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Сезонът на илюзиите свърши, да 
видим кои от цветовете ще станат 
цветя, кои тикви. 

Даниел Вълчев от “България на 
гражданите” започва национално

преброяване на резултатите 
от реформите

Никога не е късно да допринесеш за 
решаването на демографския проблем 
на страната.

За лидера на “Атака” 
Волен Сидеров няма 

невъзможни неща

Взели сме всички мерки с всички 
служби, но трябва да се знае, че все 
пак може да се срине някоя електрон-
на система, да спре токът, да изтече 
информация, да бъде измъкната. Но аз 
силно вярвам, че всичко ще бъде мак-
симално добре подготвено и рисковете 
сведени до минимум.

Образователният министър 
проф. Тодор Танев вече разчита и на 
ДАНС да опази тестовете за матурите

Нямам намерение да ставам кмет на 
София, папа на Рим, генерален секре-
тар на НАТО или нещо друго. Честно, 
откровено отговарям за пореден път, 
за да няма съмнения. 

Министърът на здравеопазването 
Петър Москов е убеден, че си

 тежи на мястото 

Първите оръдия на труда били оръ-
жията. Първата човешка проява била 
убийството и то е в човешката приро-
да. Ала за лов първобитният човек 
трябвало да се организира в човешка 
глутница, както правят вълците. Чове-
кът станал социално животно. Измис-
лил правосъдието: Ти си най-силният в 
нашата глутница, за теб най-хубавата 
мръвка. Но ако разбиеш черепа на друг 
от нашето племе и му награбиш самка-
та, ние заедно сме по-силни от теб и ще 
те убием. Така възникнал законът. 
Човекът измислил политическия 
морал. Ако съседното племе има по-
богато ловно поле от нашето, законно 
е да им го отнемем, понеже ние имаме 
копия, дори лъкове и стрели, а те имат 
само камъни и криваци.

Социална антропология 
от журналиста Димитри Иванов

Чух се с един голям борец – Емил 
Радев, който ми сподели, че левскари-
те реват повече от тия от земетресение-
то в Катманду.

Президентът на “Славия” 
Венцислав Стефанов има свои 
критерии за големите трагедии

Сергей Европейски и Александър Македонски
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Музикална благословия от 
премиера Бойко Борисов: 

Демокрация на промоция от в. “Сега”

В. “Труд” е открил нов специалитет

В. “24 часа” пък лансира нова поговорка

Виждате, два дена се въртят по всички 
телевизии кючеци, гюбеци на маса, под 
маса. Да, веселят се млади хора, но нека 
всичко да е с мяра.
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