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Мнозина се подразниха, че Плевнелиев 
бил посрещнал Кери долу, на входа на 
Президентството, съвместявайки длъж-
ността на портиер с тази на президент. Пак 
добре, че не се е преоблякъл като гвардеец 
– тогава момчетата от Сикрет сървис като 
нищо щяха да го застрелят.

Кеворк Кеворкян дописва 
списъка с опасни професии

Не може да продължава по този начин – 
от телефон 112 операторът да се обажда на 
телефон 150. Не е умно. Защо точно сме 
въвели 112? Да служи за връзка с друг 
оператор ли?

Здравният министър Петър Москов 
е против телефонните дуплекси

“България без цензура” е партия, създа-
дена като опълчение. Затова е съвсем 
естествено да мине през период, в който да 
изкристализира кой за какво е там. 

Любен Дилов-син чака да види дали 
някой от хората на Бареков ще извади 

маршалски жезъл от раницата си 

Путин изпитва към Запада недоверие и 
враждебност, които в момента са характер-
ни за повечето руснаци. Когато има проте-
сти, той не пита каква е причината, а кой 
стои зад това.

Според политолога Иван Кръстев руският 
президент също е обзет от синдрома “Кой”

Българинът не се ваксинира на инат. 
Първо, когато много повтаряш на българи-
на да прави нещо, той не го прави. Второ, 
когато му кажеш, че е много важно да 
направи нещо, той изобщо не го прави. 
Моята лична препоръка е да се ядат бъл-
гарски туршии. Туршията и киселото зеле 
дълги години бяха единственият ни източ-
ник на витамин С през зимата.   
Шефът на Националния център по заразни 

болести проф. Тодор Кантарджиев 
ни пожелава “Здраве и наздраве!” 

Думите на алжирския вратар Райс 
Мболи, че през 2010 година  е накаран 
насила да напусне “Славия” и да подпише 
с “Криля советов”, са черна неблагодар-
ност за бялата славистка добрина. 

Президентът на “Славия” 
Венцеслав Стефанов лавира между 

народните поговорки и езика на омразата

На тази снимка актрисата Кери Уошинг-
тън се поклаща като пластмасова кукла за 
задно стъкло на “Лада” със спойлери. В 
ръцете си държи предмет, който след реди-
ца сравнения би могъл да мине за малка 
вечерна чантичка. Преди това ми хрумнаха 
сравнения като ВЕФ, радиоточка, батерия 
за противотанкова ракета, част от старинен 
шкаф. 

Светският гуру Евгени Минчев 
рови в задния двор на имението 

на Великата диктаторка

Отчет на годината
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Бившият член на ДКЕВР Еленко Божков 
дава безплатни съвети за по-ниски 
сметки за ток:

Според в. “Труд” 
съпругата му Колийн забавя, но не забравя

В. “Новинар” следи за върховенството на закона

В. “Преса” посочва средновековния 
Найджъл Фарадж 
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Взимате си 
сметката, 
слагате я между 
вратата на 
хладилника и 
гуменото 

уплътнение и ако не можете да я 
изтеглите, значи той се затваря добре. 
Но да обобщим – хладилникът по-далече 
от печката и по-далече от стената.


