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Когато се въртят турски сериали, това си 
е реклама на турската държава. Когато бъл-
гарски филми се купуват на Запад и чест 
му прави на Сталоун, че излезе и каза: 
“Идете в България, там правят хубави 
филми” - това е реклама, която никой не 
може да ти я вземе. Или когато Де Ниро 
каза, че България е добра държава.

Експремиерът Бойко Борисов споделя 
ленинския възглед, че от всички изкуства 

най-важни са киното и циркът

Още кой в България вярва на този гла-
вен прокурор? Той се държи като мутра. 
Той се държи като джобно ножче на Делян 
Пеевски. 
Бившият вътрешен министър Румен Петков 

търси все по-остри метафори

Тези женички, които са прости служи-
телки на банката (КТБ), няма как да са 
присвоевачки.

Адвокат Татяна Дончева е готова да гради 
съдебна защита тип “Кирил Добрев”

Да слезем от джиповете, да излезем от 
лъскавите костюми, да отидем в селската 
кръчма, в махалата и в планината. Да гле-
даме хората в очите и вместо за дисбаланс, 
бенефициент, контрагенти и дефицити да 
говорим за държава, училище, дете, здра-
ве, семейство, дом и т.н.

Кандидатката за лидер на БСП Корнелия 
Нинова има предложение за нов дрескод 

и нов речник в предизборната борба

Аз съм казвал винаги, че Сергей (Стани-
шев) е много умен човек, но вие знаете, че 
има моменти, когато дори един умен човек 
като Исус Христос е бил разпънат.

Бившият здравен министър 
Радослав Гайдарски вижда 
божествен промисъл вляво

Категорично не е опасно да се пътува с 
БДЖ. Това, че се случи тежък инцидент, не 
означава, че е опасно. Ако анализираме 
случилото се чисто като граждани, загина 
само един човек – наш служител, за съжа-
ление. При една автомобилна катастрофа 
загиват всички пътници, които са в колата, 
ако тя се движи с такава скорост.

Изпълнителният директор на “Холдинг 
БДЖ” Християн Кръстев пропуска да 

сравни влаковете с кораби – например с 
“Титаник” или с “Коста Конкордия”

Разбира се, че руснаците също поддър-
жат контакти (с извънземни). Аз имам коле-
ги в Москва, които откровено ми казват, че 
ако разкрият всичко, което знаят, ще си 
загубят работата. Вече не е никаква тайна, 
че групата на ген. Савин е поддържала кон-
такт с извънземен разум до 2004 г. След 
това тази секция е закрита, защото от Кре-
мъл са започнали да контактуват директно.

Астрофизикът проф. Лъчезар Филипов 
обяснява механизмите на близките 

срещи от третия вид  

Червено наследство
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Според лидера на “Евророма” Цветелин 
Кънчев малцинствата по време на избори

у нас стават с две повече:

В. “Телеграф” не уточнява каква машина на 
времето е използвана

В. “Стандарт” не споменава зъбите, но и така 
ни втриса

Във в. “Труд” 
взимат мечтаното за действителноНито роми, 

нито българи 
продават 
гласа си. 

Правят го 
мангасарите 

и ганьовците.©
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