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Studen]ii 
din Bologna: 
S\ fim uni]i!

“Guess
Who” la
Torino

Animali[tii anti-B\sescu

Angaj\ri la consulat, 53 la interviu
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Iubitoare 
de animale

Propunerea lui Eugen {erb\nescu,
noul consul general de la Bologna:

Re]eaua
rom=nilor
de succes

Irena Cara

Ani de-a r=ndul, ne-a deranjat
ideea preconceput\ a str\inilor
care vizitau Rom=nia, cum c\,
atunci c=nd ajungi la Bucure[ti,
primul lucru pe care-l vezi sunt
copiii care ies din canale. Cel
pu]in mie `mi ap\rea `n fa]a ochi-
lor min]ii o scen\ din filme cu
zombies care ies din morminte.
Eu una n-am v\zut niciodat\, `n
pu]inele d\]i c=nd am trecut prin
Bucure[ti, a[a ceva.

~n schimb, oriunde m-a[ duce
`n ]ar\, v\d haite de c=ini maida-
nezi oriunde. Inclusiv la poarta
gr\dini]elor de copii. Uneori, `i
aud l\tr=nd `ndr\ci]i pe afar\ [i `i
v\d `nconjur=nd vreo persoan\
care trece prin “teritoriul” lor.
Mul]i reu[esc s\-i alunge. Dar `mi
povestea mama c\, `ntr-o zi, o fat\
trecea cu o p=ine ̀ n saco[\ [i c=inii
au s\rit pe ea [i au pus-o jos, la
p\m=nt.       (continu\ la pag. 16)
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Vicepremier 
trimis `n judecat\

Liviu Dragnea a fost trimis
în judecat\ în dosarul frau d\ rii
referendumului de demitere a
pre[edintelui Traian B\sescu
desf\[urat anul trecut.

Larisa Iordache, 
medalie mondial\

Delega]ia Rom=niei a `n -
che iat participarea la Campio -
natul Mondial din Belgia cu o
medalie de bronz la sol
ob]inut\ de Larisa Iordache.
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Supravie]uim greu 
pe timp de criz\

Criza din ultimii 5 ani [i-a
pus amprenta asupra rom= -
nilor, care renun]\ la cheltuie-
lile inutile [i cump\r\ doar
produse de strict\ necesitate.
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