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Ако синът ми е съгрешил, искам да поне-
се цялата отговорност на закона. Аз смятам, 
че вина имаме и аз, и неговата бивша майка.
Депутатът от ГЕРБ Лъчезар Иванов признава, 

че разпадът в  семейството му е пълен

Специално Ричард Ран според мен бе 
поканен за манекен на капитализма и на 
реформите у нас заради превръзката на 
окото. Това го прави по-живописен и неза-
бравим за българското население. Нали утре 
някой трябва да поеме вината. Тогава ще 
кажат – помните ли го онзи пират?

Журналистът Валери Найденов 
за символиката на прехода

Социологическо проучване показа, че 
близо 60 на сто от населението предпочитат 
авторитарното еднолично управление. 
Може би причината е желанието на хората 
измишльотините да се произвеждат на едно 
място, вместо да  ги ръси всеки министър 
или депутат.

Кеворк Кеворкян е съзрял въжделения 
за конституционни реформи

Претенциите на Путин стигат и до Север-
ния полюс. При разтапянето на ледените 
шапки той се превръща в сериозен стратеги-
чески път плюс подморските богатства, които 
са под дъното на Северния океан. Въпрос на 
време е кога Путин ще възстанови претенци-
ите си към Аляска и ще каже, че по погрешка 
Русия е продала Аляска на САЩ. 

Бившият външен министър Соломон Паси 
съзира връзка между глобалното 
затопляне и глобалните амбиции 

на руския президент

Влизането на висши политици в затвора 
означава допълнителен разход на публич-
ни средства. За един висш политик наказа-
нието медията да не се занимава с него и 
той да няма достъп до публични средства 
чрез властта е много по-голямо от това да 
го сложим в затвора и той примерно да 
прави детски креватчета.

Банкерът Левон Хампарцумян 
предлага изменения и допълнения 

на Наказателния кодекс

В модно отношение г-жа Анна Сендова е 
все още онази кокетна гимназистка, каквито 
са бивали също Дража Вълчева или Станка 
Пенчева. Затова освен модно списание є 
препоръчвам да си купи и календар. Макар 
блузката є да излъчва зелена светлина, тя 
все още я държи на жълто и не я пропуска 
да мине в ХХI век.

Със или без фуражка, палка и белезници 
Евгени Минчев е винаги готов да регулира 

модните тенденции 

Всички сме бедни в тази държава. И бизне-
сът ни е беден. Аз съм образована жена, а 
заплатата ми като изпълнителен директор на 
холдинг е 4000 лева. Моите съученички в 
чужбина взимат по 10 000–12 000 евро. Авто-
мобилът ми “Майбах” вече е на 10 години.
Кандидатът за евродепутат Евгения Банева 

дава железни аргументи защо 
трябва да е в следващия ЕП
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В името на каузата председателят на ДСБ 
Радан Кънев е готов да жертва и тена си:

Ако се борехме 
само за едно 
място в ЕП, щях 
ли да съм в 
телевизионното 
студио в 
днешния 
слънчев неделен 
следобед? Щях 
да съм на 
Витоша с детето. Поява на Кукуригусклан съзира в. “Стандарт”

В. “Монитор” кръжи над Руски паметник с хро-
нометър в ръка 

В. “Новинар” не казва той ли ще се изруси, или 
тя ще тръгне с порнозвезди
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