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Нормално е всяко едно заседание да 
бъде откривано с химна, както е в много 
държави на Балканите, но народните 
представители не искат да слушат бъл-
гарския химн, те искат да влизат с оръ-
жие в парламента и да се друсат.

Депутатът от Патриотичния фронт 
Юлиан Ангелов игнорира факта, че пред-
ложението за нов парламентарен правил-

ник, позволяващ влизането с оръжие, е 
на лидера на фронта Валери Симеонов 

Правителството - донякъде е като в 
семейство - ГЕРБ се ангажира с приходи-
те, а реформаторите с разходите. Не 
искам да феминизирам реформаторите - 
там има отявлени мъжкари като Петър 
Москов, но в този кабинет са  в ролята на 
домакинята – те ще харчат парите. А 
Бойко и неговите юнаци ще трябва да 
пълнят хазната.

Социалният антрополог Харалан Алек-
сандров е надникнал в кухнята на властта

Онзи скандал спихна като суфле...
Експремиерът Марин Райков е в духо-

вито настроение, след като не успяха да 
го “сготвят” в аферата “Костинброд”

Откъде-накъде Новгородският княз 
Александър, наречен Невски, влиза в 
историята на България?! Той изобщо 
няма общо... Крайно време е нещата да 
си дойдат на мястото. Наскоро църквата 
получи нотариалния акт като собственик 
на катедралата “Св. Александър Невски”. 
Не смятам, че нашите владици са дора-
сли в това отношение, за да посмеят и да 
предприемат рязка смяна на името... 
Става дума за нормално битие на една 
нормална държава, която има достатъчно 
богата история и култура. Никой свестен 
инвеститор няма да си вложи парите в 
България, когато знае, че ключовите 
решения се взимат от друга държава.

Публицистът Петко Бочаров разкри 
причината за пресъхналия инвестицио-

нен поток към страната ни

Каква стана тя? Не съм роднина на 
баба Ванга, но това, което казах навреме-
то за националния, за БФС и за цялата 
тиня въобще, се потвърждава отвсякъде 
на сто процента. Такъв бил Стоичков, 
онакъв бил, но пак се оказах прав за 
всичко. Няма какво да кажа за поредните 
скандали. По-точно не искам. На друга 
вълна съм. Бързам, защото съм още на 
деветата дупка. Но не на кавала, а на 
голф игрището. Хайде, чао и много здра-
ве на всички!

На Христо Стоичков му е дотегнала 
ръченицата, която играят водещите фут-

болни деятели

Към Обетованата земя
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Папа Франциск търси светена вода за цял 
един континент:

Откритие на в. “Телеграф”, достойно за увекове-
чаване върху фасадата на Народното събрание

В. “24 часа” в търсене на шампионските добавки

Вероятно защото са по-трудно подвижни от 
големите джипове, пояснява в. “Стандарт”

Самотата се 
изостря от 
икономиче-
ската криза. 
Напоследък 
остава впе-
чатлението, 
че Европа е 
баба, изоста-
нала и измо-
рена.


