 или 1,55.
Това ми харесва. Но за кратко. Тогава започвам да се дразня. Тази екстремна точност
ме изправя на нокти, чувствам се притиснат
към стената и съм на път да се съглася с английската мисъл, че „Точността е ценността на
скучните”. Това е все пак нечестно и аз в крайна сметка започвам да ценя тази любов към
точността и да уважавам това. Такива хора
ценят времето и свободата си. Като се показват навреме на срещата, швейцарците казват:
„Ценя времето ти, което означава – ценя теб”.
Все пак, именно тук се раждат едни от най-добрите часовникари. Има едно нещо, което обаче не бива да подминаваме. Нация, където влаковете и всичко останало цепи секундата на
две, идва време да кажем дума и за тоалетната.
„Виждали ли сте тоалетните?”, пита ме Дийтър, швейцарски доктор на бира в Женева. „Те
са наистина чисти”, казва той докато отпива от

пенливото пиво. И не само тоалетните. Всичко
е страшно чисто. В някои страни би било самоубийство да пиеш вода от чешмата. В Швейцария е модерно да го правиш: тъй като цялата
вода идва от натурални, естествени извори.
Как да обясним тази чистота и точност?
Никой не знае със сигурност. Но най-популярната теория идва от легендите за планинския
влак от преди много, много години, който минавал покрай малки села и доставял продукти,
взимайки реколтата на местната, за да се продаде по пазарите в големите населени места.
Ако не пристигнеш навреме за него, може да
умреш от глад.
Много хора казват, че любовта към точността малко по малко умира. За това може да
се обвинят и мобилните телефони. Чувстваме
се по-малко длъжни да пристигнем навреме,
защото можем да се обадим или да пишем съобщение. Това не става в Швейцария.
Сюзан Джейн Гилма, американска авторка,
живяла 11 години в Женева, разказва, че никога не е хващала такси, което да е закъсняло
и да не я е откарало навреме, където трябва
да бъде. Ако поръчаш хладилник и фирмата

ти даде 2 часа за доставка, те няма да закъснеят и с минута. Швейцария я променила. Ако
преди е била „хронически закъсняваща”, сега
е страшна любителка на точността. Обратната
страна е, че когато посети Ню Йорк, родният
й град, тя се дразни от липсата на точност: автобусът, който е с 15 минути закъснение или
въобще не се показва, приятелите, които идват
с 30 минути закъснения в ресторанта. „Моите приятели ми казват: „Това не е Швейцария.
Спокойно. Сервитьорът ще дойде”, но аз се
дразня.”
Кафенетата в Швейцария винаги отварят
точно в 16 часа, защото тогава местните пият
следобедното си кафе. Да си винаги където
трябва в определено време създава очакване
и ако на това очакване не се отговори, се получава разочарование. И ако нещо не върви
гладко, швейцарците се ядосват и гневят.
И все пак, Швейцария си има конкуренция
що се отнася до точността. Японците . Ако
средното време на закъснение на влаковете в
алпийската страна е три минути, в страната
на изгряващото слънце е..36 секунди. Готино,
нали?
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Мъжът, на който плащат, за да прави секс с ученички
В някои африкански райони един човек спи с всички девствени жени

В

някои отдалечени южни райони на
Малави(Африка ), традиция е за момичетата да бъдат карани да правят секс
с непознат мъж, на който за това се плаща,
веднага, щом стигнат пубертет. Действието
не се разглежда като изнасилване от селото, а
като ритуал за „изчистване”. И все пак, както
съобщава Ед Бътлър, това е противоположност на изчистването, а напротив може да е
причина за разпространение на болести.
Подобни мъже, на които се плаща, за да
правят секс с момичета , се наричат „хиена”. Но неговите задължения не са свързани
само с тийнейджърките. Ако мъжът на някоя
жена умре, тя трябва да спи с него преди да
й бъде позволено да го погребе. Ако някой

направи аборт, също трябва да се подложи
на „сексуално прочистване” след загубата на
детето.
И най-шокиращото е, че в Нсанж, подрастващите момичета трябва да легнат с
по-възрастния от тях мъж по време на тридневния си цикъл, за да се ознаменува преминаването от детство в женственост. Ако
девойката откаже, вярва се, че ще я сполети
страшна болест или тежка съдба. Като нищо
да е отхвърлена от цялото село, защото се
вярва, че носи лош късмет на останалите.
„Някои момичета са на по 12 и 13 години,
но аз ги предпочитам малко по-големи. Предимно спя с ученички”, споделя Анива, един
такъв мъж, пред репортер на Би Би Си.
Анива е на 40 години или
поне той така твърди, въпреки че не е сигурен много за
точната си възраст. Твърди, че е спял с 104 жени, но
тъй като е твърдял същото
и пред местен вестник през
2012 година – може би, бройката е много по-голяма. Има
две съпруги и те са наясно
какво работи той.Той е една
от 10-те хиени в общността
и получава от 4 д 7 долара
всеки път, когато ляга с дете.
Трима мъже организират и

координират комуникацията между родителите на момичето и „хиената”. Те твърдят, че този ритуал е нужен,
за да се спаси бъдещата жена
от полови болести, както
и да се предпазят нейните
партньори. Това обаче далеч не е така, защото именно подобни безразборни
сексуални актове водят до
разпространяването на ХИВ. Самият Авина
признава, че е носител на вируса. Той крие
това обаче от родителите на децата, които го
наемат „за да свърши работата”.
Пред репортера на медията, мъжът твърди, че вече прави по-малко секс и се опитва
да се „пенсионира”. Подобни ритуали са отхвърляни от външния свят, НПО-та и правителството, което се опитва да прекрати тези
„така вредни вярвания”. „Не искаме да ги
изолираме или проклинаме. Искаме да разберат,че това което правят е лошо и трябва да
променят ритуалите си”, разкрива говорител
на властта. Някои родители с повече образование вече отказват да наемат подобни мъже.
В отдалечено село, екипът на Би Би Си
се среща със жената на Амива, заедно с
най-малкото им дете – бебе на няколко месеца. Фани е загубила предишната си половинка. След като овдовява легнала с хиената за

„сексуално прочистване”. Оженили се малко
след това. Връзката им изглежда здрава. Жената споделя, че мрази това, което той прави.
На въпрос дали очаква и дъщеря й да спи с
непознат мъж на едва 12-13 години, Фани отрича. Категорична е, че тази традиция трябва
да се прекрати.
„Не искам моите деца да участват. Не искам”, казва тя.” Искам тази традиция да бъде
прекратена. Принудени да сме да го правим,
а ние го мразим. Не зависи от нас. Не е наш
избор.”.
„Мразеше ли го, когато се случи на теб” –
пита репортерът на Би Би Си.
„Да, мразя го дори сега, когато мисля за
това” – отговаря африканката.
Когато питат Арива дали ще разреши някое от момичетата му да преживее това. Той
е категоричен: „Не, абсурд. Не мога да го позволя. Ще се боря да не се случи”.

Вреден ли е 8-часовият работен ден за нашия мозък?
Ако сте над 40, многото работа е истински опасна за здравето ви

Н

е си правете IQ тест, ако сте над 40 години
или повече. Ще бъдете много разочаровани. Ако сте преполовили живота си, да
работите по 25 часа на седмица може да е започнало да вреди на интелигентността ви, смятат
изследователи-психолози от Мелбърнския институт за социални изследвания в Австралия.
Проучени са били 6 хиляди доброволци, при
което е установено, че да работят по 8 часа на
ден може да наруши когнитивните им способности.
„Работата може да стимулира мозъчната ни
активност и може да помогне за поддържането

на когнитивната възприемчивост, казва водещият изследовател Колин Маккензи, професор
по икономика. „Но в същото време твърде дългата продължителност на работата уврежда някои физически функции, причинявайки психологически стрес, което пък води до влошаване
на възприемането на информацията”, допълва
специалистът. Според него, бързината, с която
разбираме и запомняме информацията намалява с годините, както и способността ни да използваме някои наши качества, с които преди
това сме се гордеели. Това започва да се случва,
след като навършим 30 години. Когато станем

П

одводен
фотограф имаше
близка среща
с най-голямата бяла
акула в историята и
дори успя да я заснеме. Или поне това
твърди 67-годишният творец, който се е
гмуркал във водите
на Австралия, Южна
Африка, Мексико в
търсене на интересни
видове за документиране, твърди „Дейли
мейл”.
Мъжът заявява,
че по време на своите пътешествия е срещал какви ли не зверове, както и най-голямата акула в света.
Тя е кръстена Deep Blue и е дълга шест
метъра и може да бъде открита във водите на океана близо до Мексико. Но Стивън
вярва, че е срещал неин по-голям предшественик –White Death край бреговете

Фотограф
снима акула-гигант
на Гваделупа. Пазен от стоманена клетка,
той е успял да направи невероятни кадри
на Deep Blue. Приближил се е възможно
най-много, казва още фотографът пред изданието. Вярвате ли или не, бялата акула се
оказала срамежливка и снимането й било
твърде трудно. Стивън твърди обаче, че тя
е кралицата на морето.

на 40 помним по-малко и по-трудно се справяме на тестове.
Много страни вече намалиха възрастта, на
която трябва да стане пенсионирането. „Работата е нож с две остриета. Хем ни помага, хем, ако
е в много големи количества ни пречи’, обяснява професорът. Сънят също играе огромна роля
в способността ни да издържаме на много работа. Стремящите се към повече постижения спят
по-малко. За някои кариеристи 5 часа сън на
ден са достатъчни. Такова нещо с години е правила бившият премиер Маргарет Тачър, която
е слагала глава на възглавницата за не повече
от 4 часа. Но това е вредно за здравето. И все
пак, колко часа трябва да спим? Американската
организация по изследване на съня твърди, че
са ни нужни поне 7 часа на нощ за хората над
26. Това ще ни помогне да учим и помним подобре и по-ефективно. „Възстановителният сън
е от критично значение”, казват специалистите.
40-часова работна седмица не е оптималната за
добро представяне, твърдят още те. „Устано-

вихме, че експерти-професионалисти са ангажирани реално за от 21 до 35 часа на седмица,
но не повече от три дни на седмица. При тази
тотална свобода на работа, тези индивидуалисти се справят добре. Това означава, че за всеки
човек е различен размерът часове, които са им
нужни, за да се справят добре”, казва професор
Кейт Ериксън от Университета във Флорида.
Е, разбира се, чудесно е да обсъждаме колко по-добре би било за нас да работим под 40
часа на седмица в офиса,но за някои хора това
е въпрос на оцеляване, не на личен избор. За
много от нас, които са над 40, би било мечта да
не полагат кой знае колко труд, но при всички
сметки, ипотеки, деца – това не е възможно.
Затова и психолозите обобщават, че в крайна сметка това, с което трябва да се справим е
не толкова количеството работа, а стресът ни,
свързана с нея. Най-важното е когато си тръгваме от офиса, независимо дали е 18 или 22 часа,
безпокойството и мислите за работа да остават
зад вратата.
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Най-голямата новина от шоу-бизнеса!

Риана
става
ТВ звезда

Как ме виждате да пия
мартини и да карам коли,
казва британецът

Певицата ще участва в
продължението на „Психо”
сериала Bates Hotel

Р

иана не присъстваше на прословутия
Комик-кон в Сан Диего, но успя да привлече доста голямо внимание там. Звезди и продуценти от много известни ТВ продукции използваха събитието, за да направят
някои доста големи обявления свързани с
техните шоу програми.
Риана бе доста обсъждана тема, след изпратено от нея видео съобщение. Тя обяви,
че ще участва в последния сезон на Bates
Motel. Сериалът проследява младите години
на най-известния убиец в киното някога - г-н
Норман Бейтс.
Неговата звезда изгрява през 60 години на
миналия век, когато Алфред Хичкок прочита
почти неизвестната по онова време книга на
Робърт Блох - "Психо" и решава, че това ще е
новият му филм. Залага къщата си, басейна
си, наема една от най-скъпите актриси, само
за да я убие на 20-тата минута на филма.
И прави нещо, което никой филм не е пра-

вил досега - шокира публиката.
Освен това забранява на закъснелите да
влязат на филма, защото няма да го разберат,
ако не го хванат отначало. Антъни Пъркинс
играе откачалката Норман Бейтс и това е ролята, която остава негова запазена марка.
Сериалът, базиран на произведенията на
Блох и Хичкок, проследява ранните години на
Норман, докато майка му Норма е жива, двамата живеят в изоставения си мотел и развиват странна връзка един с друг.
Поредицата се излъчва по канала на Юнивърсъл във Великобритания. Риана ще изпълнява ролята на Марион Крейн. Ако не се сещате коя е тя, може би снимката на пищящото

момиче под душа ще осветли малко паметта
ви. Марион Крейн е брутално убита в един от
най-запомнящите се моменти в историята на
киното. Сега тази сцена ще бъде пресъздадена и на ТВ екрана. Продуцентите разказаха:
„Чухме, че Риана е фен на шоуто, а ние сме
нейни големи почитатели, така че това бе перфектно съчетание от съдба и креативност”.
Комик-Кон е едно от най-известните събития в Америка. Международният фестивал за комикси събра хора от цял свят в Сан
Диего, Калифорния. Фестивалът обикновено
привлича тълпи от почитатели на графичните романи за супергерои, фентъзи филмите и
телевизионните сериали.

Том Круз разпитван от полицията

Т

„Бомбаджия” плашил
Сциентолозите с
самоубийствен атентат
Пеел „Аллах Акбар, Том
Круз”

Идрис Алба:
Твърде стар съм
за „Джеймс Бонд”

ом Круз бе въвлечен в полицейско разследване заради „бомбаджия-самоубиец”, който отправил заплахи към Църквата по Сциентология. Полицията в Лос
Анджелис информира, че през април мъжът
се обадил в църквата и казал, че би искал
да се взриви. Разследващи казват, че псевдо
атентаторът, който се идентифицирал като
мюсюлманин, попитал: „Има ли няколко
бомби, които бих могъл да използвам при
вас?”. Психопатът започнал да пее: „Аллах
Акбар, Том Круз!”, като именно „Аллах Акбар”, означаващо „Слава на Бога”, е свързано с някои терористични актове. След като
спрял да пее, човекът затворил.
Полицията все още издирва мъжа, но се
вярва, че звездата от „Мисията невъзможна”
е била извикана на разпит в управлението.

Дадена е заповед на мобилния оператор да
проследи обаждането и да съобщи кой стои
зад него. По-рано този месец, Църквата по
Сциентология отвори филмови студия за 50
милиона долара, като религиозната организация твърди, че те са по-добре оборудвани
и по-луксозни и от „Парамаунт”. Сциентолозите са имали общо с много филми на Круз
в миналото и части от лентата Far and Away
са били продуцирани от главната им база
в Хемет, на 60 мили извън Лос Анджелис в
пустинята. Това дава на Круз и сциентолозите възможността да влияят много във филмовия свят и преди, и сега. В миналото това
им е позволявало да внушават на холивудски
творци да получат това, което искат във филми като „Война на световете”, „Дни на Буря”
и много други. Църквата обещава, че скоро

споделя още тя. Кунис в момента е омъжена за
актьора Аштън Качър, но двамата се решиха
на тази крачка, едва след като им се роди дете.
Кунис си припомня в интервюто и времената, когато се срещала с Макколи. „Той беше
страшно известен. Разхождаме се по улицата
и всички припадат по него. Феновете крещяха
, когато го виждаха. Не знаеха как да реагират
нормално. Това му беше странно“, разказва
актрисата.
Настоящата изгора на Аштън Качър и
звездата от „Сам вкъщи” се разделиха през
2011 година след 8-годишна връзка. Тогава
двамата така и не поясниха какви са причините за тежката им раздяла, като единствено
подчертаха, че макар, че вече ще живеят от-

делни животи, няма да престанат да бъдат добри приятели. По време на връзката си с него,
Кунис го определяше като „моята каменна
стена’’ и не спираше да демонстрира любовта
си към бившето дете-чудо. Твърди се обаче,
че лошият път, по който тръгнал Кълкин, а
именно манията му по наркотиците и алкохола, в крайна сметка я отблъснали от него.
Maĸoли Kълĸин бe oбявeн пpeди гoдини
зa нaй-извecтнoтo дeтe в cвeтa. Πъpвитe двe
чacти нa „Caм вĸъщи“ мy дoнecoxa пpиxoди
oт пo нaд 300 млн. дoлapa нa филм caмo зa
CAЩ, ĸoeтo oбpeчe живoтa мy нa oxoлcтвo.
Hecлyчaйнo poдитeлитe мy ce впycнaха в лютa
битĸa зa пoпeчитeлcтвoтo нaд нeгo пpeди 20
гoдини, ĸoгaтo обявиха, че се разделят. Разво-

Отдавна тече дискусията кой всъщност ще наследи Даниел Крейг в една
от най-гледаните поредици, а именно
„Джеймс Бонд” – филмът за секси шпионина с невероятните джаджи. Една
от звездите, която бе определяна като
вероятен бъдещ участник в лентата,
изхвърли името си от списъка с кандидати. И това е Идрис Алба – актьорът от
сериала „Лутър”. Именно неговото име
бе хвърляно в публичното пространство като най-сигурно за бъдещ Бонд,
Джеймс Бонд. Алба обаче не е убеден.
Той твърди, че е твърде стар за подобна роля. Британският актьор сподели
пред „Добро утро, Америка”, че това е
„най-лудият слух”, който е чувал.
„Ако това някога стане ще е само защото хората много го искат. Не е имало разговори между мен и студиото,
но навсякъде, където отида, само това
ме питат…така че…не знам”, коментира звездата. „Но ако трябва да говоря
откровено за това – твърде съм стар и
това е. Да шофирам луди коли, да пия
мартини и да си говоря с разни дами…
Как ме виждат?”, казва още той.
Други актьори, за които се твърди, че
може да заместят Крейг са Джак Хюстън или Том Хидълстън. Елба може да
бъде видян на голям екран в „Стар Трек:
Отвъд”, който ще е по кината от 22 юли.

ще имат и денонощна телевизия за своите последователи.
Круз, който скоро навърши 54 години, в
момента снима филм в Лондон. Том играе
морски пехотинец, който е изпратен в иракската пустиня, за да намери група терористи,
които се крият в бункер.

Мила Кунис разкри защо не е искала Макколи Кълкин
Актрисата отказала
предложение за брак с актьора

М

ила Кунис разкри каква е причината
така и да не се ожени за детето-звезда Маколи Кълкин. Актрисата, която
мина под венчило с Аштън Качър, обясни, че
тогава не искала да предприеме тази крачка,
защото била против брака.
„Знам го много от преди да започна да ходя
по срещи. Когато бях на 16 казах на татко: „Да
знаеш, не вярвам в брака“, сподели тя в ТВ интервю. „И тогава баща ми ме попита: „Какво
съм създал?” А по едно време мислех така:
„Ще се оженя тогава, когато разрешат на гей
хората да се женят. Това просто не е за мен“,

дът им бе съпътстван от множество скандали
в пресата. В крайна сметка, Макколи, който по
това време бе тийнейджър, остана под крилото на майка си.
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iPhone 7 излиза в
седмицата на 12
септември

Н

овото поколение смартфони iPhone
ще бъде представено в седмицата на
12 септември. Това стана ясно от нов
туит в социалната мрежа Twitter от популярния Evan Blass, познат като @evleaks.
Припомняме, че според слуховете тази
година Apple ще заложи на три модела
смартфони: стандартен iPhone 7, по-голям
Plus вариант и такъв с две задни камери, носещ името iPhone Pro. Evan Blass обаче твърди, че моделите ще са само два: стандартен
4.7-инчов и Plus/Pro.
Тазгодишният iPhone 7 ще премахне
3.5мм жак за слушалки, ще има процесор
Apple A10, 3/4 GB RAM, двойна задна камера и още много подобрения.

Най-добрите Facebook
приложения за Android

К

ато най-популярната социална мрежа
Facebook има над 1 милиард регистрирани потребители, повечето от които са
активни почти ежедневно. За съжаление, официалното Facebook приложение използва много ресурси – хаби бързо батерията, консумира
много данни, заема много място и така нататък.
Заради това много хора не искат да инсталират
Facebook приложението на устройствата си,
пише digital.bg. Разбира се, за всички тях има
много алтернативни възможности. За да ориентират потребителите, от AndroidAuthority са
събрали най-добрите Facebook приложения за
Android.
Buffer
Buffer е едно от малкото Facebook приложения, които ви позволяват да си взаимодействате с други сайтове за социални медии. То
ви позволява да се регистрирате и управлявате акаунтите си в Twitter, Facebook, Pinterest,
Google+ и LinkedIn. Приложението се използва
за изпращане на предварително подготвено и
планирано съдържание и не разполага с много
функции за взаимодействие с други хора. При-

ложението има платена и безплатна версия.
Facebook Lite
Facebook Lite е версия на официалното
Facebook приложение, чиято цел е да използва
по-малко системни ресурси, по-малко данни и
е конфигурирано да работи дори и с най-бавните интернет връзки. Неговият интерфейс
изглежда малко стар и неудобен, но има функциониращ FacebookMessenger и с него получавате основните неща.
Fast
Fast е едно от най-старите Facebook приложения, което предлага повечето от функциите
на официалното приложение, включително
публикуване, коментиране, повторното споделяне, както и достъп до групи и страници. Приложението има платена и безплатна версия.
Metal for Facebook & Twitter
Metal е уеб обвивка с някои страхотни подобрения, които не получавате в браузъра като
известия, плаващи прозорци и теми. Приложението е без реклами и има платена и безплатна
версия.
Puffin for Facebook
Puffin for Facebook е създадено от същите
разработчици, които направиха популярния
Puffin Browser. Приложението всъщност е приложение браузър, който е направен специално за сърфиране във Facebook. То компресира
данните, което ви позволява да сърфирате
въвFacebook, като използвате по-малко данни и
също така включва променени в UI за по-приятно сърфиране. Приложението е напълно безплатно.
SlimSocial for Facebook
SlimSocial for Facebook има славата на приложение с малък размер, което не показва реклами, и освен това е с отворен код, така че
може да използвате изходния код и да допринесете за неговото развитие, ако искате.

Все повече хора четат
новините през телефона
Посетителите се застояват най-дълго, четейки от
новинарски приложения за смартфони и таблети
Университетът в Тексас публикува
данни от проучване за това, как интернет
потребителите достъпват до новините в
онлайн изданията. Данните са за септември 2015.
Според изследването най-много са
уникалните посещенията през браузера
на смартфоните, следвани от дектоп браузерите. Трети са браузерите на таблетите. Последни в класацията съответно са
новинарските приложения за мобилни
телефони и таблети.
Интересен в изследването е фактът, че

посетителите на новинарските сайтове се
задържат най-дълго ако четат новините
през специални приложения, предлагани
от медиите.
Авторите на изследването обясняват
това, че приложенията се ползват от потребители с добра свързаност и те вероятно са най-редовни читатели и твърди
посетители на новинарските сайтове.
учените от университета посочват, че на
всяко уникално посещение отговарят по
18 уникални посещения от десктоп браузер и 12 уникални мобилни импресии.

Българи създадоха
приложение за купуване
на билет за градския
транспорт онлайн
Нашенците отново блеснаха с оригиналност и
креативност
Нова българска компания създаде единственото в света приложение, което позволява
на пътниците в градски
транспорт да закупуват
билети с един клик, съобщи vesti.bg.
Приложението вече
се използва от жителите
и гостите на Рига, които
плащат билетите си, след
като са се качили в дадено превозно средство.
От няколко месеца
пътуващите с ферибота
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След Брекзит: По-евтини жилища за продажба в Лондон!

Д

обра вест за търсачите на ново жилище – след новината за „Брекзит” и заради несигурността около цялата
ситуация и бъдещето на Великобритания, цените на
имотите в Лондон са спаднали значително. Пазарът на недвижимите имоти беше сред първите сектори, засегнати от
резултата от британския референдум, което доведе както до
намаляване на цените, така и до правене на по-големи отстъпки. Или казано накратко, сега е моментът да се купува, но не
и да се продава.
През месец юли средната цена на едно жилище в Лондон е
паднала с около 1.2% достигайки сумата от 635,710 британски
лири, което отново е висока цена, но все пак показва положителна тенденция спрямо процесите от предишните месеци.
Положителна, стига да има кой да купува.
Две седмици след обявяването на резултатите от референдума, запитванията от страна на купувачи към агенти са
спаднали с цели 16%, в сравнение със същия период, но през
2015 година. Това важи както за най-желаното място за живеене – Лондон, така и за цяла Англия и Уелс, където средната

стойност за жилище през юли е спаднала с 0.9% (или в цифри:
с точно 2,747 британски лири).
Зад спада в търсенето и съответно в цените стои моментът
на изненада, който британските граждани са преживели както
тази, така и миналата година. Цените на имотите в Лондон са
се увеличили драстично след резултатите от парламентарните
избори през 2015 година, които за много хора са били неочаквани. Също изненада, но не особено приятна за близо половината британци, беше и резултатът от референдума през
юни, който вече показва обратната тенденция. Това доказва,
че политическите и обществените тенденции, промени и настроения са тясно обвързани с пазара на имоти и трябва да се
следят от всеки, който иска да закупи свое собствено жилище.
Точно както не е ясно какво очаква Великобритания след
излизането от ЕС, така и не се знае дали тенденцията около
цените на имотите ще продължи в същата посока. Летният
сезон по принцип не е силен за брокерите, затова донякъде
е възможно причината за внезапния спад да се крие и в този
фактор (но не и единствено в него).

10 начина да свалите цената на желания от Вас имот

К

упуването на собствено жилище е сериозна стъпка. То означава навлизане
в нов етап от живота, в който човек се
чувства по-самостоятелен, по-зрял и несъмнено по-успешен. Това е значителна финансова инвестиция, с която трябва да се внимава
изключително много. Живеещите в Лондон
със сигурност осъзнават това в много по-силна степен, отколкото тези във всички останали британски градове.
И преди, и след историческия британски
референдум, да закупиш имот в Лондон си остава лукс и мечта, която може да се постигне
единствено със солидни спестявания, стабилна работа с добри доходи и търпение. Може
би сега обаче е най-подходящият момент да се
предприеме тази стъпка. Цените на жилищата остават високи, но след новината за „Брекзит” поне донякъде се нормализират. Така че
ако вече сте планирали тази инвестиция и сте
наясно с изискванията си (в кой район искате
да живеете, какво искате да има наблизо и как
трябва да изглежда самият имот отвътре и отвън), съветваме ви да действате.
Когато купувате жилище, несъмнено първоначално обявената му цена ще ви се стори
висока. В много случаи собственикът просто
иска да пробва дали ще мине номерът и дали
няма да се излъжете да платите повече, отколкото всъщност си заслужава. Именно затова е
изключително важно да умеете да прецените
дали цената отговаря на това, което се пред-

лага. Но дори да ви се стори уместна, нищо
няма да загубите, ако започнете да се договаряте за по-ниска.
Вероятно ще ви се стори лудост, но всъщност през месец май, според официални
статистически данни, средната цена на отстъпките от оригиналната цена на имот за
продажба във Великобритания е била 25 000
британски лири. Това е огромно повишение
спрямо месец януари, когато са правени отстъпки средно с 21 000 британски лири. Още
една причина, поради която именно сега е
моментът за купуване, но не и за продаване
на имот.
Независимо дали ви представят оригиналната цена като вече свалена, не трябва да
предполагате веднага, че сделката е добра –
може би просто първият път е била завишена
прекалено много. Преди ситуацията около
излизането на страната от ЕС да се е влошила
и заради неяснотата по въпроса, имате право
да оспорвате стойността и да се надявате на
успех, защото продаващият всъщност бърза
заради риска от влошаване на положението
на Острова. Така че независимо дали ви се отдава договарянето, или не, пробвайте! Ето и
10 съвета как точно можете да го направите.
1. Направете свое собствено проучване,
свързано с това как вървят цените на имотите
в района или квартала, който сте си харесали
или в който се намира жилище, което ви допада. Спрямо тях можете да преговаряте със

собственика, като му представите достатъчно обширна информация за добър аргумент.
В случая е много важно и да имате писмени
доказателства, с които да подкрепите твърденията си.
2. Когато се спрете на даден имот, задължително проучете откога е на пазара. Колкото по-дълъг е бил периодът, в който не е бил
закупен, толкова по-голяма е вероятността да
успеете да смъкнете от цената му.
3. По време на договарянето с агенти по
недвижимите имоти, никога не разкривайте
какви са доходите ви или представете по-малка сума, отколкото тази, с която всъщност
разполагате. Неизбежно те ще искат да ви
пробутат по-скъп имот, за да получат по-голяма комисионна. Преговарянето с тях за
тези неща също е важно.
4. Никога не казвайте нито на посредника, нито на собственика на желан от вас имот,
че бързате да закупите жилище – това значително ще отслаби позицията ви по време на
преговорите.
5. Ако прекалите с изискванията и се покажете като прекалено претенциозни и с нереалистични очаквания около свалянето на
цената, просто ще ядосате човека, с когото
опитвате да водите преговори. Нормалната
сделка, която можете да постигнете, е около
10-20% от оригиналната цена. Придържайте
се към тези граници.
6. Ще постигнете сделка много по-лесно и

бързо, ако разполагате с необходимата сума в
брой, затова се постарайте да е така. Можете
и да направите намек, ако не искате да признаете директно.
7. Ако можете да си позволите сами да изберете периода, в който можете да закупите
имот, насочете се към лятото или зимните
празници – това са най-слабите периоди за
брокерите, тъй като тогава търсенето е минимално. Тогава и собствениците са готови на
отстъпки, особено ако бързат да осъществят
продажбата.
8. Не се паникьосвайте, ако агентът ви
каже, че има опашка от потенциални купувачи, които са гледали жилището преди вас и
са го харесали. Вероятно просто ви лъжат, за
да ви притиснат и да ви накарат да побързате
с решението си. И, евентуално, да не се пазарите много-много. Просто не се поддавайте и
опитайте да преговаряте.
9. Ако харесаният от вас имот има нужда
от ремонти и подобрения, но собственикът
все пак отказва да смъкне от цената, пробвайте нова стратегия – предложете му да покрие 50% от разходите по ремонта поне на
най-спешните неща.
10. В случай че собственикът се окаже непреклонен, поискайте си екстри – килими,
мебели, по-качествено осветление, градински мебели и т. н. Същото важи и ако търсите
квартира. Дори да ви се струва невъзможно,
струва си да пробвате.

Живеете в малък
апартамент? Ето как да
надхитрите пространството!
1. Ако имате удоволствието сами да избирате обзавеждането на малкия си апартамент, можете да си купите легло, което
се прибира в стената. Това е най-доброто
решение за едностайните жилища (тип студио).
2. Прозрачни стъклени масички! Освен
че изглеждат луксозно и пасват с почти всеки тип обзавеждане, тапети и килими, те
създават визуална измама за повече широчина на стаята.
3. Масите заемат твърде много място, а в
същото време е важно поне тази, на която се

храните, да е голяма, в случай че имате гости. Затова задължително си намерете малка,
която се разтяга.
4. Ако леглата, които се прибират в стената, не ви харесват, вземете си от типа, който е снабден от всички страни с шкафчета,
рафтове, стелажи за книги и т. н. Ако подредите нещата добре, ще изглежда изключително уютно и ще спестите пространство.
5. Задължително си изберете мебели,
които са кухи отвътре и имат място за багаж
– тип ракли. Приберете всичките си „тайни”
и ненужни за момента неща под леглото, дивана, скрина в хола, дори масичката за кафе.
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Накъде ще потегли Левски
„Сините“ отпаднаха нещастно от Лига Европа
Бъдещето на Люпко Петрович под въпрос

Л

евски се завърна в европейските клубни турнири след дълго отсъствие. Два
мача по-късно „сините“ отново бяха
върнати в действителността. Тимът на Люпко Петрович беше отстранен от словенския
Марибор във втория квалификационен кръг
на Лига Европа без да бъде надигран. Всъщ-

ност Левски беше по-добрият отбор, но си
пролича липсата на късмет и най-вече майсторство.
Въпросът след вълнуващия реванш на
„Герена“ е какво ще се случи с Левски след
отпадането. Вълнуващ, защото стадионът
беше претъпкан, а емоцията като беше като
онази от преди години. Левски беше Европейски в тези
90 минути на „Герена“. След
това „сините“ бяха приземени и отново трябваше да
мислят за милата ни родна
картинка.
Един от въпросите след
мача с Марибор към Петрович беше за евентуалната
му смяна. „Това не ме интересува. Лека вечер!“, сопна
се сръбският специалист. За
смяна на легендата се говори от няколко месеца. Дали
пък след ранното отпадане

на „сините“ от Европа няма
да се раздвижат пластовете?
„Нищо фатално не е станало, никой не е умрял. Аз съм
спокоен за бъдещето, тъй
като виждам перспектива с
тези футболисти. Вдигаме главите, стискаме
ръцете и продължаваме напред“, заяви спортният директор на Левски Станислав Ангелов.
Иначе „сините“ сами са си виновни, че
през тази седмица няма да мислят за мачовете с Абърдийн в третия квалификационен
кръг на Лига Европа. Тимът на Петрович
имаше своите шансове в първия мач в Словения, завършил 0:0. Реваншът в София също
беше изцяло под диктовката на левскарите.
Мачът почна по прекрасен начин, след като
Франсис Нар вкара ранен гол. След това Венцислав Христов и Нар пропуснаха възможности да вкарат гол.
Марибор беше разклатен още повече в
средата на първото полувреме, когато пазилият като лъв вратар Боян Йоргачевич спа-

Лудогорец продължава битката
за Шампионската лига

Ш

ампионът
Лудогорец остана единственият ни представител в европейските
клубни турнири. „Орлите“
летят гордо до момента, след
като не срещната никакви
проблеми с черногорския
Младост Подгорица във втория квалификационен кръг
на Шампионската лига. След
2:0 в Разград и 3:0 в Подгорица тимът на Георги Дерменджиев вече мисли за следващия си съперник – сръбският
гранд Цървена Звезда. Първата среща е във вторник от
21,00 часа в Разград.
“Цървена звезда е много
до¬бър отбор, но съм сигурен в нашите възможности.
Имаме качествени футболи-

сти. Вярвам, че ще ги победим и елиминираме”, заяви
Джони Лукоки, който се превръща в голямата звезда на
„орлите“. Холандецът вкара
общо три гола в двата мача с
Младост.
"Важно е, че успяхме да
победим Мла¬дост и в Подгорица. И в два¬та двубоя показахме, че сме по-класният
отбор, и законо¬мерно продължаваме напред. Звезда
може би играе някаква игра и
има закачка с нас - пра¬вят се
на умрели лисици. В крайна
сметка обаче ние сме наясно
с целта си и в никакъв случай
няма да ги подценим, все пак
знаем каква публика имат",
заяви стражът на Лудогорец
Владислав Стоянов.

Берое също не прескочи
квалификациите

Б

ерое също отпадна във втория кръг на
квалификациите на Лига Европа, след
като загуби с 0:1 гостуването си на ХИК
Хелзинки. Първата среща в Стара Загора
завърши 1:1 и така “зелените” отпаднаха от
турнира. Антому Танака донесе победата на
домакините с гол в 26-та минута, след като се
разписа с глава след неубедителна игра в наказателното поле на Берое.
„Тежко е да се говори след такъв мач. Ми-

сля, че по нищо не отстъпвахме на ХИК. Смятам, че имахме повече шансове за гол, но не
успяхме да вкараме. На свой ред домакините
се разписаха след едно статично положение и
до края се стремяха да запазят резултата, който ги устройваше. Благодаря на момчетата,
защото демонстрираха характер и мъжество,
искаха да стигнат до гол, но не успяха. Допускаме грешки, но да не забравяме, че в момента първенството на Финландия е в разгара си,

а при нас тепърва
започва. От тук нататък целта ни ще
бъде единствено да
подобрим представянето си във всеки
един компонент“,
заяви треньорът на
Берое Ивайло Йорданов.

си дузпа на Тавареш, а освен това се отчете
с още няколко прекрасни спасявания. Дори
и той обаче нямаше шансове в 68-та минута,
когато Тавареш смълча „Герена“. До края „сините“ бяха безпомощни пред здравата защита
на гостите.
„Нямахме късмет, пропуснахме доста положения, но не успяхме. Все пак честитя на
играчите на Левски за борбата, тичането и
за начина, по който играхме. Дадоха всичко
от себе си и в този момент не можем повече“,
каза Петрович. Любимецът на Сектор „Б“
Боян Йоргачевич допълни: „Всички имаха
лъвски сърца и показахме, че за Левски трябва да се бориш до последната капка кръв.
Това не беше обикновен мач, никога не съм
преживявал такова нещо“.

Стоичков се гаври с тима
Христо Стоичков се подигра зловещо
с големия противник на ЦСКА – Левски
след отпадането на „сините“ от Лига Европа. Веднага след равенството на „сините“ 1:1 с Марибор Камата пусна снимка на
синьо-жълта крава на своя профил в Инстаграм, а под нея написа: "Нашата мила
стана словенка".
Стоичков никъде не споменава името
на Левски, но за всички беше ясно какво
имаше в предвид Камата. Легендата на
българския футбол се подиграваше по
подобен начин и на Реал Мадрид, след
като от началото на година пусна всевъзможни снимки, иронизирайки големия
противник на любимата си Барселона.
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Италианец съсипа мечтата на Стилиян Петров
Българинът не получи договор от Астън Вила

М

ечтата на Стилиян Петров да се
завърне в професионалния футбол с Астън Вила беше съсипана
от новия мениджър на клуба Роберто Ди Матео. 37-годишният българин водеше подготовка с клуба от Бирмингам след 4 годишна
пауза. Именно толкова продължи битката на
бившия капитан на националния ни отбор с

левкемията.
Стан, както го наричат на острова, влезе
във форма и замина на лагер с Астън Вила.
Игра в две контролни срещи, а феновете не
спираха да скандират „привлечете го“. Ди
Матео обаче имаше друго виждане за нещата.
"Стилиян е вдъхновение за всички нас. Вече
говорих с него и му обясних своите възгледи.
Предложих му възможност да остане в клуба.
Стилиян ще обсъди това със семейството си,
преди да се завърне при нас", каза италианецът.
Собственикът на клуба Тони Сиа добави:
„Аз се възхитих от постъпката на Стилиян
Петров и всичко, което направи той. Но също
така се доверявам и на професионалната преценка. Роберто ди Матео и аз се надяваме той
да помогне на клуба по други, по-добри начини“.
Очаквано, феновете не бяха никак доволни от случващото се. За всички беше ясно, че
Петров може и да не е в предишната си форма, но със сигурност щеше да бъде много по-

лезен за Астън Вила само с присъствието си
в съблекалнята. Още повече, че клубът има
нужда от него, след като изпадна от Висшата
лига.
"Искам да кажа Стан Петров, че ти си моят
герой. Ти остана завинаги в сърцата на футболните фенове по света. Благодаря ти!", написа легендата на Астън Вила Стан Колимор
в „Туитър“. Друг бивш английски футболист
Мат Холанд добави: „Трябва да кажа, че Стан
Петров е вдъхновение за всички нас. Какъв
човек!!“.
Все пак има голяма вероятност Петров да
си намери друг клуб. А офертите не липсват.
Само в последните дни се разбра, че Стан е
получил предложение от ЦСКА. Клубът, от
който тръгна за големия футбол преди 17
години. Шотландският Селтик, където българинът е със статут на легенда, също може
да се възползва от ситуацията. Поне за това
подканват феновете на „детелините“. Можем
само да пожелаем на Стилиян да осъществи
мечтата си. Защото го заслужава.

Григор Димитров копае дъното

Г

ригор Димитров е стигнал дъното, но продължава да
дълбае надолу. Мнението изрази австрийско издание
за тенис. „Кога Григор Димитров стигна дъното? Трудно е да се каже в момента. Всеки път, когато изглежда, че го
е докоснал, той продължава още надолу", пише изданието.
Поводът е поредното ранно отпадане на Гришо – този път от
турнира във Вашингтон.
"Последната най-ниска точка е загубата във Вашингтон.
Изненада обаче е фактът, че подобни загуби вече не учудват никого. Какво се случи в последните 18 месеца с българина? След полуфинала на "Уимбълдън" през 2014 година
всички виждаха в него бъдещето на тениса. Хората искаха

Без руски атлети в Рио

Волейболистка
подлуди
мъжете

Р

усия ще бъде без лекоатлети на Олимпийските игри
в Рио де Жанейро, потвърди Спортният арбитражен
съд в Лозана. След заседание днес бе потвърдено, че
68 руски атлети, включително Елена Исинбаева, които бяха
подали жалба срещу решението на Международната федерация по лека атлетика, все пак няма да се състезават в Рио.
„Спортният арбитражен съд отхвърля исковете на Руския олимпийски комитет и 68 руски лекоатлети“, обявиха
от съда в Лозана. Причината за крайните действия на световната федерация е системно нарушаване на антидопинговите
правила от страна на местните лекоатлети, а според някои
твърдения тази политика дори е спонсорирана от държавата.
„Това решение ме разочарова истински и погуби последната
ми надежда и вярата ми, че ще мога да завърша кариерата си
с победа на олимпийски игри. Вече не вярвам, че МОК ще
допусне руските атлети в Рио", каза Исинбаева.

да го гледат, а той обикновено изглежда добре, приятелка
му бе Мария Шарапова. Постепенно обаче буреносните облаци започнаха да се събират. През 2016 година Димитров
губи от тенисисти, които би трябвало да побеждава, в "Големия шлем" също не се получава. Самият Григор признава,
че трябва да работи. Но дали наистина го иска? Само той си
знае. Той и в момента изкарва добри пари, живее добре и
след няколко години може спокойно да се откаже. Но Григор
притежава таланта да мери сили с Новак, Анди, Роджър и
Рафа. На 25 г. той все още може да направи достатъчно, за
да бъде запомнен като един от най-великите“, допълват експертите.

Ж
Арни се майтапи с
дъщерята на Кличко

А

рнолд Шварценегер единствено може да си позволи
да предложи пура на малката дъщеричка на Владимир Кличко. Разбира се, всичко това е в кръга на шегата, а самият Кличко публикува шегаджийската снимка в
социалните мрежи.
Холивудската звезда посети лагера на украинеца в Австрия и покрай деловите срещи, имаше и доста поводи за
усмивка. Поне от снимката обаче си личи, че малката Кая
Евдокия не е никак запленена от пурата.
„Този път бебето каза аста ла виста на пурата“, похвали се
Кличко. Бившият световен шампион по бокс в тежка категория се готви за реванша с Тайсън Фюри. Мачът бе отложен
заради контузия на британеца, но се очаква да се проведе на
29 октомври.

е н ският
волейбол винаги е
приковавал
мъжките погледи заради стройните
фигури,
фината походка
и женствеността
на
състезателките.
Отскоро
играта стана още
по-популярна
заради доминиканката Уинифер
Фернандес.
Крехката дама
е най-горещото
има в световния
спорт и само за
дни се превърна
в истинска сензация в социалните мрежи. Само последното видео с изявите
на Уинифер е било гледано близо 2 милиона пъти в “Ю Тюб”.
21-годишната Фернандес играе на поста либеро и е националка на своята страна. Тя е висока скромните за волейбола
169 см и тежи 62 кг., но това не й пречи да пръска сексапил
на поразия.
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Трансферният пазар полудя
100 млн. евро за играч вече е нещо нормално

Ф

утболът навлезе в нова орбита. Изсипват се безумни суми за играчи,
които са далеч от класата на бивши
величия. Трансфер от 40 млн. евро вече не е
никакъв дори за не чак толкова големите клубове. Грандовете пък не пестят средства, за да
се подсилят. Стигна се до безумната ситуация
Манчестър Юнайтед и Ювентус да хвърлят
по 100 млн. евро за един единствен играч.
Очаква се до дни “червените дяволи” да си
върнат Пол Погба. Французинът беше част
от академията на клуба до 2012 година, когато реши, че сър Алекс Фъргюсън няма да му

даде достатъчно игрово време. Четири години по-късно Юнайтед се подготвя да плати
120 млн. евро. Халфът би трябвало да подпише договор за 5 години, като за този период
Ман Юнайтед ще изръси общо 180 млн. евро,
в това число и парите за заплати на французина.
Дотук Жозе Моуриньо подсили състава
си със Златан Ибрахимович, Хенрик Мхитарян и Ерик Байли. С привличането на Погба
“червените дяволи” ще са пръснали над 200
млн. евро. Което не изглежда да е някакъв
проблем за клуба.
И докато доскоро се смяташе, че английските клубове не знаят що е криза, италианският футбол беше в сериозен застой. Хегемонът от последните години Ювентус обаче
показа, че това съвсем не е така. “Старата
госпожа” ще вземе сериозни пари от продажбата на Погба. Клубът обаче ще ги вложи за

привличането на Гонсало Игуаин.
Аржентинецът е броен за сигурен нов играч на Юве, а торинци ще платят откупната клауза в договора му - 94.7 млн. евро. За
28-годишен играч. Да, голмайстор на Серия
А от миналия сезон и един от най-изявените
централни нападатели в света. Аржентинецът пък ще прибира заплата от 7,5 млн. евро
на сезон, с което ще стане най-скъпоплатеният играч в Серия А.
Ситуацията в съвременния футбол найдобре описа един от най-великите в историята - Диего Марадона. "Цялата тази история
ме наранява, защото Гонсало отива в директен конкурент на Наполи, но не можем да
виним само него. Футболистът носи своята
отговорност за решенията си, но той е обграден от хора, които мислят само как да трупат
пари. Никой вече не го е грижа за феновете.
Омръзна ми да повтарям, че в днешно време

изглежда е по-важно да си добър бизнесмен,
отколкото добър президент. По мое време не
беше така. Жалко, че ФИФА продължава да
спи", сподели Дон Диего.

Барса хвърли 55 млн. за португалец

Ш

ампионът на Испания Барселона
направи изненадващ трансфер.
Каталунците привлякоха Андре
Гомеш от Валенсия за 55 млн. евро, като 20
млн. от тях ще бъдат разсрочени във времето под формата на различни бонуси.
Интерес към 22-годишния португалец
имаше от Реал Мадрид, Челси и Манчестър
Юнайтед, но вчера в 23 часа испанско време каталунците обявиха трансфера.
“Постигнахме споразумение с Валенсия

за трансфера на Андре Гомеш. Играчът ще
подпише своя договор с клуба следващата
седмица, след което ще бъде представен
официално като футболист на Барселона”,
съобщиха от каталунския клуб на официалния си профил в Туитър.
Андре Гомеш е третото ново попълнение на Барселона това лято, след като преди това Луис Енрике подсили състава си
с Данис Суарес, Самюел Юмтити и Лука
Дин.

Бербатов е 57-ми в класацията
Най-скъпите трансфери
в историята
1. Гарет Бейл от Тотнъм в Реал
Мадрид - 101. млн. евро
2. Кристиано Роналдо от
Манчестър Юнайтед в Реал
Мадрид - 94 млн. евро
3. Неймар от Сантос в Барселона
- 88.2 млн. евро
4. Луис Суарес от Ливърпул в
Барселона - 87.1 млн. евро
5. Хамес Родригес от Монако в
Реал Мадрид - 75 млн. евро
6. Анхел Ди Мария от Реал
Мадрид в Манчестър Юнайтед 75 млн. евро
7. Кевин де Бройне от Волфсбург
в Манчестър Сити - 74 млн. евро
8. Зинедин Зидан от Ювентус в
Реал Мадрид - 73.5 млн. евро
9. Златан Ибрахимович от
Интер в Барселона - 69.5 млн.
евро
10. Кака от Милан в Реал Мадрид
- 65 млн. евро

Т

рансферът на Димитър Бербатов от
Тотнъм в Манчестър Юнайтед през
2008 година е 57-мият най-скъп в
историята. Българинът премина на “Олд
Трафорд” след невероятна сага срещу сума
от 38 млн. евро. По това време рекорд за

“червените дяволи”.
Шест години по-късно подобни суми
са нещо напълно нормално. Същите пари
тези дни бяха хвърлени за защитници Матс Хумелс премина в Байерн, а Ерик
Байли в Манчестър Юнайтед.

Борусия
Дортмунд се
подсили с 8 нови
Германският Борусия Дортмунд се
подсили за новия сезон с цели 8 нови
футболисти. Завърна се дори блудният
син Марио Гьотце. “Жълтите” трябваше
да се разделят с основни фигури като
Матс Хумес (Байерн Мюнхен) и Хенрик
Мхитарян “(Манчестър Юнайтед). За
сметка на това треньорът Томас Тухел
похарчи 97 млн. евро за трансфери.
Само за Гьотце и за Андре Шурле Борусия плати 60 млн. евро. Освен това тимът взе двама от най-талантливите играчи в Европа Осман Дембеле и Емре Мор.
На “Сигнал Идуна Парк” пристигнаха още Марк Бартра от Барселона, откритието на националния отбор на Португалия Рафаел Герейро, Себастиан Роде
и Микел Мерино.
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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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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

