КАРИЧКА и
4-ТЕ любови със ЗМЕЯ

Страх и ужас,
е ОКей!...
Ще те боря
Змей!...

Комикс интерактивен роман
Участват:
4-ТЕ хубавици – групарки на лов за Змея.
Змея – по-готиния брат на Пит и бивш шеф на 4-ТЕ.
Каричка – самозвана агентка на 4-ТЕ и фенка на Змея.

СЪДЪРЖАНИЕ И той, к’во?... (Избeрете с мишката)
Първа част
1 Аз съм вашата агентка Каричка. Хакването на таблета.
2 Спасението на мангизите от Революцията „Жълто паве за Б2“, 2013.
Не имало никакъв икономически срив в 1996. Как в 1996-97 народът беше излъган
и му бяха взети спестяванията и ограбена държавата?
3 ВМЕИ ковачница за Змейове. Ленин, Набоков и нашичкият Змей.
4 Любовното стихче и мъжката диета от скариди и стриди.
5 Разкритите досиета на агентки от ДС. Обектът ЗМЕЙ да бъде натикан в „курорта
за скаути“ Белене.
6 Сватбата на Змея. Шаферките с рокли от Валентино.
7 Бебето на Змея, Манекен пис, Рускините, следващия Хитлер и най-успешния
министър-председател граф проф. Орехарски.
8 „Протестът Жълто паве за Б2, ИФ, Ц2“ с д-р Гьобелс и резача на парното Йолю?
Законите на Каричка за интелигенцията ала Карл Маркс.
9 Благословения Змей и Орден „Rusty mountain“ за агентка Джинка. Тъпите
френски и английски посланици.
10 Вели, засега моем само да те уапем за гъзо. Резултат от четене на „Woman
Today“. Златните рибета. Цветята и точното време. Господ избира соц.ад.
Втора част
11 Отличие US "Ка(те)ричка на пилон". Намалението в Кръчмата. Водката
безвредна.
12 Защо Каричка е българка, славянка и трака?
Българската филология е във факултет „Славянски филологии“? Руснаците ползват
българска азбука? Ние сме славяни и арийци?
13 Каричка прави уКоПАЦИЯ на гората.
14 Защо за Каричка „8-ми декември“ е празник на благодарността към богатите?
15 Митът „Стих на БОТЕВ в Сорбоната - Париж“ с поета ЕЛЮАР, Пикасо, Дали,…?
16 Тайна среща на група ПОПАРА в кръчмата – флашки
17 Изчезналите Траки се появиха! Ние сме Траките?
От 7-ми век е присвоено
името Българи на западните Траки - наричани Славяни.
18
Руската Джоконда освободи България в 1878 г.
Император Александър
II ръководи войските при Плевен, вечер чете писмата на любимата Катерина
19 „Красотата си отива от незнание…“ - БилкоВитамин
20 България 2014 г. стана лидер в икономиката
на югоизточна Европа.
Терминал 2 пресъхна! Водещи сме по доходи след сравнение с цените!
Трета част
21 Български стих запазва Волтер за Париж с Екатерина Велика и уличава Хитлер

Съвпадение с реално лице, инициали, флашка и тефтерче е случайно.
© Вл. Л. Станчев, автор
© Издателство Слънчев, първо издание, София  MMXIII
ISBM Z78-95Y-8Z12-XX-5

Не е имало икономически срив в 1996/97. Как народът беше излъган.
Любимият сайт на Каричка! Световната банка? България преди / след 1989
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11 Отличие US "Ка(те)ричка на пилон".
Намалението в Кръчмата. Водката безвредна.
Здравейте ЕВРОпийки,
Върнах се от Санта Моника! Вече, носителка съм на световното
отличие "Ка(те)ричка на пилон". Както се сещате, напълно съм преудовлетворена.
Нито за момент не съм изоставила моята шпионска мисия.
Нема отърваване от мене! Пийвате в кръчмата тайна 43% собственост на
Змея, а? Намаление 43%, айде де?
Змеят винаги намира цаката - „НАМАЛЕНИЕ ОТ КРЪЧМАТА“. Ама, знае
как. Сега ще раздуя. Тайната на Змея е в това, да избере подходяща кръчма с цака.
Щото цаката дава повечко от всичко. Намаленийцето трябва да се осигури
предварително. Змеят търси в сайта на кръчмата, къде е сайт-менюто „Отстъпки“, и
щраква за да отвори информацията. Появява се избор за отстъпки от 10% до 50%. Е,
разбира се, за 50% ще трябва малко късмет и регистрация през телефон с SMS. Има
и друга гяволия, трябва да се събере лакома банда, за да се постигне ниво на
сметката от поне 100-тина лева. Защото, само при такава сметка е валидна
голямата отстъпка.
Казват, че в виното е истината. Ама не е баш така. Щото Змеят е проучил,
че само водката не е вредна. Защото водката е произведена от зърнен спирт и
почти не съдържа вредени съставки като метилов алкохол за разлика от виното и
ракията. Уискито е като овкусена водка с престой в прегорена бъчва. Бирата също
като водката е от зърнен спирт и значи не е вредна. За една обикновена плодова
ракия е разрешено метиловият алкохол да стига до 2 г на литър. И се приема, че
това не може да нанесе някакви забележими вреди. За уискито обаче нормата е
250 мг/л - тоест 7-8 пъти по-малко. За водката, понеже тя произхожда от много чист
алкохол, се разрешават (само върховните още 10 пъти по-малко) няколко
милиграма метанол на литър (1-2 мг). Домашният алкохол е най-вреден, поради
липсата на възможност при производството за намаляване на метиловата и
другите вредни съставки. Дори най-скапаният произведен в предприятие алкохол е
10 пъти по-добър от домашно произведения алкохол. Внимавайте!!!
Много се раздрънках…
Изпращам тайната ви снимка направена през сателит! Много сладко сте
обезвъздушили Змея – свеж Гладиол! Сложила съм я на Сателита сайт….
Не вярвайте на Змея, дето вика, че съм Кари Братшоу, лъже, аз съм
Каричка от Банишора.

Слави и го направи смешен! Те са най-великите!
Мръснички са журналистките лепнати за Б2, ИФ, Ц2!
Ваша агентка, Каричка Банишоу
П.П. Бърза клюка, последна възможност да се вредите и вие!!!
Спират от 1.11.2013 изгодния безсрочен депозит 5,5-6,5% в Коперативна
базарна банка, може да се тегли и внася без ограничение и без такси!
Припомнете си, Змеят държи ЕВРАТА в Кооперативната, щото му харесва
девиза "Пациентите са ни любими". Да, ама не! Причината е, както се досещате, че
богатите (Б2, ИФ, Ц2 и сие) са направили новите закони винаги в полза на бедните!
Налиии??? Вижте в банката има депозити, които не ги лови 10% данък лихва. Как
става това? Ами просто, депозитът е безсрочен, а законът на Б2, ИФ, Ц2, лови само
срочните. Хи-хи.
Велико, но го знаят само богатите.

Спри, ехей!
О-о, Змей!

Вижте, Змея тайно е записал филм (за мангизи?) от
Откриването на Уч. Год., май го е сложил на неговия
менажиран сайт.
Уважавам депутатите и кюстендилката, която заби


2

12 Защо Каричка е българка, славянка и трака?
Българската филология е във факултет „Славянски филологии“? Руснаците
ползват българска азбука? Ние сме славяни и арийци?
Здравейте българи славяни,
Опитвам се да разбера: „Каричка българка и славянка ли е, по дяволите?“
Щото се навъдиха знаещи (сетете се платени от кого?), които твърдят, че българите
не били славяни.
Имам идея, как да проверя българите славяни ли са?
1. Ще проверя специалността Българска филология в кой факултет на
125-годишния „Софийски университет Св. Кл. Охридски“ се изучава.
Опа-опа, резултатът: Специалността Българска филология (подготвя
филолози българисти - специалисти по български език и литература) се изучава
във Факултет „Славянски филологии“ заедно с Руска филология, Специалността
Славянска филология (Полска филология, Чешка филология, Словашка филология,
Сръбска и хърватска филология, Украинска филология) и Балканистика.
Специалността Славянска филология е най-старата специалност в един от
най-старите факултети на Софийския университет, от която по-късно се обособяват
българска филология и руска филология. Съществена особеност на специалността
е, че в нея студентите задължително получават две равнопоставени специалности,
като втората е Българска филология.
2. Ще проверя какво казват учените антрополози за прабългарите и
славяните?
Намирам какво казва акад. Ангел Гълъбов: „Основните български етноси,
славяните и прабългарите са дошли почти едновременно по нашите земи.
Прабългарите са дали името България, те са носителите на държавността, на
военната мощ, на цивилизованост, намерила място и в областта на стопанството и
художествената култура. Докато славяните са нямали развита държавна и военна
организация.
Според науката при съвременните българи следите от тюрки,
монголоиди и др. са колкото в другите европейски народи – около 1,5%.
Древните българи са били от европеиден тип. Ние сме славяноезични
българи.“
3. Ще проверя какво казват по въпроса писателите?
Писателят Стефан Цанев: „Никъде в старите книги аз не срещнах понятието
„кирилица”. То е измислено от руснаците през XVIII век, за да се заличи
неприятната истина, че си служат с българската азбука.“
Това почти злостно твърдение срещу руснаците в същност е признание за
абсолютната близост на българите със славяните руснаци чрез общата българска
азбука.

4. Ще проверя какво казват по въпроса „господарите на света“
американците?
Владимир Цонев (Из книгата му “Непознатата Волжка България”, Изд.
“Литера Прима”, София, 2007):
„… През 1907 г. сенатът на САЩ възлага на своите учени да извършат
огромна по мащаб задача - да класифицират намиращите се там имигранти по
раса, език, страна и региони. И въпреки трудностите след четири години излиза от
печат т. нар. Речник на раси и народи… В речника са обособени раздели и в статии
са описани различните народи, раси и етнически групи, чиито представители се
намират тогава в Америка, като основният критерий е езикът.
Разбира се, днес трябва да се отбележи, че езикът и расата са явления,
които не могат да бъдат тъждествени…
През 60-те години на XX в. в САЩ е проведено изследване на езиците за
запазване на информацията, която носи всеки от тях. Проучени са около 200 езика,
като са направени преводи от специалисти на един и същ основен текст. След
всеки превод се извършвал обратен превод на изследвания език за сравняемост.
При най-издръжливите езици информацията се губела към 15-тия превод, докато
българският език устоява на близо 70 превода!
Но нека се върнем на статията за българите в „Речника". Обемът й е три
страници. Посочват се нашите расови, физически, антропологически и, разбира се,
езикови особености. Отбелязва се, че ние сме от източния клон на славяните и по
раса сме арийци…“
Хи-хи! Интересно, как ли, американските учени преди 100 години са
определили точно това, което сега, като най-ново откритие твърди акад. Ангел
Гълъбов (виж т.2).
5. Авторът Чавдар Бонев в книгата „ПРАСЛАВЯНСКИТЕ ПЛЕМЕНА“ твърди:
„Римската експанзия в балкано-дунавските земи е предизвикала изселване на част
от тракийското население на север в земите между Северните Карпати и Балтийско
море. Така се създали три праславянски племенни групировки ВАНТИ (ВЕНЕДИ),
АНТИ и ГАНТИ. През VI в. западната групировка получила ново название
СкЛАВИНИ, което се наложило като общ етноним за трите клона.
Ехо-о, прочетохте ли? Вече знаете каква умница е Каричка!
Ваша българка и славянка, Каричка

Нашите славянски земи.
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13 Каричка прави уКоПАЦИЯ на гората.
Писателят - психиатър Калин Абаджийски величае „смелите“ окупатори на
Университета, може би, като реализация на „щурма“ по Хитлер?

изказана именно от съпругата на най-известния ляв американски президент – Ф. Д.
Рузвелт.“
Ха-Ха!!! Вижте, каква е „интелигентската реакция“ на тази статия на
Каролев във форума - Червените боклуци!!!, 25/10/2013 - 19:48 (подкрепена от
вечните праведни борци – Обутия, Йолю, проф. Калин Анякиев,…):

Здравейте укопатори,
Пея си:

За да сме щастлива нация
наш’та трета демокрация
пак започва с окупация.

Вярно е, че винаги промените с щурм – окупация в обществата се правят от
смелите и те са групирани. Така е в Русия 1917 г. „Октомврийския преврат“ –
„Великата октомврийска революция“, така е и в Германия окупирана от
Хитлер(истите). Така е и у нас в зимата 1996/1997 г. Забележително е, че и в трите
случая „крайният резултат“ е един и същ – тотално обедняване на народа,
инфлация, ограбване на държавните ресурси в полза на окупаторите (новите
управляващи) и тяхната номенклатура.
Днес, писателят - психиатър Калин Абаджийски по БНТ (29.11.2013: 9.30)
величае начина на окупация на Университета и „смелите“ окупатори, може би, като
още една реализация в обществото по Хитлер чрез неговите „смели щурмоваци“ –
обратни?
Истината е, че обществото се развива в положителна демократична
посока, само когато се правят постепенни ненасилствени стъпки на
усъвършенстване, без разрушаване на вече построеното и без ощетяване и
принуждение върху несъгласните.
Когато усетите остра психическа? необходимост от УКОПАЦИЯ, окупирайте
гората.
Ваша окупирала гората,
Каричка
П.П. Обяснението на окупацията, може да се проследи в форумите, вижте:
Владимир Каролев:

„Обърканата дясна „интелигенция“ е липсващото

звено“:
„Българската дясна „интелигенция“, доколкото има такава, има едно
изключително порочно качество, което никога не съм разбирал дали е вродено и
присъщо или подплатено с финансов стимул. Тя рядко говори за идеи и още порядко говори за конкретни мерки. Почти винаги плюе хора и партии.“… „Иронично,
поучителната за българските десни публицисти и интелигенция поговорка, че
великите умове обсъждат идеи, посредствените – събития, а малките – хора, е

Дарената от братя Евл. и Хр. Георгиеви сграда на Софийския университет, 1934 г.
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Защо за Каричка „8-ми декември“ е празник
на благодарността към богатите?
Тъпаците мразят богатите. Умните стават богати.
Здравейте благодарници,

Змеят ме заяде:
- Не знаеш какво празнуваш на „8-ми декември“?
Веднага го затапих с това, което изнамерих:
През 1897 г. за празник на Висшето училище се
предлага 3 октомври, с помен за дарителите Евлогий и Христо Георгиеви от
Карлово.
В 1902 г. Академичният съвет определя деня на Св. Седмочисленици – 25
ноември за празник. Един от Св. Седмочисленици е Св. Климент Охридски
първоучител на народа, ученик на братята Кирил и Методий, създател
на Охридската книжовна школа и от инициаторите на българската азбука
(наричаната от руснаците „кирилица“).
От 1916 г. в резултат на официалното приемане на Григорианския
календар в България годишният празник на Университета се измества с 13 дни
[1]
напред и започва да се чества на 8-ми декември.
Честито! Почти 100 години студентите празнуваме „8-ми декември“.
- Кажи ми името на честен богат, когото уважаваш? – хили се Змеят.
- Не се сещам. – признавам си.
- Защо от 1897 г. идеята за празника е свързана с дарителите на сградата
на Университета Евлогий и Христо Георгиеви от Карлово? – не спира Змеят.
- Искали са да се уважи чрез празника най-голямото дарение - 6 000 000
лева от братята от Карлово. Защо да мразим богатите? Те не могат да отнесат
богатството в гроба. Обичайте богатите и те ще станат дарители за обществото.
- Защо студентите от ТУ са наследници на 6 000 000 лв.? – пита Змеят.
- Брей, май съм наследничка на голямото дарение? - затова проучвам:
http://www.kultura.bg/bg/article/view/14896 Завещанието на Евлогий
Георгиев: „Наследникът ми, след като изпълни гореспоменатите завети и
задължения, ще продаде останалия имот, а добитите пари от проданта на
недвижимия имот, както и каквито и да са други парични суми, които биха
останали от имота ми, до размер на 6 000 000 лв. ще ги пласира в ценни
държавни книжа или в купуване на недвижими имоти в България или Румелия.
Купените ценни книжа и ония, които останат от имота ми, както и
недвижимите имоти, които биха се купили, ще се поверят на ефорията, която
учредявам по-долу в настоящето завещание. От дохода на този фонд ефорията
ще основе и поддържа едно висше училище в един град на България или Румелия,
гдето тя намери за уместно. Това училище да носи името „Бр. Евл. и Хр.
Георгиеви от Карлово‛. Ефорите ще поставят в салона на училището

портретите ни, а в двора на училището ще въздигнат в наша памет две
мраморни статуи. Научните предмети, които ще се преподават в това
училище, да бъдат преимуществено от положителните науки с приложение
към индустрията.
- Кой е нашият тракиец подредил световния календар? – пита Змеят.
Веднага задълбах в историята:
45 г. Преди Христа - Под египетското влияние на Клеопатра римският
император Цезар въвежда слънчев календар - Юлиянски календар, ползван в
следващите 570 години.
1 г. След Христа - Първа година от християнския календар. Годината на
раждането на Христос и календара са подредени в 525 г. „След Христа“ по
поръчение на Папата от най-учения в Рим Дионисий Екзиг (от Дуросторум?, дн.
Силистра, известен като Дионисий Тракиеца). Човек от нашия край на света е
подредил календара и определил началото на Новата ера, бележи се със
съкращението „AD“ (на латински: Anno Domini).
- Тъпаците мразят богатите. Умните стават богати. Ти, от кои си? – чака
отговор от мене Змеят…
Ваша благодарна на богатите Каричка
П.П.

Не може ли???... Да си попеем?!!...

Въпрос към всички, които НЕ ПРАЗНУВАТ „8-ми декември“ и са в мрежата:
Здравейте. Аз съм най-обикновено момиче на 20 г. Студентка 2-ра
година съм и както се сещате за 2-ра година няма да празнувам студентския
празник.
Първо - за мен това си е най-обикновен ден, нищо повече или по-малко.
Второ - нямам с кой да го празнувам или поне хора, с които би ми било
приятно и забавно.
Трето - свързвам тоя ден с кофти спомени от миналата година, така че
що за празник би било... Всеки ме пита "ЕЕ КАК ЩЕ ПРОПУСНЕШ НАЙ-ГОТИНИЯ
ПРАЗНИК, СТУДЕНТСКИЯ" или "ТРЯБВА ДА ПРАЗНУВАШ С КОЛЕГИТЕ СИ"... Как да
празнувам с хора, които някак си не са ми достатъчно близки, пък и повечето си
заминават по села и родни места.
"Приятелките" ми са си с гаджетата и ето, както виждате няма къде да
отида нито с кой. Нека всички самотници днес и разбира се всеки който иска да
драсне по някой коментар. И все пак честит празник на празнуващите.
Бърз отговор от мрежата:
Колежкеее, и аз съм същия случай. Миналата година ходих с моите
колеги уж, за да не се цепя от колектива. Но те ми го нацепиха... И от тогава не
се "имаме" особенно...
И аз съм 2-ри курс и го прекарвам празника пред компа. Ех че весело :'(
Търновчанина
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15 Митът „Стих на БОТЕВ в Сорбоната - Париж“
с поета ЕЛЮАР, Пикасо, Дали,…?
Здравейте митолюбци,
Всички са чували за „Парижките потайности“ и че в Париж в Сорбоната –
Университета имало публичен надпис на френски език с четиристишието на Ботев:
„Настане вечер, месец изгрее…“. Моят приятел Змеят научил в гората за това чудо
и се запътил към Сорбоната. Пътьом проверил в сайта на българското посолство в
Париж в 2008 г.: „Друго доказателство за богатството на нашата култура е едно
четиристишие на големият български поет Христо Ботев, което се съхранява в
Сорбоната.“, а после в 2014 г. намерил по-кратък умаловажаващ текст: „... и Христо
Ботев (1848-1876), с четиристишие, което се съхранява в Сорбоната.“
Змеят поразпитал тук-там и разбрал, че преводът на Ботев
на френски е от Пол Елюар. И, че Елюар е най-почитаният поет на
Франция за ХХ-ти век и за него във френската енциклопедия, 2014 г.
пише: "За XX-ти век, липсата на перспектива прави трудно да се
определят най-големите фигури; все пак можем да включим поетите
Аполинер, Елюар, Арагон, Шар и Превер, романистите Пруст, Жид,
Селин, Сартр, Камю и Сарот, и
драматурзите
Жироду,
Кокто,
Бекет
и_Йонеско."
Елюар превел Ботев в 1952 г. и преводът се
отпечатал в книга. Преди това в 1937 г. с Елюар в Париж се
запознал Лъчезар Станчев и превел негови стихове, и го
посрещнал възторжено при посещението му в София в
1950 г. За осъществяване на превода са работили
съвместно всички български институции и мнозина
членове на Съюза на писателите: Лъчезар Станчев,
Александър Ликов с подробен подстрочник, Б. Делчев по
това време аташе по културата в Париж, Н. Стефанова,…
Може да се предполага, че по това време е
възникнал славният мит за надпис върху камък със
стихове на Ботев в превод на френски, в Сорбоната.
Твърди се, че надписът е изчезнал след студентските
стачки и вълненията в Париж през май 1968 година, с
лозунг
„генерал
Дьо
Гол
в
архива“.
Прекрасният френски резултат от адаптацията
на Елюар към поезията на Ботев може да бъде усетен
чрез чувство за преклонение пред гения, както към
творчеството на Пикасо. За превода на стиховете на
Ботев от българска страна му се осигуряват максимални
възможности и надежден смислов превод. Всяка
представа за случайност е изключена или е плод на
желание
за
съизмерване
с
гения.
Особено

забележително е неразбирането за значението на адаптацията-превод точно от
поета Елюар и биографията написана от Елза Триоле за издигане на представянето
на поезията на Ботев, като световен връх. Неразбирането личи в „провокативни
оценки", като от Димитри Иванов, под заглавие „Вий сте идиоти":„Пол Елюар е
поет. Приемам. Но не мога да приема превода на Елюар: („Voici que le soir tombe et
qu'apparait la lune…“) Може ли този превод на Елюар да се мери с лаконичните
Ботеви строфи: („Настане вечер, месец изгрее…“).“
Елюар се е женил за две любими рускини Гала-Елена
и Нуш, и е бил първи приятел със Салвадор Дали оженен за
Гала. Четиримата са на снимката в Cadaqués, 1931.
Змеят имал възможност да попита г-жа Леда Милева, която е била
български посланик в ЮНЕСКО, дали знае нещо за надпис със стихове на Ботев в
Сорбоната. Тя му отговорила, че е чувала подобно твърдение, но не се досеща да е
виждала такъв надпис.
Ново парижко издание от 2008 г. се появявило, когато
директор на Българския културен център в Париж е поетът и
преводач К. Кадийски, и министър на културата е Стефан
Данаилов. За съжаление в 2014 г. от сайта на издателството личи,
че книгата не може да бъде купена и няма цена. На същия сайт
книгите на Кирил Кадийски от 2001 г. и 2006 г. могат да бъдат
купени и имат цена. Радостно е, че се работи за постигане на
постоянно присъствие на стиховете на Ботев в адаптациятапревод на Елюар - най-ценната българска книга на книжния пазар във Франция.
Змейското проучване установило, че ПУБЛИЧНИЯТ НАДПИС СЪС СТИХОВЕ
НА БОТЕВ В СОРБОНАТА Е ВЕЛИКА БЪЛГАРСКА ГОРДОСТ и в действителност е найразпространеният БЪЛГАРСКИ СЛАВЕН МИТ. Дори, Пенка и Златка знаят...
Истински радостно е, че през годините съединението на личности и
институции е намерило сила за издигане на българското поетическо величие.
Завинаги за Европа и Света остава паметникът на българо-френското
културно общуване - славната реалност на книгата с адаптация-превод на стихове
на Ботев от най-признатия поет на Франция за XX-ти век, Пол Елюар:
Voici que le soir tombe et qu'apparait la lune,
Le ciel va se remplir d'étoiles, goutte à goutte.
La forêt bruit, le vent imperceptible souffle.
Tout le Balkan chante le chant des haïdouks.
Днес, бодрите преподаватели и трезвите студенти от Софийския
университет "Св. Климент Охридски" ще спрат митичното движение по
кръстовището на българска култура и заедно с държавните и общински институции
ще постигнат международна договореност за поставяне на публичен надпис със
стих
на
Ботев
в
Сорбоната
Университета
на
Париж.
Митът ще стане реалност!
вижте повече от
Ваша митолюбка Каричка
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16 Тайна среща на група ПОПАРА в кръчмата – флашки
●Date: Fri, 24 Jan 2014 Мила Попара,
'ма то голяма отговорност това, бее... за жалост "Крим" вече е нещо друго,
но скоро бях в Дон Домат на Асен и ми допадна - една стара къща със стари
скърцащи дюшемета и хубава тоалетна :), много обичам и отдавна не съм ходила в
съюза на архитектите, но то никак не е кръчма... а май има и кръчма, там някъде
Сега, за кръчме (клиника) „селф дойдох“ нямам какво да обяснявам, но не
знам дали е по вкуса на всеки :) "програма" има в четвъртък след 20 ч. - то не е
точно програма... правят си кефа хората и си е кеф да ги гледаш и слушаш - говорим
за джаз сешъни;
по-скоро бих предложила евентуална тематика... опаа :) например
елементи (ако искате - флаштагове) "Фукушима", "Гълфстрийм - глобално
затопляне или ледников период", "Балкани - Траки, Гърци, Римляни, Българи и
др., ако има - кой кога и откъде дойде и къде отиде" ;) към Змея, "как се пръкна и
така скоростно избуя синята кръв и т.н. :) добавяйте, моля не искам да взимам
никакви еднолични аз бягам от виелиците ... на юг, естествено :)
ще се върна до март! до скоро Джидона
●Sent: Friday, January 24, 2014 11:26 AM Subject: „Селф дойдох“ е супер!
Здрасти Попарачки и Попараци,
Прекрасна подготовка с кръчмите и завидно гурме - тур в писмо предлага
Джидона - ще го чета и препрочитам! „Селф дойдох“ е страхотно - с камина, център
е и жаз! Освен това готвят хубаво и собственикът е математик, живеещ в
Аржентина. Аз съм за там в четвъртък. 19.30 мога най-рано като час.
Поздрави Джинка
●Date:24/01/2014 16:32 това предложение ме изкуши! Дадададададада Джарка
●Изпратено: Петък, 2014, Януари 24 19:52:35 EET
И аз съм ЗА@ Джилана
● 27 януари 2014 г., 10:53 Здравейте мъдри Попарки,
Велики сте. Почвам диета за да се подготвя за голямото пийване с лапане в
„Селф дойдох“ с музикалната тоалетна“. Надявам се, там да сме активни цялата
компания: Джилана с Рекс, Джарка с Котарака, Джидона с Славянина (Трак, Грък,
Римлянин, Българин), Джинка с Амстердамеца и Змея с Каричка.
Все пак трябва да уважаваме науката практикувана от мъдри шегаджии
като Д-р Пауло Убиратан:„Животът не трябва да бъде пътуване към гроба с цел да
пристигнете там в добро здравословно състояние. Най-добре е да тръгнете по пътя
с чаша бира в едната ръка и вкусен сандвич в другата и да го завършите след
безкрайно практикуване на секс, с напълно уморено, използвано тяло.“ Със здраве
от южно-славянин, предпочиташ да е с билко-спортно тяло до гроб. Змея
●29 януари 2014 г., 10:53 Супер сте и с кеф чета закачките!
Срещата става все по-очаквана....
Целувки Джарка без Котарака
●30.1.14 г., Скъпа колежке от група Попарка - агентка Джарка без Котарарка,
Много се извинявам, изглежда аз съм забила твоя Котарак... Онази вечер в
музикалното заведение в което „селф дойдох“ не си тръгнах сама, защото ми се
преплетоха токчетата след като правих лупинги топлес на пилона и пих ледена
"Пина Колада"... Накрая забих Котарака, а той горкият останал сам, защото
неговата господарка се чудела кого да избере от двата си шарана в шадравана Порчо или Рапончо.
Все пак, за да индентифицираме сладкия Котарак, предлагам да ми кажеш
каква е дължината на неговия мустак. За улеснение, ти изпращам моето мило
метърче.
Със здраве твоя скромна агентка, Каричка

● 31 януари КОЙ? КОЙ предложи „селф дойдох“?
Джидона - евентуалната предложителка? Трябва да и благодарим!
Важното е, че шефът каза "ДА". И гарнира с поезия и хумор всяко писмо.
Пишете...пак така...дерзайте... аз съм ваканция и искам да препрочета всичко.Но номерирайте все пак - както миналата година - писмата.Ако не ми е подредено не мога да дишам дори в Лос Анджелис!
Мисля, следва писмо 12. Измерете мустака на котарака с метърчето / да миряса
Вожда-Змей:) / Хубав уикенд!
Ваша скромна агентка в системата на образованието / в оставка - ваканция/
и под прикритие:- /Джарка да чете с кеф закачките/
Учителката: Джинка
● 1 февруари 2014 г., 11:41
Мила Джарка,
Като твой единствен Котарак гузно се извинявам...
Онази вечер , когото ме изостави заради веселата твоя тройчица с Порчо и
Рапончо, отидох да се разтуша при красавиците от немската гимназия в
Джидониното любимо музикално „селф дойдох“
заведение. На пилона една мацка шампионка от Санта
Моника, LA и Амстердам показа прелестни топлес
пируети. Изпратих й чаша от онова любимото френско
шампанско и тя сладко ме притисна с балоните към бара.
И после, и после, и вече не мога да се отърва вече цели 3
дни. Напълно съм обезсокчен. Сега тя ме изпраща при
теб, защото си имала световна ЗМЕИ квалификация и
специално агентско нормирано метърче за измерване на
мустак, та да ме измериш. Аз се съпротивлявам, но тя
казва, че само така ще може да ме класифицира в свойта
колекция. Казва се Каричка и твърди, че вече е
опитомила дори някакъв супер милионер интелигентен огромен дебел тенисспортен Змей, който лочел само Водка с билки и Пина Колада, и набивал скариди.
Тоя същият Змей редовно я спасявал в гората с джипа, когато се загубвали с
нейната приятелка леко обратната Сали. И тоя Змей бил на морето и срещнал
бебето Хитлер и едни олигархични рускинчета и те обещали да не ни освобождават
от ЕС преди да построим АЕЦ Белене. И сега Каричка ме кара да пея: „ЕС, ЕС юбер
алес“.
Освен това, тоя Змей имал четири реномирани върховни моделки бели
робини - агентки, които редовно го хранели, дондуркали, забавлявали, и му
правели дух вятър тук-таме, и го водели двайсет и два пъти годишно задължително
под строй на срещи в разни заведения подгрунда с намалени цени, и дори
симулирали, че пият неговите билки (в същност нагъвали чесън), и се правели, че с
кеф четат глупавите му писма и стихотворения за червенокожи… Идваааам…
Целувкиии с мустак от твоя любим Котарака
●3 февруари 2014 г., 11:41 Мила Джинка,
Трогната съм, че от LA ми пращаш класическото учебно пособие:
http://www.explayboybunnies.com/history/bunnymanual/bunnymanual1.html
Министерката Клиси ще бъде особено очарована от успехите на нейните
подведомствени учителки във ваканция, изпратени на почти държавни разноски за
обмяна на опит при учителките на
капиталистите в LA, което личи от снимките.
Най ми хареса снимката с работното
облекло за учителките в LA.
Ще бъда признателна, ако ми пратиш
една опашчица и ушички. Змеят обича розов
фетишизъм.
Клюка: Измерих мустака на Котарака
на Джарка...
Моля те, не й казвай, че ще ме бие.
Твоя лична агентка, Каричка
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Изчезналите Траки се появиха! Ние сме Траките?
От 7-ми век е присвоено името Българи на западните Траки наричани Славяни.
Здравейте Българи-Трако-Славяни,

Гушнала съм се на тъмно и топло се между Змея и Котарака пред
пукащите нажежени дървени цепеници в камината в гората и Змеят ни
разказва за Траките:
Често се пита, и Джидона го е изразила: "Траки, Славяни, Гърци, Римляни,
Българи и др., ако има - кой кога и откъде дойде и къде отиде"?
Траките в историческата наука до днес са пълна мистерия. Самозвани
историци твърдят, че траките са изчезнали. Какво в действителност е станало?
Траките са били със светли руси коси. Както знаете от Азис: „русо бедно
няма“. Но и „хубавото русо не е най-знаещо“. Затова май, Траките не са имали
писменост. Римляните (Западната Римска империя се разпада през V век) и
Византийците (Източната Римска империя оцелява и съществува в продължение на още
хиляда години, докато пада от Османската империя през 1453 г.) са имали писменост и
затова днешните източници на историята са от тях. Очевидно е, че тези които са
записвали историята са влагали страст в писанията си и трябва днес да приемаме
техните писания с необходимата критичност и да търсим истината.
В действителност писанията са се правили в прослава на Императора и
затова в тях най-вече се описват победите на римските легиони. В началните
векове на летоброенето от Христа римските Императори са се опитвали да
завладеят и да изтласкат на север Траките от прекрасните днешни български земи.
Всяка победа се е възвеличавала и записвала. Обаче Траките били добри бойци и
много скоро след всяко нашествие успявали да се завърнат в своите земи. За
съжаление писания за победите на Траките почти няма.
Но, най-интересното е, че римските летописци хитро при всяка победа на
някой Император сменяли името на победения народ и вместо траки пишели
друго име като ванти, венеди, анти, ганти, склавини,… Това се е правело, защото
било неудобно да се обясни, как така, Императорът е победил и после се е
наложило отново да побеждава същия народ. Както се вижда, измамници като Б2,
ИФ, Ц2 е имало и тогава.
През 7-ми век се появили малобройните ПраБългари. Те, както си знаем, са
„само мозък“ и наистина така успели да се съчетаят със Склавините (които по това
време били наречени от летописците Славяни), че им дали своето име Българи.
От 7-ми век летописците са присвоили името Българи на част от
западните Траки - наричани Славяни (Склавини).
Новите от 2013 г. генетични изследвания по проект „Характеризиране на
антропогенетичната идентичност на българския народ” с ръководител Йордан

Йорданов – един от водещите ни антрополози, напълно отхвърлят тюркскоалтайския произход на българите. Помощ в проекта са оказали университетите в
Павия
и
Перуджа
(Италия).
Идеята
на
проекта е да се види
генетичния статус на
съвременния български
народ. За целта е взет
генетичен материал от
900
българи,
разпределени равномерно по съвременната
българска територия.
Резултатите
от
изследването:
По женска линия
българите са най-близки
с източноевропейските и
средиземноморските
популации. По мъжка линия най-близки до нас са гърците (по-специално Северна
Гърция) и може да заключим, че както древните българи, така и съвременните
нямат общ произход с алтайските и тюрските популации.
Българският
митохондриален пул е географски хомогенен в страната и се характеризира с една
крайно висока честота на западно-евразийски тип. С други думи – българите се
локализират между източно-европейските и средиземноморските популации,
което е в съответствие и с историческите данни.
http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=616549
Днешните Българи сме наследници на Траки – Славяни с праБългарска
закваска, Турски подсладител и Циганска магия.
С благодарност към изключителният Чавдар Бонев автор на книгата
„ПРАСЛАВЯНСКИТЕ ПЛЕМЕНА“ http://chavdarbonev.zvezdi.org/bg/protoslavspart1.html, който убедително доказа:
„Римската експанзия в балкано-дунавските земи е предизвикала изселване
на част от тракийското население на север в земите между Северните Карпати и
Балтийско море. Така се създали три праславянски племенни групировки ВАНТИ
(ВЕНЕДИ), АНТИ и ГАНТИ. През VI в. западната групировка получила ново название
СкЛАВИНИ, което се наложило като общ етноним за трите клона.“
Честит Български Национален Празник 1 Март!
Ваша българска-славянска-тракска летописка
Каричка
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Руската Джоконда освободи България в 1878 г.
Император Александър II ръководи войските при Плевен, вечер чете
писмата на любимата Катерина
Здравейте любовници,

Николай I е Император на Русия 1825 1855. Наследен е от сина си Александър II
Освободител
(на
снимката).
На 16
април 1841 г. Александър II
се жени
за Мария Хесенска, дъщеря на великия
херцог на Хесен-Дармщад Лудвиг II, която
приема името Мария Александровна.
През октомври 1876 г. в двореца
Ливадия
в
Кримския
полуостров,
Александър ІІ свиква съвещание. На него
присъствуват
престолонаследникът
Александър, великият княз Николай
Николаевич, военният министър Милютин и
редица министри. На заседанието се
решава да се освободят славяните от Балканите чрез война с Турция.
В живота на Императора имало две
жени: Императрицата Мария Александрова,
която родила тримата му синове - великите
князе Александър, Владимир и Сергей. И
любимата му княгиня Екатерина Михайлова
Долгорукова Юриевска, която била 30
години по-млада от него, "миловидна, с
естествени обноски и с големи очи, като на
сърна". Княгинята му родила Георги
Александрович
и
Олга
Александрова
Юриевска. Екатерина дала озаряваща сила на
най-успешните начинания в живота на
Императора.
Александър II участва на фронта на
войната край Плевен, където разполага своя
щаб. След вечеря с френска (руска) салата с
френска майонеза в последните часове
преди съня Александър ІІ оставал сам със
специалните писма, с гриф "Строго секретно",
старателно запечатани с червен восък. Тези
Кралица Луиза Августа бабата на
писма не криели военни тайни, а любовния
император Алексанъдър II.
роман на Императора с Катерина. Любимата

Катерина станала ангел на победата в Руско-Турската война за Освобождението на
България. Царят не могъл да понася раздялата и двамата се срещали тайно в
Кишинев. Той пишел всеки ден пламенни писма: „Сърцето ми кърви пред
страданията
на
ранените и с мъка
сдържам
сълзите
си…“ След изпитанията и трудностите на
Балканската
война,
Александър
II
се
радва на топлината и
грижите с които го
обгръща
Катерина,
знаейки, че тя е
всичко за него в света.
http://www.peoples.ru
/love/alexander2-kate/
(Четири непубликувани
писма
на
Александър
II
до
Екатерина са продадени в 2007 г. на търг на "Кристис" в Париж.)
След смъртта на Мария Александровна през 1880 г., Императорът
сключва морганатичен брак с Екатерина Долгорукова, от която вече има три деца.
На 1 (13) марта 1881, в 3 часа 35 минут пополудни скончался Александър
II в Зимнем дворце, вследствие смертельного ранения, полученного на
набережной Екатерининского канала (Петербург) около 2 часов 25 минут
пополудни[132] в тот же день, — от взрыва бомбы (второй в ходе покушения),
брошенной под его ноги народовольцем Игнатием Гриневицким.
Царят Освободител е убит, но остава в сърцата на освободените крепостни
селяни и на българския народ. В 2005 г. от потомците на крепостните селяни му е
въздигнат огромен паметник до храма Христос Спасител в Москва и вече е
реставриран паметникът (Царят на кон) в центъра на София постоянно
заобиколен от палатките на почитатели русофили.
През 1883 г. Иван Крамски представя изключителен портрет «Неизвестной» - Руската Джоконда на 11-та изложба на „Товарищество передвижников“.
Появата на дама без име сред другите именувани портрети на изложбата
предизвиква обществен скандал. След години, когато Третяков прави колекция се
разкрива, че потретът е на красивата Екатерина - вдъхновителката на
Освобождението на България… Портретът се превръща в един от най-известните
обичани и от народа и от елита световни шедьоври на руската живопис до днес…
http://www.rimv.ru/aeroport/44/djakonda.htm
Ваша любовна клюко-освободителка Каричка
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„Красотата си отива от незнание…“ - БилкоВитамин
Здравейте многознайци,

„Няма старост, има болест.” – с тази мисъл
нобелистът Иля Мечников още в 1916 г. определя
остаряването като натрупване на неизлекувани болести и
предполага възможност за безкраен живот.
БВ е хранителна добавка на растителна основа –
смес от студени извлеци от разрешени български натурални
билки (продукти) в зърнен спирт - етанол, доставени от лицензирани (доставчици).
БилкоВитамин е 20-годишен резултат от компютърно моделиране на съчетаването
на билки (с база от данни) и от наблюдение на ефекта в полза на здравето. Прякото
въздействие е до 4 часа.
Може да се съчетава с акупресура и лекарства.
 БВ съдейства експресно в полза на здравето при оплаквания от:
Грип; Алергична Хрема; Температура; Световъртеж; Разширени вени; Шипове;
Ишиас; Простата; Бъбреци с бактерии; Помътняване на урината и бактерии при
Хидронефроза; Напикаване; Старческо напикаване; Ревматични и Ставни болки;
Кръвно налягане; Сън; Тонус; Спокойствие; Полова система; Отпушване на
артерии (некроза); Глаукома; Очи; Макулна дегенерация; Пародонтоза; Шум в
ушите;…
 БВ е феноменално откритие с ефект получен от новооткрито съчетано
действие на балансирани количества от съставящите билки. БВ напълно се
различава от обичайните билкови продукти, които се основават на представата за
сумиране на ефект от самостоятелните ефекти на отделни билки.
 Препоръки за ползване на БВ: Билковата смес трябва да се приема с
начална доза от 10 броя капки и след това постепенно да се увеличава до
ефективната доза. Максималните дози 100-150 капки могат да се взимат само от
лица ползвали успешно в предишен период сместа. Средното ползване на сместа
за ден е на цената на чаша кафе. Смесите като естествен продукт не се натрупват в
организма. Продължителността на действието е само до 4 часа. При Температура
(Болка) сместа да се пие на 2 часа.
 БВ успешно съдейства на здравето при спорт: Разширени вени, болки от
Спортни Травми и в Стави (Шипове, Гръб, сецване, ахилес),
Бактериални
инфекции на пикочните пътища. Спортна форма без умора: ежедневно бягане,
тенис, лост.
 БВ е по-ефикасен от Гинкобилоба, Котешки нокът, Швед. горчивка,
ЖенШен...
 БВ успешно съдейства на здравето без антибиотици и химически
лекарства. БВ може да се ползва безпроблемно и заедно с лекарства, като се взима
20 минути преди - след лекарства.

 Синтетичните – изкуствено създадените по химичен път лекарства много
често противоречат на биологичния баланс и се натрупват в организма и затова
предизвикват алергични и други реакции.
 Съветвайте се с лекар за диагноза и търсете вместо синтетични
лекарства съответни билкови смеси.
 Съмнявайте се в специалист, който ви каже: „Добре сте за Вашата
възраст”. Това показва, че той ще се примирява със следващо влошаване на
Вашето състояние и няма да се бори за пълно оздравяване.

 Смесите могат да се съчетават с акупресура. За сваляне на
температура се ползва акупресура в областта на скулите.
 Спането върху дъска дава почивка на гръбначният стълб.
 Задължителна е консумацията на риба (цаца) два пъти седмично.
 При задавяне с рибна кост да се пийне лимонов сок (оцет).
 Да се консумират само сезонни храни.
 При стомашни оплаквания: 14 глави необелен кромид лук се
изпичат във фурна. Сутрин и вечер в дните от седмицата по една печена
глава изчистена се смачква в кафена чаша, добавя се сладко и се изяжда на
гладно. Рецептата се прилага 30 дни.
 Масажът на ушите лекува тялото и премахва стреса.
Тонизиращият масаж никога не може да ви превъзбуди – границата на
полезното никога не може да бъде прескочена. При профилактика за общо
благосъстояние на организма се масажира цялата раковина – 30 пъти по
часовника и 30 обратно. Движението по посока на часовниковата стрелка
разбужда и активизира мозъка. В противоположната посока успокоява и
разпуска. Затова утринният масаж трябва да е с кръгови движения надясно,
а масажирането преди сън – в посока, обратна на часовниковата стрелка.
Ако искате да се справите с умората, масажът започва от меката долна част
на ухото нагоре по дъгата. Ако краката и ръцете ви отичат от претоварване,
разтъркайте най-енергично върха на ухото. При проблеми с бъбреците,
стомаха, черния дроб, сърцето, белите дробове – интензивно масажирайте
централната вдлъбната част с показалеца или средния пръст. Натискът
върху центъра на меката долна част успокоява уморени очи.
 Спешно спасение от мозъчен инсулт може да се постигне чрез
набождане с игла на краищата на всички пръсти на ръцете и меката долна
част на ушите до поява на капки кръв. Мозъчният инсулт се разпознава по
затруднен говор и изкривен при изплезване език или устни. Носете винаги
малка игла за инжекции.
В безсъзнание от знание
Каричка
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България 2014 г. стана лидер в икономиката
на югоизточна Европа. Терминал 2 пресъхна!
Водещи сме по доходи след сравнение с цените!
20

Здравейте икономисващи,
Стига с оплакванията от ниски доходи! Доходите трябва да се
разглеждат сравнени с цените.
Доходите в София купуват най-много имоти в Централна и Източна Европа
Страната ни се
отличава и с най-висока
брутна доходност от наем
на имотите в централните
части (при ниво от 5.18%),
което
отново
се
предопределя
от
относително по-ниските в
абсолютна стойност цени
на имотите. Това е и
добра предпоставка за
бъдещата стабилност в
цените
предвид
на
добрата доходност от
наеми,
които
са
алтернатива
на
депозитите,
където
лихвите се понижават
през цялата изминала
година. За сравнение доходността от наеми в централните части на Загреб е при
ниво от едва 2.9%, което е и най-ниското съотношение сред страните от ЦИЕ.
http://www.extremecentrepoint.com/archives/14624
Само за една година управление и вече Светът призна икономическия
успех на България 2013-2014 г. (и дори източникът на омраза Инст. за пазарна
икономика! http://ime.bg/var/images/BG_mejdunar_klasacii_2013.pdf ) Внимание,
ако четете от този източник, сравнете техните смешни заключения с
действителните цифрови данни!!!

България е водеща по конкурентоспособност 2013-2014 в
икономиката на цяла югоизточна Европа (и е пред): Русия, Кипър,
Словения, Хърватска, Унгария, Румъния, Гърция, Сърбия,
Словакия…

Отлични резултати (70-80%) – в индексите за икономическа свобода
(Фрейзър) и за човешко развитие България, като оценката е около ¾ от
максималната и близо до тази на водещите страни в ЕС - Финландия и Холандия.
Много високи резултати (60-70%) – индексите за конкурентоспособност,
отворен бюджет, икономическа свобода (Херитидж) и условия за правене на
бизнес класират България по-близо до първенците както в ЕС – съответно
Финландия,
Великобритания
и
Дания,
така
и
в
света.
Бившият президент на Чехия Вацлав Клаус: „Не Русия и не Путин са
причината за това, което избухна на Майдана. Ситуацията бе създадена от
Западна Европа и от Съединените щати”.
http://www.banker.bg/?Channel=3&Category=77&Article=494937
Ваша икономка Каричка
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