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р Пламен Орешарски На свирките и клаксоните. Пътната обстановка 
ще се влоши, но пък протестите ще станат тихи.

На коктейлите. Да му мислят тия, дето му 
искат оставката, както и светските лъвове.

На социологическите прогнози. Агенциите ще минат 
към метеорологични и ще наблягат на код  „червено”.

На литературните класици. Книгите им обикновено 
са дебели, а учениците и без това са претоварени.
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Еквадорският президент Рафаел Кореа поиска закриване на вестниците. 
В Туитър обяснението му звучеше еко („...ако са само в интернет, ще спасим дървета”), 
но според медии причината са журналистическите критики към управлението му.

Източник: Economist Intelligence Unit

10-ТЕ НАЙ-СКЪПИ ЗА ЖИВЕЕНЕ ГРАДОВЕ В СВЕТА КЪМ ДЕКЕМВРИ 2012 Г.*
 в %

* данните са в проценти, като за 100% е приета стойността на живота в Ню Йорк
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България навлиза стремглаво във 
втори строителен бум. 

Този път – партиен. В Реформатор-
ския блок не останаха свободни апар-
таменти и ще се наложи да го 
дострояват. Една патриотична пар-
тия пък набързо беше преустроена в 
мол и вече отдава търговски площи. 
При това успешно. Както е казал кла-
сикът - къщи, хора, салтанати всякак-
ви. Но най-големият салтанат се зада-
ва от Етрополе. Там щели да строят 
партийно риалити шоу. 

Откакто бившият земеделски 
министър Найденов разкри помисли-
те си (и малките си нужди) пред 
микрофоните в Банкя, никой не може 
да го върне в задкулисието. Човекът 
се превърна в душевен нудист. Благо-
дарение на тези необратими проме-
ни се разбра, че проектът, известен 
като ГЕРБ-2, в който Миро играе 
решаваща роля, ще бъде най-прозрач-
ният партиен продукт. Решенията 
на бъдещата партия щели да се взе-
мат колективно чрез гласуване в 
интернет, а населението да ги следи 
в реално време. “Като в риали 
шоуто “Мюзик айдъл!”, конкретизи-
ра Найденов. Неочакваният пример 
си има обяснение. Първо, Миро си е 
вадил хляба като певец по сватби, и 
второ, музикалният формат явно не 
му създава чувство за преследване. 
Друго е да беше казал “Биг Брадър”. 
Веднага щеше да му се яви сянката 
на Цветанов. 

Засега не се знае дали учредителите 
ще търсят ново жури, или ще се съгла-
сят Фънки да ги юрка, а Мара Отва-

рачката да коригира музикалните им 
фрази.

Впрочем музиката е обсебила и друг 
строител на новия проект. “Ако 
Бойко Борисов вземе партията в свои 
ръце, тя би изглеждала с един тон по-
добре”, твърди Емил Димитров и ни 
остава да гадаем какъв е този тон. 
Явно става въпрос за музикален, не за 
Искра Фидосова.

Засега новата формация се кани да 
обърка социолозите, в частност Мира 
Радева, според която шансовете на 
партията ще зависят от харизмата 
на бъдещият є лидер. Да, ама не! 
Защото в ГЕРБ-2 са приготвили изне-
нада – няма да има лидер, няма да му 
се мери рейтингът. Вместо председа-
тел ще има управителен съвет от 
9-11 нови лица. Старите муцуни ще 
бъдат лустрирани. За тях се създава 
Клуб на ветераните. Участниците в 
него щели да декларират, че няма да 
участват в изпълнителната власт. 
Това е най-изпълнимото обещание, 
което някога е давано. 

Предимството на неродената пар-
тия пред бъдещата засега е в името. 
ГЕРБ-2 носи разпознаваемост. А какво 
ще носи новото име? Според учреди-
телите то ще бъде кратка абревиа-
тура от 5 букви, ще бъде провока-
тивно и изключително силно. Според 
допълнителните жокери щяло да 
започва с Б и да завършва на гласна 
буква. 

А гласните са само шест. Една от 
тях е О.

Ако е от пет букви, започва с Б и 
завършва на О, няма начин да не е... 
Познахте!

 БОЙКО!  

Започва с Б и
завършва на О


