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Момичета, мислете, животът продължа-
ва. Това, че имате модерни дънки, хубаво 
дупенце и две висши образования, не 
значи, че сте кой знае какво, защото някои 
от вас не знаят коя е столицата на Велико-
британия. Младите са откъснати от живота, 
а той е това - жената и мъжът и между тях 
децата. 

Сексологът д-р Илия Врабчев раздава 
съвети за спасение от демографската криза

Видях една сутрин тъмната сила как се 
струпва като облак върху самия парламент, 
материализира се като дявол и казва, че 
самият парламент и министерството са го 
повикали. Дяволът гореше парите. 

Ясновидката Николета е готова 
за министерски кадър в 

ресор “Бедствия и аварии” 

Не мога да гледам филми, когато съм 
надрусана. Имаше филми, за които съм си 
казвала, че са най-доброто, което някога 
съм виждала. Но когато после ги гледах в 
трезво състояние, си казвах - как може да 
съм мислила така.

За 77-годишната актриса Джейн Фонда 
киното вече не е това, което беше 

Аз от малък съм свикнал да съм по вест-
ниците. Знаете ли, че когато съм се родил 
през декември 1945-а, съм бил обявен за 
най-тежкото бебе, родено през тази година 
- 5 килограма и 525 грама. Публикували и 
снимката ми в “Народно здраве”. Така че 
не ме плашат коментарите за мен.

Шефът на НИМ Божидар Димитров 
е белязан по рождение да е в центъра

 на вниманието на медиите

Благодаря на колежката Мая Манолова 
за тези банкноти. Чувствам се жив кла-
сик. Може би премиерът малко ще ревну-
ва, че не той е на банкнотата, а аз. Но 
обикновено на парите те слагат 100 годи-
ни след смъртта. 
Финансовият министър Владислав Горанов 

се нареди сред малцината щастливци, 
увековечени приживе

Филип Димитров ли беше десен? Смях 
в залата! Та той уби българската частна 
собственост на село. Иван Костов ли е 
десен? Спомнете си приватизацията му - 
по-лява и по-левашка не може да бъде. 
Или сега Борисов - кое му е дясното на 
него? Харченето на пари си е пар ексе-
ланс лява политика. 

Социологът Кънчо Стойчев за безпътната 
политическа система

В учебниците на децата днес се предлага 
захаросана, напудрена история, в която 
миризмата на кръв е залята с един сироп. 

Уроците по българска история са 
с невярно съдържание според 

Васил Василев, председател на 
общобългарския комитет “Васил Левски”

Голямото теглене
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Бившият конституционен съдия 
Георги Марков хвърля боб:

В. “Телеграф” 
разигра на 

живо филма 
“Челюсти”

Ето какво става, когато дрехите решат 
да захвърлят хората, разкрива в. “24 часа”

В. “Стандарт” откри българския аналог 
на гръцката левица

Сигурен съм, че 
ако бъде осъден 
Цветанов, г-н 
Борисов, който е 
джентълмен, има 
високо чувство 
за справедливост 
и е генерал, 
който държи на 
честта на пагона, 
ще трябва да се 
яви и да стане 
президент, за да 
го помилва.”©
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