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Преговорите за съставяне на правител-
ство започнаха като кастинг за танцьорки на 
пилон и ще приключат като тюрлюгювеч.

Заключението на лидера на ББЦ 
Николай Бареков идва, след като от ГЕРБ 
отпратиха депутатите му, определяйки ги 

за “морално несъвместими”.

Трите каки в парламента са само за пар-
лама. Чакам в края на седмицата Борисов 
да каже, че те не са свършили работа, и да 
взема нещата в свои ръце. Все едно гледа-
ме конкурс за държавен служител с пред-
известен край.

На лидера на “Движение 21” 
Татяна Дончева є писна 

от изтъркани номера 

Трима-четирима души в продължение на 
няколко месеца взривяват партията, раз-
бомбват я. Това са Кирил Добрев, Георги 
Кадиев и Страхил Ангелов... И тримата са 
изключително добре позиционирани в биз-
неса. По-скоро възприемам това, което се 
случва сега с тях, като бунт на богатите 
младоци в БСП. 

И богатите ветерани не се дават лесно, 
подсказва зам.-председателят 

на БСП Димитър Дъбов

Отвън ни бият отвсякъде, всички си 
изтриват ръцете с нас, а ние отвътре се 
донабиваме сами.

Червеният депутат Антон Кутев 
в стил “Бий ме, обичам те!”

Училището до нас прилича на парламен-
та: повечето деца ги возят с автомобили, 
всички са с айфони, храната в стола е евти-
на и има много дебели момченца.

Дежа вю от Иво Сиромахов

Сега бушува Третата световна война. Тя 
не се води с военни средства, а с икономи-
чески. И с информационни – на комунисти-
ческата цензура бе противопоставен водо-
пад от информация, в който същественото 
е удавено от несъществено.

Много хубаво не е на хубаво според 
публициста Димитри Иванов

Ние трябва да пренастроим нашата 
външна политика в туризма. Да не чакаме 
клиентите да ни търсят, а ние да отидем 
във всяка държава, във всеки дом, във 
всяко семейство чрез всички възможни 
средства. Сега е моментът да бъдем агре-
сивни.

Председателят на Асоциацията на 
хотелиерите и ресторантьорите в България 

Благой Рагин май се готви за война, 
а не за нов туристически сезон

Чака ни крив мач на лош терен.
На треньора на “Ботев”-Пловдив 

Вили Вуцов вече всичко му пречи

Надиграване
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Първият независим депутат в 43-тото 
Народно събрание Анна Баракова 
става и за говорител на блондинките:

Коледа подрани 
за в. “Монитор”

Аз съм принципен човек - щом съм решила 
да съм руса, ще съм руса.

Странни форми в политическото пространство 
е забелязал в. “Стандарт”

И в. “24 часа” 
вече се чуди 

кой всъщност 
е в опозиция


