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Популизмът е като алкохола. Когато е в 
малки дози, и министър Москов го препо-
ръчва за лекарство. В големи дози обаче 
той води до тежък махмурлук и до смърт.

Премиерът Бойко Борисов 
вика “Наздраве” с вода в чашата

 
Разликата между лекарството и отровата 

е в дозата. Предозирането на реформи в 
здравеопазването е отрова.

Депутатът от БСП д-р Емил Райнов слага 
точка на спора по време на кръгла маса 

“Реформата в здравеопазването – 
лекарство или отрова”

Вече никъде не си държа парите, ям и 
пия. В Ресторантбанк ги държа.

Министърът на културата Вежди Рашидов 
представя най-новия играч

на финансовия пазар

Ако днес руският лидер Владимир Путин 
внезапно се влюби и реши да избяга от 
Кремъл, никой не знае как ще изглежда 
Русия след една година. В монархиите, 
когато царят си отиде, всички знаят кой е 
престолонаследникът. В днешна Русия 
няма престолонаследник. 

Политологът Иван Кръстев иска 
повече ред при писането на

съвременни приказки
 
Живея ден за ден и така в една седмица 

изживявам седем живота. За месец живея 
около 28. Може би затова харесвам “късата 
форма”.

Режисьорът Теди Москов режисира 
творческото си дълголетие

Въпреки огромното ми уважение към тв 
водещите Валя Войкова и Костадин Фили-
пов ще отбележа професионално, че Косьо 
е тръгнал или през просото, или досега е 
бил там, което би трябвало да обясни къси-
те летни панталони под официално сако, 
вратовръзка и риза. Сакото на Войкова пък 
вероятно е предлагано на предшественич-
ките є от БНТ Мария Янакиева и Мария 
Тролева, но и двете са отказали. 

Модният гуру Евгени Минчев 
наднича в телевизионните будоари

За мен оставането в “А” група на ЦСКА 
трябва да се осъществи. Който иска отбо-
рът да отиде в “А” окръжна, помисли ли за 
хората по селата? Ако се изсипят 1000 
човека на мач, една крава няма да им оста-
не. 

Футболната легенда Димитър Пенев с 
абсолютно нов и изненадващ ракурс към 

проблема с ЦСКА

Няма как от два отбора без лиценз да 
направим един с лиценз. ЦСКА и Локомо-
тив (София) нямат лиценз за “А” група. 
Доста варианти се обсъждаха през послед-
ните дни. 

На шефа на футболния съюз 
Борислав Михайлов нещо 

не му излизат сметките
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Здравният министър Петър Москов се чуди 
дали да хвърля кърпата, или да вика: 
“Продължаваме напред!”:

Колелото на историята се 
върти според в. “Преса”р р р

В. “24 часа” рисува с думи

В. “Новинар” e в час с най-новите постижения 
на научно-техническия прогрес ©
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ни прилича на 
Кубрат Пулев след 
мача с Кличко!


