
Гласовете (на чле-
новете на новата 
партия) ще се сле-
дят в реално 
време като в 
“Мюзик айдъл”.
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Абсолютно безпочвени са обвиненията, 
които се тиражират срещу президента – 
послушен, президент разединител, мразещ 
бедните. 

Росен Пленвелиев търси своето място 
в историята. “Обединител” е цар Борис III, 

за президента остава 
“непослушен сиромахомил”

Знае се, че са изнесени милиарди. Десетки 
милиарди или дори стотици милиарди! Защо 
няма нито един човек, хванат за ушите за 
тази работа? 

Щом и математик от ранга на 
акад. Благовест Сендов не може да преброи 

милиардите, значи наистина са много 

Да се използва ЕС за смокинов лист, не е 
много добре. 

Бившият еврокомисар Меглена Кунева
го знае най-добре 

Ще се отдам на организационна работа в 
централата, а в събота и неделя ще отскачам 
къде за лов на хвъркат дивеч, тук-там ще се 
отдам и на новото си хоби – ще кльонкаме по 
Дунав. Това е един метод за улов на сом. 

Лютви Местан дава мощен тласък на 
партийната линия за ваканцуване 

Ако миньорите дойдат с винкелите да под-
крепят твоите политически щения, те свобод-
ни и демократични граждани ли са? Ако дой-
дат да подкрепят не твоите, то заблудени и 
примитивни селяни ли са? 

Поетът и публицист Бойко Ламбовски 
за ролята на винкела в 

диалектическия материализъм 

Не съм гледала всички серии на предава-
нето “Мис България 2013”. Би било издева-
телство над добрия вкус и психичното здра-
ве. Дори не обсъждам общата култура на тези 
млади жени. Да смяташ, че Желю Желев е 
певец, е невежество. Но да наричаш съперни-
ците си в ефир с имена, които биха изчервили 
дори рапиращ гинеколог, е много тъжно. 

Главният редактор на “Жената днес”
Ана Клисарска изтръпва при 

мисълта за жената утре  

Коя е най-важната цел на човешкото съще-
ство след плюскането? Това е предаването 
на гените по-нататък, оцеляването на вида. 
Нали така? Е, точно това нещо ромското насе-
ление го прави около 100 пъти по-успешно 
от високообразованите българи. И 10 пъти 
по-успешно от турците. Значи образованието 
ни убива като вид. 

Журналистът Валери Найденов решително 
се вмества между Дарвин и Макаренко 

В оптимистичния вариант се очертава загу-
ба между 20 и 25 милиона, но пак повтарям – 
до края на годината има достатъчно време…

Аксиома на министър Хасан Адемов: 
в работата с еврофондове времето е 

пропорционално на очакваните пари и 
обратнопропорционално на загубените 

Най-старата в Европа
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Политика в риалити формат готви 
бившият земеделски министър Мирослав 
Найденов:   

Искат заплати, а ходят за риба в работно време, 
възмущава се “Стандарт”

Съветът на 
“Монитор” 
отприщва 

етилови фантазии
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“Новинар” не информира за най-важното: от 
кой магазин я е купил извергът


