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Трудно ми е да видя да се очертава 
слънчевият ден на левицата...

Лидерът на АБВ в оставка
Георги Първанов охлажда 

курортистите от БСП с неблагоприятна 
прогноза за времето след семинара им

в комплекса “Слънчев ден”

Да събереш БОРКОР и комисията за кон-
фликт на интереси в една антикорупционна 
агенция, е като да смесиш олио и вода - 
сместа за нищо не става.

Ген. Румен Миланов прави
разлика между алхимията

и борбата с корупцията

Освен на американска подкрепа за втори 
мандат възможно е Плевнелиев да разчита 
на подкрепа и от страна на Реформатор-
ския блок. Не бива обаче да се забравя 
следното - блокът е наследник на СДС. 
А със седесарите да се прави нещо с две-
годишен замисъл е много деликатно. 
В последния момент се скарват или става 
някаква изненада.

Според социолога Андрей Райчев
вторият мандат на президента 

е като втори тото шанс

Сега се дават по 12 лева на глава електо-
рален добитък и ако стадото се увеличи с 
1 милион глави, стават 12 милиона лева. На 
година. Нарочно използвам “глави доби-
тък”, защото човек, който сам си иска осте-
на, си е роб и не е годен за демокрация.

Заради партийните субсидии 
публицистът Валери Найденов бичува 

избирателите с патоса на Ботев

Сърница стана или бе превърната в “цен-
търа на България”. За нея се говореше и в 
парламента. Сипеха се анализи все едно се 
избираше кмет на Берлин... Радан Кънев в 
ролята на “Зайченцето бяло” веднага се 
хвърли да оказва подкрепа на батковците 
от ГЕРБ. Повече от половината избиратели 
на т.нар. Реформаторски блок обаче гласу-
ваха за ДПС и това се вижда от резултатите 
с невъоръжено око. Ако се чудите защо, 
отговорът е прост - хората се отказаха да 
бъдат експонирани като опитни мишки в 
национален аквариум...

Приключенията на реформаторите 
в близката горица с една Сърница, 

описани от политолога Арман Бабикян

Европа е “бавна”, тромава. Както казва 
Ги Верхофстад, живеем отново във век на 
империи и на градове държави. САЩ, 
Китай, Русия, Индия са империи, а ЕС е 
разбит и слаб и има единствен град държа-
ва - финансовия център Лондон. Ако про-
дължава така, в идните 10-15 години ЕС 
няма да има нито една държава - предста-
вителка на Г-8, а след 30-ина години ще 
изпадне и от Г-20.

Бившият зам.-министър на финансите 
Любомир Дацов е на път да изкара акъла 

на еврооптимистите

Най-скъпото евро
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Порция здравословен песимизъм от 
психиатъра д-р Николай Михайлов:

Атомни маймунджилъци във в. “Стандарт”

Политиците ще си отдъхнат след заглавието на 
в. “Преса”

В. “Новинар” изготвя нестандартни CV-та
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В тая късна либерална 
цивилизация въпросът 
за надеждата и 
оптимизма се поставя 
остро, защото витае едно 
впечатление за 
изчерпаност на тази 
цивилизация, а оттам и 
за едно засекретено, 

стаено униние. Това униние по парадокс 
прави хората някак си изтерзано и 
невротично бодри. Оптимистични на 
невротична почва, тъй да се каже. Прекалено 
ободреният човек е подозрителен. В Новинар” изготвя нестандартни CV та


