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Бойко Борисов е хубав мъж. Това го 
признава всяка жена. Факт е! Но ние няма да 
спим с него, а ще очакваме да ни води към 
светли бъднини, както ни обещава. Къде му е 
обаче програмата, идеите, стратегията за това 
как ще управлява?

Певицата и кандидат-депутат
Николина Чакърдъкова внася еротичен 

елемент в предизборната борба

Като човек вегетарианец и два пъти народен 
представител изпитвам ужас от емоциите и 
особената агресия, която се разгръща при 
реденето на листите.
Почетният професор от НБУ Михаил Неделчев

е стреснат от апетита на сините хищници

На дълбоки глътки консумирам въздуха на 
свободните дни преди изборите и другите 
туршии. Нямам покани за светски и 
политически изяви, ако не броим флирта с 
продавачките на зеленчуковия пазар в 
събота.

Бившият културен министър
Петър Стоянович е готов да затвори 

амбициите си в буркани като зимнина 

Състоянието на политичeската класа в 
България е по-тежко и от това на КТБ. Ако 
партийната система беше като банковата, 
избирателите още щяха да се редят на 
опашка пред централите на управляващите.

Медийният експерт Георги Лозанов
напомня, че почти не са останали депозити 

в основните цветове 

Възхитително! Между руините на 
наводненото Ларго се пускат лодки и 
облечени в старовремски костюми туристи 
гребат с мечове сред отломките на историята. 
Гондолиери с копия вместо с гребла возят 
пътници, пеят “Край Босфора...” и спират 
пред специално изградени барчета в 
дорийски стил, където млади прабългарки 
предлагат вино в черепи. Бутафорни трупове 
на византийци се носят по течението. Под 
водата бълбукат храбри славяни и дишат 
през шнорхели от тръстика, за да издебнат 
врага в гръб...

Режисьорът Теди Москов гради вдъхновена 
културно-историческа антиутопия

За 90 процента от българските мъже е много 
важно да има топла супа. Хайде да я наречем 
шкембе чорба. Всъщност за левскарите е 
супа, понеже не обичат чорба... Старите хора 
са го казали – най-лошото нещо на света е да 
ядеш студена чорба и да легнеш до заспала 
жена.

Готвачът Иван Звездев опитва да приготви 
нещо от народопсихологията

Националният отбор не е изтрезвител! Ние с 
Георги Глушков не сме пъдари, да се крием 
по ъглите и да ги дебнем, за да ги прибираме 
от дискотеките.

Изстрадано прозрение на Георги Младенов, 
селекционер на младежкия отбор по 

баскетбол на България 

Сам юнак на коня
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Екссъпругата на руския президент
Людмила Александровна добавя хорър 
щрих към неговия портрет:

В. “Стандарт” търси уфолози за дешифрирането

В. “Новинар” информира за изобретението на века

В. “Телеграф” изследва следи от лава по Бас-
тилията

Путин не пие. 
Не ме е бил. 
Но е вампир, 
който изсмуква-
ше силите ми.


