ХУДОЖНИК ИВАЙЛО ЦВЕТКОВ

Трябва да е ясно, че ако Бойко не освободи Цецо, Цецо ще освободи Бойко.
Депутатът Румен Петков се пита по
ленински “Кой кого?”
Аз не познавам по-честен човек от
Цветан Цветанов. Само майка ми, която е
престъпно чист човек.
Певецът Веселин Маринов сваля
подозренията към вътрешния министър
Цялата страна слуша звукозаписната
компания на Трактора. Преди си мислехме,
че е зле, че хората слушат “Пайнер”, а сега
се оказа, че е много по-зле да слушат продукцията на Трактора.
Тв водещият Емил Кошлуков за новите
музикални тенденции
Яне Янев е феномен в политиката, който
може би някой ден ще бъде изучаван.
Защото е различен. Като казвам различен,
нямам предвид обратен, както някои се
опитват да го изкарат.
Лидерът на РЗС предизвиква
научен интерес у почетния си
симпатизант доц. Алексей Петров
Ако Първанов не покаже, че той все още
е политически играч, и на президентските
избори се окаже, че е просто един тичащ
покрай терена наблюдател с 1.5% за АБВ,
оттам нататък за него следват мемоари,
лов и фондация.
Политологът Огнян Минчев е надникнал
в нерадостните пенсионерски дни
на един президент
Дисертацията на Бойко Борисов се
оказа един от най-недостъпните документи
в държавата. Търсих я три месеца, а когато
я намерих, пътят към нея се оказа миниран. Затова пък мястото, където е скрита, е
истинска съкровищница – нещо като пещерата на Али Баба... Вътре имаше следи от
мишки. Поради тежкото си финансово състояние БАН не може да осигури щатна
котка.
Посегателство срещу националното
научно наследство е разкрил
журналистът Крум Благов

Годината на заека
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Ексдепутатът
Любен Дилов-син
за интимната
връзка между
властта и народа:

Лексикален
принос към
СРС гейтовете
от в. “Стандарт”

В. “24 часа” и премиерът са на едно мнение за
пацифистката мисия на арабското барбекю
Държавата ни е прозрачна, открита.
Държава, в която елит и избиратели нямат
тайни помежду си. Държава, в която държавниците често ходят сред народа. Ходят по
голяма нужда, ходят и по малка нужда.
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Световната
продоволствена
криза не
тревожи
в. “Сега”

Усещанията ми за българското общество
днес са като за занемарен аквариум - силно
замърсен и зле оросяван с кислород. В
нашия аквариум рибките са недохранени,
болни, опърпани, все по-вяли, на дъното се
търкалят доста поизгнили трупове...
Социалният антрополог
Харалан Александров анализира
сериала “Стъклен дом”
“Свинският хумор” е по-опасен от “свинския грип” – поразява мозъка и води до
опростачване. Добрата новина е, че има
лечебно средство против него – при първи
симптоми трябва да се изключи телевизорът и да се отвори смешна книга.
Михаил Вешим, гл. редактор на в. “Стършел”,
предлага рецепта за самолечение

