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Какво бягат, вземи една гьостерица и ги 
почни...

Христо Стоичков съветва 
журналиста Сашо Диков как 

да настига обектите си в парламента

Изпил съм точно 100 грама водка с тара-
тор. Таратор без водка не е таратор.

Проф. Драгомир Драганов обяснява с 
особеностите на националната ни кухня 

онези 2.44 промила в кръвта, отчетени от 
дрегера на Пътната полиция

Ние, българите, имаме много цветущ 
език и за това, което вчера се случи, ведна-
га се сещам за няколко сентенции: “Изми-
ване на ръце”; “Замазване на очи”; “Смита-
не под чергата” - нещо такова се случи. 

Случаят “Лясковец” буди 
фолклориста у ген. Атанас Атанасов 

“Бистришките тигри” може да са VIP път-
ници на “Фалкон”-а, но Винету в храма на 
Мелпомена - едва ли?!

Спортният министър Мариана Георгиева 
се закача с експремиера Бойко Борисов 

по повод коментара му за нейния начин на 
говорене, който го кара да се 

чувства като в театър

Радиоактивността трябва да се разглеж-
да в два аспекта. Единият е във физиче-
ския смисъл - радиоактивност е превръща-
нето на един изотоп в друг.Това е естест-
вен процес. На практика има много изото-
пи, които се съдържат в земната кора, 
които са нестабилни или радиоактивни. 
Един такъв естествен изотоп е калий 40, 
който се съдържа и в костите на всеки от 
нас. Така че всеки човек с тегло 70 кг 
излъчва някъде около 4000 бекерела. 
Мъжете и хората с по-едра кост излъчват 
повече.

Председателят на Агенцията по ядрено 
регулиране Лъчезар Костов доказва, 

че най-безвредни за околните са 
децата и дребничките дами

Секс преди мачове? Да, ако е нормален. 
Обикновено нормалният секс се прави по 
балансиран начин, но някои предпочитат 
акробатически, който изтощава. Ще нало-
жим ограничения и ще изследваме играчи-
те.

Треньорът на бразилския национален 
отбор по футбол Фелипе Сколари очевидно 

би могъл да научи на много неща 
българските си колеги

Една от версиите, които ме забавляват, 
е, че съм се омъжила за него (за Джордже 
Михалевич, бел. ред.) заради парите му. 
Когато се срещнахме за пръв път, той 
нямаше нищо общо с диамантите, а беше в 
бизнеса с казината.

Бившата Мис България Наталия Гуркова 
въвежда нови стандарти за “бедност”

Обезопасяване
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Бившият шеф на генщаба Михо Михов 
въвежда селскостопански термини в над-
преварата за места в европарламента:

Аз не воювам със 
Станишев или с 
хората от БСП, 
защото АБВ в 
момента - това е 
много важно за 
мен, АБВ няма да 
приложи маньовъра 

на коча, да заобиколим БСП отляво или 
отдясно, защото то там е по-опасно, вече 
има твърде десни, нито да минем през 
БСП... Това са страшни маньоври, те са 
непредсказуеми.

В. “Новинар” за българската рецепта срещу 
обезлюдяване

Според в. “Сега” 
Баба Яга вече е 
демоде

Рафаело просто не е имал айфон, 
откри в. “24 часа” 
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