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ОСТАВАМЕ!
Българите във
Великобритания
получават постоянни
права за гражданство

Европейските граждани
няма да бъдат гонени
или депортирани от
Обединеното кралство

Какво се случи след
“Брекзит”. Новини,
позиции, отзиви, мнения
– вижте всичко за найгорещата тема на
Острова!

още на стр. 16 и 17
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Британски депутат: Българите не
знаят как се използва телефон
Оуен Патерсън хвали обаче нашенците,
че са добри берачи на ягоди

К

онсерваторът Оуен Патерсън изрази
съмнение, че българите и румънците
знаят как да използват телефон. Наричайки ги снизходително „берачи на ягоди”,
британският депутат обясни, че „онези, които
могат да берат ягоди без да ги смачкат”, изпълняват квалифициран труд, който местните
хора не могат да свършат”. Скандалното изказване той направи на събитие в кулоарите
на годишната конференция на консерваторите в Бирмингам, информира онлайн медията
Ей Оу Ел (AOL), цитирана от БТА.
Патерсън бе министър на околната среда,
прехраната и развитието на селските райони
в периода 2012-2014 г.. Британски селскостопански производители се разгневиха от за-

криването на сезонната схема за наемане на
работници в сектора от сегашния премиер Тереза Мей по времето, когато тя бе министър
на вътрешните работи, отбелязал Патерсън.
"Румънците и българите може да не знаят как
да използват мобилен телефон, но брането на
ягоди много рано сутринта е квалифициран
труд и жестоката истина е, че нашите местни
няма да я вършат", заяви Оуен Патерсън. Става ясно, че брането на ягодите „без да се мачкат” прави този труд „квалифициран”.
"Така че градинарството и хранително-вкусовата промишленост отчаяно се нуждаят от снабдяване с работна ръка", заключил
Патерсън. Британският депутат уточнил, че
иска имиграционна система, която позволява

на квалифицираните работници да бъдат наемани на позиции, за които в страната няма
достатъчно хора.

Германия готви сериозен удар по
българските имигранти
Взимат социалните помощи на безработните чужденци

С
Три месеца
след "Брекзит" десетки компании
бягат в Париж
Три месеца след „Брекзит”, финансови институции от Париж обявяват, че
получават все по-голям брой заявки от
базирани в Лондон компании, искащи
да разкрият офиси във френската столица, съобщава Би Би Си. „Беше спокойно през юли и август. Но от началото на
септември, просто сме изненадани колко
много заявки валят от всякъде”, казва
Беноа Жувини, генерален секретар на
най-големия финансов институт. „Това,
което те мразят най-много, тези бизнесмени – е несигурността. Никой не им казва какво ще е това нещо „Брекзит’. Някои
от тях искат да имат и други опции, за да
продължат работата си на Континента” ,
обяснява той.
„Брекзит” е възможност, която финансовите брокери в Париж казват, че им
се иска да не бяха получавали. На тях им
се иска Острова да е в ЕС, за да се държи
стабилна конкуренцията и жив духа на
свободния пазар. И все пак, бихме били
луди да не се възползваме, коментират те.
Предстои хиляди специалисти, напуснали Франция, за да работят в Англия,
да се върнат, коментират и от местното
правителство. Социалистите обещават
данъчни облекчения за онези, които се
върнат и повече международни училища,
и облекчена процедура за откриване на
компании.

лед Великобритания, и Германия обяви война на имигрантите, идващи от
страни-членки на ЕС и имащи право да
работят свободно на територията на Европа.
Немското правителство възнамерява да гласува законодателна промяна, която сериозно
ще засегне българите и други чужденци. Смята се, че новата наредба би спестила милиарди. Според досегашните разпоредби, всеки
безработен гражданин на Съюза има право
да взима социални помощи от Германия след
като е живял там 6 месеца.
Планираните оромени няма да позволяват
на граждани на ЕС да получават социални помощи, ако не работят в Германия. Също така
няма да получават помощи при безработица,
ако не са пребивавали в държавата пет години. Така се цели в Германия да се приемат

само граждани на ЕС, които наистина търсят
работа и желаят да работят, а не само заради
социалните облаги, обяснява „24 часа”. Кабинетът ще разгледа предложението следващата
седмица преди да го изпрати в Бундестага,
добавиха представителите, потвърждавайки
публикация от днес на вестникарската група
Funke Medien Gruppe.
В началото на декември 2015 Федералният
социален съд реши, че германските общини
са длъжни да изплащат социални помощи на
безработните мигранти, граждани на държави от ЕС, пребивавали над шест месеца в Германия. Това обаче никак не се хареса на германската социална министърка. Броени дни
след това тя обяви, че планира закон, който да
ограничи правото на получаване на социални
помощи.
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Супермаркет с храни с изтичащ срок
на годност отвори врати в Лондон
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Илина Григорова, Теодора Иванова,
Надя Йончева
Спорт: Христо Денев

ървият супермаркет във Великобритания за храни с изтичащ срок на
годност отвори врати в Пъдси,близо
до Лийдс. Клиентите са поканени да пазаруват продукти, изхвърлени от търговците.
Цената на храната е „колкото чувствате”
и вече е помогнало на много семейства да из-
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П

хранят децата си. „Този супермаркет буквално ни спаси живота”, разказва Кристи Роудс
пред „Индипендънт”. Тя е диагностицирана
с хронична болка, оставяйки съпруга си без
избор, освен да работи постоянно, за да печели парите за трите им деца. Приходите им са
почти никакви, след като си купят храна. ”С
тези три деца просто трябва
постоянно да пазаруваме, но
сега този магазин ни спаси”,
споделя майка му.
Сега семейството успява
да купи спагети, зеленчуци,
десерти, плодове и много
салата. „Дори взимаме качествено адаптирано мляко
за бебето ни’, казва жената.
Кристи планира да учи хората как да правят сладко от
плодовете, които се купуват
от магазина. След като е пазарувала от супермаркета,
сега тя самата успява да си
прави подобно.
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Сурогатна майка удари рекорда по
раждаемост на Острова
Тя чака 17-то бебе, въпреки
предупрежденията на лекарите

Н

ай-търсената сурогатна майка във
Великобритания обяви, че планира
да роди своето 16-то и 17-то дете на
50 години, въпреки предупрежденията на
лекарите. Карол Холрок от Колчестър била
посъветвана да не забременява отново, тъй
като има риск за нейното здраве. Но 49-годишната жена явно не се вълнува от това и
отпътувала за Гърция, за да бъдат имплантирани в тялото й два ембриона, защото не й е
позволено да роди на Острова.
Тя щяла да роди бебетата за двойка в Северна Англия и ще разбера следващата седмица, когато навършва 50, дали процедурата

е била успешна. Тя вече
има повече от 10 деца,
което увеличавало риска от доста усложнения. „Докторите ми
казаха да не раждам,но
това си е моят живот.
Питат ме защо се подлагам на това, но аз го
правя, въпреки че ме
мислят за някакъв злодей, който се отказва от децата си. Но има ли
по-хубаво нещо от това да зарадваш някое
семейство, което мечтае за дете, но не може

5 начина
да обидим
британец
Британците са особени хора с особени навици и особено чувство за хумор. Често се шегуват с неща, които не
са смешни, а в същото време се обиждат лесно, ако някой наруши установените им норми за поведение.

да има такова?”, пита тя в интервю за „Мирър”. Тя самата има две деца, от нейния партньор от 16 години - Пол.

Братовчед на Кралицата призна, че е гей
Лорд Айвър Маунтбътън е първият член на кралското семейство,
който разкрива хомосексуалната си ориентация

Е

През последните няколко дни в
социалните мрежи се роди хаштагът
#AwfullyBritishOffences, който всъщност е създаден от британци, които искат да научат света какво ги обижда и
кои са темите, по които са по-чувствителни. Оказва се, че всъщност можем
много лесно и съвсем несъзнателно да
ги разгневим - ето как:
1. Когато затворим телефона, без да
сме се сбогували. Британците обичат
да използват по няколко думи за "довиждане" (Cheers, Thanks, Bye), но ако
не кажем дори една, рискуваме да ги
обидим.
2. Когато ги заглеждаме в градския
транспорт и се опитваме да осъществим контакт очи в очи.

дин от братовчедите на краливръзка с мъж, когото е срещнал по време
ца Елизабет Втора, лорд Айвър
на ски ваканция в Шотландия.
3. Когато използваме "Англия" и
Маунтбътън, стана първият
"Пени беше наясно с това какъв съм
"Великобритания" като синоними за
член на британското кралско семейоще преди да сключим брак", признава
една
страна.
www.novini.london
ство, който признава открито хомотой пред британската медия. "Тогава й касексуалната си ориентация. Айвър е
зах, че съм бисексуален и че ме привличат
4. Когато не схващаме пасивно-агразведен и има три деца от бившата
и двата пола. Тя ме разбра и подкрепи, виресивния им тон и не разбираме, че с
си съпруга Пени Томпсън,
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наги
ще
й
бъда
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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!

й-четеният български сайт във Великобритания, сочат данните от Google
едията ни генерира средно по над 14 хиляди прочитания, като има дни,
19 хиляди на ден! „Фейсбук“ страницата ни има над 60 хиляди последонно се чете от над 100 хиляди души! Книжното ни издание пък достигна
броя!
За този кратък период от време ви доказахме, че можем да сме различни, актуални, интересни
и независими! Нашите читатели се увеличават с всеки ден, като сред тях има българи не само от
Обединеното Кралство, но и от Канада и САЩ. Което изключително много ни радва и ни кара да
се чувстваме горди с постиженията си!
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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!
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Мисия “Люксембург”

21 са кандидатите
за президент на
България

Тоалетът на българския
посланик Мая Добрева
шокира хиляди българи

С

нимка на българския посланик в Люксембург Мая Добрева стана хит в мрежата. Причината е шокиращият тоалет,
който дамата е избрала, за да се яви пред Великия херцог Анри и да му връчи акредитивните си писма, пише Канал 3. Фотосът буквално
взриви социалните мрежи и предизвика множество критични коментари относно външния вид на представителното лице на страната
ни в чужбина.
Посланик Добрева, която е назначена с указ
на президента Росен Плевнелиев, е избрала бебешко синьо - официалния цвят на института
“Пантон”. Министерството на външните работи в София разпространи снимката на Нейно
Превъзходителство и Негово Височество чрез

официалния си сайт в голям размер.
Посланик Добрева е с ливрея с голям маншет, дълга пола, клоширана под коляното, и
внимателно подбрани аксесоари, все така в
цвят бебешко синьо.
Шапката също е впечатляваща - съчетание
от джуфки и пера. Като малък цветен акцент
се открояват посланическите гривни бранзулетки - специфична бижутерия в няколко
багри, сред които доминираща марсала - цветът на “Пантон” за миналата година.
Според Външно в рамките на проведения
кратък разговор след церемонията по връчването на писмата Великият херцог Анри и
посланик Добрева са обсъдили развитието
на двустранните отношения, засилването на

Рекореден брой души ще
се борят за гласовете
ни тази година
Цели 21 са претендентите да застанат
начело на държавата ни на предстоящите
президентски избори тази година, сочат
резултатите на Централната избирателна
комисия. Tе бяха регистрирани от името
на партии, коалиции и инициативни комитети. Предлагаме ви да се запознаете с
всички кандидати за президент и вицепрезидент на страната ни. Ето кои са те:

икономическите контакти и културния обмен
между двете страни.

Двойките на Витков и Кузов – аут от изборите
При извършена проверка в ГРАО стана
ясно, че кандидатпрезидентските двойки на
Светльо Витков и Владимир Кузов нямат
достатъчно подписи, необходими, за регистрацията на инициативните комитети, които
ги издигат.
Заедно с двойките на Витков и Кузов,

всички отпаднали регистрации стават три.
На изборите ще се състезават 21 кандидатпрезидентски двойки.
Кандидатите Витков (Глас народен) и
Иван Велков (партия Зелените) бяха с номер
1. Владимир Кузов и Борислав Ноев бяха с
номер 9. За тези номера няма да се гласува.

Кандидатът за президент Трайчо
Трайков се среща с българи в Лондон
Той ще отговори на въпросите на всички наши сънародници на
13-ти октомври на живо в британската столица

К

андидатът за президент на България,
излъчен от Реформаторския блок –
Трайчо Трайков, ще се срещне с всички наши сънародници в Лондон. Датата е 13
октомври, а поводът – серията открити срещи с граждани на родината ни, по инициатива на Реформаторския блок за #СилатаДаБъдешСвободен.
Както от „Новини Лондон“ ви съобщихме,
председателят на Демократи за силна България Радан Кънев продължава серията от открити срещи с граждани в България и чужбина под наслов 20 минути с Радан Кънев / 200
минути за Вашите въпроси Лондон.

На 13-ти октомври от 19 ч. той ще се срещне с българската общност в Лондон. Дискусионният формат на срещата Ви дава възможност да разговаряте с Радан открито на
различни теми, свързани с обществено-политическия ни живот - управлението, корупцията, обществото, съдебната реформа, външната политика и решенията. Какво става в
държавата? Кога е възможна промяната?
Срещата ще се предава на живо в интернет. Тя ще започне с презентация на Радан
Кънев в рамките на 20 минути и минимум
200 минути време за въпроси и отговори от
всички, които имат желание.

дент,
Инициативен комитет

Господин Тончев Тонев - кандидат за президент
Андрей Аврамов Андреев - кандидат за
вицепрезидент
ПП Българска демократична общност
Ивайло Георгиев Калфин - кандидат за
президент
Любомир Тодоров Халачев - кандидат за
вицепрезидент
Коалиция КАЛФИН-ПРЕЗИДЕНТ
Камен Славянов Попов - кандидат за президент
Георги Стефанов Неделчев - кандидат за
вицепрезидент
Инициативен комитет
Цецка Цачева Данговска - кандидат за
президент
Пламен Иванов Манушев - кандидат за
вицепрезидент
ПП ГЕРБ
Румен Гълъбинов Гълъбинов - кандидат за
президент
Веска Атанасова Волева - кандидат за вицепрезидент
Инициативен комитет
Красимир Дончев Каракачанов - кандидат за
президент
Явор Божилов Нотев - кандидат за вицепрезидент
ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО
Кемил Ахмед Рамадан - кандидат за президент
Момчил Добрев Добрев - кандидат за вицепрезидент
Политическа партия Балканска демократична лига
Пламен Панайотов Пасков - кандидат за
президент
Светозар Стоянов Съев - кандидат за вицепрезидент
Инициативен комитет
Димитър Василев Маринов - кандидат за
президент
Радослав Петров Петров - кандидат за
вицепрезидент
Българско национално обединение
Николай Йорданов Банев - кандидат за
президент
Сали Шабан Ибрям - кандидат за вицепрези-

Веселин Найденов Марешки – кандидат за
президент
Петър Живков Петров - кандидат за вицепрезидент
Инициативен комитет
Велизар Пенков Енчев - кандидат за президент
Биляна Дикова Велева-Грънчарова - кандидат за вицепрезидент
ПП Движение за радикална промяна българската пролет
Пламен Василев Орешарски - кандидат за
президент
Данаил Стоянов Папазов - кандидат за
вицепрезидент
Инициативен комитет
Жорж Ганчев Ганчев - кандидат за президент
Кольо Петков Парамов - кандидат за вицепрезидент
ХРИСТИЯН-СОЦИАЛЕН СЪЮЗ
Диана Гервасова Димитрова - кандидат за
президент
Габриел Георгиев Герасимов - кандидат за
вицепрезидент
Инициативен комитет
Трайчо Димитров Трайков - кандидат за
президент
Съби Иванов Събев- кандидат за вицепрезидент
РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК
Бисер Георгиев Миланов- кандидат за президент
Красимир Петров Настев - кандидат за
вицепрезидент
Инициативен комитет
Александър Трифонов Томов - кандидат за
президент
Радослав Йорданов Радославов - кандидат
за вицепрезидент
БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ - ЕВРОЛЕВИЦА
Йорданка Радиева Колева - кандидат за
президент
Веселин Димитров Христов - кандидат за
вицепрезидент
Инициативен комитет
Татяна Дончева Тотева - кандидат за
президент
Минчо Викторов Спасов - кандидат за
вицепрезидент
ПП Движение 21 – ПП НДСВ
Румен Георгиев Радев - кандидат за президент
Илияна Малинова Йотова - кандидат за
вицепрезидент, Инициативен комитет

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)

66Актуално Свят
6

10 октомври, 2016

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

67

-годишният АнЕвропа.
тонио Гутереш е
Концертът е от 19:00 часа
зала Millfield
Arts
прведпоче
теният
Centre. Адресът кандидат
е: Silver Street,
Edmonton, N18
за генерален
се1PJ.
кретар на ООН. От гласуваЦената на билета
e членове
20 паунда.
Билети заза
лите 15
на Съвета
концерта може да закупите онлайн от сайта
сигурност 13 го подкрепиха,
на Millfield theatre - https://www.enfield.gov.uk/
двама бяха без мнение, но
millfield/homepage/18/whats_on_millfield_theatre
нито един не го отхвърли.

Острова, честват 400
години от смъртта му

Съветът за сигурност също подкрепи единодушно кандидатурата на бившия португалски премиер за генерален секретар на ООН.
Очаква се процедурата по одобряването му
от Общото събрание на ООН да бъде формалност, отбелязва АФП. Гутереш ще встъпи
в длъжност на 1 януари догодина.
Тази само
година
навършват
400 години
от
“Имам
двеседуми,
за да опиша
какво
чувствам
благодарност
смисмърттав намомента:
Уилям Шекспир.
На 23и април
1616 г. бардът умира в родния си Стратфорд
на Ейвън, но пиесите му продължават да
живеят пълнокръвен живот и днес. Театри,
университети и издателства по цял свят
ще отбележат юбилея. Разбира се, родината на Шекспир Великобритания предвожда
честванията.
Легендите на киното и театралната сцена
Иън Маккелън и Джуди Денч са сред звездите, които ще вземат участие в празненствата
за юбилея на драматурга, съобщи Би Би Си.
Shakespeare Live! на Кралската Шекспирова компания, в който те ще вземат участие,
ще бъде излъчван по Би Би Си 2. Заедно
със звездите от филмите за 007 и "Властелинът на пръстените" в постановката ще се
правителството.
Техническата
подготовка
включат Джоузеф
Файнс - изиграл
барданав
двустранните
договорености
двамата
преминаградения с "Оскари" филм "Влюбеният
ериШекспир",
са възложили
на своитенационална
министри на
въАнглийската
опера,
трешните и на външните работи. Борисов и
Бирмингамският кралски балет, певецът
Трюдо са се договорили за размяна на визити
Иън Бостридж и поетът рапър Акала.
в рамките на 2017 г. Това ще бъдат първите
Междувременно режисьорът на "Спекпосещения на ниво министър-председател
тър"
Сам Мендес
между двете
страни.продуцира "Кухата корона:

Визите за Канада отпадат
Интервю с шефа на BBR TV Свилен Григоров
- на стр. 10 и 11

До 1 май 2017-та година всички българи ще могат да
пътуват спокойно в страната

М

инистър-председателят Бойко Борисов обсъди с канадския си колега
Джъстин Трюдо въпроса с отпадането на визите за български граждани в
телефонен разговор, продължил близо час.
Разговорът беше поискан от канадския премиер. На него присъства и вицепремиерът
и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова, съобщи късно в четвъртък
пресслужбата на българското правителство.
Трюдо е поел ангажимент от 1 май 2017 г. до
Канада без визи да могат да пътуват българските граждани, които вече са посещавали
страната, притежателите на визи за САЩ,
както и представителите на бизнеса.
Канадското правителство ще положи уси-

лия до края на 2017 г. без визи до страната
да пътуват и всички останали български
граждани. Само в случай на забавяне поради
технически причини заради огромния обем
административна работа и пренастройка на
системите, тази дата може да бъде удължена
до 1 май 2018 г., но не по-късно. Джъстин
Трюдо е посочил, че това е възможно да стане след многократните проверки и направените констатации по подготовката на България и големия прогрес в отношенията между
двете страни.
Решението на канадското правителство е
ключово, тъй като се приема за стъпка към
отпадането на визите за българските граждани за САЩ, посочват от пресслужбата на

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

рение. Чувствам смирение, когато мисля
за огромните предизвикателства, които ни
очакват, ужасяващата сложност на съвременния свят. Но смирение е необходимо и
за да се служи на най-уязвимите, жертвите
на конфликти, на тероризъм, на нарушения
на човешките права, бедност и несправедливостите по този свят”, каза Гутереш в кратко
изявление от Лисабон.
Избирането му дойде противно на нагласите, които бяха, че най-после е дошло време
за жена
Войната
на начело
Розите"световната
с Бенедикт организация,
Къмбърбач,
която
71-годишна
история
е била
Джудив цялата
Денч, си
Кийли
Хоус, Софи
Оконеоглавявана
от
мъже.
Поради
тази
причини
до, Хю Бонвил, сър Майкъл Гамбън и Том
вСтъридж.
надпреварата се включиха няколко жени,
включително
от Източна
Европа.
Под режисурата
на Ръсел
Дейвид "Сън
Последна
в
състезанието
влезеадаптация
зам.-предв лятна нощ" ще претърпи нова
седателят на ЕК Кристалина Георгиева, нос участието на Мат Лукас, Максин Пийк,
минирана от българското правителство
Джон Хана, Илейн Пейдж, Ричард Уилсън
миналата сряда заради слабия резултат на
и Бърнард Крибинс
Би БиБокова,
Си 1). Радио
предишния
кандидат(по
Ирина
която
Би
Би
Си
3
пък
ще
се
настани
в
Стратфорд
обаче не се оттегли и продължи надпреваранавЕйвън
22 За
и 24
април,дни
за Георгиева
да излъта
лично между
качество.
броени
чи новиподкрепата
произведения
поетесата
получи
и нана
други
странилауреат
от ЦенКаръл и
АнИзточна
Дъфи иЕвропа,
адаптация
на се
"Крал
Лир"
трална
което
очакваше
с участието
на Иън Макдърмид
(император
да
повиши шансовете
й като представител
на
региона.
Палпатин от "Междузвездни войни").
Неочаквано
финалОтна
"Шекспир е вбързият
нашето ДНК.
90 състезагодини
нието
вероятнопроизведенията
е разочарование
Георгиние излъчваме
муза
пред
няева,
както
и нейният
резултатдосега
в първото
колко
поколения,
но никога
не смеи
единствено
гласуване,
което участва.
правили нищо
толковавдръзко
и авантюрисТя
е
била
подкрепена
5 държави,
сред
тично, както в момента", от
заяви
генералният
които 2 постоянни членки, 8 държави са
директор на Би Би Си Тони Хол. Той допълбили "против", сред които две постоянни
ни, че през 2016-а Би Би Си ще осъществи
членки, а 2 са гласували "без мнение". Кандисвоята най-важна мисия - да използва всичдатурата на Ирина Бокова е била подкрепена
ките
си ресурси
с цел
да"против".
направи Шекспир
от
7 държави,
а 7 са
били
Една дър"неустоим
за
всички,
по
целия
свят".
жава се е въздържала.
В надпреварата за генерален секретар на
ООН се включиха общо 13 кандидати. Гутериш ще замени южнокорееца Бан Ки-мун,
чийто втори петгодишен мандат като генерален секретар на ООН приключва на 31 декември.

Заповядайте в новия ни офис в Лондон, където ще ви
предложим още изгодни оферти до всички всички наши
дестинации
София – Лондон (вторник, четвъртък, събота 09:00 ч.)
Лондон – София (понеделник, вторник, сряда, четвъртък и събота 22:00 ч.)
София - Белфаст
От София (петък и неделя 09:00 ч.) за Лондон
От Лондон (неделя и вторник 05:00 ч.) за Манчестър – Ливърпул – Дъблин – Нюри –
Белфаст
Белфаст – София
От Белфаст (понеделник и сряда 08:00 ч. ) за София през Нюри – Дъблин –
Ливърпул – Манчестър – Лондон
От Лондон (пон. и сряда 22:00 ч.) за София

info@kvartirilondon.co.uk
тел: 07477070461

246-250 Romford Road, E7 9HZ
Citigate House, Office M2
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Страшното тепърва предстои, или с какво ни засяга Сноудън
Асен Генов

Е

даурд Сноудън. Всеки е чувал това име,
но точно затова трябва да си припомним някои факти, свързани с неговата
история, които обясняват и вкарват действията му в контекста на личната свобода и
неприкосновеност на всеки един от нас.
Първо, кой е Сноудън? Най-краткият
отговор е: изгледайте документалния филм
“citizenfour”. Сноудън е бивш служител на
Националната агенция за сигурност на
САЩ, който проговори за масовото следене и подслушване, осъществявано от тази
служба. Една разпространена щега с абревиатурата на агенцията – NSA (National
Security Agency), е “No Such Agency”, в превод: няма такава агенция.
Разкритията на Сноудън показват страховитите мащаби на подслушването, организирано от Агенцията по сигурността
на САЩ – клетъчните телефони, лаптопи,
Facebook, Skype, чат-стаи – виско това е използвано от NSA, за да изгради "модел на
живот" на потребителите, представляващ
подробен профил на наблюдаваните лица
и всички свързани с тях. Броят на хората,
които могат да бъдат включени в системата за наблюдение, анализ и профилиране,
е потресаващо голям. Един пример само
е социалната мрежа Facebook: при 1000
приятели, кръгът на приятелите на вашите приятели нараства до 163,400 души (по
модел, разработен от “Гардиън”). Третият
кръг – приятелите на приятелите на вашите приятели нараства до 26,699,560 души.
Това означава, че ако един човек от почти 27 милиона души, е общувал с приятел
на приятел на Ваш приятел – той може да е
Ваш колега, изпил едно кафе с човек, който
познава друг човек, чел в Интернет как се
прави бомба... Вие ставате обект на профилиране…
Тук ще направя едно отклонение за технологиите и днешния ни живот. Днес, 02
октомври 2016 г., надградих операционната система на телефона си. С новата версия
на iOS дойде и приложението (или поне не
го бях забелязал досега) “Home”. Програмката Ви позволява да свържете домашните
си прибори към телефона и да ги контро-

Асен Генов е роден в София на 3 март
1969 г. и е със специалност декоратор-технолог в керамичното производство.
Популярен блогър, основател на
фондация „14 януари”. Прочу се като
създател на „Бойкометъра”, измерващ
обещанията на политиците и изпълнението им. Сочен е сред идеолозите на
протеста #ДАНСwithme и на „Протестна мрежа“. Той бе сред петимата задържани за боядисването на паметника на
антифашистите пред централата на
БСП на ул. „Позитано” 20 в София. Генов
е и сред най-активните поддръжници на
зелените и еко политики в България.

лирате през Интернет. Признавам, че все още
не съм тествал
нищо, но един
мой познат разработва Интернет дистанционно устройство за
бойлери – тръгваш от офиса и
включваш бойлера от телефона…
Те х н ол ог и и те навлизат все
по-сериозно
и
завладяващо
в
живата на всеки
един от нас. Все
повече
информация оставяме
след себе си в
Мрежата.
Това
най-често са лични данни, които лесно
могат да бъдат събрани от някой, който
знае какво прави. Преди време, авторът
тези редове бе свидетел на това, как негови колеги бяха в състояние да локализират
трол, възхваляващ управляващата партия.
Той сипеше обиди и заплахи по адрес на
публично лице. Без особени затруднения
бяха определени районът, в който живееше този трол, приблизителната локация на
местоработата му, доставчика на мобилни
телефонни услуги, които той ползваше,
пишейки в градския транспорт, докато
пътува към офиса и обратно, операционната система на компютъра му, браузера
и други подобни данни. Всичко това стана
без помощта на специални средства, само
благодарение на няколкото написани от
въпросния трол коментари под статии в
Интернет...
Към това добавете и други данни, които
може да бъдат събрани с лекота и без кой
знае каква техника и специални средства:
географско положение, трафични данни от
смартфона и т.н. Вашият профил, изграждан от от службите, нараства много и плашещо. И това далеч не е всичко. Наскоро
излезе информация, че хакерите вече са в
състояние да разбият защита с лицево разпознаване при някои системи за сигурност,
ползвайки Ваш 3D модел, изграден по ваши
снимки от социалните мрежи… Излишно
да описвам всички рисковете от това, да
Ви профилират в толкова точен детайл. Не,
защото има какво да криете. Най-вероятно няма, но това позволява злоупотреба с
личната Ви неприкосновеност.
Да се върнем на “несъществуващата”
агенция от разкритията на Сноудън. Позицията на NSA се свежда до баналното “ако
няма какво да криете, няма за какво да се
страхувате”. Тази позиция е позната на всяко общество, включително и на нашето. За
да разберете мащабите на разкритията на
Едуард Сноудън, може да ги съпоставите
със скорошния скандал в България, при
който Софийски градски съд позволи незаконен достъп на Държавната агенция по
национална сигурност до информационните масиви на Министерство на вътрешните работи. Сред системите, до които е
имало незаконен продължаващ достъп, са
Интегрираната информационна система
“Справки” на МВР и Съдебното министер-

ство; Автоматизираната информационна
система “Български документи за самоличност”; Централният полицейски регистър;
регистърът на лицата с полицейска регистрация; регистърът на лица, установени
извършители на престъпления; регистър
на лица, обявени за издирване; автоматизираният информационен фонд "Граничен контрол" и др. Става дума за скандала
“Червей”, по който няма наказани полицаи
и други длъжностни лица от системата, а
най-вероятно няма и да има...
На този етап, в резултат на незаконния
достъп до информационните масиви на
МВР, в нечии ръце незаконно са попаднали, не се съмнявам в това, огромни информационни масиви с личните данни на
българските граждани. Мащабите са неясни, щетите – предстоящи и неизбежни.
Най-вероятно, през черния пазар на чувствителна информация, особено по отношение на бизнеса и политиката.
За мащабите на дейността на NSA, разкрити от Едуард Сноудън, можем да съдим
по собствените му думи до журналиста,
пред когото той прави своите разкрития:
“Аз съм старши служител в разузнавателната общност, надявам се, разбираш,
че да се свържа с теб е изключително висок риск. До този момент знам, че всяка
граница, която пресичаш, всяка покупка,
която правиш, всеки телефон, който набираш, всяка мобилна клетка, покрай която
преминаваш, приятел, който си записваш,
сайт, който посещаваш, тема за имейл, който изпращаш, е в ръцете на система, чийто
обсег е безграничен, но сигурността ѝ не
е…”
Това са две случки – от САЩ и от България. В САЩ имаме разкрития за чудовищния мащаб на събираната информация, без
наше знание и без наше съгласие. Освен
това, Подобни технологии и мерки, като
разкритите от Едуард Сноудън, се приемат и прилагат в много страни по света. В
България става дума за вероятно престъпление, при което лични данни на милиони граждани, събирани в продължение на
години, в големия си процент – с помощта
на новите технологии, са попаднали в неизвестни ръце.
Житейският опит в България опровергава евентуалната защитна теза, че не трябва да се притесняваме, защото става дума

за полицейски служители. У нас имаше
много скандали с изтекли записи и досиета, включително и разговори на премиера,
които предполагат употреба на специални
разузнавателни средства. Всяко самоуспокоение по темата е илюзорно, глупаво и
опасно.
Проблем с ченгетата, които злоупотребяват с професионалните си правомощия
има не само у нас и далеч не е от скоро.
Един от примерите, които могат да бъдат
дадени, е от Великобритания през 2009 г.
За цялата година има 439 полицаи, които са
били санкционирани за посещение на уеб
сайтове с порнографско съдържание и други, които са извън служебните им задължения. Но по-интересното е, че мнозина от
тях са наказани за това, че ползвали служебни бази данни, за да проверяват лични
контакти.
Ако погледнем по-новата история, пак
от САЩ, откъдето тръгна този разказ,
по данни на разследване на “Асошиейтед
Прес” през периода 2013-2015 г. полицейски служители из цялата страна са злоупотребявали с поверителни бази данни, с цел
да съберат информация за свои интимни
и бизнес партньори, съседи и дори журналисти, които нямат нищо общо с професионалните им задължения. За посочения
период са уволнени или са подали оставка
325 служители на реда, а други 250 са получили по-леки дисциплинарни наказания.
Най-новото събитие също е интересно в
този контекст. Съвсем наскоро в Швейцария бе проведен референдум, който за първи път позволи на службите да подслушват
телефони и да проследяват имейл кореспонденция. Разбира се, очаква се това да
става при стриктен регламент, за разследване и предотвратяване на престъпления.
Добри намерения, както навсякъде по
света. Най-вероятно, NSA е създадена
също с такива добри намерения. Но разкритията на Сноудън и степента и скоростта, с която технологиите навлизат в
живота ни, предполага да не се отнасяме с
безразличие към всяка потенциална опасност пред личното ни пространство или
заплаха за неприкосновеността на личния
ни живот, професионалната, банковата
или лекарската тайна. Не мога да завърша
оптимистично. Опасявам се, че не най-хубавото, а страшното тепърва предстои.
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Кралско очарование в Канада

Или как премина 8-дневната официална визита на принц Уилям, съпругата му Катрин и
прекрасните им деца в Британска Колумбия

Н

а 24 септември младите кралски особи принц Уилям и съпругата му Кейт кацнаха във Виктория,
столицата на Британска Колумбия, заедно с децата
си – 3-годишния принц Джордж и 16-месечната принцеса
Шарлот. Те бяха посрещнати с огромен ентусиазъм от присъстващите, които се чувстваха привилегировани да видят
мъниците. Това е първото официално посещение в чужбина
за младото кралско семейство в пълен състав, тъй като досега Уилям и Кейт не бяха взимали и Шарлот.

Херцогинята на Кеймбридж, облечена в разкошна синя
рокля, слезе от частния самолет с 16-месечната си дъщеричка на ръце, докато видимо порасналият Джордж вървеше
уверено, хванал за ръка баща си.
„С Катрин сме много щастливи да бъдем в Канада отново”, побърза да каже принц Уилям, припомняйки, че двамата са били в страната през 2011 година, малко след сватбата
им. Той допълни, че се радва и на това, че този път са тук с
децата си, които ще започнат „доживотно приятелство с Канада”. Бъдещият крал изрази почитта си към канадския народ, неговите ценности, история, наследство и култура. Той
похвали и нивото на въоръжените сили в страната и изрази
желанието си да се запознае с колкото се може повече хора,
занимаващи се с различни обществени дейности, по време
на 8-дневния си престой.
Особено забавен момент от церемонията по посрещането на херцозите и техните деца беше и отказът на принц
Джордж да се ръкува с канадския премиер Джъстин Трюдо.
Политикът клекна и подаде почтително ръка на 3-годишния
чаровник, който поклати глава и разсмя присъстващите.

На 25 септември Уилям и Кейт оставиха децата си във Виктория на грижите на постоянната им бавачка и се отправиха
към Ванкувър. Там те кацнаха с частен самолет и бяха посрещнати от стотици хора, които носиха подаръци за малките. За повода Кейт беше подбрала стилна рокля на Александър Маккуин в цветовете на канадското знаме.
Във Ванкувър херцозите посетиха Общността на имигрантите в Британска Колумбия и се запознаха с талантли-

ви хора с успехи в спорта, музиката, изкуствата, бизнеса и
киното. Там те се срещнаха и с Тима Курди, лелята на Айлан
Курди – детето бежанец, което стана символ на мигрантската криза преди една година, когато снимката на удавеното
му телце, изхвърлено от водите на Средиземно море, шокира света. Тима отправи призив към херцозите да използват
популярността си, за да насочат публичното внимание към
проблемите на бежанците и нуждата от повече съдействие
към хуманитарната криза в Сирия.
26 септември беше интересен ден за младите херцози, които зарязаха официалните дрехи и отидоха на разходка до
отдалечена гориста местност край островното селце Белла
Белла, наречена „Голямата мечка”. Жителите на района ги
посрещнаха с ентусиазъм и ги изненадаха с традиционни
подаръци както за тях, така и за Джордж и Шарлот.
Вечерта Уилям и Кейт
бяха почетни гости на приема в тяхна чест, който се
състоя в балната зала на
Правителствената резиденция във Виктория. Там те се
запознаха с политически и
обществени лидери на Британска Колумбия. Всички
останаха без дъх при вида
на Кейт в стилна червена рокля, подчертаваща перфектната й фигура.
27 септември беше ден за
дегустация на интересни
канадски ястия. Херцозите посетиха Фестивала на
храната и виното в Келовна, където имаха възможността да
пробват деликатеси, които никога не са вярвали, че ще сложат в устата си. При вида на един особен тип миди Уилям
се пошегува: „Боже, имат абсолютно фалическа форма!”, но
въпреки това ги изяде – и му харесаха. Двамата дегустираха
и вина, произведени в региона, след което се отправиха на
север, към по-студено място, за да се насладят на уникалното северно сияние.
На 28 септември Уилям и Кейт бяха в Юкон, където разгледаха местните музеи и се запознаха с още интересни хора,
които допринасят за културния облик на страната. След това
двамата минаха заедно по стъпките на кралица Елизабет II,
като нейни горди наследници. Те се отправиха към място,
където Нейно Величество и херцогът на Единбург са били
през 1959 година, и се качиха на същия исторически парен
влак, на който са се возили и те.
Уилям помогна на Кейт да се
изкачи към влакчето, показвайки
нежно и внимателно отношение
към нея. Двамата
отидоха директно
в кабината на машиниста, за да си
поговорят с него.
Забавляваха се по
детски, след като
той им разреши
да надуят силно
неговата свирка.
В Юкон херцозите се срещнаха
и с млади колоездачи от областта,
след което се прибраха обратно към
Виктория, където
ги очакваха децата
им с нетърпение за

следващия ден, който се оказа може би най-вълнуващия от
цялата визита.

На 29 септември градинката пред правителствената резиденция в столицата на Британска Колумбия се
превърна в детска площадка с главни герои принц Джордж и принцеса Шарлот. Денят беше посветен изцяло на тях
и те не пропуснаха да покажат колко са благодарни, като се
възползваха изцяло от всички подготвени изненади – от балони и играчки до истински животни. 3-годишният Джордж
си хареса пони, а 16-месечната Шарлот не се отдели от балоните, които искрено я зарадваха.
Уилям и Кейт тичаха след децата и играха с тях, демонстрирайки за пореден път, по естествен и неподправен начин, колко щастливо семейство са. Джордж и Шарлот си
играха с деца на канадски военни и не спираха да очароват
присъстващите. Малката принцеса дори изрече първата си
дума на публично място – тя викаше „Пук!”, опитвайки да
спука шарените балони, който така й харесаха.
На следващия ден, 30 септември, херцозите се отдадоха на по-необичайно и нетрадиционно за кралски особи
начинание – плаваха с кану до отдалечен архипелаг край
северните брегове на Британска Колумбия. За разлика от
луксозната кралска яхта, която има капитан и многочленен
екипаж, тук Уилям и Кейт показаха сила, издръжливост и
перфектен замах с греблата. Когато достигнаха до брега на
Haida Gwaii, двамата бяха посрещнати от местните жители, с
които разговаряха, смяха се и се шегуваха. След посещението
на местен музей, херцозите се отправиха към церемония по
откриването на нова болница и център от семеен тип. Запознаха се и с рибари от местността, които им ги отведоха на
рибарска експедиция и им показаха тънкостите на занаята.
На 1 октомври, последният ден от кралската визита
в Канада, херцозите се облякоха стилно и се отправиха
към един от най-известните благотворителни центрове за
семейства в нужда в столицата Виктория. Кейт отново събра
погледите, облечена в бяло сако от Zara, топ в същия цвят,
черни дънки и стилни обувки. Тя и съпругът й посетиха
център, предлагащ различни услуги за обществото – приютяване на деца от проблемни семейства или изоставени от
родителите си и помощ на жени, станали жертви на домашно
насилие.
След посещението си в центъра Уилям и Кейт се отбиха
до местно кафене, където се срещнаха с хора, които вече са
получили подкрепа от друг център от този тип – Kelty Mental
Health Resource Centre. Това е една от водещите институции
в страната, чиято цел е да помага на хора с психически проблеми – тема, засягаща херцозите пряко, тъй като във Великобритания водят кампанията Heads Together, посветена
именно на психическото здраве на населението.
В края на деня стотици хора се събраха пред летището
във Виктория, за да се сбогуват с кралската двойка и с децата им, които още при появата си започнаха да махат с ръце
ентусиазирано, вече научени на основни кралски обноски.
От своя страна Уилям и Кейт изразиха благодарността си за
гостоприемството и радостта си от факта, че са се запознали
с толкова много интересни жители на Канада.
„Никога няма да забравим красивите места, които видяхме, и прекрасните хора, с които се срещнахме!”, сподели
принц Уилям и изрази надежда скоро пак да посети страната.
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Не искаме на нас да ни е
добре, а на Бокова – зле
И във футбола, и в политиката –
все другите са ни виновни
Вижте само тук какво се случва
зад кулисите на ООН
Илина Григорова

С

лавен народ сме ние. Винаги успяваме да оставим следа, ако ще и тя да е
досадна и грозна като разлято вино
на току що изпран бял килим. Българското
правителство прилича на оня вечно дразнещ
гост по купоните, който никой не знае защо е
поканил, как е поканил, какво прави там ,но
винаги той оставя след себе си най-големия
зулум. Смяната на Ирина Бокова с Кристалина Георгиева е такова решение, за което, ако
кабинетът на Бойко Борисов съществуваше в
нашия нормален свят, който ние обитаваме,
веднага би бил уволнен от началника си. Но
тъй като Борисов твърди, че негов единствен
началник е Господ, то е ясно, че няма как да
очакваме, той или някой от неговият кабинет,
да си получи последствията, които заслужаваа именно принудителна оставка или направо
уволнение. Смешно е да правиш такива изпълнения и реално да очакваш успех. Ако ще
и Кристалина Георгиева да беше Далай Лама
на ООН - пак не би била избрана. Защото това
би било срам и обида за всички останали кандидати, които са се подготвяли за това месеци
наред, обикаляли са по различни държави, за
да търсят подкрепа и са ходили на всякакви

интервюта, за да докажат колко подготвени са.
Това е все едно да кандидатстваш за някоя много отговорна позиция в голяма фирма, зпредлагаща тлъста заплата и ваучери за
пазаруване. Първо пращаш Си Ви, после те
разпитват по телефона, след това се срещаш
с някой надъхан HR, след което се явяваш на
тест за познанията си, а най-накрая на важна
среща с баш шефовете. И тъкмо си стигнал до
там, когато изведнъж директно на последния
кръг отнякъде се изсипва дългокрака красавица, с токчета а ла Кари Брадшоу, с английски
като на Стоичков и кученце в малката дамска
чантичка. И, да, ако в някоя българска фирма
малко връзки и големи гърди биха я бутнали
нагоре по стълбичката - това е голяма международна фирма и няма как да мине номерът. И
с това бих искала да обясня на правителството на Бойко Борисов как локалното им ниво
на мислене не върши работа на международния терен. И ако има едно хубаво нещо, което
„причинихме” на ООН –това е че ги накарахме скорострелно да изберат Антонио Гутереш
за шеф на организацията, вместо надпреварата да продължи още месец, както се очакваше. Представяте ли си какъв е бил шокът на
основните играчи от ООН, от които зависи
вота, когато са разбрали как България сменя

маратонеца си в последните метри от състезанието?
Само „Новини Лондон”
разполага с ексклузивна
стенограма от проведения
разговор между постоянните членки на Съвета
за сигурност, които единствени имат право на вето
: Великобритания, Китай,
Русия, САЩ и Франция –
и от които реално зависи
победителят. Ето и какво е
било решено преди фаталното гласуване.
САЩ: Какво ще правим за смяната на Кристалина? На мен лично ми е симпатична. Ирина
гледа много лошо.
КИТАЙ: Млъкни, САЩ! Никой не се интересува какво мислиш ти!
РУСИЯ: Да, никой не се интересува какво
мислиш ти, САЩ! Или другарката Бокова, или
никой друг!
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: Ще напуснем ООН,
ако изберем Бокова! Ще напуснем ООН,ако
изберем и Кристалина! Ще напуснем ООН и
ако някой не ми сервира проклет топъл чай!
ФРАНЦИЯ: Не може ли просто всички да се
обичаме? И всички да мразим България?
САЩ: В нашата дълга 500-годишна история
не сме виждали такава наглост! Някой да играе с двама играчи! Това просто не е честно и
не е американско!
КИТАЙ: Млъкни, САЩ!
САЩ: Не, ти млъкни!
КИТАЙ: Ти млъкни или ще ти пусна бомби!Аз няма да участвам в това гласуване, ако
САЩ не млъкне.
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: Моля ви, меййййтс,
успокойте се. Защо просто всички не напуснем
ООН? На Острова има място и за Бокова, и за
Георгиева. Ягодите не свършват никога. Обадете им се още отсега. О, те пък не знаят как да
използват телефон.
РУСИЯ: Нашата другарка е много по-добра
от другарката им.
КИТАЙ: Да избираме там просто някой и
да се прекратява тази глупост. Нямаме време!

Проблемът не е в имиграцията,
а в липсата на добри британски работници
Анализ на „Телеграф“

Е

дна от добрите страни на „Брекзит” е че
политиците вече няма да могат да обвиняват ЕС за своите лични провали и отговорностите, с които не успяват да се справят. Имиграцията е едно от тях: министрите
обещаха, че за шест години, броят на чуждестранните граждани трябва да намалее на
под 100 хиляди души, но това не се случи. И
това, по техните думи, се провалило заради
правилото на ЕС за свободно предвижване
на хора. Това обаче не е точно така, защо-

то властите можеха поне да се справят с
имиграцията от страни-нечленки на блока.
За някои от управляващите бе обаче трудно да се обясни каква е причината да не се
прави това, защото на гласоподавателите не
е лесно да се каже истината за ползите от
имиграцията за британската икономика. И
че именно от тях зависят много от услугите,
които използват всеки божи ден. Правителството на Тереза Мей сякаш спря да говори
вече до каква цифра трябва да се намали
имиграцията.Вместо това се фокусира върху това какви трябва да са механизмите за
контролирането й. Едно от тях
е разрешителното за работа,
което ще се дава само при изпълняването на определени
условия.
Въпреки че, ако наистина
това се направи, кабинетът
трябва да внимава да не смачква бизнесите, които легитимно и законно наемат чуждестранна работна ръка. И не
трябва да се държи популистки, като обвинява бизнесът, че
не наема британци за работата,

която не могат да вършат. Приказките на
Амбър Руд, че фирмите трябва да направят списък с имигрантите е все едно да ги
сочиш с пръст „засрамете се” за това колко
чужденци работят при тях.
Вместо такива глупави стъпки, по-добре
да се замислят защо тези компании ТРЯБВА
да наемат имигранти. И отговорът на това
лежи в образованието на британците, което не ГИ окуражава достатъчно да развиват
качества и способности, които директорите
да оценяват. Някои политици твърдят, че
британските работодатели трябва да обучават британците и да развиват в тях тези
качества. Но това, което ги спира от подобни действия са високите данъци , заплати
и фондове за пенсии, нужни за наемането
на англичани. Трябва да се облекчи тази
тежест, за да може шефовете да инвестират в британски служители. И това пак не е
достатъчно, за да се отговори на проблема
с имиграцията. Просто британците трябва
да развият в себе си онези способности и
качества, които да ги направят по-добри от
чуждестранните „врагове”. В крайна сметка
- не е важно да намалим бройката мигранти,
а нуждата ни от тях.

Тези ядрени бомби в мазето ми няма да се построят сами!
САЩ: Съгласни сме. Да гласуваме още сега,
преди да са посочили и трети кандидат.
КИТАЙ: Млъкни, САЩ!
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: Чудесно, mates. Нека
наистина да прекратяваме цялото това нещо,
за да може отново всички да говорят за нашия
„Брекзит”.
И ето така играта свърши и за Кристалина
Георгиева, и за Ирина Бокова. А срамът остана
за нас.

Г-н Оуен, а вие
чушкопек
знаете ли какво е?
Със своите изказвания британците
доказват, че са просто „сърдити
малки старчета”
Според британския депутат Оуен Патерсън българите не могат да използват мобилен телефон, но пък отлично се справят
с високо квалифициран труд - като брането
на ягоди. И то без да ги смачкаме! Искам
лично да благодаря на г-н Оуен за високата
оценка, която по никакъв начин не бива да
приемаме като обида. Всички сме били едно
време в четвърти клас и добре си спомняме
как показваме на някой, че го „харесваме”
– като му дърпаме косата, връзваме връзките на обувките и обиждаме, че е”тъп и
грозен”. За всички нас е отдавна ясно, че в
тази противоречива, силно емоционална
връзка между англичани и българи – има
една страна, която е малко по-зависима
от другата. И това не сме ние. Дори да не
можем да използваме телефон, знаем това
– онова за някои неща. Знаем например, че
ягодите имат едно такова – странно свойство, а именно да растат навсякъде – Великобритания, Италия, Франция, Испания.
Знаем също така, че не само в брането им
сме добри. Можем да сервираме, да мием,
да търкаме, да сменяме памперси, да смятаме колко е 2 по 2, да караме камиони,
да зареждаме магазини, да пием, без да се
влачим по корем на улицата, да минаваме с
прахосмукачка. И най-важното е че умеем
да работим. Няма смисъл да обясняваме на
британците, че ние, разбира се, сме много повече от това. Че сме нацията, родила
Джон Атанасов – измислил компютърът, че
нашата писменост е една от най-древните
в Европа, че един от създателите на „Фотошоп” е българин, че книгата на Антон
Дончев „Време разделно” е преведена на 28
езика и е издавана в 3 милионен тираж, че
за 60 години война в модерната ни история
нямаме едно пленено знаме, че България
е най-старата от съвременните държави
в Европа, чието име е непроменяно от основаването й. Няма смисъл да разказваме
всичко това на британците. Защото те са
все още в четвърти клас и няма да го разберат. Нека да ги почакаме да пораснат малко.
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Българинът Марио Петров след пробива си на боксовата сцена на Острова:

Трудно е да
си емигрант
боксьор в
Лондон
Българите не
се подкрепяме,
категоричен е
спортистът

М

нозина нашенци са ни давали повод
за гордост в Англия, и в частност в
Лондон, и боксьорът Марио Петров
е един от тях. Нашенецът се качи на ринга в
залата “York Hall” в британската столица на
1-ви октомври и зарадва всички, които бяха
дошли да го гледат с безпрецедентна победа.
Организаторите, впечатлени от него, го канят за следващ мач, този път в Бристол. Марио Петров е роден в Плевен през 1987 година.
Започва да се занимава с бокс на 13 годишна
възраст в спортното училище Георги Бенковски. Там изкарва 5 години с профил „Бокс“,
като на състезанията, в които участва,
обикновено е в призовата тройка. Това е периода, в който открива, че бокса е наистина
най-голямата му страст. След завършването
си заминава за Италия за да помага в семейния бизнес. На Апенините Марио продължава с тренировките, но още в самото начало
претърпява изключително тежка контузия
на рамото. След дълго и мъчително възстановяване, той се завръща на ринга през май
2009-та , като записва 10 победи в първите си
10 срещи. По този начин печели и първата си
титла в категория до 69 кг. на големия аматьорски турнир в северна Италия “Cinture
Lombarde”(Коланът на Ломбардия). Усещайки
чувството да бъдеш шампион, Марио продължава да се влага усилено в тренировките. През
октомви 2012-та година, той печели още едно
състезание – “Torneo di Cremona”(Турнира на
Кремона). В средата на 2014-та година изиграва 40-тия си мач на аматьорско ниво. В
този момент той решава, че иска да се пробва
на профи ринга и е време да направи голямата крачка. Още следващия месец заминава за
Лондон, започва да тренира усърдно и да търси контакти с местни мениджъри.
Срещнахме се с Марио след мача му в Лондон, вижте какво си казахме:

Интервю на Гергана Бойчева
Би ли се представил с няколко думи на читателите
ни, кой си ти и с какво се занимаваш?
Първо искам да ви благодаря за вниманието към мен
и моята личност. Казвам се
Маргарит (Марио) Петров
и родом съм от Плевен. Завърших спортното училище
“Георги Бенковски”, като в началото влезнах със специалност “Акробатика”, с което се
занмавах около 5 години. На
по-късен етап обаче, наблюдавайки борците и боксьорите в
училището се запалих по този
спорт. Нон стоп ходех в залата по бокс, скришом, ако мога
така да кажа (смее се). Това се
случи още по времето, когато
бях осми клас. В един момент
толкова исках да се занимавам
с това, че втория срок се преместих в тази специалност и
от “Акробатика” преминах в
“Бокс”. Започнах да тренирам
усилено и след втория – третия месец усилено “блъскане”
вече бях на Републиканско
първенство. Именно там получих и първата си сериозна
контузия – счупиха ми носа.
Мача беше прекратен, имаше
прекалено много кръв. Определено не беше хубава гледка,
повярвайте ми.
В каква категория се състезаваш?
Когато започнах да се занимавам с това бях 15-годишен. Тогава тежах около 54
килограма. От там и тръгнах.
След това минах в категория
до 57, после отидох на 60, 63 и
половина, като в един момент
скочих до 66-67 килограма,

колкото съм и в момента.
Какво се случи след като завърши спортното училище? Как се озова в “големия
бокс”?
След завършването ми нещата се развиха
много бързо. Проблемът беше, че макар да имах
изяви и възможности да победя на редица турнири в България, все не успявах или нещо ме
спъваше в самия край.
Едно от нещата, които спомагаха най-много
за това беше фактът, че опонентите ми винаги
имаха големи и известни клубове зад гърба си.
А, когато зад теб седят Левски, ЦСКА, Славия или НСА, където винаги са тренирали едни
от най-добрите боксьори в България, нямаше
как да не паднеш от тях. И всички ние винаги
падахме.
Спомена, че в момента тренираш в Италия. Какво те доведе в “Страната на ботуша”?
След поредица от неуспехи, в един момент
реших да замина при семейството си в Италия.
Много исках да продължа с бокса, да стана първи, да спечеля турнир. И това се случи. Първата
ми година беше много успешна. Имах 10 мача,
от които 10 бяха победи. След време се явих на
един турнир, които се провеждаше в Северната
част на Италия, където бях пръв. От там започнах да правя още повече мачове, но на този етап
бях само аматьор, а това не ми стигаше. Именно
за това започнах да търся начини да премина в
професионалния бокс. И това, в крайна сметка
се случи.
Как успя да го направиш?
Тогава взех решението да замина за Лондон
при един приятел. И нещата тръгнаха. Но, както
всички емигранти знаем, началото в Англия не
е никак лесно, независимо дали има хора, които
да ти помагат. За мен беше дори два път по-тежко, защото трябваше да съчетавам работата си с
тренировки. И така един мой ден преминаваше
по схемата – работа, тренировка, работа. Тренирах за себе си на този етап, но това се беше превърнало, а и все още е, главна част от живота ми.
Дисциплината, на която ме е научило спортното
училище, тя е в мен и аз не мога да я оставя. Ако
не тренирам един, два или три дни, не съм на

себе си, все едно не съм ял. Това е най-голямата
и важна част от живота ми. По-голямата част от
живота си съм прекарал в залата, все пак.
С какво те привлече този спорт? Защо
точно бокс?
Чувствам, че това е моето нещо, че съм си аз.
Все едно съм си вкъщи. Не знам дори как да го
опиша. Много е странно, защото има безкрайно
неприятни моменти като удари, болка, наранявания, травми...
Да, не звучи много уютно, действително...
Самият аз не знам как стана. Просто от моя
страст и хоби, боксът се превърна в моя професия. Стъпка по стъпка влезе много дълбоко
в мен и в момента не мога, дори не искам, да го
откъсна от себе си. Всичко, всъщност дължа на
баща си. Споделих му, че имам проблеми в салона по акробатика, но въпреки това продължавах да ходя, но не ми беше особено комфортно.
Какви бяха тези проблеми?
Бяха няколко момчета, по-големи от мен.
Тормозеха ме, закачки, подигравки…имаше и
други неприятни моменти. И в крайна сметка
поех този път. Накрая, както става често в живота обаче, си станахме приятели с тези момчета до ден днешен сме си много добри приятели,
успяхме да се разберем някакси.
Какви, според теб, са най-важните качества, които трябва да притежава един
боксьор, за да успее на ринга? Особено, ако
иска да се пробва в чужбина.
Това, което мога да посъветвам всички, които искат да се развиват и вървят нагоре, независимо дали става въпрос за аматьорски или
професионален бокс, без значение в каква категория, е да си поставят цел и да я гонят докрай.
Неуморимо, независимо от това каква е цената,
независимо от това колко болка изпитват, колко кръв и пот трябва да изразходват, пари или
каквото и да е било. Мен това никога не ме е
касаело. За да успееш ти е нужен обектив, трябва да си много концентриран върху това, което
искаш да бъдеш, да знаеш какво преследваш,
твоята мисия, твоята цел. Това съм аз.
Кои са най-големите трудности, с които се сблъскват българските спортисти в
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чужбина?
Не бих могъл да говоря глобално за всички родни спортисти, които искат да се пробват навън. Мога да разкажа за себе си и как се
получиха нещата при мен, защото определено
не ми беше лесно. В началото, когато дойдох
в Лондон, започнах да тренирам в една зала в
“Брикстън”. Не, че имам нещо против тях, разбира се, но тренирах само с черни момчета. В
този квартал, общо взето, все едно си в Бронкс,
но пък за сметка на това всички са много добри
и човек може много да научи от тях. Имах много
добър треньор, който дори ми предложи в даден момент опцията да отида и да се пробвам
в Америка. На този етап обаче, аз му отказах,
защото не се чувствах достатъчно подготвен,
беше ми рано за подобна стъпка. До ден днешен
малко съжалявам за това, но в крайна сметка –
станалото, станало. Това, което мога да кажа е,
че всеки, който иска да се пробва в чужбина,
трябва да знае, че е трудно. При това много.
Чувствам се постоянно изморен, постоянно
работя и тренирам. Трудно е да опишеш подобно ежедневие на човек, който не е тук, в Лондон. Защото всеки мой ден започва, буквално,
с няколко товара на гърба, които аз трябва да
дърпам и нося, защото то се натрупва. Например, ето, излизам в понеделник сутринта, да кажем, че съм успял да си почина през уикенда и
съм свеж. Отивам в залата, натрупва се малко
умора, която ти нямаш възможност поради динамичното ти изморително ежедневие, да възстановиш. И се започва, всеки ден още и още,
докато седмицата си върви, вторник, сряда,
четвъртък, петък…Малко по-малко чашата се е
напълнила. И така минават седмици, след това
месеци…И този товар става огромен. Но не всеки е в състояние да издържи този стрес и умора,
постоянни. Защото, повечето хора в Лондон се
събуждат изморени по-скоро психически, отколкото физически. Но съчетанието от двете,
както е при мен, буквално може да те смачка.
Един мой ден минава така - излизам сутрин
в шест часа и се прибирам по същото време,
само че вечерта. Това дали съм ял или не, не е
от значение, общо взето. Взимам си сака, хапвам нещо по път, защото не можеш да тренираш
гладен, в мислите ти постоянно виждаш храна,
и се насочвам към залата.
Чувала съм, че боксьорите имате специален режим на хранене. При теб обаче
явно не е така?
По принцип би трябвало да е така. Но това
не важи за един боксьор емигрант, сам в чужбина е много трудно, да не кажа непосилно, да
спазваш какъвто и да е било режим, защото
ти трябва все пак да се изхранваш. А Лондон е
скъп град. Освен това трябва да изкарваш пари,
които да са ти сигурни, за да си спокоен, че ще
имаш за ток, вода, храна и транспорт. Това са
базисните неща, без които просто няма как да
оцелееш в британската столица. Средства за забавления аз лично не хабя, за мен забавлението

е в залата.
Българските спортисти се забавляват
главно по чалга клубове при това до сутринта. Искаш да кажеш, че ти не излизаш
никъде?
Ами да. Реално свободното ми време е доста малко и не си заслужава да го хабя по разни
клубове и излизания. За мен е далеч по-полезно
и важно да спестя тези средства, което и правя
от няколко месеца. И съм много доволен, защото именно като ограничих ходенето по заведения и ресторанти с приятели в Лондон, успях
да заделя средства, които да инвестирам в идването си в Италия, където да се подготвя добре
за следващия си мач. Започнах да инвестирам
в себе си, в моите възможности, в моето бъдеще. И виждам разликата, защото нещата вървят
много добре. Доволен съм от това решение. Защото осъзнах, че предпочитам да имам финансовата възможност да се прибирам до Италия
на всеки две или три седмици, отколкото да излизам два или три пъти в Лондон, защото като
пари излиза същото.
Действително обаче, е много трудно да
си емигрант и в същото време боксьор,
да помагаш на вашите, да изпращаш редовно
пари, защото накрая се стига до ситуацията, в
която реално няма кой да подкрепи теб. Препоръчвам на всеки, които има амбицията, да се
пробва извън пределите на България, но действително много си зависи от това какво търси и
какво иска да бъде, до каква точка иска да стигне. Защото напрежението наистина е голямо.
Особено при индивидуални спортове, какъвто
е моят. Защото всичко, реално, зависи само от
теб. Да, имам екип, треньор плюс един човек,
който се грижи за ситуациите, в които, да кажем
ми е потекла кръв, нещо като медицинско лице.
Имам и трети човек, който върши различна
дейност. И всичко това дава чувството за екипност. Но тя е извън ринга. В момента, в който се
качиш там горе, си само ти. И само и единствено
ти плащаш за всяка твоя грешка. Всяко грешно
движение не удря никой друг, освен теб. Ти поемаш ударите, болката, разочарованието…
Разочарование?
Бих се с един англичанин и останах много
разочарован от това как протече мача. За него
това беше дебют и те буквално му дадоха да победи. А той беше хлапе, на 18-19 години. Нито
може да се каже, че ме е удрял силно...Имаше
един по-добър удар, при който ми сцепи веждата, не нарочно, разбира се, и това беше всичко.
Подкрепят си своите, големи схеми са. Както
е във всяка една държава. Но това го има във
всеки спорт. Човек трябва да се бори с това, с
всички хора, които бутат своите напред, а теб,
когато видят, че си малко по-вървежен и ти се
получват нещата, гледат да изтикат надолу. Другото нещо е, че те карат да продаваш билети.
Как така да продаваш билети, за мача?
Да, това ми се случи на последния ми мач,
който се състоя в Лондон. Малко преди срещата мениджъра
ме извика, даде
ми 100 билета и
ми каза: “Всеки
струва по 35 паунда, трябва да
ми дадеш седмица преди мача
3500 паунда. С
тях, реално, ти
си плащаш участието, наема на
залата и тн. От
другата страна
е същото нещо.
Аз не успях да
продам всички,
а само 50. Така
че, след като се
направи калку-

лация на това какви
са всички разходи
по срещата, в крайна
сметка се оказа, че аз
се бих без пари. Мениджърът ми също
не беше доволен,
дори ми “мрънка”,
че и той се е “вътрил” с разходите. С
две думи, аз от мача,
в който реално победих, съм на загуба.
Честа практика във Великобритания ли е, да ти
дават предварително
билети,
които ти да трябва да продадеш задължително, за да не си
на загуба от срещата?
Не бих могъл да говоря за цяла Англия, но
тук, в Лондон поне, така е направена системата.
За да продаваш билети. Което, за мен специално, е много неприятно, защото дори не познавам толкова хора тук. И по този начин, реално,
нямам агитка. Да не говорим, че се убедих с
пълна сила в това, че българите сме много долна
нация и не се подкрепяме изобщо, независимо
къде се намираме. За маса и за забавление, да,
първи сме. Но ако трябва да извадиш 35 паунда, за да подкрепиш човек, който не познаваш
и дума не може да става. Да не говорим, че бях
много разочарован, че дори хора, които ме познават, също не дойдоха да ме гледат. Какво
можеш да очакваш реално, кой ще дойде да те
гледа? Та кой съм аз? Не съм Майк Тайсън, не
съм Мохамед Али, за да имам сбодна публика от
цял свят. Мога да разчитам само на свои хора,
българи, да дойдат да ме подкрепят на този
етап. Извън Лондон, например, е различно. Ако
излизаш да се биеш там, никой не те кара да
продаваш билети.
Системата е различна?
Да, напълно. Ето за следващия ми мач, който
ще се състои в Бристол другата седмица, няма
да продавам билети. Нещата седят по доста
по-различен начин, когато някой е гост в даден
град. Например, ако, да кажем, някой от Бирмингам или Йоркшир дойде да се бие с мен в
Лондон, ако не ме победи наистина много, тоест
да не мога да стана буквално, победата ми е в
кърпа вързана. На 80 процента. Същото беше
и с мача ми миналата седмица в Лондон. Мениджърът ми дойде при мен преди срещата, а те
знаят кой от къде е на ринга, и ми каза:
“Не се притеснявай, всичко ще бъде ОК,
само гледай да спечелиш първия рунд...”,
Тоест, ако аз бях взел брутално, както се казва, първия рунд, независимо дали той ме смачка
в следващите, пак щяха да дадат мача на мен.
Същото се отнася и в ситуациите, когато ходиш
навън. Ето сега, когато ми предстои да ходя да
се бия в Бристол, трябва наистина “да го пръсна
от бой” продивника ми, за да ми дадат победата.
Това звучи леко като уговорени мачове?
Не точно. Просто така функционира системата им. Излизаш навън и те просто те използват като “месо”, като “примамка”. Независимо
дали ще биеш, имаш много малък шанс да спечелиш, защото за да спечелиш, те трябва да ти
го дадат. А те може и да не го направят. И това е
така, защото продаваш билети. Представете си
ситуацията, в която аз продавам билети, идва
някой от Ливърпул, например, и ме пръска от
бой. Хората, които са дали пари да ме гледат,
едва ли след тази загуба ще се върнат да го направят отново. За това организаторите гледат
да държат интереса на зрителите по този начин.
За мен това не точно боксът, който бих искал
да практикувам. Аз предпочитам да падна, но
от някой наистина силен, а не от такъв, който
са взели, буквално от съседния бар и са го сло-

жили на ринга. И това е така в цяла Англия. За
справка, в Америка нещата не стоят изобщо по
този начин. Пак ти дават билети да продаваш,
но ако успееш – успееш, парите са ти един вид
екстра, отгоре. В твой личен интерес е. Системата тук обаче е измислена така, че в един момент,
а той рано или късно идва, ти жестоко се деморализираш. Защото реално не е нито справедливо, нито в интерес на самия спорт това, което
се случва. Ти да тренираш, буквално като муле,
излизаш на ринга със самочувствието, че си във
форма и си в състояние да победиш и това се
случва. Само че, независимо дали “пръснеш от
бой” противника си, те дават мача на него. Разочароващо е много.
Кой от мачовете ти до момента определяш като най-зрелищен и запомнящ се за
теб?
Безспорно мога да кажа, че това беше мачът,
който се състоя в една от най-големите лондонски зали – О2. Бих се срещу противник, който
беше печелил последните си 3-4 мача с нокаут.
И всичките му мачове бяха в тази арена. Което,
не знам колко от читателите ви са били там, но
лично за мен това беше уникално преживяване. Никога не бях влизал до тогава там. Но да
се биеш в такава зала, с осветление, монитори...
Размерите на ринга дори, бяха внушителни.
Буквално не знаех къде съм.
Не мога да не те попитам какво е мнението ти за “местната звезда” Тайсън
Фюри. Той, буквално направи фурор срещу
Кличко. А напоследък около името му се
шуми, защото е хванат да употребява кокаин...
За мен Фюри не е боксьор в смисъла на тази
дума, който аз признавам и уважавам. Той има
дарба, това е безспорно. Но той си е циганин
(джипси). На него никой няма какво да му каже
вече след мача с Кличко, при който е прибрал
минимум 5 хиляди паунда. За мен той е несериозен, но, признавам си, бях крайно изненадан,
когато победи Кличко. Според мен обаче, ако
не бяха отложили реванша, Кличко щеше да
го смачка. Но Фюри си го каза, че не е влизал
в залата от няколко месеца, депресирал се човека и си прави каквото си иска, ще си живее в
караванката.
Какво би пожелал на всички, които искат да тръгнат по твоя път?
Мога да кажа това, което винаги съм си повтарял на самия себе си. А именно – “Никога не
прави крачка назад, винаги само напред”. Другото, което мога да дам като съвет е всеки, който
е решил да се занимава с бокс, или като цяло с
какъвто и да е било спорт, да си постави ясна
цел и да я гони докрай. Нямаш ли яснота за себе
си какво искаш, няма на кой да се сърдиш, когато не го постигнеш. За себе си, следвайки тези
принципи смятам, че съм постигнал много. Да,
за някой друг може и да не е много, но за мен
лично си е. И се надявам да продължавам само
нагоре. И, както казваше Кобрата – “Продължаваме напред!”.

14 Култура
Промо на седмицата! £5

„Нощта на
Зелената
фея”
Айфер Тунч
Един
от
най-добрите съвременни
турски романи,
вплитащ в себе
си любов, драма и силни чувства. Историята разказва за страданията на една
млада туркиня, осмелила се да позира за
порнографски списания и последствията, които превръщат живота й в ад.

10 октомври, 2016

“Под прикритие” идва в Лондон
Събитието ще се състои
на 4-ти ноември в кино
VUE Cinema West End на
Лестър Скуеър

Б

ългарската национална телевизия, съвместно с Българския културен институт
в Лондон, ще представи официално сериала „Под прикритие“ във Великобритания.
Събитието ще се състои на 4-ти ноември 2016
г. в кино VUE Cinema West End на Лестър Ску-

Хит трилър! £10

„Ти”
Каролай
Кепнес
Ако
тази
година
трябва да прочетете
един-единствен
трилър,
то най-правилният ви избор и
буквално удар в
десетка ще бъде с романа на Каролайн
Кепнес - „Ти”. Оригинален, шеметен, непредсказуем и интригуващ, „Ти” е напълно обсебваща вниманието книга и след
като затворите последната й страница
няма да се питате защо в Америка вече се
снима сериал по сюжета.

Н

еър – меката на културния живот в Лондон.
Актьорите и продуцентите на хитовата
поредица ще преминат по червения килим
в британската столица, където за първи път
ще се срещнат с лондонската публика. За събитието Българският културен институт е
поканил актьорите Ивайло Захариев, Бойко
Кръстанов, Захари Бахаров, Владимир Пенев
и Мариан Вълев. Гала вечерта включва среща
на екипа на „Под прикритие” с професионалисти от индустриалните кино и телевизионни среди на Острова, а публиката ще има възможност да вземе автографи от българските
кино звезди и да участва в пряк диалог с тях.
В залата те ще видят ремикс на петте сезона и
ще изгледат последния епизод на сериала.
Събитието е от изключително значение за
БНТ, тъй като Великобритания е една от малкото територии, в които българският сериал
все още не се разпространява. На официалното представяне на „Под прикритие” в Лондон
БНТ ще покани своите партньори от ВВС,
както и представители на други британски телевизии и продуцентски компании.

Отиде си Радославамомиченцето, изпяло "Дъга"

О

тиде си Радослава Малякова – блъсната от кола на зебра преди два месеца. За мнозина млади хора тя е
просто едно име,но за много от нас, растели
през 80те – това е момиченцето, изпълнило
култовата песен „Дъга” на Виктор Чучков.
39-годишната Малякова е била пометена
от автомобил на пешеходна пътека в края
на юли. Тя се бори за живота си два месеца
в болницата, но травмите се оказаха твърде
тежки. Тежката катастрофа, която е причина
за смъртта на Радослава Малякова, остана
настрана от фокуса на медиите в края на юли,

астъпва нова ера за всички българи
във Великобритания, обичащи да
четат книги на български език! От днес
в тяхна помощ съществува сайтът www.
knigi-uk.com който тотално ще пренареди
книжните ви лавици и лични библиотеки,
запълвайки ги с нови издания, поредици и
антикварни находки.
Мишката никога няма да убие книжката
и почитателите на мириса на хартия,
дебели или меки корици, разлистването на
страници и държането на книга вече могат
да изберат следващото си четиво от
knigi-uk.com
Сайтът е създаден изцяло за помощ
на българите във Великобратния, като
създателите му обещават ежеседмични
обновления с най-новите, а и по-стари
заглавия. Освен това сайтът ще предоставя
професионални ревюта, откъси от нови
заглавия, книжни новини, промоции и
интервюта с автори от цял свят! Knigi-uk.com
работи директно с най-големите български
издателства, което гарантира актуален
каталог на склад, и не на последно място
достъпни цени на изданията в Англия.

но допълни черната статистика на полицията за инциденти с пешеходци, информира
Дарик. Инцидентът станал около 22 часа на
31 юли в софийския квартал „Младост”. На
зебра я блъснал 37-годишен водач.
Радослава е приета в тежко състояние в
лечебно заведение, в кома. Преди дни тя починала в болницата.

Продават къщата
на "Хари Потър"
Имотът се намира близо до Лондон

Ф

eнoвeтe нa Xapи Πoтъp мoжe дa
имaт вcичĸи ĸниги oт пopeдицaтa
нa Джoaн Poyлинг, ĸaĸтo и paзлични
cyвeниpи, cвъpзaни c мaлĸия мaгьocниĸ. Ceгa
oбaчe няĸoй oт тяx щe мoжe и дa ce cдoбиe c
дoмa нa любимия cи гepoй.
Дa, тoчнo тaĸa, ĸъщaтa, в ĸoятo във филмa
“Xapи Πoтъp и филocoфcĸият ĸaмъĸ” живee
бpaтoвчeд мy Дъдли Дъpcли, зaeднo c poдитeлитe cи, e пycнaтa зa пpoдaжбa. B ĸнигaтa
Xapи e пpинyдeн дa пpeĸapa извecтнo вpeмe
тaм. Лeля мy и чичo мy гo пpинyждaвaт дa
живee в ĸилepa пoд cтълбищeтo нa ĸъщaтa.
Peaлнo имoтът ce нaмиpa в гpaд Бpaĸнeл,
ĸoйтo e нa 64 ĸилoмeтpa зaпaднo oт Лoндoн
и в мoмeнтa ce пpoдaвa зa 475 000 пayндa.
Πpeз 2000 гoдинa oт филмoвия гигaнт Wаrnеr
Вrоthеrѕ ce cвъpзвaт c тoгaвaшнитe coбcтвeници нa ĸъщaтa, зa дa пoлyчaт paзpeшeниe дa я
пoлзвaт зa cнимĸитe, пишe СNВС. B cлeдвaщитe гoдини тя ce пpeпpoдaвa нa двa пъти –
eдин път нa цeнa oт 240 000 пayндa, a cлeдвaщият – зa 290 000 пayндa. Днec cтoйнocттa мy
e двoйнa.
Caмият имoт нe e нeщo впeчaтлявaщo, aĸo
ce изĸлючи тoвa, чe e извecтeн пoĸpaй Xapи
Πoтъp. Toй paзпoлaгa c тpи cпaлни, гapaж и
мaлъĸ вътpeшeн двop.

За първи път в

Български книги въ

Нови и стари издания на достъпни цени, богат

www.knigi-uk.com
email: knigiuk@gmail.com
Телефон за връзка: 07405699308
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Чърчил измести кралица Елизабет II от банкнотата от £5

З

ащото на 13ти септември Националната банка на Англия пусна в обръщение
новата банкнота от 5 паунда с лика не
на кралица Елизабет II, както беше до сега, а
с този на бившия премиер Уинстън Чърчил.
Новите 5-чки са направени от полимер,
подобно на румънските банкноти и са устойчиви на вода. Освен това те са доста по-чисти от предшественичките си. Британските
граждани полудяха по тези банкноти, опитвайки по всякакъв начин да тестват тяхното
най-важно свойство - устойчивостта. След
като се увериха, че са неунищожими, много хора намериха друго тяхно приложение,
пише "Метро". В сайтът eBay в дните след
пускането на новите бакноти се появиха
оферти за продажбата им. Те се предлагат за
много по-висока сума от себестойността им,
но има едно условие - трябва да са с нисък

сериен номер, започващ от АА01, следван от
шест цифри. Първата нова банкнота от 5 паунда е със сериен номер АА01 000001. Колекционери масово търсят именно този номер
или такива около него. Готови са да платят
щедро - до 200 паунда за банкнота в добро
състояние.
Проверете Вашите и пробвайте късмета
си!

Българин за малко да удари
големия джакпот в Англия
Нашенецът за малко се размина с печалбата

Е

два ли има човек, който поне веднъж в живота си да не е пускал
тото. Или да не е играл на някакъв
вид лотария, независимо дали е с фиш
или въпроси. И това е съвсем нормално.
Всички искаме да спечелим “по лесния
начин”. На един наш читател обаче, това
почти му се случи. За жалост той не успя
да грабне рекордната сума от 124 милиона паунда, а сложи в джоба си едва 6,90
от тях. Въпреки всичко това обаче, ние
все пак се надяваме късметът му да се
усилва с всеки следващ опит и му пожелаваме успех!

Едночасовият
билет за
автобусите в
Лондон е вече факт

Е

дно от основните предизборни
обещания на новия кмет на Лондон – Садик Хан беше, да въведе
“едночасовия билет” за автобусите на
градския транспорт в Лондон. Известен
като “The Hopper” този начин на придвижване в британската столица вече е
факт, считано от 12-ти септември. Целта
му е да улесни гражданите на Лондон,
които сменят по минимум два автобуса
на градския транспорт, за да стигнат до
работното си място. Те вече няма да плащат по два билета, а само за един, който
важи точно 60 минути от закупуването
си и ще струва 1,50 паунда. По думите
на кмета Садик Хан, това е улеснение за
милиони лондончани, които ще могат
да спестят известна сума от ежедневното си пътуване до работа. "Системата
на градския транспорт просто не беше
справедлива за хората, които трябваше
да плащат за два билета в рамките на
час, за да се придвижат от едно място
до друго. Промяната цели да облекчи
именно тях и особено тези, които са с
ниски доходи и действително ще усетят
разликата", заяви Садик Хан, уточнявайки, че това нововъведение означава,
че близо 30 милиона пътувания с градския транспорт в Лондон от следващия
понеделник ще станат безплатни.

Кралството!

ъв Великобритания

т каталог и бърза доставка от www.knigi-uk.com

Хумор между кориците £9

„Пътят
към Литъл
Дриблинг”
Бил Брайсън
Преди двайсет години Бил
Брайсън потегля
на обиколка на
Великобритания,
посвещавайки я на зеления, дружелюбен остров, който се е превърнал в негова втора родина. Резултатът, „Записки
от един малък остров”, е най-големият
бестселър сред пътеписите, а според гласуване, организирано от BBC, това е и
книгата, която представя най-точно Великобритания.

В духа на
„Човек на име Уве” £7
„Мосю Жан в
преследване
на щастието”
Томас
Монтасер

Какво да прави
с живота си мосю
Жан след като
го пенсионират?
Привидно изгубил цел и посока, той се сеща за малкия
бележник, в който с внимание, и винаги
дискретно, е записал всички желания и
мечти на гости на хотела, в който е работил дълги години. С деликатен хумор и
обич към малките хора, това е книга в духа
на „Човек на име Уве“ и „Баба праща поздрави и се извинява” на Фредрик Бакман.

Световна и модерна класика, европейска
проза, ударни кримки, спиращи дъха
психологически трилъри, първокласни
любовни романи, български автори,
биографии и автобиографии, детски книжки
и книги от всички други жанрове налични на
Knigi-uk.com
Създателите на сайта гарантират
сигурни плащания, благодарение на
общодостъпната система PayPal. Доставката
се осъществява по цени на английските
пощи „Royal Mail”, a ако желаете можете
да получите книгите си на място и от офиса
ни в Лондон, спестявайки си разходите за
доставка.
Вярваме, че съществуват много светове!
Много светове, скрити между две корици. С
наша помощ се надяваме да преоткриете
най-добрите светове, които ще ви избавят
от ежедневието, проблемите и трудностите.
Светове, до които ще стигнете с поредното
разгръщане на страницата, ще пътувате, ще
чувствате, ще се вълнувате, ще мислите, ще
съществувате. Защото да намериш време да
четеш е като да намериш време да обичаш.
За влюбените и в книгите www.knigi-uk.com
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Ситуация „Брекзит”:
Въпроси, мнения и
разделения
Или какво се случва три месеца след
референдума

И

зминаха три месеца от историческия референдум, на който гражданите решиха съдбата на Великобритания и я поведоха в неизвестна посока на
индивидуализъм извън Европейския съюз.
Три месеца, в които ситуацията не се изяснява, дори напротив – става все по-сложна. Страната се намира в странно положение, в което дори формалните преговори
около развода не са започнали, а въпросите
около бъдещето й се множат с всеки изминал ден.
„Брекзит” означава „Брекзит”, каза
просто и ясно Тереза Мей малко след назначаването си на мястото на Дейвид Камерън като премиер на Великобритания, но в
интерес на истината жителите на страната
все още нямат ни най-малка представа какъв е смисълът на тези думи. Мей обеща да
постигне сигурна сделка, която да гарантира спокойствие на британските граждани
относно свободното им придвижване, и в
същото време достатъчно добри условия,
свързани с обмяната на стоки и услуги.
Едно обаче е сигурно – когато разговорите между британските лидери и ЕС започнат, доминиращите теми ще бъдат две,
добре познати от кампаниите преди референдума: търговията и имиграцията. Обещанията, дадени преди 23 юни, вероятно
ще отстъпят пред реалността и ще разберем
дали Великобритания може да има всичко и
без да е в общността – да търгува свободно с останалите страни членки и в същото
време да наложи достатъчно добър контрол
на границите си както за бежанци, така и
за европейски имигранти. Все още обаче не
е ясно кое от двете ще бъде приоритет за
преговарящите от британската страна, тъй
като Мей отказва да коментира конкретни
неща около преговорите, преди те да са започнали. Нищо не е ясно, затова хората си
задават множество въпроси…
„Твърд Брекзит” или „Мек Брекзит”?
Все още няма точна дефиниция на нито
един от тези термини, които започнаха масово да се използват от анализатори през
последния месец. Простичко казано, те се
отнасят до това по какъв начин Великобритания ще прекъсне връзката си с ЕС по
време на преговорите и доколко е готова на
отстъпки.
При осъществяване на екстремния вариант за „твърд Брекзит”, Великобритания ще
откаже да прави каквито и да било компромиси, свързани със свободното придвижване на хора, достъпа до единния пазар на
ЕС и търговията с други държави членки.
При това положение британските лидери
нямат да считат 27-те страни членки на ЕС
като привилегировани заради доскорошните партньорски отношения, а ще ги третират като всички останали извън общността,
спрямо правилата на Световната търговска

организация. Това означава, че преди да
бъде сключена окончателната търговска
сделка, търгуването между Великобритания и останалите държави членки ще става
по нови правила, тарифи и ограничения,
които всяка от тях ще въведе индивидуално.
Другата страна на монетата обаче е
„мекият Брекзит”, който обещава спокойни,
мирни и приятелски преговори, по време на
които Великобритания и ЕС ще си правят
известни взаимни отстъпки – например
достъп до единния пазар за първите срещу картбланш за свободно придвижване за
вторите.
Стил Норвегия, стил Канада или собствен стил?
Няколко водещи държави, които не са
членки на Европейския съюз, през годините са изградили индивидуални отношения
с Брюксел, които могат да са модел и за Великобритания. Например Норвегия, която
е избрала да има пълен достъп до единния
пазар, а в замяна да предоставя финансова
подкрепа и да се съобразява със законите
на ЕС. Общността предоставя търговски
привилегии на страната, а тя, на свой ред,
приема граждани от страните членки да
живеят и работят там, според закона за свободното придвижване.
Подобна сделка за момента обаче не е
привлекателна за Великобритания. От „Даунинг стрийт” неведнъж споменават, че
едно от най-важните неща около излизането от ЕС ще бъде въвеждането на контрол
над имиграцията и по-ограничени правила
за свободно придвижване, тъй като голям
процент от британските граждани избраха
„Брекзит” именно затова.
Друг пример за успешен модел е Канада,
която е сключила сделка за частичен достъп
до единния пазар, без да се ангажира със задълженията, които имат Норвегия и Швейцария. Това звучи добре, смятат анализатори, но Тереза Мей е категорична, че не иска
половинчати сделки, а пълни привилегии и
най-доброто за бъдещето на страната.
Тук е моментът за едно уточнение – „достъп до” и „членство в” единния пазар на ЕС
често се използват като синоними, но всъщност са две различни неща. Всички 28 държави членки на ЕС са пълноправни членове на единния пазар, който им предоставя
възможност да търгуват една с друга спрямо четири фактора: свободно придвижване
на стоки, услуги, капитал и хора. От друга
страна имаме Европейска икономическа
зона, която обединява ЕС, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн. Според правилата
на ЕИЗ, тези три държави имат почти пълен достъп до единния пазар на ЕС, но в замяна имат задължения към него, свързани
основно със свободното придвижване на
хора.

Сделка като тази би била изгодна за търговията на Великобритания, но ако бъде
избран сценарий за „твърд Брекзит”, със
сигурност отпада и ще се стигне до индивидуален стил.
Каква ще бъде съдбата на имигрантите – въвеждане на визи или разрешителни за работа?
Правителството вече даде обещание, че
една от най-съществените промени, свързани с облика на Великобритания след развода с ЕС, ще бъде свързана с ограничаване
броя на имигрантите. Как това ще се случи
обаче, остава загадка.
По време на кампанията преди референдума, защитниците на идеята за излизане
от ЕС настояваха за въвеждане на точкова
система, подобна на тази в Австралия. Това
означава всички потенциални имигранти
да бъдат приемани в страната на базата на
конкретни умения. Тереза Мей обаче окончателно отхвърли това предложение с основанието, че по този начин правителството
няма да може да осъществява достатъчно
добър контрол над пристигащите.
Друга алтернатива, за която вътрешният
министър Амбър Ръд разкри, че се обмисля, е свързана с изисквания към потенциалните имигранти – да имат разрешително
за работа, преди да бъдат приети във Великобритания. Идеята е правителството да
взима решенията за това кои хора да бъдат
одобрени и кои – не, спрямо нуждите за работна ръка в отделните сектори.
Обмисля се и трети вариант – комбинация от двата модела. За момента източници
на правителството коментират, че всички
модели се взимат под внимание и се обсъждат.
Що се отнася до слуховете за визов режим, сходен с модела в САЩ, вероятността да бъде въведен е минимална. По-голям
е обаче шансът да бъдат въведени визи за

британците, пътуващи към държави членки на ЕС. Анализатори предполагат, че
може да им се наложи да подават онлайн
молба за одобрение, преди да се насочат
към конкретната страна, и да плащат определена такса, ако не разполагат с виза.
Различия в мненията
Британските политици са по-разделени
от всякога. Три месеца след референдума ситуацията изобщо не се е променила,
всеки е заел позиция и твърдо я отстоява,
което предизвиква още по-голям страх у
гражданите относно бъдещето на страната
и успеха на важните преговори.
Управляващата консервативна партия
иска бърз „твърд Брекзит”, а всички, които
застават зад тази идея, живеят с убеждението, че Брюксел няма да има друг избор,
освен да се съобрази с желанията на Великобритания. От другата страна застават
по-песимистично (и може би реалистично) настроените, които смятат, че пълният
достъп до единния пазар на ЕС трябва да
бъде приоритет, за постигането на който,
ако се наложи, трябва да бъдат направени
отстъпки. Според Лиам Фокс, министъра
по въпросите на международната търговия, няма място за тревоги. Той е убеден,
че страните членки ще се съгласят бързо на
британските условия, защото също няма да
искат да бъдат ударени от тарифи и ограничения.
В същото време „Брекзит” министърът
Дейвид Дейвис е заявил пред правителството, че членството в единния пазар е
приоритет, заради който страната може да
се откаже от идеята за абсолютен контрол
на границите. След изявлението му обаче
от „Даунинг стрийт” уточниха, че това не
е официалното становище, което ще играе
роля по време на преговорите.
Подобно на Дейвис, лидерът на лейбъристите Джеръми Корбин настоява за
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Българите във
Великобритания с постоянни
права за гражданство

Н

ад 80% от около 3,6 млн. европейски
граждани, които живеят във Великобритания, ще получат постоянни
права за гражданство, когато страната напусне Евросъюза, съобщава вестник Daily
Mail.
Данните се базират на доклад от "Хоум
офис", като изчисленията показват, че пет
от шест имигранти в страната няма да може
да бъдат депортирани, пише изданието.
Междувременно британското правителство забранява на чужди експерти да дават
съвети относно излизането на страната от
Европейския съюз. Британският вестник
The Guardian пише, че британският премиер
Тереза Мей е получила отворено писмо от
бизнес лидери, които я призовават да избег-

не пълен Brexit. Те смятат, че напускането
на ЕС без свободен достъп до общия пазар
ще нанесе тежък удар и тази възможност
трябва да бъде изключена. "Правителството
трябва да се погрижи условията по споразумението за напускане (на ЕС – б.пр.) да гарантират стабилност, просперитет и подобряване на жизнения стандарт", гласи част
от писмото. По време на конференцията на
Консервативната партия Тереза Мей показа,
че достъпът до общия пазар ще бъде цел по
време на преговорите по Brexit, пише Фокус. Тя обаче не изрази склонност да приеме
запазването на свободното движение между страните в ЕС и Великобритания – цел,
която пък е преследвана от европейските
лидери.

Паундът се срина с 6% за 2 минути
Какво предизвика спада?

Д
абсолютен достъп до единния пазар, без да
поставя на преден план ограничаването на
имиграцията.
Много от консерваторите настояват за
бърз „Брекзит” - ако проблемът с единния
пазар е основното, което тревожи властите, просто да изпратят предложенията си
за тарифи на останалите държави членки и
да задействат член 50 и излизането колкото
се може по-бързо. Други призовават премиера Тереза Мей да си даде още време, да
подреди приоритетите и просто да реши за
какво ще настоява Великобритания по време на преговорите.
Становищата на европейските лидери
също заслужават внимание. Френският
президент Франсоа Оланд смята, че няма

как Великобритания да продължи да се наслаждава на достъпа до единния пазар, без
да е готова да приеме свободното придвижване на хора. Неговото мнение беше подкрепено и от италианския премиер Матео
Ренци, който смята, че е невъзможно след
преговорите около „Брекзит” Великобритания да се окаже по-привилегирована от
останалите страни извън ЕС.
В продължение на трите месеца, които
изминаха от референдума насам, Брюксел
запази позицията си да не се осъществяват конкретни разговори и предварителни
договорки преди Великобритания да е активирала Член 50 от Лисабонския договор,
което ще се случи през март 2017 г. Какво
ще стане след това, предстои да разберем.

Какво ще се случи с Великобритания,
ако изгуби достъпа до единния пазар?
Хиляди хора ще бъдат засегнати, ако не бъде сключена
успешна сделка с ЕС по време на преговорите

Н

овината за активирането на Член 50
от Лисабонския договор през март
2017 г. доведе до невиждан от 31 години срив на британската лира и множество
въпроси около 2-годишния период на преговори, който ще последва. Много инвеститори се колебаят дали да заложат на Лондон,
докато други вече се местят към големи европейски градове като Париж и Берлин, пише
"Индипендънт". Ключов въпрос по време
на преговорите между Великобритания и
ЕС ще бъде този за достъпа или членството
на страната в единния пазар на общността.
Очаква се британските лидери да поискат
специална сделка и да се борят за нея до последно, без обаче да дават отстъпки по отношение на свободото придвижване на хора.

Стратегията е категорично "твърд Брекзит",
заради който обаче страната може да изгуби
единния пазар, вместо да запази мястото си
в него.
Неизменно следва въпросът: Какво ще
последва, ако това се случи? Според официален доклад, подготвен от Оливър Уаймън
от името на TheCityUK lobby group, това ще
коства 70 000 работни места, а отделно загубите за банките и бизнеса, свързан с тях, ще
възлизат на около 40 млрд. британски лири.
Тереза Мей обеща протекция над банките
по време на разговорите около "Брекзит", но
финансовите директори се заканват, че ще
преместят бизнеса си от Лондон, ако не може
да им осигури същото обслужване на останалите европейски клиенти, както досега.

ве минути на хаос в разгара на търговската сесия на финансовите пазари в
Азия изпратиха паунда с 6,1% надолу
само в рамките на 120 секунди. Трейдърите
смятат, че това се е случило заради прекомерни поръчки за продажби на паунди, направени чрез алгоритми за търгуване.
Ситуацията наподобява типичен flash
crash (в буквален превод нт английски светкавичен срив б.р.). В такава ситуация алгоритмите за търгуване, които трейдърите използват, изкривяват пазара, като задействат
масивни поръчки за продажби при пробиването на определени нива на подкрепа, което
предизвиква рязък спад в рамките на минути или дори секунди. Понижението от 6,1%
потопи паунда до ниво от $1,1841 за паунд,
а това беше и най-рязкото поевтиняване на

британската валута от вота за Brexit насам.
Паундът не беше достигал толкова ниско
ниво спрямо долара от март 1985. Трейдъри,
които говориха пред Bloomberg при условие,
че запазят анонимност, казаха, че поне една
електронна платформа за търговия е записала трансакция на стойност $1,1378 за паунд.
„С една дума ужасяваща ситуация. Доверието във валутните пазари отново беше силно
разклатено и всеки трейдър, участвал на пазара тази вечер ще се замисли за ликвидността на пазара в бъдеще“, каза Карл Шамота, директор за валутните изследвания и стратегии
в Cambridge Global Payments. "Това беше още
по-голямо движение в сравнение с това, което видяхме след вота за Brexit. Почти липсваха предложения за покупки, нямаше такива,
когато това се случи", каза трейдър от европейска банка в Токио. След срива обаче паундът се възстанови и към 9:35 ч. българско
време се търгува на ниво от $1,2464 за паунд.

Забраниха на чужденци да дават
съвети за Brexit

В

ластите във Великобритания за забранили на чуждестранни специалисти
да дават консултации по темата за изхода на Обединеното кралство от Европейския съюз. Такава правителствена директива
получава Лондонското училище по икономика (LSE - London School of Economics). В
нея пише, че от съвета на британското правителство по въпросите за Brexit изключват
всички чужденци заради тяхната националност. Според Guardian приетите мерки по
отстраняването на чуждестранни експерти
от дейността са заради опасенията на правителството, свързани с възможното изтичане
на секретна информация, която може да повлияе негативно в хода на преговорите между
Лондон и Брюксел за Brexit.
Сара Хагеман, асистент в Лондонското
училище по икономика, заяви, че британското правителство й е съобщило, че нейните услуги, заедно с други колеги, които не са
от Великобритания, вече не са необходими,
тъй като тя е чужденец. Хагеман е уважаван
академичен преподавател, работил в Лондон,

Брюксел и Копенхаген, била е в Европейския
институт на университета в продължение на
седем години. Тя е родом от Дания.
Икономическият университет официално
потвърди пред британските медии, че правителство е заявило, че вече няма да се нуждае
от услугите на граждани от други страни за
теми свързани с Brexit.
Според сведенията най-много девет души
са били засегнати от забраната.
Това е вторият път тази седмица, когато
британското правителство е подложено на
жестока критика над миграцията. По-рано
тази седмица, стана ясно, че правителството обмисля предложение, което ще принуди
компаниите да намалят броя на чуждестранните експерти, с които работят. Още преди
тази информация, е налице чувство на дълбока загриженост над Brexit в рамките на академичните общности във Великобритания.
Въпреки че народът във Великобритания
гласува 52-48% на 23 юни, за да напусне ЕС,
по-голямата част от тези, които работят в
академичната общност гласуваха да останат.
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Как да преборим вредните маниери?

К

огато става въпрос за интервюта за
работа, трябва добре да обмислите
вашето СиВи, персоналното ви представяне и, особено важно, как отговаряте
на въпросите, за да си осигурите работното място. Но вашите маниери и навици
може би ви пречат. Всъщност, те могат да
разкрият много за вас – както по позитивен
начин, така и в негативен. И през цялото
време – ние дори не знаем, че ги правим.
Съзнателно или несъзнателно, повтарящи
се ваши действия като например стискане
на ръцете, въртене на пръстен или въртене
на кичур коса, може да повлияят негативно на човека, от който зависи дали да ви
наемат или не. „Вашето тяло не може да не
общува”, обяснява специалистът Изабел
Шурмен. Липсата на очен контакт, например, би могло да подаде сигнал, че трудно
може да ви се вярва или скръстените кракада подскажат, че сте несигурни. Като част
от работата на Джанис Бърч, специалист по
HR, показва кои маниери или навици ни
пречат да грабнем работата-мечта. Добрата
новина е че можете да се отървете от тях.
Най-важното е да ги осъзнаем и това е първата крачка към справянето с тях. Но, все
пак, трудно е да ги подтиснем, когато сме
нервни. Ето какво да направите:

Очи в очи с проблема:
Веднъж,щом сте осъзнали грешните си
навици – време е да се опитате да ги преодолеете. Изиграйте с някой ваш приятел наужким едно интервю за работа – първо вие да
сте кандидатът, след това – препитващият.
Отбележете си кои навици са подразнили
този, който ви препитва. Също така после
ги вижте през очите на интервюиращ, като
накарате вашият приятел да прави същото.
Когато отивате на интервю, вземете със вас
нещо, което да ви напомня какво да Не пра-

вите. Мислено опаковайте”навиците си и ги
сложете в кутия с надпис: „без дразнещи маниери”. „Автентичността е много важна. Ако
някой се описва като много отворен човек и
в същото време стои със скръстени крака и в
много затворена позиция, с наведени рамене
и ръце близо до тялото – значи има противоречие в твърдението му и това, което показва”, казва специалист „Човешки ресурси”.
„Понякога не е лошо да си малко агресивен
по отношение на този проблем. Аз, например,
знам, че ме избиват червени петна по врата и

Трябва ли наистина да пием кафе сутринта?
Оказва се, че май вреди повече, отколкото помага

Н

яма по-приятно нещо от миризмата на прясно кафе рано сутринта.
Топло мляко в капучиното – красота! Горчивият вкус на еспресото или сладкият на мокачиното са неизменна част от
деня ни. Но пиенето на кафе рано сутринта
още преди да сме отворили очи се оказва, че
не е чак толкова полезно, разкрива учен от
Университета по здравни науки в Бетесда.
Ако придобием навика да консумираме кофеин в първите часове на деня,това може да
доведе до непоносимост към тази съставка.
Причина за това са хормоните и 24-часовият цикъл на тялото ни за обмяна на

вещества. Биологичният ни часовник се
влияе от дневната светлина. Кортизолът,
хормон , свързан със стреса, се освобождава от 8 до 9 сутринта, 12 на обяд и между
5,30 и 6,30 следобед. Ако човек пие кафе по
това време, освобождаването на хормона
се блокира. И не само това, но се смята, че
кортизолът намалява количеството на кортизол в кръвта ни, което нарушава сърдечния ритъм.
Ето защо учените съветват да пием кафе
между 9,30 и 11,30 или между 1,30 и 5 следобед. Тогава няма да попречите на хормоналния обмен в организма.

Пречи ли хапчето „анти-бебе” на психическото ви здраве?

З

а милиони жени по цял свят взимането на хапчето против забременяване
всеки дене е автоматична част от ежедневната ни рутина. Навик като обличането
и миенето на зъби. Ето защо резултатите от
това изследване може да ви притеснят.Жени,
взимащи редовно подобни медикаменти, са
по-често страдащи от депресия, а тийнейджърките започват да получават сериозен
хормонален дисбаланс заради тях. Жени на
комбинирано хапче са със 23 % по-голяма
вероятност да бъдат диагностицирани с депресия или да взимат хапчета и за по-добро

психическо състояние, отколкото тези, които
не са хормална контрацепция. Жени с импланти също са засегнати от подобни вредни
последствия. Връзката между психическото
състояние на подрастващите и психическото
им състояние е още по-стряскаща. В сравнение с онези изследвани двойки, които не използват, децата, взимащи подобни хапчета са
с 80 % по-застрашени от заболявания, в сравнение с онези, които взимат медикаменти
само с прогестин. Изследването е датско и се
опитва да покаже, че хапчетата имат същото
влияние върху състоянието на жената, както
менструалният цикъл, когато те се чувстват
силно разстроени и емоционални.
Заради подобни медикаменти жените са
два пъти по-застрашени от депресия, в сравнение с мъжете. Според друго изследване,
учените казват, че дамите със сигурност трябва да се отърват от тези лекарства. „Трябва да
се проучи дали са засегнати и други поколения и да се определи някакъв биологичен
механизъм, който да намали връзката между
хапчетата „анти бебе” и депресията”, заявяват
от College London, цитирани от „Гардиън”.

Имахте ли акне като
малки? Ето и една добра!

бузите, когато се притеснявам.И съм откровен за това: „Въпреки че, се изчервявам, не
се разтърсвам лесно. Мога да демонстрирам
устойчивост по много начини. По-добре да
говорим за това,отколкото да мислим постоянно: „Оле, изчервявам ли се?”., казва още
експертът. Най-добрият начин да се справим
с това е хуморът: “Иска ми се кандидатите да
бъдат по-куражлии. Ако знам, че мигам прекалено мога- ще се присмея на това”.
Нервните тикове често имат психологически произход. Ако намерите причина за товаще ги преборите по-лесно. Често, причината
е несигурността. Ще я преборите най-лесно,като се подготвите много добре за интервюто. Шефът, който търси служител, иска да
знае не дали потривате ръце нервно, а дали
имате нужните качества, знания и воля да
преследването целите на компанията. Ако сте
късметлия, ще попаднете на интервюиращ,
който гледа на интервюирания като цяло и
го изследва , без предубеждения. В крайна
сметка, решението да наемеше някого идва,
след като погледнеш какъв опит има кандидатът, какви качества и желание за развитие
притежава. „Най-добрият кандидат е не само
този, който е брилянтен в това, което умее, а
и в това, че може да говори на всякакви теми,
изглежда добър човек и може да комуникира
с харизма”, казва HR специалистът Шурмен.

К

ато тийнейджъри сме изкарвали много досадни часове, опитвайки се да заличим следите от
досадните пъпки. Те ни караха да се
чувстваме като пълни нещастници и
грозници. Но, може би, не е трябвало.
Ново проучване показва, че страдащите от акне като подрастващи, може да
живеят по-дълго, в сравнение с онези ,
имали перфектната кожа. Проучването е направено от учени от Кралския
колеж в Лондон, според които акнето е
признак на естествени процеси против
остаряването в организма, което означава, че то допринася за дълголетие, информира Би Би Си.
Проучването е фокусирано на белите
кръвни телца на хората с акне, като резултатите посочили, че имат специални
предпазни „шапчици” на края на хромозомите си, което им дава по-голяма
устойчивост.
Другата добра новина е че хората,
страдали от силно акне, имат изграден
предпазен слой на кожата и бръчките
ще им се появят на по-късен етап.
В изследването са участвали 1,205

Тийнейджърските
пъпки означават
по-дълъг живот
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Лили Христова

Ч

арлз е солиден английски чадър.
Мъжът, който го купи, обичаше да
дава имена на важните за него вещи.
Сега, вече пенсиониран адвокат, изпращаше внука си по същата пътека и наред с
наставленията младежът получи и Чарлз.
Чадърът скучаеше с внука. С дядото
преживя какво ли не, а флегматичният
потомък пропускаше забавленията, зареян
във виртуалното пространство. Кротко се
дипломира и подари чадъра на съквартиранта си Захари, с благодарност за приятелството им.
Така Чарлз се озова в една далечна
страна на Балканите. Първите месеци бяха
трудни. Чадърите говорят с дъждовете,
които знаят много езици, но не думите пречеха на Чарлз да разбира какво се случва.
Например защо почти не вали, а хората не
се радват, а са все сериозни. Дори Захари
тук бе различен. Необщителен и притеснен, сега го смущаваше физическия недъг
( церебрална пареза бе деформирала левия
му крак и засегнала лявата ръка). Мъчно си
намери работа, макар да беше с добра диплома и отлични препоръки. След смъртта
на майка си не излизаше често. И с жените
не се получаваше. Делови контакти. Тези,
които Захари водеше понякога никак не се
харесваха на Чарлз. Той разбираше човешките отношения и си мислеше, че това, което се случва зад затворената врата трябва
да кара хората да се усмихват. Но поомачканите същества, излизащи от стаята на
Захари изглеждаха безразлични, уморени, а
той - тъжен. Повече не идваха. С изключение на една. Добре сложена, добре облечена
– всичко добре. Чадърът не я хареса. Когато
я видя за пръв път му се стори интересна,
но усети студ в гласа й. Изговаряше думите
с леко съскане, движенията й бяха заучени,
кокетираше... Чарлз я постави в групата на
абсолютните консуматорки. Говореше за
себе си така:”Сисса не е вчерашна... Сисса
им разказа играта... Сисса това, Сисса
онова...” Все Сисса. Другата тема беше за
успешните сделки на свръхбогатия й съвършен съпруг. Да я пита някой какво дири
при Захари. Той не я питаше.
Срещите им зачестиха. Примадоната (
както я нарече чадърът) получи ключ от
апартамента. Чарлз се опитваше да внуши
на собственика колко нелепа е тази връзка,
но хората не разбират чадърите. Затова се
задоволи да гледа надменно и да присвива
спици, когато особата минаваше покрай
него.
Все по-язвителна ставаше Сиса, все
по-претенциозна и от това Захари се
чувстваше объркан и нещастен. Тя го
упрекваше, че не умее да прави пари, че не
е забавен, че не оценява подобаващо честта
да бъде с дама като нея.
Търпението на английския чадър се
изчерпа и той съвсем по български „благославяше” Примадоната. Един следобед и
търпението на Захари свърши. Сисса пак
капризнечеше и настояваше за нещо, а той
й отказа. Тя го нарече сакат малоумник. С
възхита Чарлз проследи събитията. Потъмнял от обидата Захари измъкна пищящата
Сиса от стаята, грабна палтото и чантата
й и изхвърли всичко през външната врата.
Онази попищя малко и замина.
***
Чарлз проскърцваше щастливо под
майския дъжд. Захари тичаше тромаво
към кантората и на завоя пред пекарната се сблъска с някаква жена. Извини се
и се забърза отново. Постресната, тя се

ЧАДЪРЪТ

наведе и засъбира разпилените си неща в
подгизнал хартиен плик, който се скъса и
всичко се изсипа пак в локвата. Възрастната продавачката от пекарната й помогна
и двете влязоха на сушина. Така откриха
портфейла. Младата реши да намери веднага собственика.
В дъждовни дни кабинетът на Захари
беше неуютен, мрачен и той побърза да се
зарови в папките от последното дело, за да
разпръсне тягостното усещане. Отговори
с разсеяно „Да” на почукването на вратата,
вдигна поглед и му се стори, че стаята се
изпълни със зелено ухание на майска гора.
Мокра и притеснена фея остави портфейла
му върху една папка, извини се и изчезна.
Чарлз прошумоля от ъгъла на стаята и Захари се върна в реалността. Опита бързо да
излезе, за да настигне феята, но когато видя
празната улица, прокле сакатия си крак.
Обърна се бавно и влезе.
Отново се наведе над изписаните листи,
но не успя да се съсредоточи, отказа се и
се загледа в мътното стъкло на прозореца.
Стресна го почукване на вратата.
- Извинете, не се представих и не обясних нищо. Казвам се Неделя, портфейлът
ви падна, когато се сблъскаме пред пекарната. А аз не ви се сърдя.
Захари я извини моментално.

-Зззахари – заекна той и ставайки подаде ръка. Другата смутено скри зад гърба си.
Покани жената.
Чарлз наблюдаваше сценката от ъгъла.
Като англичанин оцени сдържаността и
добрия тон, но му се прииска младите да не
са толкова сковани и...и да се случи нещо
вълнуващо. Добре, че стопанинът му се
поокопити и покани феята на обяд.
Месец май отмина. Чарлз висеше в
коридора, но не скучаеше. Преживяваше
случващото се между Захари и Неделя.
Тя имаше краткосрочен договор за
работа в кукления театър. Обичаше децата
и куклите. Носеше като талисман в чантата
си петрушка – жабка с коронка. Разсмиваше Захари с различни монолози на жабата
– принцеса, а той целуваше куклата-ръкавица и тя се превръщаше в принцеса
Неделя.
В дните преди Коледа кукленият театър
тръгваше на турне в околните градчета. Вечерта, преди да замине, Неделя разказа на
Захари за детството си. Майка й я изоставила и вече не я потърсила. Не знаела кой е
баща й. С много топлина разказа за баба си
Неделя, която я отгледала. Говорела рядко
за майка й, споменала веднъж, че лошото й
сърце я повело по криви пътища. Не била
завършила училище, родила на шестнайсет,

а когато Неделя била още бебе, избягала с
някакъв пройдоха. Когато Неделя поотраснала една съседка й показала в някакъв
вестник снимка на светско парти, а сред
множеството - лицето на майка й. Гледала
снимката и не можела да разбере какво я
свързва с тази красива и изкуствена жена...
Захари я прегърна.
- Искам да ти дам толкова любов, че да
забравиш предателството на тази жена.
- А ти обичал ли си друга? – несигурно
попита Неделя, сякаш се боеше от отговора.
- Така си мислех, преди да срещна теб.
- Каква беше тя?
- Урок – засмя се Захари. – Беше красива, но разглезена, покварена. Мислех, че
ще я променя. Сега разбирам, че това не е
било любов. Смайваше ме с опитността си,
ласкаех се, че такава лъскава хубавица е
избрала мен – сакатия... Случайно разбрах
на колко е години, не й личаха, но бяха достатъчно, за да ми бъде майка. Не това ме
накара да я отхвърля, беше зла и празна... А
сега спи, дете, че лошата вещица може да се
върне и да те изяде.
Неделя се усмихна и целуна недъгавата
му ръка.
***
Чарлз се сепна в дрямката си. В необичаен час ключът се превърташе в бравата.
В началото не позна посетителката. Изохка,
защото усети мириса – снежна буря. Сиса
свали палтото и влезе в кухнята. Чадърът я
огледа и промяната в нея го слиса. Мръсножълта коса, мътен поглед, без бронзовия
загар лицето й изглеждаше болнаво, а
бръчиците край очите – врязани. Нямаше и
помен от надменната походка и префърцунените движения.
Присъствието на Сиса в апартамента
подейства на Захари като удар между очите.
Тя ревна веднага. Голяма била белята – мъжът й задържан за нечисти сделки, разследване, журналисти, страх... Дошла за помощ.
- Все пак си адвокат, не може да не знаеш
вратички, не може да нямаш познати. Сисса не е коя да е, знае да се отплаща...
Захари погнусено се откопчи от задушаващата й прегръдка. Сипа й уиски. Мълчанието в стаята беше лепкаво, омерзително.
Сиса пак захлипа, Мъжът преглътна порива да се отърве от нея веднага.
- Можеш да останеш, а утре, когато се
върна от работа, ще говорим...
Жената се отправи към банята. Захари й
постла в кухнята.
***
В последното предвидено за представления градче обявиха бедствено положение,
заради натрупания сняг. Неделя се прибра
по-рано от предвиденото. От театъра само
мина да напазарува и хукна към дома на
Захари. Припряно влетя в коридора, метна
палтото върху Чарлз и отвори вратата на
кухнята. Жената, която стоеше до прозореца се обърна. Погледите на два чифта
очи, еднакви по цвят и форма се срещнаха.
Фигурата на младата застина, а мислите й
препуснаха бясно. След малко простена,
побеля. Паметта й върна онзи спомен от
детството, в който разлиства вестника на
съседката и се взира в снимка, търсейки
сред усмихнатата компания лицето на една
жена. Лицето на жената, която сега я гледаше, застанала до прозореца.
„Все пак злата вещица дойде...” - помисли си Чарлз.
Лили Христова е родена в Несебър.
Публикувала е в “Литературен вестник”,
сп. “Страница”, сп.”Море” и др. Завършила е
ПУ. Работи като учител. Живее в Бургас.

Хижа "Гюндера" е на 1500м надморска височина,
само на 10 км от Сапарева баня, където се намира
най-топлия минерален извор на Балканите с
температура на водата 103 градуса. На 300м е
ски-писта "Аждера" с дължина 470м, снабдена със
ски-влек, ски-гардероб и чайна. За начинаещи
скиори има и детска писта, с дължина 100м и
детски ски влек. На 1000м от хижата е писта
"Бекяра"-дължина 500м, детска писта, ски-влек,
ски-гардероб и чайна.
От хижа "Гюндeра" до Хижа "Седемте Рилски
езера" прехода е 3часа. .До седалковия лифт е
7км. А пистата от езерата до х.Пионерска е дълга
4300м. Хижата е 4-етажна постройка -реновирана
и добре обзаведена. Всички стаи са с латексово
покритие, ламиниран паркет, нови легла, ПВЦ
догрма, локално парно.
Хижа "Гюндeра" разполага с:
- кафе-аперитив, ресторант, чайна с камина, лятна
градина, детска площадка, паркинг
Апартамента е със самостоятелен санитарен
възел, телевизор, DVD, сателит. Стаите са без
санитарен възел, но на всеки етаж има отделни
мъжки и дамски бани и тоалетни.
Цени:
- апартамент 60лв;
- нощувка/на легло/ 13лв;

Паничище,
Сапарева баня
тел: 0878-340-061
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Забравете Гърция или Турция
Следващото ви пътешествие трябва да е до Малта

Л

ятото вече свърши,но ще дойде друго.
Няма по-добър начин да преборим
есенната депресия от заминаването
на едно късно октомврийско море. Подходящи за това са дестинации като Гърция
и Турция, които са ни вече добре познато.
Пробвайте обаче и с нещо ново. И с по-евтино, а именно Малта. С 300 дни слънце в годината - гарантирани са ви приятните часове под слънчевите лъчи на плажа. Около вас
ще звучи приятна реге и танцувална музика,
и ще пиете евтини коктейли. За разлика от
Ибица – тук цените са съвсем поносими. Ето
и още няколко причини да посетите Малта:
Плажовете
За разлика от каменистите плажове на
Хърватия, например, Малта има прекрасни пясъчни плажове. Отидете на север и
ще виждате само чист и бял пясък. „Златни плажове’ е един от най-известният плаж
там. Там ще видите много пръснати чадъри
и проснати кърпи. Това е прекрасно място,
ако искате да се плицикате в морето с приятели - шумно е и има много хора. Също така
лесно ще намерите бар, който да продава
студена бира и пържени картофи, наблизо
има и хотел, където да отседнте.
Ако търсите някое по-тихо местенце, къ-

дето да си прекарате спокойно няколко часа,
ще намерите и няколко скали, на които да се
разположите следобед за малко почивка.
Уно Вилидж
За изминалите няколко години,Малта се
превърна в средище на клубния, нощен живот. Привлича диджеи, които пускат невероятна танцувална музика, а там се провежда и
култовият фестивал Lost and Found. На него
идват изпълнители като Дейвид Гета, Марк
Ронсън и Дисклоужър. В центъра на т.нар.
Уно Вилидж има външен бар, където купонясваш директно на плажа. Има много зеленина и светлини. През деня се провеждат и
плажни партита.
St Julian
Не се заблуждавайте от спокойствието на
пристанището - районът Пейсвил е съвсем
различен, нов свят. И денем, и нощем – можете да пийвате на плажа Сейнт Джордж,
където с падането на нощта има много барове и клубове, и внимание – безплатни напитки към входната такса. Наздраве за това!
Валета
Само защото сте на пътешествие с вашите приятели, за да пиете, танцувате и плувате

Последните оцелели на Арагон
„Те имаха само един телефон, който обаче не
използваха никога”
Разказ на Би Би Си за едно магическо, изоставено
испанско село
Сърцето ми препускаше лудо, половин
час, след като пристигнах. Посещавайки
Синфороса Санчо и Хуан Мартин Коломбер – трябваше да го предположа. Това са
последните обитатели на Ла Естрела – изоставено планинско селце в дивата пустош
на Арагон, Испания. Докато ме оставяше,
шофьорът на таксито Начо ме увери, че познавал добре района. Като дете, често играел тук, защото баба му и дядо му живеели
в близко село. Само на15 км от Ла Естрела,
обаяе той се изгуби и трябваше да спре да
пита за напътствия. „Само следвай пътеката”, го посъветваха. GPS-а тотално се отказа.
Предположихме, че пътят все някъде стига и
се надявахме, че това „все някъде” трябва да
е моята дестинация. След кратка отбивка в
дясно, забелязах една купчина къщи, някои
от които нямаха покриви. „Ла Естрела” , заяви гордо шофьорът. С въздишка на облекчение слязох от колата в търсене на последните оцелели тук. „Закъсняхте с един ден”, каза

ми звънлив глас, който се чу от далеч.
Нямаше как да знаят ,че идвам, защото нямаше начин да се свържа с тях и да си направя среща. Тогава ми просветна. Вчера беше
денят, в който се прекъсваше само за малко
изолацията на Естрела, защото в района идват поклонници, които посещават местния
храм.
„Здравей, Синфороза”, отговорих аз, защото само нея чувах. „Дойдох да те видя, не
съм тук заради поклонението. Надявам се ,че
не те безпокоя и можеш да ми отделиш малко време”, казах аз. Секунди по-късно, отнякъде изскочи и съпругът й Коломер, дърващ
огромна марула в ръце. „Ела, тъкмо приготвяме салата”, повика ме той. Последван от
няколо кучета, котки и странни кокошки,
ние си проправихме път до пейките пред
единствената постройка, намиращ се в добро състояние. „Ето къде живеем”, каза Санчо. „Собственост е на църквата и също така
се грижим и за храма”. Историята на храма,
наречен Вирджин де
ла Естрела или Девицата със звездата – е
смесица от история
и легенди. Една от
тях гласи, че овчар,
изгубил се в гъстите гори наоколо, бил
внезапно заслепен от
силна светлина. Когато му се просветлило,
видял образа на Дева
Мария с бебето Христос в ръце, държаща
светеща,
огромна

- не означава, че
трябва да изпускате обиколка
по местните заб ележ и т ел но сти. Столицата
Валета е много малка, но е
претъпкана
с
интересни неща
за гледане. Започнете
деня
с обиколка на
Градините Барака, откъдето ще
ви се откриестрахотна гледка
към пристанището и водата, а и ще видите
забележителна статуя на Уинстън Чърчил.
До 1964-та година Малта е била британска
колония, така че освен Чърчил, островът е
дом и на червените телефонни будки, статуя
на Кралица Виктория и може би единственият BHS, който е останал. Няма как да ви
залиспва Лондон тук! Можете да разгледате
и новоизградената сграда на парламента –
която е доста противоречива. След това, естествено, ще ви се прииска и една бира. Има
много барове по Стрейт Стрийт, приютявала преди време еротични барове, обслужващи загорелите британски войници.

пла и красива, където и да сте на острова,
но най-забележителна е на едно местенце,
наречено „Синята лагуна” – на 25 минути с
корабче от Малта. Ще стигнете до там само
за 18 паунда и ако сте фенове на гмуркането – това е мястото за вас.

Синята лагуна
Ще намерите кристално чиста вода, то-

Храната
Да, спагетите са навсякъде. Най-близо
до Малта е Сицилия, така че пицариите
са навсякъде. Те предлагат доста добра
паста, гарнирана с прясна риба. Ако ви се
ще да пробвате омари на добра цена, възползвайте се от възможността да тествате
разнообразната местна храна и морски
деликатеси, гарнирани с чесън и пресни
билки.

звезда. Обратно в близкото село Москеруела,
той разказал за видението си. Много хора
искали да го видят и те. Очевидно, всеки успял. Постепенно вярващите се установили
тук и затова селото било наречено „Естрела”
или „Звездата”. Скоро бил построен и по-голям молитвен дом. В последната неделя на
май вярващи се стичат тук, за да се поклонят.
Колпмер ни донесе кафе и веднага влезе в
оживен разговор с Начо за земеделие, овцете
на дядо му и селото, докато аз се обърнах към
Санчо, за да чуя нейната история. „Ние сме
родени и отгледани тук. По това време, това
беше едно много живо село, с училище, две
кръчми, магазини, учител, свещеник, всичко.
Срещнахме се по време на танци в таверната
и се оженихме в храма. Но тогава нещата започнаха да се съсипват. Никой не знаеше как
да отглежда семейството си вече. Не можеше
да се изкарват пари от фермерство. Нямаше
работа и хората просто си тръгнаха. Разпадът запояна през 1950-та и до 80-та ние бяхме единствените останали. Трябваше да запитам логичния въпрос: „Защо останахте”?
Санчо ме погледна със своя кристално чист,
син поглед. „Това е нашият дом, нашата земя.
Имаме къща, животни, градина, нашите корени са тук. Няма къде да отидем. „, каза тя.
„Не ви ли става самотно? Толкова далеч от
цивилизацията”, запитах. Санчо се разсмя
: „Имаме един друг, а и пилигримите идват
веднъж годишно. От време на време идват и
други хора – като теб.”.
Санчо и Коломер нямат телевизия, нямат телефонна връзка, няма пощаджия , но
отскоро има и течаща вода. Соларните планели са единственият начин да си зареждат
хладилника и лампите. Прането се прави
на ръка, по добрия стар начин. Топлят се на
дърва. Забавлението идва само от едно малко радио. Имат един мобилен телефон, но не
го използват, защото няма обхват. Веднъж
в годината, те запалват малкия си Ленд Роувър, за да отидат до село, намиращо се на 20
км, за да си купят продукти и необходимите
неща. „Винаги се радваме, когато се прибираме вкъщи, на чист въздух и свобода”, каз-

ва Санчо. Когато я попитах какво правят по
цял ден, тя ме погледна със съжалението, че
само роден в града човек може да попита такова нещо. На село винаги има работа. „Не
знаеш ли, че работата на жената никога не
свършва?, поклаща тя глава. „Чистя, готвя,
мия, пера, храня животните. Имаме кокошки и зайци, малко овце и кози. Грижа се за
храма. Нося на Дева Мария свежи цветя и
чистя църквата. Хуан и аз, се грижим за нея”.
Коломер се присъедини към разговора. „Аз
се грижа за градината, земята, зеленчуците.
Опитвам се да отглеждам и трюфели, напоследък. Имаше ги на дивите места, но сега
почти са заличени”. След като свършва кафето, ние се разхождаме наоколо. Санчо изкарва голям ключ и отваря храма. Богато изрисуван и украсен със свежи цветя, храмът
беше много по-красив, отколкото предполагхах. „Поддържам го в добра форма”, казва тя.
„Жалко, че изпуснахте поклонението. Около
100 души дойдоха, имаше служба, след това
хапнахме. Стояхме навън, имаше танци и
песни, и много добро вино. Пилигримите
донесоха много неща”, сподели жената. Влязохме и в къщата им, където стаите бяха
простичко обзаведени. „Има място и за пилигримите, които не могат да се приберат в
същия ден”, казва Коломер, правейки знака
за пийване. Той също така гордо показва две
бани и тоалетна, наскорошно подобрение,
което той е направил. „Бихте ли съжалил,
ако се сложи край на това усамотение”, искам
да знам аз. Коломер ми се усмихва. „Животът, такъв какъвто го обичаме, няма скоро
да свърши”, отговаря ми той. „Достъпът до
Ла Естрела е труден, няма какво да се прави,
няма забавление. Ние сме на по 80. Живеем
ден за ден”.
Беше удивително изживяване да срещна
двама напълно удовлетворени от живота си
хора, изкарали 30 години извън всякакъв
контакт с модерния свят. Ако се разпространи новината за техния чудесен живот, нищо
чудно скоро да дойдат и други хора при тях.
Но дори да приключи самотата им, техният
вътрешен свят винаги ще е там.
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Самотата – ключ към
истинската почивка!
Релаксирайте пълноценно, като
просто разкарате всички досадници

О

т колко почивка мислим, че се нуждаем? Как всъщност си почиваме?
И кои дейности ни помагат да се
почувстваме най-релаксирани? Изследване,
посветено на това как човек да си почине от
стреса и работата най-пълноценно, търси
отговорите на тези въпроси.
Миналият ноември онлайн проучване
наречено „The Rest Test”бе започнато, за да
се проучи какво значи почивката за хората,
как обичат да релаксират и дали има връзка
между отмората и благоденствието. Резултатите вече са налице и анализите започват,
съобщава Би Би Си.
Това изглежда лесно за дефиниране, но
не е точно така. Дали става въпрос за отпочинало тяло или отпочинал ум ? Всъщност,
зависи. За някои, умът не може да почине,
освен ако не е починало тялото. За други е
точно на обратното. За 16 % от хората физическите упражнения помагат за по-добра
почивка. 18 хиляди души от цял свят са
участвали в проучването, а изследването се
прави от Hubbub – международна група от
артисти, учени, поети и психолози . Около
2/3 казват, че имат нужда от повече почивка.
10 % казват, че имат нужда от по-малко от
средните часове. И което е най-забележително – при повечето дейности, с които хората са си отпочивали, са били сами. От това
ли имаме нужда? Да бъдем далеч от хората?
Да се виждаме с хора, да пием и да се заба-

Мъж изяде плацентата
на жена си

Д

а изядеш плацентата си всъщност вече
не е нещо необичайно. Има дори книги
за това как да го направиш по най-разнообразен начин. Като използваш лютиви
чушки или малко сос. Но един мъж буквално
събра погледите, след като публикува видео в
интернет за това как готви плацентата на жена
си и „вкусно-вкусно” си я изяжда. Същинска
английска закуска, а?
Рос Уотсън, застрахователен брокер от Дарлингтън, приготвил парчето „орган” с печен
боб и омлет. „Е, всъщност я изядох и беше
много вкусна. Вегани, веганисти и феминисти
– гледайте си работата!”, сподели хищният британец.
Видеото е гледано вече близо 19 хиляди
пъти, като мъжът е публикувал и много снимки за това как е приготвил плацентата. Те показват и как я изсипва в мивката и я слага в
чиния, за да я сготви. „Както много от вас са
наясно, аз казах, че ще я изям. Сурова е , но вече
е гарнирана с малко сол и черен пипер. Вече
я опитах и не е чак толкова зле. Сготвих си и
малко закуска, така че ще се справя”, споделя
още Рос. След което се шегува, че приличала на
варени спагети, след което опитва малко плацента с боб. „Да, по-добре е да бъде сготвена”,
допълва. „Той е отвратителен и повече няма да
го целувам с тази уста”, пък казва отвратената му жена. „Това е единственият път, когато е
сготвил”, оплаква се младата майка. След това
обаче мъжът признава, че е опитал съвсем
малко, след което я хвърлил на кокошките.

вляваме са все дейности, сложени надолу в
класацията. Това не означава, че не искаме
да се социализираме, но че просто имаме
нужда от малко време насаме. Това се отнася
дори за екстровертите – често описвани като
хора, които имат страшно много енергия и
желание да бъдат с повече хора. Те слагат в
класацията разговорите и купоните малко
по-високо, но все пак…
Трябва да помним, все пак, че изборът да
бъдем сами е много далеч от самотата.Обяснението защо хората искат да бъдат сами
идва, след като са попитани какво им идва
през ума, когато правят различни дейности.
„Хората казват, че говорят на себе си в 30 %
от хората”, казва специалистът Алдерсън.
„Когато сме с други хора, се отклоняваме от
монолозите в главата ни”, казва още той. Но
само, защото сме сами и не правим нищо, не
означава, че си почиваме. Когато го правим,
умовете ни имат навика да блуждаят и да се
чудят за най-различни неща,защото не сме
концентрирани върху определена задача.
Затова и често чуваме тези дни, че е трудно
човек да отпочине.
Причината защо хората искат да бъдат
сами е заради това, че тогава могат да отделят повече време на вътрешните си емоции
и чувства.
Един от интересните факти е че хората,
които разкриват, че нямат нужда от повече
почивка, постигат по-добри резултати на

работа. В което има доста логика. А онези, които
се чувстват все уморени –
трудно успяват да впечатлят
шефовете си. Има и обаче
един друг въпрос, който
провокира още мисли. Дали
именно добрите резултати
на работа не ни карат да се
чувстваме по-отпочинали?
Защото това ни кара да отиваме на работа с удоволствие, заради което не се изтощаваме чак толкова.
„Трябва да оборим твърдението, че ако имаш нужда
от още почивка – значи си мързелив. Почивката е важна за добро представяне на човек
на всички нива”, казват още специалистите.
Така че, кой наистина си почива? Базирани на отговорите за това кой си е починал
най-много през изминалите 24 часа – трябва
да обобщим, че това са младите хора, работещи „фул-тайм” или взимащи смени през
нощта. Те, също така, имат по-високи доходи и кариери, докато по-отпочиналите са
възрастни хора, без пари, без работа и много
свободно време или работещи на половин
работен ден.
Въпреки че, се смята, че мъжете имат
нужда от повече почивка – оказва се, че те
почиват с 10 минути повече от жените.
Живеем във времена, когато да изглеждаш зает е нещо много важно. Въпрос на
респект. Когато ни питат какво правим, ние
все казваме: „Много работим, много”. Дали
хората с по-високи доходи обичат да се изкарват много заети? Или просто работят на
такива позиции, че заради технологиите е
трудно да се направи ясна разграничителна
линия между работното място и „вкъщи” –
т.е. , когато си тръгнат, просто чувстват, че
не могат да се изключат?
Отговорът на един друг въпрос може да
хвърли светлина върху това. Хората са по-

питани дали вярват, че почивката е противоположно на работата. Голяма част от хората, наети на пълен работен ден, вярват , че е
именно така, докато онези, които са „фрийленсъри” или работят на половин работен
ден , не мислят точно така. Дали контролът
върху това, което работиш, не е по-сигурна
гаранция, че ще обичаш професионалната
си ангажираност?
Пълните данни от това изследване ще бъдат публикувани следващата година. Но със
сигурност едно е ясно – ще има доста работа за докторите, които трябва да анализират
данните. Защото , когато някой лекар предпише „почивка”, не всички го разбират правилно. „Трябва да има клинична яснота какво се има предвид под това. Да се подхожда
индивидуално. Просто да кажеш на едни
хора „не прави нищо” – може да им причини
единствено тревожност”, коментира участник в изследването.
Явно не точно часовете на релакс трябва
да преосмислим, а ритъмът ни на работа,
почивка и време, прекарано с или без други хора. Дали имаме нужда от повече време
сами? За да бъдем с нашите мисли? Явно да.
Явно просто спането и правенето на нищо
не са отговор на вечните затруднения на човека.

Как да спите в две страни едновременно?

А

ко искате да се отбелязвате от възможно най-много страни едновременно, докато пътувате – това е може би
най-добрият вариант, ако имате само една нощ
за отсядане. Хотелът Арбез предлага нощувка
със закуска с още един чудесен бонус: това е
единственият хотел, който е разположен в две
държави едновременно. Това е защото е локализиран на швейцарско-френската граница в
селото Ла Кюр. Границата буквално минава
през стаите на хотела. Това, технически, означава, че като спите в една от стаите там –
спите и в двете държави едновременно. А ако

Йогата ви изглежда скучна?
Тогава я пробвайте с кози! Да, точно така – с кози!

Й

огата е чудесно нещо – веднъж, щом
се запалиш за нея.Успокояващо е,
чувстваш се едно цяло с тялото и духа
си – брилянтно е. Звучи толкова добре, че ти
идва по цял ден само това да правиш, нали?
Но тогава виждаш цените и осъзнаваш ,
че не си струва да изсипеш хиляди паунда за
нещо, което можеш да правиш безплатно и у
дома – просто в не толкова приятна атмосфера. Все пак, йога се прави навсякъде, нали?
Освен, ако няма нещо като забележителна
природа, безплатни коктейли. Или кози.
Фермата „No regrets”в Орегон сега предлага
именно подобна идея – да се отпускаш в ком-

панията на животни.
Защо не? Проектът е създаден от бившия
фотограф Лейни Морс, който искал да започне нов бизнес в своята ферма. И когато местен йога инструктор търсил място за своите
упражнения, Лейни й предложил своя терен.
И за да бъдем ясни – козите не участват в йогата. Все пак, това са кози! Те са там повече
за морална подкрепа и нещо, което ви предпазва от скука, докато дишате дълбоко. „Животните могат наистина да помагат и дори
да лекуват някои заболявания. Чувстваш се
част от природата” , коментират участници.
А и козите са наистина сладки!

сте например младоженци, тръгнали на меден
месец, един от вас ще нощува в Швейцария,
а другия във Франция. А през нощта можете
да се местите – интересно, нали? Има и ресторант, който е разделен на две части – от едната
страна сервират швейцарски специалитети, а
от другата – френски. Хотелът има и интересна история, тъй като е изграден през далечната 1862 година и първо е работил като магазин за хранителни продукти. Чак през Втората
световна война той става убежище за бежанци
и бойци, част от Френската съпротива. През
1921 го купува богат фабрикант и го превръ-
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10 холивудски двойки, които ни връщат вярата в любовта

С

лед 12-годишна връзка, 6 деца и 2 години брак, Брад Пит и Анджелина
Джоли изглеждаха като най-непоклатимата холивудска двойка. Едва преди две
години актрисата сподели в интервю за Би
Би Си, че двамата ще бъдат заедно до края на
дните си. И ето че днес разводът им е най-обсъжданата светска хроника, която обещава да
се превърне в истинска драма.
Новината за разпада на „Бранджелина”
действително шокира света, или поне онази
част от него, която се интересува от подобни
неща. Дали защото дотолкова сме издигнали
в култ холивудските любовни истории, че те
са започнали да ни се струват като приказки
с щастлив край, който няма как да бъде променен, или просто защото ни се е искало да
вярваме в истинската любов, каквато изглеждаше тяхната? В крайна сметка истината е
една – няма как да надникнем зад кулисите и
вероятно никога няма да разберем какво, как
и защо се е случило.
Преди Анджелина, Брад беше „орисан” от
феновете си да бъде завинаги с Дженифър
Анистън, но това не се случи и сърцата на
всички бяха разбити – особено това на Джен.
Самата Джоли има зад гърба си два неуспешни брака – с Джони Лий Милър и Били Боб
Торнтън. Щастливите завършеци на филмите,
в които тези актьори участват, рядко се припокриват с действителността, която ги заобикаля в истинския живот. Но има малцина
късметлии, на които това се случва – с много
труд, отдаденост и търпение, разбира се. Те
ни карат да вярваме, че холивудската любов
не е илюзия, а нещо съвсем истинско, което
остава такова, каквото е, не само на червения
килим, но и когато светлините на прожекторите угаснат.
Често слушаме за холивудски разводи и
поставяме под общ знаменател всички известни личности. Време е да се запознаем с
най-истинските, най-чистите, най-неподправените и най-влюбените звездни двойки, които разбиха с лекота всички предразсъдъци и
доказаха, че може да си богат, красив, известен и пак да останеш с един човек до края на
живота си. Че колкото и да си зает, можеш да
създадеш прекрасно семейство и да намираш
време за партньора и децата си. Че любовта е
нещо по-силно от славата, по-ценно от парите
и по-удовлетворяващо от награда „Оскар”.

женят, но правят нещо много по-значимо –
създават семейство.
„Изградили сме си истински съюз, семейство. Чувстваме живота си сигурен и спокоен”, споделя Хоун, добавяйки с усмивка, че
между нея и съпруга й все още кипи страст
като едно време и един документ не би променил това.
„Ние празнуваме нашия съюз всеки ден!”,
казва често актрисата на всички, които задават въпроса „Няма ли най-после да се ожените?”.

1. Самюъл Джаксън и Латания Ричардсън
Джаксън и Ричардсън са една от най-силните двойки на Холивуд. Заедно са от 1974 г.,
когато се запознават в университета. Женени
са от 1980 г. и имат една дъщеря. Тъй като и
двамата са актьори, съвместното им съжителство далеч не е преминало гладко. Всеки
е имал ангажименти на различни, понякога
много отдалечени места, което в дадени моменти е водело до криза в отношенията им.
„Чувствах се изоставена”, споделя Латания
в интервю за „Ню Йорк Таймс”. „Беше по-лесно, когато бяхме по-млади и по-често работихме заедно.”
Въпреки това двамата са изградили връзка, която с годините и разстоянието е ставала
все по-силна. А тайната на дългия и успешен
брак за тях се крие зад думата „амнезия”.

3. Джейми Лий Къртис и Кристофър Гест
Тази холивудска двойка е пример за любов
от пръв поглед, или поне от женската страна.
Къртис често разказва с удоволствие историята на тяхното запознанство:
„Разбрах, че той е човекът за мен веднага
щом видях негова снимка в едно списание.
Моментално се свързах с наш общ познат и го
помолих да му даде номера ми. За щастие, той
се обади!”
Точно като по филмите, двамата започват
да се срещат, влюбват се лудо и през 1984 г.
сключват брак, който и до ден днешен е непоклатим.

2. Кърт Ръсел и Голди Хоун
Голди Хоун има зад гърба си два провалени брака преди да срещне любовта на живота
си – Кърт Ръсел. Това се случва през 1983 г.,
малко след като самият той претърпява развод. Двамата спират да вярват в брака, но не
и в любовта. В крайна сметка те така и не се

то е много важно”, споделя Ханкс.

изгладят отношенията си.

5. Кевин Бейкън и Кира Седжуик
Кевин и Кира са още една чаровна двойка,
чиято любов води началото си от снимачната
площадка. Двамата се запознават през 1987
г. и се женят през следващата. Според някои
прибързано, според тях – напълно нормално.
И до днес те описват брака си като „солиден”.
„Нямам идея защо се получи – предполагам, просто защото двамата се обичаме. С децата често посещаваме Кевин на снимачните

7. Уорън Бейти и Анет Бенинг
Чаровният Бейти беше един от най-легендарните вечни холивудски ергени, затова когато през 1992 г. се ожени за Анет Бенинг, никой
не вярваше, че бракът им ще просъществува. И
сякаш напук, те се постараха да разбият всички предразсъдъци.
Бейти и Бенинг са горди родители на четири деца, които по никакъв начин не са направили кариерите им по-малко успешни. Самата
Бенинг споделя, че винаги се е чудила защо колежките й отлагат да имат деца, защото смятат,
че това ще провали шансовете им за професионална реализация и успехи. Тя смята себе си за
пример, че децата не са пречка в кариерата –
трите й номинации за награда „Оскар” несъмнено доказват това.
„Хората често ни питат каква е тайната на
нашия успешен брак. Без да твърдя, че съм експерт, мога да споделя това, което съм научила –
че е важно съпрузите да прекарват време сами.
Имаме къща, пълна с деца, но винаги сме се
старали да намерим начин да останем насаме”,
споделя Бенинг.
8. Уил Смит и Джейда Пинкет-Смит
Когато през 1994 г. Джейда Пинкет се явява
на прослушване за ролята на гаджето на героя
на Уил Смит в комедийния сериал „Свежият
принц от Бел Еър”, едва ли е предполагала, че
няма да спечели ролята, а сърцето на актьора.
Двамата започват да се срещат, влюбват се и се
женят през 1997 г.
Бракът на семейство Смит винаги е изглеждал непоклатим, но всъщност по-рано тази
година те разкриха, че са успели да се задържат заедно благодарение на множество брачни
консултанти. Това, което ги е спасило, е било
желанието да останат заедно и да изгладят проблемите, които съществуват във всяка връзка.

4. Том Ханкс и Рита Уилсън
След един неуспешен брак, Том Ханкс е
бил на път да се откаже завинаги от сериозните връзки, когато един ден на снимачната
площадка среща не просто нова колежка, но
и „жената, която го е накарала да повярва в
любовта”. Така той често описва изгората си,
с която са заедно от 1988 г.
„Хората често казват, че бракът изисква
много усилен труд. Не, не е така! Не и когато
наистина се разбираш с човека до себе си, кое-

площадки и го придружаваме почти навсякъде, за да прекарваме повече време заедно”, споделя Кира, която оборва още едно холивудско
клише – че успешната актриса не може да бъде
и успешна майка.
6. Джон Траволта и Кели Престън
Талантливата танцьорка Кели Престън въздишала по звездата от „Треска в събота вечер”
и „Брилянтин” много преди да се запознаят.
Дори споделила на танцовия си инструктор:
„Някой ден ще се омъжа за актьора от тези
филми!”. И точно като на кино, през 1989 г.
тя се мести в Калифорния и получава роля за
филм, в който играе и нейният идол. Двамата
се влюбват и сключват брак две години по-късно, а останалото е просто история.
През 2009 г. Джон и Кели преживяват
най-големия си страх – техният син, Джет,
умира при мистериозни обстоятелства едва на
16 години. Но и тази трагедия не помрачава непоклатимия им брак.
Траволта често споделя, че двамата са изградили успешна връзка, защото винаги, когато са имали проблем и са чувствали болка, са
сядали да разговарят и не са спирали докато не

9. Матю Бродерик и Сара Джесика Паркър
Солиден холивудски брак е и този на Матю
Бродерик и Сара Джесика Паркър. Звездата от
„Сексът и градът” се запознава с бъдещия си
съпруг благодарение на брат си, който е играл
на една театрална сцена с него. Двамата сключват брак през 1997 г. и имат три деца – един син
и две дъщери, които са близначки.
През 2014 г. Бродерик споделя, че тайната
на успешния му брак с Паркър се крие в това,
че преди всичко друго двамата са приятели,
разговарят често и си казват абсолютно всичко. Неговият съвет към двойките е следният:
„Просто не спирайте да разговаряте. Знам,
че това е клише, но тишината със сигурност не
е добра идея.”
10. Майкъл Дъглас и Катрин Зита-Джоунс
През 1998 г. британската красавица Катрин
Зита-Джоунс среща Майкъл Дъглас на филмов
фестивал във Франция. Въпреки че е с 24 години по-възрастен от нея, той бързо успява да
влезе под кожата й и една година по-късно двамата вече са сгодени. След още една сключват
брак и им се ражда първото дете.
Бракът на Зита-Джоунс и Дъглас не е преминал без препятствия, но въпреки това е оцелял. Двамата се разделят през 2010 г. и малко
след това Дъглас получава диагноза рак. По
същото време Зита-Джоунс лекува биполярно
разстройство. Двамата бързо осъзнават, че не
могат един без друг, и впоследствие се събират.
Интересен факт около тях е, че делят обща
рождена дата: 25 септември. Те винаги са тълкували това като знак от съдбата, а разликата в
годините – като нещо незначително.
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Публикуваха WiFi паролите
на всички летища в света

В

днешния забързан свят пътуванията за
мнозина са почти ежедневие - независимо дали по работа, или за почивка.
Понякога прекарваме часове по летищата
преди полет или в очакване на трансфер.
Често големите летища са защитили с пароли WiFi достъпа и той е платен. Вече обаче
съществува начин да влезете в мрежата на
всяко летище.
Блогърът и специалист по компютърна
сигурност Анил Полат е публикувал интерактивна карта, която разкрива паролите за
достъп до WiFi мрежите в множество летища по света, съобщава BusinessInsider. Картата се обновява редовно, като разчита на

A

pple представи новия Айфон 7, наричайки го най-добрия модел в историята на айфоните. Дългоочакваното
презентиране на телефона показа, че той разполага със съвсем нов бутон „home”, както и
камера, която е вече с две лещи. Това бе представено като „огромна стъпка” в мобилните
технологии.
Телефонът, който е водо- и прахоустой-

потвърдена информация, която се изпраща
от пътници. На нея са показани и летищата, които имат безплатен достъп до мрежата. Картата има също и приложения за iOS
и Android. Тя указва и къде точно има достъп до мррежата на самото летище. Някои
терминали имат обхват навсякъде, но други
само на определени места.
Авторът приема информация постоянно, защото летищата често сменят паролите
или обновяват имената на мрежите. Той се
старае да поддържа картата максимално актуална.
Картата можете да видите на адрес: Wireless Passwords From Airports

And Lounges Around The World https://www.google.com/maps/d/

чив, бе показан в Сан Франциско. По отношение на външния вид, Айфон 7 се различава много от предходния модел, като ще се
предлага в бяло, черно, златно и сребърно
покритие.
“Home” бутонът е чувствителен на допир
и не е механичен, обясниха още от компанията. Снимките ще иматe възможност да
оправяте в реално време, а изкуствената
светлина няма да ви пречи да взимате кадрите, които искате. Телефонът е със 60 %
по-голяма енергийна ефективност и живот
на батерията.
В България новият Айфон ще се продава
на цена от 899,99 с абонаментен план. Такава
ще е цената на апарата с 32GB памет, обявиха

от Теленор. Българският телеком оператор
качи на сайта си цените и тарифните планове,
на които ще се продават устройствата. Вече
текат предварителните записвания, а продажбите започнаха от 23 септември. Същото
устройство ще струва 46,99 лева на месец с
тарифен план Нонстоп 60,99. 128-гигабайтовият смартфон ще струва в брой 1069,99
лева и 55,99 лева на месец, със същия тарифен план. Устройството с най-голяма памет
- 256 гигабайта, ще се продава за 1239,99 лева
и 64,59 лева на изплащане. Новият iPhone 7
Plus с 32 GB от Теленор се продава на цени от
1099,99 лв. с договор за тарифен план Нонстоп с такса 40,99 лв. Цената без договор е
1749,99 лв.

Apple представи новия “Айфон 7”

Брюксел въвежда 5G мрежа за целия Европейски съюз

“Месинджър” с нова
олекотена версия

С

оциалната мрежа "Фейсбук" обяви, че
пуска нова, олекотена версия на приложението за чат "Месинджър". Тя се
казва Messenger Lite и е проектирана да работи с по-ниска интернет скорост и по-обикновени смартфони, които разполагат с Android,
предаде economic.bg.
Услугата е разработена за потребителите
в развиващите се страни. "Месинджър Лайт"
ще използва с близо 10 мегабайта по-малко,
отколкот 156-те на стандартната версия. Потребителите, използващи новата версия, ще
имат достъп до всички основни функциина
старата - получаване и изпращане на съобщения, снимки, стикери и линкове, но няма
да могат да се възползват от последната - ботовете, които "Фейсбук" въведе наскоро.
Новата версия ще се разпространява първо в Кения, Малайзия, Тунис, Венецуела и
Шри Ланка, като планът е броят на страните
да се увеличи постепенно през следващите
няколко месеца.

viewer?mid=1Z1dI8hoBZSJNWFx2xr_
MMxSxSxY&hl=en_US&usp=sharing

Брюксел ще стимулира изграждането
на 5G мрежи на територията на целия
Европейски съюз. Това обяви председателят на Европейската комисия ЖанКлод Юнкер в традиционната си годишна реч за състоянието на ЕС, предадоха
световните медии. Високоскоростният
интернет е предпоставка за успешна
икономика, тъй като е от полза както за
бизнеса, така и за обикновените граждани. Юнкер призова за пълно разгръщане на 5G мрежа в ЕС в рамките на
следващите 10 години, което вероятно
ще доведе до 2 млн. нови работни места.
ЕС ще продължи да работи за развитието на дигиталната икономика, като
стимулира бизнесът да инвестира в подобряване на свързаността в Европа.
Целта на Брюксел е да осигури безплатен безжичен интернет във всеки голям
град на държавите членки, тъй като всеки има право да се възползва от правото
на свързаност, независимо „къде живее

или колко печели“.
Юнкер предложи разширяване на
Инвестиционния план за Европа (известен още като План „Юнкер“) от 315
на 630 млрд. евро до 2022 г., в опит да
бъде даден допълнителен тласък на европейската икономика.„Инвестициите
означават работа. Днес предлагам удвояване на продължителността и силата
на нашия инвестиционен фонд“, заяви
Юнкер.
Планът, който е главната инициатива
на Комисията, ръководена от бившия
премиер на Люксембург, предвижда мобилизиране на средства от публични и
частни източници на финансиране, при
което всяко евро от публичните средства се използва за генерирането на допълнителни частни инвестиции, без да
се създава нов дълг. Така бизнесът ще се
включи още по-пълноценно в развитието на европейската икономика, пишат от
"Economic.bg".

Новото устройство
започна да дава
бъгове
Откриха първи дефект в iPhone 7
Plus, който води до "съскане" на телефона. Нередността се получава при
по-голямо натоварване, като съскането идва от самата дънна платка на
устройството, съобщава онлайн изданието ZDNet, цитирано от Vesti.bg.
Съскането може да се чуе дори когато телефонът е оставен на масата. То
се е проявило в смартфона на блогъра
Стивън Хакет след като той го преинсталирал. Той се е свързал с Apple, която веднага е сменила устройството.
Впоследствие и други потребители
съобщиха, че техните телефони съскат
при натоварване. Компанията е отказала коментар по темата.
Според онлайн изданието iMore
подобни звуци от iPhone не са нещо
ново. Изданието твърди, че е тествало
множество устройства на Apple, включително предишни версии на iPhone
и всички са издавали някакви звуци,
включително съскане. Все пак Apple
сменя устройствата на тези потребители. Може би компанията не иска да
рискува с недоволни клиенти.
Това е вторият проблем със смартфон от висок клас през последните
седмици. Galaxy Note 7 на Samsung пък
страда от дефект в батерията, който
може да доведе до експлодиране на
телефона. Компанията призова потребителите да не използват устройството и да отидат до близък сервизен
център, за да получат ново с отстранен
дефект.

Стигаме от Лондон до Манчестър за 18 минути!

В

исокоскоростен влак, който може да вземе разстоянието от Лондон до Манчестър само за 18 минути, скоро може да е
във Великобритания. Hyperloop ще се движи
под земята, а хората ще се возят в нещо като
мотриси на метрото, но много по-бързи.
Те ще вдигат над 500 мили в час. Две фирми
вече разработват технологията и са в разговори с великобританските власти за закупуване

на първите направени влакчета, пише Wired. Идеята е
само на концептуално ниво,
но е сигурно, че по нея ще започне да се работи скоро.
Вече е направен първи
тест с подобна разработка,
като превозното средство е
достигнало 115 мили в час.
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Изстреляни в Космоса: Лудогорец прибира € 20 млн.
Няма да разпродаваме за някое милионче, бие се в
гърдите Кирил Домусчиев

Ш

ампионът на България Лудогорец
се изстреля в Космоса. Поне що
се отнася до конкуренцията у
нас. “Орлите” вече летят толкова високо,
че едва ли някой от клубовете в България
може да ги настигне скоро. Само от началото на сезона тимът от Разград е заработил
умопомрачителните за нашите стандарти
16,5 млн. евро. По сметки на ръководството
сумата ще се покачи още.
“Дотук с маркетпула сме заработили
около 16,5 млн. евро. Оттам нататък зависи

колко точки ще вземем. Ориентировъчно
очакваме около 20 млн. евро”, заяви босът
на тима Кирил Домусчиев. “През зимата
няма да разпродадем отбора. Може да има
единични трансфери при добра цена. Не
можем да си позволим за някое милионче,
както правят други български клубове, да
разпродаваме наши играчи. Защото това ще
ни лиши догодина от едни 20 милиона евро.
Ако някой иска наш футболист, трябва да
извади сериозни пари”, отсече бизнесменът.
А оферти не липсва. “Интересът към
Джонатан Кафу е огромен.
Но ние ням да приемем под
10 млн. евро. В момента
дори и за тях се колебаем
дали са ни нужни. А и цената му се качва допълнително”, добави Домусчиев.
Лудогорец вече спечели 1 точка в Шампионската лига, след като изпусна победата в Базел (1:1).
Домакинството на Пари
Сен Жермен също беше
интересно, като Натаниел изведе “орлите” напред
в резултата, но след това

французите обърнаха за 2:1 след голове на
Матюиди и Кавани. При този резултат Козмин Моци изпусна дузпа, а в следващата
атака Кавани довърши домакините с трети
гол.
Въпреки класата и на Лудогорец, и на
ПСЖ, едва 17 000 зрители бяха на “Васил
Левски” в сряда вечерта миналата седмица. Това обаче не попречи на французите
да признаят силата на българите. “Трудно
се печели в България”, призна Насер Ел

Хелайфи, собственикът на ПСЖ, в чиято сметка място намират “скромните” 130
млрд. евро.
Катарецът показа нагледно с какво разполага, след като запази цял етаж на “Хилтън”…само за себе си. Отборът с всичките
звезди се ширеше на долния.
Хубавото е, че Лудогорец с бавни, но
последователни крачки се придвижва към
европейския елит. И в същото време лети
далече над останалите български клубове.

ЦСКА развя Т
бялото
знаме

Промени на
високо ниво
в Левски

реньорът на ЦСКА Едуард Йорданеско
призна, че “червените” са далеч от нивото, за да се борят за титлата на България още този сезон. Въпреки това румънецът и играчите му ще се борят до край.
"Задължен съм да мисля за титлата заради историята и традициите. Ако трябва да съм честен обаче, в момента нивото
не отговаря на конкурентоспособността,
която искам да имаме”, заяви Йорданеску
и добави, че големият проблем на тима му
е, че играчите му все още играят прекалено
индивидуално.
“Това не значи, че се отказваме от битката. В момента времето е най-големият ни
враг. Хората искат титлата, но дори и тази
година да не сме първи, догодина трябва
да сме сред фаворитите. Стоичков каза да
му се обадя, ако имам голям проблем. Надявам се да му звъня само, за да го чувам.
Иначе със собствениците се чувствам всеки ден. Стойчо Стоилов също много ми помага с неговите безценни съвети", добави
румънецът.

Л

евски има нов Управителен съвет. Адвокат Диана Иванова беше назначена
за изпълнителен директор, заменяйки
от поста Константин Баждеков. Последният
служи вярно на клуба от “Герена” повече от
17 години. Красимир Иванов пък ще изпълнява функциите на финансов директор.
Досега в Управителния съвет бяха Николай Илиев, който бе председател след напускането на Иво Тонев през лятото. Глас няма
да имат още Национален клуб на привържениците на Левски София (НКП), Тръст Синя
България, Гошо Гинчев, Илия Христов от
сдружение Сини сърца и „Междинна станция“ (фирмата на Иван и Андрей). “

Стоичков беше капитан на Европа

Х

ристо Стоичков направи истинско
шоу в китайския град Чонкин в благотворителния мач на звездите между
Европа и Южна Америка. Камата и Луиш
Фиго, бивши съотборници от Барселона,
бяха водещата сила на тима от Стария континент. Победата обаче бе за южноамериканците – 3:1.
Стоичков беше капитан на Европа и остана на терена 70 минути. Българинът подаде на Фиго за единствения гол на тима си,
„Обстановката беше страхотна, хората
в Китай показаха изключително уважение
към нас", разказа Стоичков за „Труд“. "Забавлявахме се на терена, видяхме се много
стари приятели. Резултатите в такива ма-

чове не са важни. Всичко
бе под знака
на приятелството,
на
много „Златни
топки“
и струващи
милиони във
времето футболисти. Хубаво е, че все
по-често има
поводи и да се
виждаме, и да
радваме хора-

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

Деси – 07415667932 ; 03300100125
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Нов “Парк де Пренс” нямаше
Франция надигра България след първоначален шок
Мишо Александров смълча трибуните за 1:0, после
“петлите” ни вкараха 4

С

трахът от нов “Парк де Пренс” не помогна на националния ни отбор за
световната квалификация с Франция
на “Стад дьо Франс”. 23 години по-късно разликата в класите е очевидна - “петлите” ни
обърнаха с лекота от 0:1 до 4:1 и започнаха
подхода си към Мондиал 2018 в Русия.
Мачът беше дебют на Петър Хубчев на
треньорския пост. Легендарният защитник,
който бе в състава на България на 17 ноември
1993 година, пък даде шанс за изява на още
двама пълни дебютанти - играчите на Левски
Димитър Пиргов и Георги Костадинов. Началото беше като от приказките. Георги Миланов проби по лявото крило, направи за смях
с каскада от финтове Бакари Саня, след което
бе спънат. Италианецът Лука Банти шокира
повече от 70 000 фенове по трибуните. Дузпа
за България! Михаил Александров довърши
нервите на французите с прецизно изпълне-

ние и даде сензационен аванс на нашите.
Следващите минути бяха истински шок
за тима на Дидие Дешан. “Петлите” държаха топката, но в предни позиции не правеха
нищо. После дойде бурята пред нашата врата,
след която инкасирахме 3 гола за 15 минути.
Първи почна Кевин Гамейро в 23-та, който
вкара с летящ плонж след подаване на грешника Бакари Саня отдясно. Само две по-късно Димитри Пайе опита центриране от дясното крило, но топката взе че влезе във вратата
на невнимаващия Владимир Стоянов.
В 38-та минута французите вече знаеха,
че всичко е в техните ръце. Третият гол също
бе подарък - на дебютанта Димитър Пиргов,
който “асистира” на Антоан Гризман, а голямата звезда на “петлите” само това и чакаше.
Последва клинично точен удар от границата
на наказателното поле и трети гол за Франция.

През второто полувреме имаше само един
отбор на терена. И то изключително голям.
Французите доказаха защо са смятани за №1
в Европа към момента, а Пол Погба и останалите демонстрираха самочувствие. Най-скъпият играч в историята на футбола изстреля
истинска бомба в 57-та минута, с която можеше да скъса мрежата или да спука гредата.
Не се получи, за късмет на Владо Стоянов.
Само две минути след това Гамейро вкара за

Дяков: Допуснахме леки голове

Домакините сипят комплименти

К

апитанът на България Светослав Дяков призна превъзходството на Франция, но добави, че тимът ни е
допуснал прекалено леки голове. “Класата на Франция
е сериозна, след като ни победиха така убедително. Много
леки голове допуснахме, но Франция е изключително силен отбор. Доста натежаха двата бързи гола, които вкараха
и обърнаха резултата. Опитахме се да играем футбол. Ако
бяхме задържали още малко нашата преднина, можеше да
се развие и по друг начин мачът, но е тежко. Тежко е след загуба. Силно се надявам да показваме тази агресия, желание
и хъс и в следващите мачове. Опитахме да се противопоставим не успяхме, важно е да се възстановим за следващия
мач срещу Швеция, който не е от класата на Франция“, заяви
полузащитникът.
Голмайсторът Михаил Александров добави: “Класите на
двата отбора е съвсем различна. Не можахме да се противопоставим на толкова висока сила. Излизаме срещу Швеция да се борим. Пределно мотивирани и концентрирани и
се надявам да направим една среща и да спечелим точки за
България. Трябва да се учим от грешките си. Имаше и хубави неща за нас, добри контраатаки направихме. Смятам, че
ако това оръжие го ползваме и занапред, ще се представяме
по-добре”.

Хубчев призна: Разликата беше огромна
Селекционерът на България Петър
Хубчев призна, че разликата с Франция
е огромна и добави, че не е видял пълно
раздаване от всичките си играчи. Специалистът дебютира начело на “лъвовете” след само няколко дни начело на
тима.
“В много малка степен видях желанието в отбора. Имаше го само в някои
момчета, не мога да отговоря защо. Мисля, че физически не можем да се мерим
с тоя отбор на Франция. Пак нещата
опират до желание, мъжество и професионализъм. Това ще го чистим тепърва.
Мачът започна добре за нас, точно както ние си го представяхме. Но твърде
малко време след гола се държахме така,

както искахме. Не бяхме агресивни, не бяхме близо до противника. Имаше напрежение и нервност”, недоволен бе Хубчев
след мача.
“Ако трябва да сме реалисти, разликата е много голяма и едва ли можем да се
сравняваме с Франция. Още по-голямо
желание искам да виждам от отбора в мача
с Швеция. Поне желание. Поне в 5-6 човека
видях това, което искам да виждам, а това
е много малко за един национален отбор.
Най-важната ми задача е да върна желанието. Сами разбирате, че имам страшно
малко време до мача в Швеция, а трябва да
гледам нещата в детайли. Видях и положителни неща, но не играхме въобще добре”,
каза още треньорът на България.

втори път след хубава атака и асистенция на
Гризман - 4:1 за домакините. До края “петлите” намалиха темпото, но въпреки това Блейс
Матюиди тресна гредата.
В крайна сметка шансовете на нашите остават, а гостуването на Швеция в понеделник
вечерта ще бъде много важно. “Лъвовете”
имат актив от 3 точки и са на 4-то място в
класирането на Група А. Лидери с по 4 са отборите на Холандия, Франция и Швеция.

М П Р

Като отлични домакини се
представиха французите и след
мача с България. Треньорското ръководство и играчите на
тима поздравиха нашите за доброто им представяне, въпреки загубата на “лъвовете” с 1:4.
“Не беше лесна победата,
получихме гол в началото, но
после вкарахме три. На международно ниво няма как да има
лесни мачове. Ще се опитаме
да вкарваме повече, сега искахме да вкараме повече на
З Т
България, но
0 4т.
този резултат е добър
0 4т.
за нас. Труд-

1. Холандия

2 1

1

2. Франция

2 1

1

3. Швеция

2 1

1

4. България

2 1

1

1 3т.

5. Беларус

2 1

1

0 1т.

6. Люксембург 2 1

1

2 0т.

0 4т.

но е да говоря за България,
играха добре момчетата, бях
ги гледал и преди. Вие сте добър отбор с технични играчи
с качества, но тази вечер ви
беше трудно срещу нас", заяви
треньорът на Франция Дидие
Дешан.
Димитри Пайе, който
вкара ценният втори гол за
“петлите” добави: “Не се паникьосахме след дузпата за
България и продължихме да
играем в нашия стил. Победата ни бе нужна след нулевото
равенство на старта срещу
Беларус. Има още какво да подобряваме, квалификациите
едва сега започват”.

Гришо се завърна
Григор Димитров започна да връща позагубените си позиции в света на тениса.
Българинът все още е смятан за един от
най-ярките таланти, но лесно вниманието му е приковано не към корта, а доста
по-встрани. Първо беше Мария Шарапова, а сега и поп дивата Никол Шерцингер.
И двете сексбомби. И двете какички.
Заговори се, че именно заради това успехите му в професията намаляват.
Е, в последната седмица Гришо показа, че най-накрая е намерил баланс.
Вчера най-добрият ни тенисист игра
финал на Откритото първенство на
Китай по тенис. Да, загуби с 4:6 и 6:7 от
Анди Мъри, но показа, че е жив. Че не
се е отказал от мечтата си - преследването на световния връх.
По пътя си към финала наш Григор
преодоля Рафаел Надал. Да, Матадора
от Майорка, срещу когото досега не
бе взимал и сет. успя да спре устрема
и на намиращия се в прекрасна форма
французин Лука Пуй. Но най-важното
е, че линията е възходяща.
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Другата България в Париж
От Екзекутора на “петлите” не остана и помен
Христо Денев

В

живота няма второ полувреме, но във
футбола има. Ако приемем, че първото
в сблъсъка между Франция и България
беше през далечната вече 1993 година и беше
категорично спечелено от нашите “лъвове”, то
второто го писахме в графата на “петлите”. 23
години по-късно реалностите са огромни, а от
поколението на Ицо, Емо, Любо и Боби следата е все по-малка. На терена никаква!
Цяла седмица медиите във Франция зовяха
за реванш преди световната квалификация с
България. Реванш, който момчетата на Дидие
Дешан трябваше да вземат заради онзи болезнен спомен от 17 ноември 1993 година на
“Парк де Пренс”. Да, някои от тях дори не са
били родени тогава, но пресата помни горчивината от тази студена за французите ноемврийска вечер. Горчилката още е някъде там в
организма дори на нормалните хора.
“Помня, разбира се, онзи мач от 1993 година. Ужасният мач! Помня го, но не ми се
иска, защото това беше травмиращо за цялата френска нация”, заяви Антоан, с когото си
размених няколко приказки на една от парижките гари. Висок, строен, със спортна физика,
приличащ на баскетболист от НБА Антоан
никога няма да забрави вечерта на 17 ноември. “Бях на “Парк де Пренс” и никога повече
не видях тази мрачна обстановка. Стадион във
Франция никога не е бил толкова травмиращо
тих. Беше истински ужас, но нашата федерация успя да се съвземе и след този мач да вкара
футболът ни в друго ниво. Сега имаме много
добър отбор, който е способен на страхотни
неща. Включително да вземе световната титла
през 2018 година.
Следващият ми събеседник Набил знае от
разказите на родителите си за случилото се на
“Парк де Пренс” преди 23 години. По обясними причини, бил е едва на годинка в тази велика за българския футбол вечер. “Чувал съм от
близки и познати за шока, който сме изпитали
ние французите. България е имала невероятен
отбор и по-късно го доказва на Световното
първенство в САЩ. Сега обаче е по-различно

а в световния елит
За последно Гришо беше в Топ 20 на световния елит през септември 2015 година.
От днес вече е 15-ти, което все още е далеч
от високите му цели. Успя с високите “постижения” в личния си живот. Вече е време
да започне и на корта. А на нас ни остава да
кажем само едно: “Мачкай Гришо!”.

и ще ви бием с поне 2 гола разлика. Просто сме
по-добрият отбор”, обясни Набил и трябва да
му признаем, прав е в думите си.
Отивайки към новата арена на сблъсъка
между Франция и България - бижуто “Стад
дьо Франс” се замислих какво ли са чувствали
момчетата от Пеневата чета преди 23 години.
И какво чувстват Ивелин Попов и компания
сега. Приликите между двата отбора почти ги
няма. Сещам се за една съществена - и преди
23 години, и сега шофьор на националния ни
отбор в Париж е португалецът Едуардо, който
работи с френската футболна федерация. Назад във времето португалецът донесе късмет
на нашите, но щеше ли да бъде така 7 октомври 2016 година.
Отговорът беше очакван. А имаше минути,
в които се размечтахме, докато французите
изтръпнаха. Голът на Михаил Александров
от дузпа в 6-та минута върна спомените на 70
000 на стадиона и милиони пред телевизора.
За нас, че Господ може отново да е българин.
За тях, че българските “лъвове” могат да хапят
и дращят много силно. Шамарът беше звучен,
но “петлите” се съвзеха. И то как! Само за 15
минути, къде с късмет, къде с майсторство,
Франция си свърши работата. През втората
част вкара и четвърти гол, за да довърши нашите. И да заличи спомена за “Парк де Пренс”.
Реалността е ясно. Франция, поне в моите
очи, е отбор №1 в Европа. Въпреки че загуби
финала на Европейското от Португалия (0:1 в
продълженията). Този отбор на Дидие Дешан
има всичко необходимо - мощ и физическо
присъствие на терена (в изобилие), техника,
прекрасни изпълнители и колектив, способен
на много. Да, бяха поразклатени французите с
тази ранна дузпа, но след това на терена имаше само един отбор. Отбор, който дори си позволи да намали оборотите, за да не стане още
по-грозно за националния ни отбор.
След края на срещата си дадох сметка срещу какви футболисти трябваше да се изправят българите. Повярвайте ми, хвана ме шубе,
когато в микс зоната покрай нас минаха Пол
Погба, Муса Сисоко и останалите. Погба е с
физика на велик атлет. От тези като Майкъл
Джордан и Юсейн Болд. Величествена фигура, с очертано всяко мускулче по тялото му.
Сисоко пък бе поне четирикрилен гардероб.
Замечтах се да го видя срещу мен на терена в
борба за топката. После бързо ми мина. Вече
не исках да го видя никога в противниковия
отбор. Същото се отнася за Рафаел Варан, Лоран Кошчиелни и Блейс Матюиди.
Дойде ред на голямата звезда на Франция.
Антоан Гризман! Нападателят, станал голмайстор на Европейското първенство с 6 попадения и носител на приза за най-добър играч на
турнира. Убиец с лице на дете. Гледаш го един
миличък, усмихнат, свит….но знаеш, че е истински хищник на зеления килим. Наказва и
най-малката грешка. Кошмар!
Ето това е разликата в поколенията, в методите…в реалността. Развитието на футбола ни
спря там някъде, на 17 ноември 1993 година.
Имахме отбор още няколко години след това,
но толкова. Типично по български, решихме,
че сме на покрива на света. Докато свалените
на земята французи и по-късно германци си
взеха бележка, запретнаха ръкави и се хванаха
за работа. Време е да го направим и ние. За да
може някой ден отново да изпитаме емоциите
от онази вечер, когато Господ беше българин,
а Емил Костадинов стана Екзекутора на “петлите”.

Спорт 29
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Овен (21.03 – 21.04)

Телец (22.04 – 21.05)

Близнаци (22.05 – 21.06)

Рак (22.06 – 21.07)

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

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

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

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

Лъв (22.07 – 22.08)

Дева (23.08 – 22.09)

Везни (23.09 – 22.10)

Скорпион (23.10 – 22.11)

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

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

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

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

Стрелец (24.11 – 21.12)

Козирог (22.12 – 20.01)

Водолей (21.01 – 19.02)

Риби (20.02 – 20.03)

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

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

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

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

Дезинфекция, Дезинсекция, Дератизация
Дезинфекция, Дезинсекция, Дератизация
Pest Control
London
e фирма,
лицензирана
Pest Control
London
e фирма, лицензирана
да извършва
професионално
унищожаване
дървеници,
да извършва
професионално
унищожаване нана
дървеници,
различни
насекоми,
кактоиина
на други
други вредители.
различни
насекоми,
както
вредители.

Mobile: 07477070461
Free tel: 033 001 001 003
7477070461
http://www.pest-control.uk.com

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

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

Средно Судоку

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

Трудно Судоку

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

Квартири

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

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

наем, три месеца договор за наем.
Договорът е официален документ
за UK.
Квартири Лондон предлага посрещане на хора от летища, гари
и стейшъни на преференциални
цени за всички наши клиенти!
Също така, предлагаме транспортиране на багаж, товари и мебели
при смяна на квартирата, момчета
за носене на багаж.
Дава се под наем двойнa стаяв
района на EDMONTON GREN .
Стаята разполага със две единични легла , гардероб шкафчета .
Всички стаи обезопасени с ключалки , в къщата има булсатком и
интернет .една баня с две тоалетни. Кухнята е оборудвана с четири хладилника печка ,пералня и
други. Къщата разполага с много
просторен двор .Къщата се намира
в района на EDMONTON GREN с
удобен транспорт и много магазини . Всичко това срещу 130 паунда
на седмица .Плаща се две седмици
депозит и две седмици предплата.
В цената влизат всички сметки (
билове) препарати и консумативи
. Държи се на ред и хигиена Тел.за
връзка : 07737976444-Тошо,0757521-22-86 или 074-28-40-28-00 Ива

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

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

Компютри
Преинсталация на Windows, £20
07450781823

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

