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БЕЛА ПРИЗ 10 години
От всички читатели на списание 
,,Бела“,  участвали в анкети и 
игри, чрез жребий избрахме 10 
късметлии, които през всичките 
тези 10 години са били верни 
приятели и фенове на БЕЛА.
Те ще получат БЕЛА ПРИЗ 10 
години – 10 големи награди.
Ето имената на призьорите
и техните награди:

1Първан Кирилов от София,

инженер – получава хладилник с 

фризер ,,Аристон“, осигурен 

от Indesit Company

2Екатерина Пахова 

от Сунгурларе, общински 

служител – получава

съдомиялна ,,Електролукс“

3Ани Цацова от Враца, 

счетоводител – получава

комплект спалня LYON, осигурена

от мебелна компания ARON

4Надежда Цветанова от София,

инженер-химик – получава 

пералня ,,Аристон“, осигурена

от Indesit Company

5Маринела Иванова от Бургас,

филолог (английска филология) 

– получава кухня FIESTA, осигурена

от мебелна компания ARON

6Светлана Николова

от Варна – получава ваучер

за дамско облекло ,,Морган“

7Кръстинка Колева от Добрич, 

банков счетоводител –

получава ваучер за дамско облекло 

,,Морган“

8Диана Гайдарджиева от Русе, 

работник – получава телевизор

,,Елит“ и пречиствател за въздух, 

осигурени от TSP – България

9Ваня Георгиева от Благоевград,

инженер – получава карта

за козметични процедури 

от студио „Лорен“

10Мария Тасева от София, 

инженер-технолог – получава 

карта за козметични процедури

от „Дермапро“

Всички получават 

и по един марков парфюм, 

осигурен от „Блик Илиев“.

Надежда Стивасарска от Пловдив, 

носителката на БЕЛА ПРИЗ 2007, 

пък ще има изключителното

удоволствие да си избере тоалет,

чанта и обувки от „МОТИВИ“.

Всички отличени читатели ще 

бъдат поканени на юбилейното 

парти на сп. ,,Бела“.

МИЛИ, ПРИЯТЕЛИ, ЖЕНИ И МЪЖЕ, БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ БЯХТЕ С НАС ПРЕЗ ВСИЧКИТЕ ТЕЗИ 10  ГОДИНИ, ЧЕ НИ ОБИЧАХТЕ, ЧЕ НИ ВЯРВАХТЕ 

И ЧЕ НИ ЗАРЕЖДАХТЕ С ВДЪХНОВЕНИЕ, ЗА ДА ВИ ИЗНЕНАДВАМЕ С ВСЕ ПО-ИНТЕРЕСНИ СТАТИИ В ЛЮБИМОТО ВИ СПИСАНИЕ!1
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къпи читатели, участвайте, попълвайте и изпращайте 
талони на адреса на редакцията. Това ще отвори вра-

ти пред късмета ви.
Защото най-голям шанс да получи наградата Бела приз 2008

ще има този, който е изпратил най-много талони през го-
дината. 
Всеки месец 10 от вас ще получат обявените месечни на-
гради, а след публикуването на 12-ия талон ще бъде излъ-
чен носителят на годишния приз.
БЕБ ЛА ще подад рир  едид н специален дед н, пълен с изненадди и 

награди, на победителя от БЕЛА ПРИЗ 2008:

настаняване в хотел (нощувка+закуска+обяд+вечеря)

козметични и СПА процедури

облекло и аксесоари

вечеря за двама

медийно отразяване и връчване на плакет БЕЛА ПРИЗ.

Изпращайте изрязаните талони най-късно до 15-о число на все-

ки месец.

Талон № 4/2008

гр./с. .............................................................................................. п.к. ........................... община ...........................................................................

област ................................................. ул. .......................................................................................... № ......... бл. ......... вх. ......... ап. .........

име, презиме, фамилия ......................................................................................................... години .............. тел. ............................................

какво работиш (или учиш) ........................................................................................................................................................................................

БЕЛА ПРИЗ 2008

И подаръци от:

DVD-та от „Тандем“продукти от Vitality

ГОЛЯМАТА НАГРАДА ОТ ТАЛОН № 3 – карта за козметични процедури от DERMAPRO печели Евелина Стоянова от София.

Награди печелят още Татяна Златова от Казанлък,  Илияна Илева от Стара Загора, Петя Петкова от Горна Оряховица, Ани

Цацова от Враца, Валентина Маешка от Мездра, Калина Симеонова от Пловдив, Мария Вучева от Плевен, Васка Александро-

ва от Стана Загора, Златина Иванова от Бургас и Донка Цакова от Стамболийски.

Schwarzkopf

ГМС – Тошева и сиеГМСГМСГМС   ТошТошТоТошшеваеваев и и сиесиеи

ГОЛЯМАТА НАГРАДА ЗА ТАЛОН №4:
цялостно почистване на дома със система

DVD-та от „Ай Пи видео“ книги от „Бард“

книги от „Хермес“

книги от „Колибри“ книги от „Еднорог“
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възв можности за индивидуализиране на своя автомобил. Новата „ФабФ ия“ предлага широк диапазон от

СТАНДАРТНО И ОПЦИОНАЛНО ОБОРУДВАНЕ 

позволявайки на клиентите да изразят своя индивидуален вкус. Модерните технологии, високата степен на 

безопастност, лесните за управление уреди, както и сигурните и добри характеристики на шофиране пре-

връщат „Фабия“ в перфектния автомобил.

Освен простор за пътниците, „Фабия“ има и много добро багажно пространство – 300 л, което би могло да 

бъде увеличено до 1163 л при сгънати задни седалки.

Новата „Фабия“ се произвежда в няколко нива на оборудване – Бейсик, Класик, Амбиенте, Спорт и Елеганс.

Автомобилите с базово ниво – БЕЙСИК – имат: въздушна възглавница за водача, регулируем по височина К

и дължина волан с хидроусилвател, оборотомер с дигитален часовник, предни и задни чистачки с регули-

руем интервал и пръскачки, триточкови предпазни колани за всички места с пиропатрони за донатягане от-

пред, прекъсване на горивото при удар, имобилайзер, брони с цвета на купето, фарове Clear optic, радиоподго-

товка с 4 високоговорителя и антена, поленов филтър и система за рециркулация на въздуха в купето, зумер 

за забравени светлини, стоманени джанти 5,0 J x14“ с гуми“ 165/70/R14, големи декоративни тасове и др.

Нивото КЛАСИК има допълнително: въздушна възглавница и за пътника до водача, запалка с осветле-К

ние, предупредителна светлина за незакопчан предпазен колан на водача, калобрани отзад и др.

Нивото АМБИЕНТЕ съдържа допълнително към гореоописаното ооборудване следните екстри: клима-Е

тик с регулиране на температурата, странични въздушни възглавници, бордкомпютър, на който може 

да получавате информация за температурата навън, за средната скорост, разхода на гориво и др., изключи-

телно важните системи за сигурност – ABS+MSR+ASR (те ще осигурят стабилността на вашия автомо-R

бил и при по-сложна пътна обстановка), предни електрически стъкла, фарове за мъгла, регулираща се по ви-

сочина седалка на водача (особено полезна за дамите функция), декоративно-защитни лайстни на вратите, 

кутия за вещи под седалката на водача, джобове в седалките и във вратите, делима задна седалка – ако в 

автомобила пътувате не повече от трима души, ще можете да сгънете част от задната седалка, да я пре-

местите напред и така да увеличите багажното си пространство за по-обемист багаж.

Нивата СПОРТ и Т ЕЛЕГАНС са за най-претенциозните клиенти на „Фабия“.

За спортните натури „Фабия Спорт“ предлага: тъмен спортен салон Pulse, кожен 3-спицов волан, об-

лицовани с кожа лост на скоростите и ръкохватка на ръчната спирачка, дистанционно управление на цен-

тралното заключване, пръскачки на фаровете, които се грижат за чистотта на фаровете и съответно 

подсигуряват по-добра осветеност на пътя, тонирани стъкла с UV филтър, подгряващи се и ел. управляеми V

странични огледала – една функция, която ви спестява усилията за почистване при снеговалеж и ви осигу-

рява винаги отлична видимост – държач за слънчеви очила, осем тонколони с антена и антенен усилвател, 

подлакътник отпред и др.

С „Фабия Елеганс“ може да се насладите освен на всичко, което се съдържа в описаните вече нива на оборуд-

ване, също и на: климатроник, лети джанти 14“ с дизайн Atik, стелки с цвета на интериора и др. 

Новата „Фабия“ се предлага със 

7 РАЗЛИЧНИ ДВИГАТЕЛЯ 

Четири са бензинови, а дизеловите са три. Този асортимент максимално покрива изискванията в сегмента 

на малките автомобили. Бензиновите двигатели са икономичният 1.2 HTP 44kW 60 k.c., 1.4 MPI 16V63 kW86 

к.с. и най-пъргавият – 1.6 MPI 16V 77kW 105 k.c. двигател. Дизелови двигатели с филтър за твърди частици 

са 1.4 TDI-PD 51 kW 70к.с., 1.4 TDI-PD 59kW 80 к.с. и 1.9 TDI-PD 77 kW105 к.с. Най-мощният бензинов двигател 

може да се комбинира с 6-степенна автоматична предавателна кутия Tiptronic.

Комбинираният разход на гориво при дизеловите двигатели е 4,6 л–4,8 л, а при бензиновите двигатели – от 

5,9 л до 7,6 л за най-мощната версия.

Въпреки че новият модел е по-голям от своя предшественик, както по външни, така и по вътрешни размери 

той успява да поддържа ниско ниво на въглеродните газове в сравнение със средните за индустрията, като 

най-ниските стойности са за двигателя 1.4 TDI PD/59kW – 120g/km.

Новата „Шкода Фабия“ е лесен за управление автомобил със стабилно поведение на пътя, който ще ви е мно-

го полезен в града, но също така и ще ви предложи необходимия комфорт и сигурност за дълго пътуване с 

възможност да побере и багажа на цялото семейство.

Новата „Фабия“ се предлага с отлично съотношение качество-цена. Базовият модел „Бейсик“ на новата „Фа-

бия“ 1.2 НТР 12 V/ 60 к.с. се предлага на специална цена от 15 298 лв. с ДДС.

НОВАТА „ШКОДА ФАБИЯ“

„Шкода“ доразви своя бестселър – модела „Фабия“. 

Обновена, с модерен и впечатляващ дизайн, новата „Фабия“ 

е сред най-просторните автомобили в своя клас.

LOVE AT FIRST DRIVE !
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АнтрефилеАнтрефилеАнтрефиле

новено юбилеите са повод както за връщане в миналото, така и опит дабикновено юбиле
се погледне в бъдещето. Спомням си, че преди 10 години имаше

икономическа стагнация. Времената не бяха много добри за
инвестиции. Но ние, хората от „ДАКС МЕДИЯ“, вярвахме

и продължаваме да вярваме, че най-доброто нещо, което
всяка фирма може да направи във всеки момент от свое-
то развитие, е да обърне внимание на словото.
Започнахме с две спортни списания – „Световен спорт“
и „Спорт плюс“... Близо 3 години след като те спряха да
излизат, имената им се появяваха в класациите за най-
четени месечни издания. Което ни показа, че сме били
на прав път в издателската си дейност. 
Решихме да направим и „женско“ списание. Насочено
не към тези, които могат да си позволят всичко, а към
обикновената българска жена. Към нас самите. Опита-
хме се да вдъхнем самочувствие на българките, да им

покажем, че въпреки житейските превратности ние си
оставаме жени и майки. Тези две думи за нас са с много
по-голяма стойност от целия лукс на света.

Никой от нас не си е представял, че ще се задържим ус-
пешно 10 години на пазара. Но бяхме убедени, че можем
да успеем само ако се преборим за сърцата на читател-
ките ни. Не за кредитните им карти! Ако им покажем,
че пишем за тях, че ги разбираме, че ги подкрепяме, че
им вярваме.

Успяхме! В много тежка конкурентна среда, без големи
рекламни бюджети, без чужди капитали, без утвърдени раз-

пространителски схеми. Наложихме името БЕЛА като сино-
ним на издание, в което звездите са хората, които ни четат. 

Защото няма по-ярка звезда от българската жена. Ние вярваме в
това и ще продължим да следваме тази своя линия. Благодаря от сърце

на екипа, който прави нашето списание! Дълбок поклон към тези, кои-
то намериха частица от себе си в неговите страници! 
Те го заслужават!

Весела ЛЕЧЕВА

10 години
по-късно
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Бойко Ламбовски: „През 1998 г. бях в доста сума-
тошен жизнен момент. Имах дете на 1 година, ра-
ботех в сп. „Сега“, не ми стигаха парите, време-
то, мъдростта... Може би затова реших най-по-
сле да стана шофьор, за да ходя лесно до язовири-
те за риба. И станах! Оттогава управлявам кола
така, както „Бела“ управлява дамския вкус – леко 
и с размах. За десет години „Бела“ натрупа опита 
на красавица, която знае какво и защо го иска. Аз
съм щастлив, че понякога бивах забелязван с про-
ницателно и доброжелателно око както от самата 
„Бела“, така и от очарователния є колектив.“

Жоро Пентаграм: „10 години хвръкват
твърде бързо. Малко неща съм успял да 
направя за това време, по-малко, отколкото
съм искал. Но животът ми е бил и е
интересен – във всичките му измерения.
Всяка божа сутрин, когато застана пред
компютъра или пред вестника, за да 
прочета новините, денят ми започва с
някаква тяга – понякога положителна, 
понякога не толкова.“

Кирил Чалъков: „Преди 10 години бях гримьор в Гърция – представяхме пролетна ко-
лекция на Диор. Това си спомням за годината, през която се е родило списанието ви.
Но Диор е много за мен. Обожавам естетиката му. Така че това събитие не е мало-
важно.“

Бела календарБела календарБела календар

преди 10 години

Д
есет години на пазара са мъжка проверка за всяко жен-
ско списание. Ние решихме, че истината за нашето
дамско издание не е в продажбите, нито в годините
зад гърба ни, а в... нашите приятели мъже. Старите и

тези, с които се сприятелихме специално за този брой. Освен
ДД
че ги натоварихме с отговорната задача да „напишат“ юби-
лейния ни брой – всеки да участва по тема, свързана с про-

фесията и компетенциите му, – ги помолихме и да си спомнят
каква е била за тях 1998 година. 
Да се върнеш назад, означава да се качиш на най-високо-

то, откъдето можеш да огледаш всичко и да отделиш най-
важното. Ето как нашите мъже видяха годината на рож-
деството на БЕЛА. Всеки от своето най-високо преди де-
сет години.

Хая не е име на китайка, нито на богиня, нито въобще е име. Хая е обратното на „нехая“. 
А на тази страница БЕЛА ще излива своето хайство или нехайство. Според случая...

Хая не
А н

ХАЯХАЯ

П
реди време един известен наш
сценарист – Марко Стойчев,
част от прочутия тандем
„Братя Мормареви“, ми каза

на шега (той, лека му пръст, беше ос-
троумен човек):
– Абе, Бойко, хората са измислили де-

мокрацията да е с мандати – изби-
раш  президент, да речем, за 5 годи-
ни. А женитбата са я направили дожи-
вот. Грешка...

Възразих му, че и женитбата не е 
задължително доживот – има такива 
неща като развод. Бай Марко обаче 
рече, че мандатът те държи нащрек, 
особено ако ще искаш втори... А разво-
дът все идвал като крах, защото на-
стъпва след онова „Докато смъртта 
ви раздели...“ някога пред олтара.
Тази тема, разбира се, е подходяща за 

шеги, закачки и изкуство.
Напоследък обаче доста се замислям 

за бъдещето на институцията брак, 
при това не толкова в личен, колкото 
в общочовешки план (може би защото 
второто е по-лесно).
В САЩ установиха, че хората все по-

малко се женят. Изследването направи-
ха професорите Стивънсън и Уолфърс, 
прогнозирайки „бъдещ шок в моделите 
на брака“.
И понеже, както върви работата, по-о-

вероятно е ние да следваме САЩ в до-о-

„СЪЕШАВАНЕ 
ЕООД“АМБОВСКИ                                                                             

фициално Бойко Ламбовски е поет, публицист, преводач. Автор е на се-
дем книги с поезия и една с публицистика, сред които „Ален декаданс“, 

„Едварда“,  „Тежка картечница преди сън“, „Бране на думи“, „Глупак в подлеза на 
света“. Стиховете му са превеждани на немски, руски, английски, френски, чешки, 
италиански, хинди, сърбохърватски и други езици. Лауреат е на над 20 награди за
поезия и публицистика в страната и чужбина. Живее и работи в София като жур-
налист. Женен, с едно дете. 
Неофициално Бойко Ламбовски е най-жизнеутвърждаващият човек, когото позна-
ваме. Благ, млад по дух, пък и по години, сърцат, той гледа живота учудено и му на-
мига по бойковски.ФФотФоФотФотФотФотФотФФ огрогрогрогрографафафаффафаффф ИвоИвоИвоИвоИвоИвоооо ХАХАХАХХА ХА ХААДДЖДЖИДЖИДЖИЖЖЖДЖДЖДЖИД МИШМИМИШМИШМИШИШИШИШИШМ ШШШШЕВЕЕВЕВЕВВЕЕВВВ
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Емил Георгиев: „Не помня нищо смислено за 1998 г., освен че Франция би Бразилия на
финала на световното. По тази причина не мога да съм меродавен за първите миго-
ве на „Бела“. Но „Бела“ остави неизтриваема следа в моето съзнание. Като главен ре-
дактор на списание „Медия и реклама“ ми се наложи да напиша едни от най-ласкавите
критики за женско списание. И досега си спомням текст на авторка на тогавашната
„Бела“, която беше написала, че по Коледа настроението є е толкова приповдигнато, че 
„душата є скърца като перфектно измита чиния.“ Този незабравим цитат наточи то-
гава критическото ми перо, но и събуди у мен интереса, що е това женско списание.
През последните три години открих, че има две категории женски списания – другите
и „Бела“. След като тя изпълни първите си 7 години, без които никой не може (и за 
които в крайна сметка никой не е отговорен), следващите вече са съвсем различни.“

Болна темаБолна темаБолна тема

С
Емануил Георгиев 
(Емо за приятелите) 
ме запозна Емил Ге-
оргиев (Емо за при-

ятелите) с препоръката, че 
няма по-подходящ човек за 
разговор по темата за разво-
да и брака от Емануил.
В римското право бракът 

се е разбирал като продълже-
ние на божествените закони 
за създаване на една общност 
до живот. За римляните чо-
век не се жени, за да се раз-
вежда. Днес според някои бра-
кът е отживелица, а разво-
дът е признак за демократич-
ност на една държава. 
С двамата Емовци разговаря-

ме има ли развод „по българ-
ски“, кой обикновено губи бра-
коразводните дела, кои са най-
често обявяваните причини за 
развода, защо с новия Семеен 
кодекс се улеснява бракоразвод-
ният процес и...

– Кой подава по-често мол-

ба за развод? 
Вярно ли е, че 
мъжете не ис-
кат да се раз-
веждат?

Емануил Г.:
Инициативата
в брачния про-

цес почти винаги е на жената.
Мъжът идва в съда и започва
да хленчи: „Ама, аз не искам
развод.“ За да постанови реше-
ние за прекратяване на брака,
съдът трябва да изслуша сви-
детелите – и на ищеца, и на
ответника. И да прецени кои
свидетели казват истината и
кои лъжат малко повече. Жен-
ското приятелство е по-здра-
во от мъжкото. Доказва го
фактът, че когато в съда се
явят за свидетели приятелки-
те на жената, която е стра-
на в процеса, те такива неща
могат да наговорят, че мъжът
започва да се чуди за негово-
то семейство ли става въпрос,
или за нечие друго. Обикнове-
но в брачния процес жените си
намират и изтъкват по-добри

доказателства от мъжете. 
– Значи ли това, че жените 

по-рядко губят бракоразвод-
но дело?

Емил Г.: Жената е по-защи-
тената в тази съпружеска ба-
талия по ред причини. Как-
то обществото е по-склонно
да приеме извънбрачните връз-
ки на мъжа, да затвори очи
пред недотам ангажираното му
поведение, да намери извинение
за едни или други егоистични
мъжки прояви, така по време
на развод пък жената домини-
ра. И най-често се отсъжда в
нейна полза. Има една такава
женска презумпция за правото,
така да се каже.

Емануил Г.: Доскоро добрият
бракоразводен адвокат беше
този, който защитаваше же-
ната. Съдът имаше един фе-
минизиран уклон да не „троши
хатъра“ на дамите. Защото
децата почти винаги остават
при майките си. Нещо повече
– в Семейния кодекс е казано,
че родителската власт трябва
да се упражнява от този от

съпрузите, който не е виновен
за прекратяването на брака.
Имало е случаи, когато обявя-
ват за виновна жената, но де-
цата остават при нея, защото
се смята, че майката има по-
добри възпитателни и педаго-
гични подходи към детето. А
особено пък ако детето е мо-
миченце, то задължително ос-
тава при майката. 

– Какви най-често са причи-
ните за развода в България? 

Емануил Г.: Наличието на
извънбрачна връзка и липсата
на заинтересуваност за семей-
ството. Обикновено в иско-
вата молба жената се опла-
ква, че съпругът є кръшка, че
употребява алкохол, че не дава
пари за домакинството и не се
интересува от издръжката на
децата. Извънбрачната връзка
на една жена се доказва мно-
го трудно, защото съпругът є
винаги последен научава за нея.
(Смее се.) В по-редките слу-
чаи, когато мъжът заведе дело
за развод, оплакванията му са:
„Не готви, не пере, не се гри-
жи за домакинството.“ 

Емил Г.: Причините могат да
бъдат всякакви, но на мен ми
се струва, че основната е лип-лип-
сата на психическа хармонияния

РАЗВОДЪТ –ОРАЗВОДНИТЕ ДЕЛА ЕМАНУИЛ ТОПАДВОКАТЪТ ПО БРАКО

ТА МУ ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ В ЕДИН ГЕОРГИЕВ И КОЛЕГАТ

НЕСПОКОЕН РАЗГОВОР ЗА РАЗВОДА И БРАКА. РАЗПИТА 
ВОДИ ЕДИНСТВЕНАТА ОМЪЖЕНА ЖЕНА ОТ РЕДАКЦИОННИЯ 
КОЛЕКТИВ НА „БЕЛА“ ТЕОДОРА СТАНКОВА.

мил Георгиев е преподавател по философия на правото в СУ „Св. Климент Ох-
ридски“. Изявява се и в други духовни поприща и не се побира в една-единстве-
на рамка, та затова ще го представя чрез личните си спомени.

Познавам Емо от времето на следването ми: през далечната 1988 г. аз бях 
студентка, а той – вече университетски преподавател и аспирант в СУ „Св.

Климент Охридски“. Срещна ни обаче не академичната общност, а любовта 
към... църковно-славянските песнопения. Музиката ни събра, както се казва, 

в Университетския състав за старинна музика, а години по-късно познанството ни 
прерасна в почти родство.     
Когато събрах кураж за онова „Докато смъртта ни раздели...“, Емо Георгиев стана 
свидетел и гарант на най-вълнуващото „да“ в живота ми. Макар че живеем в култу-
рата на хепиенда, а Емо е и бракоразводен специалист, първата му кумова клетва 
и заръка беше, че бракът е продължение на божествените закони и общност меж-
ду мъжа и жената за цял живот. Щастливка съм, че му повярвах, че животът в брак 
може да бъде песен.

ИЗВЪНБРАЧНАТА ВРЪЗКА НА ЕДНА ЖЕНА СЕ
ДОКАЗВА МНОГО ТРУДНО, ЗАЩОТО СЪПРУГЪТ Є

ВИНАГИ ПОСЛЕДЕН НАУЧАВА ЗА НЕЯ.
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Пентаграм
МодаМода

а голямата си любов модата Жоро Пентаграм е отделил всеот-
дайно 12 години от живота си – време, през което календарът 

спира да отброява съботите и неделите. Поредица от години, през които не е виж-
дал морето... „Работех, но не се уморявах, защото обичах работата си.“
„Пентаграм“ беше и си остава най-добрата в българската мода кожена марка. Ка-
квито и думи да използвам, за да представя Жоро, най-краткото и изчерпателно е... 
Пентаграм. Това е, което всички знаят за него, без значение с какво точно се зани-
мава – мода, телевизия, списания, писане, рисуване... Защото Пентаграм за него е 
мултимедия. А също и пет посоки. Повечето от които Жоро смята, че е извървял 
през последните 10 години – времето, през което „Бела“ прохождаше и също наме-
ри своя път.

К
расиво е, когато пъст-

ККрите цветове дефили-ККрат по улицата. През ККтази пролет ще доми-КК
нират именно те. Освен лила-
вото също и комбинацията на 
лилаво със зелено. Ще черпим 
настроение още от синьото, 
червеното и жълтото.
Това го анонсира Жоро Пен-

таграм, който обожава чер-
ния цвят: „Този цвят никога 
не прави грешки.

Черното е 
ДЖЕНТЪЛМЕН

На неговия фон всеки друг 
цвят – без значение дали бяло, 
червено, розово, зелено и лила-
во – стои много по-добре, мно-
го повече грее. На черен фон 
червеното става кървавочерве-
но. Жълтото – още по-жълто, 
бялото – чисто бяло.“ Разбрах 

още, че черното не излиза от
мода, то винаги е основата на
шарката. Върху него се гра-
ди цялата цветна палитра. То
е нещо като спасителен цвят
за много случаи. „Един погреш-
но избран кафяв колан може
да опропасти целия тоалет, но
един черен колан – никога.“ 
Всъщност Пентаграм не оби-

ча кафявото и сивото. Причи-
ната може би е нежеланието
му да приеме униформеността
на тези цветове. „Дълги годи-
ни всичко около нас беше ка-
фяво и сиво“ – спомня си той.
Но това са негови проблеми с
миналото. Връща се към на-
стоящето и към

кожените 
аксесоари

за които твърди, че тепър-
ва ще преживеят ренесан-

са си. Рокстилът се опитва
да се завърне в гардероба ни,
но много по-култивиран. Но
не агресивният рок, а „рокът
на гладката, чистата кожа в
стил Гучи“. Актуални през се-
зона пролет/лято 2008 ще са
изработените от кожа аксе-
соари в съчетание с камъни
или благороден метал. „Те из-
глеждат много по-благородно в
сравнение с една изцяло злат-
на гривна например“ – допълва
Жоро. Среброто ще е по-попу-
лярно от златото. „Вълната
на златните ланци и гривни с
всякакви размери, тежести и
обеми вече отмина. Хората се
наситиха на златни бижута и
ги обявиха за пошли, за кич. В
момента актуални са малки-
те бижута, в чиято изработ-
ка участва и кожата. Носят
се по няколко, защото са мно-

го фина плетка и позволяват
натрупване. Сменят се всеки
ден според тоалета и настро-
ението. Но има случаи, кога-
то е най-добре да не се носи
никакъв аксесоар“ – препоръч-
ва Пентаграм.

Втора кожа
Той започва модната си ка-

риера с кожа, защото с този
материал намира допирни точ-
ка. Експериментирал е и с
текстил, но кожата му влиза
под кожата. „С нея имам общ
език, веднага минахме на „ти“.
И най-точно се изразявам чрез
нея.“ Тя е суперскъп материал 
и обработката є изисква мно-
го повече време и енергия от
другите материи.
Пентаграм работи по 12

часа на ден. Работи, но не сесе
уморява, защото обича рабо-бо-

– 5 истории за BG мода и още неща
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ой е топгримьорът на България. Доверяват му се представителствата на едни
от най-големите световни козметични компании – Estēe Lauder, Christian Dior и
L’Oreal. Работата му предпочитат най-популярните топмодели, дизайнери, пе-

вици и актриси в страната. Лили Иванова, Евгения Калканджиева, Герга-
на Полежанова, Стефка Костадинова, Глория, Нона Йотова, Елена Петро-

ва са само част от тях. Кирил Чалъков се занимава с грим и козметика от 1993 годи-
на. През последните 10 години е посещавал специализирани обучения и междуна-
родни семинари за грим и козметика в Париж, Атина, Варшава, Будапеща, Белград 
и София при компании като Dior, Clarins, Guerlain, Lancôme, Decléor. През пери-
ода 1996–2000 г. работи като международен гримьор към представителството на
Christian Dior за Източна Европа, а от 1997 до 2000 г. е главен гримьор на марка-r
та в Гърция. През 2000 г. е избран за гримьор на Estēe Lauder в България. От 1998 г.r
е лектор към Orifl ame. Повече от 15 сезона е гримьор на „Форум Българска Мода“,
където през 1999 г. получава отличие за особен принос към българската мода.
Творческата му биография включва още много изяви и награди, от които ще спо-
менем само, че е два пъти носител на наградата „Златната игла“, а през 2003 г. граб-
ва отличието на Pantene за гримьор на годината.

С
лава богу, че не е станал главен
счетоводител, защото е след-
вал точно счетоводство и кон-
трол в УНСС през трудните

за всички хора на изкуство 1992 и 1993
година. Тогава се е занимавал и с кла-
сическа музика, но заради краха на изку-
ствата и в името на практичното не
става и пианист: „Дадох си сметка, че
да си пианист в България през следва-
щите години ще е... несериозно. И по-
неже всичко, свързано с форма и цвят,
ме привличаше силно, инстинктивно за-
почнах да се интересувам от грим.“ Пе-
риода от 1992 до 1995 година посвеща-
ва на това да се образова в тази об-
ласт. Работи с италиански фирми. През
1996 г. от представителството на Dior

за Източна Европа го канят да работи
за тях. Избират го на един междунаро-
ден семинар в София измежду 60 учас-
тници. И той не се поколебава нито за
секунда, защото е 

ВЛЮБЕН В ЕСТЕТИКАТА 
НА ДИОР 

Тя го вдъхновява с финеса и аристокра-
тизма си: „От Dior винаги са представя-r

ли жената като полубогиня. Тя никога не 
е изглеждала смешна, нито странна. И 
до ден днешен тази естетика ми е близ-
ка. Дори маниерът на екстравагантност 
на Галиано ми допада. Той през 1997 г. на-
прави интересни комбинации между сти-
ловете и освежи подхода на Диор.“
След многобройните си пътувания по 

работа в чужбина – основно до Гърция 
и до Париж, през 2000 г. Кирил Чалъков 
избира да се установи в България. Може 
би защото по това време пазарът на 
лайфстайл списания вече е започнал да 
се развива, появили са се нови музикални 
телевизии, които въртят клипове с бъл-
гарски звезди... И за гримьора има рабо-
та. Той прави първите корица на „Плей-
бой“ и на „Ева“, а по-късно и на списание 
„Перфекта“. Запознава се с Лили Ивано-

ва и с още плеяда български звезди, кои-
то го припознават за свой гримьор. Днес
Кирил Чалъков дори не може да отскочи
на почивка до чужбина, защото се задъх-
ва от работа и клиенти в България. 

ДВЕТЕ ЛИЦА НА ГРИМА

В неговите представи гримът е чиста
естетика от една страна – приложно из-
куство, свързано с други изкуства (фото-
графия, рисуване), което носи естетиче-
ска наслада. Но ако на някого това му
се вижда прекалено възвишено обяснение,
ще добавим и по-практичното: „Гримът
е ретуш на недостатъците и подсилване
на предимствата на едно лице.“ В мно-
го редки случаи природата дарява някоя
жена със съвършено лице от гледна точка
на геометрията, с която се съобразяват
всички стилисти. Тези жени са носителки
на класическата красота. „Но красотата
не е само класика – добавя Чалъков. – . – 
Една жена може да е със съвършено лицеице

„ВЛЮБЕН СЪМ 
В ЕСТЕТИКАТА 
НА ДИОР“

г р и м
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Марин Хубенов –Мърфи: „През рождената 
година на „Бела“ бях студент и запълвах
всяка своя свободна минута с работа. Ча-
совете за клиенти в първия ми фризьорски 
салон бяха ангажирани за три седмици на-
пред. Много често работният ми ден беше
с 12-часова продължителност. Но удовлет-
ворението, което ми носеха усмивките по 
лицата на моите клиенти, ми даде сили и 
желание да продължа напред.“

Красимир Проданов: „Преди 10 години ра-
ботех в Националното радио и когато не 
подготвях кинопредаване или не бях на но-
щен блок – тоест в ефир чак до три през 
нощта, събирах разни забавни информации и 
ги претворявах в закачливо женски стил на 
една пишеща машина, защото компютрите 
в БНР тогава бяха рядкост. Точно обаче на-
писах материалите за два броя на „Бела“, 
и получих повиквателна за едно поделение в 
Кърджали, откъдето ми беше трудно да из-
пращам каквото и да е до редакцията. Може да се каже, че първата ми любов
с БЕЛА бе кратка, но запомняща се. Като първа целувка.“

Д-р Николай Тивчев: „1998 бе една по-добра годи-
на в сравнение с 1997 г. Бих казал – интересна
година. Свързвам я с края на моята специализация
в Швейцария. И с желанието, с което по-късно 
се върнах в България. Лятото в Берн бе много 
горещо. Всеки следобед търсех прохлада на плажа 
на брега на реката, която минава през града, без
да подозирам, че в България ще се появи толко-
ва освежаващо женско списание, което мъжете 
(включително и аз) ще четат с интерес. За да 
разберат какво се върти в женските глави.“

Д-р Цветан Пешев: „През 1998 г. бях в 10-и клас. За мен това е най-хубавата
година, защото още не се подготвях за кандидатстудентски изпити и точно тогава
почувствах, че уча в най-хубавото училище – Френската гимназия, която е училище
и за живота! Общо взето, като се върна сега назад, ще излезе, че тогава най-мно-
го съм се радвал на живота: със съучениците обикаляхме по кафенетата в центъ-
ра на София, познавах всички в района на „Кравай“, изживях първата си любов, ста-
нах пълнолетен.“

Михаил Михайлов: „През 1998 г. една изключителна жена, София Фотева 
(1971–1999 г.), стана втората жена в света, изкачила Безименната кула на Транго 
Тауър в Каракорум, Пакистан. Транго е един от най-трудните върхове за изкачване, 
символ на екстремния алпинизъм. Върхът представлява 1200-метрова скална игла на
6257 метра надморска височина и включва всички трудности на алпинизма. И дви-
жението при голяма надморска височина, и трудностите, свързани с катеренето по 
отвеси. Аз също участвах в това изкачване, едно от най-големите в историята на 
българския алпинизъм. Шестима българи изкачиха върха, който дотогава бяха успели 
да качат само 50 души от целия свят. Един човек се отказа от експедицията и
мен ме приеха на негово място. Така, без да съм искал и без да знам, станах най-
младият алпинист, качил Транго. На 22 години бях тогава.“

в косите

В
сички от редакцията на „Бела“,
включително и мъжете, сме ре-
довни клиенти на салон „Мър-
фи“. Мони, Нора, Цецо, Кали, а

и самият Мърфи са ни нещо като психо-
аналитици по съвместителство – доверя-
ваме им се както за косите и маникюра
си, така и за личните си проблеми. Прия-
тели сме. И прическите ни са наред. 
Попитахме Мърфи нещо, което според

нас всяка жена би искала да знае

как се раждат 
тенденциите за косата 
и как биха могли дамите творчески да
се възползват от тях. Ако една жена
е с кръгло лице например, а тенденции-
те є предлагат само неподходящи за нея
прически, тя как да постъпи, за да е
по модата? Мърфи ни успокои, че тен-
денциите днес са доста по-различни от
анонсираните преди години. Съвременни-
те предлагат решения както за къси,
така и за дълги коси. Цветовете в ця-
лата си гама също имат своя достоен
дял при определянето на тенденции, ма-

кар че важната роля при прилагането им 
се пада на коафьора. Професионалистите 
би трябвало да подхождат индивидуално 
към всеки клиент, като се съобразяват 
със структурата на косата, с форма-
та и с чертите на лицето му и дори с 
темперамента му. След анализа на тези 
фактори би трябвало да се постави ак-
цент на отделни елементи от прическа-
та, за да є се придаде по-актуална фор-
ма. Често са нужни много малки проме-
ни, за да изглежда прическата модерна.
Тенденциите се определят от големи-

те организации в бранша като HCF и F

ICM (Фризьорски салони „Мърфи“ члену-M

ват в тях). Големите фирми, производи-
тели на козметика за коса, също пред-
ставят свои предложения за съответния 
сезон, разработени от арт екипите към 
съответните компании. Но и тези
т. нар. фирмени предложения са съо-
бразени също и с тона, който за-
дават големите дизайнери в све-
товен мащаб за съответния се-
зон. И не на последно място фак-
тор за определянето на която и
да е тенденция са нуждите на съ-
временната жена. При оформяне-
то на концепцията за дадена при-
ческа нещата, които трябва да се
съобразяват, са много, но обикновено 
клиентът не си дава сметка за тях
и желае да прилича точно на избрания
от него модел.
В практиката си Мърфи се е 

сблъсквал с по-капризни клиентки.
„Някои харесват елементи от няколко раз-
лични прически, които не биха стояли до-
бре на „една“ само глава.“ Много приятно 
са го изненадвали обаче дами, които сами 
правят предложения за по-дръзки промени 
във вида си.

Като

член на 
най-престижните 

организации 
в света на фризьорското изкуство – „От „
коафьор франсез“ (HCF(( ) и „Интеркоафюр FF

мондиал“ (ICM(( ), Мърфи присъства, а поня-MM

кога и участва в годишните форуми. „Усе-
щането да си част от всичко това е не-
вероятно. Силна емоция все още извиква у 
мен споменът за представянето на тен-
денциите от HCF в Пале де Карусел в л в 
Лувъра. Всичко бе на изключително висо-исо-

ко с а

от Марин ХУБЕНОВ–МЪРФИ               р Ф

лед 12 години усилен труд днес Мърфи се чувства щастлив от постиженията си във 
фризьорството, а и като мениджър на своите фризьорски салони. В основата на ус-

пеха му според него стои „усетът за форма и цвят, който е нещо като
вроден талант“, както и „изборът на вярната тактика за покоряване на 

коси“. „Божа работа е, но си мисля, че трябва да сме по-добронамере-
ни и по-всеотдайни, да правим нещата докрай и качествено. Иначе резул-

татите биха били нетрайни и неудовлетворителни. Успехите и късметът идват при 
тези, които са подготвени да ги посрещнат.“

Младата талантлива солистка на Deep Zone Project 

Йоана, с коса, стилизирана от Мърфи1
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П
реди завоеванията, 
преди славните си 
дати и мълчаливите 
си тъжни дни наро-

дът, живял по тези земи, има 
едно друго голямо постижение 
– умението да говори на един 
език с природата.
Мнозина го затварят в по-

нятия като народна медицина, 
но това умение с лекота над-
раства ограниченията, защото 
да разбираш света наоколо, е 
дар свише. Показва го неизбро-
имата върволица от причудли-
ви лечители, които познавали 
добре и човешката душа.

ПЪРВЕНСТВОТО Е 
НА ОРФЕЙ

Той е най-мистичната фигу-
ра в древното ни наследство, 
сътворила и първата цялостна 
система за лечение. Тя освен 
единение с природата включ-
вала и музиката като вълшеб-
на терапия. Хиляди години по-
късно науката психология от-
ново говори за звуците като 

за ключ към човешката душа,
но познанието на мистериоз-
ния певец е разпиляно.
ЛИРАТА НА ОРФЕЙ Е БИЛА 

САМО ЧАСТ ОТ ВЪЛШЕБСТВОТО 
МУ. ПРОРОКУВАЛ Е БЪДЕЩЕТО 
И Е РАЗГОВАРЯЛ С ПРИРОДАТА. 
РАЗБИРАЛ Е ЕЗИКА НА ЦВЕТЯТА 

И Е УМЕЕЛ ДА ПРЕВРЪЩА ВСЯКА 
ЕДНА ТРЕВИЧКА В ЛЕК.

Разпространено е схващането
за Орфей като за мит. Несъх-
раняващи миналото си по начи-
на, познат на нашата цивили-
зация – на хартия, и траките
сякаш не съществуват за нас.
Но древните гърци са били дос-
татъчно впечатлени, че да оп-
исват уменията им. Сам Орфей
получава признание за способно-
стите си – споменават името
на мистичния певец дори сто-
тици години след смъртта му.

ХИПОКРАТ Е 
ТРАКИЙСКИ 

ВЪЗПИТАНИК

Много източници сочат, че
бащата на медицината е чер-
пел познание от друга легендар-
на тракийска фигура – Залмок-
сис. И той, досущ като Ор-
фей, виждал невидимия свят – 
пък и нали траките като цяло
живеели повече с мисълта за
света отвъд смъртта, откол-кол-
кото в настоящето.

б е з  р е ц е п т а

НА ТРОНА НА
ПРИРОДАТА

от Красимир ПРОДАНОВр р Д

Фотограф Деница ДАБИЖЕВА

ели 3 години той бе главен редактор на списание AZ, също издание на
„Дакс медия“, и буквално работехме врата до врата с него. От 3 годи-

ни е главен редактор на списание „Усури“, чиято редакция е през някол-
ко улици от нашата. Съдбата явно ни дава знак, че този човек ни е ценен, 

и затова винаги го „ситуира“ на една ръка разстояние. Поне веднъж в месеца Краси 
ни идва на гости и ни развлича с... приключения за духа. Понякога ни става толкова 
интересно, че му поръчваме да пише текстове специално за „Бела“ по някоя „здраво-
словна“ тема. Никога не ни отказва, колкото и да е зает. 
Освен че е „спец“ по биоземеделие, фибри, божества, лечители и природосъобразен
начин на живот, Краси води точно такъв начин на живот. Вегетарианец е, не пие, не 
пуши и по жени... Хм, от две години го насърчаваме да се ожени за симпатичната си
приятелка, но той се прави, че не ни чува. Надяваме се, че ще ни покани на сватбата
си. Когато и да е тя. Почти сме убедени, че ще е в някой ресторант наблизо.
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– Защо обществото неглижира спор-
та и спортистите?

– Спортът отразява действителност-
та, пречупва я през специфична призма.
Той е непрекъснато преодоляване. Пости-
женията в тази област изискват мно-
го усилия и тежки натоварвания, които
дисциплинират и възпитават волята. Чо-
век придобива други ценности, по-истин-
ски. Спортът може да ни помогне да
погледнем света по-трезво и реалистич-
но. Спортните занимания променят все-
ки, който е предразположен към някакво
търсене, той е средство за стигане до
някои изводи, предпоставка е за успехи
в различни области на живота. Повече-
то хора не разбират, че спортната наука
е толкова сложна, колкото и всяка друга
наука. Тя се занимава с човека и го раз-
глежда от различни аспекти. От гледна
точка на медицината или биологичните
науки, от гледна точка на педагогиката и
социологията, биомеханиката, статисти-
ката и т.н. Но в тази сфера като спе-
циалист е трудно да се реализираш, за-
щото няма достатъчно работни места и
завършилите спортната академия трябва

сами да се опитват да създадат такива. 
Да се опитват да предлагат услуги в ма-
совия спорт, защото е много трудно да 
станеш треньор в големия спорт. Някои 
от бившите ми студенти са в Държавна-
та агенция за младежта и спорта, други 
стават треньори, но им се налага да ра-
ботят и нещо друго, трети остават без 
работа или имат собствен бизнес, който 
няма никаква връзка със спорта. 

– Какво отговаряш, когато някой ти 
каже, че духовното развитие е по-ва-
жно?

– Отговарям, че между физиката и пси-
хиката, или духовното, както казваш ти,
има връзка, едното влияе на другото и
те трябва да се развиват паралелно. Чо-
век, който е насочил вниманието си само
към физическото си развитие, също ще
има проблеми, но от друг характер.

– Как би накарал една жена да спортува?
– Независимо от водещото желание на

жените да изглеждат добре, бих є казал,
че двигателната активност не доприна-
ся само за добрия външен вид, но е по-по-
лезна и за здравето. Спортът оказва вли-вли-

на ч и н  н а  ж и в о т

ой е по-голям мъж, ако трябва да избираме между един алпинист, един 
преподавател и един научен работник? Отговорът е Михаил Михайлов.

Не ви вкарвам във виц за борци, говоря ви самата истина. Събесед-
никът ми е един от най-добрите български алпинисти в момента,

преподава теория и методика на спортната тренировка в НСА, има разностранни 
научни публикации и интереси. Спомена, че някои от борците са едни от най-отго-
ворните и интелигентни негови студенти, не искаше да обижда останалите, а само 
да покаже колко неверни са понякога представите на обществото за това или оно-
ва. Избрахме го да говори за спорта и качеството на живот не просто защото пасва
на концепцията за мъжкия ни брой, а защото Мишо има респектиращи знания и е
натрупал завиден опит в тази посока.

МИХАИЛ 
МИХАЙЛОВ: СПОРТЪТ 

Е ИСТИНА
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В
исоките токчета са 
пропуск за висшето об-
щество – и в пряк, и 
в преносен смисъл. От 

една страна, защото високата 
обувка мигновено превръща вся-
ка жена във висока и стройна 
красавица, а от друга – защото 
жените от висшето общество 
рядко ходят пеша. Красотата 
наистина иска жертви, но ос-
новното е тези жертви да не 
вредят на здравето.
– „За“ или „против“ обувките 
на високи токчета? 
– Не съм против, защото те 
правят жените по-красиви и 
интересни. Но женската суета 
е подвеждащ фактор при избо-
ра на обувки. Този избор тряб-
ва да е съобразен с мястото 
и повърхността, по която ще 
се стъпва. Обувките на висок 
ток са подходящи за прием, за 
опера, за купон, но в никакъв 
случай не и за разходка из Ста-
рия град в Търново например. 
– Какви рискове крие ходенето 
на обувки с висок ток?
– Рисковете трябва да се раз-
гледат в два аспекта. От една-

та страна стои повишената
опасност от травми на кра-
ка, а от другата – евентуал-
ните поражения, които те мо-
гат да нанесат на крака, заради
необичайното положение, в кое-
то се намира ходилото на же-
ната, когато е в тях. Често
в кабинета идват жени, които
са стъпили накриво с обувки на
висок ток. В щастливия случай
са минали с по-леко навяхване,
което отшумява в рамките на
няколко дни. Немалко обаче са
случаите, когато тези травми
довеждат и до счупване на кос-
ти в глезенната става, което
налага продължително лечение
– гипсово обездвижване и дори
оперативна намеса. Обувките с
много тънки и високи токче-
та са още по-нестабилни, кое-
то е предпоставка за много го-
лям риск от навяхване на гле-
зенната става. По-щадящи са
обувките на широк ток, но и
те крият рискове. Платформи-
те също са опасни, защото при
тях повдигането е и в предна-
та част на обувката. Тоест
рискът от стъпване накриво

и увреждане на
глезена е още
по-голям. От
друга страна,
необичайната
позиция на

ходилоло-
то в обувквка 
на висок токок 
може да доведее 
до деформации и ии 
поражения на ххо--
дилото. То е съззддадедее--
но да стъпва на плплоскака ппо---о
върхност – петата ии пръсстити--
те трябва да бъдат рававнономмер-
но натоварени и да са в една
равнина. Така тежестта на тя-
лото се разпределя равномерно
в съотношение 50:50. При хо-
дене на обувки на ток (особено
ако той е по-висок от 8 см)
нан товаарвр ането пада ппочо тити и из-з
цяло ввъърху предната част нат на
ходилото. Това води до прето-ето-

ч и ч о  Д о к т о р

ТРАВМИ ОТ...
високи токчета

-р Николай Тивчев е завършил медицина в Софийския медицински университет 
през 1995 г. Оттогава работи като ортопед травматолог в болница „Пирогов“. 

Има специалности ортопедия и травматология. Специализирал е гръбначна 
хирургия и ендопротезиране в Швейцария, в САЩ и в Германия. От 2007 г.

е началник на отделение към една от клиниките в болница „Пирогов“. Тесен
специалист е по травматология, гръбначна хирургия и ендопротезиране на 

големи стави. 
За мен обаче Ники Тивчев е ортопедът, в чиято компания всяка година карам ски. 
Не защото съм параноичка, а просто защото и много други неща двете ни приятел-
ски семейства правят заедно: и на море ходим заедно, и в делник и празник се съ-
бираме. А най-прекрасното впрочем е, че децата ни растат заедно. 
Трябва да си призная, че да летиш по белите писти в компанията на ортопед-трав-
матолог освен приятно е и полезно (от опит го знам, миналата зима навехнах крак 
на снега). И крак от обувка на висок ток съм чупила, така че ето я връзката с автора
и с темата. Като обигран лектор обаче Ники отказа да пише сам материала и се до-
говорихме за интервю.С
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ТЕ СА ПО-ДОБРИТЕ ПАЦИЕНТИ

Р
азделението по полов признак няма
как да не важи и за пространството
на зъболекарския кабинет. За жалост
при всяко сравнение изпъкват преиму-

ществата на едната страна и недостатъ-
ците на другата. Без претенции за моно-
пол върху истината, бих направил извода,
че жените са по-добри пациенти от мъже-
те. Защото са по-търпеливи, по-безстраш-
ни, по-суетни и по-загрижени за здравето
си. Мога да подкрепя тези голословни оп-
ределения с примери от практиката си. 

ТЕ СА ПО-ТЪРПЕЛИВИ 
Това не си го измислям. То е обяснено

в дебелите медицински учебници с факта,
че женската психика е, така да се каже,
майчински ориентирана – т.е. измислена е
да обслужва капризите, плачовете и нево-
лите на наследниците. На повечето мъже
още на втората минута им писва да се
занимават с едно дете. Това занимание
ги изнервя. Жените обаче търпят. Вклю-
чително и зъболекарските интервенции.
Една жена е способна да издържи сложна
и продължителна манипулация на зъболе-
карския стол, без да се афектира ни най-
малко. Накрая си тръгва с усмивка (ако
зъболекарят си е свършил добре работа-
та, разбира се). Тоест ако една жена ос-
ъзнава, че за да се получи добър резул-

тат, е нужно търпение от нейна страна, 
тя го проявява и не се изнервя излишно. 
Общо взето, жените, водени от максима-
та „целта оправдава средствата“, имат 
повече успех във всяко едно начинание.
На второ място бих подчертал, че же-

ните като цяло

ВЛИЗАТ В КАБИНЕТА 
БЕЗ НИКАКЪВ СТРАХ 

За разлика от тях при всяко едно посе-
щение при зъболекаря мъжете изпитват, 
меко казано, колебания. Благодарение на 
своята смелост жените по-често посеща-
ват своя зъболекар и като цяло при тях 
по-рядко се стига до трудни лечения и ус-
ложнения. Да не говорим, че не съм сре-
щал още жена, която да изпитва страх 
от вида на кръв (е, сигурно има и та-
кива, но те са „бели лястовици“). Заради 

своята физиология на жените всеки ме-
сец им се налага да виждат кръв. Дока-
то съм имал пациенти мъже, които преб-
ледняват, като видят дори капка от чер-
вената течност. Наскоро в кабинета ми
влезе 90-килограмов пожарникар, който без
никакъв страх се хвърля в горящи сгради,
но пребледня и се препоти няколко пъти
само докато му поставях упойката. Ма-
кар все по рядко в зъболекарския каби-
нет да се правят болезнени манипулации
без упойка, искам да подчертая, че жени-
те имат доста

ПО-ВИСОК ПРАГ НА ПОНАСЯНЕ 
НА БОЛКА 

Това означава, че ако върху мъж и жена
се упражнява еднакво дразнене с нараства-
ща сила, нервната система на мъжа многоного
по-рано ще възприеме това дразнене катоато

у с м и в к а т а

ТЕ СА ПО-ДОБРИТЕ ПАЦИЕНТИ

Жени на зъболекарския столот д-р Цветан ПЕШЕВ               д р Ц

-р Цветан Пешев от година и половина води рубриката „Усмивката“
в списание „Бела“. Той е нашият „отличник“ – никога не закъснява

с текстовете си, от половин дума по телефона разбира какво се иска
от него и, забележете, винаги предава материалите си в точен обем 

(нещо, което се опира дори на някои редактори). Отличникът си е отличник от ма-
лък – през 1999 г. завършва с отличен успех Френската езикова гимназия „Алфонс
дьо Ламартин“, класира се втори по успех на кандидатстудентските изпити в Ме-
дицинска академия в София. Можел е да запише медицина или фармация, но е ре-
шил да стане зъболекар като всичките си роднини (освен майка му и баща му брат 
му също е зъболекар). През 2005 г. завършва академията като първенец по успех на
випуска. От септември 2007 г. е щастливо женен – отличник и в личния живот.
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Йордан Ганчовски: „Обичам юбилеите, защо-
то са свързани с празнуване. Празнуването пък
е свързано с жени и вино или с вино и жени – 
зависи от местоположението. А едно от мно-
гото неща, с които са свързани жените на XX
и на сегашния век са женските списания. Меж-
ду бизнес експертите няма разномислие – точ-
но женските списания ще бъдат проспериращи 
във все по-наситения космос на информацията.
Казаха го преди пет-шест години. Прогнозите 
им се оправдаха! А ако вече правиш 10-годи-
шен юбилей, значи си изпреварил и прогности-
ците. Сиреч самият ти си прогностик. И така
– на колежките, които са и приятели, разкра-

чен върху гърбовете на трите кита на битието ни – вино (и не само) жени (само) 
и писалка (че и компютър), се провиквам: „Честито и... налейте!“

Мартин Захариев: „Чувствах се страхотно, защото имах страхотен екип, бях заоби-
колен от съмишленици. Тогава правехме „Егоист“. И макар че периодът бе кошмарен
за правене на нормален бизнес – това е годината след падането от власт на поли-
тическото недоразумение Жан Виденов и след най-голямата криза в най-новата исто-
рия на България – хора като мен, които бяха в началото на своите 30 години, все
още силно се надяваха, че светът ги чака с разперени ръце. Разбира се, тези надежди
бяха поругани по един безобразен начин през следващите години на прехода, но 1998 
си остава в съзнанието ми като година на големите надежди.“

Б
еше петък, пети декември – така е
останала тази дата в паметта ми,
годината мога да я открия лесно по
тези признаци, но не това е важно

– или 2003, или 2004 г. беше. Запомних я,
защото за първи път ми се случваше та-
кова нещо, а бях слушал безкрайни авто-
матизирани фрази за силата на изкуство-
то, за силата на песента, за липсата на
граници там, където стъпва божестве-
ното. Участниците в тази история, дос-
тойна за социологическо изследване, може
би са най-безпристрастните проби за

СИЛАТА И МАГИЯТА НА ПЕЕНЕТО 
Случи се в Чикаго, където живея от

почти шестнадесет години. Вече издавах
собствен вестник и се готвех да пус-
на и първия брой на собствено списание.
А за целта трябваха средства – и от-
ново се качих на таксито. Този път не

на мое собствено, а на таксито на един 
приятел, който току-що си беше купил 
бензиностанция и това не му позволява-
ше да работи в събота и неделя, тъй 
като трябваше да сменя на касата своя 
работник. Та заради това ми даваше не-
говото такси през тези два дни.
Сами по себе си тези две вечери – пе-

тък и събота – са магически в Чикаго. 
Особено след средата на ноември, кога-
то във въздуха се 

ПОНАСЯ УХАНИЕТО НА ИДВАЩОТО 
РОЖДЕСТВО 

Когато мъглата и постоянното мартен-
ско време на Средния запад се разполага-
ха в равнините – от Охайо до Небраска 
и от Мичиган до Индиана, – а властното 
му поведение сякаш се целеше точно в ду-
шите и настроението на хората. Тогава, 
в края на седмицата, Чикаго ставаше един 
панаир за прогонване на скуката. След де-
вет часа вечерта от двете западни магис-
трали към центъра се понасяха хиляди ав-
томобили с подпийнали и дрогирани амери-
канци от предградията. Сиреч от селата 
около Чикаго, както ги наричахме помеж-
ду си. И целта беше тези две нощи да се 
превърнат в забавление. До сутринта!
Паркираха по странични улици, задни 

дворове, полулегални паркинги и взима-

ха таксита до целта на удоволствията,
с които световния мегаполис го позна-
ват по целия свят. Обикновено пътува-
нето не продължаваше повече от дваде-
сет минути. Време, както се оказа, дос-
татъчно, за да стане „магията“.
В тези вечери почти никога или

РЯДКО СЛУШАХ РАДИО 
в таксито и винаги когато съм го включ-
вал по нечия молба, се е случвало нещо
интересно – например в центъра на Чика-
го да чуеш стари приятели, интервюира-
ни по Ен Пи Ар (Нешънъл пъблик рейдио),
като поета Георги Белев, който казва с
характерния си глас, че повече никога не
би живял в България, или политолога Иван
Кръстев, който, неизвестно защо, бе ста-
нал за известен период обект на изключи-
телен интерес от страна на някои аме-
рикански журналисти. 
Не помня заради какво бръкнах в жаб-

ката и единственото нещо вътре беше
някаква касета. Бутнах я от скука и
любопитство в жлеба и 

ЛИЛЕТО МЕ ВЪРНА В БЪЛГАРИЯ 
И не само – върна ме в детските ми

години, тъй като на касетата бяха за-
писани освежени парчета от първите єе є
стъпки на сцената.

ДУХОВНИТЕ МЕДАЛИ 
от Йордан ГАНЧОВСКИ               рд

на литературно-критически статии и публицистика. От 1992 г. живее 
в Чикаго, където издава на английски книгите Th e Stone Boat („Ка-
менният кораб“) и Lett ers Sent by Th e Wind („Писма, изпратени по 

вятъра“). През 2000 и 2001 г. е номиниран за поет на годината от Международ-
ното сдружение на поетите в Ню Джърси, САЩ. За 2001 г. получава наградата за 
поезия на същото сдружение. За 2005 г. е отличен с наградата на редакторите на 
Международната библиотека за поезия в Ню Йорк. Главен редактор и издател е на 
един от петте вестника на български в Чикаго – „Златорог“, а от 2005 г. е издател и 
на списание на английски „Чикагчанин“ – отначало на хартия, сега като онлайн из-
дание. Сега обаче е в България – за пръв път след 16 години. Супер, защото иначе 
нямаше да имаме този прочувствен текст за Лили Иванова, за силата на песента.

ордан Ганчовски е издател, поет и литературен критик. Автор е на сти-
хосбирките на български език „Зимна сеитба“, „Нагоре към корена“ и
на литературно-критически статии и публицистика От 1992 г живее

ОТДАВНА ИСКАМ ДА РАЗКАЖА ТАЗИ 
ИСТОРИЯ ЧРЕЗ БУКВЕНИ ЗНАЦИ 
ОТ УВАЖЕНИЕ КЪМ  ЯВЛЕНИЕТО В 
БЪЛГАРСКОТО ПЕВЧЕСКО ИЗКУСТВО – 
ЛИЛИ ИВАНОВА. СПАЗИХ ТАБУТО,
ЧЕ РАЗКАЖЕШ ЛИ НЕЩО, ПОСЛЕ ТРУДНО ЩЕ 
ГО ВДИГНЕШ В СГРАДА ОТ ДУМИ НА ХАРТИЯ, 
И ЗА ТОВА НЕ Я ЗНАЕ НИТО ЕДИН 
ОТ ПРИЯТЕЛИТЕ И КОЛЕГИТЕ МИ.
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Да поговоримДа поговоримДа поговорим

Т
ой е Егоист, той е Плейбой, той
е „емблематично име на родния
медиен пазар“, „предприемчив биз-
несмен“, но вече му е писнало да

бъде на прицела на медиите. Иска да се
покрие в тъмната дупка, че от телеви-
зионни участия и интервюта му е до-
шло до гуша. „Бела“ също го стисна един
вид за гушата, като го помоли да напи-
ше аналитичен текст за пазара на жен-
ски списания в България – тема, за която
няма по-подходящ автор от Мартин За-
хариев: „Мога да го направя, но нямам време

– отсече той. – Елате, запишете ме и ще

имате такъв текст.“ 

Разговорът ни тръгна като разговор за
медии, но постепенно се наводни с теми
за бизнес, за жени (само за интелигент-
ни!), за феминизъм, за ценности и за бъ-
деще. „Бъдещето принадлежи на новите ме-

дии и със сигурност списанията не попадат

в този периметър“ – прогнозира човекът,“

реди 10 години, когато е отпечатан първият брой на „Бела“, Мар-
тин Захариев все още е обитавал т. нар. романтичен период в своя
живот. Когато издава „Егоист“, той, първо, не е бил женен, и второ, 

бил е зареден с колосална доза емоция, любопитство към света и
чувство за превъзходство – кога оправдано, кога не.

МАРТИН 
ЗАХАРИЕВ: 

„БЪДЕЩЕТО 
Е НА НОВИТЕ 
МЕДИИ“

който и в момента издава няколко спи-
сания (Good Food, Мotor Show, Bulgaria air,

Top Gear и продължава с участието си вr

новото EGO), но така, между другото.
Повече го изкушават новите медии, кои-
то се случват в цифрова среда – интер-
нет, телевизия и мобилни комуникации,
които според Мартин Захариев предста-
вляват бъдещите „платформи за медии“.
В тази посока са насочени основните му
усилия в момента – прави всички радио-
канали във Vodafone Live, голямо портфо-
лио от медийни сайтове като част от
голямата медийна група My Мedia, а ско-
ро ще се чуе и за някои негови телевизи-
онни проекти. „Нагонът ми към списания

винаги ще остане жив, но аз съм някак си

човек на новото мислене. Новото е онова,

което ме провокира и ангажира съзнанието

ми. Списанията са изпята песен. Интерес-

ни са, готино е да се усамотиш с някое от

тях в ръка в хола си, но те като бизнес не са

ми достатъчно интересни вече.“

Може и така да е, но през май „Бела“
ще отпразнува своя 10-годишен юбилей с
убеждението, че не е изпята песен и че
има бъдеще. Да си

10 ГОДИНИ В ТОЗИ БРАНШ 
Е ДЪЛГОЛЕТИЕ 

и кой, ако не Мартин Захариев знае
това по-добре: „Слабо познавам издани-

ето, защото не съм от мъжете, които че-

тат женски списания. Аз само ги разглеж-

дам понякога от любопитство. Но мисля,

че добре си вършите работата, намерили

сте си таргетната група и е добре да сто-

ите близо до нея, а не да си месите карти-

те със списания като „Амика“ и „Ева“, кои-

то си имат друга читателска аудитория.

Нито да вкарвате чанти от Китай, ръка-

вички и гребенчета – все евтини трикове

за привличане на читателки.“

Слава богу, не правим нито едното,
нито другото, но ни тревожи наводне-
нието от дамски журнали на българския
медиен пазар, което е световен тренд и
за което има поне три причини според
Мартин Захариев.

ДОМИНАЦИЯТА НА ЖЕНАТА 
В МЕДИЙНИЯ СЕКТОР

на списанията е една от възможните.
Факт е, че броят на работещите жени
(на оперативни, а не на мениджърски
позиции) в медиите е много по-голям
от броя на работещите мъже. Втората
причина е, че този пазар е разтегателен
като „дядовата ръкавичка“ – способен е
да поглъща нови и нови заглавия – кои
със съмнителна, кои с утвърдена репута-
ция. „Пазарът на женски издания прилича

на една постоянно мокра гъба, която попи-

ва ли, попива вода, докато водата не започ-

не да изтича от другата є страна“ – обяс-
нява по-образно издателят, който винаги
е с едни гърди преди другите на този па-
зар и затова може да му се вярва.
И третата причина е практически без-без-

крайното предлагане на стоки и услуги,уги,1
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Д-р Веселин Секулов: „1998 година беше празнична и за Столичния психи-
атричен диспансер! Тогава беше рожденият ден на новата сграда на ул. 
„Екзарх Йосиф“ – първата и единствена сграда в София, строена специ-
ално за психиатрия. Разположена в самия център на града, тя е достъп-
на и удобна за всички, които имат нужда от психиатрична консултация. 
В нея работят повече от 30 специалисти с голям опит.“

Ивайло Тодоров: „Преди 10 години бяхме за-
едно с Краси Проданов в БНР. В същото 
това време аз се подвизавах и като майстор
на сандвичи в McDonalds, преди да открия
истинското си призвание в областта, наре-
чена PR. След това Краси ми завеща рубри-
ките „Звезди“ и „Спектър“ в „Бела“, за ко-
ето съм му признателен, защото и до днес 
ги списвам с желание.“

Т
емата за депресиите е малко тъж-
на, каквито са и самите депресии.
Затова за тях не може да се пише
весело и забавно. Трябва да се пише

поне малко по-сериозно, с чувство на ува-
жение и съпричастност към страдащите
от тях. Употребявам множествено чис-
ло, тъй като депресиите са много видо-
ве – като етиология, тежест, протичане,
склонност към рецидивиране, свързаност
или не с външни или вътрешни фактори.
Например при тревожните разстройства,
които са особено актуални днес, почти
винаги присъства и депресивност. Според
едно проучване от 20 до 90% от пациен-
тите с паническо разстройство, агорафо-
бия и генерализирано тревожно разстрой-
ство покриват също и критериите за го-
лям депресивен епизод. От друга стра-
на, при всяка депресия в различна степен
се среща и тревожност, която може да
стигне до тежка ажитация. Определяне-
то на симптомите при смесените раз-

стройства е особено важно за правилна-
та диагностика, а оттам и за правилно-
то лечение.    
Депресията е толкова разпространено 

психично разстройство, че статистиче-
ските данни са дори стряскащи. Макар 
и цифрите да са различни, според пове-
чето автори голям процент от хората 
на планетата боледуват от депресия – 
различна по вид и тежест. Да!

СЪВРЕМЕННИЯТ ЧОВЕК 
ЧЕСТО Е ТЪЖЕН 

особено този в по-развитите страни. 
Може би това е успокояващо за тези, 

които знаят, че имат депресия и се ле-
куват, но много повече са хората, кои-
то просто не подозират, че боледуват,
а някои от тях за нищо на света не
биха потърсили помощ от специалист.
Или биха се обърнали към личния си ле-
кар, към невролог или към друг лекар спо-
ред спецификата на телесните си оплак-
вания. В никакъв случай не и към психи-
атър. Не само защото не подозират, че
може би става въпрос за психично раз-
стройство, но и поради все още същест-
вуващи предразсъдъци и срам от това да
се потърси психиатрична помощ. Сякашкаш
мозъкът няма право да боледува катоато

ч а с ъ т  н а  п с и х о т е р а п е в т а

а д-р Секулов – или сериозно, или нищо, както се казва. Не защото той е пре-
калено сериозен – това ние от „Бела“ даже не го знаем, защото сме разговаря-

ли с него само по телефона. Но гласът му и начинът, по който говори за работата 
си, са достолепни. Този човек респектира дори през телефонната слушалка. Но пък 
ако имате сериозен проблем, можете да му се доверите. На нас ни го представиха
като един от най-добрите в областта си. Биографията му също „звучи“ надеждно. 
Д-р Секулов завършва медицинския факултет на ВМИ – София през 1972 г. Спе-
циализира психиатрия в психиатричната клиника на ВМА–София от 1973 до 1976 
г. Получава специалност по психиатрия през 1977 г. От 1979 г. до днес работи в 
Диспансера за психични заболявания в столицата. Професионалните му интереси 
включват терапия на психотични и невротични разстройства (депресии, страхови 
и тревожни разстройства), съдебна психиатрия и правно-психиатрични пробле-
ми. Д-р Секулов има богат опит като изследовател в клинични проучвания. Член е 
на Българската психиатрична асоциация и на сдружение „Частна психиатрия“. По-
молихме го да напише текст за рубриката „Часът на психотерапевта“ (да „замес-
ти“ психотерапевта Ина Илиева за „мъжкия“ ни брой) по възможно най-баналната 
тема – за депресиите, но по небанален начин. Оказа се, че силата му е не само в ле-
куването, но и в писането.

САМОЛЕЧЕНИЕТО 
НЕМИСЛИМО

„СТЕГНИ СЕ!“ ИЛИ „ВЗЕМИ СЕ В РЪЦЕ!“ 
СЪЩО НЕ ПОМАГАТ

Депресиите          
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ФОЛКЕР ШЛЬОНДОРФ
ЗвездиЗвездиЗвезди

Фолкер Шльондорф е роден 
във Висбаден, но прави 
първите си стъпки в ки-
ното във Франция. Имен-

но там се запознава със сценариста 
Жан-Клод Кариер, негов дългогодишен 
приятел и сътрудник. Двамата заед-
но пишат сценариите на считани от 

мнозина за невъзможни за екранизиране
романи като „Тенекиеният барабан“ на
Гюнтер Грас и „По следите на изгу-
беното време“ на Марсел Пруст, пре-
върнал се във филма „Една любов на
Суан“. „Много често най-добрият диа-
лог, който можеш да проведеш, е тозитози
с книга или с филм – споделя Шльон-ьон-

ГОЛЯМ РЕЖИСЬОР И ГОЛЯМ КЪСМЕТЛИЯ
от Ивайло ТОДОРОВ                Д

алко е клиширано да казваш, че киното е голямата страст на
някого, но когато го казваш за Ивайло, звучи на място. По-
вече от 12 години той се занимава с кино – и професионал-

но. В началото бяха радиостанциите, пробвал се за крат-
ко и в няколко кабеларки, но май най-добре се чувства,

когато пише за кино и за неговите звезди в „Бела“. Любимите му ленти са „Амери-
кански прелести“, „Властелинът на пръстените“, „Малки деца“... Е, при липса на до-
бри филми днес той винаги се връща към някоя класика – на Фелини, Кубрик, Хич-
кок, Форман... 
Когато става въпрос за актьори и актриси, ние не си правим труда да ровим в мре-
жата за информация. Иво винаги е насреща да ни каже как се „превежда“ някоя от 
татуировките на Анджелина Джоли и на колко точно години е забременяла Мишел 
Пфайфър.

КОГАТО СТАВА ВЪПРОС ЗА ГЕРМАНСКИ 
РЕЖИСЬОРИ, ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА

АСОЦИАЦИЯ Е ВИМ ВЕНДЕРС ИЛИ В
ПО-НОВО ВРЕМЕ – ФАТИХ АКИН. НО 
ЧОВЕКЪТ, СЧИТАН ЗА ОСНОВНА ФИГУРА 
В НОВОТО ГЕРМАНСКО КИНО, БЕЗСПОРНО 
Е ФОЛКЕР ШЛЬОНДОРФ. ИМЕННО 
БЛАГОДАРЕНИЕ НА ПОСТИГНАТОТО 
ОТ НЕГО МНОГО ГЕРМАНСКИ 
КИНЕМАТОГРАФИСТИ УСПЯХА ДА ПРОБИЯТ 
НА СВЕТОВНАТА КИНОКАРТА. САМИЯТ 
ШЛЬОНДОРФ Е ПЪРВИЯТ ГЕРМАНСКИ 
РЕЖИСЬОР СЪС „ЗЛАТНА ПАЛМА“ ОТ 
ФЕСТИВАЛА В КАН ЗА „ТЕНЕКИЕНИЯТ 
БАРАБАН“, НОСИТЕЛ Е НА „ОСКАР“ И 
НА НАЙ-ПРЕСТИЖНИЯ ФРЕНСКИ ОРДЕН 
„КАВАЛЕР НА ПОЧЕТНИЯ ЛЕГИОН“.
ТОЙ БЕШЕ СПЕЦИАЛЕН ГОСТ НА 12-ИЯ 
СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ, КЪДЕТО 
ПРЕДСТАВИ НОВИЯ СИ ФИЛМ „УЛЖАН“ 
– НЕОБИКНОВЕНА ЛЮБОВНА ИСТОРИЯ 
МЕЖДУ ФРАНЦУЗИН И МОМИЧЕ ОТ 
КАЗАХСТАН.
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Стефан Иванов Продев: „През 1998 г. съм бил май в пети клас и сигурно съм си мечтал 
за пирати, за такива неща, малко по-романтични. Спомням си, че тогава бях прочел един 
съкратен вариант на „Илиада“ и много исках да имам доспехи като на Ахил, но да бъда
Хектор. Тогава дядо ми беше за мен просто дядо ми, който работи във вестник. Отго-
варяше на всичките ми въпроси и когато му казвах, че нещо ме интересува, той застава-
ше пред голямата библиотека, вадеше една книга и казваше: „Това трябва да прочетеш.“
Понеже Стефан е само на 21, попитахме го как си представя себе си след десет годи-
ни: „Обичам да се набутвам на места, за които човешката природа не е създадена, и ис-
кам да превърна катеренето в стойностна литература със своите символи. Другите писа-
тели си измислят нещата, които аз имам възможността да преживявам реално. Сравнявам
катеренето с поведението на един човек на фронта. Седиш там и мислиш дали ще те 
убият. Същото е и на скалите. Пропаст, малки хватки, страх от падане. Чудиш се, ако 
продължиш, ще паднеш ли.“

Мъглата не потиска, а по-скоро
провокира, кара те да се замис-
ляш върху онези неща, които не
можеш да пипнеш, но са доста-

тъчно плътни и категорични, та да скри-
ват истината от очите ни. Понякога не
само я скриват, но дори имат силата да я
подменят, да ти внушават, че това, кое-
то виждаш в кривото огледало, си ти или
приятелят до теб, или картината „Х“.
Историята е пълна с примери за подоб-

ни манипулации, които понякога процъф-
тяват до такава степен, че се превръ-
щат в едно всеобщо внушение. Макар и
да са силата на деня, те рано или късно
се превръщат в угризение на национална-
та съвест.

ВРЕМЕТО НИКОГА НЕ ПРОЩАВА
То превръща манипулациите от огън в

пепел, от истина в лъжа. И въпреки крат-
кия им живот и позорната им смърт, те
имат силата да разрушат цял строй, да
захвърлят едно творчество в залите за
отхвърлено изкуство или да анатемосат
някого! Но какво от това, че един ден
този някой ще бъде награден посмъртно

или обявен за национален герой? Нали през 
целия си живот се е лутал безпомощно в 
небитието между истината и силата на 
злостната критика.

ДА, КРИТИКАТА...
Тя е едно от онези неща, които се 

раждат в мъглата на обществено-поли-
тическите и културните промени. Не 
онази критика, която доразвива, обога-
тява или просто разсъждава, а другата – 
злободневната, която скача и хапе, жили 
и бяга или просто зачерква, за да опра-
вдае нечия завист и злоба!
За щастие, тя може и да хапе, озлобена 

и насъскана, но всичко онова, което е на-
падала или унищожавала, винаги след това 
се е превръщало във висок обществен при-
мер. Да вземем живота на Курбе или Мане 
– един печат с буквата „R“ на гърба на 
картините им никога няма да бъде по-зна-
чим от протеста им срещу „салонното“ 

изкуство. Думата refuse е ималa способ-e

ността да унижава публично, но това не
означава, че е притежавалa властта, с ко-
ято да спре естествения ход на култур-
но-естетическото развитие. Даже самата
тя е част от това развитие. Днес

ИЗКУСТВОТО НЕ Е ТЕМА № 1 
в обществените среди или поне не така,
както в миналите векове. То сякаш се
е превърнало в даденост, освободена от
всякакви рамки и изкуствено наложени
вкусове и виждания. Днес всичко е позво-
лено, всичко се харесва, всичко е „арт“.
Даже липсата на ожесточени нападки на
едно или друго произведение отнема въз-
можността на твореца да създава изку-
ството си сред пламъците на деня, пре-
връщат живота му в обикновено, спо-
койно съществуване и запазват една при-
лика с миналото – социалната бедностост
на твореца. Въпреки това не може да сеа се

КРИТИКА, ЦЕНЗУРА И МЪГЛАКРИТИКА, ЦЕНЗУРА И МЪГЛА
ПО ВРЕМЕ НА СВОБОДА

от Стефан И. ПРОДЕВ                                     ф Д

НИМА ЕДНА ЕВА ХЕРЦИГОВА МОЖЕ ДА БЪДЕ ПО-ВАЖНА ОТ ЕДНА ИЗЛОЖБА?
ИЛИ ИДЕЯТА ДА ПРЕВЪРНЕШ ЕДИН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР 
В МАГАЗИН ЗА СУТИЕНИ И ПРАШКИ Е ПО-ВАЖНА? РАЗБИРА СЕ, ЧЕ НЕ!

ЕСНАФЪТ ОБИЧА ЗРЕЛИЩЕТО, ОБИЧА ДА ЗАНИМАВА СЪЗНАНИЕТО СИ С
ЧУЖДИЯ ЖИВОТ, С НЕЧИИ КРАСИВИ ГЪРДИ, ДЪЛГИ БЕДРА И РУСИ КОСИ,

А НЕ ДА СЕ АНГАЖИРА С ПРОБЛЕМИТЕ НА КУЛТУРНОТО ПРОПАДАНЕ.

ой е Стефан Продев и името му означава, че може да пише. Текстовете му прили-
чат на тур за катерене „с много яки пасажи“, както биха казали алпинистите. Яки-

те пасажи за читателите са яки изречения, които дават височина. Или пред-
нина. По едно нещо текстовете му приличат на тези на дядо му, човека с лу-

лата, брадата и благото лице. Не можеш да ги четеш само веднъж. Иска ти се да ги 
минеш пак. Не туровете. Текстовете. Стефан Иванов Продев учи култура и изку-
ство в НБУ. Катерач е и казва, че височината му харесва. Най-малкият мъж в броя
направи нещо, което на езика на списанията се нарича медиен дебют. На езика на 
алпинизма се нарича премиерен маршрут. В два тура. (Виж Дигитални двойки.)
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Александър Секулов: „Преди десет 
години знаех много по-малко за сво-
бодата, за любовта, за бащинство-
то, за книгите и за думите. Зна-
ех много по-малко и за себе си. От
тази гледна точка именно последни-

те десет години са най-хубавото, най-гъсто от смисли, приятелства, рабо-
та, пътешествия и чувства време, което съм преживял. И затова очаквам
следващите десет с нетърпение.“

Евгени Минчев: „Сто процента
съм бил щастлив тогава във ва-
шата рождена година. Защото аз
винаги съм щастлив.“

ЕтикетЕтикетЕтикет

– Дайте определение на „елит“.
– За съжаление „елит“ е дума, която хора-
та все още не разбират добре. За повече-
то тя е синоним на снобизъм, на безделно
съществуване или на пране на пари. Да се
обяснява тя обаче, е все едно да натрап-
вате значението на един диамант или на
кюлче злато. Все пак от елита зависи дали
това общество те признава за елитен, ко-
ето донякъде също обърква понятията.
– За да „пробиеш“ в елита, трябва ли да 
бъдеш ексцентричен?
– Ексцентричността помага. Тя е завладя-
ваща, когато е позитивна, когато добавя
щрихи към образи, които са симпатични
на хората. Елтън Джон е един отличен
пример за това. Анди Уорхол създаде им-
перия и изкуство от ексцентричността.
– Вашето определение за истинска дама – 
как изглежда тя, как се държи... 
– Съвремието изкриви някогашните пред-
стави за това, как да възприемаме една
дама или един господин. И ние трябва да
се съобразим, дори да рискуваме в новите
си възприятия. Защото, ако нямаше сме-
ли жени и дизайнери, и до днес по улици-
те щяха да пътуват карети, в които да
се возят дами с бухнали тафтени рок-
ли и перуки... Днешната дама според мен
трябва да отговаря на повечето модни
изисквания, но без да прекалява. Тя следва
да е съобразителна и срещу парите, кои-
то е вложила във външния си вид, да не

преминава границата с грим, помпозност 
и маниери, които не са адекватни на по-
вода и на мястото. Да бъдеш дама в на-
чалото на XXI в., е предизвикателство и 
онези, които могат да го посрещнат, са 
всъщност истинските дами днес.
– Кои са най-недопустимите според вас 
гафове, които жените често правят, ко-

гато се явяват в светското простран-
ство?
– Какъв господин бих бил аз, ако забе-
лязвам и анализирам гафовете на дами-
те?! (Смее се.)
– Протоколът константа ли е, или се про-
меня? Вие откъде черпите информация 
за него? Кой ви е „учил“ на протокол?

вгени Минчев е „бялата лястовица“ на зараждащото се светско общество 
през 90-те години на миналия век. Тръгнал от нулата, днес той притежа-

ва собствени рубрики в най-престижните медии, предпочитан пиар е
на най-големите звезди и бизнес личности, организира Бала на топмо-

делите, конкурсите „Мистър България“ и „Мис Лято“. Продуцент и орга-
низатор е на най-великолепното събитие на годината – „Руски бал“. Предпочитан 
критик на модата и добрия вкус е във всички телевизионни предавания. Много-
бройните изяви на Евгени Минчев са подчинени на благотворителността. Крилата 
негова фраза е: „Докато нямам свои деца, всички деца в нужда са и мои.“
Онова, което хората не знаят за Евгени Минчев, е, че чувството му за хумор е из-
ключително остро (понякога даже порязващо), че умът му сече като бръснач и че е 
много точен, когато трябва да се върши работа. Това ние го научихме от личните си 
срещи с него по повод организацията на 5-годишния юбилей на списанието. Евгени 
с радост прие да бъде водещ на партито на „Бела“ и веднага пристъпи към отхвърля-
нето на задачите. Веднага. Както направи и с отговорите на това интервю – изпрати
ги със скоростта на светлината, без да се налага да му напомняме и без да се пудри.

ИСТИНСКАТА 
ДАМА Е МОДЕРНА, 
БЕЗ ДА ПРЕКАЛЯВА

ЕВГЕНИ 
МИНЧЕВ:

VIP гости на организирания от 

Евгени Минчев „Руски бал“
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ХвърчилоХвърчило

М
ълния бе паднала пре-
ди 27 години вър-
ху жицата на теле-
графа в Баия, малко 

селце отвъд пристанището за 
въглища в Солун, и оттога-
ва машината работеше ряд-
ко. Новините пристигаха на 
части, та се налагаше телег-
рафистът Спирос Кацинас да 
ги дописва. Понякога присти-
гаше само началната част от 
вестта, друг път – отделни 
думи от нейния край. Спирос 
старателно изписваше новина-
та докрай, поправяше невол-
но допуснатите грешки, до-
пускаше други от удоволст-
вие да измисля и предаваше 
съобщението нататък. Вед-
нага след това разпечатваше 
вестта на тясната хартиена 
лента и я залепваше в дебе-
лата, подвързана с телешка 
кожа тетрадка. След неочак-
ваното му изчезване в късния 
март на 2008 година полицей-

ският инспектор Алекандрос
С. намери цял дървен шкаф
със старателно подредени по
години и месеци колекции от
новини, сътворени от ръка-
та на невинния, но безследно
изчезнал телеграфист, надпи-
сани с химически молив: „До
Господ. В провинцията.“

Хоризонталното положе-
ние влияе изключително 

полезно на работоспособност-
та на мозъка, твърди доктор 
Дарен Липницки от факулте-
та по физиология на Австра-
лийския национален универси-
тет. Ако знаеше това преди
повече от 20 века, човечест-
вото никога нямаше да на-
прави фундаменталната греш-
ка с труда и все още щаст-
ливо щеше да лежи под някоя
кокосова палма с безпамет-
но щастливи очи. Природата
щеше да е опазена и прекрас-
на, а човешкото нямаше да
изчезва заедно с рибите, пти-

ците, насекомите, растения-
та, дърветата, ледниците и
облаците... Господ ни е пода-
рил щастието да мързелува-
ме, но кога и за какво сме Го
послушали?

Служителите на япон-
ската маркетингова ком-

пания Hime&Company могат 
да ползват платен отпуск от 
един ден след раздяла с любим 
човек, предаде Ройтерс. В юж-
ните ширини на Европа само
първият ни запой от любовна
мъка ще е някъде около ме-
сец, без да броим махмурлука
след това. Ако пък краят на
махмурлука съвпадне с колед-
ните и новогодишните праз-
ници, вече направо става дума
за началото на пролетта. Тя

от своя страна е убийстве-
но неподходяща за работа с
тези напъпили зелени клонки и
лек топъл ветрец. След кое-
то идват горещините, които
пък всяка година започват все
по-рано с климатичните из-
менения. Подходящо време за
почване на работа е начало-
то на есента, но точно тога-
ва пък се навършва годишнина
от раздялата. След което за-
почват доживотните празнен-
ства в нейна чест.

Изследователи от универ-
ситета в Богота устано-

вили, че в ситуация на флирт 
жените изгарят 95 килокало-
рии, докато мъжете – само 
79. Енергозагубите при жени-ени-
те се реализират във фазитеите

ДО ГОСПОД. В ПРОВИНЦИЯТА.
В               

ашо Секулов е автор на три поетични книги – „Седмото небе“, „Високо, над далечи-
ната“, „Възхитително и леко“. Издал е още на книга с есета “Майсторът и камъните“,

книга с фрагменти „Високите каменни хълмове“, изящния роман „Колек-
ционер на любовни изречения“ и др. Превеждан е на английски и унгар-

ски. Автор е и на ежедневната рубрика „Под игото“ на вестник „Марица“ 
от 1993 г. досега, за която е носител на наградата „Пловдив“ за журналисти-

ка. Носител е и на редица национални награди за литература. 
Сашо е и изящен човек – най-оцененият от женската читателска аудитория на 
„Бела“, ако се съди по броя на отзивите и обажданията във връзка с едно негово ин-
тервю за любовта.
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Иво Иванов: „1998 г. беше интересна. Старият купонджия Бил Клинтън ни заба-
вляваше с весели скандали в Белия дом, сваляйки усилено дебели гаджета в подходя-
що наименувания Овален офис. Дъщеря ми се опита да постави световен рекорд по
непрекъснато гледане на филма „Титаник“, а аз, ако не се лъжа, не пропуснах нито
една минута от мачовете на „Чикаго булс“. Изстрелът на Майкъл Джордън, с кой-
то елиминира Юта и спечели последната си титла, ще остане завинаги запечатан 
във времето. Друг силен спомен бяха шедьоврите на Зидан, сътворени по терените 
на Мондиала във Франция. Освен с това чудесно списание 1998 г. ни дари с тър-
сачката Google, без която вече не можем да си представим ежедневието си.
Общо взето, списанието е избрало чудесен момент за раждането си – 1998 беше 
хубава година или както биха казали италианците – bella.“

Драгомир Симеонов: „През 1998 г. бях твърдо убеден, че с края на века ще 
дойде и Апокалипсисът, така че се опитвах да правя колкото се може пове-
че глупости наведнъж и в доста от случаите успявах. За съжаление поради тази 
упоритост някои от важните събития през годината ми се губят или имат ня-
какъв странно изкривен образ. Не ми се сърдете, ако при такива обстоятелства 
съм пропуснал излизането на първия брой на „Бела“. Нищо не помня и от сват-
бата на брат ми, а казват, че съм държал много приятна реч.
Спомням си ясно обаче, че по онова време имах гадже с толкова къдрава коса, че 
ако някое пиле се заплетеше в нея, трябваше да викаме специалист да го измъкне. 
За щастие единственото пиле, което не го беше шубе да пърха около нея, бях аз. 
Същата година успях да прекарам почти два месеца от лятото в Созопол, като 
издържах финансово, защото се хранех само с овесени ядки. Така не само поставих
основите на философското течение „Природосъобразно хранене на скръндзите“, но
се върнах в София толкова черен и кльощав, че от социалното министерство бяха
готови да ме включат в някаква програма за интеграция на малцинствата. Това 
беше 1998. Или май 1999 г. беше... важното е, че Апокалипсисът се размина.“

П
реди да съм ви разказал за побес-

ППнелия лос и за жената с брадва-
та, искам да ви задам един въ-ППпрос. Бързо и без да се рови-ПП

те в интернет. Кой е най-големият аме-
рикански щат? Тексас? Калифорния? Или
може би Монтана? Не, не и пак не. Вяр-
но е, и трите са гиганти, но наподобяват
джуджета, сравнени с огромната, безкрай-
на шир на най-големия американски щат – 
Аляска. Да, Аляска! Бързият поглед към
картата създава лъжливо впечатление и
човек не си дава сметка за нечовешките
размери на тази обширна, леденостудена
пустош, излежаваща се от двете стра-
ни на Полярния кръг. Тексас е втори по
площ, но е повече от два пъти по-малък
от Аляска, която със своите милион и по-
ловина квадратни километра би могла да
бъде сред най-големите държави.
Спомням си как през студентското лято

на 1992 г. замалко да отида да работя
там, в градчето Сюърд, срещу астрономи-
ческите по онова време 5000 щ.д. на ме-
сец. Няколко компании предлагаха работа
на авантюристично настроени студенти,

които нямаха нищо против да рискуват 
живота си в рибарски корабчета, подхвър-
ляни като коркови тапи от вълните на 
един от най-непредвидимите заливи в све-
та. Така и не заминах, тъй като не одо-
бриха документите ми, но честно казано, 
посрещнах новината с известна доза облек-
чение. Аляска, виждате ли, не е за всеки. 
Човек трябва да е малко луд и много си-
лен, за да живее в хармония с това сурово 
място. Място за мъже, при това не как-
ви да е, а омесени от стомана, смелост 
и търпение. Навремето кореняците носе-
ха с гордост фланелки, на които пишеше: 
„Аляска – където мъжете са истински 
мъже!“ Но в този лозунг има и известна 
тъга и ирония, защото отразява и 

най-големия дефицит 
на този щат – жените
Аляска е богата на много неща: недо-

косната природа, злато, петрол, но това, 
което определено липсва, са жените. Са-
мотните мъже са доста, защото с го-
дини нежният пол избягва жестокости-
те на дивата земя, където нощта трае 
с месеци, а лятото тази година май ще 
се падне в сряда. Повечето жени в щата 
живеят в два града, Енкоридж и Феър-
банкс, и гледат да не навлизат в безпре-
делната снежна пустиня, която кореня-
ците със страхопочитание наричат въ-
трешността. Затова е малко странно, че 
разказът ни ще ни отведе в самото ле-
дено сърце на Аляска към един мартенски 

ден на 1985 г. Тук, на неколкостотин ки-
лометра от Енкоридж, една снажна жена
се бори както за своя собствен живот,
така и за живота на най-добрите си при-
ятели. В ръцете є има остра окървавена
брадва, която тя размахва ожесточено,
тъй като е единствената преграда меж-
ду нея и огромен побеснял лос. Подобно
нападение е рядко, но в никакъв случай не
безпрецедентно. Дали поради паника, или
някакъв древен инстинкт, но животното
пръска пяна и е твърдо решено да смач-
ка и разкъса и нея, и кучетата, дърпащи
шейната є. Те са навлезли в неговата те-
ритория и сега ще трябва да си платят!
Жената се пързаля в локви от кръв, кря-
съците є и брадвата едва отблъскват ос-
вирепелия лос, а въздухът е раздиран от
болезненото скимтене на умиращи куче-
та. Но коя е тази странна жена и какво,
по дяволите, търси на това опасно мяс-
то, толкова далеч от цивилизацията?

Името є е 
Сюзън Бутчър 

Име, което си заслужава да запомни-
те. Много е писано за нея през години-
те: безброй статии, публикации, анали-
зи, книги. Документалният филм за пре-
междията є дори спечели награда „Еми“.
Време е да запозная и вас с една от най-
уникалните личности на нашето време.
Всички знаем за изнурителния Тур дьод

Франс, за предизвикателствата на Парижриж
– Дакар. Но всяка година в Аляска се про-про-

е в женски род
СИЛА

от Иво ИВАНОВ, Канзас               ,

ко някой трябва да пише за мен, искам това да е Иво Иванов.“ Това 
може да ви дойде на сърцето, след като прочетете негов текст.
И даже може да станете нетърпеливи, защото ако той го опише, 

животът ви ще излезе шедьовър. Тъжен, весел, малък, голям, но шедьовър. От тек-
стовете на Иво можеш да се впечатляваш, да научаваш, да се смееш или да плачеш.
Едно от последните неща, които научихме от него, е, че в американския щат Ар-
канзас има градче, което се казва Списание. От нас пък да научите, че в българската 
Видинска област има село, което се казва... Бела.
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Скъпа Калина!
И двамата с теб много до-

бре знаем, че порното всъщ-
ност е по-близко до научна-
та фантастика, отколкото 
до секса. Да, на екрана на 
телевизора в малките часо-

ве група ентусиасти практи-
куват нещо, което малко на-
помня доброто старо влез-из-
лез, но ако се вгледаш вни-
мателно, ще видиш, че диби-
дюс голите буфосинхронистисти
в неудобни пози всъщност сат са

tvoia_mira@mail.bg

Ш ГОСПОЖИЦА, ДА ПСУВАШ, ДА РИСКУВАШ, 
ДЕШ БАБА, ДА КЛЮКАРСТВАШ, ДА 

ХВАЛИШ, ДА СИ ЛЮБОВНИК, ДА СЕ ШЕГУВАШ, ДА ЗАПЛАШВАШ, ДА

ОБЕЩАВАШ, ДА ОЦЕЛЯВАШ, ДА ИМАШ НАДЕЖДА И ДА НЯМАШ, ДА 
СЕ ОТКАЗВАШ, ДА СЕ СМЕЕШ, ДА ПЛАЧЕШ, ДА ПИТАШ, ДА НЕ ТЕ 
РАЗБИРАТ, ДА СЕ СЪРДИШ, ДА ИМАШ РАБОТА, ДА НЯМАШ ГАДЖЕ, 
ДА БЪДЕШ ЧЕСТЕН, ДА ЛЪЖЕШ ЗА ГОДИНИТЕ, ДА ПРАВИШ СЕКС,
ДА ПАЗАРУВАШ, ДА ВЕЧЕРЯШ, ДА ИМАШ ХРЕМА, ДА ПЪТУВАШ, ДА

ПРЕУВЕЛИЧАВАШ, ДА СЕ ПРЕДСТАВЯШ ЗА ДРУГА, ДА ОТСЛАБВАШ, 
НО НЕ И ДА МЪЛЧИШ, ДА БЪДЕШ АЛЧНА, ДА БЪДЕШ СКРОМНА, ДА 
ВИКАШ, НО НЕ И ДА МЪЛЧИШ. ОТГОВАРЯМ АЗ... 
ТВОЯ МИРА

 ТУК МОЖЕШ ДА БЪДЕШ

ДА СЕ РАЗДЕЛЯШ, ДА БЪД

ТВОЯ МИРАТВОЯ МИРА

МЪЖЪТ МИ ГЛЕДА ПОРНО

„Здравей, Мира!

Живея с мъжа си вече 16 години, имаме дете и се разбираме до-

бре. Имаме кола и вила, но доскоро нямахме собствено жилище и

това е причината, поради която очевидно много неща ще ми се

случат за първи път. С едно от тях вече се сблъсках. Открих, че

мъжът ми гледа порно и се крие. В жилището, в което живеехме с

родителите ми, нямаше възможност за подобни усамотения. Мо-

жеше най-много да се усамотим двамата заедно, но всеки поот-

делно беше почти невъзможно.

Чета женски списания. Много, много се говори за това. Обаче до-

сега не съм била засегната лично. Гледането на порно е нормално, но

въпреки това не мога да го сравня с усамотението, когато мъжът

ми чете вестник. Не мога да кажа, че правим секс по-рядко или че

нещо се е променило, но това, което вече знам, не ми е приятно. Пра-

вя се на ударена и въобще не повидгам този въпрос. Мисля, че така

трябва, щом той се крие. Защо го прави? Сякаш нещо не му давам. 

Ако се криеше направо с друга жена, щеше да е още по-ужасно и

тогава наистина щях да имам повод за притеснение. Да говоря ли

с него за това, или да изчакам?

Калина Н., Обзор“

гласа си може да те прегърне, а с думите си служи по-изкусно, от-
колкото днешните варвари си служат с юмруците. Поканихме 

го и защото с нашата Мира са адаши по мира. 
Драгомир Симеонов е водещ в Дарик радио и 

БНТ, освен това отговаря на читателските пис-
ма в списание „Ева“. За всичко има решение или 

поне обяснение, с всичко може да те разсмее и в крайна сметка да 
ти помогне. „Твоя Мира“ не му написа писмо, а му се обади по те-
лефона и го помоли да отговори на две от писмата на нашите чи-
тателки. Затова не се чудете, че писмата започват със „Здравей, 
Мира“, но завършват с „Твой Драго“. Със своето първо участие в 
„Бела“ Драго Симеонов ни стана още по-драг. Не, стана ни още 
по-мил. Абе, стана ваш, но само за този път.
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Проф. д-р Христо Пимпирев: „1998 г. е жалон за днеш-
ното ни присъствие на Антарктида. Тогава България бе
приета за постоянен консултативен член на Антаркти-
ческия договор и стана единствената страна в Югоиз-
точна Европа с дългосрочна национална антарктическа
програма. Вече разполагахме с научна база на Антаркти-
да и ежегодно провеждахме полярни експедиции. И ние
сме дали нещо на България!“

И
в най-смелите си 
детски мечти мал-
кият Христо не е 
допускал, че един 

ден ще стъпи на ледения кон-
тинент, но пък се е подготвял 
някак интуитивно. От малък 
си е падал по пътешествията, 
четял е и е препрочитал лю-
бимата си книга „Магелан“ на 
Стефан Цвайг и е прибавял с 
любов камъни, кристали и на-
секоми към голямата си още 
за онова време колекция. Имен-
но интересът му към криста-
лите го насочва към геология-
та и косвено го води по пътя 
към Антарктида. 
– Какво почувства, когато 
стъпи за пръв път на ледения 
континент?
– Дай боже всекиму да прежи-
вее това, което аз почувст-
вах. Приказна ледена картина, 
наситена с най-живите цве-
тове на природата, се разкри 
пред очите ми – магична бе-
лота, сияещо синьо небе, оран-
жево-жълта слънчева светлина 
и невероятна тишина, с коя-
то съвременният човек не е 
привикнал. Това може да се 
сравни само със стъпването 

роф. д-р Христо Пимпирев е завършил геология в СУ „Св. Климент 
Охридски“. След асистентското „чиракуване“ се изкачва по стълба-
та на научните степени: доктор (през 1988 г.), доцент (през 1994 
г.), за да защити професура през 2004 г. Специализирал е в Колум-
бия и в Германия. Има публикации у нас и в чужбина, както и ня-

колко издадени книги. Днес проф. д-р Пимпирев е основател 
и директор на Българския антарктически съюз и директор на 

Българския антарктически институт. Женен, с една дъщеря.
Да разговаряш с него, е удоволствие, да четеш дневниците му – възможност да над-
никнеш и да се докоснеш до сърцето му. Отличен събеседник е, но и добър повест-
вовател. За себе си говори малко, за Антарктида не му стигат часове. Но на Фани
Благоева й беше безкрайно интересно. Затова го затрупа с въпроси. 
Това интервю е специално, защото е едновременно в чест на 20 години български 
експедиции в Антарктида, 120 години от основаването на Софийския университет
„Климент Охридски“ и 10-годишния юбилей на списание „Бела“.

ХРИСТО 
ПИМПИРЕВ: 

„НА АНТАРКТИДА 
ЖЕНАТА Е 
ПРИНЦЕСА“

на Луната или на друга пла-
нета. Или пък с първа среща
с изключително красива жена.
Антарктида е като пронизва-
ща те в сърцето тръпка. Тя
въздейства върху всички се-
тива на човешкото същество
със загадъчна, магична, приказ-
на, тайнствена и магнетична
сила. Величествената є тиши-
на се нарушава само от при-
боя на вълните, от свисте-
нето на вятъра и граченето
на пингвините – все природни
шумове. По време на буря цве-
товете стават метално сиви
и всичко помръква, но лабо-
раторната работа, ежедневие-
то „у дома“ и богатата биб-
лиотека запълват достатъчно
добре времето на пришълеца
там. Понякога бурята трае с
дни и навън студът и вятъ-
рът са най-големият неприя-
тел. Но се оцелява.
– Разкажи по-любопитни под-
робности.
– Това, което е видимо, са ле-
дът, пингвините, тюлените,
хищните птици скюа, вкус-

ни риби и скариди крил – би-
омаса, която представлява из-
ключителен резерв в борбата
на човечеството с глада. Кри-
лът със своята изобилна попу-
лация обгражда цялата Антарк-
тида. Този континент е по-го-
лям от Австралия и от Ев-
ропа. От друга страна, е бо-
гат на полезни изкопаеми – пре-
димно на сребро, злато и мед.
Има и нефт! Да не говорим, че
апетитът на богатите хора в

областта на туризма, на еко-
туризма по-специално, е огро-
мен. Богаташите направо жа-
дуват за девствената принце-
са Антарктида. Достатъчно е
да спомена, че през 2007 г. са я
посетили 22 000 туристи, ко-
ито пристигат с кораби – на
корабите пребивават през но-
щта, а през деня ги прехвър-
лят с лодки на брега, за да
разглеждат базите. Засега Ан-Ан-
тарктида си остава последни-ни-1

0
 г

о
д
и
н
и
 Б

Е
Л

А

Бела, брой 5 (123), 2008102

Илко Славчев: „През 1998 г. плахо прохождах в работа-
та си на ландшафтен архитект. През същата тази го-
дина в България настъпи оживление, а българите започна-
ха да обикалят по света и поискаха да живеят в краси-
ва природна среда. През 1998 г. започна едно ново начало 
както за България, така и за мен в личен план. Станах
на 40 години и направих голям купон! Бях щастлив, че
имам добра професия и възможност да реализирам себе
си в светлината на ландшафтната архитектура. Вече 
не мога да си представя, че ще правя нещо друго. Това
е най-разнообразната професия, свързана с технически и 
творчески решения едновременно.“

А
лпинеумът е декорати-
вен кът в градината, 
който съчетава типично 
алпийски растителни ви-

дове – дребни цветя и вечно-
зелени храсти – с аранжирани 
камъни и скални късове. Чес-
то алпинеумите се облагоро-
дяват с изкуствени езерца и 
фонтанчета и се раздвижват 
от множество пътечки. Към 
тях могат да се включат къ-
тове за отдих с ниски ска-
мейки/пейки. Обикновено алпи-
неумът се изгражда 

В СЛЪНЧЕВАТА ЧАСТ 
НА ДВОРА 

Самият алпинеум е създаден 
за първи път с познавател-
на цел в ботаническа градина. 
Той имитира естествената 
природа. При домашни градин-
ски условия говорим по-скоро 
за скален кът, който е значи-
телно по-малък и няма изрич-
ни правила за изграждането 
му. Освен алпийската расти-
телност скалният кът позво-
лява аранжирането и на дреб-

ни цъфтящи цветя, нетипич-
ни за природния релеф. 

СКАЛНИЯТ КЪТ 
е малко тюрлю гювеч. Макар
че е с по-скромни претенции,
изграждането му изисква ес-
тетически вкус и художест-
вено мислене. Безразборното
съчетаване на цветове и фор-
ми може да го превърне в са-
моцелно и кичозно допълнение
към градината. 
Подредбата на камъните е

най-важното дизайнерско ре-
шение, като в случай че има
възможност, е най-добре да се
използват евентуално намира-
щите се на мястото скални
образувания, които са естест-
вено продължение на градина-
та. Няколко огромни камен-
ни къса, които с много труд
бихме премахнали от терена,
могат да се адаптират към
алпинеума чрез пояс от рас-
тителност, цветя и бръшлян.
За предпочитане е камъните
да са „местни“, типични за
района и със светли тонове,

за да се открояват на фона
на тъмнозелената и пъстро-
цветна растителност.

ВИДОВЕ КАМЪНИ
За построяването на ска-

лен кът най-често се използ-
ват варовикови окарстени ка-
мъни с неправилна форма и с
естествена патина. Раздвиже-
ните контури на алпинеума – 
например дупки и вдлъбнати-
ни – осигуряват благоприят-
но развитие на цветя, мъхове
и алпийска флора. Подходящи
за изграждане на алпинеум са
и ерозирали скални отломки,
както и обли речни камъни.
(Такива можете да си купите
във всички пунктове на Топли-
во. А можете да ги вземете и
от всяка планинска река, как-
то и от местности с варови-
кови или вулканични камъни – 
Кулата, Карлуково, Луковит.)
Използват се пясъчници,

гнайс, сиенит, гранит. Мно-
го подходящ е правертинът
– стига да не е от защите-
но находище.

Не е желателна комбинация-
та с изкуствени елементи – 
имитация на скали от бетон
или тухли, които нямат ес-
тествена и естетична връзка
с другите компоненти на дво-
ра. Не е подходящо да гради-
те алпинеума с кариерен ломен
камък или с плочести струк-
тури.

ПЪРВАТА СТЪПКА
при изграждането на скалния
кът е монтирането на евен-
туалните подземни съоръже-
ния – водопровод, канализация,
електрическо захранване. Ед-
новременно с това се модели-
ра и теренът – в случай на
нужда се изграждат подпорни
стени, насипи и уплътнения. 
След като се определи пло-

щта, на която ще бъде раз-
положен скалният кът, се оч-
ертават контурите му. Ако
има нужда, се набавя допъл-
нително пръст. Ако в скал-
ния кът ще има изкустве-
но езерце, пръстта се взимаима
оттам (тя не е задължител-тел-

л а н д ш а ф т

бил секретар на читалище „Славянска беседа  и директор на културен
клуб „Славянска беседа“. Илко е завършил ландшафтна архитектура в
София. Член е на Съюза на писателите. Издал е стихосбирките „Внима-
вай, косачо!“, „На долната земя“, „Папка: Документи и други неща“. Же-

нен, с 2 дъщери – на 22 и на 24 години. 
Илко е работил и в общински народен съвет като специалист по 

строителство и благоустройство, след което и като технически ръководител по озе-
леняване в „Паркстрой – Южен парк“ (паркът при НДК). Планинар е със силно 
екологично самосъзнание – доста хора са го виждали да се навежда и да чисти фасо-
ве от градинките на София. Но градинарството му е първата любов. Колекционира
алпийски видове в градината си. След като обиколил всичките планини и върхове в 
България, я разбрал, че почти всички алпийски цветя могат да намерят приложение в
домашни условия – те винаги цъфтят и се отблагодаряват за вниманието.

ПРОМЕНЯЩОТО СЕ ДВОРНО ИЗКУСТВО

реди 10 години, когато „Бела“ е прохождала на пазара, Илко Славчев е 
бил секретар на читалище Славянска беседа“ и директор на културен

от Илко СЛАВЧЕВ, ландшафтен архитект               , д ф рАлпинеум ът
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Ханес Розенмунд: „1998 за мен беше годината след шока от 1997. Въпреки това реших да
остана в България. Явно съм приключенец и откривател, защото исках отблизо да разбе-
ра как ще се развият нещата тук. Беше предизвикателство за мен. Можех да се върна
в Швейцария, където всичко винаги е уредено, предсказуемо и подредено. Но ми се стори
доста скучно. Това плюс многото приятелства, които вече имах в България, е причината
и до днес да съм тук“.

в к у с н и  м а р ш р у т и

„П
реди 10 години 
хубавите рес-
торанти в Бъл-
гария се брояха 

на пръсти. Сега е друго, има
„„
голям избор – за всеки вкус 
и за всякакъв случай. Преди 
10 години в България нямаше 
дори стоки от първа необхо-
димост. Тогава пътувах чес-
то, почти всяка седмица и си 
носех всичко, което можех да 
донеса от Швейцария. Дори 
хляб, защото в България ня-
маше разнообразието от хляб, 
на което бях свикнал. Даже и 
тоалетната хартия си купу-
вах оттам – в България има-
ше само една сива и толкова 
тънка, че прозираше...
Спомням си първата Коледа 

в България – никъде нямаше 
коледна украса. Само на ня-
колко витрини по „Витошка“ 
и това беше всичко“ – спом-

ня си Ханес. 

БЪЛГАРИЯ 
НЕ Е ШВЕЙЦАРИЯ 

НА БАЛКАНИТЕ
2001 е годината, в която

Swissair тук фалира, а Ханесr

остава в България, за да пра-
ви туристически бизнес, защо-
то винаги е работил в тази
сфера. Започва работа по про-
ект, свързан с резервация на
хотели. Само година по-къс-
но е изпълнителен директор и
съсобственик на туристиче-
ска агенция Galaxy travel, коя-
то развива и популяризира по
швейцарски тертип. 
„По това време тук имаше

стотици туристически аген-
ции, но аз исках да развия една
по-различна, която да предла-
га швейцарска компетент-
ност, швейцарска надеждност

и швейцарско обслужване на
клиентите. Това е, което се
опитах да „внеса“ тук.“
Швейцария е държавата с

най-висок стандарт в Евро-
па. И без съмнение швейца-
рците отдавна са разбрали, че
най-хубави са простите неща.
Съвършен начин на ежедневен
живот, организиран най-прос-
то – това се отнася как-
то до политически и иконо-
мически структури, така и
до обикновените неща.
В България обаче съвсем не е

така. И това Ханес го знае от
собствен опит. Що се отнася
до работата му с партньори
и клиенти, леко и безпроблем-
но се „сработва“ с българите.
Но когато опре до държавна-
та и бюрократичната систе-
ма, той все още не може да
се научи да общува по нашен-
ски. Всичко тук работи много
трудно. До невъзможност. Съ-
дете сами от примера, който
Ханес ми даде: „Всички чуж-
денци, които живеят в Бълга-
рия, са длъжни всяка година да
подновяват своята лична кар-
та. Оказва се обаче, че на ги-
шетата, където чужденците
подават хиляди документи и
кандидатстват за тази лична

карта, държавните служители
не говорят никакъв друг език
освен български!

ВСИЧКО БЪЛГАРСКО 
И РОДНО...

Приел статута си на бълга-
рин, Ханес вече „отскача“ до
Швейцария 2–3 пъти в годи-
ната. Сега е запланувал да си
припомни заснежените алпий-
ски върхове в края на лято-
то. През останалото време се
„задоволява“ да възкликне по
алековски: „Какво? Швейцария
ли?!“ „Разликата е само в попу-
лярността на двете страни“ – 
казва Ханес. Трудно му е да на-
зове едно любимо място в Бъл-
гария. Бил е почти навсякъде и
през различните сезони се чув-
ства добре на различни места.
За Българското Черноморие еББ
откровен: „В интерес на исти-
ната, там не са много места-
та, на които мога да кажа, че
искам да отида. Но Родопите
наистина са нещо много специ-
ално. Друго мое много любимо
място е Мелник.“ 
Не природата е това, кое-

то му липсва в България. Не
може да се примири с дефи-
цита на уважение между хора-ора-
та. „Тук всеки гледа само себесебе

анес Розенмунд е от Швейцария. Повече от 30 години работи за авиоком-
пания Swissаir. През 1995 г. е делегиран у нас като генерален мениджър на 

Swissаir за България. Въпреки че представителството на компанията у r
нас се закрива, Ханес избира да остане в България. Какво го задържа у 

нас? В момента има собствена туристическа агенция, а преди три години тук сре-
ща чаровната Ирина, с която оттогава са заедно. За България Ханес казва, че е тре-
тият му дом. Вторият му е Калифорния, която много обича и където е живял и ра-
ботил 5 години пак в Swissair.

ХАНЕС 
РОЗЕНМУНД: 

„ФОНДЮТО 
Е ПОВОД ЗА 
ОБЩУВАНЕ“
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Костадин Костадинов: „1998 беше добра година. За разлика от 1997, която беше лоша. 
През 1997 г. издателският бизнес затъна, а много колеги „глътнаха вода“ и не можаха
да изплуват. През 1998 г. се оттласнахме от дъното, даже вдигнахме глави към небето.
Какво по-добро време за ново начало? „Бела“ е доказателство за това. Списанието стъпи
на здраво и мощно отскочи нагоре. Пожелавам му все така да се стреми към висините!“

По светаПо светаПо света

Ч
овечеството винаги е 
имало нужда от чуде-
са. Преди 2100 години 
един инженер – Филон 

от Александрия – като подре-
ден човек направил списък на 
7 ръкотворни чудеса по све-
та. Да не ви ги изреждам, ако 
сте ги позабравили, бръкнете 
в библиотеката и си ги при-
помнете. От тия чудеса до 
днес е хартисало само едно – 
египетските пирамиди. (Нес-
лучайно има поговорка, че вре-
мето се бои от пирамидите.) 
Добре, ама човечеството се 
нуждае от „действащи“ чуде-
са, затова лани 100 млн. души 
гласуваха и си избраха списък 
с нови 7 чудеса. Каменният 
град Петра в Йордания е едно 
от тях. Не че това чудо е 
ново. То със сигурност е поне 
300 години по-древно от Фи-

лон, просто инженерът е ня-
мало как да научи за него.
Нямало е как да научи и за
Великата китайска стена, а
другите пет чудеса са сътво-
рени по-сетне.

Каменният град 
е зачукан насред пустинята.
До подстъпите към него се
стига за два часа по магис-
трала. В един миг обаче ас-
фалтът свършва и на смълча-
ните туристи се предлага да
се придвижват или пеша, или
върху гърба на кон, магаре, ка-
мила. И слава богу, защото
автобус, паркиран в Петра, е
твърде грозен кошмар.
После, както си яздиш из

обичайния каменисто-песъчлив
ландшафт, озоваваш се пред
процеп в скалата, промушваш
се вътре

и… приказката 
започва

Някога, преди милиони годи-
ни, тук е било корито на река.
Водата е издълбала клисура,
широка от пет до десет ме-
тра, с отвесни, изваяни чудно-
вато скали, високи до сто ме-
тра. Каньонът сега е пресъх-
нал и макар да е дълъг повече
от километър, минаваш го не-
усетно. (Ако направят класа-
ция на природните феномени,
този задължително ще влезе в
първата седмица.) Няма как да
не си спомняте, че и Индиана
Джоунс мина веднъж на кон из
това дефиле. 
Скалите, осветени от слън-

цето, блестят в розово, а
сенките са мрачни и хладни.
Човешката глъч кънти при-
зрачно, а из въздуха се носи
аромат на конски фъшкии.
А когато видите тълпа,

скупчена в най-тясното мяс-
то на прохода и щракаща бяс-
но с фотоапаратите си, бъде-
те готови. Още крачка-две, и
дъхът ви спира!
О, Петра, колко дребни са

човеците пред величието ти!
(Тук хвърлете един поглед на
снимката на Съкровищницата,

за да разберете какво съм ви-
дял.) 

Съкровищницата 
е точно срещу изхода на ка-
ньона. Направена е там нес-
лучайно – за да я видиш и да
се шашнеш. Някой гениално е
махнал излишната част от
скалата, за да блесне изящна-
та фасада на древен храм. Ви-
сочината є е 39 метра. Има
два етажа. Пропорциите є са
съвършени. Украсите – фили-
гранни. Наричат я „съкровищ-
ницата“, защото най-отгоре е
изваяна делва или урна, в ко-
ято нищи духом люде са ми-
слели, че има съкровище, за-
това са я поочукали…
Между изхода на каньона и

храма има кръгло площадче,
което – както е оградено от
отвесни скали – прилича на
тенджера. Тук кипи алъш-ве-
риш. Даже ври. Бедуини ками-
лари и бедуинчета магаретар-
чета подвикват „Такси, так-
си!“ и нахално ти подръпват
ръкава. Мургави сополанковци
с блеснали усмивки ти пред-
лагат на добър английски все-
възможни сувенирчета менте-
та и илюстровани картички.чки.
Фотограф – с костюм и вра-вра-

остадин Костадинов е филолог по образование, издател по професия и 
разказвач по призвание. Работил е шест години като журналист,
след което през 1990 г. основава издателска къща „Пан“. От тога-

ва до днес – вече 18 години, издава разни книги за деца. Автор е на белетристични
книги за възрастни, най-емблематичната от които „Резерват за розови пеликани“.
В нея се разказва за жирафи, медицински сестри, зима, любов и други приказни 
неща. Приказно звучи и пътеписът му за Петра, но и малко научно, защото авторът
излага една своя смела хипотеза за произхода на каменния град. Смела, но напъл-
но основателна.

Приказка за 
каменния град

д Д                      от Костадин КОСТАДИНОВд Д
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Лято Bobo Zander Sport 2008 
ще е све-
жо, жизнено
и впечатля-
ващо. Силна-
та тенденция
към шареност
проличава дори 
при избора
на копчета – 
те са ефект-
ни, понякога
с контраст-

ни мотиви, цветя, форми от при-
родата, дърво и седеф. Колекция-
та е от естествените материи 
– лен, памук и коприна. Дрехите

романтични, със загатнато са-
фари внушение и осигуряват леко-
та за лятото. От цветовете са
използвани актуалните за сезона
сиво, екрю, бежово и кафяво. На-
блегнато е на флоралните мотиви
по щампи и бродерия, които въз-
действат емоционално. Италиан-
ският стил в лицето на марката 
използва барокови елементи като
средство да впечатли клиентите
и почитателите на Bobo Zander. 
Линията на полите е разчупена – 
различни дължини, плохи, плисета 
и волани. Саката са с актуални-
те отворени деколтета, AMF по
борд и яка, лицеви шевове и ха-

рактерно вталяване. Панталони-
те са класически прави с ръб и 
с италиански външни джобове. В 
блузите и топовете има комби-
нация от различни видове данте-
ли, платове, елементи от бароко-
вата епоха. Новата колекция Bobo 

Zander Sport пролет/лято 2008 еt

вече в магазините.

Дни на Lumene за абитуриенти
Абитуриентска треска вече зав-
ладя всички. За дамите тя озна-
чава да развихрят въображение-
то си и да се впуснат в надпре-
варата за най-добър грим. В Дни-
те на Lumene във верига парфю-
мерии „Драка“ (само от 12 до 18

май) ще изо-
билства от 
качествена
декоративна
козметика на 
добри цени.
Ако си купи-
те дори едно 
червило или някакъв друг продукт
на Lumene, участвате в разигра-
ването на голямата награда – ця-
лостна грижа за кожата и красо-
тата на стойност 200 лв.! В ак-
цията участват парфюмериите на
„Драка“ в Sky City Mall, бул. „Янко
Сакъзов“, бул. „Шипченски проход“ 
– „Ситняково“, Силвър център.

р
Лято Л Bobo Zander Sport 2008 са р

Красиви новиниКра н нКраКрар
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Дигитални двойкиДигитални двойкиДигитални двойки

М
утробарокът никога няма да впечатлява повече от една стара созо-

полска мелница. За фотографа, или изобщо за ценителя, винаги дивата

птица на безлюден плаж ще бъде по-търсеното явление от заседна-

лия гипсов лебед в нечий шадраван.

Нашата брегова ивица не се разпростира върху хиляди километри плажове и 

палмови гори, затова тя никога не може да бъде конкурентоспособна или още 

по-малко конкуренция на един Рио де Жанейро или на Дубай. Но нашите плажо-

ве можеха да притежават нещо, което подобни мастодонти на постмодер-

ната архитектура никога няма да имат. А именно нашата автентична архи-

тектура, нашия автентичен дух, спомена за Гърция и Рим. Звучи прекалено по-

етично и отвлечено, но ако подобна метафора се беше родила в главите на 

инвеститорите, в главите на архитектите, в главите на дизайнерите или в

главата на целия български народ, сега Созопол, Несебър и всички други чер-

номорски градове щяха да са с капацитет на половина на съществуващия, но

със същата печалба. Или поне почти същата. Дивата птица и безлюдният 

плаж нямаше да бъдат мит, а атракция в сърцето на европейския живот. Ние

можехме да привлечем вниманието на Европа не с копирането в малки маща-

би на онова, което тя вече е създала, а с прокарването на нова линия в модер-

ното търсене. С много по-малко средства ние имахме възможността да пре-

образим нашето Черноморие в една интересна ретроспекция, в едно архите-

ктурно връщане назад, за което всеки е мечтал поне веднъж в живота си.

За жалост прибързаните решения, липсата на контрол и манията на опреде-

лени хора за бързи пари ни отнеха тази възможност. Отнеха ни поредната

възможност да покажем, че сме държава, която има свой индивидуален поглед

и личен вкус към онова, което ни заобикаля. С подобни иновации ние нямаше да

привлечем вниманието на хора от рода на Тръмп, за тях има Рио де Жанейро и

Дубай, но нашите брегове можеха да бъдат интересни за много хора, за които 

подобни мегакурорти са невъзможни.

Презастрояването на Черноморието успя да потопи още една прекрасна въз-

можност за България под вълните на алчността.
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Хая не е име на китайка, нито на богиня, нито въобще е име. Хая е обратното на „нехая“. 
А на тази страница БЕЛА ще излива своето хайство или нехайство. Според случая...

Хая не
А н

ХАЯХАЯХАЯ

П
реди време един известен наш
сценарист – Марко Стойчев,
част от прочутия тандем
„Братя Мормареви“, ми каза

на шега (той, лека му пръст, беше ос-
троумен човек):
– Абе, Бойко, хората са измислили де-

мокрацията да е с мандати – изби-
раш  президент, да речем, за 5 годи-
ни. А женитбата са я направили дожи-
вот. Грешка...

Възразих му, че и женитбата не е 
задължително доживот – има такива 
неща като развод. Бай Марко обаче 
рече, че мандатът те държи нащрек, 
особено ако ще искаш втори... А разво-
дът все идвал като крах, защото на-
стъпва след онова „Докато смъртта 
ви раздели...“ някога пред олтара.
Тази тема, разбира се, е подходяща за 

шеги, закачки и изкуство.
Напоследък обаче доста се замислям 

за бъдещето на институцията брак, 
при това не толкова в личен, колкото 
в общочовешки план (може би защото 
второто е по-лесно).
В САЩ установиха, че хората все по-

малко се женят. Изследването направи-
ха професорите Стивънсън и Уолфърс, 
прогнозирайки „бъдещ шок в моделите 
на брака“.
И понеже, както върви работата, по-о-

вероятно е ние да следваме САЩ в до-о-

„СЪЕШАВАНЕ 
ЕООД“АМБОВСКИ                                                                             

фициално Бойко Ламбовски е поет, публицист, преводач. Автор е на се-
дем книги с поезия и една с публицистика, сред които „Ален декаданс“, 

„Едварда“,  „Тежка картечница преди сън“, „Бране на думи“, „Глупак в подлеза на 
света“. Стиховете му са превеждани на немски, руски, английски, френски, чешки, 
италиански, хинди, сърбохърватски и други езици. Лауреат е на над 20 награди за
поезия и публицистика в страната и чужбина. Живее и работи в София като жур-
налист. Женен, с едно дете. 
Неофициално Бойко Ламбовски е най-жизнеутвърждаващият човек, когото позна-
ваме. Благ, млад по дух, пък и по години, сърцат, той гледа живота учудено и му на-
мига по бойковски.ФФотФоФотФотФотФотФотФФ огрогрогрогрографафафаффафаффф ИвоИвоИвоИвоИвоИвоооо ХАХАХАХХА ХА ХААДДЖДЖИДЖИДЖИЖЖЖДЖДЖДЖИД МИШМИМИШМИШМИШИШИШИШИШМ ШШШШЕВЕЕВЕВЕВВЕЕВВВ
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брите и лошите неща, а не обратното,бри
това явно чака и нас. Всъщност лека-тов
полека вече се случва.
Не бързам да коментирам добро или

лошо е. Просто става. Идва като след-
ствие от много неща: изравняване на
половете като граждански и икономи-
чески принос, разширяване на личната
автономия, капсулиране в собственото
психофизиологическо пространство, бър-
за девалвация на моделите за подра-
жание...
Най-важното обаче, което ми дава ос-

нование да предвиждам в обозримо до-
някъде бъдеще крах на традиционния
брак, е, че тази институция губи своя-
та сакрална аура през последните един-
два века. Тази аура се сипе като ръж-
да под тенекеджийския чук на т. нар.
постиндустриално общество. Бракът
се превръща  все повече в обикновен
договор за социален съюз и видово въз-
производство, една такава фирма „Два-
ма и синове“ или „Гнездо ЕООД“, с мно-
го документи, достатъчно ритуали и
пълна липса на висшите сили като сви-

детели и гаранти...
Тези неща също идват доста естест-

вено – хората са изгубили всякаква на-
ивност, невинност, трепет и страхо-
почит, несвързани с банкова сметка. И 
не смятат, че бог го е грижа за собст-
вения им брак; да не говорим, че имат 
основателни съмнения да го е грижа за 
прогресиращата глупост на целия род 
като цяло.
Мисля, че брачният съюз без някакво 

неформално съприкосновение с термина 
„свещен“ е обречен на силно видоизме-
няне. Ще има нови форми на съжител-
ство, вероятно ще има и много под-
робен кодекс за тях – кой, кога, кол-
ко, какво...
Като някакъв ремикс по Маркес нас-

коро научих действителна случка, дос-
тойна за Холивуд. През 1945 г. един 
20-годишен руски войник бил назначен 
за комендант на германско село след 
разгрома на Райха. Той се влюбил в 
германска девойка, своя връстничка, и 
шест месеца изкарали в чудна любов. 
После Иван го откомандировали, а Лиза 
останала във ФРГ. Двамата си писали 

10 години нежни писма, но женитбата
била немислима. Сибирякът Иван сетне
го викнали властите и му казали: „Пре-
крати, ще те затворим. Никога няма
да разрешим женитба.“ Иван написал 
прощално писмо, оженил се за първата
попаднала, после я напуснал, след това
пак се оженил, родили му се две деца,
втората му жена пък го изгонила... Той,
вече старец, често препрочитал писма-
та на германката, (последното знаел 
наизуст). Издал и книга с тях. Тогава
някой потърсил Лиза, намерили я – вече
баба, в Люксембург, омъжена не особе-
но щастливо. Двамата се свързали по
телефона и от дума на дума – ето ти
Лиза в Сибир; „младите“, по на 82, през
2007 г. най-накрая се взели. С пръстени
и Менделсон, както му е ред.
А, забравих да кажа – били девстве-

ни, когато се запознали.
Не че е най-важното, но само луд или

девствен ще вземе да се жени за пър-
вата си любов, нали? Днес за едните си
има клиники, за другите – училища.
За което всъщност ми беше и ду-ду-

мата.
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ПЪРВИЯТ главен редактор
„Я ми дай пушката, аз да стре-

лям, ти да правиш списание.“

Това отговарял Валентин Хри-

стов, когато някой решавал 

да го критикува. Началото не

е било лесно. Преди да оглави

„Бела“, една година е бил главен

редактор на „Световен спорт“, 

друго от изданията на „Дакс ме-

дия“. „Тогава нямаше женски спи-

сания, а проучванията показва-

ха, че най-много се купуват те.

Преценихме, че най-добре ще е

да се направи женско списание. 

Целта беше да е домакинско, ма-

газинно издание, насочено не към 

тийнейждърска публика, а към 

жени на възраст от 30 до 50 го-

дини. Текстовете трябваше да 

бъдат полезни – диети, рецепти, 

как да поддържаме красотата 

си. Не искахме да слагаме мане-

кенка на корицата и да правим фешън издание. Затова избрахме на фейса

на списанието да има усмихната млада жена, с красота, близка до красо-

тата на читателките ни. Знаехме как да уцелим потребителя и бях 100%

сигурен, че формулата ще успее. Тиражът на първия брой се изчерпа за 

три дни“ – спомни си първият главен редактор. 

Вальо е завършил Художествената академия, специалност илюстрация и

оформление на книгата при проф. Румен Скорчев и проф. Владислав Паска-

лев. Сега продава картините си в собствената си галерия и се радва, че 

не само хора, които разбират от изкуство, искат да имат в дома си нещо 

от него.

ПЪРВИТЕ 
анонси 
На корицата на първия брой

между заглавията „Тайните 

на добрия гардероб“ и „Лю-

бовта на работното мяс-

то“ се мъдри трогателно-

то – „Магията на картофа.

Новият шампион в разхуба-

вяването“.

Анонсите са пагоните на 

списанието. Те изтръгват 

победите на бойното поле 

на пазара. Избират се вни-

мателно, защото продават. В начините на изразяване и в съставянето на

заглавията има мода. Днес „магията на картофа“ звучи като внезапна и

малко смешна хрумка. Десет години по-късно анонсите в „Бела“ са изведе-

ни в други висини.

ПЪРВИТЕ рекламодатели
Ако за една кола например можеш да направиш тест драйф, как да проб-

ваш успешна ли ще ти бъде рекламата в едно списание, което на практи-

ка още го е нямало?! Така че освен своята помним и почитаме смелост-

та и на първия си рекламодател и преди марката поставяме името, с ко-

ето свързваме рекламата от нашия първи брой. Борис Мареков от „Мо-

то-Пфое“.

ПЪРВОТО 
интервю
Първото интервю се появи в

третия брой на „Бела“ и е с

33-годишния тогава Петър По-

пйорданов. Заглавието е „Прос-

тих се със заблудата, че не се 

остарява“. 

Е, можем да поспорим или

просто да прибавим, че кога-

то „Бела“ стане на 33, ще му 

мисли.

ПЪРВАТА мъжка корица
Заедно с мъжкото си присъствие на нашата корица Димитър Бербатов

даде и много интересно от днешна гледна точка интервю. През години-

те, които са минали оттогава, вратите на големия футбол и на светов-

ните медии се отварят все по-широко за него. Интервюто му в „Бела“ е

любопитно, защото, колкото и парадоксално да е това, нарастването на 

популярността е в обратна зависи-

мост с откровението и бъбривост-

та на звездите. Ето какво е научил

за детството на капитана на на-

ционалите вторият за 2002 година

брой на „Бела“. „Като дете плачех 

често – доста бели като правех и 

ме поступваше баща ми. Но и сега 

се случва да плача. (...) Бях палаво

дете, не се спирах на едно място, 

баба ми обичаше да казва: „Да ня-

маш пирони в дупето?“ Постоянно

бях навън, имах белези по краката

от падане, от пирони, от ухапване

от кучета, от какво ли не...“

Едни от първите
Ж

енските списания са архитектурата на дамската
религия и като всяка сграда, прилежаща към тазиЖЖинтересна и сложна архитектура, можеш да ги из-ЖЖтърбушиш от снимане и пак да не я покажеш цяла-ЖЖ

та. Затова и много от първите не намериха място тук, но те

личат във всеки брой на „Бела“ през всичките десет години. 
Утешавахме се с факта, че не всички и всичко ги/го има по

снимките и опитахме да направим... фото. Ето какво се виж-
да от едно щракване в къщата на жените, които знаят и не
знаят какво искат.
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Българки отправят послания от 
5 млн. опаковки на Maggi Фикс
„Малки тайни“

През 2008 г. 
„Нестле – Бъл-
гария“ обе-
ща да ланси-
ра на пазара из-
цяло обновена-
та гама Maggi

Фикс „Мал-
ки тайни“, ко-
ято да включ-
ва 13 продукта.

Първите три иновации от серия-
та се появиха през април – „Фикс
за риба със сметанов сос“, „Фикс
за запечени картофи с кренвирши“ 
и „Фикс за пикантни кюфтен-
ца“. За приготвянето на една пор-
ция Maggi Фикс „Малки тайни“ са
нужни от 20 до 40 мин, а цената 
варира от 0,70 лв. до 2 лв. Рецеп-
тите са съобразени с особености-
те на предпочитанията и вкусове-
те на българските семейства. 
Досегашният дизайн на опаковките 
е изцяло променен и е съобразен с 
реалните консуматори, които са и 
причината за успеха на продукти-
те. 10 обикновени българки от-
правят своето послание към вся-
ко българско семейство от над 5 

. опаковки на кулинарната ка-
тегория Maggi Фикс „Малки тай-
ни“. За първи път у нас така сил-
но се акцентира на емоционална-
та връзка с консуматора, като му
дава възможност да се изяви. 

Важни подробности 

от Deborah

Коректор за лак Предназначен е зак
фино коригиране след лакиране на 
оцветените зони около нокътната 
плочка. Лесен и удобен е за упо-
треба благодарение на апликатора
за фини корекции, който е напоен
с деликатен лакочистител с баде-
мово масло и без ацетон. Подхо-
дящ е за жени с ноктопластика. 
Стик за избутване на кожички Това 
е идеалното средство за избутва-
не на кожички по нокътната ку-
тикула. Съдържа масла от бадем и 
авокадо. Бадемовото е богато на
витамините A и E, както и на 
минерални соли. То подхранва, ус-

покоява, омекотява и придава ка-
дифена гладкост на ноктите и ко-
жичките. Маслото от авокадо е
богато на лецитин, витамини А,
В, D, Е, Н и К, палмитинова ки-
селина. То подхранва в дълбочина
нежните зони на маникюра.

Испански полярник написа 

роман за Антарктида 
Хавиер Качо, три пъти командир 
на испанската полярна база, съсед-
на на българската на о. Ливингс-
тън, написа книга за преживяно-
то там, в която описва и българ-
ските си колеги и приятели. Как-
во се разказва в „Приключения-
та на Пити на Антарктида“? По 
молба на своята малка господарка
още невръстното кученце Пити,
порода сибирско хъски, заминава на 
Антарктида с баща си, командир
на испанска полярна база, за да го
пази. От домашен любимец само
за няколко месеца в суровите ус-
ловия на мистериозния леден кон-
тинент, в компанията на истин-
ски хора, на мъдри птици и забав-
ни, но неразумни пингвини Пити
постепенно открива заобикалящия
го свят и се научава да се грижи 
сам за себе си. Много скоро с ин-
туицията и храбростта си пече-
ли уважението на всички и ще из-

раства до куче
водач, извърш-
ва геройски дела
и се сдобива с
международна из-
вестност.
Малки и големи 
ще се насладят 
на един разказ за мистериозния 
континент Антарктида – свят,
пълнен с красота и враждебност, 
в който членовете на експедиция-
та, включително и Пити, ще по-
емат по тежкия път на самоусъ-
вършенстването и личностното 
израстване.
„Приключенията на Пити на Ан-
тарктида“ ни потапя в света на
екологията и ни разкрива очаро-
ванието на антарктическата при-
рода. Но преди всичко романът е 
възхвала на дружбата между хора-
та и на духа на взаимопомощ, без 
който е немислим животът на ле-
дения континент. Особено внима-
ние в книгата е отделено на пол-
зотворното сътрудничество и 
близките приятелски връзки с бъл-
гарските антарктици, които по-
магат на испанските си колеги в
труден момент.
Издател е Университетско изда-
телство „Св. Климент Охридски“.

р
Българки отправят послания от лгарки млн.

Шарени новиниар н н нарарр в

ПЪРВИЯТ мъжки брой
Държите го в ръцете си. На фона на този мъжки брой направо изглежда, че досега ние, жените в „Бела“, сме отбягвали мъжете. Всъщност никога не е било 

така, само дето досега не сме ги показвали толкова хубави, искрени и толкова заедно. Както каза един от тях: „Броят не е мъжки, а е женски.“ Истина е,

защото за пръв път трябваше да бъдем само жени вместо мъжки момичета. Гонихме мъжете, задавахме им въпроси, давахме им опорни точки и те обърна-

ха юбилейната „Бела“. 

ПЪРВИ брой без телчета
Да се освободи от телчетата, за едно списание е все едно да си пререже

пъпната връв. Това се случи в стотната „Бела“. Тогава махнахме оковите 

на малкия обем и станахме големи. 

ПЪРВОТО лого
Възпявали сме почистените (оскубаните) женски вежди неведнъж. Раз-

казвали сме ви и как всички

жени в нашия офис минават

под пинсетата на графич-

ния дизайнер Албена Джи-

мова, ако имат повече ко-

съмчета над очите. „Бела“

беше първото списание,

което имаше голяма гла-

ва на корица и това беше цел“, спомни си първият главен редактор. Тук 

ви показваме как госпожица

Джимова графично изтъни

веждата на логото (глава-

та) на „Бела“. От голяма и 

малко строга я направи от-

крита и усмихната.

Женски работи, господин 

първи главен редактор.
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Болна темаБолна темаБолна тема

С
Емануил Георгиев 
(Емо за приятелите) 
ме запозна Емил Ге-
оргиев (Емо за при-

ятелите) с препоръката, че 
няма по-подходящ човек за 
разговор по темата за разво-
да и брака от Емануил.
В римското право бракът 

се е разбирал като продълже-
ние на божествените закони 
за създаване на една общност 
до живот. За римляните чо-
век не се жени, за да се раз-
вежда. Днес според някои бра-
кът е отживелица, а разво-
дът е признак за демократич-
ност на една държава. 
С двамата Емовци разговаря-

ме има ли развод „по българ-
ски“, кой обикновено губи бра-
коразводните дела, кои са най-
често обявяваните причини за 
развода, защо с новия Семеен 
кодекс се улеснява бракоразвод-
ният процес и...

– Кой подава по-често мол-

ба за развод? 

Вярно ли е, че 

мъжете не ис-

кат да се раз-

веждат?

Емануил Г.:
Инициативата
в брачния про-

цес почти винаги е на жената.
Мъжът идва в съда и започва
да хленчи: „Ама, аз не искам
развод.“ За да постанови реше-
ние за прекратяване на брака,
съдът трябва да изслуша сви-
детелите – и на ищеца, и на
ответника. И да прецени кои
свидетели казват истината и
кои лъжат малко повече. Жен-
ското приятелство е по-здра-
во от мъжкото. Доказва го
фактът, че когато в съда се
явят за свидетели приятелки-
те на жената, която е стра-
на в процеса, те такива неща
могат да наговорят, че мъжът
започва да се чуди за негово-
то семейство ли става въпрос,
или за нечие друго. Обикнове-
но в брачния процес жените си
намират и изтъкват по-добри

доказателства от мъжете. 
– Значи ли това, че жените 

по-рядко губят бракоразвод-

но дело?

Емил Г.: Жената е по-защи-
тената в тази съпружеска ба-
талия по ред причини. Как-
то обществото е по-склонно
да приеме извънбрачните връз-
ки на мъжа, да затвори очи
пред недотам ангажираното му
поведение, да намери извинение
за едни или други егоистични
мъжки прояви, така по време
на развод пък жената домини-
ра. И най-често се отсъжда в
нейна полза. Има една такава
женска презумпция за правото,
така да се каже.

Емануил Г.: Доскоро добрият
бракоразводен адвокат беше
този, който защитаваше же-
ната. Съдът имаше един фе-
минизиран уклон да не „троши
хатъра“ на дамите. Защото
децата почти винаги остават
при майките си. Нещо повече
– в Семейния кодекс е казано,
че родителската власт трябва
да се упражнява от този от

съпрузите, който не е виновен
за прекратяването на брака.
Имало е случаи, когато обявя-
ват за виновна жената, но де-
цата остават при нея, защото
се смята, че майката има по-
добри възпитателни и педаго-
гични подходи към детето. А
особено пък ако детето е мо-
миченце, то задължително ос-
тава при майката. 

– Какви най-често са причи-

ните за развода в България? 

Емануил Г.: Наличието на
извънбрачна връзка и липсата
на заинтересуваност за семей-
ството. Обикновено в иско-
вата молба жената се опла-
ква, че съпругът є кръшка, че
употребява алкохол, че не дава
пари за домакинството и не се
интересува от издръжката на
децата. Извънбрачната връзка
на една жена се доказва мно-
го трудно, защото съпругът є
винаги последен научава за нея.
(Смее се.) В по-редките слу-
чаи, когато мъжът заведе дело
за развод, оплакванията му са:
„Не готви, не пере, не се гри-
жи за домакинството.“ 

Емил Г.: Причините могат да
бъдат всякакви, но на мен ми
се струва, че основната е лип-лип-
сата на психическа хармонияния

РАЗВОДЪТ –ОРАЗВОДНИТЕ ДЕЛА ЕМАНУИЛ ТОПАДВОКАТЪТ ПО БРАКО

ТА МУ ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ В ЕДИН ГЕОРГИЕВ И КОЛЕГАТ

НЕСПОКОЕН РАЗГОВОР ЗА РАЗВОДА И БРАКА. РАЗПИТА 
ВОДИ ЕДИНСТВЕНАТА ОМЪЖЕНА ЖЕНА ОТ РЕДАКЦИОННИЯ 
КОЛЕКТИВ НА „БЕЛА“ ТЕОДОРА СТАНКОВА.

мил Георгиев е преподавател по философия на правото в СУ „Св. Климент Ох-
ридски“. Изявява се и в други духовни поприща и не се побира в една-единстве-
на рамка, та затова ще го представя чрез личните си спомени.

Познавам Емо от времето на следването ми: през далечната 1988 г. аз бях 
студентка, а той – вече университетски преподавател и аспирант в СУ „Св.

Климент Охридски“. Срещна ни обаче не академичната общност, а любовта 
към... църковно-славянските песнопения. Музиката ни събра, както се казва, 

в Университетския състав за старинна музика, а години по-късно познанството ни 
прерасна в почти родство.     
Когато събрах кураж за онова „Докато смъртта ни раздели...“, Емо Георгиев стана 
свидетел и гарант на най-вълнуващото „да“ в живота ми. Макар че живеем в култу-
рата на хепиенда, а Емо е и бракоразводен специалист, първата му кумова клетва 
и заръка беше, че бракът е продължение на божествените закони и общност меж-
ду мъжа и жената за цял живот. Щастливка съм, че му повярвах, че животът в брак 
може да бъде песен.

ИЗВЪНБРАЧНАТА ВРЪЗКА НА ЕДНА ЖЕНА СЕ
ДОКАЗВА МНОГО ТРУДНО, ЗАЩОТО СЪПРУГЪТ Є

ВИНАГИ ПОСЛЕДЕН НАУЧАВА ЗА НЕЯ.
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НА КРЪСТОСАН РАЗПИТ

между съпрузите. Основанията меж
за един развод са психологиче-за е
ски в дълбочината си. Кога-
то емоционалното отношение 
към другия се изразява само с 
една дума – нетърпимост, раз-
водът е неизбежен. Психиче-
ският дискомфорт е много по-
лош и от изневярата, и от 
липсата на пари, и от пиян-
ството, и от всичко остана-
ло. Разбира се, за него може да 
има много причини, но в крайна 
сметка той е причина № 1 за 
прекратяване на брака.

– Толстой правилно е напи-

сал май, че „всички щастливи 

семейства си приличат, всяко 

е нещастно посвоему“. 

Емил Г.: Толстой е прав. Ма-
кар и банална, тази мисъл е 
велика. Не можем да даваме 
рецепти за справяне с нещас-
тието. Всеки води самостоя-
телна борба с него. Ако съпру-
зите са загубили общата перс-
пектива, нещастието задъл-

жително ста-
ва много голя-
мо. Единстве-
ният начин 
да се прекра-
ти то е раз-
водът. Всич-
ко може да се 

преживее, всичко може да се
прости, но психическият дис-
комфорт не може да се избег-
не. Той не оставя място за
прошка и компромиси и време
за преодоляване на кризи.

Емануил Г.: Разводът е като 
отстраняването на тумор в
медицината – хирургът маха
тумора, за да спаси тялото.

– Има ли „щастлив“ развод? 
Емил Г.: Няма. Разводът ви-

наги е свързан с лоши преживя-
вания. Но след като си бил не-
щастлив в един брак, по-добре
е да го прекратиш. Има оба-
че по-безболезнен развод – този
по взаимно съгласие. 

Емануил Г.: Българинът е 
станал по-цивилизован. Напо-

следък хората, които се раз-
веждат, все по-често заявя-
ват, че предпочитат да си
останат приятели след това.
– Колко струва един развод 

днес?

Емануил Г.: От 1 март
тази година първоначалната
държавна такса  за завежда-
не на дело за развод се вди-
гна от 10 на 25 лева. При ре-
шаване на делото съдът ще
определя окончателен размер
в границите между 20 и 50
лева. По-евтино излиза раз-
водът по взаимно съгласие – 
само 40 лева. Окончателна-
та такса преди достигаше до
100 лева, но предполагам, че и
тя ще се вдигне поне двойно.
Такса от 2% върху стойност-
та на всеки дял ще се съби-
ра при постигане на споразу-
мение за имуществени отно-
шения и от 2% върху триго-
дишните платежи по споразу-
мението за издръжка. 

– Как точно протича брако-

разводният процес?

Емануил Г.: След подаването
на молба за развод съдът слу-
жебно се произнася по вината,
служебно се произнася по уп-
ражняването на родителската
власт, служебно се произнася
по режима на виждане с деца-
та и по издръжката. Съдът
не може да се произнесе слу-
жебно единствено по въпроса
за фамилното име след пре-
кратяването на брака. Кога-
то съпрузите заявят, че от
исково производство за вина
искат да преминат към член
99, алинея 3 от Семейния ко-
декс (т.е. към развод по спо-
разумение), тогава съдът не
третира въпроса за вината,
а урежда взаимоотношенията
след прекратяването на брака
– издръжка на детето, режим
на виждане, разделяне на иму-
ществото. 
Сега според новия Семеен

кодекс, чийто проект се гла-
сува от Министерския съвет,
процесът ще се опрости, за-
щото помирителният дву-
месечен срок за запазване на
брака ще отпадне. И самият
процес ще приключва за много
по-кратко време.

Емил Г.: Новият Семеен ко-ко-

мануил Георгиев е в гилдията от 1978 г., което означава, че зад гърба си има
30 години адвокатска практика. Бил е един мандат заместник-председател и
един мандат председател на Адвокатския съвет на Софийската адвокатска ко-

легия (САК). Изявявал се е по два мандата и като член и председател на
контролния съвет и на дисциплинарния съд на САК. Специалист в об-

ластта на гражданското право, трудовото право, пенсионното право, па-
тентен представител при патентното ведомство на България в областта

на търговските марки и промишлените образци и в областта на изобретенията и 
полезните модели. На конгреса на Международния европейски адвокатски съюз, 
проведен в Брюксел през 2003 година, е приет за член на Съюза и е включен като 
член на Комисията по правата на човека. На въпроса ми, има ли загубени дела, той 
се засмя и отговори: „Нямам загубено мое дело. Всички загубени дела са на клиен-
тите.“ Вярва, че чувството за хумор помага при бракоразводните дела, но предпо-
чита да ги възприема на сериозно – просто материята им е такава. Решават се чо-
вешки съдби, като особено засегнати са децата.

ПСИХИЧЕСКИЯТ ДИСКОМФОРТ Е МНОГО ПО-ЛОШ И 
ОТ ИЗНЕВЯРАТА, И ОТ ЛИПСАТА НА ПАРИ 

В СЕМЕЙСТВОТО, И ОТ ПИЯНСТВОТО НА СЪПРУГА, 
И ОТ ВСИЧКО ОСТАНАЛО. ТОЙ Е ОСНОВНАТА 

ПРИЧИНА ЗА РАЗВОДИТЕ.
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декс предвижда и фигурата декс
на фактическо съжителство на 
на мъж и жена като съпрузи. 
Уточнено е, че тя има правно 
значение в предвидените от 
закона случаи. Разграничава се 
регистрирано и нерегистрира-
но съжителство. Посочени са 
основни области на семейно-
то право, в които се проявя-
ва правното му значение. Най-
важната сред тях е урежда-
нето на произхода на децата, 
родени от това съжителство. 
Институционализирането на 
фактическото съжителство 
на мъж и жена е отговор на 
широката практика на съв-
местен съпружески живот без 
сключване на брак. 

– Защо се улеснява разво-

дът?

Емануил Г.: Защото практи-
ката показа, че помирителни-
ят срок за запазване на брака 
е излишен и не работи ефек-
тивно. Той само удължава вре-
метраенето на бракоразводно-
то дело. При все че винаги се 
стига до развод, бракоразвод-
ният процес се проточва по 
една година. А през това вре-
ме, ако има родени деца от 
брака, те страдат.

Емил Г.: Безсмислено е брач-
ният съюз да продължава, след 
като двама души са стигнали 
до непоколебимото решение, 
че бракът им е непоправимо 
разстроен (ето, и законодате-
лят използва психологически 
термин – „дълбоко и непо-
правимо разстройство на бра-
ка“). По-добре е да се спес-
тят усилията и средствата 
на хората и да им се даде 
възможност час по-скоро да 
се отдадат отново на профе-
сионалните си ангажименти. 
Или пък да търсят реализа-
ция в друг семеен проект.

– А какво ще представлява 

предбрачният договор?

Емил Г.: Новият кодекс въ-
вежда три режима на съпру-
жеска имуществена общност 
– законов режим на общност 
на имуществото, законов ре-
жим на разделност и договорен 
режим. Режимът на общност 
е почти като досегашния – 
всичко, придобито по време 

на брака, е общо. Променен е
обаче обхватът на законовата
имуществена общност. Тя се
простира само върху вещните
права, така както е била уре-
дена със Семейния кодекс от
1968 г., т. е. всеки съпруг може
да има свой собствен влог в
банка например. При режима на
разделност всеки си знае кое
е неговото. Договорният ре-
жим предполага, че имущест-
вените отношения ще се до-
говарят предварително и дого-
ворът ще се вписва в специ-
ален регистър. Новият Семе-
ен кодекс ще задължава съпру-
зите при сделки да обявяват
при какъв режим на имущест-
вена общност е сключен бра-
кът им. Този режим ще бъде
отразен и в свидетелството
за граждански брак.

– Бракът средство за владе-

ене на масите ли е?

Емил Г.: Бракът все по-мал-
ко напоследък е средство за
контрол. И все по-малко е ва-
лидно откритието на Енгелс,
че семейството е най-малката

производяща клетка на обще-
ството. Има по-малки, като
например самотните майки.
Но така или иначе формите
на съжителство, които държа-
вата признава като законни, са
по-малко от тези, които са
легитимни. Едно е да си склю-
чил граждански брак според
Семейния кодекс и съвсем леги-
тимно е също така да живееш
с един човек без брак. Бракът
между другото може да е един
от начините да се контроли-
рат социалните помощи. Дър-
жавата трябва да реши под-
държа ли брака като социална
ценност или не! В този смисъл 
е добре да се обсъди обцията,
че не трябва да се предоста-
вят помощи на лица, които
не са встъпили в граждански
брак, децата им не са родени в
законен брак и които смятат,
че могат да сърфират из жи-
тейското море, без да поемат
отговорности. 

– О, това все по-често се 

случва напоследък...

Емил Г.: То се е случвало

още в Римската империя. Така
нареченият конкубинат е от
римско време. Няма нищо раз-
лично, но тогава такова съжи-
телство се е смятало за не-
законно. Сега Конституцията
на Република България не пра-
ви разлика – всички деца, ко-
ито са родени в брак или из-
вън брак, са законни. Имат си
права и съответно могат да
наследяват родителите си. В
новия Семеен кодекс се пред-
вижда този вид съжителство
(без брак) да се регистри-
ра чрез заявление. Не разби-
рам обаче защо на тези, ко-
ито живеят без брак, ще им
е нужно да се регистрират.
Нали точно защото не са по-
дписали, избягват всякакви
зависимости и ограничения?
Живеят без брак, защото не
искат да имат усложнения и
зависимости. Затова смятам,
че точно те е малко вероят-
но да тръгнат да си регис-
трират съжителството. По
същия начин просто могат да
сключат граждански брак.

– Бракът не е ли демоде? Как 

бихте го препоръчали?

Емил Г.: Според мен вся-
ка българка мечтае за деня,
в който ще се види в бяла
рокля. А след първия брачен
ден обикновено жената взи-
ма властта вкъщи и продъл-
жава да сбъдва мечтата си,
макар и в по-тривиални кра-
ски. Брачното съжителство е
тази форма на социална орга-
низация, която най-добре от-
глежда и възпитава децата, за-
това тя трябва да се поощ-
рява. Любовта или икономиче-
ското състояние не са основ-
ни, те са съпътстващи бра-
ка. Бракът е цивилизационна
традиция, която идва от дре-
вен Рим. Римската традиция,
създадена през 753 пр. Хр. и
просъществувала до 1453 сл.
Хр., показва, че семейството
е най-добрият начин за от-
глеждане и възпитаване на де-
цата. Ние не можем да за-
гърбим онова, което цивили-
зацията е постигнала. Така че
трябва да има стимули за жи-
вота в брак. Той и без ттова е
тежък. (Смее се.)

АКО СЪПРУЗИТЕ СА ЗАГУБИЛИ ОБЩАТА 
ПЕРСПЕКТИВА, НЕЩАСТИЕТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СТАВА

МНОГО ГОЛЯМО. ЕДИНСТВЕНИЯТ НАЧИН ДА СЕ 
ПРЕКРАТИ ТО Е РАЗВОДЪТ.
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Пентаграм
МодаМодаМода

а голямата си любов модата Жоро Пентаграм е отделил всеот-
дайно 12 години от живота си – време, през което календарът 

спира да отброява съботите и неделите. Поредица от години, през които не е виж-
дал морето... „Работех, но не се уморявах, защото обичах работата си.“
„Пентаграм“ беше и си остава най-добрата в българската мода кожена марка. Ка-
квито и думи да използвам, за да представя Жоро, най-краткото и изчерпателно е... 
Пентаграм. Това е, което всички знаят за него, без значение с какво точно се зани-
мава – мода, телевизия, списания, писане, рисуване... Защото Пентаграм за него е 
мултимедия. А също и пет посоки. Повечето от които Жоро смята, че е извървял 
през последните 10 години – времето, през което „Бела“ прохождаше и също наме-
ри своя път.

К
расиво е, когато пъст-

ККрите цветове дефили-ККрат по улицата. През ККтази пролет ще доми-КК
нират именно те. Освен лила-
вото също и комбинацията на 
лилаво със зелено. Ще черпим 
настроение още от синьото, 
червеното и жълтото.
Това го анонсира Жоро Пен-

таграм, който обожава чер-
ния цвят: „Този цвят никога 
не прави грешки.

Черното е 
ДЖЕНТЪЛМЕН

На неговия фон всеки друг 
цвят – без значение дали бяло, 
червено, розово, зелено и лила-
во – стои много по-добре, мно-
го повече грее. На черен фон 
червеното става кървавочерве-
но. Жълтото – още по-жълто, 
бялото – чисто бяло.“ Разбрах 

още, че черното не излиза от
мода, то винаги е основата на
шарката. Върху него се гра-
ди цялата цветна палитра. То
е нещо като спасителен цвят
за много случаи. „Един погреш-
но избран кафяв колан може
да опропасти целия тоалет, но
един черен колан – никога.“ 
Всъщност Пентаграм не оби-

ча кафявото и сивото. Причи-
ната може би е нежеланието
му да приеме униформеността
на тези цветове. „Дълги годи-
ни всичко около нас беше ка-
фяво и сиво“ – спомня си той.
Но това са негови проблеми с
миналото. Връща се към на-
стоящето и към

кожените 
аксесоари

за които твърди, че тепър-
ва ще преживеят ренесан-

са си. Рокстилът се опитва
да се завърне в гардероба ни,
но много по-култивиран. Но
не агресивният рок, а „рокът
на гладката, чистата кожа в
стил Гучи“. Актуални през се-
зона пролет/лято 2008 ще са
изработените от кожа аксе-
соари в съчетание с камъни
или благороден метал. „Те из-
глеждат много по-благородно в
сравнение с една изцяло злат-
на гривна например“ – допълва
Жоро. Среброто ще е по-попу-
лярно от златото. „Вълната
на златните ланци и гривни с
всякакви размери, тежести и
обеми вече отмина. Хората се
наситиха на златни бижута и
ги обявиха за пошли, за кич. В
момента актуални са малки-
те бижута, в чиято изработ-
ка участва и кожата. Носят
се по няколко, защото са мно-

го фина плетка и позволяват
натрупване. Сменят се всеки
ден според тоалета и настро-
ението. Но има случаи, кога-
то е най-добре да не се носи
никакъв аксесоар“ – препоръч-
ва Пентаграм.

Втора кожа
Той започва модната си ка-

риера с кожа, защото с този
материал намира допирни точ-
ка. Експериментирал е и с
текстил, но кожата му влиза
под кожата. „С нея имам общ
език, веднага минахме на „ти“.
И най-точно се изразявам чрез
нея.“ Тя е суперскъп материал 
и обработката є изисква мно-
го повече време и енергия от
другите материи.
Пентаграм работи по 12

часа на ден. Работи, но не сесе
уморява, защото обича рабо-бо-

– 5 истории за BG мода и още неща
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тата си. Но се стига и до та
раздялата с кожата, с вто-разд
рата му кожа. „Не спрях от 
умора или от желание да из-
ляза от модата. Спрях, кога-
то започнах да вредя на здра-
вето си. Кожата се обработ-
ва с ацетоново лепило, в ор-
ганизма ми имаше големи депа 
от ацетон... Трябваха ми го-
дини, за да се изчистя.“ 
Той никога не е предполагал, 

че с малката шевна машина, с 
която започва да гради ими-
джа на марката „Пентаграм“ 
на един таван, три години по-
късно ще облича толкова много 
хора, почти всички, които ра-
ботят в шоу бизнеса в Бълга-
рия. „За „Пентаграм“ в начало-
то знаехме само аз, жена ми и 
котката ни. После се затрупах 
с толкова работа, че ако исках 
да оцелея, трябваше да спра. 
Иначе трябваше да умра върху 
шевната машина. Не можех да 
си позволя да наема шивачки – 
това е като да отида в сало-
на на Капанов и вместо него 
да ме подстриже негов ученик. 
Марката „Пентаграм“ хората 
свързват именно с моята ра-
бота, с това, че всяка дре-
ха трябва да мине през ръце-
те ми, за да е „Пентаграм“. С 
това всъщност аз се прочух. 
А не толкова с кожата сама 
по себе си.“
В ревютата, които прави, 

той влага цялата си емоция, 
създава спектакли, превръ-
ща модата в театър. „Най-
близкото до модата изкуство 
обаче се оказа

телевизията 
С това се занимавам в мо-

мента. Готвя авторско преда-
ване, ще бъде актуален нощен 
блок, но няма да е изтърка-
ният формат на токшоу. И 
място за мода ще има в него, 
но засега предпочитам да го 
запазя в тайна.“ Каза, че пре-
даването му вероятно ще се 
излъчва всяка вечер. Сигурно и 
то тотално ще му изпие си-
лите. „Ако успея да го напра-
вя, ще се чувствам също тол-
кова щастлив, колкото и кога-
то правех мода. 

Това, което ми дава сили и
ме вдъхновява, е синът ми,
който е на годинка и половина.
Той е мощният мотор и силни-
ят ритник на всяка моя идея.
Той ми прочиства сетивата,
изостря ги, връща ми детския
поглед към света. По-пъстър
го виждам този свят напосле-
дък. Синът ми е най-хубавото
нещо, което успях да създам.“

Противоотрова 
на реалността
Модата е неосъзната хорска

реакция, нещо като съпроти-
ва, нещо като броня. Когато
живееш в смутно време, об-
леклото ти в никакъв случай
не може да е пъстро и ярко.
Обличаш се в тъмни цветове,
обличаш се като рицар, като
воин преди битка. „Времето,
в което живеехме, ми помага-
ше при избора на теми. Една
от наградените ми колекции
беше „Ъндърграунд“. Тогава
трупове се валяха из София
през ден, а улиците опустя-
ваха в 20.00 ч. Беше смут-
но време на политически про-
мени, битки пред парламента.
Не можех да направя цвет-
на колекция тогава. Нямаше
кой да я облича. И когато
направих едни тъмни шлифе-
ри, дълги до земята, елеци с
много джобове и патрондаши,
и якета, закопчани догоре в
стил наемен убиец, тази ко-
лекция се разпродаде за по-
малко от седмица. Тя отгова-
ряше на времето. Ако я бях
представил в чужбина, сигур-
но още щеше да си стои по
витрините, а тук много бър-
зо намери собствениците си,
защото хората имаха нужда
точно от нея.“ 
По думите на Жоро спокойно-

то време отпуска, събужда же-
лание за нещо пъстро, за нещо
лежерно. Откога не сме вижда-
ли коприната да шества по на-
шите улици? Няма как да я ви-
дим. Такова смутно време не е
време за коприна. Модата ви-
наги реагира на времето, в ко-
ето живеем, тя е своеобразен
резонанс. Когато има напреже-еже-
ние в едно общество, модатадата

Художника го оценява бояджията
Нe станах художник, нито актьор, въпреки че исках. В модата съсредото-

чих цялата си амбиция, там почувствах, че мога. Във всяко изкуство тво-

рците винаги са били редактирани от хора, които не разбират от тяхна-

та работа. Художника го оценява бояджията. Не, не съм гневен. Гневът не 

идва, когато те подценяват хора, които не могат да те оценят. Това може

да ме амбицира даже.

Вече 15 години съм все в някакво „чуждо пространство“. Това са години на 

битки, на „разчистване на територии“, а не на безкрайни удоволствия за 

мен. Макар че сме малка държава, се оказа, че кандидатите за слава и за

успех са твърде много.

За мое голямо огорчение българската мода не можа да устои на външната

инвазия. След като в България нахлуха чужди фирми, българските дизайне-

ри заеха позиция кръгова отбрана – работеха на парче, не можаха да се ори-

ентират в пазарната ситуация, в хаоса от реформи в държавата. Това по-

губи българската мода. Защото, за да си творец, трябва да имаш спокоен

живот. Стресът винаги рефлектира със знак минус върху творчеството.

Затова модата ни не успя да оцелее. Нямаме нито едно име, с което да ка-

жем, че сме известни по света. Дори нямаме име, което да е наложило стил

в собствената ни страна. Затова и родните модни списания избягват да

лансират българска мода.

Мъжете са по-добри моделиери
В модата, както и в готварството, мъжете са по-добри. В България обаче

по-изявените имена, за които се сещам, са все женски. Може би ако са има-

ли шанса да бъдат на друго място, сега щяха да са световни звезди. Прос-

то нямахме този шанс. Станахме жертви на прехода, по време на който хо-

рата имаха нужда просто да се обличат. Да се обличат топло, без да ги

интересува как изглежда дрехата.

По времето, когато по-прилични неща можеха да се купят само в „Кореком“,

се надигна вълна от български дизайнери, които се отприщиха, започнаха 

да шият и предлагат интересни неща. Оцеляхме може би не повече от де-

сетина имена. Сега в момента са не повече от три, и то все женски.

Модерните професии по декади
Забелязал съм, че като се върнем във времето, различните декади имат

свои модерни професии. 

През 80-те години най-авторитетната и престижна професия беше ма-и

некен. Когато се правеха конкурси за Пловдивския панаир, на кастингите се 

явяваха по 12 хиляди души за 12 места (6 за момчета и 6 за момичета). Бил 

съм свидетел на този „цирк“. 

90-те години ще се запомнят не само с бума на модните списания, но и с и

бума на дизайнери. Най-модерната професия тогава беше дизайнер.

В момента живеем в декадата на телевизията.
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www.eucerin.bg 
– дългоочакваният сайт на меди-

цинската козметика 
Eucerin в българско-
то интернет прос-

транство вече е
факт. През март 
германският ли-
дер в грижата за
кожата Eucerin

пусна интернет
сайта си и на 
български език. 
На адрес www.

eucerin.bg клиен-g

тите ще могат 
да открият пъл-

ната гама от продукти на марка-
та, както и съвети за грижата 
за кожата и отговори на най-чес-
то задаваните въпроси. 
За по-бърз и лесен избор проду-
ктите са представени в отдел-
ни продуктови категории – чувст-
вителна кожа (грижа за тялото), 
чувствителна кожа (грижа за ли-
цето), подмладяваща грижа, про-
блемна кожа, слънчева защита и 
суха кожа. В сайта са поместе-
ни и резултати от проведени ме-
дицински изследвания, любопит-

информация за кожата, кожни-
те проблеми и решения за тях.
Днес Eucerin е предпочитаната от
дерматолозите и надеждна марка 
в медицинската грижа за кожата,
създадена да се справи с различни-
те кожни проблеми. 

Procter&Gamble и Discreet 
представиха модните тенденции в 
дамското бельо от началото на XX 
век до наши дни

Специални гости, журнали-
сти и известни личности се съ-
браха в столичния хотел Les 

Fleurs на модно шоу по покана на
Procter&Gamble и Discreet. Водещ 
на събитието беше Орлин Павлов, 
който с неподправен чар предста-
ви модните тенденции в дамско-
то бельо от началото на 1900 г.
до наши дни. Манекени от агенция 

„Ексграунд“ показаха емблематични-
те за отделните десетилетия мо-
дели бельо, които са дали тласък 
на индрустрията у нас и по све-
та. Събитието беше организирано 
по повод новата визия на ежеднев-
ните дамски превръзки Discreet,
добре познати на българските по-
требителки. Discreet ефективноt

попиват влагата и премахват чув-
ството за дискомфорт. Свежест-
та се допълва и от нежния аро-
мат, който продуктите предла-
гат. Меката и анатомична форма 
със заоблени краища позволява на 
всяка дама да използва продукта 
с различни видове бельо: боксерки, 
бикини, прашка, стринг.
От 26 март до 26 юни 2008 г. 
веригата магазини за бельо New 

Silhouette предоставя на всяка 
жена възможността да се убеди 
сама в качествата на ежедневни-
те дамски превръзки Discreet. При
всяка закупена стока тя ще полу-
чава безплатно промоционален па-
кет с различните видове превръз-
ки на Discreet.

Спечели фотосесия 

в Париж с a’smove
„Аристон С“ ще предостави въз-

можност на едно лъчезарно, мла-
до момиче да се почувства като
топмодел, избирайки го за лице на
есенно-зимната колекция на марка-
та a’smove. Чаровницата ще зами-
не за Париж, където ще заснеме 
професионална фотосесия заедно
със звездния екип на a’s.
Конкурсът ще продължи до 10 май 
тази година, като победителката
ще бъде избрана от компетент-
но жури. Кандидатките трябва да
са на възраст от 18 до 28 годи-
ни. Желаещите могат да се ре-
гистрират за участие в конкур-
са на уеб сайта на „Аристон С“ 
– www.ariston-s.com, като за целта 
са необходими три снимки, от ко-
ито две в цял ръст и една в бли-
зък план (портретна).

р
www.eucerin.bg w на 

Красиви новиниКра н нКраКрар

става все по-тъмна, все по-ко-став
жена, все по-милитари – висо-жен
ки ботуши, груби токове, тъм-
ни гримове. Хората имат нуж-
да от защита, искат да из-
глеждат застрашителни и за-
творени. Няма място за лежер-
ност и романтика. „Ако жи-
вееш в Швейцария, сигурно би
излязла да се разходиш край
Женевското езеро в коприне-
на рокля. Няма нищо по-подхо-
дящо за тази разходка от коп-
ринена рокля на цветя, съчета-
на с широкопола шапка. А кава-
лерът ти сигурно ще върви до
теб в бял костюм. Ако обаче
в София някой излезе на раз-
ходка, аранжиран по този на-
чин, ще го сметнат за луд. Аз
лично бих облякъл един хубав
светъл ленен костюм – мно-
го прозрачен и малко намачкан
– само на морето. Някъде, къ-
дето се чувствам свободен и
спокоен. Където мога да събуя
обувките, да навия крачолите
и да се разхождам по пясъчна-
та ивица.“

Разговора води
Теодора СТАНКОВА

Снимки Личен архив

Скандален без скандали 
За да влезеш в модата, трябва да си сканда-

лен и екстравагантен. Трябва да направиш

впечатление. Не скандал, а впечатление, за-

щото хората се умориха от скандали – скан-

дали в жълтата преса с голи модели, интри-

ги зад сцената, с мъже, облечени като жени, с

жени, облечени като мъже... Това вече не впе-

чатлява никого. 

Кожата, с която започнах и с която успях да

популяризирам марката си, в най-агресивната

си форма бе предназначена предимно за мъж-

ката аудитория. За по-малко от година оба-

че „Пентаграм“ стана марка, която облича

предимно жени. Според мен, за да успее една

марка, тя трябва да знае как да ухажва жена-

та. Да я кара да се чувства добре и дори да

я стимулира да облече и мъжа си в същата 

марка. Обратният вариант май е невъзможен.
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Лукс по нашенски
Българите не създават лукс, а го консумират, внесен отвън като спортна стока и „шлифован“ от културата на

попфолка, която изкривява вкусовете. За съжаление ценностната ни система е такава. Дори в модата опошляване-

то е стигнало дотам, че тази субкултура се е превърнала в лице на цяла камара марки, които от своя страна дик-

туват модели на поведение, на обличане, на лайфстайл и даже на обичане. Като започнем от лъскавите коли и стиг-

нем до изкуствените коси, силикона, ботокса, бижутата, камъните Сваровски, които вече се считат за задължител-

ни... Представата на българина за лукс е като за натруфени с капсички и финтифлюшки бели ботушки на супервисоки 

токчета. Логоманията е повсеместна – непременно трябва да ти пише на задника, че дънките ти са „Долче и Габа-

на“. Всичко това е пошло и се свързва с културата, която наложи попфолкът у нас. Тя пък заимства от стила на не-

грите в Америка, от арендби изпълнителите. Малцина може би знаят, че основните мотиви в облеклото на аренд-

би изпълнителите са копирани от облеклото на... магистралните труженички. Цялата тази култура е тръгнала от

крайните квартали и гетата. Не знам защо ние никога не можем да вземем най-доброто, а копираме най-лошото.

Дразня се, когато една жена подражава сляпо на модата. Смешно е едно момиче, високо 1,50 м, да носи смъкнати дън-

ки. Дразнят ме изкуствените коси, тупираните перхидролени прически в 10.00 ч. сутринта. А също и очите, скрити 

зад огромни очила, по-големи от главата, изкуственият бюст, който се подава от деколтето на 19-годишно момиче... 
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10
Красота и здравеКрасота и здравеКрасота и здраве БЛИЦАНКЕТА

ПОПИТАХМЕ

МЪЖЕ

2 Излъчването на дева или на фатална жена ви допада повече?

2 Във всяка жена има и невинно момиче, и самка в размножителен период. Съжа-

лявам за философията на феминистките, но жените винаги ще имат нужда от 

мъже и спрямо тях те изграждат образа си. От мен зависи кой образ ще избера.

3 5 неща, от които бихте се подразнили във външния вид на една жена.

3 Обичам кифли, но ме дразнят кифлеещи дами. Моето момиче може да стане 1000 килограма и 

да спечели рекорд на Гинес за пълнота, но пак да е моето момиче. Но лошото отношение към 

околните и към себе си е нещото, което би преградило пътя ни един към друг. Липсата на са-

моирония – също. Външността е само обвивка. Другото е съществено. А сексът е в главата...

4 Намирате ли бременните жени за непривлекателни?

4 Малко момичета са по-привлекателни от тези, които носят нашите деца.

5 Вашата представа за секси дамско бельо.

5 Едно парцалче не може да направи любимата по-любима. Моето най си го обичам, облечено в целувките ми.

6 По кои външни признаци гадаете за точната възраст на една дама?

6 Акълът ако не достига, няма компенсация.

7Какво забелязвате първо у една жена?

7 Походката, движенията на ръцете є, интелекта в погледа є.

8 Опишете колоритна жена в рода ви, на която се възхищавате.

8 Дена, майка на баща ми, лишена от наследство заради избора си на мъж. До края на 

живота си не се научи да готви на пролетарския си съпруг, но това не я накара да се 

усъмни в правилността на избора си. Отиде си година след него, насън. Усмихната!

9 Знаете ли какво е „филър“?

9 Feel – ясно. Синоним на GENTLEman. Ще проверя в речника, но нЕма да си 

поправя отговора, ако се издъних в „Стани богат“ на „Бела“ .

10 Представете си, че искате да свалите жена на име БЕЛА. Направете є комплимент. Но дайте най-доброто от себе си.

10 „Ако ми дадеш възможност, ще се влюбиш в мен. Същественото е невидимо, дойдох при теб, защото си 

единствената и сега или после ще си моето момиче. Не зная как се казваш, но си бела (красива) по всич-

ки начини. Омъжи се за мен!“ (Предложението е едно-единствено и вече е направено и прието .)

С коя известна жена бихте искали да се запознаете? С какво точно ви привлича тя?1

ията на техните отговори е загатнат портретът на желаната жена. Дано се познаете.В междуредия

С Мадона. Интуицията и мотивацията є за успех, съчетани с духов-

но търсене на изначалното, ме привличат както молец – свещ.1

Миро, половинката от най-популярния БГ дует за последните години – „Каризма“
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2 Предпочитам невинността.

Може би защото самият аз

изглеждам доста невинен.

3 Нечистоплътност, безвкусно облекло и прос-

ташко поведение... май не ги събрах до пет.

3 Облекло в стил „повлекана“, силен грим, префърцуненост, 

неподдържаност, агресивност, граничеща с нахалство.

4 Напротив. Обожавам бременни жени. Смятам, 

че когато са бременни, стават още по-красиви.

4 Напротив, бременните жени са много секси!

5 Провокиращо по някакъв начин. Но смятам, че при всяка 

жена е различно. Това дори зависи от характера на жената. 

На една може едно нещо да є стои секси, на друга – друго.

5 Цветно и... оскъдно.

6 Основно по бръчките под очите. Бих могъл да я определя и по поведе-

нието. Макар че понякога по-млади момичета и жени изглеждат като 

по-големи. Надявам се Чернобил да не е започнал да оказва влияние.

6 Възрастта не ме интересува, тъй като всяка жена е хубава по 

различен начин на различна възраст, ако е обичана и обича.

7Очите!

7 Забелязвам първо очите и... „очите“.

8 Аз възприемам жените в рода си по различен начин от 

този, по който възприемам другите. Възхищавам се по-

скоро на качествата им, а не на някакъв външен колорит.

8 Майка ми – тя е и на външен вид, и душевно е красива.

9 Не. Какво означава?

9 Термин от пластичната хирургия е „филър“, ако не се лъжа...

10 „Мила, Бела... каня те на вечеря в ресторант „Църна 

маца“...“ Шегувам се... Не знам. Най-добрите компли-

менти обикновено идват спонтанно, на мига.

10 Бих є казал просто: „Красива си!“

Със Сесилия Саркози – привлекателна е с излъчването си и с онова, което направи за българските медици.1

Проф. д-р Христо Пимпирев, учен геолог, ръководител на българските експедиции в 
Антарктида, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“

Димитър Рачков, актьор и
емблематичен водещ на преда-
ването „Господари на ефира“

Петър Стойчев,
плувец, седемкра-
тен носител на 
световната купа 
по плувен мара-
тон, с рекорд в 
преплуването на 
Ламанша

2 Допадат ми жените, чието излъчване е нещо средно между двете понятия. Но обичам земните създания.

С Маргарет Тачър. Желязна-

та лейди! Излъчва великолепие 

и аристократизъм. Харесвам 

такъв тип делови жени.

1

2 Нещо по-умерено и в съвременен стил.

3 Мръсните обувки, неподдържаните зъби, нокти и коса – 

все неща, чието състояние зависи от самата жена.

4 Намирам бременните жени за много привлекателни. 

Лицето на бременната жена е одухотворено, а тялото 

є е някак натежало – какво по-женствено от това!

5 Добре подбраното като модел и цвят, което 

да съответства на фигурата на дамата.

6 Важното е една жена да изглежда добре. Тогава възрастта є няма значение.

7 Забелязвам първо природните дадености 

и начина, по който ходи и се облича.

8 О, майка ми! На нея дължа много! Разбира се, и жена ми!

9 Английска чуждица в българския език, буквално – „пълнител“. Използва 

се в съвременната „разкрасяваща“ хирургия.

10 „Много си хубава и интересна. Любопитен 

съм какво се крие зад името ти.“

Обичам да се запознавам и с известни, и с

неизвестни представителки на нежния пол.1
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2 Предпочитам излъчва-

нето на фатална жена.

2 Зависи в кой час на денонощието.

2 Първосигнално фаталната жена ще ме грабне повече. Но пък и девата не е

за изпускане. Абе, какво да кажа – ще си падна и по двете, все пак не съм гей.

3 Ако е хубава, нищо не би ме подразнило.

3 Вулгарни устни, безпочвена наглост в погледа, твърде волеви 

скули, прекалено количество фон дьо тен, тъповато изражение.

3 Хм, да видим: 1. Прическата – ако прилича на нещо средно между Леля Ог и рошава гарга в главата, е дос-

та дразнещо. Много момичета са луднали по някаква странна мода да се правят на щъркелово гнездо в 

главата, независимо дали им отива, или не. 2. Тоталната безвкусица в облеклото (пак проклетата мода). 

3. Неподдържан маникюр – единият пръст с изгризкан нокът, другият със счупен. Кошмар! 4. Прекомер-

ния грим. Някои жени направо заприличват на Мерилин Менсън, като напляскат по лицето си едно кило 

от най-ярките цветове на палитрата. 5. Последното нещо, което ме дразни, е пак свързано с облеклото. 

Жената може да се е облякла с много вкус и изисканост, но дрехата просто да не е подходяща за нейна-

та анатомия и да подчертава още повече частите от тялото є, които не са чак толкова за показ.

4 Не.

4 Тъкмо напротив.

4 Напротив, няма нещо по красиво от една бременна жена. Приличат малко на Мече-

то Бамзе от анимационния филм от едно време. Ха-ха-ха, но нямам предвид външната 

красота, а това, че жената дава живот на едно малко човече, което е част от теб.

5 Без бельо.

5 Бельото само по себе си не може да бъде сек-

си. То става секси, когато влезе във взаимо-

отношение с плътта и фигурата на една жена. 

Във всички случаи обаче бялото и черното са 

за предпочитане пред цветните „забави“.

5 Кюлотите на баба и нощница. Ха-ха-ха!

6 По начина, по който изглеждат ръцете є.

6 По умората и сте-

пента на отчаяние 

в погледа.

6 Околоочните бръчици – много са издайнически. Но с новите методи на плас-

тична хирургия вече е малко трудничко, но все пак успявам да налучкам.

7 Дупето.7 Липсата на финес или – о, щастие! – наличието.

7Очите. Не онези „очи“, макар че те се 

набиват винаги в погледа на един мъж.

8 Майка ми и баба ми.

8 Красива, спокойна, уверена, ненатрапчива, 

тактична, вътрешно силна. Жена ми.

8 Най-колоритният човек в моя род беше баба ми. Тя ме е от-

гледала и възпитала, макар че от нейното възпитание е ос-

танала малка част – времената са динамични и трябваше

да се превъзпитам според изискванията. Но тази жена вина-

ги излъчваше един неоспорим аристократизъм и обаяние въ-

преки своите 1,40 м височина. Мога много да разказвам за 

нея, но няма да ни стигне мястото в списанието.

9 Не и не ме 

интересува.9 Да.

9 Колкото и странно да прозвучи от устата на мъж – да, знам. Доста наши звезди са 

пълни с филъри, макар и да твърдят, че всичко е въпрос на гимнастика и диети. На 

118 години без козметични операции и Photoshop трудно ще изглеждаш безупречно. 

10 Fuck? 10 Ще є кажа, че не е brutta. Нищо добро от 

себе си не давам, а го оставям в мен.

10 Е, тук ме хвана неподготвен. Нямам някоя заучена фраза за комплименти. Докол-

кото се познавам, ще изръся някоя глупост, а в отговор дамата или ще се засмее 

от сърце, или ще ме изгледа с поглед, от който ще се почувствам като купчинка 

пепел. Но тъй като се казва БЕЛА, най-вероятно ще започна доста фалшиво да 

пея известния италиански канцонет „Ce Bella Donna, трала-ла-ла-ли-лиииии...“, ко-

ето би трябвало да си е направо серенада.

С Никол Кидман. При-

влича ме с... всичко.1
С Моника Белучи. Има 

носталгична красота.1

С Дора Месарош – за жените може да не е много известна, но пък е голям фурор

сред мъжете. А с какво ме привлича – все пак е порноактриса. Ха-ха-ха!1
Борислав Миразчийски, графичен дизайнер в списание „Мендижър“ и в много други преди това

Явор Гърдев, един от най-ин-
тригуващите ни театрални 
режисьори, вече заснел и своя
кинодебют „Дзифт“

Иван Радоев, актьор, редуващ 
успешно изявите си на голям 
екран (най-паметно е участи-
ето му в „Емигранти“) с ро-
лите си на театрална сцена
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2 Допада ми излъчването на дева.2 Излъчването на дева ми допада повече.

2 Харесвам и двете в зависимост от ситуацията. Кон-

кретното им комбиниране е качество на самата жена.

3 Нечистоплътност, косми, лош дъх, прекаляване с алкохола, бездействие.3 Лоша хигиена, косми, лош дъх, прекаляване с алкохола, лицемерие.

3 Несъобразен или тежък грим. Рисунки по маникюра. Натрапчиво предо-

зиране на парфюм. Занемарени зъби. Приведена или отпусната стойка.

4 Те са бъдещето и носят смисъла на живо-

та. Не са отблъскващи в никакъв случай.4 В никакъв случай!

4 Намирам бременните жени за изключително при-

влекателни, макар и не точно в секуален план.

5 Сведеното до минимум.5 Черно, с дантели, жартиери 

и мрежести чорапи.

5 Бельото винаги е съчетано с женски форми, те – с интелект. Тези неща се комбинират в конкретна ситуация. 

Нямам изградена представа, предпочитам да бъда изненадан. Всяка жена гради визията си самостоятелно.

6 Възрастта на жената се познава по със-

тоянието на кожата, ръцете и шията.
6 По състоянието на кожата є.

6 Дрехите, кожата и фигурата са нещата, които първо забелязвам. Евен-

туален разговор ми помага много, но понякога може и да ме заблуди. 

7 Излъчване и присъствие.7 Грацията, ако я има.

7 Забелязвам това, което тя самата е решила да 

покаже на преден план. Търся усмивката в очите.

8 Мама.8 Мама.

8 Прекланям се пред наскоро починалата ми баба. Деветдесет годи-

ни интелект и решителност, съчетани с младежко обаяние. Родила е 

първото си дете – баща ми, на тридесeт и пет годишна възраст.

9 Някой ден ще разбера.

9 Ще питам брат ми.

9 Ако не знам, Google знае. Не съм се интересувал от пластич-

ната хирургия и нямам конкретно мнение за нея. Знам само, 

че ако се натрапва визуално, ми действа противопоказно. 

10 „Бих искал да не казвам нищо, защото 

каквото и да кажа, ще те загрози.“10 „Ти си жената!“ Ако трябва да дам всичко от себе си, ще ми 

трябва цял живот, за да го направя, защото ще є се посветя.

10 Не мога да направя сполучлив комплимент на жена, която не съм виждал и с която не съм ко-

муникирал. Нямам заучени фрази, предпочитам да импровизирам в конкретна ситуация.

Дева Мария. Привлича ме с чистотата си .1С Анджелина Джоли, харесват ми... татуировките є.1

Искам да зърна на живо Аманда Пит. Тя е актриса. Харесвам култивира-

ната дивотия, която излъчва от екрана. Знам, че звучи противоречиво.1

Любомир Брестнички е кинооператор и пътешественик, който 
с интерес изучава живота не само през обектива на камерата

Дарин Ангелов – талантлив 
млад актьор, една от звез-
дите в Младежкия театър, 
където се подвизава заедно 
със своя брат близнак

Деян Ангелов – другият близнак. 
Макар че не си приличат много,
двамата често си партнират на
сцената. Тази есен ще ги гледаме в 
мюзикъла The Full Monty
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П
оддържаният външен вид даде на
мъжете нови конкурентни предим-
ства в кариерата и в личния жи-
вот. Точно такова послание съдър-

жат и рекламните лозунги, които ни
приканват да заобичаме козметиката
така, както я обичат жените. Аз ня-
мам нищо против тази любов, защото
във време, когато на социалния статус
и особено на неговите външни атрибу-
ти се държи толкова много, тя е мощ-
на мотивация. Държа да отбележа оба-
че, че ние, метросексуалните, все още
сме малцинство. Все още не сме обсади-
ли магазините за козметика и модни дре-
хи. Но не мога да разбера какво толко-
ва пречи на братята ми по брада да се
възползват от козметиката толкова ак-
тивно, както го правят жените. Всъщ-
ност разбирам...

МЪЖЕСТВЕНОСТТА – 
КРИВОРАЗБРАНА

Днес жената продължава да бъде оце-
нявана по нейната красота (разбирай, до-
брите гени), а мъжът – по делата. От
мъжа воин и ловец се очаква да убива
животни с голи ръце, а не да си маже
ръцете с крем. Сигурно затова метро-
сексуалните обществото ги „чете“ като
негодни за „мъжка“ работа. Или ни по-
дозират, че не сме съвсем мъже, или
откровено ни наричат гейове. В Бълга-
рия стереотипите за мъжествеността
и женствеността са много закоравели.
Те са от времето на Балканската вой-

на най-малко. Ако се върнем назад в ев-
ропейската историята обаче, ще забеле-
жим, че аристократите от мъжки пол 
хич не са пренебрегвали външността си. 
Най-малкото са си правели маникюр. Си-
гурно точно защото постоянно се спо-
ри имало ли е аристократи в България 
или не, българският мъж и досега смя-
та за позорно да се грижи за себе си. 
От страх да не го заклеймят като без-
делник с хомосексуални наклонности. Не-
осъзнатата убеденост, че по грижи за 
себе си се увличат някакви „неправилни“ 
мъже, е валидна и до днес.

ЗА РАЗЛИКА ОТ ЖЕНИТЕ

Никой не би тръгнал да спори, че най-

силното оръжие на жените е тяхната
външност. С него те „стрелят“ не само
когато свалят мъже, но и когато канди-
датстват за нова работа. Мъжете ня-
как не са свикнали да гледат на лицата
и на телата си като на капитал (с из-
ключение на артистите, представите-
ли на публични професии). Ние мислим
за външния си вид, когато трябва да се
представим някъде. Или по-скоро жени-
те до нас мислят за нашата външност
– гладят ни ризите, преглеждат ни но-
ктите и ни пъхват носна кърпа в джо-
бовете. Което на мен ми се струва дос-
та унизително.
Предпочитам да се грижа сам за на-на-

чина, по който изглеждам и правя впе-впе-

в
с в о я  з а щ и т а

МЕТРОСЕКСУАЛНИТЕ

ГЕЙОВЕНЕ СА
                                                         от Валери ДИМОВр Д

ой не пожела да го снимаме. Каза, че текстът му ще обясни защо. Приятел е на „Бела“ почти от нейното създаване, защото е
приятел на главния редактор. Маникюрът му е безупречен. Ухае на чисто и скъпо и обича да носи яркожълти пуловери. Точ-
но затова хиляди пъти е чувал зад гърба си „Този е гей!“. Вальо е чистокръвен представител на новата мъжка култура и затова

го натоварихме с отговорната задача да стане адвокат на метросексуалните. Не че те имат голяма нужда от защита... На нас 
мъжете, които се грижат за себе си, ни харесват. Стига да не прекаляват и да не ни изместват пред огледалото.
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Наблюдавал съм как едно моe гадже се Наб

гримира – сякаш потъва в огледалото и 
забравя за всичко около себе си. За него 
преобразяването е върховен кеф. При мъ-
жете не е точно така. Когато те се 
бръснат например, са някак припрени, ори-
ентирани са към крайния резултат. Глав-
ното за нас е ефектът, който искаме 
да постигнем. Малцина знаят, че опитни-
те моряци, които присъстват в мокри-
те сънища на много жени, също използ-

ват крем за лице – никой не би изтърпял 
кожата и устните му да се напукат до 
кръв от силния вятър в открито море. 
В този случай всякакви съображения за 
немъжественост изглеждат смешни. 
И още една разлика – на мъжа информа-

цията за козметичните средства не му 
е много интересна (жените обичат да я 
четат!). Но ако му разкажеш за някоя 
козметична новост – например за нов 
модел самобръсначка – и той се убеди, 
че тя действително ще облекчи живота 
му, с удоволствие ще си я купи. Жените 
си купуват всякакви непрактични диво-
тии, свързани с козметиката.

ВЪПРОС 
НА КОЖА

Освен че е покрита с брада, мъжката 
кожа има някои други особености – тя е 
доста по-груба от женската, което поз-
волява по-добре да се съпротивлява на 
агресиите на околната среда. От друга 
страна, това затруднява проникването 
на козметичните продукти. 
Освен това тя е доста по-мазна (дължи 

се на влиянието на мъжките полови хор-
мони) и по правило е с по-ярко изразени 
пори. С хиперактивността на мастните 
жлези са свързани някои дерматологични 
проблеми, например зачервяването и въз-
палението на кожата около носа и вежди-
те (себореен дерматит). Тези специфики 
и проблеми налагат още повече специално 
козметично обгрижване. Доста често то 
не е самоцел и функция само на суетата. 
За разлика от жените, които често из-
ползват козметика за профилактика и за 
удоволствие, мъжете търсят козметично 
решение на конкретен козметичен про-
блем. И ако преодолявайки предразсъдъ-
ците, стигнат до кабинета на дермато-
лога, са много по-педантични „пациенти“ 
от жените – системно и внимателно из-
пълняват всички препоръки на специали-
ста. И по тази причина се радват и на 
по-добри резултати от дамите.
Съображенията, които споделих, и за-

коните на пазара ми дават основание да 
предположа, че онова, което днес се явява 
признак за лукс, ще става все по-привле-
кателно и по-достъпно за по-голям брой 
представители на мъжкото население. 
Даже и жените в някакъв момент могат 
да откраднат на въоръжение принципите 
на мъжкото козметично обгрижване – да 
се ползваш от козметиката, когато е не-
обходимо, без да се пренасяш в жертва 
на бренда, и справедливо да разчитааш на 
резултат. На въздействащ резултатт.
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Историята познава няколко периода, кога-

то мъжете свободно са ползвали козметика.

Възможно е днес да живеем в навечерието на 

един от тях. 

Да си спомним например XVIII в. (епохата 

рококо) – във френските аристократични

кръгове използването на пудра, червило, перука 

и изкуствени бенки е било задължително. В Ан-

глия през това време голяма слава имали кон-

тетата (наричали ги „макарони“), които използ-

вали много обилно грим. Тази мода е родена от

културата на гейовете, към които тогавашно-

то общество било много, много по-толерантно.

Разбира се, тази толерантност е пряко свърза-

на с общите настроения в социума – XVIII в. е 

бил епоха на свободомислие на всички нива. 

По-късно в обществото се случват значи-

ми промени: през 30-те години на XIX в. в 

парфюмерията се появява делението на мъжки 

и дамски парфюми. За мъжете станало непри-

лично да използват козметика и да миришат на 

цветя. За мъжки били „набедени“ ароматите на 

тютюн, мъх, кожа и дървесина. В същото време 

цветността изчезва от мъжкия гардероб. В га-

мата на мъжките облекла започват да домини-

рат сивото, синьото и черното. В Англия започ-

ва викторианската епоха, когато разцъфтява

моралната строгост.

Налагането на демократичните ценнос-

ти в различни общества не само позволява

на мъжете по-свободно да реализират своите 

предпочитания по отношение на външния вид, 

козметиката и облеклото си, но са свързани и с

развитието на пазара, който на свой ред тър-

си нови потребители. Значи появата на метро-

сексуалния мъж си има и своите икономически 

основания. И постепенно метросексуалността 

ще се превърне в културна норма.

Исторически доказателстваИсторически доказателства
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Н
апоследък косматият мъж е в
немилост. Вместо да пъчи гор-
до мъжкарски гърди, той е об-
ременен от хормоналните си...

излишъци. Като прибавим и психическия
тормоз от страна на метросексуални-
те образци за подражание като Дейвид
Бекъм, който се хили епилирано и от
страниците на „Бела“, на косматия мъж
не му остава нищо друго освен да замъл-
чи, да се „сниши, докато мине бурята на
метросексуалността“, и после пак с дос-
тойнство да се съблече на плажа. Стру-
ва ми се убийствено несправедливо и ад-
ски смешно достолепните екземпляри от
моя вид да се разхождат с епилатори в
ръка, да се щавят с коло-маски или пък
да си дават парите за лазерна епилация
в козметичните салони.
Ще ви докажа, че косматите мъже във

всяко отношение са по-добрите парт-
ньори. И не толкова от спортна зло-
ба, а защото настойчиво ме помолиха да
измисля тази статия. А щом има ар-
гументи, които да работят безотказ-
но в полза на обезкосмените мъже, все
ще се намерят и такива, които да об-
служват и нас, косматите. Ще изтъкна
два железни.

Косматият мъж е...
...с твърд характер.

Той не се влияе от преходни моди. Как-
во е основанието днес да се смята за га-
дно онова, което по времето на Том Се-
лек и Шон Конъри е било изключително 

мъжкарско? Тогавашните момчета явно
са били заети да вършат по-съществе-
ни неща, отколкото да се разхождат ст с
пинцети и да коригират вълнистите сиси

Eпилирани мозъци
                

вторът на тази статия не се казва Иван Иванов. Инициалите му са И. В. Той просто е по-космат, отколкото „векът на 
подивялата самобръсначка“, както той го нарича, допуска. Не се притеснява от космите си, а по-скоро от факта, че му 

се налага да воюва за имиджа си. „Напиши това, което ни казваш и което мислиш“, примоли му се една от редактор-
ките на „Бела“. А той отговори: „Просто съм космат. Кому е нужно да описвам това в статия и да го анализирам?! 

От кого трябва да браня космите си? Те са ми дадени от природата. Жената, която ме обича, даже не ги забе-
лязва. За нея е по-важно, че водя децата на училище всяка сутрин и че я целувам всяка вечер за лека нощ.“ След 

дълго увещаване се съгласи да изложи идеите си в писмен вид с изричната уговорка да не публикуваме нито снимката му, 
нито името му. „Тази статия е безсмислена. И колкото повече читателки на „Бела“ схванат защо, толкова по-добре за тях.“ 

Не съм сигурен, че жените си паддата  изключително и само по Дейвид Бекъм. Алек 
Болдуин си има безброй почитателки, нищо че не се обезкосмява. И слава богу!
Да не говорим за „агента“ Пиърс ББроснан, който не се притеснява да разкопчава
ризата си, каквото и да се подава изпод нея.
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нтури.
е хич не биха били съгласни да търпят
чно такъв вид болка, за да премахват
оричен полов белег, който ги прави ис-
нски мъже, а не голи, инфантилизирани
люви. Не разбирам как жените искат
си лягат с мъже, които приличат на
годишни пубери и които понякога им

крадат самобръсначките от банята. 

...много по-толерантни към женския 
целулит – един също тъй „болезнен“ 
и трудно изкореним проблем като
обилното окосмяване. 

Женският целулит спокойно може да
бъде сравнен със силното мъжко окосмя-
ване. Говорим за силно окосмяване, кое-
то наистина, ама, наистина не се под-
дава на изтръгване – по гърба, по раме-
нете, по задните части... Но щом един
такъв мъж може да накара една жена
да се чувства свободна от притеснения
в леглото (т.е. да не мисли за целули-
та и бричовете си), тя, тази жена, не
само че няма да има нищо против кос-
мите му, ами, даже би си поиграла с тях
след секс, за да усети под „килимчето
от вълна“ добре оформените мускули на
партньора си. „Веднъж си легнах с една
китайка – сподели с мен един също тъй

космат приятел. – Когато ме видя гол, 
едва не припадна. Очите є станаха на 
понички. През живота си не беше виж-
дала толкова косми по човешко тяло. 
Стори ми се даже, че толкова се отвра-
ти, че даже желанието є за секс се из-
пари. А то, желанието є, де, беше мно-
го голямо, преди да си разкопчая ризата. 
Така или иначе се престраши и сега ми 
е... съпруга. Обича да ме пощи. И го пра-
ви с любов.“ Явно тази екзотична дама, 
за която дори и малкото косми по тя-
лото са „новина“, е оценила по достойн-
ство „вълната“ на моя приятел. 
Тази случка, а и други подобни ми да-

ват основание да се надявам, че скоро 
ще дойде ден, когато косматите мъже 
отново ще се разхождат спокойно на 
плажа, така, както майка ги е родила – 
неепилирани и по-важното – свободомис-
лещи. Защото подивялата самобръсначка 
окастря не само космите, а и малкото 
свободни мисли, които мозъците ни раж-
дат. Не за друго, а защото е функция на 
консуматорското общество. Бръсне па-
рите ни, бръсне главите ни, бръсне жал-
ките остатъци от нашата мъжестве-
ност. Е, при някои екземпляри те не са не са 
чак толкова жалки.
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МНЕНИЯ НА КЛИЕНТИ:

Елисавета Петрова, финансов анализатор, 29г.: „От години редовно посе-
щавам салони „Лорен“. Доволна съм от бързия ефект на процедурите, нежела-
ното окосмяване изчезна без болка и други неприятни усещания.“
Нели Димитрова, собствен бизнес, 44г.: „На нас, работещите жени, време-
то ни е много скъпо. Терапиите са кратки, безболезнени и имат видим резул-
тат. Само за 2 процедури 2/3 от нежеланото окосмяване изчезнаха.“
Диди Златанова, собственик на салони за красота „Лорен“, 56 г.: „Още след 
първото третиране с PTF моите момичета ме посрещнаха на входа на сало-
на с думите: „Диди, какво си си правила на лицето?“ Сега с радост предлагам 
услугата и на нашите клиенти, заедно с тях се радвам на постигнатите уди-
вителни резултати.“

Нова апаратура, сензация на 
козметичния пазар, достъпна 
за всички, вече даде уникални
резултати. PTF апарат за фото-
подмладяване и фотоепилация,
лечение на акне, повърхност-
ни капиляри и пигментация
– ефективно, бързо и безбо-
лезнено. Мощният PTF по-
ток, брилянтна комбинация 
от светлина и топлина, акти-
визира фибропластите (клетки, отговорни за син-
теза на колаген и еластин).

Стимулираните в дълбочина колагенови влак-
на се прегрупират в здрава поддържаща мрежа. 
Ефектът е опъната, по-гладка кожа, малките бръ-
чици се заличават, порите се свиват. Без опера-
ция! Със същия апарат, с друга програма и на-
крайник се прави и пълно обезкосмяване. Пре-
димството на нашия апарат е съвършено безбо-
лезнената процедура.

Брилянтният ефект се постига с максимум 3 до
5 процедури. Още след първата се появяват обез-
космени участъци. Нежеланото окосмяване няма
да се появи през следващите 2 до 3 години. По-
явилите се след този период косми ще бъдат по-
тънки, по-светли и по-къси.

Примерни цени: горна устна – 20 лв., мишници
– 30 лв.

София, ЛОРЕН 1, ул. „Цар Асен“ 36 (до бул. „Витоша“), тел.: 02/988 57 73; 1
ЛОРЕН 2, ул. „К. Кисимов“ 2А, (до Интерпред), тел.: 02/963 46 69,22

www.loren-style.com, info@loren-style.com, lorenstudio@mail.bg
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ой е топгримьорът на България. Доверяват му се представителствата на едни
от най-големите световни козметични компании – Estēe Lauder, Christian Dior и
L’Oreal. Работата му предпочитат най-популярните топмодели, дизайнери, пе-

вици и актриси в страната. Лили Иванова, Евгения Калканджиева, Герга-
на Полежанова, Стефка Костадинова, Глория, Нона Йотова, Елена Петро-

ва са само част от тях. Кирил Чалъков се занимава с грим и козметика от 1993 годи-
на. През последните 10 години е посещавал специализирани обучения и междуна-
родни семинари за грим и козметика в Париж, Атина, Варшава, Будапеща, Белград 
и София при компании като Dior, Clarins, Guerlain, Lancôme, Decléor. През пери-
ода 1996–2000 г. работи като международен гримьор към представителството на
Christian Dior за Източна Европа, а от 1997 до 2000 г. е главен гримьор на марка-r
та в Гърция. През 2000 г. е избран за гримьор на Estēe Lauder в България. От 1998 г. r
е лектор към Orifl ame. Повече от 15 сезона е гримьор на „Форум Българска Мода“,
където през 1999 г. получава отличие за особен принос към българската мода.
Творческата му биография включва още много изяви и награди, от които ще спо-
менем само, че е два пъти носител на наградата „Златната игла“, а през 2003 г. граб-
ва отличието на Pantene за гримьор на годината.

С
лава богу, че не е станал главен
счетоводител, защото е след-
вал точно счетоводство и кон-
трол в УНСС през трудните

за всички хора на изкуство 1992 и 1993
година. Тогава се е занимавал и с кла-
сическа музика, но заради краха на изку-
ствата и в името на практичното не
става и пианист: „Дадох си сметка, че
да си пианист в България през следва-
щите години ще е... несериозно. И по-
неже всичко, свързано с форма и цвят,
ме привличаше силно, инстинктивно за-
почнах да се интересувам от грим.“ Пе-
риода от 1992 до 1995 година посвеща-
ва на това да се образова в тази об-
ласт. Работи с италиански фирми. През
1996 г. от представителството на Dior

за Източна Европа го канят да работи
за тях. Избират го на един междунаро-
ден семинар в София измежду 60 учас-
тници. И той не се поколебава нито за
секунда, защото е 

ВЛЮБЕН В ЕСТЕТИКАТА 
НА ДИОР 

Тя го вдъхновява с финеса и аристокра-
тизма си: „От Dior винаги са представя-r

ли жената като полубогиня. Тя никога не 
е изглеждала смешна, нито странна. И 
до ден днешен тази естетика ми е близ-
ка. Дори маниерът на екстравагантност 
на Галиано ми допада. Той през 1997 г. на-
прави интересни комбинации между сти-
ловете и освежи подхода на Диор.“
След многобройните си пътувания по 

работа в чужбина – основно до Гърция 
и до Париж, през 2000 г. Кирил Чалъков 
избира да се установи в България. Може 
би защото по това време пазарът на 
лайфстайл списания вече е започнал да 
се развива, появили са се нови музикални 
телевизии, които въртят клипове с бъл-
гарски звезди... И за гримьора има рабо-
та. Той прави първите корица на „Плей-
бой“ и на „Ева“, а по-късно и на списание 
„Перфекта“. Запознава се с Лили Ивано-

ва и с още плеяда български звезди, кои-
то го припознават за свой гримьор. Днес
Кирил Чалъков дори не може да отскочи
на почивка до чужбина, защото се задъх-
ва от работа и клиенти в България. 

ДВЕТЕ ЛИЦА НА ГРИМА

В неговите представи гримът е чиста
естетика от една страна – приложно из-
куство, свързано с други изкуства (фото-
графия, рисуване), което носи естетиче-
ска наслада. Но ако на някого това му
се вижда прекалено възвишено обяснение,
ще добавим и по-практичното: „Гримът
е ретуш на недостатъците и подсилване
на предимствата на едно лице.“ В мно-
го редки случаи природата дарява някоя
жена със съвършено лице от гледна точка
на геометрията, с която се съобразяват
всички стилисти. Тези жени са носителки
на класическата красота. „Но красотата
не е само класика – добавя Чалъков. – . – 
Една жена може да е със съвършено лицеице

„ВЛЮБЕН СЪМ 
В ЕСТЕТИКАТА 
НА ДИОР“

г р и м
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и пак да не привлича симпатиите на дру-и па
гите. И обратно – дама с неправилни отгит
гримьорска гледна точка черти на лицето

може да се харесва по-универсално.

ИЗЛЪЧВАНЕТО 
е това, което оживява едно лице и го 
прави предпочитано или не.“ 
„Но аз съм любител на класическата

красота“ – признава гримьорът. Близки до 
неговата представа за съвършенство са 
лицата на Евгения Калканджиева и на Ро-
сица Иванова. „Някои мъже твърдят, че 
не харесват класически красивите жени, а 
нестандартните. Аз не харесвам нестан-
дартните, а красивите като Роси Ивано-
ва и Жени Калканджиева. В тези случаи 
гримът не се полага, за да прикрива недос-
татъци, защото недостатъци няма. Той 
просто се прави, за да трансформира ес-
тетически тези лица към още по-добро.“

ПРЕКАЛЕНО!
Понякога един много фин, дискретен

грим, ако е правилно нанесен, може да из-
глежда по-добре от един силен грим. А 
какво означава да прекалиш с грима? „Ес-
тетическото присъствие на всяка една 
жена се определя от това, колко светли 
или тъмни са очите, косата и кожата є. 
Нейните собствени цветове плюс нейното 
излъчване пораждат впечатлението за нея. 
Ако дамата е много нежна – със светли 
очи и прозрачна кожа – и използва мно-
го тъмни, арогантни цветове за грим, те 
ще доминират над нейната „боя“, ще сто-
ят неуместно, защото не са є естестве-
но присъщи. Когато гримът се набива на 
очи повече от самото лице, значи е пре-
кален. Съвършеният грим не се афишира, 
той само подчертава качествата на само-
то лице“ – обяснява професионалистът. 

НЕПОЗНАТИЯТ 
КИРИЛ ЧАЛЪКОВ

Малкото си свободно време той запълва
с четене на книги – полезни за професията 
му, но и други. Предпочита поезията пред 
прозата. Дебелите романи го отегчават. 
Въобще е любител на по-кратките форми 
както в литературата, така и в музиката. 
В личната си колекция има над 500 диска 
с класическа музика – старата му любов. 
Повечето от тях е купувал от чужбина. 
Онова, което хората не знаят за него, е, 
че може да стои два дни вкъщи, без да из-
лиза. Сам. Рядко ходи на купони. Излишна-
та шумотевица го отблъсква. Няма нужда 
от компания на всяка цена, а по-скоро има 
нужда от своята компания. 

БЕЛА обаче се почувства по-информи-
рана и по-фешън в неговата компания. А 
на читателките на „Бела“ Кирил Чалъков 
пожела нещо много мъдро: „Грижете се 
първо за здравето и доброто си настро-
ение и чак тогава за грима си. Защото 
здравето и доброто настроение са основ-
ните източници на красота. Гримът е до-д
пълнение към доброто настроение.“

Разговора води Мариана ЯННЕВА

ЗА ТЕНДЕНЦИИТЕ ПРОЛЕТ/ЛЯТО 2008 
В грима, както и в модата има цикличност,

има повторяемост, но тя също е интересна. 10

години царстват едни цветове и когато те ом-

ръзнат на дамите, се сменят естествено от 

други. Генерално погледнато, на мода сега са 

стиловете от 60-те до 80-те години. И още 

няколко години ще са. После гримьорите ще по-

търсят друго вдъхновение.

Когато се върне стара тенденция, тя не е 

съвсем стара. Тя е модифицирана през призма-

та на съвремието.

Гримът, както и модата се подчиняват на 

принципа на забавлението. И затова предла-

гат такова разнообразие – днес си слагаш цик-

ламено червило, утре лилаво, днес перлено, утре

– матово... Играеш си и тази игра те забавлява. 

Един цвят има толкова много варианти и нюан-

си, че все ще се намери такъв, който да отива 

точно на теб. 14 години работя като гримьор и 

още не ми е омръзнало! Смятам, че и на жените, 

които имат отношение към естетиката, няма

да им омръзне да се гримират.

Стилът на 50-те и 60-те години е по-блес-

тящ, по-гламурен. Основно се залага на използ-

ването на очната линия и яркочервеното чер-

вило.

Стилът на 80-те е дискотечен, разчита на 

ярките, силни цветове като цикламено и оран-

жево. Тази тенденция може да се види в послед-

ните клипове на Кайли Миноуг и на Мадона, кои-

то са много попаджийски, а попът беше във въз-

ход през 80-те. В рамките на тази тенденция

се съчетават контрастни и даже не толкова 

хармонични помежду си цветове.

Минимализмът идва. Днес постепенно наби-

ра скорост и още една тенденция – завръщане-

то към минимализма – почти незабележим грим,

много дискретно червило... Предвиждам, че тя

ще е доминираща в бъдеще.

Хитовите цветове на лятото. През този се-

зон властват и винаги са властвали цветовете,

които се асоциират със слънчевата светлина

– охра, бронз, шоколад, керемида. Те много добре 

импонират на идеята за загар. Затова бронзови-

те пудри, потъмняващите фон дьо тени със зла-

тисти и медни оттенъци преживяват своя час

пик точно през лятото. Лятото като сезон дик-

тува на жената един по-минималистичен грим в 

гамата на природните тонове. 

Фешън цветовете сякаш се налагат пове-

че през пролетта и през есента. Като хито-

ви цветове, свързани с тенденцията, която ко-

пира стила на 80-те години, се налагат цикла-

меното, оранжевото, зеленото и синьото. Ли-

лавото слиза от сцената. То бе по-скоро зимен

цвят. Онова теменужено лилаво, което впрочем 

е много капризен цвят и отива на малко бъл-

гарки, защото българката преимуществено е с 

жълтеникав тен, точно това лилаво не є стои 

много добре. 

Някои дами следват стриктно тенденциите 

не защото толкова им отиват, а защото ис-

кат да изглеждат информирани и фешън. И в

това няма нищо лошо. Тези жени демонстрират, 

че са в крак с времето, че са по-различни, че са

по-информирани в сферата на естетиката. В 

този смисъл гримът има и социална функция.
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в косите

В
сички от редакцията на „Бела“,
включително и мъжете, сме ре-
довни клиенти на салон „Мър-
фи“. Мони, Нора, Цецо, Кали, а

и самият Мърфи са ни нещо като психо-
аналитици по съвместителство – доверя-
ваме им се както за косите и маникюра
си, така и за личните си проблеми. Прия-
тели сме. И прическите ни са наред. 
Попитахме Мърфи нещо, което според

нас всяка жена би искала да знае

как се раждат 
тенденциите за косата 
и как биха могли дамите творчески да
се възползват от тях. Ако една жена
е с кръгло лице например, а тенденции-
те є предлагат само неподходящи за нея
прически, тя как да постъпи, за да е
по модата? Мърфи ни успокои, че тен-
денциите днес са доста по-различни от
анонсираните преди години. Съвременни-
те предлагат решения както за къси,
така и за дълги коси. Цветовете в ця-
лата си гама също имат своя достоен
дял при определянето на тенденции, ма-

кар че важната роля при прилагането им 
се пада на коафьора. Професионалистите 
би трябвало да подхождат индивидуално 
към всеки клиент, като се съобразяват 
със структурата на косата, с форма-
та и с чертите на лицето му и дори с 
темперамента му. След анализа на тези 
фактори би трябвало да се постави ак-
цент на отделни елементи от прическа-
та, за да є се придаде по-актуална фор-
ма. Често са нужни много малки проме-
ни, за да изглежда прическата модерна.
Тенденциите се определят от големи-

те организации в бранша като HCF и F

ICM (Фризьорски салони „Мърфи“ члену-M

ват в тях). Големите фирми, производи-
тели на козметика за коса, също пред-
ставят свои предложения за съответния 
сезон, разработени от арт екипите към 
съответните компании. Но и тези
т. нар. фирмени предложения са съо-
бразени също и с тона, който за-
дават големите дизайнери в све-
товен мащаб за съответния се-
зон. И не на последно място фак-
тор за определянето на която и
да е тенденция са нуждите на съ-
временната жена. При оформяне-
то на концепцията за дадена при-
ческа нещата, които трябва да се
съобразяват, са много, но обикновено 
клиентът не си дава сметка за тях
и желае да прилича точно на избрания
от него модел.
В практиката си Мърфи се е 

сблъсквал с по-капризни клиентки.
„Някои харесват елементи от няколко раз-
лични прически, които не биха стояли до-
бре на „една“ само глава.“ Много приятно 
са го изненадвали обаче дами, които сами 
правят предложения за по-дръзки промени 
във вида си.

Като

член на 
най-престижните 

организации 
в света на фризьорското изкуство – „От „
коафьор франсез“ (HCF(( ) и „Интеркоафюр FF

мондиал“ (ICM(( ), Мърфи присъства, а поня-MM

кога и участва в годишните форуми. „Усе-
щането да си част от всичко това е не-
вероятно. Силна емоция все още извиква у 
мен споменът за представянето на тен-
денциите от HCF в Пале де Карусел в л в 
Лувъра. Всичко бе на изключително висо-исо-

ко с а

от Марин ХУБЕНОВ–МЪРФИ               р Ф

лед 12 години усилен труд днес Мърфи се чувства щастлив от постиженията си във 
фризьорството, а и като мениджър на своите фризьорски салони. В основата на ус-

пеха му според него стои „усетът за форма и цвят, който е нещо като
вроден талант“, както и „изборът на вярната тактика за покоряване на 

коси“. „Божа работа е, но си мисля, че трябва да сме по-добронамере-
ни и по-всеотдайни, да правим нещата докрай и качествено. Иначе резул-

татите биха били нетрайни и неудовлетворителни. Успехите и късметът идват при 
тези, които са подготвени да ги посрещнат.“

Младата талантлива солистка на Deep Zone Project 

Йоана, с коса, стилизирана от Мърфи1
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Petrole hahn
специализирана мъжка линия за коса

СИЛАТА Е В ТВОЯТА КОСА
Изключителен вносител: ИНТЕР ЛУКС – СА ЕООД,

София, ул. Резбарска 5, тел. 02/ 945 48 30, www.interlux-s.com
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ко ниво, като се започне от организациятако н
на събитието, работата на колегите отна с
арт тима и, разбира се, професионализма на
представящите тенденциите на подиума.“
През септември 2007 г. той взе учас-

тие и в конгреса на „Интеркоафюр мон-
диал“, на който България бе представена
с невероятно шоу („Бела“ специално писа
за него). Успехът на българите бе го-
лям и шумно аплодиран от впечатлената
публика. За тази година календарът на
събитията от подобен ранг предвижда и
провеждането на подобно шоу в Брази-
лия, което, както винаги, ще се органи-
зира от г-н Кръстю Капанов. 
Но нека от Бразилия се върнем отново

в България, за да разберем

на каква мода 
ще са подчинени 

косите през лятото
Продължават да са актуални силно

повдигнатите на тила карета. Ли-
нията им през този сезон обаче ще е по-
къса в сравнение с миналогодишната. И
косата ще е по-разрошена. 

Дългите коси с къдрици в краищата

също ще са актуални, тъй като,
така оформена, косата придава повече
женственост и романтика на женско-
то излъчване.

Цветовете ще бъдат топло и сту-
дено бежови, карамелени, тъмноруси

и светлокафяви. Но определено хитът
на сезона ще са медните цветове, кои-
то според Мърфи стоят добре на мал-
ко жени. Затова бъдете по-вниматтелни
в избора на нюанс.

С КАКВА ПРИЧЕСКА Е ЖЕНА ТИ В МОМЕНТА? ТИ ЛИ СИ Я ПРАВИЛ? ОСТАВА ЛИ ТИ
ВРЕМЕ ВЪОБЩЕ ДА СЕ ГРИЖИШ ЗА КОСАТА НА СЪПРУГАТА СИ?

– От известно време съпругата ми е с дълга, етажирана коса с олекотени краища и плътен

бретон. Подстригването правя аз, а за останалите процедури, като боядисване и сешоар,

се доверявам на моите сътрудници. За съжаление не успявам да отделям толкова време, кол-

кото бих желал, на косата на жена ми, но при нужда тя винаги разчита на моята намеса.

КОЯ Е НАЙ-ЕМОЦИОНАЛНАТА ПРИЧЕСКА, КОЯТО СИ ПРАВИЛ? БИ ЛИ МОГЪЛ ДА Я ОП-
ИШЕШ?

– Наскоро направих едно силно повдигнато на тила динамично каре на дама, която от години 

не се е престрашаваше да направи каквато и да е промяна на прическата си, камо ли толко-

ва драстична. Когато свърших и тя се видя в огледалото, бе истински щастлива. Аз – също.

Запазил съм тази емоция. Тя е водеща и вдъхновяваща за един коафьор. 

КОЯ КОСА СМЯТАШ ЗА ХУБАВА ПО ПРИРОДА? 
БЪДИ ИСКРЕН. 

– Много харесвам естествено къдравите дълги коси (но по-скоро със средна дължина). Чес-

то критикувам клиентки с такива коси, че ги третират системно с цел изправяне. Препо-

ръчвам им да не го правят, защото увреждане на косъма все пак има, да не говорим пък за 

случаите, в които това изправяне се прави с неподходящите за целта продукти. Единстве-

ният недостатък на естествено къдравите коси е, че ограничават фризьора в избор на ли-

нии за подстригване.

КАКВО ОБИЧАШ ДА ПРАВИШ НАЙ-МНОГО – ДА БОЯДИСВАШ, ДА ПОДСТРИГВАШ ИЛИ
ДА ОФОРМЯШ ПРИЧЕСКА?

– Подстригването е моята стихия. За мен то е най-творческият акт. Чрез подстригва-

нето се изгражда цялостната концепция за визия на косата. Оформянето на косата в при-

ческа обаче също ми допада много и това е причината, поради която участвам в ревюта и

шоу програми – форумите, на които се изявяват всички от бранша както в България, така и 

в чужбина. А що се отнася до боядисването, там властва „закон“ за цветовете (колориме-

трия). Усвояваш правилата му, и нямаш проблеми с колорирането.

КАКВО БИ СИ ПОМИСЛИЛ ЗА ЕДНА ДОБРЕ ОБЛЕЧЕНА ЖЕНА С ЛОШО ПОДДЪРЖАНА
КОСА?

– Радвам се, че напоследък българката започна да обръща по-голямо внимание на косата си.

Е, все още има жени, които не отделят или не могат да отделят достатъчно време за нея,

но ние имаме решения и за тях. Винаги можем да им предложим една по-практична прическа, 

неизискваща постоянни грижи и всекидневни ангажименти.

Спасението за 

чувствителната кожа...

...ПРОДЪЛЖАВА
Lumene Sensitive с високо съдържа-

ние на екстракт от
ленено семе е неу-
трализатор на черве-

ни петна и ку-
пероза. Причи-
ните за жела-

нието си неу-
трализаторът на чер-

вени петна да се върне по раф-
товете потребителите коменти-
раха така: „Неутрализаторът
на червени петна направи живота 
ми много по-лесен, като ми по-
могна да прикрия куперозната си 
кожа.“ „Запознах много прияте-
ли с качествата на този продукт
и дори редовно съм изпращала неу-
трализатора в чужбина.“ „Оста-
нахме доволни от неутрализатора
на червени петна, защото успешно
прикриваше екземи по лицето, как-

и други алергични реакции.“
Качеството на неутрализатора за 
червени петна и куперозна кожа е 
гарантирано, тъй като Lumene из-
ползва само натурални финландски 
съставки, комбинирани с обширни-
те си технологични умения. Това е
единственият коректор на пазара, 
създаден специално за чувствителна 
кожа! Нанесете го, където е необ-
ходимо (върху фон дьо тена, ако 
използвате такъв). По-лесно се на-
нася с пръсти, тъй като от то-
плината коректорът се размеква и
се слива с кожата. Цена: 21,70 лв.

6 седмици червено 

от Londa Color 
Каква е тайната нa Londa? Londa 

Color Red ви предлага цвят, кой-d

то трае до шест седмици благо-
дарение на своята формула, коя-
то е до два пъти по-концентри-
рана. И тъй като това е тайна-
та на твоята красота, тя тряб-
ва да бъде споделена само с люби-

мите хора. На-
слаждавай є се 
и не забравяй 
да им кажеш 
паролата: „До 
шест седмици 
наситен цвят.“ 
Това е възмож-
но само с по-

мощта на червените нюанси на
Londa – 6 от колекцията Londa 

Color Cream и 3 от колекцията
Londa Color Naturals.

С W&Go Flexi-Volume...
...от сега нататък с Wash&Go 

Flexi-Volume вашата прическа ще 
следва всяко ваше движение. Но-
вата Wash&Go колекция с форму-
лата Flexi-Volume запазва обема и
гъвкавостта на прическа ви, не-
зависимо от ежедневния ритъм 
на живота ви. Формулата Flexi-

Volume действа върху всеки кичур,
като му придава обем от корени-
те и гъвкавост.

Имате един до-
пълнителен съ-
юзник, за да
спечелите въз-
хищението на
околните: при-
ческа, за която
може да ви за-
видят. Незави-
симо от начина 
на живот, из-
пълнен с тревоги, вашата прическа
ще запази своя гъвкав обем. Избере-
те от 9-те варианта на Wash&Go

един, подходящ за вашата коса, за
да я направите по-красива: Aloe, 

Jojoba, Herbal Cocktail, Classic Clean 

(1 in 1 или 2 in 1), Clear, Reviva, Fruity 

Power или против пърхот.r

И тъй като Wash&Go е в крак 
с ежедневните промени, неговата
опаковка е напълно променена, но-
вите гладки линии на бутилката 
напомнят за естествените вълни 
на вашата коса. 

р
Спасението заС то 
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П
реди завоеванията, 
преди славните си 
дати и мълчаливите 
си тъжни дни наро-

дът, живял по тези земи, има 
едно друго голямо постижение 
– умението да говори на един 
език с природата.
Мнозина го затварят в по-

нятия като народна медицина, 
но това умение с лекота над-
раства ограниченията, защото 
да разбираш света наоколо, е 
дар свише. Показва го неизбро-
имата върволица от причудли-
ви лечители, които познавали 
добре и човешката душа.

ПЪРВЕНСТВОТО Е 
НА ОРФЕЙ

Той е най-мистичната фигу-
ра в древното ни наследство, 
сътворила и първата цялостна 
система за лечение. Тя освен 
единение с природата включ-
вала и музиката като вълшеб-
на терапия. Хиляди години по-
късно науката психология от-
ново говори за звуците като 

за ключ към човешката душа,
но познанието на мистериоз-
ния певец е разпиляно.
ЛИРАТА НА ОРФЕЙ Е БИЛА 

САМО ЧАСТ ОТ ВЪЛШЕБСТВОТО 

МУ. ПРОРОКУВАЛ Е БЪДЕЩЕТО 

И Е РАЗГОВАРЯЛ С ПРИРОДАТА. 

РАЗБИРАЛ Е ЕЗИКА НА ЦВЕТЯТА 

И Е УМЕЕЛ ДА ПРЕВРЪЩА ВСЯКА 

ЕДНА ТРЕВИЧКА В ЛЕК.

Разпространено е схващането
за Орфей като за мит. Несъх-
раняващи миналото си по начи-
на, познат на нашата цивили-
зация – на хартия, и траките
сякаш не съществуват за нас.
Но древните гърци са били дос-
татъчно впечатлени, че да оп-
исват уменията им. Сам Орфей
получава признание за способно-
стите си – споменават името
на мистичния певец дори сто-
тици години след смъртта му.

ХИПОКРАТ Е 
ТРАКИЙСКИ 

ВЪЗПИТАНИК

Много източници сочат, че
бащата на медицината е чер-
пел познание от друга легендар-
на тракийска фигура – Залмок-
сис. И той, досущ като Ор-
фей, виждал невидимия свят – 
пък и нали траките като цяло
живеели повече с мисълта за
света отвъд смъртта, откол-кол-
кото в настоящето.

б е з  р е ц е п т а

НА ТРОНА НА
ПРИРОДАТА

от Красимир ПРОДАНОВр р Д

Фотограф Деница ДАБИЖЕВА

ели 3 години той бе главен редактор на списание AZ, също издание на
„Дакс медия“, и буквално работехме врата до врата с него. От 3 годи-

ни е главен редактор на списание „Усури“, чиято редакция е през някол-
ко улици от нашата. Съдбата явно ни дава знак, че този човек ни е ценен, 

и затова винаги го „ситуира“ на една ръка разстояние. Поне веднъж в месеца Краси 
ни идва на гости и ни развлича с... приключения за духа. Понякога ни става толкова 
интересно, че му поръчваме да пише текстове специално за „Бела“ по някоя „здраво-
словна“ тема. Никога не ни отказва, колкото и да е зает. 
Освен че е „спец“ по биоземеделие, фибри, божества, лечители и природосъобразен
начин на живот, Краси води точно такъв начин на живот. Вегетарианец е, не пие, не 
пуши и по жени... Хм, от две години го насърчаваме да се ожени за симпатичната си
приятелка, но той се прави, че не ни чува. Надяваме се, че ще ни покани на сватбата
си. Когато и да е тя. Почти сме убедени, че ще е в някой ресторант наблизо.
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ИМЕННО ТАЗИ ФИЛОСОФИЯ – 

ЧЕ ЧОВЕК ТРЯБВА ДА НАДРАСНЕ 

ТЛЕННОТО, СТАВА ОСНОВА 

НА ТЪРСЕНИЯТА НА ХИПОКРАТ. 

Тя се оглежда и във всеки 
ред на прословутата му клет-
ва, която комай единствена е 
доживяла наши дни. Остана-
лото сега преоткриваме.

ТРАКИЙСКИТЕ 
НИМФИ И ЗДРАВЕТО

Като всички народи от 
древността, траките живе-
ели насред митологични съ-
щества, които се грижели за 
здравето им. Учудващо е оба-
че какво стояло зад всичките 
легенди и приказни описания. 

НАПРИМЕР ТРИТЕ НИМФИ 

ЛЕКУВАЛИ С ПОМОЩТА 

НА ВОДАТА. ОСОБЕНО СЕ ЦЕНЕЛИ 

И ЛЕКОВИТИТЕ КАЧЕСТВА 

НА КИСЕЛОТО МЛЯКО. 

Над всичко обаче била орфи-
ческата доктрина, че без ця-
лостно психосоматично здра-
ве не може да съществува ду-
шевно безсмъртие!

СВЕЩЕНИТЕ ДЪРВЕТА 
НА СЛАВЯНИТЕ

Наследниците на траките по 
нашите земи имали удивител-
ни познания за природата и се 
отнасяли с особена почит към 
дърветата – уви, славянската 

жилка май днес липсва у нас.

НО КАК ДА НЕ ПОЧИТАШ 

НАПРИМЕР ЛИПАТА, КОЯТО Е 

ПРЕКРАСНО УБЕЖИШЕ В НЯКОЯ 

БУРЯ, ЗАЩОТО ВЪРХУ Є ГРЪМ 

ПОЧТИ НИКОГА НЕ ПАДА.

Светът им бил подреден, кра-
сив и пълен с толкова много
цветя! Жените им се препас-
вали с магическия бял оман, а
светоусещането им ги карало
да наричат язвата „божа рана“,
а паралича – „бич божи“. Знаели
за вълшебството на пчелните
продукти и ги прилагали за ле-
чение по удивителен начин.

ПРАБЪЛГАРИТЕ 
НОСЯТ УСЕЩАНЕТО 

ЗА ИЗТОКА

Може да се предположи, че 
са усвоили така добре трепа-
нацията заради многото бит-
ки, но интересното е, че я
прилагали с успех например
при конвулсии или пък за ле-
чение на дебилни хора. 

МЕТОДЪТ МОКСА, КОЙТО 

СЪЩО ДОНЕСЛИ СЪС СЕБЕ СИ, 

СЕ РОДЕЕ С АКУПУНКТУРАТА. 

СЪСТОЯЛ СЕ В НАГРЯВАНЕ 

НА ОТДЕЛНИ ТОЧКИ ПО ТЯЛОТО.

ЧОВЕШКОТО ТЯЛО НЕ 
БИЛО ТАЙНА ЗАДЪЛГО 
Земите ни раждали не само 

лечители, но и хора с дух на
първооткриватели, които съх-
ранявали познанията в полза
на идните поколения.

ЙОАН ЕКЗАРХ, ТОЗИ УНИВЕРСА-

ЛЕН УЧЕН ОТ ДАЛЕЧНИ ВРЕМЕНА, 

СЪЗДАЛ ТРАКТАТ, НАРЕЧЕН „ОП-

ИСАНИЕ НА ЧОВЕШКОТО ТЯЛО“.

Описал подробно и известни-
те въздействия на билките в
прословутия си „Шестоднев“.
Така разбираме, че трябва
сноп бучиниш, за да обуздаем
своите ненавременни страсти
и желания.

ПОКРОВИТЕЛ И 
ЛЕЧИТЕЛ НА НАРОДА

Разбира се, става въпрос за 
св. Иван Рилски. Неподпра-
веният култ към него идва
именно от умението му да
утешава хората – и душевно,
и телесно. Всеизвестно е, чее, че
е закрилник на тези с психич-ихич-

„Шестоднев“ от Йоан Екзарх

Ето как е изглеждал един лечебник от 

XVIII в.
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ни разстройства, именно тях ни р
е покровителствал и лекувал е п
най-много и приживе. 

МАЛКО ЗНАЕМ ОБАЧЕ ЗА УМЕНИ-

ЯТА МУ ДА ИЗПОЛЗВА СВОЙСТВА-

ТА НА ПРЪСТТА И ВОДАТА 

които дълги години „изслед-
вал“ в тази неповторима Рил-
ска пустош.

БОГОМИЛИТЕ СЛИВАТ 
ОКУЛТНОТО 

СЪС ЗЕМНОТО

Анатемосани от институци-
ята и държавата, и богомили-
те се съхраняват в народната 
памет освен с доктрина и с 
невероятните си способности 
да лекуват. Името Василий 
Врач всъщност казва всичко! 
Легендите обаче твърдят, че 
всички посветени познавали 
добре това умение.

ОСВЕН НА БИЛКИТЕ ДЪРЖАЛИ И 

НА ТОВА, ЧЕ НАЙ-ВАЖНО Е КАК-

ВО СТАВА В ГЛАВАТА НА ЧОВЕКА. 

Познанията им обаче изчез-
ват с разпокъсването и уни-
щожаването на самото дви-
жение.

ЗДРАВЕ ПО КНИГА

Със средновековието се поя-
вяват и първите книги с ука-
зания, как да запазим здравето 
на болника. Просветителски и 
лечебни места били манасти-
рите, затова и разпростране-
нието им започва оттам. 

СБОРНИЦИ С РЕЦЕПТИ БИЛИ ПРЕ-

ВЕЖДАНИ ОТ ГРЪЦКИ, НО МОНА-

СИТЕ ИЗПОЛЗВАЛИ И ПОСТИЖЕ-

НИЯТА НА АРАБСКАТА МЕДИЦИНА.

БЪЛГАРСКИЯТ 
ЛЕОНАРДО 

освен откривател е и лечител. 

Матей Миткалото не пишел 
наопаки, но откъм идеи с нищо
не отстъпвал на италианския
художник. Прави модел за ве-
чен двигател и поне столетие
по-рано мисли за това, как
може да се произвежда елек-
тричество от алтернативни
източници. И това се случва в
средата на XIX в.!

ОТЕЦ МАТЕЙ ИЗУЧАВА НАРЕД 

СЪС „СЕРИОЗНИТЕ“ НАУКИ И 

ТАЙНИТЕ НА МЕДИЦИНАТА. НЕ-

НАПРАЗНО НЯКОИ ОТ РЕЦЕПТИТЕ 

МУ ПОПАДАТ НАПРАВО В ПРОСЛО-

ВУТОТО ТЕФТЕРЧЕ НА ЛЕВСКИ.

САМОРОДНИЯТ КЪС 
ЗЛАТО ИВАН РАЕВ

Въплъщение на таланта на
народните лечители, Иван Раев
наследил от своя учител в за-
наята – стар ходжа – книга с
рецепти и много съвети.

БЕЗ КОЛЕБАНИЕ 

ЕКСПЕРИМЕНТИРА И ТАКА 

ОТКРИВА МЕТОД ДА СЕ ИЗБЕГНАТ 

ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ СЪННАТА 

БОЛЕСТ – ЕСТЕСТВЕНО, С ПОМО-

ЩТА НА НАРОДНАТА МЕДИЦИНА.

Фармацевтиката тогава е
значела май само аспирин...
После животът му е досто-

ен за Холивуд – лекува успеш-

но италианската кралица, а
тя от благодарност кръщава
римска болница на негово име.
Така се казва тази болница и
до днес – „Д-р Иван Раев“.

ТАНЦЪТ НА УЧИТЕЛЯ

Насред комплексната си фи-
лософия Петър Дънов отделял 
немалко място и на физическо-
то здраве – обвързано здраво,
разбира се, и с психическото. 

КАТО БОЖИ ДОМ ЗА УЧИТЕЛЯ 

ПРИРОДАТА ЗНАЧЕЛА МНОГО – 

ОТ ВСЯКА НЕЙНА ТРЕВИЧКА, 

КАПЧИЦА ВОДА ИЛИ ПЪК КАМЪЧЕ 

ИЗВИРАЛО ЗДРАВЕ ЗА ХОРАТА. 

А именно здравето пък укрепва
вярата в това, че същността
ни не е материална... Прослову-
тата паневритмия е вече нещо
друго. Надмогнал физическото в
себе си, човек трябва да по-
търси и хармония в космически
план, космическо здраве.

ЛЕЧИТЕЛЯТ 
НА НАРОДА

Това, за което Дънов говори
по сложен и философски начин,
Димков разкрива в перфектна
простота. Той преглежда, съ-
ветва, лекува – при това за
него важи все същото правило,
че е изтъкан от неземен та-
лант. Преследван от царска-
та власт заради своето родо-
любие, Лечителя се оказва не-
удобен и за комунистическата
власт. Не спира обаче нито за
ден да се среща с болни хора.
А и властта не се свени от
лицемерието си да му забраня-
ва практика, а сама да се въз-
ползва от неговите умения.

ПЕТЪР ДИМКОВ ОБАЧЕ СЕ СТРЕ-

МИ ДА РАЗВИВА СВОЯ ТАЛАНТ 

И НАЛАГА НЕИЗВЕСТНАТА НА 

ПРАКТИКА У НАС ПРЕДИ НЕГО 

ИРИСОВА ДИАГНОСТИКА. 

Прави го по толкова ефектен
начин, че съветската школа е
създадена на базата на него-
вите умения. Най-важно оба-
че за Лечителя е човек да не
спира да се докосва до при-
родата. Нейната милувка с
нищо не може да се сравни!

ВСЕВИЖДАЩАТА 
ВАНГА

Пророчицата е и лечител в
паметта на народа. Не само
заради прословутите є рецеп-

ти, но и заради много дру-
ги случаи, в които тя изпъл-
нява предавани от поколение
на поколение обреди, свързани
с прогонването на определена
болест.

ЖЕЛЯЗНО ПРАВИЛО ОБАЧЕ 

ЗА МАЛКАТА ЖЕНА В МАЛКАТА 

КЪЩИЧКА КРАЙ РУПИТЕ Е 

ДА КАЖЕ НА СВОЯ ПОСЕТИТЕЛ 

ПРИ КОЙ ДОКТОР ДА СЕ ПРЕГЛЕДА 

– в случаите, когато болести-
те надхвърлят нейните въз-
можности.

ЗА ВСЯКА БОЛЕСТ – 
ХРАНИТЕЛНА 

ДОБАВКА

Народната медицина и лечи-
телството днес са в сянката
на всемогъщата фармацевти-
ка, но каква ирония само крие
животът! 

ХИМИЧЕСКИТЕ СЪСТАВКИ 

ЗА БРОЕНИ ГОДИНИ ОТСТЪПИХА 

ПЪРВЕНСТВОТО СИ И В 

КАПСУЛИТЕ И ХАПЧЕТАТА 

ИМА ВСЕ ПОВЕЧЕ ПРИРОДА.

Унифицирането на човека,
липсата на разбиране за душа-
та му показват колко много
има да се учи още съвремен-
ната медицина.

А ЛЕЧИТЕЛИ 
ИМА И ДНЕС

НЯКОИ ОТ ТЯХ СА С ВИСШЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ, КАТО 

Д-Р ДИМИТЪР ПАШКУЛЕВ.

Природата му проговаря в мно-
го крехка възраст, когато се е
наложило сам да търси лек за
своите проблеми по склонове-
те на Родопите. Усета си към
света на билките системати-
зира с много прочетено, така
че днес наистина съчетава мо-
дерната мисъл с непреходното
богатство на света наокооло – 
дар за здравето на всеки!
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– Защо обществото неглижира спор-

та и спортистите?

– Спортът отразява действителност-
та, пречупва я през специфична призма.
Той е непрекъснато преодоляване. Пости-
женията в тази област изискват мно-
го усилия и тежки натоварвания, които
дисциплинират и възпитават волята. Чо-
век придобива други ценности, по-истин-
ски. Спортът може да ни помогне да
погледнем света по-трезво и реалистич-
но. Спортните занимания променят все-
ки, който е предразположен към някакво
търсене, той е средство за стигане до
някои изводи, предпоставка е за успехи
в различни области на живота. Повече-
то хора не разбират, че спортната наука
е толкова сложна, колкото и всяка друга
наука. Тя се занимава с човека и го раз-
глежда от различни аспекти. От гледна
точка на медицината или биологичните
науки, от гледна точка на педагогиката и
социологията, биомеханиката, статисти-
ката и т.н. Но в тази сфера като спе-
циалист е трудно да се реализираш, за-
щото няма достатъчно работни места и
завършилите спортната академия трябва

сами да се опитват да създадат такива. 
Да се опитват да предлагат услуги в ма-
совия спорт, защото е много трудно да 
станеш треньор в големия спорт. Някои 
от бившите ми студенти са в Държавна-
та агенция за младежта и спорта, други 
стават треньори, но им се налага да ра-
ботят и нещо друго, трети остават без 
работа или имат собствен бизнес, който 
няма никаква връзка със спорта. 

– Какво отговаряш, когато някой ти 

каже, че духовното развитие е по-ва-

жно?

– Отговарям, че между физиката и пси-
хиката, или духовното, както казваш ти,
има връзка, едното влияе на другото и
те трябва да се развиват паралелно. Чо-
век, който е насочил вниманието си само
към физическото си развитие, също ще
има проблеми, но от друг характер.

– Как би накарал една жена да спортува?

– Независимо от водещото желание на
жените да изглеждат добре, бих є казал,
че двигателната активност не доприна-
ся само за добрия външен вид, но е по-по-
лезна и за здравето. Спортът оказва вли-вли-

на ч и н  н а  ж и в о т

ой е по-голям мъж, ако трябва да избираме между един алпинист, един 
преподавател и един научен работник? Отговорът е Михаил Михайлов.

Не ви вкарвам във виц за борци, говоря ви самата истина. Събесед-
никът ми е един от най-добрите български алпинисти в момента,

преподава теория и методика на спортната тренировка в НСА, има разностранни 
научни публикации и интереси. Спомена, че някои от борците са едни от най-отго-
ворните и интелигентни негови студенти, не искаше да обижда останалите, а само 
да покаже колко неверни са понякога представите на обществото за това или оно-
ва. Избрахме го да говори за спорта и качеството на живот не просто защото пасва
на концепцията за мъжкия ни брой, а защото Мишо има респектиращи знания и е
натрупал завиден опит в тази посока.

МИХАИЛ 
МИХАЙЛОВ: СПОРТЪТ 

Е ИСТИНА
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яние върху сърдечносъдовата и дихателна-яние
та дейност, укрепва имунната система ита 
предпазва от заболявания, от затлъстя-
ване и свързаните с това увреждания на
двигателния апарат, намалява рисковите
фактори за инфаркт и исхемична болест.
Видовете спорт могат да се разделят на
три групи. Едните са силови, другите са
за издръжливост, третите са комплексни
и изискват развитие на всички качест-
ва. Тренирането за издръжливост, пър-
во, стопява излишните телесни мазнини.
Второ, след системни натоварвания сър-
цето започва да бие с по-малко удари в
минута в покой (представете си колко
работа му спестяваме за цял един жи-
вот), а когато се натоварва, може да ра-
боти по-мощно. Физическите натоварва-
ния се използват както за профилактика
на сърдечносъдовите заболявания, така и
за лечение, което обаче трябва да се осъ-
ществява под строг медицински контрол.
Освен това след спортуване човек се чув-
ства по-задоволен, защото е осъщест-
вил някаква цел. На биохимична основа
по-щастлив заради ендорфините, които
са се отделили в организма му. Но това
става при по-изтощителни натоварвания,
когато мозъкът трябва да се самосъхра-
ни. Тогава се отделят ендорфините, кои-

то имат аналгетично действие. 
– Но хората нямат време да се движат, 

камо ли да спортуват...

– Днес не можем да излезем всички и 
да прекопаваме градините, защото живе-
ем в ново време и остават заниманията 
със спорт като възможност за движение. 
За хората, които се занимават с умствен 
труд, е направо задължително да спорту-
ват. Ако се занимават с умствен труд, 
значи би трябвало да са достатъчно ин-
телигентни, за да осъзнаят това, което 
обясних. Трябва да намерят сили и же-
лание да започнат, защото, започнат ли 
веднъж, след това тялото им само ще 
иска да спортува. 

– Как да се ориентират хората в това 

голямо спортно разнообразие? 

– Тренировките във фитнес салоните са 
много популярни, те са и бизнес, но ня-
кой друг вид спорт може да стане още 
по-популярен, ако има условията за това. 
Тези, които се занимават само с фитнес, 
го предпочитат може би защото се стре-
мят да изглеждат добре, което им подо-
брява самочувствието. Това също е полез-
но, особено за психическото здраве. Тази 
физическа дейност обаче не е достатъчна 
за поддържане на добро здраве. Препоръчи-
телно е да се работи и за издръжливост, 
да се редуват тренировките с различна 
насоченост. Естествено, всеки ще пред-
почете спорт, който е интересен. Плува-
не, аеробика, тенис... Може да се избере 
спортна игра от колективните спортове, 
но това е по-трудно за организация. По-
неже аз съм катерач, препоръчвам на мно-
го хора да пробват да се катерят. Това 
развива и издръжливостта, и силата, и 
е интересно, защото изисква да мислиш. 
Катеренето е една от най-естествените 
човешки активности, като ходенето, плу-
ването и бягането. Освен това, когато го 
практикуваш на открито, се възползваш 
от природната енергия. 

– Откъде другите получават информа-

ция за спорта?

– Всеки знае, че информация се полу-
чава от медиите, но тя е предимно за 
спортните събития. Това пак не е лошо, 
защото една от функциите на големия 
спорт е да стимулира развитието на 
масовия. Съществува терминът научно-

информационно осигуряване, което касае
специалистите, треньори и спортни уче-
ни. Всеки треньор и инструктор трябва
да следи това, което се случва в неговия
спорт поне, и да го прилага. 

– Какво е специфичното за предмета, 

който ти преподаваш?

– Предметът е свързан с високото
спортно майсторство. Думата идва от
английското training и означава да обуча-g

ваш някого, да дресираш животни и т.н.
В най-общ смисъл може да се възприеме
като занимание с физическа дейност. В
по-конкретен смисъл „спортна трениров-
ка“ означава процес на обучение, възпита-
ние и усъвършенстване на функционалните
възможности, в това число физическите
качества, спортната техника и тактика
и физическата подготовка.

– Къде свършва обикновената разходка 

и започва спортната тренировка?

– Тренировката е занимание с някаква
двигателна активност, но ако трябва да
тренираме според принципите, трябва да
спазваме много изисквания. Обикновената
разходка също е полезна, но това е за хо-
рата, които не се занимават толкова ак-
тивно със спорт. Те, каквото и да пра-
вят, за тях е полезно да се движат. Ак-
тивните спортисти трябва да спазват
много точно принципите на тренировка-
та, да използват подходящия и специфи-
чен метод (начините, по които се прила-
гат упражненията). Спортната трениров-
ка не означава само едно занимание, а е 
многогодишен процес на усъвършенстване.
Системно трябва да се прилагат различ-
ни въздействия, за да има траен ефект.
Дори тези, които спортуват за здраве,
би трябвало да има някакво понятие от
принципите на тренировката. У човека е
заложено желанието за усъвършенстване,
в гените му е закодирана необходимостта
от движение. След време те ще подобрят
възможностите си и ще поискат да подо-
брят постиженията си, въпреки че те ще
са постижения на ниво спорт за всички.

– Какво ни липсва, за да започнем да 

спортуваме за здраве?

– Като се започне от детските площад-
ки, които липсват, а това отнема на де-
цата възможността да се движат, коетоето
е страшно важно, за да се развиват и дада 

то имат аналгетично действие информационно осигуряване което касае

КАТЕРЕНЕТО Е ЕДНА ОТ НАЙ-ЕСТЕСТВЕНИТЕ ЧОВЕШКИ АКТИВНОСТИ, 
КАТО ХОДЕНЕТО, ПЛУВАНЕТО И БЯГАНЕТО. ОСВЕН ТОВА, КОГАТО ГО 

ПРАКТИКУВАШ НА ОТКРИТО, СЕ ВЪЗПОЛЗВАШ ОТ ПРИРОДНАТА ЕНЕРГИЯ.

щ у р у р , д р дд

СПОРТНАТА ТРЕНИРОВКА НЕ ОЗНАЧАВА САМО ЕДНО ЗАНИМАНИЕ, А Е 
МНОГОГОДИШЕН ПРОЦЕС НА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ. СИСТЕМНО ТРЯБВА ДА 

СЕ ПРИЛАГАТ РАЗЛИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ, ЗА ДА ИМА ТРАЕН ЕФЕКТ.
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астат здрави. Дори няма къде да седнешраст
в някоя градинка. Колкото по-цивилизова-в няк
на е една държава, толкова по-развито е
не само високото спортно майсторство,
но и спортът за здраве. Това е показател 
за нивото на държавата и за културно-
то развитие. Защото спортът е част от
културата, независимо че журналистите
под култура разбират изкуство. Би тряб-
вало държавата да пропагандира спорта,
да го рекламира, но и да създава условия за
спорт. Хората в моята област пък тряб-
ва да напишат такава литература.

– Старите лозунги могат ли да помог-

нат?

– Лозунгите от едно време няма да
свършат работа. Те звучат насилствено.
Преди хората са се включвали в масови
маратони, но и те не са знаели точно

защо и след това не са продължавали да 
се занимават със спорт. Не демонстри-
раха спортна култура при тези участия. 
Изразходваха силите си през първите пет 
минути и после ходеха до финала. Под-
ходът трябва да е друг, спортуването 
трябва да бъде осъзнато.

– Разпознаваш ли от пръв поглед хора-

та, които спортуват?

– На някои не им личи, че спортуват. 
Дори на големите спортисти не им личи 
винаги, защото те пък са изтощени от 

тренировки и изглеждат уморени и болни
понякога. Някои може да изглеждат по-ак-
тивни, но това пък зависи и от темпера-
мента, така че трудно може да се каже.
Винаги личи по фигурата, която не е от-
пусната, мускулите са с повишен тонус,
няма излишни мазнини или са по-малко. 

– Защо пушиш, като си спортист?

– Знам, че е вредно. Ако не гониш
високи постижения, но спортуваш, ти
имаш повече право да пушиш, отколкото
този, които изобщо не спортува.

– А какво ще кажеш за хората, които 

гледат на телата си като на скъпа кола и 

ваят мускули, защото това е белег на ви-

сок стандарт? 

– В моите очи са смешни. Не спорту-
ването, а поведението им. Хубаво е, че
някои се залъгват по подобен начин, за-
щото все пак спортуват. Но това не
би трябвало да е водещото. Истинските
неща се случват от вътрешна необходи-
мост, а не от суета и заради чуждо мне-
ние. Иначе е изкуствено. Не бих харесал 
една жена, която е изкуствена, макар и
да е хубава. Тя ще впечатлява още пове-
че, ако е естествена.

Интервю на
Мирослава ИВАНОВА

растат здрави Дори няма къде да седнешра

ЗА ХОРАТА, КОИТО 
СЕ ЗАНИМАВАТ С УМСТВЕН ТРУД, 

Е НАПРАВО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО 
ДА СПОРТУВАТ. АКО СЕ 

ЗАНИМАВАТ С УМСТВЕН ТРУД, 
ЗНАЧИ БИ ТРЯБВАЛО ДА СА 
ДОСТАТЪЧНО ИНТЕЛИГЕНТНИ, 

ЗА ДА ОСЪЗНАЯТ ТОВА.
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В
исоките токчета са 
пропуск за висшето об-
щество – и в пряк, и 
в преносен смисъл. От 

една страна, защото високата 
обувка мигновено превръща вся-
ка жена във висока и стройна 
красавица, а от друга – защото 
жените от висшето общество 
рядко ходят пеша. Красотата 
наистина иска жертви, но ос-
новното е тези жертви да не 
вредят на здравето.
– „За“ или „против“ обувките 

на високи токчета? 

– Не съм против, защото те 
правят жените по-красиви и 
интересни. Но женската суета 
е подвеждащ фактор при избо-
ра на обувки. Този избор тряб-
ва да е съобразен с мястото 
и повърхността, по която ще 
се стъпва. Обувките на висок 
ток са подходящи за прием, за 
опера, за купон, но в никакъв 
случай не и за разходка из Ста-
рия град в Търново например. 
– Какви рискове крие ходенето 

на обувки с висок ток?

– Рисковете трябва да се раз-
гледат в два аспекта. От една-

та страна стои повишената
опасност от травми на кра-
ка, а от другата – евентуал-
ните поражения, които те мо-
гат да нанесат на крака, заради
необичайното положение, в кое-
то се намира ходилото на же-
ната, когато е в тях. Често
в кабинета идват жени, които
са стъпили накриво с обувки на
висок ток. В щастливия случай
са минали с по-леко навяхване,
което отшумява в рамките на
няколко дни. Немалко обаче са
случаите, когато тези травми
довеждат и до счупване на кос-
ти в глезенната става, което
налага продължително лечение
– гипсово обездвижване и дори
оперативна намеса. Обувките с
много тънки и високи токче-
та са още по-нестабилни, кое-
то е предпоставка за много го-
лям риск от навяхване на гле-
зенната става. По-щадящи са
обувките на широк ток, но и
те крият рискове. Платформи-
те също са опасни, защото при
тях повдигането е и в предна-
та част на обувката. Тоест
рискът от стъпване накриво

и увреждане на
глезена е още
по-голям. От
друга страна,
необичайната
позиция на

ходилоло-
то в обувквка 
на висок токок 
може да доведее 
до деформации и ии 
поражения на ххо--
дилото. То е съззддадедее--
но да стъпва на плплоскака ппо---о
върхност – петата ии пръсстити--
те трябва да бъдат рававнономмер-
но натоварени и да са в една
равнина. Така тежестта на тя-
лото се разпределя равномерно
в съотношение 50:50. При хо-
дене на обувки на ток (особено
ако той е по-висок от 8 см)
нан товаарвр ането пада ппочо тити и из-з
цяло ввъърху предната част нат на
ходилото. Това води до прето-ето-

ч и ч о  Д о к т о р

ТРАВМИ ОТ...
високи токчета

-р Николай Тивчев е завършил медицина в Софийския медицински университет 
през 1995 г. Оттогава работи като ортопед травматолог в болница „Пирогов“. 

Има специалности ортопедия и травматология. Специализирал е гръбначна 
хирургия и ендопротезиране в Швейцария, в САЩ и в Германия. От 2007 г. 

е началник на отделение към една от клиниките в болница „Пирогов“. Тесен
специалист е по травматология, гръбначна хирургия и ендопротезиране на 

големи стави. 
За мен обаче Ники Тивчев е ортопедът, в чиято компания всяка година карам ски. 
Не защото съм параноичка, а просто защото и много други неща двете ни приятел-
ски семейства правят заедно: и на море ходим заедно, и в делник и празник се съ-
бираме. А най-прекрасното впрочем е, че децата ни растат заедно. 
Трябва да си призная, че да летиш по белите писти в компанията на ортопед-трав-
матолог освен приятно е и полезно (от опит го знам, миналата зима навехнах крак 
на снега). И крак от обувка на висок ток съм чупила, така че ето я връзката с автора
и с темата. Като обигран лектор обаче Ники отказа да пише сам материала и се до-
говорихме за интервю.С
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варване на мускулите на ходи-варв
лото и до умора на крака. Тъй лото
като тези обувки обикновено 

и по-тесни в предната част, 
ва причинява развитието на 
нар халукс валгус – харак-
рна деформация на пръсти-
която се изразява в изкри-
ане на палеца към съседни-
пръсти. Той се подпъхва под 
ория пръст, който от своя 
рана се вдига нагоре и на по-
хността на гърба му се по-
ава мазол. Мазол се образу-

ва и от вътрешната страна на 
ходилото, в основата на палеца. 
Той обикновено е силно болез-
нен. Халкус валгус често налага 
дори хирургична намеса. 
– Как да се научим да ходим 

здравословно на високи токче-

та? 

– За да бъде стабилна на ви-
соки обувки, жената трябва да 
има известна мускулна подго-
товка. Опасно е, когато млади 
момичета, цял живот ходили с 
маратонки, изведнъж се качват 
от суета на високи токчета. 
Техните ходила и глезени са не-
подготвени за това предизви-
кателство. Освен опасността 
от травми тази рязка промяна 
води след себе си и дискомфорт 
– една болка, която се появя-
ва в предната част на под-
бедрицата. Тя се дължи имен-
но на пренапрежение на муску-
лите вследствие на променена-
та позиция на ходилото. Ето 
защо на тези, които смятат 
да „прохождат“ на обувки с ви-
сок ток, бих препоръчал посте-
пенно повишаване на височина-
та на тока. Мускулатурата на 
ходилото и на подбедрицата 
има нужда от период на адап-
тация. При ходене участват 
всички мускули от талията на-
долу. За тези, които са реши-
ли да сменят типа обувка, са 
полезни някои упражнения, ко-
ито да подготвят мускулите: 
повдигане на пръсти например 
или редуване на ходене на пръ-
сти с ходене на пети. За ре-
лакс на ходилото след изпита-
нието „висок ток“ ще препоръ-
чам специална масажна вана за 
стъпала, която е на принципа 
на джакузито. 
– Може ли ходенето на обувки с 

високи токове да причини плос-

костъпие?

– Плоскостъпието е до голя-
ма степен наследствен про-
блем. Той се дължи на слабост
на съединителната тъкан, ко-
ято поддържа двата свода на
ходилото – надлъжен и напре-
чен. Същевременно се определя
от мускулната сила на малки-
те мускули на ходилото. При
използване на обувки на прека-
лено висок ток натоварването
е в предната част на ходи-
лото и засяга напречния свод.
При наличие на предразположе-
ние плоскостъпието е напълно
възможно. Пораженията са ви-
димо разширяване на предната
част на ходилото и появата на
болки в основата на втори или
трети пръст.
– Може ли да се носи обувка на 

ток от бременни жени? 

– При бременните жени съеди-
нителната тъкан отслабва. За-
това те усещат болки в ста-
вите, а ако имат гръбначно из-
кривяване, то може да се задъл-
бочи. Отново поради отслаб-
нала съединителна тъкан, как-
то и поради повишено телес-
но тегло при ходене с токчета
по време на бременност е въз-
можна поява на плоскостъпие
на напречния свод. Бременната
жена не е препоръчително да
ходи на висок ток и заради ри-
ска да се подхлъзне и да падне,
което е опасно за плода.
– Ортопедичните обувки мо-

гат ли да помогнат?

– Въпросът с ортопедичните
обувки е много спорен. Те не
трябва да се използват с иде-
ята да се предотврати плос-
костъпие. Защото по-голямата
извивка на свода, която имат
те, прави мускулатурата на хо-
дилото мързелива. Тоест има
едно постоянно напрежение на
мускулите на ходилото, което
ги поддържа в нещо подобно на
опъната тетива на лък. Ко-
гато тази извивка се поддър-
жа изкуствено от много висо-
кия вътрешен свод на обувка-
та, тези мускули отслабват. И
това води до вторично плос-
костъпие. Затова ортопедични-
те обувки са подходящи само
за хора, които вече имат изра-
зен проблем, с цел обезболяване
и удобство.
– Колко сантиметра е здраво-

словната височина на тока? 

– При съвсем равни обувки ос-
новно тежестта на тялото се
„стоварва“ върху задната част
на стъпалото. При ходене пе-
тата се претоварва и надлъж-
ният свод на ходилото става
по-плосък, което се съпровожда
с бърза умора и болки в стъ-
палото. И обратно. Ако жена-
та се качи на високи токче-
та (5–8 см), 90% от теглото
є се разпределят върху предна-
та част на стъпалото и само
10% – върху задната. При нали-
чие на наследствено предразпо-
ложение и злоупотреба с моде-
ла обувки „висок ток и тесен
нос“ предната част на стъпа-
лото се претоварва и деформи-
ра (напречно плоскостъпие). Оп-
тималната височина на токче-
тата трябва да е равна на 1/14
част от дължината на стъпа-
лото – за възрастни жени тя е
средно 2–3 см. Тогава тежест-
та се разпределя равномерно.
В САЩ съм виждал странно

нещо. Жената, която иска да
е елегантна, отива на работа
с обувки на висок ток, но там
обува удобни маратонки или мо-
касини. След работа отново си
тръгва на токчета. Редуването
на обувки с токчета с различна
височина несъмнено има и поло-
жителен ортопедичен ефект. 
– Има ли значение формата на 

крака за носенето на високи 

токчета?

– Не. Има значение за намиране
на подходящи обувки. 
– Някои жени, за да привлекат 

вниманието на половинката си, 

ходят и у дома с пантофи на... 

ток. 

– Това е опасно, ходилото не
е стабилно и е много по-лес-
но да се стъпи накриво. Ми-
сля, че едно голо ходило е мно-
го по-еротично, отколкото хо-
дило в обувка, та била тя и на
висок ток. 

Интервю на
Теодора СТАНКОВА
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ТЕ СА ПО-ДОБРИТЕ ПАЦИЕНТИ

Р
азделението по полов признак няма
как да не важи и за пространството
на зъболекарския кабинет. За жалост
при всяко сравнение изпъкват преиму-

ществата на едната страна и недостатъ-
ците на другата. Без претенции за моно-
пол върху истината, бих направил извода,
че жените са по-добри пациенти от мъже-
те. Защото са по-търпеливи, по-безстраш-
ни, по-суетни и по-загрижени за здравето
си. Мога да подкрепя тези голословни оп-
ределения с примери от практиката си. 

ТЕ СА ПО-ТЪРПЕЛИВИ 
Това не си го измислям. То е обяснено

в дебелите медицински учебници с факта,
че женската психика е, така да се каже,
майчински ориентирана – т.е. измислена е
да обслужва капризите, плачовете и нево-
лите на наследниците. На повечето мъже
още на втората минута им писва да се
занимават с едно дете. Това занимание
ги изнервя. Жените обаче търпят. Вклю-
чително и зъболекарските интервенции.
Една жена е способна да издържи сложна
и продължителна манипулация на зъболе-
карския стол, без да се афектира ни най-
малко. Накрая си тръгва с усмивка (ако
зъболекарят си е свършил добре работа-
та, разбира се). Тоест ако една жена ос-
ъзнава, че за да се получи добър резул-

тат, е нужно търпение от нейна страна, 
тя го проявява и не се изнервя излишно. 
Общо взето, жените, водени от максима-
та „целта оправдава средствата“, имат 
повече успех във всяко едно начинание.
На второ място бих подчертал, че же-

ните като цяло

ВЛИЗАТ В КАБИНЕТА 
БЕЗ НИКАКЪВ СТРАХ 

За разлика от тях при всяко едно посе-
щение при зъболекаря мъжете изпитват, 
меко казано, колебания. Благодарение на 
своята смелост жените по-често посеща-
ват своя зъболекар и като цяло при тях 
по-рядко се стига до трудни лечения и ус-
ложнения. Да не говорим, че не съм сре-
щал още жена, която да изпитва страх 
от вида на кръв (е, сигурно има и та-
кива, но те са „бели лястовици“). Заради 

своята физиология на жените всеки ме-
сец им се налага да виждат кръв. Дока-
то съм имал пациенти мъже, които преб-
ледняват, като видят дори капка от чер-
вената течност. Наскоро в кабинета ми
влезе 90-килограмов пожарникар, който без
никакъв страх се хвърля в горящи сгради,
но пребледня и се препоти няколко пъти
само докато му поставях упойката. Ма-
кар все по рядко в зъболекарския каби-
нет да се правят болезнени манипулации
без упойка, искам да подчертая, че жени-
те имат доста

ПО-ВИСОК ПРАГ НА ПОНАСЯНЕ 
НА БОЛКА 

Това означава, че ако върху мъж и жена
се упражнява еднакво дразнене с нараства-
ща сила, нервната система на мъжа многоного
по-рано ще възприеме това дразнене катоато

у с м и в к а т а

ТЕ СА ПО-ДОБРИТЕ ПАЦИЕНТИ

Жени на зъболекарския столот д-р Цветан ПЕШЕВ                д р Ц

-р Цветан Пешев от година и половина води рубриката „Усмивката“
в списание „Бела“. Той е нашият „отличник“ – никога не закъснява

с текстовете си, от половин дума по телефона разбира какво се иска
от него и, забележете, винаги предава материалите си в точен обем 

(нещо, което се опира дори на някои редактори). Отличникът си е отличник от ма-
лък – през 1999 г. завършва с отличен успех Френската езикова гимназия „Алфонс
дьо Ламартин“, класира се втори по успех на кандидатстудентските изпити в Ме-
дицинска академия в София. Можел е да запише медицина или фармация, но е ре-
шил да стане зъболекар като всичките си роднини (освен майка му и баща му брат 
му също е зъболекар). През 2005 г. завършва академията като първенец по успех на
випуска. От септември 2007 г. е щастливо женен – отличник и в личния живот.
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търсят се дистрибутори от цялата страна

Съвременният, забързан начин на живот ни излага все повече на бак-

терии и инфекции при пътуване, на работа или у дома и това пред-

полага използването на продукти с антибактериални свойства.

DOCTEUR RENAUD създаде PUREL – антибактериален гел за ръце, 

който осигурява абсолютно хигиенизиране, дори без вода и сапун. 

Той може да се използва и в болници, лекарски кабинети, ресторан-

ти, където абсолютната хигиена е задължителна.

Предлага се под формата на гел и спрей и не изсушава кожата.

Просто капнете няколко капки от гела или пръснете със спрея върху 

ръцете си и ги разтъркайте да изсъхнат. Те изсъхват веднага и ос-

тавят приятно усещане за свеж аромат и чистота.

Желаем на всички читатели весели великденски празници!

ВАШАТА ЗДРАВОСЛОВНА АЛТЕРНРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРНННННННННННННННННННННААААААААААААААААТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА
 100%

тотачист

рени
та хигиена. 

DOKTEUR RENAUD
PURE INTIME,

задоволяващ претенциите 
и на най-взискателните жени.

PURE INTIME e уникален 

антибактериален интимен гел 

с рН 4,5 и екстракт от лайка и:

 предпазва от бактериални

и гъбични инфекции

 облекчава възпаления, 

премахва неприятната миризма,

бялото течение

 нормализира микрофлората

на влагалището

 най-добрата защита след 

раждане, басейн, сауна...

Когато здравето и комфортът 

на вашето дете са на 

първо място, решението е 

PUREL JUNIOR – антибактериа-

лен гел/спрей за ръце. Той е:

 специално разработен 

за деликатната детска кожа, с

нежен аромат и омекотяващи 

съставки

 предпазва ръцете от 

бактерии (у дома, в детската 

градина, в училище, след игра,

преди хранене и винаги

когато е необходимо)

 създаден така, че не е

нужно използването на вода

и сапун. Необходими са само 

няколко капки или впръсквания 

върху ръцете.

..

..

За дамите е важно
да се чувстват уве
и спокойни за своят
За това DOKTEUR REN
създаде PURE INTIME
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Освободете се от токсините

Когато в резултат на нездравосло-
вен начин на живот количеството
на токсичните вещества в органи-
зма се увеличи, детоксикиращите 
органи се „задъхват“ и процесите 
на прочистване в организма значи-
телно се забавят. Как да пречис-
тим тялото си от токсините?
С „Деноксинал“ – уникален продукт 
за прочистване на организма. Той е 

кална комбинация от специално 
подбрани билки и субстанции, кои-
то се грижат за цялостния процес
на детоксикация в човешкия орга-
низъм. „Деноксинал“ предпазва чер-
ния дроб и възстановява функции-
те му (чрез включения бял трън),
стимулира дейността на бъбреци-
те (благодарение на репея), подо-
брява храносмилането (заслугата е 
на глухарчето и детелината), съ-
действа за поддържане на нормална
микрофлора в червата (пак да пох-
валим глухарчето и репея), регули-
ра перисталтиката, понижава ни-
вото на холестерола (чрез пектина
и чесъна), подпомага имунната сис-
тема и притежава антиоксидант-
но действие (заради витамин С в 
състава си). 
По този начин „Деноксинал“ ели-

минира отровите от организма
и ограничава по-нататъшното им 
отлагане. Кожата сияе, очите 
блестят и усмивката е на лицето 
ни. Усещаме тялото си по-леко
и слагаме край на подутия корем.
Пречистеното тяло е изпълнено 
със здраве, енергия и сила. Кога да
започнем прочистване? Разбира се,
през пролетта, когато всичко се
подновява.

Mineral Body Glow на IsaDora
милва кожата с нежната ласка на 
светлината. Ефирният нюанс на
цвят от роза се стопява в сия-
ен воал от светлина върху тяло-
то ви. Революционните минерал-
ни структури в състава на този 
продукт се приспособяват към ин-
дивидуалния тен на кожата и го 
подчертават. И най-деликатната

мимика улавя слънчевите лъчи, за 
да роди цвят в движение. Меките
нюанси на пудрата придават про-
зрачен многоцветен завършек на
лицето, раменете и деколтето или 
там, където желаете тялото ви
да заблести малко повече (радост
за всички булки, които са избра-
ли рокли с голи гърбове!). Нанесе-
те с помощта на Кабуки четка
за тяло, направена от стерилизи-
ран естествен косъм. Всеки косъм 
е рязан отделно, за да се получи 
безупречната форма на четката.
След употреба четката може да 
се почиства с помощта на спрей 
за почистване на четки IsaDora.

р
Освободете се от токсинитевобод уник

Шарени новиниар н н нарарр

болка. Това е научно доказано и се дължиболк
отново на специфичните особености наотно
женската анатомия и физиология, които
„помагат“ по време на раждане жената да
притъпи болковите си усещания.

СУЕТНИ СА 
Често суетата се явява причина за не-

приятности от всякакъв характер при
жените – когато системно закъсняват за
работа или за среща, защото се туткат
с подбирането на тоалета за деня и ви-
сят с часове пред огледалото и прочее.
Но в зъболекарския кабинет суетността
е предимство. Защото суетният човек
иска най-доброто за себе си, отделя нуж-
ното време, за да постигне търсения ре-
зултат, и финансовият въпрос не стои
за него на първо място. Жените като
цяло са много по-добре запознати с по-
следните и най-модерни методи за есте-
тическо възстановяване на усмивката и
не ми отнема много време да ги убежда-
вам в това, кое е най-добро за тях. Ос-
вен това жените говорят помежду си и
обсъждат и най-малките детайли, свърза-
ни с промените във външния им вид, ко-
ето най-често се реализира като реклама
на моята зъболекарска практика. Мъжете
просто не споделят помежду си никакви
детайли, освен ако детайлите не се от-
насят за спорт, коли, жени и бизнес. Още
по-рядко се интересуват от чужди мне-
ния за качествата на своя зъболекар. Те
са изключително консервативни и дори да
не са доволни от своя стоматолог, никога
не биха го сменили. От моята практика
мога да „извадя“ много примери на

МЪЖЕ, ДОВЕДЕНИ 
ОТ СЪПРУГИТЕ СИ 

в кабинета, които впоследствие остават 
доволни и са благодарни на половинките си. 
Но знаете ли колко мъки им е струвало на 
тези жени да убедят съпрузите си да по-
сетят не точно мен, а въобще някой зъ-
болекар. Повярвайте ми, аз знам, а и са-
мите мъже по-късно споделят с мен колко 
трудно са се решили да отворят вратата 
на кабинета ми. Суетата и либералното 
мислене помагат най-много в търсенето на 
по-добро решение за здравето. А здравето 
е най-важната предпоставка човек да се 
чувства щастлив, красив и харесван.
Днешните жени са

МНОГО ПО-ЗАГРИЖЕНИ 
ЗА ЗДРАВЕТО СИ 

от мъжете. Навикът да се посещава ре-
довно лекар е много по-присъщ на нежната 
половина на човечеството. Мъжете ходят 
на лекар само когато ги боли нещо или ко-
гато жените им ги принудят. Това оба-
че не се дължи толкова на малодушието 
им, колкото на по-ниската им здравна кул-
тура. Мъжете сякаш остават безучастни 
към всякакви здравни кампании – не се ин-
тересуват от месеците на безплатни пре-
гледи или от профилактичните мероприя-
тия за запазване на детските зъби здрави 
например. Поверили са грижата за децата 
изцяло в ръцете на майките, затова досе-
га нито едно дете не е доведено при мен 
на профилактичен преглед от баща си. С 
това искам да подчертая, че нежеланието 
от страна на мъжете да ходят на зъбо-

лекар не се диктува толкова от финансо-
ви притеснения, а от крайна незаинтересу-
ваност (зъболечението на децата до 18-го-
дишна възраст е почти безплатно). Наблю-
давал съм и още един феномен – когато
една майка остане доволна от моите уме-
ния на зъболекар, тя непременно води след
това и детето си. Мъжете в тази ситу-
ация са в ролята на деца – предпочитат
да изпратят първо жена си да „тества“
зъболекаря и чак след това и те самите
отиват при тествания зъболекар. 

И ДВА НЕДОСТАТЪКА

Жените са по-емоционални като па-
циенти. Например възприемат като

упрек всеки мой съвет за подобряване на
устната хигиена. Всяка поставена диагно-
за и план на лечение в женските уши зву-
чат изключително тревожно. Те приемат
много сериозно всяка моя дума и затова
ми се налага много да внимавам какво, а
понякога и как го казвам.Често е нужен
специален подход,за да не се притесни из-
лишно пациентът, а при емоционалните
пациенти това е още по-трудно.

Жените са и често по-разсеяни. Ряд-
ко им се случва да забравят за за-

писан час, но често забравят да вземат
рентгеновата си снимка от вкъщи на-
пример. По-често закъсняват или идват
по-рано, но това са дребни неща.
Като цяло жените са по-добрите па-

циенти не само защото са по-търпели-
ви, безстрашни, суетни и загрижени за
здравето си и за това на децата си, но
и защото много по-често идват веддри и
усмихнати в кабинета ми. 

Ако проявявате желание лично да се убедите в способностите на д-р Пешев като стоматолог, а не само да четете статиите му, можете да се обадите на 

телефони: 02/952-27-55 или 0889/983-959, за да си запишете час за посещение. Кабинетът се намира на бул. „Ген. Тотлебен“ №89, вх. „Б“, ет. 1. Дано да ви е наблизо!
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Т
емата за депресиите е малко тъж-
на, каквито са и самите депресии.
Затова за тях не може да се пише
весело и забавно. Трябва да се пише

поне малко по-сериозно, с чувство на ува-
жение и съпричастност към страдащите
от тях. Употребявам множествено чис-
ло, тъй като депресиите са много видо-
ве – като етиология, тежест, протичане,
склонност към рецидивиране, свързаност
или не с външни или вътрешни фактори.
Например при тревожните разстройства,
които са особено актуални днес, почти
винаги присъства и депресивност. Според
едно проучване от 20 до 90% от пациен-
тите с паническо разстройство, агорафо-
бия и генерализирано тревожно разстрой-
ство покриват също и критериите за го-
лям депресивен епизод. От друга стра-
на, при всяка депресия в различна степен
се среща и тревожност, която може да
стигне до тежка ажитация. Определяне-
то на симптомите при смесените раз-

стройства е особено важно за правилна-
та диагностика, а оттам и за правилно-
то лечение.    
Депресията е толкова разпространено 

психично разстройство, че статистиче-
ските данни са дори стряскащи. Макар 
и цифрите да са различни, според пове-
чето автори голям процент от хората 
на планетата боледуват от депресия – 
различна по вид и тежест. Да!

СЪВРЕМЕННИЯТ ЧОВЕК 
ЧЕСТО Е ТЪЖЕН 

особено този в по-развитите страни. 
Може би това е успокояващо за тези, 

които знаят, че имат депресия и се ле-
куват, но много повече са хората, кои-
то просто не подозират, че боледуват,
а някои от тях за нищо на света не
биха потърсили помощ от специалист.
Или биха се обърнали към личния си ле-
кар, към невролог или към друг лекар спо-
ред спецификата на телесните си оплак-
вания. В никакъв случай не и към психи-
атър. Не само защото не подозират, че
може би става въпрос за психично раз-
стройство, но и поради все още същест-
вуващи предразсъдъци и срам от това да
се потърси психиатрична помощ. Сякашкаш
мозъкът няма право да боледува катоато

ч а с ъ т  н а  п с и х о т е р а п е в т а

а д-р Секулов – или сериозно, или нищо, както се казва. Не защото той е пре-
калено сериозен – това ние от „Бела“ даже не го знаем, защото сме разговаря-

ли с него само по телефона. Но гласът му и начинът, по който говори за работата 
си, са достолепни. Този човек респектира дори през телефонната слушалка. Но пък 
ако имате сериозен проблем, можете да му се доверите. На нас ни го представиха
като един от най-добрите в областта си. Биографията му също „звучи“ надеждно. 
Д-р Секулов завършва медицинския факултет на ВМИ – София през 1972 г. Спе-
циализира психиатрия в психиатричната клиника на ВМА–София от 1973 до 1976 
г. Получава специалност по психиатрия през 1977 г. От 1979 г. до днес работи в 
Диспансера за психични заболявания в столицата. Професионалните му интереси 
включват терапия на психотични и невротични разстройства (депресии, страхови 
и тревожни разстройства), съдебна психиатрия и правно-психиатрични пробле-
ми. Д-р Секулов има богат опит като изследовател в клинични проучвания. Член е 
на Българската психиатрична асоциация и на сдружение „Частна психиатрия“. По-
молихме го да напише текст за рубриката „Часът на психотерапевта“ (да „замес-
ти“ психотерапевта Ина Илиева за „мъжкия“ ни брой) по възможно най-баналната 
тема – за депресиите, но по небанален начин. Оказа се, че силата му е не само в ле-
куването, но и в писането.

САМОЛЕЧЕНИЕТО 
НЕМИСЛИМО

„СТЕГНИ СЕ!“ ИЛИ „ВЗЕМИ СЕ В РЪЦЕ!“ 
СЪЩО НЕ ПОМАГАТ

Депресиите          
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В ПО-ТЕЖКИТЕ СЛУЧАИ 

та му е понижена, склонен е да се усамо
тява и да избягва контакти дори с тези,
които са му най-близки. Често хората го
дразнят, отегчават, чувства се вътреш-
но неудовлетворен и недоволен от себе си
и от околните. Нищо не го радва, загубил 
е способността да изживява удоволствие
от любими занимания, обърнал е гръб на
предишните си хобита, понякога дори не
чете и не гледа телевизия. А в нашето
телеманско време, когато хората са склон-
ни да седят едва ли не през цялото си
свободно време пред телевизора, отказът
да се гледа телевизия за мен е смущаващ
сигнал, знак, че с този пациент става
нещо сериозно. Самооценката е понижена,
появява се чувство за малоценност, болни-
ят става неуверен в себе си, нерешителен,
плах, не може да предприеме нищо ново,
във всичко вижда само рисковете, поняко-
га не може да започне дори елементарна
дейност, свързана с поддържането на жи-
лището си или личната си хигиена. В по-
тежки случаи могат да се появят изживя-
вания за вина, мисли за собствена безполез-
ност, песимистична нагласа към бъдещето,
идеи за безсмислие на живота, себеувреж-
дане или мисли за самоубийство. 
Много характерни за депресията са 

СОМАТИЧНИТЕ 
(ТЕЛЕСНИТЕ) СИМПТОМИ 

които са доказателство за нейното би-
ологично естество. Това са преди всичко
разстройство на съня с типичното ранно
събуждане; потиснат апетит със загуба
на тегло; потиснато либидо и почти пъл-
но прекъсване на сексуалната активност. 
Разбира се, не е задължително да при-

състват всички изброени по-горе симпто-
ми, може да са налице само част от тях,
за да се постави диагнозата „депресия“.
А може да не се установи нито един от

ДЕПРЕСИЯ БЕЗ ДЕПРЕСИЯ 
(DEPRESSIO SINE DEPRESSIONE) 

на де-
тома-
тични 
вуват 
телес-
но не-
тър-

си консултации при различни специалисти. 
Всички те го успокояват, че му няма 
нищо, че е здрав, но той не се чувства 
здрав и продължава да търси помощ, да 
прави изследвания, които също не доказ-
ват никакво заболяване. В подобни случаи 
някои медици се дразнят, отегчават, ми-
слят дори, че пациентът симулира. Това 

правят понякога и близките на болния – 
смятат, че се глези, че е станал хипохон-
дрик, като влагат в това упрек, раздраз-
нение и негативна оценка. Всъщност

ХИПОХОНДРИЯТА Е ПРОЯВА 
НА ДЕПРЕСИЯ 

Тя е съществен депресивен симптом и
никой не би избрал да стане хипохондрик,
ако не страдаше от депресия. В подобни
случаи по-доброжелателните близки съвет-
ват „Стегни се!“ или „Вземи се в ръце!“,
като не си дават сметка за това, че чо-
векът е болен, че не може да изпълни съ-
ветите им, че самият той най-много би
желал да се промени. За съжаление по-чес-
то обвиняваните в симулация са жените,
може би защото се смята, че това по-по-
вече им „подхожда“ – такава е общест-ст-

всеки друг орган в човешкия организъм!всеки

В ПО-ТЕЖКИТЕ СЛУЧАИ 
проявите на депресията са толкова из-
разени, че не биха могли да останат не-
забелязани дори от околните. Тогава бо-
лният не само се чувства, но и изглежда
потиснат, тъжен, със забавени движения
и говор, разсеян, с нарушена концентра-
ция на вниманието, непродуктивен в ра-
ботата си. Уморява се лесно, активност-
та му е понижена склонен е да се усамо-

тях, както е при т. нар.

ДЕПРЕСИЯ БЕЗ ДЕПРЕСИЯ 
(DEPRESSIO SINE DEPRESSIONE((

наричана още ларвирана или маскиран
пресия. При нея депресивната симпт
тика е скрита под предимно сомат
оплаквания и е възможно да съществ
само отделни неясни симптоми на т
ни болки, които често са достатъчн
приятни, за да накарат болния да 
си консултации при различни специали

Балкански синдром
За съжаление тези предразсъдъци са характерни за балканските народи, какъвто 
е и нашият, и са актуални дори сега, когато в развитите и цивилизовани стра-
ни хората все повече се обръщат към своя вътрешен свят и се опитват да го
усъвършенстват и хармонизират. Там е въпрос на престиж човек да се грижи за 
психичното си здраве. А у нас все още не.

НЕ ТРЯБВА ДА СЕ НАДЦЕНЯВА 
РОЛЯТА НА ПСИХОАНАЛИЗАТА

(НЯКОИ ПАЦИЕНТИ НАСТОЯВАТ ДА 
ИМ СЕ ПРАВИ ТАКАВА), ТЪЙ КАТО И

ТЯ Е НЕПОДХОДЯЩА В ПОВЕЧЕТО
СЛУЧАИ НА ДЕПРЕСИЯ.
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ената нагласа. А може би и венат
защото повечето мъже/съпрузи защ
не са достатъчно чувствител-
ни към вътрешния, емоционалния 
свят на своите партньорки, не 
се интересуват от него или не
подозират, че такъв съществу-
ва. Подобно е отношението на
много мъже и към собствения им
психичен живот, което обяснява
и факта, че 

МЪЖЕТЕ МНОГО 
ПО-РЯДКО ТЪРСЯТ ПОМОЩ 

при депресивни състояния. Ако го напра-
вят, тогава наистина става дума за мно-
го сериозна депресия. Спомням си един 
случай, когато при мен дойде млад мъж 
със сериозна професия и обществено по-
ложение, женен. Той имаше тежък депре-

сивен епизод със сериозни суицидни тен-
денции (мисли за самоубийство), но отка-
за да изпълни назначената антидепресив-
на терапия, тъй като жена му забрани-
ла това. Казала му: „Сами ще се спра-
вим с проблема, защото сме задружно се-
мейство!“ Не зная какво е станало след 
това, но известно време очаквах някаква 
информация с много напрежение и страх, 
породен от мой предишен опит с подобни 
пациенти. Спомням си аналогичен случай 
с млада жена, чийто съпруг се противо-
поставяше на лечението с антидепресан-
ти – тя загина, скачайки от висок етаж 
на една сграда. 
Практиката показва, че 

ДЕПРЕСИЯТА СЕ ЛЕКУВА УСПЕШНО 
независимо от нейната тежест и видо-
ва принадлежност. Депресивно болният 
може да бъде изваден от непоносимото 
страдание (което остава непознато и 
непонятно за здравите).
За съжаление поради небрежност, скру-

пули, некомпетентност и лоша диагно-
стика много често пациентите идват 
при подходящия специалист късно, когато 

депресията е хронифи-
цирала и е станала ре-
зистентна на лечение.

Дори тогава може да се
постигне успех, но мно-
го по-бавно и трудно. За

щастие съвременната пси-
хофармакология предлага бо-

гат избор от антидепресанти,
с които може да се възстано-

ви здравето и пациентът да се
върне към нормалния си живот поч-

ти без никакви нежелани ефекти от ле-
карствата. Разбира се, лечебната схема
трябва да се направи от опитен специ-
алист, тъй като не е достатъчно само
да се избере подходящият антидепресант,
но и неговата доза, която се променя във
времето, както и антидепресантът да се
съчетае с други помощни и симптоматич-
ни средства, повлияващи безсънието, на-
прежението, тревожността и прочее. 

САМОЛЕЧЕНИЕТО Е ГРЕШКА

Принципът „една съседка пие това ле-
карство и каза, че е много хубаво и по-
мага“ не работи при лечение на депреси-
ите. Няма добри и лоши лекарства, има
подходящи и неподходящи лекарства, а
изборът им винаги трябва да бъде съо-
бразен с конкретния случай, с особено-
стите на болестта и дори на личност-
та. Комплексното биологично (с медика-
менти) психотерапевтично третиране на
депресията е препоръчително и се прак-
тикува от повечето психиатри. Колко-
то по-изявени са биологичните (телесни-
те) черти на болестта, толкова по-го-
ляма е ролята на биологичните методи
на лечение и обратното – колкото по-
вече са психогенните (преживелищни) ха-
рактеристики, толкова по-голям е ефек-
тът от психотерапията. Тя е индивиду-
ална, най-често когнитивно-поведенческа.
Не трябва да се надценява ролята на
психоанализата (някои пациенти настоя-
ват да им се прави такава), тъй като
тя е неподходяща в повечето случаи. 
Ако смятате, че вие или ваш близък

страда от депресия, не се колебайте да
потърсите помощта на специалист пси-
хиатър. Колкото по-рано започне лече-
нието, толкова по-бързо ще постигнете
желаното оздравяване и ще си въррнете
радостта от живота.

Ако в горните редове разпознавате нещо от себе си, ако скрити мисли и чувства провокират тре-

вожни въпроси, когато четете тази статия, ако с вас се случва нещо подобно, съберете кураж и се 

свържете с д-р Веселин Секулов, който е началник на Консултативно-диагностично отделение при Об-

ластния диспансер за психични заболявания със стационар – София (ул. „Екзарх Йосиф“ № 59). Теле-

фонът за контакт там е 02/981 27 37. Ако предпочитате, можете да потърсите доктор Секулов и в 

частния му кабинет на бул. „Македония“ № 16 (тел.: 02/851 78 24 и 0897/993-793). Той ще ви приеме с 

удоволствие, но само ако предварително сте си записали час.

МЪЖЕТЕ МНОГО ПО-РЯДКО 
ТЪРСЯТ ПОМОЩ ПРИ ДЕПРЕСИВНИ
СЪСТОЯНИЯ. АКО ГО НАПРАВЯТ,
ТОГАВА НАИСТИНА СТАВА ДУМА 
ЗА МНОГО СЕРИОЗНА ДЕПРЕСИЯ.

DERMACOL MAKE-UP COVER 
Легендарният силно покривен фон дьо тен ще 

ви осигури перфектно покритие на всичко, за 

което можете да си помислите: кръгове под 

очите, пъпчици, петна и т.н.

Съдържайки 50% цветни пигменти, той е не-

видимо оръжие в борбата срещу кожните не-

достатъци. Може да играе успешно ролята на 

основен грим – нанесен в малки количества на 

тънък слой, той скрива недостатъците и из-

равнява тена на кожата. Незаменим е и с ка-

чествата си на коректор – за покриване само 

на определени недостатъци. 

Благодарение на състава си той е устой-

чив дори и към морската вода. Разработен в 

осем цветни нюанса, стои прекрасно и гаран-

тира безупречен грим. Идеално средство за 

професионален грим – при фотосесии, филмови

снимки или където настроението ви отведе!

Официален вносител „Ралица“ ООД:

1463 София, ул. „Хан Аспарух“ 35

тел. 02/ 980 33 15, факс 02/980 48 99

e-mail: dinpg@techno-link.com



За записване за прегледи и за повече информация можете да се обадите на телефони: 02/ 960-49-50 и 943-43-98

Oсе извършват демонстрации на тема: „Подмладяваща 
и ревитализираща процедура с конците Happy Lift™“ –

ТЕХНИКА С МИНИМАЛНА ИНВАЗИВНОСТ 

за репозициониране и ревитализиране на отпуснати тъкани 
в зоната на лицето, врата и цялото тяло. 
Д-р Джиро Акардо, световноизвестен италиански пласти-
чен хирург, член на италианската Асоциация по пластична, 
реконструктивна и естетична хирургия и представител на
Promo Italia International S.r.l., беше сред първите лектори и 
демонстратори на иновационната техника. 

ПРОЦЕСЪТ НА СТАРЕЕНЕ 

НА ЛИЦЕТО

Когато тъканите на лицето започнат да се отпускат с 
напредване на възрастта, много хора жадуват да възвърнат 
блясъка на своята младост. Понякога те искат съвсем леки 
промени, които да освежат изгледа им, без да се налага ця-
лостна промяна на чертите на лицето. Повечето хора из-
питват страх да се подложат на хирургична интервенция. 
Това е основната причина, поради която в областта на ес-
тетичната медицина и хирургия се разработват по-леки и 

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩА 

ТАЗИ ПРОЦЕДУРА

За тези от вас, които все още нямат толкова сил-
но увисване и отпускане на лицевите мускули и кожа-

та на лицето.
За тези, които се страхуват от продължителните ин-
тервенции, тежкия постоперативен период и белезите.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ 

ТЕЗИ КОНЦИ?

Конците Happy Lift са резорбиращи се, притежават миниа-t

тюрни кукички и са проектирани специално за лифтинг и
фиксиране на меките тъкани.
При техниката на поставяне се повдигат и репозициони-
рат тъканите, без да се променят оригиналните черти на
лицето, при което не са необходими разрези или възли в
краищата им.
Предимството на този тип конци е, че те се резорбират
за 2–3 месеца, през който период на тяхно място се фор-
мира собствена фиброзна тъкан. Това гарантира и по-про-
дължителен ефект на процедурата, извършена с тях.

т септември 2007 г. в операционната на Многопро-
филна болница за активно лечение „Вита“ периодично 

неинвазивни процедури.

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩА

Лифтинг с Лифтинг с Happy LiftHappy Lift  
в болница „Вита“в болница „Вита“БЕЗ БЕЛЕЗИ! БЕЗ СИНИНИ И ОТОЦИ! БЕЗ СИЛНИ БОЛКИ!
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ФОЛКЕР ШЛЬОНДОРФ

ЗвездиЗвездиЗвезди

Фолкер Шльондорф е роден 
във Висбаден, но прави 
първите си стъпки в ки-
ното във Франция. Имен-

но там се запознава със сценариста 
Жан-Клод Кариер, негов дългогодишен 
приятел и сътрудник. Двамата заед-
но пишат сценариите на считани от 

мнозина за невъзможни за екранизиране
романи като „Тенекиеният барабан“ на
Гюнтер Грас и „По следите на изгу-
беното време“ на Марсел Пруст, пре-
върнал се във филма „Една любов на
Суан“. „Много често най-добрият диа-
лог, който можеш да проведеш, е тозитози
с книга или с филм – споделя Шльон-ьон-

ГОЛЯМ РЕЖИСЬОР И ГОЛЯМ КЪСМЕТЛИЯ
от Ивайло ТОДОРОВ                Д

алко е клиширано да казваш, че киното е голямата страст на
някого, но когато го казваш за Ивайло, звучи на място. По-
вече от 12 години той се занимава с кино – и професионал-

но. В началото бяха радиостанциите, пробвал се за крат-
ко и в няколко кабеларки, но май най-добре се чувства,

когато пише за кино и за неговите звезди в „Бела“. Любимите му ленти са „Амери-
кански прелести“, „Властелинът на пръстените“, „Малки деца“... Е, при липса на до-
бри филми днес той винаги се връща към някоя класика – на Фелини, Кубрик, Хич-
кок, Форман... 
Когато става въпрос за актьори и актриси, ние не си правим труда да ровим в мре-
жата за информация. Иво винаги е насреща да ни каже как се „превежда“ някоя от 
татуировките на Анджелина Джоли и на колко точно години е забременяла Мишел 
Пфайфър.

КОГАТО СТАВА ВЪПРОС ЗА ГЕРМАНСКИ 
РЕЖИСЬОРИ, ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА

АСОЦИАЦИЯ Е ВИМ ВЕНДЕРС ИЛИ В
ПО-НОВО ВРЕМЕ – ФАТИХ АКИН. НО 
ЧОВЕКЪТ, СЧИТАН ЗА ОСНОВНА ФИГУРА 
В НОВОТО ГЕРМАНСКО КИНО, БЕЗСПОРНО 
Е ФОЛКЕР ШЛЬОНДОРФ. ИМЕННО 
БЛАГОДАРЕНИЕ НА ПОСТИГНАТОТО 
ОТ НЕГО МНОГО ГЕРМАНСКИ 
КИНЕМАТОГРАФИСТИ УСПЯХА ДА ПРОБИЯТ 
НА СВЕТОВНАТА КИНОКАРТА. САМИЯТ 
ШЛЬОНДОРФ Е ПЪРВИЯТ ГЕРМАНСКИ 
РЕЖИСЬОР СЪС „ЗЛАТНА ПАЛМА“ ОТ 
ФЕСТИВАЛА В КАН ЗА „ТЕНЕКИЕНИЯТ 
БАРАБАН“, НОСИТЕЛ Е НА „ОСКАР“ И 
НА НАЙ-ПРЕСТИЖНИЯ ФРЕНСКИ ОРДЕН 
„КАВАЛЕР НА ПОЧЕТНИЯ ЛЕГИОН“.
ТОЙ БЕШЕ СПЕЦИАЛЕН ГОСТ НА 12-ИЯ 
СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ, КЪДЕТО 
ПРЕДСТАВИ НОВИЯ СИ ФИЛМ „УЛЖАН“ 
– НЕОБИКНОВЕНА ЛЮБОВНА ИСТОРИЯ 
МЕЖДУ ФРАНЦУЗИН И МОМИЧЕ ОТ 
КАЗАХСТАН.
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дорф. – Така навлизаш надъл-дорфд
боко в живота на другите, но бокоб
само при положение, че фил-с
мът или книгата са добри. м
Е, 90 процента са боклуци и Е
не ти казват нищо истинско. н
Останалите 10 процента оба-О
че са много важни. Мисля, че ч
за нас, хората, търсенето на 
истината е нещо много ва-
жно – като въздуха, храната 
и водата. Това ме запали по 
киното като млад и досега е 
основно за мен.“
Като всеки голям режисьор 

той има привилегията да ра-
боти със звезди от ранга 
на Джеръми Айрънс, Орнела 
Мути, Дъстин Хофман, Ели-
забет Шу. Не питае особе-
но добри чувства единствено 
към Ален Делон, чийто звез-
ден статут замалко да прова-
ли снимките на „Една любов 
на Суан“. Самият Шльондорф 
ми признава, че сега най-труд-
но свиква със сериала „От-
чаяни съпруги“, който трябва 
да гледа заедно с 16-годишна-
та си дъщеря всяка седмица. 

– В началото на кариерата 

си поставяте няколко опе-

ри във Франция и Германия. 

Каква е връзката ви с опера-

та и музиката?

– Има доста прилики между 
филма и операта. И при две-
те музиката е в основата на 
пораждането на емоции. Спо-
ред мен през XIX в. опера-
та е била това, което е днес 
филмът. Театърът е верба-
лен, киното е интуитивно – 
там много неща се случват 
на подсъзнателно ниво. Беше 
ми интересно да работя на 
сцена, но исках да правя нещо 
определено и това беше кино. 
Така и не успях да се спогодя 
с операта. Тя е различна ре-
лигия – не е моята.

– Много от вашите филми 

имат политически подтекст. 

До каква степен смятате, 

че един режисьор трябва да 

представя своите политиче-

ски идеи в творчеството си?

– Били Уайлдър веднъж ми 
каза, че няма нищо лошо да 
имаш политически убежде-
ния, но ако ги демонстрираш 

в един филм, можеш да из-
губиш публиката. Мисля, че
той е много мъдър. Трябва да
правиш филми обаче с поли-
тическо съзнание. Аз съм ма-
ниак на тема вестници. Из-
читам ги и искам да разбера
какво се случва всеки ден. На-
времето ние израснахме в из-
ключително аполитична среда.
След това политиката ста-
на прекалено обсебваща, но
сега е изместена от икономи-
ката. Като че ли няма нуж-
да да прокарваш политически
лозунги във филмите. Дори в
„Изгубената чест на Катари-
на Блум“ (един от първите ше-

дьоври на Шльондорф, направен

съвместно с неговата съпруга

режисьорката Маргарете фон

Трота – бел. ред.) важни бяха 
не политическите идеи, а са-
мите хора. 

– Вие сте един от поддръж-

ниците на Ангела Меркел. С 

какво ви спечели тя?

– С Ангела се познаваме още 
от падането на Берлинската
стена. Аз я харесвам като чо-
век. Политически тя е точно
обратното на идеите, които
аз винаги съм защитавал (тя

е християндемократ, а той е со-

циалдемократ – бел. ред.). Ми-
сля, че най-важна е личност-
та, а не партията. А Ангела
е много добър човек. Пробле-
мът е, че се превърна в поли-
тик. (Смее се.)

– А имате ли активна пози-

ция по отношение на пробле-

мите в Германия – например 

стачките на железниците?

– Мисля, че стачката е нор-
мална част от живота. Има
борба и от нея има резултат.
Това за мен не е проблем. Хо-
рата имат право да стачку-
ват. След това всеки може
да си продължи по пътя, но
със самочувствието, че има
силата сам да влияе на жи-
вота си. Не мисля, че има-
ме кой знае какви проблеми
в Германия, освен че всеки се
оплаква постоянно.

– Мислите ли, че има прили-

ки между жената министър-

председател и жената режи-

сьор?

– Жените правят много от
нещата по-добре от мъжете,
защото са по-подвластни на
емоциите. Тази мъжка вмани-
аченост да разделяш чувства
от емоции може да доведе до
ужасни неща. От друга стра-
на, не е вярно, че жените ре-
шават всичко на база на сво-
ите чувства. Тези, които аз
познавам, не показват пред
всекиго чувствата си и най-
важното – не позволяват чув-
ствата да влияят на взима-
ните от тях решения. Всич-
ко е въпрос на его и суета,
особено в политиката, но и в
киното. Колкото по-малко са
егото и суетата на един чо-
век, толкова по-добър филм
ще направи и толкова по-до-
бър политик ще стане. Ми-
сля, че жените могат да кон-
тролират това по-добре от
мъжете. Те нямат това па-
губно мачовско поведение.

– Една жена има особено мяс-

то в живота ви – режисьор-

ката Маргарете фон Трота, 

ваша съпруга в продължение 

на 20 години. Бихте ли рабо-

тили с нея отново?

– Не, мисля, че всичко меж-
ду нас стигна до логичния си
край. Когато Маргарете запо-
чна да прави собствени фил-
ми, двама режисьори в семей-
ството станахме прекалено
много. Винаги има съревнова-
ние в света, дори и между съ-
прузите. Срещаш някой друг,
който е по-добър от този, с
когото сте били досега. Лю-
бопитни сте, въодушевява-
те се... Ние с Маргарете сме
приятели, но едва ли ще ра-
ботим повече заедно. Дори не
можем да си говорим повече
за филми. Аз не мога да го-
воря за нейните филми. Не
зная дали тя може да говори
за моите.

– А има ли някой актьор или 

актриса, с които бихте иска-
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Малкият герой 

на ТЕХНОПОЛИС 
СЕ КАЗВА ЗНАЙКО

Журито на конкурса за име на ге-
роя, обявен през ноември 2007 г., 
избра Знайко сред конкуренцията 
на огромен брой предложения. За 
двата месеца бяха получени повече
от 80 000 предложения. 
Актьорите от шоу „Комици-
те“, които участваха и в жури-
то на конкурса, връчиха награди-
те на победителите. Голямата на-
града, ваучер за покупка на техни-
ка на стойност 3000 лв. от ТЕХ-
НОПОЛИС, получи лично от Любо

ков Атанас Янев. Други пети-
ма участници в конкурса спече-
лиха ваучери за покупки от ТЕХ-
НОПОЛИС на стойност 200 лв. – 
Светлана Стефанова, Иво Копев,
Александър Джорев, Константин 
Макариев и Соня Каракашева.
Избраното име Знайко е предложе-
но от 260 участници. Сред най-
често предлаганите имена са Поли, 
Техно, Роби, Сръчко и др. „Избрах-
ме името Знайко, защото то е
символ на нашата политика към 
клиентите – ние осигуряваме ква-
лифицирани и знаещи консултанти,
които могат да помогнат на по-
сетителите в ТЕХНОПОЛИС да
изберат бързо и лесно своите по-
купки“ – каза Златина Шиваро-
ва, мениджър „Реклама“ на ТЕХ-
НОПОЛИС. 

„Индезит“ с двама 

нови мениджъри
Назначението на Каролина Христо-
ва и Георги Георгиев е част от ини-
циативата „Мениджър за един ден“ 

Kаролина Христова от XI „б“ 
клас на италианския лицей в Гор-
на баня „Дамиани“ и Георги Геор-
гиев от IX „б“ клас на Първа ан-
глийска езикова гимназия са нови-
те попълнения в екипа на итали-
анската компания за бяла техника, 
които ще помагат за работата 
на офиса през целия ден. Назначе-
нието е част от инициативата
„Мениджър за един ден“, която 
се провежда вече за седма поред-
на година. Тя дава възможност на
ученици от цялата страна да пре-
живеят един реален работен ден 
на представители на бизнес среди-
те, държавните институции и не-
правителствените организации. 
Алена Георгиева, директор на „Ин-
дезит къмпани“ за България и Бал-
каните, запозна младите мениджъ-
ри с екипа на компанията, както 
и с нейните дейност и продукти.
Екипът на компанията организи-
ра работно посещение за Кароли-
на и Георги във веригите магазини,

вносители и дистрибутори на бяла
техника в България – „Технопо-
лис“, „Техномаркет“ и „Зора“. Така
те имаха възможност да се докос-
нат до продуктите „Индезит“ и 
„Хотпойнт–Аристон“ и едновре-
менно да разберат повече за пазар-
ните сегменти и ценовото позици-
ониране на марките.

В края на работния ден всички 
деца, участвали в инициативата,
присъстваха на церемонията по за-
криването на инициативата заедно 
с организаторите и партньорите 
на инициативата. 

р
Малкият геройлкият Нейк

Шарени новиниар н н нарарр

ли да работите отново?

– Моята привилегия е, че –
винаги мога да разчитам на 
новото поколение актьори. Не 
изпитвам носталгия към ак-
тьорите, с които съм рабо-
тил преди години. Сред тях 
наистина има таланти като 
Улрих Матис и Бибиана Бе-
глау, с които съм снимал по-
следните си няколко филма. 
Също и французинът Филип 
Торетон от „Улжан“, с кого-
то пак се надявам да снимам 
през лятото в Париж. Колко-
то повече започвате да опоз-
навате актьорите си, толко-
ва повече искате да работи-
те отново с тях.

– А с кой актьор сте постиг-

нали най-ползотворно сътруд-

ничество?

– След „Смъртта на тър-
говския пътник“ винаги бих 
работил отново с Дъстин 
Хофман. Той е много специ-
ален. Също и с Джон Малко-
вич. С него сме работили ня-
колко пъти и при всеки след-
ващ проект първо търся роля 
за него. Просто, когато той 
е наоколо, се чувствам добре. 

– Снимате в различни стра-

ни и на различни езици, а по-

следният ви филм „Улжан“ е 

заснет в Казахстан. По-лес-

но ли е за вас да работите в 

чужбина?

– Аз се чувствам добре на-
всякъде. Но езикът е голям

проблем. Навсякъде мога да го-
воря на английски, но просто
не ми идва отвътре. Когато
работя с германски екип, се
чувствам по-комфортно и ре-

зултатът е по-добър. Защото
не само слушаш самите думи,
но усещаш техния подтекст.
Затова най-добрите филми на
Бергман са на шведски, а на
Бунюел – на испански. 

– А как се чувствахте в Хо-

ливуд?

– Никога не съм се чувствал 
изкушен да работя там. Пом-
ня, че след получаването на
„Оскара“ за „Тенекиеният бара-
бан“ бях в басейна на хотела
и всеки ми казваше, че трябва
да остана в Холивуд. Аз каз-
вах: „Не, сега вече съм извес-
тен. Мога да правя, каквото
си искам, дори филм на ливан-
ски.“ Харесва ми да живея в
Ню Йорк, но не и да работя
там. След „Смъртта на тър-
говския пътник“ живях там
известно време и направих ня-
колко филма. Но да бъда ин-
тегриран в този свят, въобще
не ме въодушеви. Ако ми пред-
ложат вила в Бевърли Хилс,
ще им кажа: „Не, благодаря!
Предпочитам апартамент в
Ню Йорк или в Берлин.“

– Какъв е Фолкер Шльон-

дорф – щастлив режисьор или 

щастлив съпруг и баща?

– Щастлив човек и гголям
късметлия.

Фолкер Шльондорф и Жан-Клод Кариер се срещнаха в София, за да си при-

помнят моменти от своя творчески процес през годините и да предста-

вят новия си съвместен проект

Кадър от „Улжан“
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Б
еше петък, пети декември – така е
останала тази дата в паметта ми,
годината мога да я открия лесно по
тези признаци, но не това е важно

– или 2003, или 2004 г. беше. Запомних я,
защото за първи път ми се случваше та-
кова нещо, а бях слушал безкрайни авто-
матизирани фрази за силата на изкуство-
то, за силата на песента, за липсата на
граници там, където стъпва божестве-
ното. Участниците в тази история, дос-
тойна за социологическо изследване, може
би са най-безпристрастните проби за

СИЛАТА И МАГИЯТА НА ПЕЕНЕТО 
Случи се в Чикаго, където живея от

почти шестнадесет години. Вече издавах
собствен вестник и се готвех да пус-
на и първия брой на собствено списание.
А за целта трябваха средства – и от-
ново се качих на таксито. Този път не

на мое собствено, а на таксито на един 
приятел, който току-що си беше купил 
бензиностанция и това не му позволява-
ше да работи в събота и неделя, тъй 
като трябваше да сменя на касата своя 
работник. Та заради това ми даваше не-
говото такси през тези два дни.
Сами по себе си тези две вечери – пе-

тък и събота – са магически в Чикаго. 
Особено след средата на ноември, кога-
то във въздуха се 

ПОНАСЯ УХАНИЕТО НА ИДВАЩОТО 
РОЖДЕСТВО 

Когато мъглата и постоянното мартен-
ско време на Средния запад се разполага-
ха в равнините – от Охайо до Небраска 
и от Мичиган до Индиана, – а властното 
му поведение сякаш се целеше точно в ду-
шите и настроението на хората. Тогава, 
в края на седмицата, Чикаго ставаше един 
панаир за прогонване на скуката. След де-
вет часа вечерта от двете западни магис-
трали към центъра се понасяха хиляди ав-
томобили с подпийнали и дрогирани амери-
канци от предградията. Сиреч от селата 
около Чикаго, както ги наричахме помеж-
ду си. И целта беше тези две нощи да се 
превърнат в забавление. До сутринта!
Паркираха по странични улици, задни 

дворове, полулегални паркинги и взима-

ха таксита до целта на удоволствията,
с които световния мегаполис го позна-
ват по целия свят. Обикновено пътува-
нето не продължаваше повече от дваде-
сет минути. Време, както се оказа, дос-
татъчно, за да стане „магията“.
В тези вечери почти никога или

РЯДКО СЛУШАХ РАДИО 
в таксито и винаги когато съм го включ-
вал по нечия молба, се е случвало нещо
интересно – например в центъра на Чика-
го да чуеш стари приятели, интервюира-
ни по Ен Пи Ар (Нешънъл пъблик рейдио),
като поета Георги Белев, който казва с
характерния си глас, че повече никога не
би живял в България, или политолога Иван
Кръстев, който, неизвестно защо, бе ста-
нал за известен период обект на изключи-
телен интерес от страна на някои аме-
рикански журналисти. 
Не помня заради какво бръкнах в жаб-

ката и единственото нещо вътре беше
някаква касета. Бутнах я от скука и
любопитство в жлеба и 

ЛИЛЕТО МЕ ВЪРНА В БЪЛГАРИЯ 
И не само – върна ме в детските ми

години, тъй като на касетата бяха за-
писани освежени парчета от първите єе є
стъпки на сцената.

ДУХОВНИТЕ МЕДАЛИ 
от Йордан ГАНЧОВСКИ               рд

на литературно-критически статии и публицистика. От 1992 г. живее 
в Чикаго, където издава на английски книгите Th e Stone Boat („Ка-
менният кораб“) и Lett ers Sent by Th e Wind („Писма, изпратени по 

вятъра“). През 2000 и 2001 г. е номиниран за поет на годината от Международ-
ното сдружение на поетите в Ню Джърси, САЩ. За 2001 г. получава наградата за 
поезия на същото сдружение. За 2005 г. е отличен с наградата на редакторите на 
Международната библиотека за поезия в Ню Йорк. Главен редактор и издател е на 
един от петте вестника на български в Чикаго – „Златорог“, а от 2005 г. е издател и 
на списание на английски „Чикагчанин“ – отначало на хартия, сега като онлайн из-
дание. Сега обаче е в България – за пръв път след 16 години. Супер, защото иначе 
нямаше да имаме този прочувствен текст за Лили Иванова, за силата на песента.

ордан Ганчовски е издател, поет и литературен критик. Автор е на сти-
хосбирките на български език „Зимна сеитба“, „Нагоре към корена“ и 
на литературно-критически статии и публицистика От 1992 г живее

ОТДАВНА ИСКАМ ДА РАЗКАЖА ТАЗИ 
ИСТОРИЯ ЧРЕЗ БУКВЕНИ ЗНАЦИ 
ОТ УВАЖЕНИЕ КЪМ  ЯВЛЕНИЕТО В 
БЪЛГАРСКОТО ПЕВЧЕСКО ИЗКУСТВО – 
ЛИЛИ ИВАНОВА. СПАЗИХ ТАБУТО,
ЧЕ РАЗКАЖЕШ ЛИ НЕЩО, ПОСЛЕ ТРУДНО ЩЕ 
ГО ВДИГНЕШ В СГРАДА ОТ ДУМИ НА ХАРТИЯ, 
И ЗА ТОВА НЕ Я ЗНАЕ НИТО ЕДИН 
ОТ ПРИЯТЕЛИТЕ И КОЛЕГИТЕ МИ.
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Магията започна. През следващите че-Ма
тири-пет часа – почти до три през но-ти

в к в

др р р ц

А ЛИЛИ ПЕЕШЕ...
Изведнъж разговорът секна, един по

един отпадаха веселите гласове и настъ-
пи тежка, въпросителна тишина. След
това настъпи само тишина и над всички
Лилето въплътяваше божественото из-
куство на песента. А пияните мълчаха и
слушаха толкова внимателно, че тишина-
та беше добила материален израз.
Мълчах и аз.
Въпросът с трезв, плах глас ме изва-

ди от мълчаливото ми предположение за
това мълчание – „Това какво е?“. Казах
им. Не бяха чували. Както очаквах, ес-
тествено.

„А ВИЕ ОТТАМ ЛИ СТЕ?“ 
Слязоха тихи и онемели – нито помен

от наркотици, нито помен от алкохол,
нито помен от безгрижния шум.
Прищявката на съдбата тази вечер

беше да се качват само шумни и пияни.

историята се повтаряше като по ма-
чески сценарий. Влизаха весели, безскру-
лни, необуздани, а напускаха тихи, оне-
ли и щедри. Лили изкарваше с вълшеб-

на пръчка дрогата и алкохола от души-
те им и там се настаняваше 

ТИХОТО ТЪРЖЕСТВО 
НА ИЗКУСТВОТО 

Някои се интересуваха за текста – 
превеждах им. Но явно над текста сто-
еше изпълнението и музиката. Вечното 
изведнъж бе застанало над пресметли-
востта и делника.
Имаше и друг случай – баща и малко 

шест-седемгодишно дете прекъснаха весе-
лия си разговор и потънаха в същото мъл-
чание, в което бяха потънали и предиш-
ните подпийнали компании. И пак същият 
въпрос. Магията беше хванала и тях.
И така докъм четири сутринта. Вре-

ме, когато се чувстваш толкова уморен 
от чикагския трафик, че единствената 
мечтана цел е една бяла възглавница. Не 
и този път – магията беше хванала и 
мен, само че от друга страна.  
Щеше да звучи като

РАЗКАЗ ОТ СОЦРЕАЛИЗМА, 
АКО НЕ БЕШЕ ИСТИНА 

Тази нощ Лили Иванова беше получила
награда, по-голяма от светското разби-
ране за награди. В далечния американски
град беше посяла светлина сред непозна-
ти и неподозиращи за нейното същест-
вуване. Което, разбира се, ражда и не-
минуема тъга.
Изкуството на малкия народ и „малки-

ят“ език може да не са подвластни на
материалното, но са зависими от него. 
И все пак за 

ВСЕЛЕНСКАТА СГРАДА 
пред която са малки и незначителни вся-
какви светски и материални награди, та-
кива знаци са по-реални, дори и да не
знаеш за тях. Ти си направил невъзнагра-
дено добро, взимайки от Божията дарба,
която си взел също без да плащаш.
И колкото повече са такива награди,

толкова повече ще скъсяваме пътя към
доброто и вечното. Неусетно, но сигур-
но и ще ни се напомня, че на този свят
не сме за само хляба насъщний.

щта – се случваше нещо толкова неха-
рактерно и необичайно, че си заслужава
да го знаят и други.
Помня точно мястото, където се качи

първата компания от петима-шестима
души – на „Уебстър“ и „Халстед“. Не
можеше да се разбере кой бе дрогиран и
кой – само пиян: миризмата на марихуана
те подсеща, че може да са комбинирали
удоволствията. Напъхаха се като сарде-
ли и започнахме обикновените разговори
– както винаги все на шега, от онези
с трудовашкия хумор и затворническа-
та лирика. Гръмогласни и весели, колко-
то могат да бъдат гръмогласни и весели
пияни и дрогирани американци.

И 
гич
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Зват империи, са нужни хора като 
него.

Скромността им обаче е толкова голя-
ма, че нито те биха говорили по този 
начин за себе си, нито пък се съглася-
ват другите да използват за тях „голе-
ми думи“.
Господин Мареков е навършил седемде-

сет години, поздравява служителите със 
„Здравейте, младежи“, продължава да се 
труди  и да гледа напред. На 1 януари 
2007 г. се оттегля от поста управител 
на „Мото-Пфое“ след 15 години работа 
на тази позиция и по молба на господин 
Карл-Хайнц Пфое става негов съветник 
за фирмените му дела у нас.

– Господин Мареков, с какво се зани-

мавахте, преди да застанете начело на 

„Мото-Пфое“?

– По образование съм инженер, но само 
няколко години съм работил като ин-
женер и през по-голямата част от вре-
мето съм се занимавал с обслужване и 
търговия на автомобили. Работил съм 
на много места. Като генерален дирек-
тор на „Мототехника“ завърших, така 
да се каже, своя социалистически период 
на развитие. Оттогава са контактите с 
господин Пфое и затова името на фир-
ма „Мото-Пфое“ съдържа и първите две 
срички от името на „Мототехника“.

– Вие сте свидетел на начина, по кой-

то се работеше във вашата област как-

то по времето на социализма, така и във 

времето след промените. Какви са разли-

ките, какво се промени?

– Не може да няма разлика между вре-
мето, когато сме работили при социа-
лизма, и сега, в условията на така на-
речената пазарна икономика. Това са две 
съвсем различни системи на управление 

ръководителите, така и върху изпълни
телите в една фирма.

– Не ви ли беше страх от новия начин 

на работа в условия на демокрация?

– Нямаше страх. Бях работил годи-
ни наред и във външната търговия. Бях
се срещнал с много западни бизнесмени
(макар че не обичам тази дума, предпо-
читам „западни представители на фир-
ми“). Имал съм възможност да пътувам
по света, работил съм и пет години в
Германия. Когато се върнах в България
вече имаше наченки на промяна в систе-
мата, свързани с допускането на частна
инициатива и повече свобода на стопан-
ските ръководители. Указ 56 беше до-
бър законодателен документ за развитие
на пазарна икономика, макар и в начал-
ни форми. Като генерален директор на
„Мототехника“ първата ни работа беше
да разработим концепция за развитието
на „Мототехника“ в условията на пазар-
на икономика. Годината беше 1988. Така
че не бих казал, че ми е било трудно.
Самият факт, че много лесно след това
успях да премина към ръководството на
„Мото-Пфое“, да създам тази фирма за-
едно с господин Пфое и да я ръководя
15 години, го доказва. 

– Защо казахте, че не харесвате дума-

та „бизнесмен“?

– Употребява се за много хора, кои-
то нямат нищо общо с реалния бизнес.
В западните държави тази дума се из-
ползва много рядко. Там хората се ти-
тулуват като предприемачи, ръководите-
ли, президенти, членове на надзорни съ-
вети, на директорски съвети и т.н. Те
си гледат бизнеса и не се сещат да се
наричат бизнесмени. Още по-малко очак-чак-
ват някой друг да ги нарича така. КакКак

ИнтервюИнтервюИнтервю

БОРИС МАРЕКОВ: 

а да се продават автомобили, са 
нужни империи. За да се създа-
ват империи са нужни хора като

на икономиката. И тази основна разлика
оказва днес своето влияние както върху
ръководителите така и върху изпълни-

„ЦЯЛ ЖИВОТ 
СЪМ СЕ ЗАНИМАВАЛ 
С АВТОМОБИЛИ“
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да се обърнем например към дама, коятода 
е начело на много голяма фирма? Сигур-е на
но би трябвало да я наречем бизнеслей-
ди. Но на мен нещо не ми звучи добре.
Аз съм старомоден, защото съм на мно-
го години, може би и това оказва влия-
ние. (Смее се.)

– Вие като какъв се определяте?

– Като човек, живял много години на
този свят и успял да ръководи доста
предприятия през живота си в условия-
та на две коренно различни системи.

– Как се стига до определението „импе-

рия на търговията с автомобили“?

– По повод петата годишнина от съз-
даването на фирмата беше направен
филм, посветен на „Мото-Пфое“. Каз-
ваше се „Осъществената мечта“. Сце-
наристът беше написал това – „импе-
рията Мото-Пфое“. Тогава бях много
против такова определение и му казах,
че е прекалено, но звучеше много добре
и го оставихме. Днес това определение
ни подхожда повече. Имаме представи-
телства в 15 града на страната, пове-
че от 550 души служители, през годи-
ните винаги сме били на първо, второ
или трето място по продажби на авто-
мобили с 10% пазарен дял в стараната.
Питате ме кои са причините за успе-
ха ни? Причините за успеха на „Мото-
Пфое“ са три основни – добрият про-
дукт, ноу-хауто и цялата останала по-
мощ от фирмата майка и лично от гос-
подин Пфое, както и отличният екип,
който успяхме да създадем през години-
те. Без продукт нищо не става. Ако
нямаш ноу-хау и откриваш колелото или
топлата вода в XX или XXI в., също
нищо не става. Ако нямаш екип, който
да работи с чувството, че работи за
фирмата и нейното развитие, пак нищо
няма да се получи. Скоро имах разговор

с един младеж, който ни напусна пре-
ди време. Той ми каза: „Господин Маре-
ков, половин година след като напуснах, 
първо, бях като болен и второ, като се 
обаждах по телефона, казвах примерно: 
„Иванов от „Мото-Пфое“. Това е ем-
блематично. Показва колко е силна при-
надлежността на служителите към на-
шата фирма.

– Кое ви впечатлява най-много от био-

графията на Хенри Форд? 

– За него се казва, че е качил света 
на колела. Харесват ми неговите мисли, 
които намирам за изключителни и някои 
от които могат да се прочетат в на-
шия музей. Очевидно той е бил значима 
личност. Когато бях в музея на Форд в 
Детройт, много се впечатлих от това, 
че той се е интересувал от личния жи-
вот на работниците си – кой има къща, 
кой няма, кой има сметка в банката и 
колко е голяма, кой има кола, кой няма... 
Имал е социално отношение към работ-
ниците си, което май не е толкова попу-
лярно сред по-новите капиталисти. Осо-
бено пък днес. Това му отношение личи 
и в стремежа му да направи една евтина 
кола, която да може да кара всеки, кое-
то също се свързва с мисълта, че е ка-
чил света на колела. Форд е реализирал 
в една работилничка първата си идея за 
автомобил и когато е трябвало да из-
вади автомобила, за да тръгне по ули-
ците, се оказало, че не може да излезе 
през вратата. Тогава той бутнал стена-
та на работилницата. Какъв според вас 
е този човек?

– Вие самият също сте отворен към 

много и различни социални инициативи...

– Няма да скрия, че е така. Помагал 
съм и като шеф на „Мото-Пфое“, но и 
лично. И продължавам, тоест продължа-
ваме да помагаме. Много време ще ми 

трябва, за да изредя всичко. 
– Помните ли момента преди десет 

години, когато станахте първият ре-

кламодател на списание „Бела“? 

– Спомням си момента много добре.
При мен дойдоха госпожа Весела Лече-
ва и госпожа Гена Райчева и на две дами
как да откажа? (Смее се.) Но не бъдете
много горди, нито пък смятайте, че сте
единствените, на които сме първите ре-
кламодатели. Такова беше времето тога-
ва. Преди десет и повече години нямаше
толкова много фирми, които можеха да
рекламират и които рекламираха.

– Ефективна ли е рекламата в женско 

списание?

– Ако говорим конкретно за „Бела“,
имаше смисъл да се рекламира и във ва-
шето списание, така че не съм съжаля-
вал за решението си тогава. През 1998
г. имаше вече кръг от жени, които има-
ха и пари, и желание, и интереси към ав-
томобили. Понеже говорим за рекламата,
аз съм за рекламата, която дава инфор-
мация. А не за нещо направено и няма-
що нищо общо с това, което се рекла-
мира. Погледнете телевизионните рекла-
ми – с един и същ рекламен клип могатгат
да се рекламират множество различнични

Хенри Форд в мисли
„Учи децата си добре!“

„Учи се как да се учиш по-добре.“

„Ако нещо те вдъхновява, следвай го.“

„Търси идеи навсякъде.“

„Новото никога няма предел.“

„Поставяй цел на амбициите си.“

„Ако не правиш нещо пръв, прави го по-добре.“

„Всеки, който се допре до душата на пред-

приятието, става негов строител.“

„Самоуважението ни произтича от работа-

та, която извършваме.“

„Не смесвай застой и устойчивост.“

„Заплатата е процент от печалбата, из-

платена в аванс.“

„Щастието и благополучието са резултат

от честна работа.“
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Jacobs Monarch Intense – 
новият вкус мляно кафе
на Jacobs Monarch

Новото пред-
ложение е ви-
сококачестве-
но кафе със си-
лен и наситен
вкус и е разра-
ботено специ-
ално за българ-
ския пазар. За
ценителите на
горчивото кафе
новият Jacobs 

Monarch Intense

е перфектно-
то предложение,

отличаващо се със силен и прият-
но горчив вкус. Тайната на Jacobs 

Monarch Intense се крие в изкусно-
то съчетание на видовете кафе
арабика и робуста. 
Новата напитка бе представе-
на в столичния клуб „Тифани“ от
г-н Франко дел Фабро, изпълните-
лен директор на „Крафт Фуудс – 
България“, който разкри тайната 
на новия вкус на Jacobs Monarch 

Intense. Водеща на събитието 
беше Гала, която в компанията на 
Наталия Симеонова, Ива Акимо-
ва и радиоводещия Драго Симеонов 
посрещна журналисти и гости на
чаша сутрешно кафе.
Jacobs Monarch Intense може да се 
намери в опаковки от 100 и 250 г

ялата търговска мрежа в стра-
ната. Новост при опаковката от
250 г е технологията „отвори лес-
но“ – за по-бързо и лесно отваряне.

Дни на фенската кухня 

в „Пикадили“
През изминалия месец „Пикадили“

отбеляза Дните на френската кух-
ня в обектите на веригата в ця-
лата страна. Събитието е част
от инициативата на „Пикадили“ 
да популяризира чуждестранните
кулинарни традиции.
На официалното откриване в при-
готвянето на френски кулинарни 
специалитети се включи лично по-
сланикът на Република Франция у
нас н. пр. Етиен дьо Понсен. Сред 
гостите бяха известни френски 
кулинарни майстори, представите-

ли на франкофонската общност,
както и на посолството на Фран-
ция и на Френския институт в 
София. Уменията си демонстрира
готвачът на френското посолство 
Янис Ришар. За събитието прис-
тигна и Жоел Маршан, изпълните-
лен директор на „Дюк“ – една от
водещите френски фирми в хра-
нителната индустрия, производи-
тел на здравословно, екологично
пилешко месо, което потребите-
лите могат да открият в „Пика-
дили“. За ценителите на френска-
та винена култура беше направена 
дегустация „на сляпо“ на изискани
марки вина. 

„Галакси“ организира 

„Модна палитра“
Сезонните дефилета „Модна пали-
тра“ стартираха с пролетното си 
издание, в което взеха участие се-
лектирани модни марки. Събитие-
то се проведе в софийския Галакси 
боулинг клуб на 24 април т.г. Бяха 
презентирани модели не само на
български дизайнери, но и на фир-
ми вносителки. 
Основната идея на „Модна пали-
тра“ е да създава широка актуал-
на представа в публичното съзна-
ние за водещите модни тенденции 
за съответния сезон в спортните,
спортно-елегантните, официални-
те тоалети, бельото, бижутата,
обувките и аксесоарите. Специал-
но селектираните от организато-

рите марки представиха по 12 мо-
дела от новите си колекции. Цел-
та бе на сцената на „Модна пали-
тра“ да бъдат маркирани основни-
те дизайнерски решения, да бъдат 
демонстрирани предпочитаните за 
сезона материи и десени. В съби-
тието участие взеха фирми като 
Morgan, Madoc jeans, Kenvelo и др.
Рекламно лице на „Модна палитра 
– пролет/лято 2008“ е известният 
модел и президент на новосъздаде-
ната модна агенция „P.F.“ Мигле-
на Николова.
Датата на светското събитие не 
е избрана случайно, тъй като то-
гава първият боулинг от верига-
та „Галакси“ отпразнува своя осми
рожден ден. Клубът предлага на
своите посетители 6 боулинг пис-
ти, уникална атмосфера и е извес-
тен с перфектната организация на
частни и детски партита. 

Шарени новиниар н н нарарр
Jacobs Monarch Intenseobs M  – в ця

р

продукти. прод
– Представете си, че тряб-

ва да осъществите директна 

продажба на много информиран 

клиент, например жена. Как би-

хте я убедили да си купи ваш мо-

дел автомобил?

– Автомобилът се прави от 
хора и няма автомобил, който 
не се поврежда. Идвали са при 
мен клиенти с думите: „Госпо-
дин Мареков, на мен ми казаха, 
че „Форд“ не се поврежда.“ Аз 
не бих казал такова нещо. При продажба,
естествено, трябва да се изтъкнат пре-
димствата. Трябва да се съобрази как-
во би подхождало на дамата според ней-
ните години, обществено положение, се-
мейно състояние. На млада дама, която
иска да вози само себе си и да се показ-
ва, бих предложил едно кабрио или моде-
ла „Форд К“ – малко автомобилче с три
врати. Продажбата на автомобил е мно-
го сложна дейност и неслучайно ние обу-
чаваме много задълбочено нашите тър-
говци. Истината е, че аз почти никога

не си позволявам да изпадам в подроб-
ности, защото не ги знам по-добре от 
нашите търговци. Ако вие дойдете при 
мен и ми кажете „Дайте ми съвет как-
во да си купя“, аз ще извикам някой от 
търговците. Ролята на един управител 
не е да върши дейността на търговци-
те. Но аз като управител много пъти 
съм ставал причина да се купят авто-
мобили от нашата фирма. Защото бъл-
гаринът обича да отиде при познат чо-
век, независимо дали купува хубаво месо, 
обувки, още повече пък автомобил. Мно-

го хора са идвали, защото ме
познават, аз пък ги изпращам
при търговците.

– За кое се колебаят най-мно-

го хората, когато купуват ав-

томобил?

– Жените се колебаят най-
много за цвета. Никога не съм
се опитвал да съветвам за
цвят. Когато човек си купи
автомобил, неговият цвят му
става най-любимият. Поне при
мен е така, а аз съм сменил 

много автомобили. Карал съм бял мос-
квич, когато никой не искаше бели мос-
квичи. Разбира се, автомобил не бива да
се купува само по цвят. 

– Добър шофьор ли сте?  

– Шофьорската ми книжка е от 1960
г., не съм имал големи проблеми при кара-
нето. Правилата за движение по пътища-
та трябва да се спазват, защото колкото
и да е добър един шофьор, той може да
стане жертва на друг.

Интервю на
Мирослава ИВАНОВА
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Да поговоримДа поговоримДа поговорим

Т
ой е Егоист, той е Плейбой, той
е „емблематично име на родния
медиен пазар“, „предприемчив биз-
несмен“, но вече му е писнало да

бъде на прицела на медиите. Иска да се
покрие в тъмната дупка, че от телеви-
зионни участия и интервюта му е до-
шло до гуша. „Бела“ също го стисна един
вид за гушата, като го помоли да напи-
ше аналитичен текст за пазара на жен-
ски списания в България – тема, за която
няма по-подходящ автор от Мартин За-
хариев: „Мога да го направя, но нямам време

– отсече той. – Елате, запишете ме и ще

имате такъв текст.“ 

Разговорът ни тръгна като разговор за
медии, но постепенно се наводни с теми
за бизнес, за жени (само за интелигент-
ни!), за феминизъм, за ценности и за бъ-
деще. „Бъдещето принадлежи на новите ме-

дии и със сигурност списанията не попадат

в този периметър“ – прогнозира човекът,“

реди 10 години, когато е отпечатан първият брой на „Бела“, Мар-
тин Захариев все още е обитавал т. нар. романтичен период в своя
живот. Когато издава „Егоист“, той, първо, не е бил женен, и второ, 

бил е зареден с колосална доза емоция, любопитство към света и
чувство за превъзходство – кога оправдано, кога не.

МАРТИН 
ЗАХАРИЕВ: 

„БЪДЕЩЕТО 
Е НА НОВИТЕ 
МЕДИИ“

който и в момента издава няколко спи-
сания (Good Food, Мotor Show, Bulgaria air,

Top Gear и продължава с участието си вr

новото EGO), но така, между другото.
Повече го изкушават новите медии, кои-
то се случват в цифрова среда – интер-
нет, телевизия и мобилни комуникации,
които според Мартин Захариев предста-
вляват бъдещите „платформи за медии“.
В тази посока са насочени основните му
усилия в момента – прави всички радио-
канали във Vodafone Live, голямо портфо-
лио от медийни сайтове като част от
голямата медийна група My Мedia, а ско-
ро ще се чуе и за някои негови телевизи-
онни проекти. „Нагонът ми към списания

винаги ще остане жив, но аз съм някак си

човек на новото мислене. Новото е онова,

което ме провокира и ангажира съзнанието

ми. Списанията са изпята песен. Интерес-

ни са, готино е да се усамотиш с някое от

тях в ръка в хола си, но те като бизнес не са

ми достатъчно интересни вече.“

Може и така да е, но през май „Бела“
ще отпразнува своя 10-годишен юбилей с
убеждението, че не е изпята песен и че
има бъдеще. Да си

10 ГОДИНИ В ТОЗИ БРАНШ 
Е ДЪЛГОЛЕТИЕ 

и кой, ако не Мартин Захариев знае
това по-добре: „Слабо познавам издани-

ето, защото не съм от мъжете, които че-

тат женски списания. Аз само ги разглеж-

дам понякога от любопитство. Но мисля,

че добре си вършите работата, намерили

сте си таргетната група и е добре да сто-

ите близо до нея, а не да си месите карти-

те със списания като „Амика“ и „Ева“, кои-

то си имат друга читателска аудитория.

Нито да вкарвате чанти от Китай, ръка-

вички и гребенчета – все евтини трикове

за привличане на читателки.“

Слава богу, не правим нито едното,
нито другото, но ни тревожи наводне-
нието от дамски журнали на българския
медиен пазар, което е световен тренд и
за което има поне три причини според
Мартин Захариев.

ДОМИНАЦИЯТА НА ЖЕНАТА 
В МЕДИЙНИЯ СЕКТОР

на списанията е една от възможните.
Факт е, че броят на работещите жени
(на оперативни, а не на мениджърски
позиции) в медиите е много по-голям
от броя на работещите мъже. Втората
причина е, че този пазар е разтегателен
като „дядовата ръкавичка“ – способен е
да поглъща нови и нови заглавия – кои
със съмнителна, кои с утвърдена репута-
ция. „Пазарът на женски издания прилича

на една постоянно мокра гъба, която попи-

ва ли, попива вода, докато водата не започ-

не да изтича от другата є страна“ – обяс-
нява по-образно издателят, който винаги
е с едни гърди преди другите на този па-
зар и затова може да му се вярва.
И третата причина е практически без-без-

крайното предлагане на стоки и услуги,уги,1
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ито са стопроцентово ориентирани къмкоикои
енската аудитория:жеже „Те търсят място

д слънцето и един от начините да го наме-под

т е чрез специализираните издания. Зато-рят

и женските списания са толкова много.“ ва 

Това, че са много обаче, не ги правиТ
ного различни. Трудно е да намериш имн
пазиш физиономията си в тази зап

БЕЗКРАЙНА МАНИФАКТУРА

която на входа почти навсякъде влизав к
ин и същ субстрат, който, вече пре-еди
ран през съответната поточна линия,кар
лиза във вид на различни продукти наизл
хода. „изх Тези издания са замесени от едно

също тесто. Унифицирането на правене-и с

о им вече е достигнало заплашителна точ-то

– тягостно и скучно се преповтарят едника 

и същи теми, лица, съвети. Единици са оне-и с

зи, които са уникални – и като съдържание,

и като визия. А визията ще се оказва все по-

ключова в печеленето на дамска аудитория“

– прогнозира Захариев. Има логика – дам-
ските списания трябва да изглеждат по-
добре от мъжките, защото жената е но-
сител на красивото, на хармоничното, на
естетичното. 
„Бела“ обаче се прави не само за краси-

ви, а по-скоро за 

КРАСИВИ 
И ИНТЕЛИГЕНТНИ ЖЕНИ 

за жените, които знаят и не знаят
какво искат.„За мен интелигентна е само

жената, която знае какво иска“ – възразява
Мартин Захариев. „Човек е за твърде крат-

ко на тази земя и един от смислените начи-

ни да прекара земното си битие е да разбере

какво иска. Това важи и за жените, и за мъ-

жете“ е ядрото на неговото мислене. На“

пръв поглед тези негови разсъждения ня-
мат нищо общо с разговора ни за жен-
ски списания, но само на пръв.
Защото на жените, които знаят какво

искат, тези списания предлагат прекрас-
на възможност за загубване на извест-
но количество лично време, но смислено.
А на тези, които не знаят какво искат,
предлагат само объркване и никакво спа-
сение. „Няма спасение за жената, която не„„
знае какво иска. Тя ми е крайно безинтересна.

Понякога даже се озлобявам към нея. Да зна-

еш какво искаш, е постоянен процес, не се учи

нито в Оксфорд, нито от книгите, нито от

женските списания. То е начин на мислене.“

По друг, по-модерен начин трябва да се
мислят според него и самите списания.
Сетивната интуитивност, с която по-
вечето криейтив екипи подхождат, кога-
то трябва да запълнят страниците на
все още празния брой, е адски залъгва-
ща. По-модерният подход изисква силна

връзка с пазара 

СИЛНА ИНТЕРАКТИВНОСТ 
постоянни допитвания, анкети, жива 
връзка с читателките, срещи с тях, се-
минари, фокусни групи през социологически 

агенции. И всичко това в полза на ори-
ентирането на продукта към правилната
аудитория. Към тези изводи го подтик-
нала една случка от зората на „Плейбой“:
„За моя истинска изненада, когато пуснах

„Плейбой“ през 2002 г. и няколко месеца по-

късно поръчах първото изследване за резул-

татите ни на пазара, се изумих, когато про-

четох, че 45% от аудиторията ни е... жен-

ска. Когато научиха за това, от компанията

майка в Щатите се усъмниха, че нещо бърка-

ме модела. Всъщност не го бъркахме. Манта-

литетът на българския пазар е такъв, че же-

ните действително са по-любопитни, четат

повече и най-вече купуват повече списания.“

Разграничението на 

„МЪЖКИ“, „ЖЕНСКИ“ 
И „ЛАЙФСТАЙЛ“ 

издания очевидно е необходимо много по-
вече на издателите, отколкото на чита-
телите. От най-прагматични бизнес съо-
бражения, за да могат те ясно да тар-
гетират не толкова съдържанието, кол-
кото опитите си да печелят доверието
на своите клиенти и рекламодатели. Тъй
като е ужасно важно за рекламните кли-
енти да са наясно на каква аудитория
изпращат съобщенията си. Но от съдър-
жателна гледна точка границите между
тези издания са размити: „По-скоро уни-

секс форматите започват да взимат връх

за сметка на стопроцентово таргетирани-

те, да ги наречем, еднополови издания.“ 

Но най-общо казано, женски са онези
списания, които отварят очите на же-
ните как да живеят в женския си свят.
Понякога те пресоляват манджата, ко-
гато плюят мъжете и ги обвиняват
за всички земни грехове. Но има изда-
ния, които откровено са против война-
та между половете. Те проповядват ин-
телигентен феминизъм в добрия смисъл 
на думата (доколкото той е неизбежен
в едно женско списание). Съветват же-
ната как да стане по-красива, по-добра
майка, как да направи по-успешна кариера
и как да спечели мъжа, когото е избрала.
„Аз не съм против такъв феминизъм. Даже

го стимулирам. Но има едни списания, кои-

то минават отвъд добро и зло. Те са ориен-

тирани предимно към най-младата аудито-

рия (на възраст между 15 и 25 години). Тези

издания се опитват да моделират едни

МОДЕРНИ КУЧКИ 
Тези момиченца ще бъдат кучки извест-

но време, ще се радват на това, че са куч-

ки, след което животът ще ги прасне с пар-

цала и ще ги смачка. Въпросните списания,

няма да назовавам заглавията им, коитооито

проповядват модела на жената кучка, пра-пра-
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СПИСАНИЯТА НЕ СЕ ЧЕТАТ, ТЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ.

Визията отдавна е победила словото в печатни-

те продукти (вестниците правят изключение). 

Списанието трябва да става за гледане. Дали

стават за четене и кой чете, е божа работа.

ПОЛОВИНАТА ОТ УСПЕХА НА ИЗДАНИЯТА В БЪ-

ДЕЩЕ ЩЕ ЗАВИСИ ОТ ПРАВИЛНИЯ ИМ МАРКЕ-

ТИНГ, А НЕ ТОЛКОВА ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО ИМ.

„Маркетинг“ е ключова дума, която българските 

издатели не разбират добре или по-скоро не из-

ползват правилно. 

РАЗДЕЛЕНИЕТО МЕЖДУ СОБСТВЕНОСТ И КРИ-

ЕЙТИВ ТРЯБВА ДА Е ЯСНО. Това означава, че из-

дателят трябва да делегира пълен кредит на до-

верие на главния си редактор той да кара вла-

ка. Ако главният редактор се издъни, издате-

лят просто го сменя. В голяма част от случаите 

обаче издателят се опитва да играе една край-

но неприсъща нему роля, а именно тази на главен 

редактор – намесва се в избора на текстове, на

корици и на редица други чисто журналистиче-

ски, креативни материи. Погрешното таргети-

ране се дължи именно на балканския модел на ми-

слене: „Аз плащам, аз поръчвам музиката.“ Зато-

ва някои издания започват да свирят фалшиво.

ИЗДАТЕЛЯТ ТРЯБВА ДА Е ТРЕНДСЕТЪР – ФИ-

ГУРА, КОЯТО ДА ЗАДАВА МОДЕРНИ НАСОКИ.

Негова работа е да направи бизнес модела – да 

осигури и припознае пазарната ниша, ако има

такава, да я маркетира, да избере правилните

хора за екипа заедно с главния редактор (и по

негови предложения), да умее да се продаде пред 

рекламодателите си.

КОРИЦАТА ПРОДАВА И ТОВА Е АЗБУЧНА ИС-

ТИНА, НО... Към различни етапи на развитие на 

сектора на списанията корицата е имала раз-

лична относителна стойност за пазарната ре-

ализация на продукта. В средата на 90-те и в

края относителната тежест на корицата по 

отношение на пазарната реализация на списа-

нията беше изключително висока. Този модел бе

„счупен“ през периода между 2002 и 2005 г., кога-

то се появиха множество западни издания. При

тях относителната тежест на корицата се съ-

измерваше с относителната тежест на марка-

та. Все повече според мен брандът е този, кой-

то ще атрактира повече внимание, отколкото

самата корица. Няма никакво значение кой ще е

на следващия брой на корицата на Vogue, защо-

то целият моден свят се мери по Vogue. Който

е на корицата на Vogue, значи той е трябвало

да бъде. Защото Vogue е библията на пазара на

женски списания.

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗИРАНЕТО НА СЕКТОРА НА 

СПИСАНИЯТА (НЕ САМО НА ЖЕНСКИТЕ) КРИЕ 

РИСКОВЕ ЗА МЕСТНИТЕ БРАНДОВЕ. Българска-

та читателка се интересува повече от сват-

бата на Анджелина Джоли, отколкото от сват-

бата на Жени Калканджиева. Това е сигнал, на 

който трябва да се реагира адекватно. В крайна 

сметка българинът е чуждопоклонник, той пла-

ща своята дан на чуждите големи издания, на

чуждите големи марки. Макар че имаме и силни

местни марки, които са си намерили много ясно 

аудиториите, които са достатъчно гъвкави, ди-

намични, за да не се страхуват за бъдещето си.
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Ч
етвъртък следобед. Над сел-

ския площад се разнася песен.

Българска, народна. Репети-

ра хорът на пенсионерките от село

Лехчево, Монтанско. Жени на по 60,

70, 80 и повече години. Бивши учи-

телки, пощенски служителки, меди-

цински сестри, земеделки. Обединява

ги обичта към песента, но най-вече 

онова пламъче, което всяка една от

тях носи в душата си и простичко

определя като необходимост да бъ-

деш полезен. А те наистина са полез-

ни. В селото отдавна не е гостува-

ла нито една театрална трупа, спре-

ни са и прожекциите на нови филми в 

читалищния киносалон. Останали са 

единствено те – жените от хора. В

навечерието на големи празници из-

насят концерти и по детски се рад-

ват на аплодисментите и благодар-

ностите, които получават от свои-

те съселяни. Дълбоко са убедени, че 

ако спре и тази художествена само-

дейност, родното им място ще заги-

не. Затова не са отказвали да пеят и 

в съседни села, които не се огласят

от песни и нищо не се случва. Двана-

десет от техните концерти са за-

снети на видеокасети като послание

към младите хора. За да продължи

традицията и за да не умира българ-

щината. Всичко правят доброволно и

със собствени средства. Поддържат

сами дори клуба, в който репетират. 

Всяка от тях спазва графика за по-

чистване след репетиции и се грижи

за отоплението през зимните дни.

Цветана Йончева, председателка-

та на културния клуб на пенсионе-

ра, енергично брани правото им да ги

има. Както самата тя се изразява,

няма да се спре пред никого и нищо,

за да осигури помещение, където же-

ните пенсионерки да провеждат сво-

ите занимания. Тя и всички тези 

жени са убедени, че духът стои висо-

ко и трябва да бъде отстояван. 

Художествен ръководител на хора е

една жена, която заразява със своя

финес и аристократизъм. Рахила Ла-

зарова, дългогодишна учителка по 

български език и литература, подби-

ра народни песни от различини кра-

ища на България. Обредни, битови,

хайдушки песни изграждат реперто-

ара на хора. За нея най-важното е 

жените да почувстват песента със 

сърцето си. Казва още, че хорът на

жените от село Лехчево е най-енту-

сиазираният клас в цялата є кариера. 

Няма неизвинени отсъствия, незави-

симо че животът на хористките не е 

лесен. Те не се оплакват и докато ги 

държат краката, ще вършат и сел-

ската си земеделска работа с песен.

Политиците се сещат за тях само

преди избори. Посещават клуба им, а

жените ги посрещат и изпращат с 

песен, може би защото искат да раз-

бунят позаспалите им сетива.

Подарък песен получава всяка от тях 

за рождения си ден. Традиция, която 

спазват от години. Спазват и стро-

га забрана, когато останат на при-

казка след репетиции, да не спомена-

ват болести и проблеми. Говорят си

за хубави неща и от години не про-

пускат да изчетат на глас всеки

брой на „Бела“.

Истината за тези жени е, че непре-

къснато се опитват да открият по-

зитивното в живота. Труден или ле-

сен, едно от най-важните неща е

той да се живее смислено. Затова се

спряхме при тях. За да им видим жи-

вота и за да им чуем песента.

Текст Ивайло Тодоров 

Хорът
Ние много се напъваме да бъдем списание за модерната жена и често бъркаме модерната жена с младата жена, както и модерната жена 

с тази от София и големите градове. Понякога дори се държим високомерно, сякаш не искаме да знаем, че има и нещо друго, различно

от нашето„модерно“. Пенсионерките от снимката са читателки на „Бела“. Живеят в едно село, което няма как да бъде прекалено модерно,

защото е село, не е курортно място и... защото е в България. Думите, с които ги описах, също не са модерни 

(или изюдени, както биха казали същите баби), но затова пък са разбираеми. 

вят много лоша услуга на обществото. Но,вят 

разбира се, те много се харесват от млади-разб

те кучки, на които още не им е уврял акълът

как се живее този живот“ – разпалва се“

Мартин Захариев и малко повишава тон
– нещо, което не му е много присъщо. 
Да се подценява влиянието на медиите,

в това число и на женските списания, 
за прокарването и затвърждаването на 
модели на подражание, е неразумно. За-
щото най-податливи към тези модели са 
младите. „Не може Парис Хилтън да е мо-

дел за подражание. Парис може да си позво-

ли какъвто си иска начин на живот, защото 

зад нея стои милиардна империя. Но Петя

от „Дружба – 3“ не може. Много є се иска на

Петя, но не става.“

Но за съжаление този агресивен модел,
по който се правят някои по-скоро тий-
нейджърски списания, е характерен не
само за България. Такива издания има и в
Америка, и в Европа, и в Азия. Те са на-
мерили пазарна ниша и я експлоатират,
без да им пука за последиците. 
Разбирам защо е толкова важно за Мар-

тин Захариев една жена да знае какво
иска. Защото онази, която не знае, би по-
паднала в манипулативния капана не само
на някое такова женско списание, но и във
всякакви други житейски капани. Затова
на „Бела“ Мартин пожела само читателки,
които знаят какво искат: „С онези, които

не знаят какво искат, все едно не съм си гово-

рил. Те ми губят времето. Извинявам им се от

страниците на вашето списание. Но другите

са ми по-интересни. Много по-интересни.“

Май ще трябва да си променим сло-
ганът на „Бела“ – „за жените, ккоито
твърдо знаят какво искат“. 
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М
ъглата не потиска, а по-скоро
провокира, кара те да се замис-
ляш върху онези неща, които не
можеш да пипнеш, но са доста-

тъчно плътни и категорични, та да скри-
ват истината от очите ни. Понякога не
само я скриват, но дори имат силата да я
подменят, да ти внушават, че това, кое-
то виждаш в кривото огледало, си ти или
приятелят до теб, или картината „Х“.
Историята е пълна с примери за подоб-

ни манипулации, които понякога процъф-
тяват до такава степен, че се превръ-
щат в едно всеобщо внушение. Макар и
да са силата на деня, те рано или късно
се превръщат в угризение на национална-
та съвест.

ВРЕМЕТО НИКОГА НЕ ПРОЩАВА

То превръща манипулациите от огън в
пепел, от истина в лъжа. И въпреки крат-
кия им живот и позорната им смърт, те
имат силата да разрушат цял строй, да
захвърлят едно творчество в залите за
отхвърлено изкуство или да анатемосат
някого! Но какво от това, че един ден
този някой ще бъде награден посмъртно

или обявен за национален герой? Нали през 
целия си живот се е лутал безпомощно в 
небитието между истината и силата на 
злостната критика.

ДА, КРИТИКАТА...
Тя е едно от онези неща, които се 

раждат в мъглата на обществено-поли-
тическите и културните промени. Не 
онази критика, която доразвива, обога-
тява или просто разсъждава, а другата – 
злободневната, която скача и хапе, жили 
и бяга или просто зачерква, за да опра-
вдае нечия завист и злоба!
За щастие, тя може и да хапе, озлобена 

и насъскана, но всичко онова, което е на-
падала или унищожавала, винаги след това 
се е превръщало във висок обществен при-
мер. Да вземем живота на Курбе или Мане 
– един печат с буквата „R“ на гърба на 
картините им никога няма да бъде по-зна-
чим от протеста им срещу „салонното“ 

изкуство. Думата refuse е ималa способ-e

ността да унижава публично, но това не
означава, че е притежавалa властта, с ко-
ято да спре естествения ход на култур-
но-естетическото развитие. Даже самата
тя е част от това развитие. Днес

ИЗКУСТВОТО НЕ Е ТЕМА № 1 
в обществените среди или поне не така,
както в миналите векове. То сякаш се
е превърнало в даденост, освободена от
всякакви рамки и изкуствено наложени
вкусове и виждания. Днес всичко е позво-
лено, всичко се харесва, всичко е „арт“.
Даже липсата на ожесточени нападки на
едно или друго произведение отнема въз-
можността на твореца да създава изку-
ството си сред пламъците на деня, пре-
връщат живота му в обикновено, спо-
койно съществуване и запазват една при-
лика с миналото – социалната бедностост
на твореца. Въпреки това не може да сеа се

КРИТИКА, ЦЕНЗУРА И МЪГЛАКРИТИКА, ЦЕНЗУРА И МЪГЛА
ПО ВРЕМЕ НА СВОБОДА

от Стефан И. ПРОДЕВ                                     ф Д

НИМА ЕДНА ЕВА ХЕРЦИГОВА МОЖЕ ДА БЪДЕ ПО-ВАЖНА ОТ ЕДНА ИЗЛОЖБА?
ИЛИ ИДЕЯТА ДА ПРЕВЪРНЕШ ЕДИН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР 
В МАГАЗИН ЗА СУТИЕНИ И ПРАШКИ Е ПО-ВАЖНА? РАЗБИРА СЕ, ЧЕ НЕ!

ЕСНАФЪТ ОБИЧА ЗРЕЛИЩЕТО, ОБИЧА ДА ЗАНИМАВА СЪЗНАНИЕТО СИ С
ЧУЖДИЯ ЖИВОТ, С НЕЧИИ КРАСИВИ ГЪРДИ, ДЪЛГИ БЕДРА И РУСИ КОСИ,

А НЕ ДА СЕ АНГАЖИРА С ПРОБЛЕМИТЕ НА КУЛТУРНОТО ПРОПАДАНЕ.

ой е Стефан Продев и името му означава, че може да пише. Текстовете му прили-
чат на тур за катерене „с много яки пасажи“, както биха казали алпинистите. Яки-

те пасажи за читателите са яки изречения, които дават височина. Или пред-
нина. По едно нещо текстовете му приличат на тези на дядо му, човека с лу-

лата, брадата и благото лице. Не можеш да ги четеш само веднъж. Иска ти се да ги 
минеш пак. Не туровете. Текстовете. Стефан Иванов Продев учи култура и изку-
ство в НБУ. Катерач е и казва, че височината му харесва. Най-малкият мъж в броя
направи нещо, което на езика на списанията се нарича медиен дебют. На езика на 
алпинизма се нарича премиерен маршрут. В два тура. (Виж Дигитални двойки.)
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Снапредването на възрастта и под въздействието на различни въ-
трешни и външни фактори настъпват редица специфични кожни 

промени. От вътрешните фактори водeщи са възрастта, полът и хормо-
налният статус, а от външните определящи са температурните промени, 
вятърът, употребата на абразивни почистващи продукти, медикаменти, 
UV лъчите и др. Тези фактори обуславят появата на фините и дълбоки 
бръчки, загубата на еластичност на кожата и понижаването на тонуса
й. Освобождаването на свободни радикали води до намаляване на коли-
чеството на хиалуроновата киселина в организма, което причинява ув-
реждане на екстрацелуларния матрикс и загуба на интерстициален ко-
лаген. Поради големия си капацитет да свързва водата

ХИАЛУРОНОВАТА КИСЕЛИНА 
определя степента на хидратация на кожата. Затова намаляването на 
нейното количество води и до дехидратирана кожа. Съществуват реди-
ца anti-aging терапии, които целят да забавят процесите на стареене наg
кожата и да направят възрастовите промени по-малко видими. Каква 
точно терапия да се избере, зависи от зоната, която ще се третира, от 
типа на кожата и от степента на възрастовите промени.
Мезолифт е една от най-съвременните и ефективни подмладява-
щи терапии на базата на хиалуронова киселина. С нейна помощ се 
компенсира лошото качество и намаленото количество на ендогенната
хиалуронова киселина. Инжектирането на продукта в областта на дер-
моепидермалната граница и повърхностната дерма позволява на хи-
алуроновата киселина да се разпространи бързо по цялата дерма. Това 
води до следните положителни резултати:  Увеличаване на междукле-

тъчните елементи на кожата.  Подобряване на кожната хидратация и
еластичност.  Фините бръчки се изглаждат.  Кожата става свежа, с
добър тонус и младежки блясък.

ТЕРАПИЯТА Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА: 
 Пациенти, които са пушачи.  Пациенти с „уморена“ кожа.  Паци-

енти, които са били подложени на дермоабразио, микродермоабразио
или химически пилинги.  Жени в следродилен период.  Клиенти с
кожа с намалена еластичност и тонус, с повече или по-малко проявени 
бръчки, с кожа без блясък и свежест.
Мезотерапията е подходяща за приложение в областта на лицето, 
шията, деколтето и гърба на ръцете. Процедурата е подходяща 
както за жени, така и за мъже. Осигурява дълготрайна хидратация
и лифтинг на кожата с продължителност на ефекта между 6 месеца 
и 1 година. По този начин може да си спестите честото посещение в
козметични салони за хидратиращи процедури, които имат краткотраен
ефект.

ПРОВЕЖДАТ СЕ ТРИ ПРОЦЕДУРИ 
– по една през 2 седмици. Продължителността на всяка от тях зависи от
големината на зоната, която се третира (средно от 30 до 40 мин). Съ-
ществуват различни техники за инжектиране на продукта, като според 
третираната зона се избира и подходящата техника. Продуктът може да 
се инжектира на ръка или със специален пистолет за мезолифт.
Подарете си младежки свежа и гладка кожа, с добър тонус и елас-
тичност и без бръчки!

За повече информация
Клиника DERMAPRO

София, ул. „Дамян Груев“ 20,
тел.: +359 887 52 48 00, +359 2 852 48 00, +359 2 852 48 01

www.dermaproclinics.com

Трайна хидратация с лифтинг действие

07900790790790797790707907907900790790 9000070



Suchard с нова луксозна 

колекция шоколадови бонбони 
За ценителите на неподражаемия
вкус на Suchard и за всички, кои-d

то искат да направят перфектния
подарък на своите близки и люби-
ми хора, Suchard предлага един наис-
тина сладък начин да подарят вни-
мание. Suchard Sensations Imagine саe
изискани шоколадови бонбони с мно-
гослоен пълнеж – съчетание от мле-
чен и какаов крем и хрупкава ваф-
лена пуричка, покрита с натура-
лен шоколад. Всеки бонбон е внима-
телно увит в златно фолио и по-

вен в стилна бонбониера с уни-
кален дизайн.
„Подари внимание“ е посланието на
Suchard. Това беше и мотото на 
партито, на което известни лично-
сти споделиха своите идеи за пер-
фектния подарък. Радост Драгано-
ва, водеща на тв предаването „Ог-
ледала“, и актьорите Владо Кара-
мазов и Юлиан Вергов разкриха как
избират своите перфектни подаръ-
ци за хората, на които държат.
„С подарък Suchard Sensations 

Imagine вие ще впечатлите и на-
карате всеки да се почувства спе-
циален“ – коментира Александра
Ланг, директор „Маркетинг“ на 
„Крафт Фуудс“ – България.

БЕЛЛА застана зад 

българското кино
Българското кино е стойностно и 
има своето бъдеще. Зад тази идея

застана хранителен холдинг „БЕЛ-
ЛА – България“ с подкрепата си
за новия български филм „Моето 
мъничко нищо“. Лентата се за-
въртя по кината на 26 март, а 
чрез две от своите марки компа-
нията бе сред основните парт-
ньори на официалната є премиера 
в МОЛ – София. Включването на
„Сачи“ и „Соларис“ в проекта спо-
могна за реализация на премиерно
представяне на продукцията, съ-
ответстващо на кинематографич-
ните є качества и разкриващо по 
подобаващ начин чудесната рабо-
та на целия екип. Благодарение на
тях присъстващите успяха да се
докоснат до интересните вижда-
ния за действителността на ре-
жисьора Дочо Боджаков, умелото 
превъплътяване в образи на секс-
символа на новото българско кино 

Йоана Буковска и поредния силен 
персонаж, изигран от неповтори-
мия Николай Урумов. 
Филмът получи своето признание
още преди самата премиера. Той
спечели специалната награда на 
журито на кинофестивала „Любо-
вта е лудост“, като обра и ова-
циите на публиката.

р
Suchardhard с нова луксозна dd став

Шарени новиниар н н нарарр

каже, че времето на злостната критикакаже
е отминало. Не. Днес тя е даже по-сил-е о
на и притежава повече власт от всяко-
га, само вниманието є е насочено в друга
посока. Настанила се е в медиите и се
е свързала с всичко онова, на което на-
родът вярва. Страниците на вестници-
те и списанията, а не изложбените зали
са полето за сблъсък на умовете. Днес
критиката не чупи четки и не отхвърля
картини, а цензурира, задрасква мисли и
истини. Критиката не просто критику-
ва, а демонстрира силата си да внушава,
като манипулира, да лъже, като подменя
ценности. Именно тя е онова нещо, ко-
ето ние не можем да пипнем, но е дос-
татъчно категорично, за да скрива ис-
тината от очите ни. Разбира се, един
ден, когато мъглата се разсее, всичко ще
си дойде на мястото, всичко покрито
ще излезе наяве. Много от критическите
текстове, с които е била хвърляна 

УЖ СВЕТЛИНА В ОЧИТЕ НА ХОРАТА 
и много от онези злободневни бележки
във вестниците и списанията, с които е
била подкрепяна лъжеистината, за поре-
ден път ще се превърнат в угризение на
националната съвест. Но ще нахрани ли
това угризение гладните, потиснати от
мъглата деца, които ще се превърнат в
старци или покойници? Угризението ще
даде ли бои и хляб на онзи велик, но ана-
темосан художник, който след смъртта
си е направил богат народа, от който
произлиза? Не! Това е цената на тази

СЛАДКА, НО ОТВРАТИТЕЛНА ИГРА 
С ИСТИНАТА 

Тя може и да се моделира лесно, също

както пластилина, но това деформира-
не и изопачаване не е толкова безобидно. 
То може да е лесно като детска игра, 
но всъщност е по-жестоко и непрости-
мо от братоубийството. 
Днес никой не мечтае за истината, все-

ки търси шокиращото заглавие, бомбас-
тичната сензация. Все по-малко се инте-
ресуваме от въпроса „Защо нещо се случ-
ва?“, за повечето той е маловажен, дос-
татъчно е, че нещото се случва! Но дори 
случването да е по-важно от причина-
та, то тогава с нашата култура нищо 
ли не се случва?! Нима една Ева Херциго-
ва може да бъде по-важна от една излож-
ба? Или идеята да превърнеш един исто-
рически музикален център в магазин за су-
тиени и прашки е по-важна? Разбира се, 
че не! Ееснафът обича зрелището, обича 
да занимава съзнанието си с чуждия жи-
вот, с нечии красиви гърди, дълги бедра 
и руси коси, а не да се ангажира с про-
блемите на

КУЛТУРНОТО ПРОПАДАНЕ 
Даже самият той е част от това про-

падане. Жалкото не е в това, че има ес-
нафи, че има снобизъм дори в изкуство-
то. Жалкото е, че въпреки тоновете ис-
тория, въпреки хилядите страници исто-
рически и литературни примери ние про-
дължаваме да се придържаме и да се ръ-
ководим от един неправилен модел. Явно 

че за нас демокрацията е толкова неосъ-
ществима и утопична, колкото и соци-
ализмът. Години преди да се родя, хиля-
ди уста на „борци“ за правда са апелира-
ли неведнъж наум или тихичко помежду
си за свобода, била тя свобода на слово-
то или свобода на мислите, на думите,
на действията. Днес я има. Свобода във
всички нейни форми и проекции. Но от-
ново нещо не е наред! Свобода има, но
я използваме малко или не както тряб-
ва. Определена група хора свободно задо-
волява чрез нея своите плътски желания
и утолява жаждата си за „информация“
чрез клюката или политическата бележ-
ка. Но когато се опре до истината и
всички онези думи, изречения, текстове и
мисли, с които тя си служи 

СВОБОДА ОТНОВО НЯМА 
Днес би било прекалено неетично, даже

брутално да се каже в очите на хората:
„Свобода няма и никога няма да има!“
Затова политиката оправдава липсата є
с цензурата, а тя винаги е имала пря-
ка или непряка връзка с критиката. От
своя страна критиката винаги е била
цедката на висшия вкус и на политиче-
ската власт, тя е онази, която решава
кое става и кое не става, кое не може и
кое трябва. В този смисъл тя е необхо-
димост за паркетните лъвове и бремме за
творците иноватори.

НЕ МОЖЕ ДА СЕ КАЖЕ, ЧЕ ВРЕМЕТО НА ЗЛОСТНАТА КРИТИКА 
Е ОТМИНАЛО. НЕ. ДНЕС ТЯ Е ДАЖЕ ПО-СИЛНА И ПРИТЕЖАВА ПОВЕЧЕ 

ВЛАСТ ОТ ВСЯКОГА, САМО ВНИМАНИЕТО Є Е НАСОЧЕНО В ДРУГА ПОСОКА. 
НАСТАНИЛА СЕ Е В МЕДИИТЕ И СЕ Е СВЪРЗАЛА С ВСИЧКО ОНОВА,

НА КОЕТО НАРОДЪТ ВЯРВА.
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П
реди да съм ви разказал за побес-

ППнелия лос и за жената с брадва-
та, искам да ви задам един въ-ППпрос. Бързо и без да се рови-ПП

те в интернет. Кой е най-големият аме-
рикански щат? Тексас? Калифорния? Или
може би Монтана? Не, не и пак не. Вяр-
но е, и трите са гиганти, но наподобяват
джуджета, сравнени с огромната, безкрай-
на шир на най-големия американски щат – 
Аляска. Да, Аляска! Бързият поглед към
картата създава лъжливо впечатление и
човек не си дава сметка за нечовешките
размери на тази обширна, леденостудена
пустош, излежаваща се от двете стра-
ни на Полярния кръг. Тексас е втори по
площ, но е повече от два пъти по-малък
от Аляска, която със своите милион и по-
ловина квадратни километра би могла да
бъде сред най-големите държави.
Спомням си как през студентското лято

на 1992 г. замалко да отида да работя
там, в градчето Сюърд, срещу астрономи-
ческите по онова време 5000 щ.д. на ме-
сец. Няколко компании предлагаха работа
на авантюристично настроени студенти,

които нямаха нищо против да рискуват 
живота си в рибарски корабчета, подхвър-
ляни като коркови тапи от вълните на 
един от най-непредвидимите заливи в све-
та. Така и не заминах, тъй като не одо-
бриха документите ми, но честно казано, 
посрещнах новината с известна доза облек-
чение. Аляска, виждате ли, не е за всеки. 
Човек трябва да е малко луд и много си-
лен, за да живее в хармония с това сурово 
място. Място за мъже, при това не как-
ви да е, а омесени от стомана, смелост 
и търпение. Навремето кореняците носе-
ха с гордост фланелки, на които пишеше: 
„Аляска – където мъжете са истински 
мъже!“ Но в този лозунг има и известна 
тъга и ирония, защото отразява и 

най-големия дефицит 
на този щат – жените
Аляска е богата на много неща: недо-

косната природа, злато, петрол, но това, 
което определено липсва, са жените. Са-
мотните мъже са доста, защото с го-
дини нежният пол избягва жестокости-
те на дивата земя, където нощта трае 
с месеци, а лятото тази година май ще 
се падне в сряда. Повечето жени в щата 
живеят в два града, Енкоридж и Феър-
банкс, и гледат да не навлизат в безпре-
делната снежна пустиня, която кореня-
ците със страхопочитание наричат въ-
трешността. Затова е малко странно, че 
разказът ни ще ни отведе в самото ле-
дено сърце на Аляска към един мартенски 

ден на 1985 г. Тук, на неколкостотин ки-
лометра от Енкоридж, една снажна жена
се бори както за своя собствен живот,
така и за живота на най-добрите си при-
ятели. В ръцете є има остра окървавена
брадва, която тя размахва ожесточено,
тъй като е единствената преграда меж-
ду нея и огромен побеснял лос. Подобно
нападение е рядко, но в никакъв случай не
безпрецедентно. Дали поради паника, или
някакъв древен инстинкт, но животното
пръска пяна и е твърдо решено да смач-
ка и разкъса и нея, и кучетата, дърпащи
шейната є. Те са навлезли в неговата те-
ритория и сега ще трябва да си платят!
Жената се пързаля в локви от кръв, кря-
съците є и брадвата едва отблъскват ос-
вирепелия лос, а въздухът е раздиран от
болезненото скимтене на умиращи куче-
та. Но коя е тази странна жена и какво,
по дяволите, търси на това опасно мяс-
то, толкова далеч от цивилизацията?

Името є е 
Сюзън Бутчър 

Име, което си заслужава да запомни-
те. Много е писано за нея през години-
те: безброй статии, публикации, анали-
зи, книги. Документалният филм за пре-
междията є дори спечели награда „Еми“.
Време е да запозная и вас с една от най-
уникалните личности на нашето време.
Всички знаем за изнурителния Тур дьод

Франс, за предизвикателствата на Парижриж
– Дакар. Но всяка година в Аляска се про-про-

е в женски род
СИЛА

от Иво ИВАНОВ, Канзас               ,

ко някой трябва да пише за мен, искам това да е Иво Иванов.“ Това 
може да ви дойде на сърцето, след като прочетете негов текст.
И даже може да станете нетърпеливи, защото ако той го опише, 

животът ви ще излезе шедьовър. Тъжен, весел, малък, голям, но шедьовър. От тек-
стовете на Иво можеш да се впечатляваш, да научаваш, да се смееш или да плачеш.
Едно от последните неща, които научихме от него, е, че в американския щат Ар-
канзас има градче, което се казва Списание. От нас пък да научите, че в българската 
Видинска област има село, което се казва... Бела.
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спонсори. Надпреварата започва в Енко-
ридж и завършва в Номе. Това са почти

2000 кошмарни 
километра 

на шеметно надбягване по маршрут, ми-
наващ през планински масиви, заледени езе-
ра, гори, ръбове на пропасти и безкрайни,
брулени от безмилостен вятър степи.
Състезанието продължава ден и нощ

и има само три задължителни спирания.
Често победата и загубата остават на
заден план, отстъпвайки място на най-
примитивна жажда за оцеляване. Виелици-
те са ежедневие, а температурите чес-
то достигат до -50 °С. Вятърът минава
през живата плът като невидима гило-
тина и може да махне непокрита с дрехи
човешка кожа от тъканите. Знаете ли
какво става, ако се изплюете при -50 °С?
Плюнката, казват, се превръща в ледено
топче, преди да е паднала на земята. Не
съм чувал, а и не искам да знам какво е
да отидеш по малка нужда. Но това не е
всичко. Безброй опасности дебнат всеки
участник: лавини, тънък лед, снежна сле-
пота, безсъние, нулева видимост, кръво-
жадни мечки, глутници вълци и какво ли
още не. Още в момента, в който малка-
та Сюзън чула за пръв път за това не-
човешко изпитание, тя си казала:

„Някой ден 
ще го спечеля!“

Момичето е родено и израснало без-
крайно далеч от Аляска – в заможно се-
мейство сред небостъргачите на Бостън.
Но Сюзън винаги е мразила големия град
и е мечтаела за безкрайните, отворени
пространства на Севера. „Не знам как да
обясня привличането между мен и Аляс-
ка, без да прозвучи като мистика – казва
Бутчър, – но и аз самата не го разбирам.
Сякаш в мен се роди човек, който при-
надлежеше на Аляска. Не знам дали аз на-
мерих Аляска, или тя ме намери мен.“
Малко след 20-ия си рожден ден моми-

чето взима дипломата си на ветеринар и
се преселва в колиба без електричество и
течаща вода дълбоко във вътрешността
на Аляска. Сюзън е абсолютно сама, като
изключим сибирските хрътки, които купу-
ва с последните си пари. Години наред, об-
кръжена от всепоглъщаща тишина и поч-
ти напълно изолирана от света, тя започ-

ва да се подготвя за „Айдитарод“ с нечу-
вана всеотдайност. Сюзън просто следва 
съдбата си, пътя, който винаги е знаела, 
че є принадлежи. Тя изработва методика 
на подготовка за себе си и кучетата и 
почва да тренира 7 дни в седмицата, 12 
месеца в годината. Човек трябва да бъде 
в идеална форма, за да устои на подобно 
съревнование. В зависимост от условията 
то продължава между 9 и 20 дни. 

Управлението на 
шейната и кучетата 

изисква сила, издръжливост, координация 
и умение. Болките в мускулите и стави-
те бързо стават непосилни. Спането е 
час-два на денонощие. Методът на подго-
товка на Сюзън включва безкрайни кросо-
ве през тежки терени, колоездене и вди-
гане на тежести. Има ли сняг, тя пра-
ви и пробези с шейната от по около 100 
км на ден. Когато най-после се включ-
ва в „Айдитарод“, Бутчър е посрещната 
с насмешка и пренебрежение от мъжете 
спасители. От година на година обаче тя 
става все по-опасна за съперниците, за-
вършвайки неизменно в първите 10. Усе-
щайки заплаха за хегемонията си

мъжете правят 
коалиция 

и градят стратегията си така, че мла-
дата жена да загуби. И въпреки това в 
един мартенски ден Сюзън най-после е 
начело, с часове пред останалите, на път 
към победата. За нещастие това е съ-
щият ден, в който се срещнахме с нея 
за първи път – денят, в който лосът 
нападна Сюзън и кучетата є. Тя оцеля, 
но две от любимите є хрътки бяха уби-
ти, а още 13 – сериозно наранени. Това 
е единственият път, когато Бутчър не 
успя да завърши състезанието. 
Любовта към кучетата є е пословична, 

тя гледа на тях като на част от себе 
си. Имало е случаи, в които е тичала пред 
тях, за да ги изведе от виелица, друг път 

те са спасявали живота є. Веднъж шейна-
та є пропада в ледено езеро и двете во-
дещи кучета, Гранит и Толстой, я измък-
ват от него. На следващата година след
инцидента с кучетата Сюзън смазва цяла-
та конкуренция и печели състезанието с
рекордно време. „Случайност!“, „Късмет!“
– тръбяха останалите участници. „Така
ли?“ – закани им се сърцатата жена и
победи и на следващата година, и на по-
следващата. До ден днешен

никой не е печелил 
„Айдитарод“ 

три пъти поред 
Бутчър спечели и четвърти път и само
загрижеността за здравето на изто-
щените кучета є попречи да бие още
веднъж. Усмихната и скромна, тя бър-
зо се превърна в медийна сензация, лю-
бимка на феновете и вдъхновение за ми-
лиони момичета. Цяла Аляска бе залята
от фланелки, на които пишеше: „Аляска:
където мъжете са истински мъже, а же-
ните печелят „Айдитарод!“ 
Някой беше попитал Сюзън не є ли се

иска понякога да се откаже по време на
състезание. „Откаже?!“ – отвърна тя. – 
Тази дума или не присъства в речника ми,
или съм я изтрила от него.“ Едно от не-
щата, които са движели Сюзън, бе обич-
та є към Аляска и нейната сурова красо-
та. Тя често говореше в някакъв поети-
чен транс за неземните пейзажи, за крис-
талите във въздуха и бляскавите глетче-
ри. Сред незабравимите є преживявания
беше надбягването в ясна нощ, под звез-
дите и завесата на Северното сияние. 
Любимото є място по маршрута се на-

рича Олд Уомън УУ Пойнт, където замръзна-
ла река се рови в ждрелото на прелестна
планина и гледката е зашеметяваща.
Бутчър прекрати кариерата си, когато

реши да създаде семейство, но продъл-
жи да се грижи за кучета и да участ-
ва в организацията на състезанието. През
2005 г. се оказа, че Сюзън има

една от най-тежките 
форми на левкемия 

Когато я предупредиха, че болестта е
безмилостна и шансовете є да я победи са
минимални, тази изключителна жена от-
говори по следния начин: „Безмилостна ли?
Тя явно още не се е срещала със Сюзън
Бутчър!“ Последваха месеци на жестока
схватка с коварната болест. Сюзън се
подложи на унищожителна химиотерапия,
която опустоши тялото, но не и духа є.
По-късно є бе присаден костен мозък и
ракът, подобно на мнoгoбройните съпер-
ници на Бутчър, започна да се задъхва и
да изостава зад нея. Но миналата година
друг кошмар се стовари неочаквано върху
Сюзън – болестта „графт върсъс хоуст“.ст“.
Присадените клетки атакуваха вътрешни-шни-

вежда състезание, което е може би по-ивежд
тощително и опасно дори от тях. Стато
ва дума за надбягването с кучешки впряго
ве „Айдитарод“. В Аляска няма по-голем
звезди от шампионите в него. Имена кат
тези на швейцареца Мартин Бюзе, норве
жеца Роберт Сорли и американеца Рик Су
енсън са станали част от фолклора. Таз
година наградният фонд е почти 1 милио
долара, но големите пари се правят сле
състезанието – от рекламни договори 
спонсори Надпреварата започва в Енко
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те є органи, разрушавайки всичко по пътяте є
си. Усетил възможност за атака, в тозиси. У
момент се завърна и подло спотайващи-
ят се рак. Тези, които познаваха Сюзън
и нейната непримиримост, вярваха до по-
следния момент, че тя ще намери начин
отново да излезе победител. Но понякога
дори най-силните воини попадат в обрече-
на битка. Лекарите направиха всичко, как-
вото бе по силите им, но в крайна смет-
ка тази изключителна жена изгуби послед-
ното си голямо състезание и на 5 август
2006 г. ни напусна завинаги. 

Смъртта я застигна
в болница в Сиатъл, далеч от красивата
Аляска и любимите є кучета. В послед-
ните є мигове, съкрушени до леглото є,
са били мъжът є и двете є малки дъще-
ри. Малко преди да умре, Сюзън е усетила
края и е успяла да се сбогува. Съпругът є

Дейвид Монсън написа следното покърти-
телно послание до нейните почитатели в 
деня на смъртта є: „Сюзън си отиде днес 
в 3.25 следобед. Тази нощ взех дъщерите 
ни Текла (10 г.) и Чизана (5 г.) и се ка-
чихме на ферибота за остров Бейнбридж. 
Измъкнахме се тихо от хаоса на града, за 
да отидем до едно от красивите места, 
които тя толкова обичаше. Текла си бе 
сложила огърлицата на майка си, а Чизана 
носеше пръстените є. Седнахме безмълвно 
на самия бряг и погледнахме нагоре. Небе-
то бе една експлозия от звезди. Попитах 
Чизана коя звезда е майка є.
Тя седна в скута ми, след което дъл-

го и внимателно се вгледа в небето. Най-
накрая посочи с пръстче и каза: „Ето я! 
Там! Но не се притеснявай – тя не е 
сама.“ – „Така е, Чизана“ – казах є. – Но 
и ние не сме. Тя винаги ще ни показва 
пътя отдалеч.“

Миналата година, докато България праз-
нуваше националния си празник, Аляска
обяви събота, 3 март, за ден на Сюзън
Бутчър. Голямо признание за една голяма
жена в света на мъжете. Съпругът є и
двете є дъщери откриха церемониално го-
лямото състезание, а в очите на сурови-
те мъже, които толкова години се опит-
ваха да я победят, блестяха сълзи. Само
преди месец сенатът на щата Аляска
обяви, че от 2008 г. 

всяка първа събота 
на месец март 

ще бъде официален празник, наречен Де-
нят на Сюзън Бутчър. Това също е и де-
нят, в който по традиция се дава стар-
товият сигнал на „Айдитарод“.
Хилядолетия наред в нашия свят няма-

ше място за жени като Сюзън. Стерео-
типи и мъжки шовинизъм отричаха нейно-
то съществуване. Искаха да я изпратят
завинаги в кухнята, да я направят кукла и
домакиня, да я лишат от амбиции и пра-
во на собствена съдба. С години силната,
равна на мъжете жена бе окарикатурява-
на и лишавана изкуствено от сексапил. Но
нещата най-после се променят. Идва ново
хилядолетие. Нови нрави. Няма нищо не-
възможно, щом дори „Айдитарод“ може да
бъде спечелен от жена. Жена е начело на
Германия. Жена е основен претендент да
ръководи и могъщите Съединени щати. 
Всяка година 82 отбора препускат през

голямата бяла пустош, а някъде там, до
Олд Уоман Пойнт, където замръзнала река
се рови в ждрелото на прелестна планина
и гледката е зашеметяваща, вятърът вие
по мъжки, хвърля сняг и се опитва да за-
личи следите от шейната и кучетатта на
Сюзън. Напразно... Сила е в женски ррод.

Нов продукт стимулира 

мъжката сексуалност

На специално събитие в известен сто-
личен клуб водещата фармацевтич-
на компания „Валмарк“ представи на 
българския пазар нов продукт за сти-
мулиране на мъжката сексуалност – 
Permen („Пермен“). „Пермен“ подобрява
сексуалното представяне, оказва бла-
готворен ефект върху качеството и
продължителността на ерекцията, за-
силва сексуалното желание и мощ, под-

ага плодовитостта. Представлява
уникална комбинация от три специално
подбрани съставки с доказан положи-
телен ефект върху мъжката сексуал-
ност – растенията трабузан (Tribulus 

terrestris), наричан още Бабини зъби, 
жен-шен (Panax Ginseng(( ), както и една
от най-важните аминокиселини за ор-
ганизма – L-аргинин (L-Arginine(( ). Ак-
тивните съставки на „Пермен“ са с 
доказано клинично действие и в пре-
цизно подбрани дози, което гарантира 
максималната ефективност на проду-
кта без проява на странични ефекти.
Статистиката сочи, че повече от 152
млн. мъже в света и всеки пети бълга-
рин на възраст над 40 години страдат 
от еректилна дисфункция.

Новата колекцията бельо 
на Triumph
Световното танцово шоу Triumph 

Music Superstar пристигна в България,r

за да представи по оригинален начин

новия корпоративен дизайн на Triumph,
както и хитовите тенденции при дам-
ското бельо за пролет-лято 2008 г.
Новото лого на Triumph олицетворява
глобалното единство в утвърждаване-
то на марката. То е с по-женствено 
въздействие. Червеният цвят – символ 
на съблазън и чувственост, продължа-
ва да бъде основен компонент на ди-
зайна. Коронката – символ на обаяние
и вдъхновение, остана важна състав-
на част от новото лого, но е види-
мо по-голяма. 
Triumph отправи своето лятно пре-
дизвикателство към дамите да избе-
рат своята роля – на фатална жена
или на нежна изкусителка. Финес и
чувственост са характерни за серия-
та бельо Seduction. Впечатляващ мо-
ден акцент са разкошните бродерии 
и дантели в комбинация с еластичен
тюл. Брандирани метални токи за ре-
гулиране на презрамките на сутиени-

те или бродерии с логото на Triumph

подчертават ексклузивния характер на 
тази серия.
Моделите от серията Curves са като
втора кожа – незабележими са дори 
под плътно прилепнали дрехи. Израбо-
тени са от еластичен сатен – едно-
цветен или с раирана оптика. Модни-
те цветове – черно и кремаво, при-
внасят допълнително секси излъчване 
на притежателките на женствени из-
вивки. Другите две серии Modern Shape

и Miss Triumph са също впечатляващи
и иновативни.

р
Нов продукт стимулира в про пома

Шарени новиниар н н нарарр
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Скъпа Калина!
И двамата с теб много до-

бре знаем, че порното всъщ-
ност е по-близко до научна-
та фантастика, отколкото 
до секса. Да, на екрана на 
телевизора в малките часо-

ве група ентусиасти практи-
куват нещо, което малко на-
помня доброто старо влез-из-
лез, но ако се вгледаш вни-
мателно, ще видиш, че диби-
дюс голите буфосинхронистисти
в неудобни пози всъщност сат са

tvoia_mira@mail.bg

Ш ГОСПОЖИЦА, ДА ПСУВАШ, ДА РИСКУВАШ, 
ДЕШ БАБА, ДА КЛЮКАРСТВАШ, ДА 

ХВАЛИШ, ДА СИ ЛЮБОВНИК, ДА СЕ ШЕГУВАШ, ДА ЗАПЛАШВАШ, ДА

ОБЕЩАВАШ, ДА ОЦЕЛЯВАШ, ДА ИМАШ НАДЕЖДА И ДА НЯМАШ, ДА 
СЕ ОТКАЗВАШ, ДА СЕ СМЕЕШ, ДА ПЛАЧЕШ, ДА ПИТАШ, ДА НЕ ТЕ 
РАЗБИРАТ, ДА СЕ СЪРДИШ, ДА ИМАШ РАБОТА, ДА НЯМАШ ГАДЖЕ, 
ДА БЪДЕШ ЧЕСТЕН, ДА ЛЪЖЕШ ЗА ГОДИНИТЕ, ДА ПРАВИШ СЕКС,
ДА ПАЗАРУВАШ, ДА ВЕЧЕРЯШ, ДА ИМАШ ХРЕМА, ДА ПЪТУВАШ, ДА

ПРЕУВЕЛИЧАВАШ, ДА СЕ ПРЕДСТАВЯШ ЗА ДРУГА, ДА ОТСЛАБВАШ, 
НО НЕ И ДА МЪЛЧИШ, ДА БЪДЕШ АЛЧНА, ДА БЪДЕШ СКРОМНА, ДА 
ВИКАШ, НО НЕ И ДА МЪЛЧИШ. ОТГОВАРЯМ АЗ... 
ТВОЯ МИРА

 ТУК МОЖЕШ ДА БЪДЕШ

ДА СЕ РАЗДЕЛЯШ, ДА БЪД

ТВОЯ МИРАТВОЯ МИРАТВОЯ МИРА

МЪЖЪТ МИ ГЛЕДА ПОРНО

„Здравей, Мира!

Живея с мъжа си вече 16 години, имаме дете и се разбираме до-

бре. Имаме кола и вила, но доскоро нямахме собствено жилище и

това е причината, поради която очевидно много неща ще ми се

случат за първи път. С едно от тях вече се сблъсках. Открих, че

мъжът ми гледа порно и се крие. В жилището, в което живеехме с

родителите ми, нямаше възможност за подобни усамотения. Мо-

жеше най-много да се усамотим двамата заедно, но всеки поот-

делно беше почти невъзможно.

Чета женски списания. Много, много се говори за това. Обаче до-

сега не съм била засегната лично. Гледането на порно е нормално, но

въпреки това не мога да го сравня с усамотението, когато мъжът

ми чете вестник. Не мога да кажа, че правим секс по-рядко или че

нещо се е променило, но това, което вече знам, не ми е приятно. Пра-

вя се на ударена и въобще не повидгам този въпрос. Мисля, че така

трябва, щом той се крие. Защо го прави? Сякаш нещо не му давам. 

Ако се криеше направо с друга жена, щеше да е още по-ужасно и

тогава наистина щях да имам повод за притеснение. Да говоря ли

с него за това, или да изчакам?

Калина Н., Обзор“

гласа си може да те прегърне, а с думите си служи по-изкусно, от-
колкото днешните варвари си служат с юмруците. Поканихме 

го и защото с нашата Мира са адаши по мира. 
Драгомир Симеонов е водещ в Дарик радио и 

БНТ, освен това отговаря на читателските пис-
ма в списание „Ева“. За всичко има решение или 

поне обяснение, с всичко може да те разсмее и в крайна сметка да 
ти помогне. „Твоя Мира“ не му написа писмо, а му се обади по те-
лефона и го помоли да отговори на две от писмата на нашите чи-
тателки. Затова не се чудете, че писмата започват със „Здравей, 
Мира“, но завършват с „Твой Драго“. Със своето първо участие в 
„Бела“ Драго Симеонов ни стана още по-драг. Не, стана ни още 
по-мил. Абе, стана ваш, но само за този път.
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Мила Ива!
За съжаление, дори да имаш 

връзки в общината, не можеш 
да си уредиш замяна „чужд 
език за години“. Сигурен съм, 
че доста полиглоти охотно 
биха се разделили с поне два 
от езиците, които владеят, 
за да могат утре да се събу-
тят на 36. По мое скромно 
мнение и думата „лайно“ ти 
е достатъчна, за да се опра-
виш на доста езици, камо ли 

едно сносно псуване, но ти
явно си перфекционистка и
държиш на по-солидни знания.
Само не мога да разбера защо,
вместо да си губиш време-
то да ми пишеш по списа-
ния, не хванеш и не си прего-
вориш малко думички по ита-
лиански. И без това нямаш
ни гадже, ни семейство, сти-
га си се самосъжалявала, хва-
щай един речник и почвай по-
ред. Знаеш ли, по едно вре-

ме си мислех дори да ти на-
пиша отговора на немски, та
щеш не щеш, да трябва да
си дадеш малко зор в учене-
то на езика. Но после си ка-
зах: „Scheisse, какво се лъжем,
момичето съвсем няма нужда
от чужди езици, има нужда

от hombre, man, ragazzo, муж-
чина, за да не чувства дуп-
ка в живота си.“ Ако „се гу-
биш в превода“, преговори си
малко думите „секс“, „връз-
ка“, „емоции“, и то на бъл-
гарски.

Твой ДрагоМИР СИМЕОНОВ

ИСКАМ ДА ГОВОРЯ СНОСНО ЧУЖД ЕЗИК

„Здравей, Мира!

На 36 години съм и не говоря сносно нито един чужд език. Това

ми е проблемът. Навремето не можах да вляза в езикова гимна-

зия и в училище не можах да науча добре нито руски, нито немски,

нито английски. В университета не учех чужд език, но през послед-

ната година като студентка изкарах курсове по немски. После се

влюбих в италианец и започнах да уча италиански пак на курсове

и сама. Сега италианският е езикът, който говоря най-добре, но

го говоря като за маса. Не мога да работя с него. На всички оста-

нали езици съм запомнила само как е „лайно“, как се псува и изра-

за „Не говоря добре този език“. Като voll idiot съм. Сега нямам га-

дже и искам да си сменя работата с по-добра. Обвинявам се, защо-

то, понеже нямам семейство, се предполага, че останалите неща,

с които се занимавам, трябва да върша перфектно. Нямам време

за учене, но и знам, че животът ми ще продължи да бъде много не-

пълноценен без такова богатство. Готова съм да се събудя още

утре на 40, но да говоря сносно поне един от езиците, с които съм

се захващала. Знам, че не можеш да ми решиш проблема, но поне да

покажа, че се тормозя от това. 

Ива Д., София“

само банда избръснати гим-само
настици. Едва 10% от мъж-наст
кия интерес към този вид 
зрелище са продиктувани от 
първичен нагон, останалите 
90% са зяпане на сеир. Кол-
ко време напомпаният щан-
гист ще успее да се задържи 
полуприклекнал и дали мома-

та с пластмасовия бюст ще
си размаже червилото. Уве-
рявам те, в един футболен
мач има много по-притесни-
телни и вулгарни сцени, от-
колкото в което и да е сре-
днощно порно. Проблемът на
мъжа ти според мен не е в
програмата, която гледа след

0.00 ч., а че изобщо му се
гледа телевизия по това вре-
ме. Вместо да пие една ра-
кия и да си ляга, той бодър-
ства като пенсионер. Явно
не го ангажират достатъч-
но нито в службата, нито
вкъщи. Моят съвет е: няма
какво да говориш с него, ос-

тави го да се занимава, щом
не му се спи. Порно, футбол,
лов и риболов или „Дискавъ-
ри“ – нека гледа, щом го вле-
че. Започне ли обаче редовно
сутрин да се успива, предла-
гам ти да спреш да плащаш
кабелната.

Твой ДрагоМИР СИМЕОНОВ
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ЕтикетЕтикетЕтикет

– Дайте определение на „елит“.

– За съжаление „елит“ е дума, която хора-
та все още не разбират добре. За повече-
то тя е синоним на снобизъм, на безделно
съществуване или на пране на пари. Да се
обяснява тя обаче, е все едно да натрап-
вате значението на един диамант или на
кюлче злато. Все пак от елита зависи дали
това общество те признава за елитен, ко-
ето донякъде също обърква понятията.
– За да „пробиеш“ в елита, трябва ли да 

бъдеш ексцентричен?

– Ексцентричността помага. Тя е завладя-
ваща, когато е позитивна, когато добавя
щрихи към образи, които са симпатични
на хората. Елтън Джон е един отличен
пример за това. Анди Уорхол създаде им-
перия и изкуство от ексцентричността.
– Вашето определение за истинска дама – 

как изглежда тя, как се държи... 

– Съвремието изкриви някогашните пред-
стави за това, как да възприемаме една
дама или един господин. И ние трябва да
се съобразим, дори да рискуваме в новите
си възприятия. Защото, ако нямаше сме-
ли жени и дизайнери, и до днес по улици-
те щяха да пътуват карети, в които да
се возят дами с бухнали тафтени рок-
ли и перуки... Днешната дама според мен
трябва да отговаря на повечето модни
изисквания, но без да прекалява. Тя следва
да е съобразителна и срещу парите, кои-
то е вложила във външния си вид, да не

преминава границата с грим, помпозност 
и маниери, които не са адекватни на по-
вода и на мястото. Да бъдеш дама в на-
чалото на XXI в., е предизвикателство и 
онези, които могат да го посрещнат, са 
всъщност истинските дами днес.
– Кои са най-недопустимите според вас 

гафове, които жените често правят, ко-

гато се явяват в светското простран-

ство?

– Какъв господин бих бил аз, ако забе-
лязвам и анализирам гафовете на дами-
те?! (Смее се.)
– Протоколът константа ли е, или се про-

меня? Вие откъде черпите информация 

за него? Кой ви е „учил“ на протокол?

вгени Минчев е „бялата лястовица“ на зараждащото се светско общество 
през 90-те години на миналия век. Тръгнал от нулата, днес той притежа-

ва собствени рубрики в най-престижните медии, предпочитан пиар е
на най-големите звезди и бизнес личности, организира Бала на топмо-

делите, конкурсите „Мистър България“ и „Мис Лято“. Продуцент и орга-
низатор е на най-великолепното събитие на годината – „Руски бал“. Предпочитан 
критик на модата и добрия вкус е във всички телевизионни предавания. Много-
бройните изяви на Евгени Минчев са подчинени на благотворителността. Крилата 
негова фраза е: „Докато нямам свои деца, всички деца в нужда са и мои.“
Онова, което хората не знаят за Евгени Минчев, е, че чувството му за хумор е из-
ключително остро (понякога даже порязващо), че умът му сече като бръснач и че е 
много точен, когато трябва да се върши работа. Това ние го научихме от личните си 
срещи с него по повод организацията на 5-годишния юбилей на списанието. Евгени 
с радост прие да бъде водещ на партито на „Бела“ и веднага пристъпи към отхвърля-
нето на задачите. Веднага. Както направи и с отговорите на това интервю – изпрати
ги със скоростта на светлината, без да се налага да му напомняме и без да се пудри.

ИСТИНСКАТА 
ДАМА Е МОДЕРНА, 
БЕЗ ДА ПРЕКАЛЯВА

ЕВГЕНИ 
МИНЧЕВ:

VIP гости на организирания от 

Евгени Минчев „Руски бал“
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ЗНА Е ТЕ ЛИ, ЧЕ...

.....ПОПОПО СЕСЕ Е ЩЩЕ Щ НИ Е ТТОО НО ННА А ККУУРУРРСС 
ПППОО ТТАТАНН ЦИЦИ Ц  Е Е ВВЪЗВЪЗЗ М МОООЖЖЖ НННОООССТСТТ 
ЗАА А ННО ОВВИ В ЗА ЗАПОПОЗ НАААН Н ССТТВВААА
ИИИдее тете т  нна диискскс котото текеке каа илили ннаа лаа а ттии ноноо паарар тти иии щеще 
ссе уувееу  рии ри те т  в в тото ва.ва. Н Наа д даданн сиинин гага ииилиии окко ллоо нее--
го ог чо оч вевекв  заавъ вързвр а ма мнно го о зза ппоззн нна нн н сствва ссс дрруу-у-
гии и темемт  пее рара ра ме ме нт нии и и и иин тете ресесес нии ллиичч ноосос тии. 
ААкоА  ттатан ццн у вува та е ла ттини ноо танан н цци,, ннне ее изкзкк лююч чече нно 
ня н койкойко  сиим ппм пата тичи ченен ккака вва леререр даа вви ппопо ка ннии нана 
таннц, ц за ащо що щото е ви ддял,ял,ял, ч че умуме етее е да сесе  двиви жиижииижижииижиииижиижижижии----------
ттете кра сиси во в  по дан син гага. А какакак во щщее сее слууу чи  
по-нана ататта ък меж ду вас, , нини и кко га нене ссе ззнааааааааааааааааееееееее.ееееееееееее

ПРЕДЛАГА
✓Индивидуално и групово обучение по 

латиноамерикански и бални танци.
✓Ежеседмична възможност за практикуване на

наученото в реална танцова среда.
✓Групи за деца и ученици 

(събота от 16 ч. и вторник от 19 ч.)))))))))))))))))
Възрастта и предварителният опит са без знннннннннннннннннннннннннннначчачачеаччачачачачачачачаааачачаачаччачччч ние

и не влияят на доброто настроеоеееееееоееениеннннннннн !

ул. „Загоре“ №3 (зад Орлов мост)
Записване на тел.: 02/ 944 92 35 (17–19 ч.),

088/ 670 78 04

– Както знаете, произхождам от много – К
бедно семейство, в което се обръщаше бедн
внимание на оцеляването, а не на екстри-
те на живота. Всичко се случи изведнъж 
и го описвам в книгата си „Момче за ми-
лиони“, която издават от списание Story

за моя 45-и рожден ден. Протоколът е 
един закон за поведение и грешките спря-
мо него се наказват, както от всеки за-
кон. Наказанията тук са отритване от 
обществото, сритване в ъгъла и десетки 
макиавелистични врътки, които са доста 
неприятни, ако желаеш да се задържиш на 
върха. Но, както винаги, смелите побеж-
дават и на тях се крепи световната про-
мяна. Самият аз съм правил много гафове, 
но чувството ми за хумор, навременните 
ми реакции и подходящите обяснения са 
ги превръщали в символи, в пречупване на 
претенции, които впрочем в днешния век 
са архаични и смехотворни.
– Споделете мнението си за поведението 

на журналистките на светски събития, 

без да спестявате критики.

– Много мои колеги са забавни в жела-
нието си да станат Евгени Минчев за 
три дни. Те имат интересни мечти, но 
не ги обличат в подход, в търпение, а 

ги оставят да „настинат“ в дръзки ин-
терпретации на живота (в стил Бритни
Спиърс или Мадона). Искат да са Азис
в смокинг. Не е ли смешно?
– За какъв случай бихте се спрели на бял 

костюм и яркоцветна вратовръзка?

– Бих се облякъл така само ако съм цир-
ков артист.
– Как се отнасяте към жените, които 

не държат на марките и не инвестират 

много пари във външния си вид, но въпре-

ки това изглеждат елегантни?

– За мен марките нямат значение. Има
значение само стилът, а той е първо-
то, което разпознавам в една жена. Не
гледам с добро око на жените, които не
поддържат маникюр, педикюр и не по-
пълват познанията си ежедневно. Една
жена е също така бельо и... текст.
– Недостатък ли е да си беден?

– Това е лесно променимо. Не съм ли
един добър пример?
– Направете комплимент на „Бела“ в 

стил Евгени Минчев.

– Вие сте като кори за баница – свърш-
вате бързо на пазара и сте в ръцете на
всяка добра домакиня.

Интервю на Теодора СТАНКОВА

И Теодосий Спасов със звезда
във Famous алеята на славата
Големият музикант я откри лично на специал-
на церемония, която се състоя през март пред 
кино „Арена“ – „Младост“. Той е петият музи-
кант с това отличие след Лили Иванова, Васко 
Василев, Валя Балканска и Иво Папазов–Ибряма.
Целта на Famous алеята е да се удостоят с
уважение и внимание всички българи, допринес-
ли за прославата и  развитието на България. В
основата на идеята стои любимото уиски на 
Шотландия – The Famous Grouse Scotch Whisky.
Златната звезда е поредното високо признание
за възпитаника на котелското музикално учи-
лище и пловдивската Академия за музикално и
танцово изкуство. Само някои от другите от-
личия, които е получавал, са: специална награда 

от Детройт – Фестивал на флейтата (1994 г.), 
наградата на Международната академия за изку-
ства в Париж (1996 г.), Статуетката на Апо-
лон Токсофорос за дългогодишното му ярко при-
съствие в българския музикален живот и успехи-
те му на световните сцени (2001 г.). През 1995 
г. списание „Нюзуик“ го нарежда сред най-та-
лантливите музиканти от Източна Европа, при-
знавайки, че той е създал нов музикален жанр.

рШарени новиниар н н нарарр

Евгени Минчев 

в компанията на 

Граф Толстой 

и Роси Иванова
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ДецаДецаДеца

– Смяташ ли, че бащата може 
да замени изцяло майката?
– Не, защото човек има нужда 
от модели на мъжко и на жен-
ско поведение, тъй като деца-
та прекарват голяма час от 
времето си у дома. Освен това 
повечето мъже и жени рано 
или късно започват да имат 
сексуални връзки с противопо-
ложния пол и децата трябва 
да са подготвени за това. Как-
во по-добро място от семей-
ната среда, за да се научи чо-
век как да се държи или да не 
се държи.
– Ти си родител на двама сино-
ве. Това ли ти е помогнало да се 
справиш. А ако имаше две дъ-
щери или една дъщеря и един 
син, по-трудно ли щеше да ти 
бъде? 
– Не знам. Мога, разбира се, 

да спекулирам, че синовете са
по-лесни за отглеждане, но ня-
мам реално с какво да сравня-
вам, понеже нямам други деца.
– Разкажи нещо за своя баща. 
Не е ли преувеличено твърде-
нието на психолозите, че на де-
цата задължително им трябва 
баща! Ти самият си син на раз-
ведени родители.
– Спомням си, че баща ми
беше много важна фигура за
мен до момента, в който из-
ненадващо (дори и за майка
ми) ни напусна и отиде да
живее с друга жена. Първо,
му бях ядосан, но с времето
просто престанах да му обръ-
щам внимание. Това сигурно е
резултат от редките ни сре-
щи. Ирония е, че се бях заклел 
да не постъпвам като него, но
както се оказа, „крушката не

пада по-далеч от дървото“. И
аз се разведох. А психолози-
те са прави, но според мен не
защото е задължителен като
присъствие в живота на де-
цата, а защото все още не е
измислен начин как да се съз-
даде човек, без да се използва
сперма. Бих казал, че до из-
вестна степен баща ми ми на-
прави услуга, защото се научих
да бъда самостоятелен и да
поемам отговорност за важни
семейни дела сравнително рано
– на 14-годишна възраст.
– Деформирало ли се е поведе-
нието ти от факта, че си жи-
вял без баща? И как се е отра-
зил този факт на начина, по 
който възпитаваш двамата 
си синове?
– Не мога да преценя. А и няма
как да проверя какво би било

поведението ми, ако баща ми
не си беше заминал. Синове-
те ми съм ги възпитал според
това, как разбирам аз живота,
а това разбиране е резултат
на контакти с хора и ситуа-
ции, независещи само от баща
ми. Мога да кажа със сигур-
ност, че възпитанието, получе-
но от майка ми, е важна част
от ценностната ми система.
Също така и това, което съм
научил от баба си Елена. Така
че не мога да преценя как лип-
сата на баща ми се е отразила
на това, как възпитавам деца-
та си, но мога да кажа как на-
ученото от майка ми (и баща
ми, докато той живееше с нас)
ми е въздействало. Това обаче
ще е дълга история.
– Какви са кусурите ти като 
баща? 

Татко е тук
За любовта на мъжете към собствените им деца 
и за отношението към собствените им бащи

П
риродата всичко е 
измислила много умно 
– мъжете също раз-
виват нещо като 

майчински инстинкт. Най-ве-
че когато терминът на бре-
менната майка наближи. През 
тези дни организмът на бъ-
дещия татко отделя актив-
но женски хормони, а нивото 
на мъжкия хормон тестосте-
рон намалява. Тази хормонална 
картина провокира едно по-

грижовно отношение – и към
майката/съпругата, и към де-
цата. Мъжът се чувства ня-
как „женствен“, настройва се
един вид за отглеждане на но-
вороденото. И колкото пове-
че се грижи той за детето
си, толкова по-сигурен и от-
говорен татко става.
Психоложката Ане Сторей

от „Мемориал университи“ в
Нюфаундленд установила през
2000 г., че качествата, ха-

рактерни за бащинството,
се изграждат основно на ба-
зата на хормоналните нива
още по време на бременност-
та на жената. След като из-
следвала различни двойки, тя
открила съществени промени
в хормоналното домакинство
на бъдещите бащи по отно-
шение на нивата на корти-
зол, пролактин и тестосте-
рон. Докато пролактиновото
съдържание в организма на

мъжете се повишило средно
с 20%, това на тестостеро-
на спаднало след раждането
средно с 1/3. 
Но и без „хормонални“ дока-

зателства ние знаем, че съ-
временните татковци все по-
вече надобряват в дисципли-
ната „отглеждане на деца“.
Независимо какво им е под-
несъл животът – развод, без-
паричие или други неприят-
ности...

ИВАН ИВАНОВ (45 г.), ПРОФЕСОР ПО БИОИНФОРМАТИКА В ТЕКСАСКИЯ A&M УНИВЕР-

СИТЕТ, БАЩА НА ДВАМА СИНОВЕ – РАДОСЛАВ (НА 20 г.) И АЛЕКСАНДЪР (НА 18 г.).

Отгледал ги е почти сам поради „лошо стечение на обстоятелствата“, както обича да 

се изразява, за да не го притискат хората да изпада в подробности за отношенията си

с бившата си съпруга. Но днес въобще не съжалява, че се е жертвал. „Аз не възприемам

това като жертва, а като нормален ход на живота. Нищо не съм жертвал. Напротив – на-

учил съм се да бъда баща. Добър, по-добър или лош – не мога да определя.“
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– Смяташ ли, че бащата може 
да замени изцяло майката?
– Невъзможно е, но и не е 
нужно. Природата е дала въз-
можност новият живот да 
бъде създаден и отгледан от 
мъж и жена едновременно. В 
началото майката отглежда  
почти изцяло детето. С годи-
ните обаче, когато то започне 
да опознава света, да формира 
свои модели на поведение, да 
разширява контактите си, ко-
гато започне да среща отно-
шение от околната среда към 
себе си, различно от майчино-
то, то тогава бащата пое-
ма решаващата роля. Бащата 
е авторитет, малко отдале-
чен от детето през първите 
години, но не по-малко важен 
за възпитанието и изгражда-
нето на характера му. Него-
вата роля е своеобразна. Точ-
но заради това той не бива 
даже и да се опитва да бъде 
и майка.
– Какви са кусурите ти като 
баща? 
– Много са. Стремя се да 
изглеждам строг и принципен, 
но се улавям, че много пъти 
не го постигам. Стремя се да 
се интересувам непротоколно 
от проблемите на сина си, но 
разбирам, че съм изпуснал мно-
го от тях. Искам да намеря 
отрано най-изявените му спо-
собности, за да го стимулирам 
да ги развива, но друг път си 
казвам, че амбицията ми може 
да повлияе негативно на раз-

витието му. Най-голямото ми
колебание е за мярата в от-
ношенията ни – кога да сме
приятели, кога да се държим
като баща и син.
– Ти си родител на един син. 
По-лесно ли щеше да ти бъде, 
ако беше татко на дъщеря?
– Не мисля. Модерните роди-
тели приемат еднозначно де-
цата си, независимо от пола
им. Но моите кусури като
родител щяха да се проявят
и към дъщеря ми.
– Как мислиш, че би ти се от-
разила липсата на баща в жи-
вота ти? 
– Негативно, разбира се. В
емоционален план. Смятам
обаче, че дори продължител-
ното отсъствие на бащата
(командировки, гурбет, развод
и прочее причини) не е тол-
кова фатално, при условие че
родителите са запазили до-
бри отношения един към друг.
Един баща може да остане
баща за детето и след раз-
дялата, но трябва да поло-
жи усилия.
– Разкажи нещо за своя баща. 
Не е ли преувеличено твърде-
нието на психолозите, че на де-
цата задължително им трябва 
баща?
– Той и досега е най-значи-
мият авторитет в живота
ми. Притежава завидна енер-
гия и последователност, дори
и в момента, на 67 години.
Той умееше да ме стимулира
да показвам високи резултати

във всичко. Разбира се, има и
той своите слабости. 
И не съм сигурен, че не го
повтарям даже с тях.
Сигурен съм обаче, че детето
няма нужда от баща пияни-
ца, наркоман или хомосексуа-
лен тип в гей двойка (колко-
то и да се твърди, че това
е нормално), дори да е биоло-

гичен баща. В ролята може
да бъде приятел, партньор,
чичо или вуйчо, т.е. на дете-
то е необходимо мъжко при-
съствие, за да формира пове-
дение и възприятия, различ-
ни от разбирането на майка-
та, да осъществи първонача-
лен контакт с мъжката пололо-
вина от света. 

га си мисля, че съм бил 
строг и взискателен 
си. Но пък съм чувал 
че понякога не съм бил 
но строг. Честно ка-

зано, не съм се замислял много
какви са ми кусурите, а прос-
то винаги съм се стремял да
правя добро и да подготвя де-
цата си за трудностите, кои-

то си мисля, че им предстоят.
Със сигурност един от кусури-
те ми е, че съм ги лишил от
„нормално“ женско присъствие.
Но какво е „нормално“ женско

присъствие в наши дни? Имам
чувството, че тълкуванието на
това понятие е доста по-раз-
лично от това, което е било
преди 30–40 години.

– Поняког– По
прекалено прек
с децата 
от тях, ч
достатъчн

ИВО ВЕЛИКОВ (39 г.), ДОКТОР ПО НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ, ПРЕПОДАВАТЕЛ ВЪВ ФАКУЛТЕТ 

„СИГУРНОСТ“ КЪМ АКАДЕМИЯ НА МВР – СОФИЯ, БАЩА НА ВИКТОР (8 г.)

Въпреки сериозната си заетост Иво винаги намира време, ако не да поиграе, то поне да помисли 

за сина си и да го похвали пред приятелите си. Понеже е зодия Рак, е изключително любящ и от-

говорен баща. Е, не е идеалният татко, но по-важното е, че му пука за бъдещето на детето му и 

че се опитва да присъства в настоящето му. Понякога самото желание да го правиш, въпреки че 

нямаш време за това, стига. Децата ги усещат тези неща.
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– Смяташ ли, че бащата може 
да замени изцяло майката?
– Абсолютно невъзможно! 
Майката е много, много пове-
че от общоприетото разби-
ране за нея – спретната до-
макиня, осигуряваща храна и 
чисти дрехи за малчуганите. 
Тя е фактор за всичко в тех-
ния живот. Основен фактор.
– Ти си родител на една дъ-
щеря. По-лесно ли щеше да ти 
бъде, ако беше татко на син? 
– Имам добри наблюдения вър-
ху близки до мен родители на 
момчета. Потвърждавам нало-
жилото се мнение, че моми-
четата се отглеждат много 
по-лесно, поне до навлизането 
им в опасните води на пубер-
тета, когато се разбира кол-

ко добре са полагани родител-
ските грижи.
– Разкажи нещо за своя баща. 
Не е ли преувеличено твърде-
нието на психолозите, че на де-
цата задължително им трябва 
баща? 
– Мога доста да разказвам,
но накратко казано, баща ми
е много важна фигура в моя
живот. Отношението ми към
него е варирало през години-
те от пълно обожание в ран-
ното ми детство до тота-
лен негативизъм през време-
то на собственото ми себе-
утвърждаване като личност.
Явно това е поведенчески мо-
дел за повечето момчета. В
крайна сметка мога да попра-
вям почти всички дребни и

досадни повреди в домакинска-
та техника и по авотомобила
си, знам много добре смисъла
на понятието „мъжка дума“,
а и като се замисля, май ня-
мам загубена юмручна схватка
досега. Та тези неща няма как
да ги науча от майка си. За
тях, а и не само за тях мога
да съм благодарен само и един-
ствено на баща си.
– Как мислиш, че би ти се от-
разила липсата на баща в жи-
вота ти? 
– Не мога да преценя, но със
сигурност – негативно на раз-
витието ми като личност. А
как би се отразила липсата
на баща върху възпитанието
на моето дете, също не знам,
но знам със сигурност, че чес-

то се улавям да прилагам въз-
питателни методи, които са
били „изпитани“ върху мен са-
мия като дете, така че и
тук поведенческият модел на
подражание май действа без-
отказно. С други думи, добре
че баща ми не е бил алкохо-
лик, а майка ми не е била нар-
команка. 
– Какви са кусурите ти като 
баща? 
– Често изпитвам угризе-
ния, че допускам стресът от
собственото ми ежедневие да
се вмъкне в детството на
дъщеря ми. Понякога реагирам
прекалено бурно и строго на
палавостите є, а когато видя
нещастните є очи, ми идваидва
да се ритна отзад.

РАДОСЛАВ ЯНЕВ (36 г.), ЮРИСКОНСУЛТ, БАЩА НА МАРГАРИТА (НА 5 години)и . Говори с охота за дъ-

щеря си, но както повечето мъже, избягва темата за бившата си съпруга. Не би напуснал работа-

та си в провинцията (работи като юрисконсулт в банка в Плевен), дори и да му предлагат милиони. 

„Не мога да си позволя да липсвам на дъщеря си. Независимо от това, че съм разведен, се старая да

се развивам в професията „баща“. Защото бащинството е работа, трудна работа“ – сподели Радо.

5 години Vogue Vision 
Енергичен, жив и много позити-
вен, Митко Дамов внася финес

във всичко, до което се докос-
ва. Честването на 5-годишния си
юбилей той превърна в изтънче-
но празненство за всички специ-
ални гости и приятели на Vogue

Vision. Гостите на бляскавото съ-
битие наблюдаваха нестандарт-
но представяне на новите техники 

подстригване, показани от Ми-
тко Дамов и Маурицио Рандадзо. 
Уникална шоу програма и колекция 
коси пролет-лято 2008 впечатлиха 
всички приятели, партньори и кли-
енти на Vogue Vision, които при-
състваха на рождения ден.
По време на събитието специално 
участие взеха Маурицио Рандадзо
и Сергей Херд, представители на 
Централния международен инсти-
тут La Biosthetique ® Paris. Меж-
дународният артиститчен екип 
на LA BIOSTHETIQUE доказва с E

D:FUSED своето усещане за пул-
са на времето. Новата колекция
идва с четири техники за под-
стригване и боядисване – „in Street 

and Glamour“ – както за ежедневи-
ето, на улицата, така и за бляс-
кави изяви.

Супер бързи ADSL скорости и 

нови vivatel планове 
с до 7 часа разговори за българските
потребители
Четири нови ADSL пакета със
скорости до 12 мегабита и vivatel 

планове с включено безплатно вре-
ме за разговори и мобилен ин-
тернет предлага вече БТК ГРУП.
Това са уникални за българския па-
зар услуги.
Компанията отбелязва 4 години
от старта на ADSL услугата с 24 
пъти по-високи скорости, по-ниски
цени и краткосрочни договори за 
сигурната и надеждна ADSL връз-
ка. Така ADSL потребителите мо-
гат по-лесно да избират подходя-
щата за тях ADSL услуга и да по-
лучават по-голяма свобода в дос-
тъпа си до световната мрежа.

За да улесни клиентите, БТК пре-
махна двугодишните договори за 
ADSL. Клиентите имат възмож-
ност да избират между 6-месечен 
и 1-годишен договор. Всички насто-
ящи ADSL клиенти ще бъдат ин-
формирани лично как да преминат
към новите по-високи скорости.
В сила са и новите предложе-
ния на vivatel – Сребърна, Златнаl

и Платинена тарифа. Трите нови 
абонаментни плана включват вре-
ме за разговори към всички нацио-
нални мрежи и мобилен интернет.
С новите тарифи на vivatel клиен-l

тите имат възможността да за-
купят модерния Symbian телефон 
Нокиа 6120 само за 59 лева. Това
е възможно, ако изберат Плати-
нената тарифа на vivatel и подпи-l

шат договор за две години.

р
5 години одини Vogue Vision за п

Шарени новиниар н н нарарр
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ХвърчилоХвърчилоХвърчило

М
ълния бе паднала пре-
ди 27 години вър-
ху жицата на теле-
графа в Баия, малко 

селце отвъд пристанището за 
въглища в Солун, и оттога-
ва машината работеше ряд-
ко. Новините пристигаха на 
части, та се налагаше телег-
рафистът Спирос Кацинас да 
ги дописва. Понякога присти-
гаше само началната част от 
вестта, друг път – отделни 
думи от нейния край. Спирос 
старателно изписваше новина-
та докрай, поправяше невол-
но допуснатите грешки, до-
пускаше други от удоволст-
вие да измисля и предаваше 
съобщението нататък. Вед-
нага след това разпечатваше 
вестта на тясната хартиена 
лента и я залепваше в дебе-
лата, подвързана с телешка 
кожа тетрадка. След неочак-
ваното му изчезване в късния 
март на 2008 година полицей-

ският инспектор Алекандрос
С. намери цял дървен шкаф
със старателно подредени по
години и месеци колекции от
новини, сътворени от ръка-
та на невинния, но безследно
изчезнал телеграфист, надпи-
сани с химически молив: „До
Господ. В провинцията.“

Хоризонталното положе-
ние влияе изключително 

полезно на работоспособност-
та на мозъка, твърди доктор 
Дарен Липницки от факулте-
та по физиология на Австра-
лийския национален универси-
тет. Ако знаеше това преди
повече от 20 века, човечест-
вото никога нямаше да на-
прави фундаменталната греш-
ка с труда и все още щаст-
ливо щеше да лежи под някоя
кокосова палма с безпамет-
но щастливи очи. Природата
щеше да е опазена и прекрас-
на, а човешкото нямаше да
изчезва заедно с рибите, пти-

ците, насекомите, растения-
та, дърветата, ледниците и
облаците... Господ ни е пода-
рил щастието да мързелува-
ме, но кога и за какво сме Го
послушали?

Служителите на япон-
ската маркетингова ком-

пания Hime&Company могат 
да ползват платен отпуск от 
един ден след раздяла с любим 
човек, предаде Ройтерс. В юж-
ните ширини на Европа само
първият ни запой от любовна
мъка ще е някъде около ме-
сец, без да броим махмурлука
след това. Ако пък краят на
махмурлука съвпадне с колед-
ните и новогодишните праз-
ници, вече направо става дума
за началото на пролетта. Тя

от своя страна е убийстве-
но неподходяща за работа с
тези напъпили зелени клонки и
лек топъл ветрец. След кое-
то идват горещините, които
пък всяка година започват все
по-рано с климатичните из-
менения. Подходящо време за
почване на работа е начало-
то на есента, но точно тога-
ва пък се навършва годишнина
от раздялата. След което за-
почват доживотните празнен-
ства в нейна чест.

Изследователи от универ-
ситета в Богота устано-

вили, че в ситуация на флирт 
жените изгарят 95 килокало-
рии, докато мъжете – само 
79. Енергозагубите при жени-ени-
те се реализират във фазитеите

ДО ГОСПОД. В ПРОВИНЦИЯТА.
В               

ашо Секулов е автор на три поетични книги – „Седмото небе“, „Високо, над далечи-
ната“, „Възхитително и леко“. Издал е още на книга с есета “Майсторът и камъните“,

книга с фрагменти „Високите каменни хълмове“, изящния роман „Колек-
ционер на любовни изречения“ и др. Превеждан е на английски и унгар-

ски. Автор е и на ежедневната рубрика „Под игото“ на вестник „Марица“ 
от 1993 г. досега, за която е носител на наградата „Пловдив“ за журналисти-

ка. Носител е и на редица национални награди за литература. 
Сашо е и изящен човек – най-оцененият от женската читателска аудитория на 
„Бела“, ако се съди по броя на отзивите и обажданията във връзка с едно негово ин-
тервю за любовта.
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Х
идратацията е фундаментална грижа и необходимост, з, за даа се 

запази кожата на лицето млада и свежа, а процесът нт на прежжде-

временно стареене да се предотврати. Продуктитите за хиидра-

тация, които избираме, трябва да гарантират много пооовечее от ообик-

новено овлажняване. Това е и мисията на популярната иитталиаанска  коз-

метична марка VENUS, чиито лаборатории създадохаа исстинсски реево-

люционен нов продукт, използвайки предимствата ннаа пооследнин те нна-

учни открития.

Новата формула AQUAPORINE 
е невероятно откритие, спечелило Нобелова награддаа вв обблал сттта на 

химията за 2003 г. Aquaporines са протеините, които о сттс имулулиратт в о-

дната циркулация през клетъчната мембрана във всичиччкиик  ж ивви и същеще-

ства – от бактериите до човека. Те значително увеличаавватт осммотич-

ната пропускливост на клетката, като по този начин пододобобряряват бъб р-

зо водния є баланс. 

Как действат AQUAPORINES? Функцията на Aquaporines е да оаа оттвев ж-

да водата до местата, където се осъществява циркулация на голеголеле-

ми количества вода между клетките, а за конкретния случай – в кож-

ните тъкани.

ПРОДУКТИТЕ
КРЕМ AQUA 24 е единственият крем, който благодарение на 

p- ACQUAPORINE, извлечен от нар, стимулира и реактивира ес-

тествения поток на овлажняване в кожата и гарантира 3 нива на хид-

ратация: •Незабавна – бързо утолява жаждата на кожата с експре-

сен видим ефект; •Дълбока – възстановява естествените способ-

ности на кожата да снабдява клетките с вода, като наистина хидра-

тира в дълбочина; •Продължителна – гарантира 24 часа постоянна

хидратация в зависимост от нуждите на кожата

„Експерт във витамините“, VENUS вложи иновационните си технологииее с с

в още няколко продукта, посветени на грижата за кожата на лицето.жата

ХИДРАТИРАЩ КРЕМ МУЛТИВИТАМИНИ A C E Съдържа чисти вита-ъдържа 

мини във висока концентрация и в активна формула, както и пло-ффорормумулала, к

дови екстракти. Гарантира максимална ефективност в борбата с би-ттививност в ббоор

ологичното стареене на кожата. Новият комплекс от витамини т коммплекс от витаам A C E
активира свойството на кожата да се самовъзстановява и я зарежда се ссамомовъзстановява ии я 

с енегрия, като ускорява клетъчнототоо є обнновление: Vitamin AA тимули-стт

ра регенерацията на клетките и лекува видимите следи от стареене. ллеккуваа виидимите следи отт сттар

Vitamin C подпомага производството на колаген, необходим за укрепва-вотоо наа коллаген, необходимм заа укркр

нето и стягането на кожата. Vitittaamiin EE мето, залличава следитте наа врремм

като възпрепятства образуванетттоо нна свов бодндни радидикакали.

Само след няколко дни може да забележите ефекта „VENUS Мултиви-ааббелеежитте ефекта „VENENUSS ММулул

ергия и сила – за кожа, искряща от здраве, жиз-тамини“. Взрив от енер

неност и блясък.

СУПЕРХИДРАТИРАЩ КРЕМ С ВИТАМИН C Специализирани в из-

и в активни формули, изследователскитеползването на ввитаммини

лаборатории на VENUS оха витамин С директно от свеж порто- иззвлякокох

лата му витализираща енергия в тозикалов плод и конценнтрирааха ццял

те козметични технологии.продукт с помощттаа на ммодеррнитт

ален природен антиоксидант и подпо-Натуралният виттамин СС е ууниккаа

орен за тонуса и еластичността намага синтеза наа колагген, ооттговво

я подсилва кожната тъкан, предпазвакожата. Във вивисока коонценттрацциияя

вя развитието им. Обогатен с хиалу-отот о обрразазувуваане на бръръчки ии заббааввя

ращият крем задържа голямо количе-ронова киселина, ссууперхиидраттиир

ржа перфектното ниво на хидратация ство влага в ккожожата и и поддддърърж

Благодарение на действието на вита-заза п по-о прпрододълължжително о времме.. Б

мин E и UV тава си той осигурява мултиактивна за- филтртрии в съъссттаавV

на околната среда, слънчевата радиация и щищ та срещущу в вллияниятата нна

ли, които са основна причина за стареенетосвободните радиккалали, к ич

на кожата. Впечатляващите резултати са хидратирана в дълбо-нан  кожата. Впепеччат а х хии

чина, гладка и сияйна кожа.

КРЕМ HYDRELAST Първият хидратиращ крем с интензив-тириращащ  

но стягащо действие. Ексклузивен комплекс от витамини ен компле

и олигоелементи от чисти термални води възстановява во-ални воводиди въз

дния баланс в клетките и укрепва отвътре еластичност-епвава отвътрее е ел

та на епидермиса. Предотвратява загубата на плътноствраттява загубата наа 

и отпускането на кожата, дължаща се на дехидратира-та, ддъължаща се на дехиддр

не вследствие на небалансирана диета, стрес или другибаллаансииррана диета, стрес илии д

фактори. Активната му съставка – екстракт от ориз, атта ммуу съсставка – екстракт от ориз

подобрява метабоболлизмма наа кожата и премахва фиини-

те бръчици. Ощщще сслед  първвото нанасяне кожатаа се

рехидратира, аа черртитте наа лицето се освежаваат 

и възвръщат ммлладдия сси коннтур. Само за 4 сеедд-

мици се посттиигга ++38 %% по-еелал стична кожа.

Със своя над д 1000 ггодишшен фарармацевтичичен

и козметичен  ооппит VENUS създава проду-

кти, които се гггрижи атат за кокожаж та на ми-

лиони жени по свсвветета и и впечатлялявават с 

изключително качесчесствт о и и пеп рфектен 

резултат. 

Хидратацията от VENUS, като аз-, какатото ааз-з-

бука на младостта, гарантира бо-

жествена красота на вашата

кожа.

хидратацията
На фокус:
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обличане, първи поглед, флир-обл
туване с очи, недомлъвки и тув
разговор, докато мъжете гу-
бят единствено в дисциплина-
та вербално предложение. Там 
резултатът е 96 килокалории 
срещу едва 37 на слабия пол. 
Научните изследвания идват 
да покажат, че жените пър-
во си задават въпроси, а по-
сле действат, докато при мъ-
жете е обратното. Жената 
явно преминава към автома-
тизирани действия след взи-
мане на Решението, минава в 
„спящ“ режим с аеродинамич-
на стойка, докато при мъжа 
съпротивлението и загубата 
на енергия рязко скача. И про-
дължава да расте ежедневно. 
За жената битката е спече-
на, а мъжът тепърва започва 
да губи войната.

Пускането на най-мощ-
ния ускорител на части-

ци в Швейцария ще направи 
възможно да се пътува във вре-
мето, съобщиха руските учени 
Арефиева и Волович. Самите 
ние живеем във възможно най-
бързо ускорилото се и ускоря-
ващо се време в историята 
на цивилизацията. Бързината, 
с която се носим през пейза-
жи, събития, вещи, животи, 
смърти и познание, почти ни 
разпада на атоми, превръща 
ни в кратък миг светлина, 
захвърлена между бездните на 
две тъмноти. Но ние трябва 
да направим онова усилие, ко-
ято осмисля живота – тряб-
ва да можем да се съпроти-
вляваме на бързината, трябва 
да можем – макар и рядко – 
да се превръщаме в мързелив 
слънчев пловдивски лъч, прони-
зал следобеда.

Индонезийският съвет 
на ислямските улеми заб-

ранил Празника на влюбени-
те, защото провокирал към 
алкохолизъм и други неморал-
ни действия. Още по-радикал-
но би било да се забрани лю-
бовта, по чийто безразсъден 
склон летят шейните на влю-
бените, следвани от звънче-
тата на всепозволената амо-
ралност. Крайно решение е да 
се зачеркне и любовта, коя-
то така неразумно ни отвеж-

да към мисълта за Бога. И
всъщност не е ли самият Бог
онзи или онова, което така
притеснява всякакви служите-
ли в негово име? Не е ли Бог,
което трябва да бъде зачерк-
нато, премахнато, лишено от
основание, за да настъпи тех-
ният мир, мирът на служащи-
те му? Мир без Него.

58-годишният британ-
ски водопроводчик Джон 

Петигрю е започнал да виж-
да всичко около себе си в синьо 
след предозиране с виагра, на-
писа „Сън“. Таблоидът не съ-

общава най-важното – реали-
зирани ли са успешно хапче-
тата и в какъв цвят виж-
да след това жената. Защо-
то, ако жената вижда све-
та в черно, то на Петиг-
рю няма как да му е светло,
даже синият цвят е възмож-
но най-добрият изход от си-
туацията. Ако ли пък є се
привиждат ангелски селения и
чува сватбени маршове, то е
естествено на мъжа да запо-
чне да му се смрачава откъм
синия спектър към черното.
И докато мъжът има нужда
да вдигне егото си, за да от-
несе жената в рая, то жена-
та вдига мъжа си и го отна-
ся вкъщи.

Стейси Хералдс от Кен-
тъки, висока 72 сантиме-

тра, роди здраво момче, дълго 
46 сантиметра. Само през де-
цата си ние имаме последен
шанс да надникнем в огледа-
лото на времето. Зад нас ще

прозират силуетите на наши-
те бащи и майки, а пред нас
ще се изправят наследниците,
онези, които ще носят вини-
те и несъвършенствата ни.
Зад нас ще е дългът, който
никога няма да платим, пред
нас – дългът, който ще пла-
щаме до живот. И когато на-
шите деца и нашите родите-
ли се погледнат през прозрач-
ните ни силуети, ние тряб-
ва да се постараем, всячески
трябва да се постараем вре-
мето в нас да бъде слънче-
во и тихо.

Кметът на френското 
село Сарпуран забрани 

да се умира на територията 
му, защото не достигали мес-
та в гробището, предаде аген-
ция Франс прес. Нека заповя-
дат у нас тогава. Ще седнат
на селската маса с новодош-
лите от изгорелия влак край
Червен бряг, ще ги посрещ-
нат приятелите им от мо-
ста край Бяла, ще вдигнат
наздравица за края на дългия
им път войничетата от Ка-
зичене, ще им помахат през
прозореца ангелите от Лим,
ще им се усмихнат децата
от „Индиго“... Навън внезапно
ще завали сняг. Няма как да
не завали сняг. Обезателно ще
завали дълго, примирено, като
внезапно замръзнали във възду-
ха въздишки. Ще вали, дока-
то покрие калната земя, жес-
токите стобори, уплашените
небеса, примирения въздух, за-
тихващите удари на сърцето.

И тогава те ще размразят с
дъх заскреженото стъкло, за
да видят навън своята чиста
и бяла родина.

Първият виетнамски 
спътник беше изведен в ор-

бита на 12 април от космодру-
ма в Куру, Френска Гвиана, до-
като у нас откраднаха за пре-
топяване метални части от 
топовете, защитавали Шип-
ка. И докато виетнамците
леят от стоманата космиче-
ски щит, за да влязат в исто-
рията, ние претопяваме исто-
рията, за да залостим с груб
слитък входа на цивилизация-
та. Под конопената триъгъл-
на шапка блясват любопит-
ните очи на народ, за кого-
то традицията и наследство-
то са като „въздуха и вода-
та за всяко живо същество“,
а под рунтавия калпак на бъл-
гарина чернее мрачният поглед
на човек, който и за 200 го-
дини няма да направи това,
което други народи постигна-
ха само за 20–30. И докато
шапките на виетнамците ще
просветват из Млечния път,
ние тука ще нахлупваме кози-
нявия калпак ниско над ушите,
та да гинат бълхите от горе-
щината и смрадта.

Италианският шофьор на 
ТИР Гаетано Бастианели 

заведе дело срещу бившия соб-
ственик на къщата си, че не го 
е предупредил за наличието на 
призраци в нея. Каква илюзия
е, че сме новодомци в този
свят! Дори когато костите
ни още са прозрачни и крехки,
а мислите – детски и безте-
гловни, ние обитаваме стари
замъци, в които нощем прели-
тат прилепи и сенки, четат
съдбата ни отзад напред.
Животът ни изтича неусет-
но, докато се изкачим по дър-
вените стъпала до последния
етаж, докато отворим някой
и друг забравен шкаф, докато
събудим част от спомените
на онези, които са ни обита-
вали преди. И тогава се от-
варя последната врата и виж-
даме призрака, в който ще се
превърнем в осъществимотомото
бъдеще.1
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ТЪР ГО ВИЯ, ИН ЖЕ НЕ РИНГ И СПЕ ДИ ЦИЯ: 

 сиг нал но-ох ра ни тел на тех ни ка
 по жа ро из вес ти тел на тех ни ка
 тех ни ка за ви де о ко нт рол и наб лю де ние
 сис те ми за конт рол на достъ па
 радиооборудване
 видеодомофони и домофони
 кабели и акумулатори

ПРО ИЗ ВО Д СТВО: 

 уст рой ства за пре да ва не на дан ни
 цент ра ли зи ра ни съ оръ же ния за обо руд ва не 

на мо ни то ринг център
 пре дa ва не на дан ни на го ле ми разс то я ния

МО НИ ТО РИНГ:  

24-ча со во елект рон но наб лю де ние на под виж ни 
и не под виж ни обек ти по: 

 те ле фон
 ра ди овръз ка
 интернет
 телевизионна мрежа
 GSM мре жа
 GPS сис те ма

ПАТ РУЛ НА И ФИ ЗИ ЧЕС КА ОХ РА НА: 

 24-ча со ва ох ра на чрез пат рул ни ко ли
 фи зи чес ка ох ра на на обек ти
 ин ка со ва дей ност

ПРО ФЕ СИ О НАЛ НА ЗА ЩИ ТА ЕЛЕКТ РО НИК ООД, член на „DSC Бъл га рия Хол динг“: Со фия, ул. „Бу рел“ 41В, тел.: 02/9531636, 02/4006699, факс: 02/9531787, www.dscbg.com

ДИЛЪ РСКА МРЕ ЖА В ГРА ДО ВЕ ТЕ: Бур гас, Бо те вг рад, Вар на, Ви дин, Габ ро во, Доб рич, Ет ро по ле, Ка занлък, Пер ник, Пле вен, Плов див, Ста ра За го ра, Ру се, Смо лян, Хас ко во, 

Сви ленград, Хар ман ли, Дуп ни ца, Кюс тен дил,Чер вен бряг, Разг рад, Па за рд жик, Ви дин, Гор на Оря хо ви ца. 

ЕЛЕКТРОННА ЗА ЩИ ТА НА ИН ФОР МА ЦИЯ И ИМУ ЩЕ СТ ВО НА ЮРИ ДИ ЧЕС КИ И ФИ ЗИ ЧЕС КИ ЛИ ЦА

ЧРЕЗ КА ЧЕ СТ ВЕ НО ОБС ЛУЖ ВА НЕ И ДО ВЕ РИЕ.

0970977



По светаПо светаПо света

Ч
овечеството винаги е 
имало нужда от чуде-
са. Преди 2100 години 
един инженер – Филон 

от Александрия – като подре-
ден човек направил списък на 
7 ръкотворни чудеса по све-
та. Да не ви ги изреждам, ако 
сте ги позабравили, бръкнете 
в библиотеката и си ги при-
помнете. От тия чудеса до 
днес е хартисало само едно – 
египетските пирамиди. (Нес-
лучайно има поговорка, че вре-
мето се бои от пирамидите.) 
Добре, ама човечеството се 
нуждае от „действащи“ чуде-
са, затова лани 100 млн. души 
гласуваха и си избраха списък 
с нови 7 чудеса. Каменният 
град Петра в Йордания е едно 
от тях. Не че това чудо е 
ново. То със сигурност е поне 
300 години по-древно от Фи-

лон, просто инженерът е ня-
мало как да научи за него.
Нямало е как да научи и за
Великата китайска стена, а
другите пет чудеса са сътво-
рени по-сетне.

Каменният град 
е зачукан насред пустинята.
До подстъпите към него се
стига за два часа по магис-
трала. В един миг обаче ас-
фалтът свършва и на смълча-
ните туристи се предлага да
се придвижват или пеша, или
върху гърба на кон, магаре, ка-
мила. И слава богу, защото
автобус, паркиран в Петра, е
твърде грозен кошмар.
После, както си яздиш из

обичайния каменисто-песъчлив
ландшафт, озоваваш се пред
процеп в скалата, промушваш
се вътре

и… приказката 
започва

Някога, преди милиони годи-
ни, тук е било корито на река.
Водата е издълбала клисура,
широка от пет до десет ме-
тра, с отвесни, изваяни чудно-
вато скали, високи до сто ме-
тра. Каньонът сега е пресъх-
нал и макар да е дълъг повече
от километър, минаваш го не-
усетно. (Ако направят класа-
ция на природните феномени,
този задължително ще влезе в
първата седмица.) Няма как да
не си спомняте, че и Индиана
Джоунс мина веднъж на кон из
това дефиле. 
Скалите, осветени от слън-

цето, блестят в розово, а
сенките са мрачни и хладни.
Човешката глъч кънти при-
зрачно, а из въздуха се носи
аромат на конски фъшкии.
А когато видите тълпа,

скупчена в най-тясното мяс-
то на прохода и щракаща бяс-
но с фотоапаратите си, бъде-
те готови. Още крачка-две, и
дъхът ви спира!
О, Петра, колко дребни са

човеците пред величието ти!
(Тук хвърлете един поглед на
снимката на Съкровищницата,

за да разберете какво съм ви-
дял.) 

Съкровищницата 
е точно срещу изхода на ка-
ньона. Направена е там нес-
лучайно – за да я видиш и да
се шашнеш. Някой гениално е
махнал излишната част от
скалата, за да блесне изящна-
та фасада на древен храм. Ви-
сочината є е 39 метра. Има
два етажа. Пропорциите є са
съвършени. Украсите – фили-
гранни. Наричат я „съкровищ-
ницата“, защото най-отгоре е
изваяна делва или урна, в ко-
ято нищи духом люде са ми-
слели, че има съкровище, за-
това са я поочукали…
Между изхода на каньона и

храма има кръгло площадче,
което – както е оградено от
отвесни скали – прилича на
тенджера. Тук кипи алъш-ве-
риш. Даже ври. Бедуини ками-
лари и бедуинчета магаретар-
чета подвикват „Такси, так-
си!“ и нахално ти подръпват
ръкава. Мургави сополанковци
с блеснали усмивки ти пред-
лагат на добър английски все-
възможни сувенирчета менте-
та и илюстровани картички.чки.
Фотограф – с костюм и вра-вра-

остадин Костадинов е филолог по образование, издател по професия и 
разказвач по призвание. Работил е шест години като журналист,
след което през 1990 г. основава издателска къща „Пан“. От тога-

ва до днес – вече 18 години, издава разни книги за деца. Автор е на белетристични
книги за възрастни, най-емблематичната от които „Резерват за розови пеликани“.
В нея се разказва за жирафи, медицински сестри, зима, любов и други приказни 
неща. Приказно звучи и пътеписът му за Петра, но и малко научно, защото авторът
излага една своя смела хипотеза за произхода на каменния град. Смела, но напъл-
но основателна.

Приказка за 
каменния град

д Д                      от Костадин КОСТАДИНОВд Д
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ка, настоява да те сни-
кар да вижда, че твоят 
е по-хубав. Млад ка-

прави шоу – подхвърля 
ичето си метална ку-
т кока-кола, а живот-
я поема с език, мучей-
обива я с жълтите си 
адига глава и я изпива. 
ако го видят реклам-
генти на безалкохолния 
н, ще се разтреперят и 
ще го тиражират.) 

ялата тая гмеж се вди-
гат облаци прах, в които слън-
цето забива розови снопове.
Историческата наука е при-

ела за меродавно схващането, 
че каменният град Петра е 
изваян от набатеите.

Набатеите са 
семитско племе 
Дошли са по тия места от 

Двуречието някъде през ІV 
век пр.Хр. Направили Петра 
своя столица и векове наред 
се радвали на охолен живот. 
Припечелвали като керван-
джии. Умеели да откриват из-
вори в пустинята, а като от-
криели извор, така го маскира-
ли, че друг не можел да го на-
мери, за да им вземе бизнеса. 
Керваните им били огромни – 
наброявали по две-три хиля-
ди камили и се проточвали в 
4-километрова нишка из пясъ-
ците. В Петра – пише още 
по старите ръкописи, живеели 
около 30 хиляди души от тоя 
народ – тоест това навреме-
то си е било един мегаполис.

Днешните 
бедуини 

са наследници на набатеите. 
Наследили са много от умени-
ята и навиците на дедите си. 
Добре се оправят в пустинята 
– нищо че джиповете им са 
поочукани. Добри търговци са 
– дори ти продават бира, без 
да те предупредят, че е без-
алкохолна. (Който е пил безал-
кохолна бира, знае, че тя има 
вкус на камилска пикоч.) Поназ-
найват чужди езици. Ненавиж-
дат тъпи възбрани – и волно 
пушат тютюн навред, дори в 
банките, и в магазините, и на 
митницата даже. Изкъсо дър-
жат съпругите си – не им 
дават да ходят на работа и 

даже не ги пускат сами по ули-
ците. Въобще бедуините явно
са пичове като набатеите.
Такива разсъждения ми ми-

нават през главата, дока-
то наблюдавам наследници-
те на набатеите на площа-
да пред Съкровищницата. Но
после вдигам глава към фаса-
дата на храма, зениците ми
пак се разширяват от уди-
вление и правя следния генера-
лен извод:

Набатеите не са 
изваяли Петра

Те са дошли тук през пусти-
нята. Може и да са превзели
с бой града от някого. Може
и да са го заварили опустял и
засипан с пясък – така как-
то през 1814 г. го е преоткрил 
за европейците швейцарският
изследовател Йохан Буркхарт.
Но – да ме прощава официална-
та наука, набатеите не са из-
ваяли Съкровищницата. На ка-
милар никога не би му хрумнало
да освободи от прегръдката на
скалата каменен фриз, камо ли
пък да го подпре с колона. Спо-
ред скромното ми мнение наба-
теите са заварили каменното
чудо вече готово. Те просто са
се нанесли в града. Като цига-
ни в панелен блок. (Между дру-
гото в пустинята на Йордания
живеят и цигани. Шатрите им
се различават от тези на бе-
дуините само по цвета. Беду-
инските са сиво-черни, а циган-
ските – оранжеви.) Фасадите
на Петра не са издялани от
народ, скитащ в пустинята, а
от народ, чийто дух се скита
сред съзвездията. Не се помни
дори името, с което набатеи-
те са назовавали своята сто-
лица. Името Петра е гръцко и
означава „скала“. 
Но нека продължим по-ната-

тък разходката си из древния
град. След площада на Съкро-
вищницата клисурата посте-
пенно се разширява, като в
скалите и от двете страни се
редят по-големи или по-малки
фасади – с причудливи форми и
необяснимо предназначение. 

Нашият гид ги 
нарича „гробници“ 
После се озоваваме в обшир-шир-

на долина, оградена от всичкиички

товръзкто
ма, макма, м
апарат 
милар п
на доби
тия от
ното я
ки, про
зъби, на
(Това, 
ните аг
концерн
веднага 
От ця

б

Съкровищницата – 

най-грандиозната 

гледка в Петра

Такива улеи има по 

цялото протеже-

ние на клисурата 

– по тях към ка-

менния град е те-

кла вода

Горд наследник на 

набатеите

Скалната „врата“ 

към каменния град
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страни с високи отвесни скали. стр
Тук вече с малко зор могат да Тук 
се поберат 30 000 души. Вър-
ху един от скалните масиви 
са подредени десетки фасади – 
залепени една до друга, високи 
30–40 метра. Удивителен, гран-
диозен ансамбъл. Само ще до-
бавя, че една от тези фасади 
представлява вход към огромна 
зала с форма на паралелепипед, 
издълбана в скалите.
Дойде време да си призная, че 

бродейки из прашните пътеки 
на Петра, стискам в ръка една 
дебела книга. В тази книга са 
изложени десетина хипотези 
за това, кой и кога е изваял 
каменния град. Описани са под-
робно и древните народи, оби-
тавали тия земи. И както си 
зяпам наляво-надясно, разните 
хипотези се блъскат в глава-
та ми като топчета в сфе-
ра на спорт-тото. Но така и 
не мога да реша коя от тях 
е най-достоверна. Затуй от 
време на време поспирам, раз-
листвам страниците и правя 
справки като един истински 
интелектуалец, гледайки дъл-
бокомислено поредното камен-
но творение. От един момент 
нататък обаче една от хи-
потезите започва неудържимо 
да взима превес. Тя е основана 
само на легендарни източници. 
Тя е най-налудничавата, най-не-
научната, най-фантастичната. 
Според тази теория Петра е 
много, много древна. Изваяна е 
още в приказното детство на 
човечеството.

И са я 
сътворили… 

великани 
Това обяснение е парадоксал-

но, ако гледаш фотографии 
от Петра. Ако обаче заста-
неш под някоя от неестест-
вено високите є порти, си е 
съвсем логично. Вярвайте ми!
Да. Петра е измислена от 

великани. Мащабите є са ве-
ликански. Всичко є е великан-
ско. Със сигурност тя е дело 
на велика цивилизация. И тая 
цивилизация е изчезнала.
Великани има в приказките 

и митовете на всички народи. 
Ние си ги имаме. Гърците си 
имат циклопи. Синдбад Мо-
реплавателя, и той си имаше 
проблеми с гиганти. Що пък 

тези същества да не са жи-
вели в Петра?
Йосиф Флавий (37–100 г.) – 

най-таченият еврейски исто-
рик, пише: „Телата на велика-
ните били огромни, а лицата
им толкова се отличавали от
човешките лица, че като ги
видиш – ще се удивиш, а ако
ги чуеш как говорят, ще се
уплашиш.“ 
Друг един учен, роден 973

г. и живял до 1050 г. – Абу
Рейхан Мохамед ибн Ахмед ал 
Бируни (това е едно име, но
дълго), отбелязва в книгата
си „Хронология на древните
народи“ следното: „... но как-
во ще кажат скептиците за
изрязаните в скалите гробни-
ци и за погребаните в тях
кости – кости с големина на
камилски кости, че и по-голе-
ми. И за зловонието, заради
което в тези гробници може
да влезеш само като си нати-
каш нещо в носа.“
Въобще щях и от други кла-

денци вода да донеса, за да ви
убедя, че съм прав, но набате-
ите умеят добре да маскират
кладенците си в пустинята...
И как инженерът Филон от

Египет ще разбере за Петра?
Не е имало кой да му разка-
же за това осмо чудо, защо-
то великаните са си живеели
сами насред пустинята, а хо-
рата не са смеели да припа-
рят до тях.

Никой не знае и

какъв е бил 
краят 

на гигантите 
Допускам, че набатеите са

превзели града им с хитрост.
Неслучайно в приказките и
митовете по правило велика-
ните ги мамят дребни чове-
чета. Спомнете си само как
Одисей прецака циклопа.
Може пък великаните и сами

да са си тръгнали. Качили са
се на междузвездната си со-
валка (с форма на делва) и са
отпрашили да си търсят дру-
го закътано място из галак-
тиките, където няма да ги
тормозят разни дребосъци.
Но да се върнем сред розо-

вите пясъци в Петра. Вече
като знам, че са я построи-
ли великани – всичко си идва
на мястото.
Явно им е било много гот

тука на гигантите. Имали са
вода в изобилие – навред ли-
чат пресъхнали улеи, издъл-
бани в скалите. Градинките
им са били пищно зелени, с
много цветя. Нали са есте-
ти, навярно са си правили и
разни водоскоци. Представям
си какви са били и фасадите
като нови – преди да ги по-
обрули времето. И най-важно-
то – не е имало прахоляк и
пясък, а само каменни алеи.

Току-що измити.
После набатеите внесли мал-

ко пясък от пустинята и
спрели да косят тревата. Тук-
там – до изящните фасади, си
издълбали по някоя безформена
дупка в скалата, за да си пар-
кират вътре камилите. (Тия
дупки личат до днес и имат
сходно предназначение.)
След набатеите в Петра

дошли римляните 
Като чеда на велика цивили-

зация те по достойнство оце-
нили сътвореното от велика-
ните и се заселили тук, за да
му се радват и наслаждават.
Направили си каменен амфи-
театър, изградили големи хра-
мове и булеварди – останки-
те от тях и днес са видни.
Римляните обаче не са се и
мъчели да дълбаят скалите – 
няма да си нарушават тради-
циите, я. Вероятно те са въз-
становили и част от тревни-
те площи, и два фонтана – 
пред банята и на форума.
Навярно Петра е изглеждала

добре и по византийско време.
Е, наложило се е някои от ве-
ликанските зали, издълбани в
скалите, да бъдат превърнати
в църкви.

После дошли 
мюсюлманите 

– после кръстоносците, после
пак мюсюлманите и т.н. до
днес, когато слоят пясък, на-
трупан пред Съкровищницата,
е дебел два метра.
Но най-красива Петра е била

при великаните.
Тръгвам си от каменния

град – рейсът се сурва по
магистралата през пустиня-
та. Смрачава се и безкрайни-
те сиво-червеникави каменис-
ти полета ми заприличват на
мозъчни гънки. Изведнъж в да-
лечината просветва зелено пе-
тънце – малък оазис, осветен
от последния слънчев сноп.
Като мираж.
Сигурен съм, че и в някои

човешки мозъци има миниа-
тюрни зелени петънца. От-
там извират всички чудати
фантасмагории, странни из-
мишльотини, бледорозови меч-
тания. Споменът за Петра
ми е образувал едно такова
ново петънце.

Снимки Личен аархив

По стъпките на 

Индиана Джоунс

И римляните са 

оставили следи 

в Петра – това 

са останки от 

техен храм
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И
в най-смелите си 
детски мечти мал-
кият Христо не е 
допускал, че един 

ден ще стъпи на ледения кон-
тинент, но пък се е подготвял 
някак интуитивно. От малък 
си е падал по пътешествията, 
четял е и е препрочитал лю-
бимата си книга „Магелан“ на 
Стефан Цвайг и е прибавял с 
любов камъни, кристали и на-
секоми към голямата си още 
за онова време колекция. Имен-
но интересът му към криста-
лите го насочва към геология-
та и косвено го води по пътя 
към Антарктида. 
– Какво почувства, когато 

стъпи за пръв път на ледения 

континент?

– Дай боже всекиму да прежи-
вее това, което аз почувст-
вах. Приказна ледена картина, 
наситена с най-живите цве-
тове на природата, се разкри 
пред очите ми – магична бе-
лота, сияещо синьо небе, оран-
жево-жълта слънчева светлина 
и невероятна тишина, с коя-
то съвременният човек не е 
привикнал. Това може да се 
сравни само със стъпването 

роф. д-р Христо Пимпирев е завършил геология в СУ „Св. Климент 
Охридски“. След асистентското „чиракуване“ се изкачва по стълба-
та на научните степени: доктор (през 1988 г.), доцент (през 1994 
г.), за да защити професура през 2004 г. Специализирал е в Колум-
бия и в Германия. Има публикации у нас и в чужбина, както и ня-

колко издадени книги. Днес проф. д-р Пимпирев е основател 
и директор на Българския антарктически съюз и директор на 

Българския антарктически институт. Женен, с една дъщеря.
Да разговаряш с него, е удоволствие, да четеш дневниците му – възможност да над-
никнеш и да се докоснеш до сърцето му. Отличен събеседник е, но и добър повест-
вовател. За себе си говори малко, за Антарктида не му стигат часове. Но на Фани
Благоева й беше безкрайно интересно. Затова го затрупа с въпроси. 
Това интервю е специално, защото е едновременно в чест на 20 години български 
експедиции в Антарктида, 120 години от основаването на Софийския университет
„Климент Охридски“ и 10-годишния юбилей на списание „Бела“.

ХРИСТО 
ПИМПИРЕВ: 

„НА АНТАРКТИДА 
ЖЕНАТА Е 
ПРИНЦЕСА“

на Луната или на друга пла-
нета. Или пък с първа среща
с изключително красива жена.
Антарктида е като пронизва-
ща те в сърцето тръпка. Тя
въздейства върху всички се-
тива на човешкото същество
със загадъчна, магична, приказ-
на, тайнствена и магнетична
сила. Величествената є тиши-
на се нарушава само от при-
боя на вълните, от свисте-
нето на вятъра и граченето
на пингвините – все природни
шумове. По време на буря цве-
товете стават метално сиви
и всичко помръква, но лабо-
раторната работа, ежедневие-
то „у дома“ и богатата биб-
лиотека запълват достатъчно
добре времето на пришълеца
там. Понякога бурята трае с
дни и навън студът и вятъ-
рът са най-големият неприя-
тел. Но се оцелява.
– Разкажи по-любопитни под-

робности.

– Това, което е видимо, са ле-
дът, пингвините, тюлените,
хищните птици скюа, вкус-

ни риби и скариди крил – би-
омаса, която представлява из-
ключителен резерв в борбата
на човечеството с глада. Кри-
лът със своята изобилна попу-
лация обгражда цялата Антарк-
тида. Този континент е по-го-
лям от Австралия и от Ев-
ропа. От друга страна, е бо-
гат на полезни изкопаеми – пре-
димно на сребро, злато и мед.
Има и нефт! Да не говорим, че
апетитът на богатите хора в

областта на туризма, на еко-
туризма по-специално, е огро-
мен. Богаташите направо жа-
дуват за девствената принце-
са Антарктида. Достатъчно е
да спомена, че през 2007 г. са я
посетили 22 000 туристи, ко-
ито пристигат с кораби – на
корабите пребивават през но-
щта, а през деня ги прехвър-
лят с лодки на брега, за да
разглеждат базите. Засега Ан-Ан-
тарктида си остава последни-дни-1
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НАТУРАЛЕН 
КОЛАГЕН

ЗА РАЗЛИКА ОТ ВСИЧКИ КОЗМЕТИЧНИ СРЕДСЕДСТВА В ССССВВВВЕЕЕЕТТТТААА „„НННААТТУУРРААЛЛЕЕННН  КККОООЛЛЛЛААААГГГГЕЕЕЕНННН“““
ВЪЗДЕЙСТВА ВЪРХУ ПРИЧИНИТЕ, А НЕ ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ СТАРЕЕНЕТО НА КОЖАТА

Разпространява се в повечето страни на Европа, в САЩ, Мексико и Австралия – само в системата на мрежовия маркетинг
Официален дистрибутор за България: „Старт 2000“, София, ул. „Иван Вазов“ 29Б (14–18 ч.)

тел.: 0898/ 88 11 01, 0898/ 24 01 05, www.kolagengel.com

На ту рал ни ят ко ла ген е отк рит в Пол ша. Изв ли ча се от риб ни ко жи и спо ма га за ре ге не ри ра не то на ко жа та. При чи на та за ста ре ене то на ко жа та
е де фи цитът на ко ла ген. На ту рал ни ят ко ла ген, пър во, запъл ва то зи де фи цит, вто ро, сти му ли ра клет ки те (ко и то с го ди ни те ста ват по-мър зе ли-
ви) към об ра зу ва не то на собствен ко ла ген. Чис ти ят ко ла ге нов пре па рат под фор ма та на транс дер ма лен гел има 45% съдър жа ние на ко ла ген и се
про из веж да са мо в Пол ша. Той задър жа ста ре ене то на ко жа та, по доб ря ва ней на та иму но ло гия, плът ност и пиг мен та ция, при да ва є елас тич ност.
По доб ря ва ова ла на ли це то и ли ни я та на уст ни те. Ос вен ка то коз ме тич но сред ство ко ла генът има и ле чеб ни свой ства. Под по ма га ле че ни е то на
мно го за бо ля ва ния на ко жа та и ли га ви ци те, кост но-мус кул на та сис те ма, кръ во нос ни те съ до ве и др. Не при чи ня ва алер гии, не драз ни ко жа та, ня ма
стра нич ни ефек ти. Напъл но ес те ст вен пре па рат без из ку ст ве ни оц ве ти те ли, аро ма ти за то ри и кон сер ван ти.

Ко ла генът е най-застъ пе ни ят белтък в чо веш ко то тя ло и от го ва ря за елас тич но ст та, жиз не-ш ко отототото т тт тяя я я лолололо и ии о о от т т т гогогого в в вва а а а ряряряря за елас тич
но ст та, ов лаж ня ва не то и неп рекъс на то то об но вя ва не на ко жа та. На ма ля ва щи ят с въз ра ст тано вяв  вва ненене н нна аа ккко жа та. На ма ляв
ко ла ген е при чи на за увях ва не то и набръ чква не то о на ко жа та.

На ту рал ни ят ко ла ген се про из веж да в три сте пе ни на пре чи ст ва не – PLATINUM, SILVER, GRAPHITE.и ст ва не – PLAT
И три те раз но вид нос ти имат ед но и съ що действие, за то ва не е греш ка, ако се из по лз ват раз лич но от пре поръ ки те.ш ка, ако с

Раз ли ка та меж ду тях е в оц ве тя ва не то, съв сем мал ко в гъс то та та и в це на та. Опа ков ки те са по 50, 100 и 200 ml.в ц

99 лв.
50 ml 79 лв.

50 ml 59 лв.
50 ml

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КОЛАГЕНЪТ?

PLATINUM SILVER GRAPHITE

ПРЕ ПОРЪЧВА СЕ ЗА ЛИ ЦЕ, ШИЯ, 
ДЕ КОЛ ТЕ, ЗА ДЕ ЛИ КАТ НИ МЕС ТА 
И ПРИ ЧУВСТВИ ТЕЛ НА КО ЖА
ре ви та ли зи ра зря ла та ко жа,
пра ви лиф тинг на ли це то
дъл бо ко ов лаж ня ва, подх ран ва
и ре ге не ри ра ко жа та
отст ра ня ва и изг лаж да бръч ки те
пре мах ва пиг ме нт ни пет на, действа
бла гоп ри ят но след ме ха нич но

в жк к кпо чи ст ва не на мла деж ки пъп ки и ак не
за ли ча ва бе ле зи след плас тич ни 
и дру ги опе ра ции

●действа благоприятно и следдейства бла гоп ри ят но и след
слънчеви бани и солариумслън че ви ба ни и со ла ри ум

ПРЕ ПОРЪЧ ВА СЕ ЗА ЦЯ ЛО ТЯ ЛО, 
КАК ТО И
слу жи за ре ха би ли та ция при счуп ва ния,
изкъ лчва ния и скъ са ни су хо жи лия
действа бла гот вор но при ле че ние
на це лу лит и стрии
уве ли ча ва твър до ст та
и елас тич но ст та на гър ди те
при ожу ле на ко жа, след де пи ла ции
при ле че бен и стимулиращ ма саж,
при бол ки в кръс та и гръб нач ния стълбпри бол ки в кръс та и гръб нач ни

ни ус ло вияза ма са ж на ця ло  тя ло в до маш н
ере ге не ри ра ста ви те и кос ти т
лер гиипри дер ма ти ти и кон та кт ни алр д р р

при разширени вени и хемороидипри раз ши ре ни ве ни и хе мо ро и ди

КА ТО НАЙ-ИКО НО МИ ЧЕН 
СЕ ПРЕ ПОРЪЧ ВА ЗА ФРИЗЬ О РС КИ 
СА ЛО НИ, НОК ТОП ЛАС ТИ КА 
И СПА ЦЕНТ РО ВЕ
подх ран ва и ук реп ва рас те жа 
на ко са та и нок ти те
възста но вя ва ес те ст ве ния цвят 
на ко са та
при ле че ние на пър хот и ало пе ция
възста но вя ва на пу ка ни пе ти
при ма зо ли и си ни ни по тя ло то
при гъ бич ни за бо ля ва ния
за ва ни след фи зи чес ко на то вар ва не 
(осо бе но по лез ни са пер ле ни ва ни с 
озон, ко и то внед ря ват комп ле кс но 
колаген в организма)ко ла ген в ор га низ ма)
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ят неексплоатиран континент, ят 
на който парите не „играят“. на к
Те са необходими единствено 
за да се обезпечи и осъществи 
експедицията. А иначе на Ан-
тарктида всеки помага на дру-
гия и се чувстваш като в едно 
желано бъдещо общество. Дано 
нещата бъдат такива, какви-
то са – да не се нарушават 
природните дадености и зако-
ни. На Антарктида е забранено 
да се водят всякакви животни 
– в това число и кучета – от 
екологични съображения. 
– А общувате ли си с хора от 

другите експедиции?

– Ние се сприятелихме много 
с испанците, те са добре до-
шли на базата „Св. Климент 
Охридски“, а ние на тяхната 
„Хуан Карлос I“, разположена 
на 5 км по вода от наша-
та. Американската база е най-
населена и представлява малко 
градче с около 15 000 жители 
(учени, изследователи, помощен 
персонал). Те са си построили 
даже барове.
– Какви промени са настъпи-

ли през времето от първата 

ти експедиция през 1988 г. до 

последната през тази година?

– За 20 години климатичните 
условия на Антарктида чувст-
вително са се променили и 
този факт се доказва от ре-
дица наши изследователски дей-
ности. Глобалното замърсяване 
е налице и там, макар че не е 
видимо с просто око. Но на-
шите биолози и еколози правят 
лабораторни изследвания и от-
криват наличието на остатъ-
ци от тежки елементи върху 
перата на пингвините. Глобал-
ното затопляне се превръща в 
проблем и за този континент, 
бавно и постепенно, но проме-
ните там се чувстват най-осе-
заемо. От първите две къщич-
ки, съставящи българската база 
в началото, днес си имаме цяло 
българско селище – разполагаме 
с 5–6 базови постройки, научна 
лаборатория, медицински блок, 
хангар за лодките и дори имаме 
параклис – „Св. Иван Рилски“. 
Оборудването ни е сравнител-
но добро – сателитен телефон 
(използваме го 5 мин на седми-
ца!), късовълнова радиостанция, 
пречиствателна станция, инси-
нератор за изгаряне на твърди-

те отпадъци, слънчеви панели.
Ех, да имахме и едно корабче,
за да не се прехвърляме от Ла-
тинска Америка с чужд транс-
порт! Май се размечтах... 
– Обикновено водите гости 

с експедициите. Тази година 

кои бяха? 

– С нас са идвали и нашенци,
и чуждоземци, хора от Софий-
ския университет, специалисти
и държавни мъже, лекари, худож-
ници, фотографи, спортисти.
През 2005 г. към експедицията
се присъедини и президентът Ге-
орги Първанов. Идвали са посла-
никът ни в Аржентина Василий
Такев, посланикът ни в Брази-
лия Чавдар Николов, проф. Боян
Биолчев, Соломон Паси и Любо-
мир Иванов от Атлантическия
клуб, журналистката Елена Йон-
чева, известният фотограф За-
фер Галибов... Идват и изследо-
ватели от страни без присъст-
вие на Антарктида. В 16-ата
полярна експедиция с нас бяха
един монголец и един португа-
лец. Взимали сме с нас южноко-
рейци, чилийци, германец, люк-
сембургци... В полза на науката
си струва жестът да помогнеш
и в тази посока.
– Как се чувства една жена на 

Антарктида и липсват ли ви 

най-близките същества там?

– Жената там е принцеса. Не
си мислете, че я експлоатира-
ме да готви или пере – това
всички го правим, имаме си де-
журства и се справяме как-
то трябва. Жената е незаме-
ним събеседник на Антарктида
– тя създава уют с излъчване-
то си. Впрочем на Антарктида
и жената, и мъжът има как-
во да научат и от пингвини-
те, които са моногамни. А как
се ухажват и как възобновяват
връзката си, е пословично! От
личния си опит отдавна съм се
убедил, че жена ми Жени и дъ-
щеря ми Теодора са най-големи-
те ми поддръжници на каузата
„Антарктическа експедиция“,
независимо коя поред е тя. Ус-
пяват да ми засвидетелстват
обичта си всячески. И съм си-
гурен, че следят всичко около
нашето пребиваване на ледения
континент. Благодарен съм им,
обичам ги!

Разговора води
Фани БЛАГОЕВА

На Антарктида са открити фосили от главоноги (от клас амонити), кои-

то са доказателство, че скалите са от края на мезозоя. Това е прието от

науката като откритие на българските геолози.

На остров Ливингстън българските антарктици са „кръстници“ на пла-

нината Тангра, върховете Тервел, Св. Кирил, Св. Методий, Левски, Стамбо-

лов, Лясковец, Зограф, Мелник, Мизия и Крушова могила, нос Ботев... Пове-

че от 60 имена са.

На Антарктида има растителност: около 80 вида лишеи и мъхове на

430–600 км от южния полюс и, разбира се, водорасли. 

От екологична гледна точка е забранено воденето на животни там 

(включително и на кучета). Българските изследователи внасят единствено

бацилус булгарикус, за да си квасят мляко. Гордеят се с този продукт и чер-

пят с удоволствие испанците с него.

Знаете ли, че...
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бела къща

НА ГОСТИ НА КОНСТАНТИН ГЕНЧЕВ
Бюрото и всички останали мебели 
в офиса и в дома на шефа на ме-
белна къща „АРОН“ са съвсем обик-
новени, но всички – марка „Арон“

АЛПИНЕУМЪТ – 
ПРОМЕНЯЩОТО СЕ 
ДВОРНО ИЗКУСТВО
Ландшафтният архи-
тект Илко Славчев за
особеностите на скал-
ния кът в градината

КРЕАТИВНИ РЕШЕНИЯ ЗА ДОМА
Понякога е нужна много малка
промяна, за да изглежда къща-
та ви по-различно

КАКВО МОЖЕ ПАРАТА
Тя готви здравословно и суши дрехите без гънки

ХАНЕС РОЗЕНМУНД: „ФОНДЮТО 
Е ПОВОД ЗА ОБЩУВАНЕ“ 
А телешкото, което приготви 
швейцарецът за „Бела“, е повод 
за облизване на пръсти
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В
ъзможно ли е един ден да про-
даваш маратонки, а на следва-
щия да нанесеш големия си удар
в търговията с мебели? Кон-

стантин Генчев ще ви отговори, че е
напълно възможно. Все пак е четвърто
поколение търговец. Той може да продава
мебели, но не и да ги майстори, което
не му пречи вече почти десет години да
управлява една от най-печелившите фир-
ми в бранша. „Предлагаме от най-ниския
клас мебели, изработени от ПДЧ и фо-
лио, през мебели от ламинат до мебели
от масивна дървесина и естествени фур-
нири. Имаме най-пълната гама от мебе-
ли и може да обслужим всеки клиент“,
твърди моят домакин. 
– Четвърто поколение търговец сте. 

Разкажете нещо интересно за вашите 

предшественици. 

– Прапрадядо ми е имал дюкян, ходил е
на Божи гроб и е бил хаджия. След това
синът му (т.е. прадядо ми) е продължил 
този бизнес. Той е бил производител на

мебели. В старата ни къща в Твърдица 
все още пазя два шкафа отпреди близо 
век, които той е правил. Той е бил и дър-
воделец, и търговец. Дядо ми почти няма 
нищо общо с бизнеса, но баща ми го про-
дължи. Той беше заместник-председател и 
дълги години председател на „НАРКОП“.
– Как се запалихте по търговията?

– Не беше под влияние на баща ми. Моят 
първи търговски опит е нелегален. Като 
ученик в Сливен купувах долари от гръц-
ки туристи, с тях купувах шоколади от 
Кореком, които продавах на децата и пе-
челех по 50 стотинки на шоколад. По-
късно завърших Лесотехническия инсти-
тут със специалност производство на 
мебели. Но не съм никакъв производител. 
Докато другите учеха, аз се състезавах 
в маратонско бягане. Повече ме влечеше 
спортът тогава, но ми останаха търгов-
ските умения.
– Как бе поставено началото на мебелна 

къща „Арон“?

– В началото на 90-те търгувах с прас-
кови в съдружие с един поляк. През 
1993 г. се запознах с друг поляк – Артур 
Каласка, с когото започнахме бизнес със 
спортни стоки. Спортните стоки оба-
че не бяха толкова атрактивни, в един 
момент продажбите започнаха да падат. 
Точно тогава си купувах жилище. Дока-
то търсех мебели за себе си, отидох до 
Полша и се уверих, че има интересни ме-
бели на атрактивни цени. У нас тога-

ва нямаше такива. Покрай обзавеждане-
то разбрах, че има пазарна ниша за внос
на мебели. Успях да убедя и Артур да
станем съдружници, все пак това съм за-
вършил. А той не ми вярваше, даже ми
вика: „Нали си ми казвал, че не си учил,
а си ходил да бягаш? Какво ми разбираш
ти от мебели?“ Но все пак започнахме.
Бяхме първите, внесли у нас мебели от
Полша, която е един от най-сериозните
производители в Европа.
– По-лесно ли им е на мъжете да проби-

ват в бизнеса, отколкото на жените?

– Факт е, че мъжете постигат по-голе-
ми успехи, особено в нашия бранш. Явно
по-лесно пробиваме. Но аз предпочитам
да работя с жени. На водещите ми пози-ози-
ции във фирмата са все жени. Те са мно-мно-

998 г. е паметна за шефа на „Арон“ Константин Генчев, защото на 1 август е поста-
вено началото на мебелната компания, която той и до днес управлява вещо. Най-
напред с един щанд 35 кв. м в магазин „Деница“ в „Младост“ и склад от 100 кв. м в

Горубляне. След още около месец „Арон“ се сдобива с още един щанд в мебелна-
та къща в „Люлин“. Сега вече „Арон“ присъства в 17 града в България.

През първите месеци г-н Генчев лично монтира и доставя мебели на своите клиен-
ти. „Само месец след началото постигнахме първия си голям успех със спалня „Екста-
за“. В един ден продадохме девет такива спални! Няма да го забравя този ден, усетих 
първата си голяма печалба“ – спомня си със задоволство той.“

КОНСТАНТИН 
ГЕНЧЕВ –

ЧОВЕКЪТ, КОЙТО 
ЗНАЕ КАК СЕ 
ПРОДАВАТ МЕБЕЛИ

ТТТТТовТовововТ ва са са са слонлонлонлонче че чече е е нннннне аграграграграграграграграагррадаадададаадаадаааааададааааада 
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го по-организирани и коректни от мъже-го п
те, по-съвестни, по-отговорни, по-изпъл-те, 
нителни. Като ми дойдат на гости мои-
те полски партньори, и все ме закачат:
„Абе, Генчев, заобиколен си все от хубави
жени!“ Аз им обяснявам, че просто наши-
те жени са по-хубави от полякините. Не
че ги подбираме по хубост. (Смее се.)

– Кои ваши качества на характера смя-

тате, че са ви помогнали да напреднете 

в бизнеса?

– Аз съм работохолик, работя седем дни в
седмицата от сутрин до вечер. От спор-
та ми е останал единият спортен хъс.
Маратонът е много тежка дисциплина.
Поне шест месеца му посвещаваш като
подготовка, а имаш само едно сътезание,
на което да се реализираш. След всеки ма-
ратон всичко те боли и трябва да наме-
риш сили да се възстановиш и след някол-
ко дни да започнеш да се готвиш за след-
ващия. Това е жестока закалка.
Аз съм зодия Дева. Поставям си реалис-
тични цели, които преследвам бавно и
методично. Разбира се, с легални сред-
ства, през трупове не минавам.
– Покрай многото работа не пренебрег-

вате ли семейството?

– Старая се да не е така. Съпругата ми
работеше с мен през първите години, но
се отказа. Наистина не е много добър
вариант съпрузите да работят заедно.
Сега тя си гледа децата и домакинство-
то. Иначе на децата им се отрази добре,
че имат свобода да си правят каквото
поискат. Имам син на 18 и дъщеря на 14
години, които имат свободата да след-
ват желанията си.
– А имате ли желание децата да продъл-

жат по вашите стъпки?

– Не, нямам специални амбиции за децата
си. Синът ми е запален по спорта, той
е фрийрънър. Виж, дъщеря ми веднъж ме
попита дали да не учи нещо, за да ми
помага в бизнеса.
– Помните ли кога за последно сте ходили 

на родителска среща?

– През май месец миналата година в учи-
лището на дъщеря ми. Макар че това е
основно задължение на жена ми. Навреме-
то баща ми се пробва веднъж да оти-
де на родителска среща, когато бях в
осми клас, и падна по едни стълби. Се-
дем месеца ходи в гипс и каза на майка
ми: „Веднъж ходих на родителска среща и
виж какво стана. Повече не ме карай.“
– Кои са спецификите на мебелния бизнес? 

По-различни ли са от тези в чужбина?

– Този клас мебели, които предлагаме, са
за средните клиенти, а не за хората с
много пари. Но в България средните кли-
енти все още ги няма. А и конкуренция-

та е много голяма. Но пък и европейци-
те има какво да научат от нас. При от-
криването на новият ни шоурум в „Лю-
лин“ дойдоха много партньори от Пол-
ша, Чехия, Швейцария. Те въобще не си 
бяха представяли, че в България има та-
къв магазин за този клас мебели. Явно по 
нищо не им отстъпваме при презентаци-
ята на мебели.
– Какви съвети бихте дали на някой на-

чинаещ в този бизнес?

– Бих го посъветвал да не започва сега, 
защото в момента ситуацията на пазара 
е трагична. Продажбите са много слаби 
в цял свят. Но аз по принцип се въздър-
жам от съвети.
– Как успявате да преборите конкурен-

цията? 

– Не сме успели да се преборим изцяло 
с нея. Винаги има и ще има конкуренция. 
Успяваме да я респектираме с много ра-
бота, с вкарването на нови продукти, с 
постоянно обновяване на асортимента. В 
момента проблемът с персонала е много 
голям. Няма хора за работа.
– Били ли сте потърпевши от нелоялна 

конкуренция, от удари под кръста? 

– Постоянно има такива удари. Най-мно-
го страдаме от кражбата на персонал. 
Аз съм голям противник на тази прак-
тика. Не е етично да се обещават не-
реално високи заплати и така да се при-
мамват работници от една фирма да 
отидат в друга.
– С какви мебели е обзаведен вашият 

дом?

– Вкъщи само кухнята не е на „Арон“, 
всичко останало е от нормалните ни 
стандартни мебели. Не са от масив-
но дърво, а от ламинат. Сменял съм ги 
веднъж за 10 години. Така сам си проб-
вам качеството вкъщи.
– Коя е любимата ви мебел?

– Гледам да не се пристрастявам към ве-
щите – мебели, коли, къщи. За мен вещи-
те трябва да се експлоатират, не тряб-

ва да им ставаш роб.
– С какво не се разделяте никога?

– С маратонките си за бягане. Не ходя
на лов, на риболов, предпочитам бягане-
то в Борисовата градина. Дори да отида
някъде за два дни, винаги нося със себе
си спортния си екип.
– Как се виждате след 20 години?

– С изцяло побеляла глава. Това ни е се-
мейна черта, по-рано да побеляваме. Но
със сигурност и от бизнеса съм побелял.
(Смее се.) Виждам се някъде на спокойнич-
ко, в една хубава селска къща. Може да е
на брега на морето, може и в планината.
Да тичат около мен внучета. Някой друг
да е поел бизнеса, на друг да му побелява
главата. Аз – с „Шуменско пиво“ в ръка
да си гледам спокойно старините. 
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ККато истински капитан г-н Генчев направлява своята ком-

пания винаги в правилната посока. Шапката му е подарък 

от неговия син: „Връчи ми я, когато се върна от морето,

с обяснението, че все пак трябва да се знае кой е капита-

нът в тая къща.нът в тая къща.“

ЕЕ, как да не му завиждат на г-н Генчев неговите полски

партньори за хубавите жени в офиса му?! 
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Х
олът е мястото, където всеки
посреща и настанява своите гос-
ти. Това е единственото мяс-
то в дома, където всички гос-

ти се задържат за сравнително дълго
и имат достатъчно време да огледат
не само мебелировката, но и цялостна-
та подредба.
За всички, които сега започват да об-

завеждат или искат да сменят и ос-
вежат интериора, мебелна компания
„АРОН“ предлага няколко свежи цялост-
ни интериорни решения. Специалистите
на компанията съветват първо да опре-
делите функционалността на помещени-
ето – дали ще го използвате като ма-
лък киносалон или като уютно място за
общуване със семейството и приятели-
те. Практиката е показала, че хората са
склонни да съчетават и двете функции
на това помещение, като купуват сек-
ции, в които освен че подреждат серви-
зи за хранене и чаши за напитки, поста-
вят и телевизионната система, пред ко-
ято да се отпуснат през тихите вечери.
Според личния вкус и предпочитания се
решава и стилът на помещението – 

класически или ретро 
Разбира се, в магазините на мебелна

компания „АРОН“ можете да намерите 
изключително голямо разнообразие от 
цветове, стилове и форми, но ние сме 
се спрели на четири секции, които „по-
криват“ и по-често срещаните предпочи-
тания на клиентите.

СЕКЦИЯ IZOLDA е изработена в 
цвят бук и е невероятно удобна, 

тъй като побира достатъчно багаж. Тя 
се състои от гардероб, витрина, чекме-
джета, етажерки за книги и допълните-
лен шкаф, където може да подредите 
достатъчно много неща, които искате 
да скриете от хорските погледи. В цен-
тралната си част тя предлага място за 
поставяне на телевизионна система, кое-
то ще ви спести закупуването на допъл-
нително TV шкафче. 

СЕКЦИЯ TIP Тя е в цвят тъмна P
ябълка и предлага същата функцио-

налност. Топлината на цвета є ще оме-
коти светлината в хола. Можете да я 
съчетавате много лесно и с останалата 

мебелировка.

Ретрото не излиза 
от мода 

Каквито и тенденции да има на пазара,
извитите форми и тежките дръжки са
винаги актуални и харесвани от всички.

Секция ADAS Тя е класически типS
ретро секция, изработена в съвре-

менни условия. Предлага необходимия
комфорт и практичност – място за те-
левизионна система, гардероб, етажерки,
витрина и шкафове. Чудесно се съчета-
ва с модерната визия на дома и придава
аристократизъм на интериора.

СЕКЦИЯ JASEK е с прави линии, ноK
въпреки това също е ретро заради

своите орнаменти и дръжки. Тя е реше-
на в цвят медна елша и предлага гарде-
роб, етажерки, витрина, шкафове и мяс-
то за поставяне на телевизионна систе-
ма. Семплата є визия е перфектното на-
чало и завършек на всеки хол.

телефон 0700 10 222
(на цената на един градски разговор)

Секцията – 
СЪРЦЕТО НА ВСЕКИ ХОЛ

Пролетта дойде, а с нея и хубавото време. Но топлината и слънцето освен че ни зареждат 
с енергия, ни напомнят, че идва и времето на ремонтите и купуването на нови мебели.

След това се започва лудо канене на гости, за да покажем как сме обзавели дома си
и какви промени сме направили.

секция ADAS

539 лв.
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www.mebeliaron.com

компания „АРОН“ предлага

над 100 модела 
готови секции 

модела секции, изградени от
на модулни системи. В нача-
месец април компанията пус-
ра и две нови модулни систе-

ми Clipper иr Salsa, решени в цветовете
орех Fineline и дъб Legno, които се със-
тоят от съответно 80 и 50 елемента.
Във връзка с представянето им на пазара
избрани елементи от тях са с наистина
големи отстъпки – до 40%.
Ако искате да получите повече инфор-

мация за актуалните модни тенденции
в обзавеждането или да изберете дру-
га секция за вашия хол, можете да по-
сетите магазините на мебелна компания
„АРОН“ в цялата страна или сайта им
www.mebeliaron.com.
Разбира се, при избора на секция трябва

да се съобразите освен с нейната прак-
тичност и функционалност, и с разме-
рите на стаята. Важно е също и какво
искате да наредите в секцията – дали
основно книги или искате да декорирате
аксесоари край телевизора.
Ако тя ще заема 

централното място 
в хола 

и ще инсталирате в нея система за до-
машно кино, специалистите на компания
„АРОН“ съветват да изберете и удоб-
на мека мебел в допълнение. Фотьойлите
и диванът също ще допринесат за удоб-
ството и комфорта на вашите гости.
Не забравяйте и за малката холна ма-

сичка – тя трябва да е практична и
елегантна, с достатъчно голяма площ за
сервиране, но да не е прекалено голяма
по размери. 
Всички тези елементи от обзавежда-

нето на хола, както и още много до-
пълнителна декорация и аксесоари може-
те да намерите в магазините на „Мебе-
ли АРОН“. Там ще ви посрещнат с ус-
мивка, ще ви помогнат в избора и ще
ви изпратят с добър съвет, за да бъ-
дете и вие, и вашите гости щастливи
и да се чувствате наистина комфорт-
но и удобно. 

Мебелна 
още

на
го

и над 300 
елементи н
лото на м
на на пазар

Cli

секция TIP

479 лв.

секция IZOLDA

499 лв.

секция JASEK

399 лв.
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ид е и  з а  к о п и р а н е

Семейни ценности
Твърде възможно е да сте щастлива на-

следница на старинен сервиз за чай или 

кафе от леля ви или на сребърни прибо-

ри, които събират прах в някой закътан 

таен шкаф. Изваждате ги само за тър-

жествени случаи. Тогава защо не им из-

мислите друга функционалност, за да са

ви все пред очите? Каничката за сме-

тана и захарницата са много подходящи

съдове за съхраняване на... тампони за

разгримиране и за почистване на уши. 

А купата за изстудяване на шампанско 

можете да напълните с разноцветни 

моливи за очи. А ако не се страхувате, 

че скъпата кристална гарафа може да 

се счупи, налейте в нея пяна за вана или 

тоник и украсете с нея ръба на ваната.

От сърце
Искате ли да празнувате ден на

влюбените и през май? Никой не ви 

пречи. Изненадайте любимия още 

на закуска. Пригответе му обичай-

ните яйца на очи, като използвате 

форма за печене на сладки във вид

на сърце. Сложете формата в ти-

гана, в който предварително сте 

налели малко олио, и чукнете в нея

яйцето. Когато то стане готово, 

просто махнете формата. Ориги-

нален начин да кажете на някого, 

че го обичате, нали?

Старият календар
Миналата година ви подариха красив календар за стена, който в продължение на 12 месеца е украсявал работното ви 

място. Сега обаче вече не ви е нужен. А да изхвърлите такава красота, сърце не ви дава. Не се налага! Можете да се

любувате на великолепните пейзажи или други картини от календара отново и отново. Изрежете ги и ги сложете в 

рамка, а „картината“ поставете на бюрото си или на етажерката до книгите. Календарите за стена се изработват

от качествена, плътна хартия и отлично могат да заменят картина или постер, закачени на стената. А ако страни-

ците на календара са издържани в една тематика, можете да си направите красива композиция на стената.

Старият календар
Миналата година ви подариха красив календар за стена който в продължение на 12 месеца е украсявал работното ви

Креативни 
решения за дома
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По-свежи цветове
Най-малкото, което можете да сто-

рите в полза на обновяване на дома

си, е да боядисате задните стени на 

стария шкаф (старите шкафове) в

ярък цвят. Ако полиците не са под-

вижни и не могат да се махат, обле-

пете всички ъгли на шкафа с широко

тиксо, за да можете да нанесете бо-

ята, без да се притеснявате, че ще 

изцапате съседните стени.

Възглавнички в стил кънтри
Декоративните възглавници на дивана отдавна са ви станали скучни. Тогава ги апликирайте. Ще ви

трябват само разноцветни парчета твърд плат и лепило за текстил. Ако сте сръчни, можете да из-

берете и други по-сложни елементи за апликация. Но и най-несръчният човек би се справил с този мо-

тив – стилизирана птица, кацнала върху клонче. Изрежете, залепете и изчакайте да изсъхне.

Ароматна смес
За да ушиете саше във форма на сърце, ще ви трябва картонен шаблон сърце (с

дължина 15 см и ширина 10 см). Използвайте го, за да изрежете от атлазена тъкан

двете страни на сърцето. Прибавете по 0,5 см за шев. Ушийте двата детайла на-

опаки, като оставите малка дупка в единия край на сърцето. Обърнете плата на-

лице и напълнете сърцето със специална смес за саше – ароматни треви и билки.

Добавете и няколко капки етерично масло. Накрая зашийте в дупчицата краища-

та на атлазената лентичка, с чиято помощ ще можете да закачите ароматното 

сърце, където пожелаете.
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А
лпинеумът е декорати-
вен кът в градината, 
който съчетава типично 
алпийски растителни ви-

дове – дребни цветя и вечно-
зелени храсти – с аранжирани 
камъни и скални късове. Чес-
то алпинеумите се облагоро-
дяват с изкуствени езерца и 
фонтанчета и се раздвижват 
от множество пътечки. Към 
тях могат да се включат къ-
тове за отдих с ниски ска-
мейки/пейки. Обикновено алпи-
неумът се изгражда 

В СЛЪНЧЕВАТА ЧАСТ 
НА ДВОРА 

Самият алпинеум е създаден 
за първи път с познавател-
на цел в ботаническа градина. 
Той имитира естествената 
природа. При домашни градин-
ски условия говорим по-скоро 
за скален кът, който е значи-
телно по-малък и няма изрич-
ни правила за изграждането 
му. Освен алпийската расти-
телност скалният кът позво-
лява аранжирането и на дреб-

ни цъфтящи цветя, нетипич-
ни за природния релеф. 

СКАЛНИЯТ КЪТ 
е малко тюрлю гювеч. Макар
че е с по-скромни претенции,
изграждането му изисква ес-
тетически вкус и художест-
вено мислене. Безразборното
съчетаване на цветове и фор-
ми може да го превърне в са-
моцелно и кичозно допълнение
към градината. 
Подредбата на камъните е

най-важното дизайнерско ре-
шение, като в случай че има
възможност, е най-добре да се
използват евентуално намира-
щите се на мястото скални
образувания, които са естест-
вено продължение на градина-
та. Няколко огромни камен-
ни къса, които с много труд
бихме премахнали от терена,
могат да се адаптират към
алпинеума чрез пояс от рас-
тителност, цветя и бръшлян.
За предпочитане е камъните
да са „местни“, типични за
района и със светли тонове,

за да се открояват на фона
на тъмнозелената и пъстро-
цветна растителност.

ВИДОВЕ КАМЪНИ

За построяването на ска-
лен кът най-често се използ-
ват варовикови окарстени ка-
мъни с неправилна форма и с
естествена патина. Раздвиже-
ните контури на алпинеума – 
например дупки и вдлъбнати-
ни – осигуряват благоприят-
но развитие на цветя, мъхове
и алпийска флора. Подходящи
за изграждане на алпинеум са
и ерозирали скални отломки,
както и обли речни камъни.
(Такива можете да си купите
във всички пунктове на Топли-
во. А можете да ги вземете и
от всяка планинска река, как-
то и от местности с варови-
кови или вулканични камъни – 
Кулата, Карлуково, Луковит.)
Използват се пясъчници,

гнайс, сиенит, гранит. Мно-
го подходящ е правертинът
– стига да не е от защите-
но находище.

Не е желателна комбинация-
та с изкуствени елементи – 
имитация на скали от бетон
или тухли, които нямат ес-
тествена и естетична връзка
с другите компоненти на дво-
ра. Не е подходящо да гради-
те алпинеума с кариерен ломен
камък или с плочести струк-
тури.

ПЪРВАТА СТЪПКА

при изграждането на скалния
кът е монтирането на евен-
туалните подземни съоръже-
ния – водопровод, канализация,
електрическо захранване. Ед-
новременно с това се модели-
ра и теренът – в случай на
нужда се изграждат подпорни
стени, насипи и уплътнения. 
След като се определи пло-

щта, на която ще бъде раз-
положен скалният кът, се оч-
ертават контурите му. Ако
има нужда, се набавя допъл-
нително пръст. Ако в скал-
ния кът ще има изкустве-
но езерце, пръстта се взимаима
оттам (тя не е задължител-тел-

л а н д ш а ф т

бил секретар на читалище „Славянска беседа  и директор на културен
клуб „Славянска беседа“. Илко е завършил ландшафтна архитектура в
София. Член е на Съюза на писателите. Издал е стихосбирките „Внима-
вай, косачо!“, „На долната земя“, „Папка: Документи и други неща“. Же-

нен, с 2 дъщери – на 22 и на 24 години. 
Илко е работил и в общински народен съвет като специалист по 

строителство и благоустройство, след което и като технически ръководител по озе-
леняване в „Паркстрой – Южен парк“ (паркът при НДК). Планинар е със силно 
екологично самосъзнание – доста хора са го виждали да се навежда и да чисти фасо-
ве от градинките на София. Но градинарството му е първата любов. Колекционира
алпийски видове в градината си. След като обиколил всичките планини и върхове в 
България, я разбрал, че почти всички алпийски цветя могат да намерят приложение в
домашни условия – те винаги цъфтят и се отблагодаряват за вниманието.

ПРОМЕНЯЩОТО СЕ ДВОРНО ИЗКУСТВО

реди 10 години, когато „Бела“ е прохождала на пазара, Илко Славчев е 
бил секретар на читалище Славянска беседа“ и директор на културен

от Илко СЛАВЧЕВ, ландшафтен архитект               , д ф рАлпинеум ът
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КАМЪНИТЕ СЕ РЕДЯТ 
ТЕРАСОВИДНО 

„ р д
лежите трябва да се оттича 
бързо и лесно, затова основа-
та се дренира чрез струпване 
на по-малки камъни, парчета 
плътни тухли и натрошен бе-
тон. Отгоре трябва задължи-
телно да има богата на хумус 
плодородна почва (около 20 
см), смесена с малко пясък за 
по-добра пропускливост и от-
цеждане, тъй като растения-
та, подходящи за този кът, 
не понасят тежките, мокри 
почви. Почвата задължително 
се набива добре, за да не се 
отмива при поливане на рас-
тенията. 

АРАНЖИРАНЕТО 
НА ЦВЕТЯТА 

и дребните вечнозелени хра-
сти трябва да подчертава 
идеята на основния силует – 
камък и растителност вза-
имно трябва да се допълват. 
Подредбата е несиметрична, 
в привидно природен безпоря-
дък. Растенията се разпола-
гат на групи в зависимост 
от особеностите на цъфте-
жа и растежа им. Подходящи-
те за алпинеума обичат то-
плината от скалите, а коре-
ните им сами намират пукна-
тините и фугите.
В гнездата между камъни-

те, както в пукнатините и в 
дупките се засаждат диви ал-
пийски многогодишни цветя. 

Подходящи са тревисти 
видове като алисум, ан-

тенария, арабис, пурпурна ар-

мерия, аубриета, които обик-
новено достигат височина 

ски

до-
ха-

юс-

ри-

айс

ци-
иви
Не
ри-

вни 
ра-

се 
оф-

ормяне на бордюра.
Полезно и приятно е при-
съствието на лековити 

билки и подправки в скалния
кът – десетки са видовете
мащерка, риган, салвия, тлъс-

тига, дебелец.

Комплексът може да бъде 
завършен от вечнозелени 

алпийски бавно пълзящи хра-
сти като хвойна, мини клек,

туя и др. Непретенциозни са
и издържат както на мно-
го вода, така и на засушава-
не. Не изискват наторена гра-
динска почва, а се задоволя-
ват с каменливата бедна ал-
пийска среда.
Скалният кът е променя-

що се във времето и прос-
транството изкуство. Много
е важно е обаче 

ДА СЕ ПОДДЪРЖА 
В ИДЕАЛНО СЪСТОЯНИЕ 
Не можем да имитираме ес-

тествената природа и да не
се намесваме в нея. Декора-
тивният ефект може да се
заличи бързо от бурени, а
храстите и дървесните ви-
дове имат нужда от под-
рязване. Дори декоративни-
ят мъх има нужда от полива-
не, прочистване и попълване.
Възползвайте се от тези съ-
вети, но все пак ви препоръч-
вам да се консултирате до-
пълнително със специалист,
който ще ви направи индиви-
дуален план, съобразен с осо-
беностите на двора.

но да е плодородна в долния но д
си пласт). Чак след това се си п
пристъпва към строителство-
то на скалния кът. 

КАМЪНИТЕ СЕ РЕДЯТ 
ТЕРАСОВИДНО 

Подреждат се от долу на 
горе, като в основата са най-
едрите. Те трябва да са ус-
тойчиви, поставени върху ес-
тествените им легла и над 
половината от обема им да е 
заровен в почвата. След като 
„първият етаж“ е готов, се 
пристъпва към изграждането 
на „втория“. Водата от ва-

10–20 см и образуват нис
гъсти тревни туфи.

От цъфтящите вид
ве – камбанки, минзух

ри, кърпикожух, дребен лю

пест карамфил, иглика, ер

ка, флокс, очиболец, еделва

и др., които са непретенц
озни и изключително краси
през периода на цъфтеж. 
се нуждаят от специални гр
жи и живеят дълго. 

Устойчиви декоратив
растения като хебе, др

ба, седум, иберис могат да 
разположат отстрани за о
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в к у с н и  м а р ш р у т и

„П
реди 10 години 
хубавите рес-
торанти в Бъл-
гария се брояха 

на пръсти. Сега е друго, има 
„„
голям избор – за всеки вкус 
и за всякакъв случай. Преди 
10 години в България нямаше 
дори стоки от първа необхо-
димост. Тогава пътувах чес-
то, почти всяка седмица и си 
носех всичко, което можех да 
донеса от Швейцария. Дори 
хляб, защото в България ня-
маше разнообразието от хляб, 
на което бях свикнал. Даже и 
тоалетната хартия си купу-
вах оттам – в България има-
ше само една сива и толкова 
тънка, че прозираше...
Спомням си първата Коледа 

в България – никъде нямаше 
коледна украса. Само на ня-
колко витрини по „Витошка“ 
и това беше всичко“ – спом-

ня си Ханес. 

БЪЛГАРИЯ 
НЕ Е ШВЕЙЦАРИЯ 

НА БАЛКАНИТЕ

2001 е годината, в която
Swissair тук фалира, а Ханесr

остава в България, за да пра-
ви туристически бизнес, защо-
то винаги е работил в тази
сфера. Започва работа по про-
ект, свързан с резервация на
хотели. Само година по-къс-
но е изпълнителен директор и
съсобственик на туристиче-
ска агенция Galaxy travel, коя-
то развива и популяризира по
швейцарски тертип. 
„По това време тук имаше

стотици туристически аген-
ции, но аз исках да развия една
по-различна, която да предла-
га швейцарска компетент-
ност, швейцарска надеждност

и швейцарско обслужване на
клиентите. Това е, което се
опитах да „внеса“ тук.“
Швейцария е държавата с

най-висок стандарт в Евро-
па. И без съмнение швейца-
рците отдавна са разбрали, че
най-хубави са простите неща.
Съвършен начин на ежедневен
живот, организиран най-прос-
то – това се отнася как-
то до политически и иконо-
мически структури, така и
до обикновените неща.
В България обаче съвсем не е

така. И това Ханес го знае от
собствен опит. Що се отнася
до работата му с партньори
и клиенти, леко и безпроблем-
но се „сработва“ с българите.
Но когато опре до държавна-
та и бюрократичната систе-
ма, той все още не може да
се научи да общува по нашен-
ски. Всичко тук работи много
трудно. До невъзможност. Съ-
дете сами от примера, който
Ханес ми даде: „Всички чуж-
денци, които живеят в Бълга-
рия, са длъжни всяка година да
подновяват своята лична кар-
та. Оказва се обаче, че на ги-
шетата, където чужденците
подават хиляди документи и
кандидатстват за тази лична

карта, държавните служители
не говорят никакъв друг език
освен български!

ВСИЧКО БЪЛГАРСКО 
И РОДНО...

Приел статута си на бълга-
рин, Ханес вече „отскача“ до
Швейцария 2–3 пъти в годи-
ната. Сега е запланувал да си
припомни заснежените алпий-
ски върхове в края на лято-
то. През останалото време се
„задоволява“ да възкликне по
алековски: „Какво? Швейцария
ли?!“ „Разликата е само в попу-
лярността на двете страни“ – 
казва Ханес. Трудно му е да на-
зове едно любимо място в Бъл-
гария. Бил е почти навсякъде и
през различните сезони се чув-
ства добре на различни места.
За Българското Черноморие еББ
откровен: „В интерес на исти-
ната, там не са много места-
та, на които мога да кажа, че
искам да отида. Но Родопите
наистина са нещо много специ-
ално. Друго мое много любимо
място е Мелник.“ 
Не природата е това, кое-

то му липсва в България. Не
може да се примири с дефи-
цита на уважение между хора-ора-
та. „Тук всеки гледа само себесебе

анес Розенмунд е от Швейцария. Повече от 30 години работи за авиоком-
пания Swissаir. През 1995 г. е делегиран у нас като генерален мениджър на 

Swissаir за България. Въпреки че представителството на компанията у r
нас се закрива, Ханес избира да остане в България. Какво го задържа у 

нас? В момента има собствена туристическа агенция, а преди три години тук сре-
ща чаровната Ирина, с която оттогава са заедно. За България Ханес казва, че е тре-
тият му дом. Вторият му е Калифорния, която много обича и където е живял и ра-
ботил 5 години пак в Swissair.

ХАНЕС 
РОЗЕНМУНД: 

„ФОНДЮТО 
Е ПОВОД ЗА 
ОБЩУВАНЕ“
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си. На пътя например хората си. 
са много агресивни. В Швей-са м
цария, ако пешеходец доближи 
пешеходна пътека, всички коли 
моментално набиват спирачки. 
София е много трескав, пре-
възбуден и изнурителен град.“ 
Един ден, когато реши да из-

бяга и да си почине от това 
напрежение, Ханес би отишъл 
на Южния Пасифик – Поли-
незия, Бора Бора, Таити. А 
също и в Австралия – един-
ствения континент, на който 
още не е стъпвал.

В СТРАНАТА 
НА ХРАНАТА

И в готвенето, и в хранене-
то Ханес залага на настроени-
ето и на разнообразието. „Не 
съм човек, който може да оп-
редели нещо като единствено 
любимо. Има много храни, ко-
ито обичам да готвя в зави-
симост от настроението ми. 
Понякога само хубаво сирене, 
чаша вино и парче хляб са ми 
по-вкусни и от най-изкуша-
ващото блюдо. В този сми-
съл швейцарското фондю не 

е просто храна, то е начин
на общуване, повод за комуни-
кация, време за приятел.“ За
швейцарците храната и нейно-
то консумиране никога не са
самоцел. Затова повечето яс-
тия от националната швей-
царска кухня, като фондю, ра-
клет или полента, не са измис-
лени само да задоволяват гла-
да или да доставят удоволст-
вие на небцето. Идеята е да
сближат хората около масата.
Приготвянето на фондю и на
раклет предполага всеки сам
да сготви храната си пред ос-

таналите присъстващи на ма-
сата, както и да сподели про-
дукти от общи съдове, което
е особен вид интимност.
Производство на качестве-

но мляко и млечни произведе-
ния определя до голяма сте-
пен характера на швейцарска-
та кухня. Сирената се подна-
сят необработени или се из-
ползват за приготвяне на яс-
тия. За всяко ястие швей-
царците предпочитат опреде-
лен вид сирене. Така вкусът и
ароматът на самото ястие
се запазват характерни. 
Фондюто и раклетът отдав-

на се радват на световна из-
вестност. Швейцарската кух-
ня пък е повлияна от кухните
на съседни държави. „Тя съче-
тава лекотата на френската
кухня с умението на италиан-
ците да подправя ястията“ – 
убеждава ме Ханес. Месните
им гозби също не са за прене-
брегване.

МЕСОТО ИМ 
Е РАЗКОШНО 

Неслучайно Швейцария е дър-
жавата с най-големи дотации
за фермерите, с цел запазва-
не на високото качество на
продуктите. Месото често се
приготвя на жар или на скара.
Особеностите на природата и
нейното плодородие определят
основните продукти на масата
на швейцареца. Освен месо и
сирена, зеленчуците също са на
почит. Обядът или вечерята
обикновено започват със сала-
та. Освен на салати, зеленчу-
ците се поднасят и сварени на
пара и полети с прясно топено
масло. Изобилието на риба в
езерата и потоците до голяма
степен също влияе върху ком-

позирането на менюто в тази
страна. От многото видове
хляб най-предпочитан е черни-
ят. Типично за швейцарците
е, че те го ядат със салата.
С основното ястие е доста-
тъчна гарнитурата от карто-
фи или ориз. Закуска обикно-
вено се приготвя от мюсли с
мляко или сметана, с плодове,
орехи, мед. Истински делика-
тес са швейцарските тестени
сладкиши. Не на последно мяс-
то, швейцарците като после-
дователи на гурме културата
обръщат внимание и на тра-
пезните вина. 

В КУХНЯТА 
НА ХАНЕС

Учител в готварството е
майка му. Ханес е отраснал в
голямо семейство – 6 деца (5
момчета и 1 момиче). „Имахме
голяма кухня, с голяма маса – 
си спомня той. – Когато не
бях на училище, бях в кухня-
та. За разлика от останали-
те ми братя, аз се интересу-
вах от готвенето. Разбира се,
и сестра ми се интересуваше
от готварството, но това за
едно момиче е обяснимо. Най
обичах да приготвям сладкиши.
Първият ми опит в кулинари-
ята беше един кекс. Исках да
изненадам цялото семейство и
приготвих сладкиша сам. Бях
на 7 години. Оттогава всяка
събота и неделя забърквах де-
серта за семейната софра.“
Като стана дума за първи-

те неща, първата българска
дума, която Ханес е научил,
е „наздраве“, а първата бъл-
гарска манджа, която е опи-
тал, е миш-миш. Но вкуса на
шкембе чорбата и на други
манджи от субпродукти не го
кефи. Обожава специфичните
български гозби, които прия-
телката му Ирина готви – 
винен кебап, чушки, пълнени с
ориз, кюфтета. 
Когато обаче Ханес се ви-

хри в кухнята, някъде наблизо
винаги има чаша с ароматно
червено вино за вдъхновение.
И много подправки – различ-
ни според характера на ясти-
ето – розмарин, босилек, пре-
сен магданоз, див чесън, червен
пипер, къри. 
Можете да се убедитеите

сами.

Подслушано край печката
ЗА ШВЕЙЦАРИЯ В редицата на всички клише-Я

та, асоциирани с Швейцария – сирене, вина, 

часовници, шоколад и пари – Ханес добави и 

швейцарската наденица. Разнообразието є 

варира според региона/кантона. В България тя

определено му липсва, защото колбасите в на-

шите супермаркети обикновено не са напра-

вени от месо, въпреки твърдението на рекла-

мата. Смята един ден да се захване с внос на

хранителни швейцарски марки у нас, които са много известни в световен 

мащаб, но още не са стъпили на българския пазар. 

ЗА БЪЛГАРИЯ „Прекрасно е, че в България от 11.00 ч. сутринта до полунощ Я

можеш да влезеш в някой ресторант, когато си гладен. Това в Швейцария е 

невъзможно! Там храна се сервира само в определени часове.“ 

за вашето семейство
Най-доброто

www.еurodom-bg.comтел. 089 566 85 00
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ЗА 4 ПОРЦИИ:
 800 г телешко бон

филе  2 глави кро-

мид лук  3 средно го-

леми домата  1 го-

ляма глава целина  3 

моркова  4 скилид-

ки чесън  олио  да-

финов лист  карам-

фил  1/2 чаша черве-

но вино  1 кубче те-

лешки бульон  1 чаша

горчица  сол  че-

рен пипер

ТЕЛЕШКО ФИЛЕ ПО ЦЮРИХСКИ Стъпка по стъпка:

1. Бон филетоооооооо оо о о сесе сесессесесесеесеесе ее

осолява, поръссвсввсвсвсввсвсвсвсвсвсвсвсва саа са са са са сса ссаааа е с

черен пипер ии ои ои ооооообибиббиилбииииии но 

се намазва с ггггогогогог ррррррчиррчр ца.а. 2. ва се от всички страни  Заааапъпъърпъръръррпърърърпп жжжж

ително сгорещена маз-в пв ппв ппппвв предредререредредредредварварварввварварввв рррр

2 мин от всяка страна.нинниннинининнинна –а –а –а –а –а –– по по по по попооо  

3. Зеленчуците се почиисиссисисссстватватватватвааатваатватват т ит ит ит иит и на ннананаа----

рязват. Доматите – нааа половововвввоввинкинкинкинкинкнккинкинкинкинкинкккккккки..и..и..и..и..и..ииииииииии .

4. а едро,  ............мм.ммо.момм ркорковитвититититити е –е –е –е –е   нанананана

тами-зазазаза  аа ддддадададаа дададдадада си си запзаппаазяазяазз тт т в вввт вт виииии

.нитиитититтнитнитнииттиити е  пееееееее ри готототвенвенннв нв е..ее.е...

5. а –  ......... ....че.че.че.чеч.чечечечечече.чече.чече.чечесънсънсънсънсънсънссънсънсъсънсънсънсънсънънсъннъъъъъъъ

ки,на на на на на нана на на нананаанааан скискискискискискискискискискикиискккиилилидлидлидллидлидлидидлидлидддлидлидлидл ддлидллиидли кккккккккккккккк

– на целцелцелцелцелцелцелцелцелцелццецелццелццццелцецецецецецелцелинаининаинаинаинаинанаинаинаинаиинананааннинаинаинаннаинанаататттттатааатататаатататтата та та а

ета.едедедрдрдррдрдрри пи пи пии парчарчарчарчарчарчарчеееее

6. Фи ФиФиФиФилетлететтттттттлетлеттттетоо ссо сссссоо со со со со сооо ссо со со со се пе пе пееееее пее пе пппостоостостстоостостооссссттавяавявавяавявввавяавяавяавяавяавяавявявявявяавяавяяа в в  в  в ввввввввввв вввввв огнггнггногногногогногноггноооогннеуеуеуеуеу-еу-еу-еу-у-у-у--еуеуеуу

порпороррп ен ен ен ен н съдсъдсъс  и  и и окоокоокоококккололо ло ло ло ло негнегнегенего со со со соо со ссе пе пе пе пе ппе ппод-од-од-од-додод

реждат нарязаните зеленчуци.жжж

Най-отгоре се подрежда разпо-

ловеният кромид лук, като във

всяка половинка с помощта на

гвоздейче карамфил се закреп-

ва по един дафинов лист.

7. Месото и ззезееленл чуцчуцчуцчуцчу ититеитееееееитееитетеее сесе с с сссесе сессесесесесесессесеесеессесеееесеееее 

заливат с булльольольольоьонана на на (пр(прпр(прпрррпрррредедведведведввведввввдведввве вдвве вд аа-а-а-а-аа-а-аа-ааааааа

рително разтттттттворворворворворворворо ен енененен в чв чв чв чвв чв чв ччв чччв ч чашаашаашаашаашшашашаашаашааашашашшашашааа

вода) и винотто.о.ото.о.о.о.о.оо

8. Ястието се пече

около час в предва-р д

рително загрята

до 220 °С фурна.

Текст Теодора СТАНКОВА    Снимки
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П
родуктите, чрез които компанията
предлага това и на нашия пазар, са
комбинирана фурна ЕОВ 98000Х –Х

за бързо и здравословно готвене, и
сушилнята Iron Aid, която използва пара,
за да намалява намачканите места по
дрехите.

ПРЕДИМСТВА НА ГOТВЕНЕТО 
НА ПАРА

Не е необходимо да си суперготвач, за
да постигнеш отлични резултати. 
Професионалистите отдавна из-
ползват комбинацията от пара и 
горещ въздух, за да приготвят 
вкусна, крехка и витаминозна храна. 
Парата прави храната съвършена – 
изключва възможностите за прега-
ряне, изсушаване и най-важното – 
всички полезни съставки са запазе-
ни. Ароматът и цветът на храни-
те – също.
Парата е идеален начин за бързо 

приготвяне на риба, зеленчуци, пиле 
и други храни, които са неизменна 
част от балансираното хранене.
Именно тези професионални 

стандарти на готвене Elec-
trolux пренася в съвременните x
домакинства чрез своя нов продукт – 
фурната ЕОВ 98000Х. Максималната ХХ

температура на повърхността 
на вратата е 30 °С, налице са и 
заключващи функции за безопасността 

на децата или за инцидентна промяна на 
настройките. 
Фурната работи на

ПРИНЦИПА НА ДИФУЗИЯ 
на парата в храната. Когато водата 
се превърне в пара, тя абсорбира голя-
мо количество топлинна енергия, коя-
то разпространява в храната при кон-
такта си с нея. По време на обратния 
процес, когато парата кондензира и се 

превръща отново във вода, топлината
отива директно в храната. Като резул-
тат 100 °С пара има шест пъти по-
голям топлинен потенциал, отколкото
100 °С въздух. 
Фурната предлага възможност да се

готвят няколко ястия едновременно – 
предястие, основно и десерт, като пара-
та не позволява да се смесват аромати-
те на различните храни. Комбинираното
готвене спестява много време.

ПО-ЛЕСНО ЧИСТЕНЕ НЯМА

Освен че с фурната на Electrolux
се готви здравословно и бързо, тя
е добре обезопасена и лесна за по-
чистване. Необходимо е само за-
бърсване, тъй като преди това па-
рата е „свършила“ по-тежката ра-
бота. 
Безопасността се осигурява от

факта, че по време на готвене-
то фурната е перфектно затво-
рена чрез специална клапа, така че
парата да не излиза извън нея. Ня-
колко минути преди края на гот-
венето процесът се преустановя-
ва и охлаждащият вентилатор я
изтласква през отворената клапа.
Така се предотвратява образуване-
то на „облак“ пара при отваряне-
то на вратата на фурната, коя-
то може да изгори лицето или ръ-ли ръ-
цете ви.

до м а к и н я

КАКВО 
МОЖЕ 
ПАРАТА

ТЯ ГОТВИ ЗДРАВОСЛОВНО И СУШИ ДРЕХИТЕ БЕЗ ГЪНКИ

ТЕЗИ ДВА БЕЗСПОРНИ ФАКТА КОМПАНИЯТА ELECTROLUX – ЛИДЕР НА ПАЗАРА НА ДОМАШНИ ЕЛЕКТРОУРЕДИ – УСВОИ В СВОИТЕ 
НАЙ-ЙЙ НОВИ УРЕДИ, ЗА ДА ПРЕДЛОЖИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ПО-ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ И ПОВЕЧЕ СВОБОДНО ВРЕМЕ.-
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цв е т я

П
одходящи за тази цел са повечето
миниатюрни рози (балконска роза).
Те не се различават много от гра-
динските и имат нужда от същи-

те грижи.

МИНИАТЮРНИТЕ 
рози често са пренебрегвани, защото не
ухаят, но за сметка на това са сравни-
телно лесни за отглеждане. 

ВИДОВОТО ИМ РАЗНООБРАЗИЕ Е ГОЛЯМО.

Балконските рози цъфтят през цялото
лято в жълто, оранжево, бледорозово,
червено и други цветове.

МЯСТОТО 
Те обичат директна слънчева светли-

на. Много е важно розите да получават
слънце поне по 5–6 часа на ден.

АКО СТЪБЛАТА ИМ СЕ ИЗДЪЛЖАТ ПРЕКАЛЕНО

ИЛИ МЕЖДУ ЛИСТАТА ИМ ОСТАНЕ ГОЛЯМО

ПРОСТРАНСТВО, ТОВА ОЗНАЧАВА, ЧЕ НЕ 
ПОЛУЧАВАТ ДОСТАТЪЧНО СВЕТЛИНА.

Тези растения се нуждаят също от до-
бра циркулация на въздуха.
През зимата балконската роза може да

остане на открито, но трябва да е до-
бре защитена от слани или да бъде при-
брана на хладно и тъмно място.

КОНТЕЙНЕРЪТ

трябва да е с подходяща големина. Ако 
е прекалено малък, розата ще стане 
сбита, ако е прекалено голям – расте-
нието ще расте бавно.

САНДЪЧЕТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА Е
С ДУПКИ ЗА ОТЦЕЖДАНЕ НА ИЗЛИШНАТА ВОДА

ОТ ПОЛИВАНЕТО.

Оптималната почва за отглеждане на 
балконската роза е богата на хумус, с 
примеси на глина и пясък (за да не се за-
държа излишна вода в почвата).
Подхранването на балконската роза се 

прави с 

ТЕЧЕН ТОР 
и започва в началото на лятото (сезона 
на активен растеж) – по веднъж в сед-
мицата. Розите изискват голямо количе-
ство хранителни вещества за по-добър 
растеж и цъфтеж. 
За да ги окуражите да растат и цъф-

тят, трябва редовно да ги почиствате 
от прецъфтелите цветове и от евен-
туално изтощените клонки. Когато пре-
цъфтят,  се почистват от цветовете, 
за да цъфнат отново. 

ЛИСТАТА 
на розата се пръскат с вода задължи-
телно всяка седмица (отгоре и отдолу),
за да се почистят от прахта и да се
намали рискът от акари.
Розите се подкастрят рано напролет,

когато по стъблата им се появяват мал-
ки пъпки, зародиш на нови клонки. Задъл-
жително се орязват всички увредени или
изсъхнали клонки. Оставят се 4–5 основ-
ни стъбла. Подрязването става над пъп-
ките с остра ножица или нож. 

РАЗМНОЖАВАНЕТО 
на миниатюрните рози става чрез рез-
ници – през август и септември. Мла-
дите растения се засаждат в сандъчета
на разстояние около 20 см едно от дру-
го. Достатъчна е дълбочина на почвата
20 см. Първите три седмици поливайте
всеки ден.
Много малко видове се размножават

чрез семена в началото на пролетта, ко-
гато почвата отпусне.
Най-честите вредители и болести по

декоративните рози са листните въшки
и акарите и брашнестата мана. Проб-
вайте да излекувате храста, като из-
режете засегнатите участъци. Другияту
вариант е веднага да го напръскаате с
подходящ препарат.

Рози у дома
МЪЖЕТЕ ЧЕСТО НИ ПОДАРЯВАТ РОЗИ. НО КУПЕНИ ОТ 
ЦВЕТАРСКИТЕ МАГАЗИНИ. КОЛКО МИЛО БИ БИЛО ДА ГИ ОТГЛЕДАТ ЦВЕТАРСКИТЕ МАГАЗИНИ КОЛКО МИЛО БИ БИЛО ДА ГИ ОТГЛЕДАТ

СПЕЦИАЛНО ЗА НАС! ОТГЛЕЖДАНЕТО НА РОЗИ Е ИСТИНСКО 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА ВСЕКИ ЛЮБИТЕЛ НА ЦВЕТЯТА. В СЛУЧАЙ 
ЧЕ НЯМАТЕ ДВОР, ТЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАСАДЕНИ УСПЕШНО 
В САНДЪЧЕТА ИЛИ КАШПИ НА БАЛКОНА.
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„Да напуснеш 
Лас Вегас“
Това е филмът на Майк Фиджис,

за който Никълъс Кейдж получи 

всички възможни награди, вклю-

чително и „Оскар“. Той играе не-

поправимия алкохолик Бен, кой-

то преживява тежко загубата

на работата си, на съпругата

си и на желанието да живее. Ре-

шен да се самоубие, като се на-

пие до смърт с последните си 

пари, той отива там, където

баровете никога не затварят 

– в Лас Вегас. Така съдбата го 

сблъсква с красивата прости-

тутка Сара (Елизабет Шу), коя-

то също като него трудно пона-

ся ударите на живота. Обрече-

ни и самотни, двамата се опит-

ват да намерят щастие в един

недружелюбен и жесток към

тях свят.

„Омагьосана“ 
Една приказка в най-добри-

те традиции на „Дисни“, коя-

то в един момент придобива 

доста модерно звучене. Това е

тази романтично-музикална ко-

медия за принцеса Жизел, коя-

то е пропъдена от зла вещица

и от своята прелестна нарису-

вана страна се озовава на най-

лошото място на света – дне-

шен Манхатън. Младата краса-

вица трудно свиква със забър-

заната амосфера на XXI век и е 

безкрайно учудена защо тук хо-

рата... не пеят. Жизел обаче по-

пада на чаровен адвокат по бра-

коразводни дела. И от него раз-

бира какво означава да ходиш по 

срещи и какво всъщност озна-

чава да си истински влюбен.

„Зодиак“ 
Едно необикновено пътешест-

вие на 12 животни, обезсмърте-

ни за вечни времена, предлага

този филм. В дълбока древност 

хората нямали ясна представа 

за годините, месеците и дните.

Нефритеният император наре-

дил да се определят 12 живот-

ни, които да бъдат пазители на 

определена година, а хората, ро-

дени в годината на определено-

то животно да носят неговата

сила. Тези смели животни били 

наречени Зодиак. Започнала над-

преварата кои да бъдат избрани

и кое от тях да стане крал на 

Зодиака. Но древен зъл горски

дух измислил коварен план, за да 

провали състезанието и да уни-

щожи човечеството. Започнала

една свирепа битка...

„Суперяки“ 
Тийнейджърска комедия, която

е попадение в жанра благодаре-

ние на убийствените диалози и

очарователните си герои. А те,

естествено, са разгонени мла-

дежи, които са готови на всич-

ко, за да се простят с девстве-

ността си. Сет и Евън са уче-

ници в последния клас на гим-

назията, които имат проблем

в комуникацията с момичета-

та. И ето че се случва чудото

– най-готината мацка в учили-

щето кани Сет на купон, като 

му възлага отговорната зада-

ча да се погрижи за пиячката. 

С помощта на цапнатия в ус-

тата Евън и шантавия си прия-

тел Фогел, тримата се заемат 

с изпълнение на мисията си. Но 

те ще се забъркат в поредица

унизителни и смехотворни пре-

междия.

Седми музикални награди на БГ радио
И тази година БГ радио поднесе отлично шоу 

на церемонията по връчване на годишните си

музикални награди. Единственaта медия, коя-

то от седем години подкрепя безрезервно бъл-

гарската поп и рок музика, за пореден път се

погрижи родните музиканти да изживеят своя 

звезден миг на сцена. Ефектно осветление и

екран тип „мъгла“, който зрителите видяха у 

нас за първи път, допринасяха за поразител-

ния вид на сцената в зала 1 на НДК. БГ радио

връчи 11 награди за постижения за изминала-

та 2007 година, 9 от които определени от слу-

шателите в сайта на медията. По 2 награди

получиха Невена (за дебют и албум), Миро (за

текста и клипа на „Някога преди“) и Елица То-

дорова и Стоян Янкулов (за песента „Вода“ и 

за дует/трио). За най-добра изпълнителка бе

определена Мариана Попова, а за най-добър из-

пълнител – Графа. D2 получиха приза за група

на годината. 
С приза „БГ вдъхновител 2008“ бе удостое-

на Силвия Кацарова, а Елица и 
Стоян получиха още една на-
града – „БГ посланик“ – като 
българи, допринесли за попу-
ляризирането на родината. И 
тази година повечето музикан-
ти подготвиха специално за 
церемонията свои нови песни. 
Миро изпълни новото си пар-
че Radio On, Елица и Стоян до-
заредиха с „Току така“, а Любо 
с новия си хит „Накрая на све-
та“. Победителите от Music
Idol 2007 Невена и Теодор пред-7
ставиха нова версия на дуета
си „Всеки път обиквам те“. 
Специалните гости на цере-
монията бяха братя Аргиро-
ви, които взривиха публиката 
със своите изпълнения. Воде-
щият Дичо също допринесе за 
повишаване градуса на купона 
и завърши шоуто с песента си 
„Пътувам“.

СпектърСпектърСпектър
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„Възмездие от гроба“
Една двестагодишна тайна излиза на бял

свят. Открит е труп, чието тяло е покрито 

със странни татуировки. Възможно ли е това 

да са останките на Флечър Крисчън, водачът 

на бунта на кораба „Баунти“, който не е ум-

рял в Полинезия, а се е върнал в Англия? Лите-

ратуроведката Джейн Грешам се заема да из-

ясни тази мистерия. Тя вярва, че поетът Уи-

лям Уърдсуърт може да е дал подслон на бег-

леца и да е използвал истинската му исто-

рия, за да напише поема, останала неизвест-

на до наши дни. Ако такова неизвестно произ-

ведение съществува, цената му би била фан-

тастична, но то може да е опасно за всеки.

„Декстър“
Той е чаровно чудовище и жесток сериен уби-

ец, който убива само лошите. Декстър Мор-

ган е под голямо напрежение. Той се опитва

да заблуди всички, че е нормален човек. Но иг-

рата на криеница не може да продължи дъл-

го. Особено когато зъл психопат си пропра-

вя път през Маями – човек, чиято съвършена 

техника кара дори Декстър да онемее. У него 

възкръсва тъмният глад. Бързо става ясно, че

чудовището може да бъде заловено само от

друго чудовище. Един омагьосващ и забавен 

роман с уникален герой, смесица от Ханибал

Лектър и супергероите от комиксите.

„Само най-доброто“
Английски лорд и американка се срещат,

влюбват се от пръв поглед и решават да се 

свържат в брак. Идилията обаче е кратко-

трайна. Бившата шефка на съпругата е без-

умно влюбена в английския лорд. Тя не може да 

понесе мисълта, че той не иска да се раздели 

с жена си, и го убива. Съкрушена от мъка, Бе-

върли едва смогва да се грижи за едногодиш-

ния им син Николас. Поредица от съмнителни

събития я карат да стигне до извода, че ня-

кой от роднините желае и смъртта на мал-

кия наследник. Може би най-добрият приятел

на съпруга є ще вдъхне сила и увереност на

самотната жена да се изправи срещу трудно-

стите. И да повярва отново в щастието.

„Във вечната гора“
Комисар Адамсберг, любимият герой на Фред

Варгас, отново се развихря. Впрочем „разви-

хря“ едва ли е точната дума за това суперо-

ригинално ченге, което разнищва престъпле-

нията, като безцелно се шляе по улиците и

унесено брои чайките над Сена. 

Този път Адамсберг трябва да открие какво

е търсено в двата разкопани гроба, наистина 

ли двете стари моми са загинали при злополу-

ка, кой и защо е убил двамата здравеняци, от-

крити в един от крайните парижки квартали.

И той ще го стори с присъщите му остър ум

и досетливост. 

Страниците подготви Ивайло ТОДОРОВ

Нелина отново покори 
Америка
„Америка е огромна страна, разстоянията са го-

леми, сградите са внушителни, а хората ти се 

усмихват постоянно. Въздухът е чист, в стра-

ната царят ред и спокойствие. Животът там е 

доста по-евтин и спокоен, но ми липсваха наши-

те кафенета, където можеш да седнеш с прияте-

ли и да си побъбриш.“ Това сподели Нелина при за-

връщането си от турне в страната на неогра-

ничените възможности. Тя посещава Америка за 

трети път и обеща, че следващия ще заведе и

сина си. „С него се виждахме постоянно на скайпа

и той се запали. Иска да го взема със самолета 

и да го разведа във всички градове, където съм 

била, а той се зарече да научи отлично англий-

ски.“ С всяко свое посещение Нелина гостува във

все повече щати, запознава се с все повече бъл-

гари. За нея най-радостното е това, което пове-

чето от тях споделили – че скоро ще се върнат

в България. Певицата разказва с нескрито удо-

волствие за всеки свой концерт. „Хората идва-

ха и с вълнение и трепет искаха да ме пипнат, да

споделят колко са доволни от преживяното, колко

рядко им се случва да имат възможност да се за-

бавляват и как някои от тях са преоткрили бъл-

гарската музика там, в Америка.“ Най-много пуб-

ликата се радвала на патриотичните песни. 

„Тук сякаш сърцата са по-отворени и по-искрени 

към всичко, свързано с България. Хората скачат

на хорото, щом зазвучи народна музика. Тогава 

и аз се чувствах най-отговорна! Осъзнах, че в 

тези мигове аз съм истински бългаски посланик

тук и с моите концерти събирам и приобщавам 

хората един към друг, обединявам ги, дори на хи-

ляди километри от дома“, признава Нелина. В мо-

мента тя довършва работа по новото си видео

„За любов и още нещо“ и иска да прекарва пове-

че време със сина си Криско. „Имаме да навакс-

ваме два месеца. Той е най-хубавата песен в жи-

вота ми!“

Страниците подготви Ивайло ТОДОРОВ

Руслан Мъйнов 
със слонски реплики
Няма по-добра идея от тази Руслан Мъйнов да оз-

вучава едно слонче. Това се случва в новия ани-

мационен филм „Хортън“, екранизация по книгата

на д-р Зеус от създателите на „Ледена епоха“. Та 

слончето Хортън е много любознателно и наход-

чиво. И, представете си, чува гласове от една

малка прашинка, носеща се из въздуха. Разби-

ра се, неговите приятели в джунглата го взимат 

на подбив, но Хортън се старае да не им обръща 

внимание. Все пак той е убеден, че от прашин-

ката е чул вик за помощ, и е готов да откликне. 

Всъщност се оказва, че тази прашинка е подсло-

нила цял град на име Хувил, обитаван от микро-

скопичните Хута начело с техния кмет. Именно

неговия глас чува Хортън и решава да запази пра-

шинката. Слончето следва своя девиз, според кой-

то „човек е човек, независимо колко е малък“.
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МЪЖЪТ ОВЕН

Пръв във всичко

МЪЖЪТ ТЕЛЕЦ

Материално 
проспериращ

МЪЖЪТ БЛИЗНАЦИ

Забавен, чаровен и капризен

МЪЖЪТ РАК

Състрадателен и грижовен

МЪЖЪТ ЛЪВ

Мъжествен, честен и лоялен

МЪЖЪТ ДЕВА

Практичен и аналитичен ум

МЪЖЪТ ВЕЗНИ

Характер, изтъкан от противоречия

МЪЖЪТ СКОРПИОН

Голям любовник

МЪЖЪТ СТРЕЛЕЦ

Душата на компанията

МЪЖЪТ КОЗИРОГ

Казва трудно „Обичам те“

МЪЖЪТ ВОДОЛЕЙ

Хуманист и интелектуалец

МЪЖЪТ РИБИ

Романтик в кръвта си

ХОРОСКОП НА „БЕЛА“

През месец МАЙ 
Подходящите лунни дни за диети и разкрасяване, 

Какви са хората с Меркурий в Лъв
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Увсеки мъж, който е под силното влияниеУУна Овен, е скрита личност, която мисли,УУче е по-интересна от останалите и по-до-УУ
бра от тези, с които се конкурира. За всички е
очевидно, че Овенът се стреми да победи, неза-
висимо какво е предизвикателството – житейска
битка, състезание или малък физически или сло-
весен сблъсък. Той желае да действа по нов начин 

и това поддържа огъня му. Оригинален е и плам-

ва от стремежа да бъде пръв във всичко. Тайно
се страхува, че няма да бъде харесан или оценен
дори когато е победител. Все пак провалът нико-
га не е проблем за него, защото Овенът не знае
тази дума. Това е и основната причина той ни-
кога да не обръща внимание на предупрежденията
за надвиснала катастрофа.

ОСОБЕНОСТИ НА...
...външния му вид
Типичният представител на Овен има силно, ат-
лелтично тяло. От всяко негово движение блика
безкрайната му енергия. Той е въплъщение на фи-
зическата представа за успех. Лицето му обикно-
вено е издължено, а очите – втренчени и поня-
кога пронизващи. Той не гледа през вас, а във вас
– сякаш ви предизвиква. Походката му е аристо-
кратична и той излъчва подчертан сексапил. Об-
лича се удобно, с подходящи дрехи, за да е готов
за поредното предизвикателство.
...поведението и характера му
Мъжа Овен ще познаете отдалече. Той изглежда
самоуверен и стойката му е предизвикателна – с
леко наведена напред глава, сякаш всеки момент
ще се впусне в атака, независимо дали срещу него
стои човек или стена. Тази стойка идеално хар-
монира със състезателния му характер. За вся-
ко нещо е готов да вземе инициативата в свои
ръце и очаква от другите да го последват. Него-
вата предприемчивост е пословична. Всяко него-
во начинание може да се увенчае с успех, стига да 
има кой да довърши работата му докрай. В про-
тивен случай около него се натрупват куп недо-
вършени неща, но това рядко е повод за безпокой-
ство от негова страна. Е, ако на другите това
им пречи, да се справят. Тъй като винаги има
много ясни цели, мъжът Овен не обръща внима-
ние на подробностите. Неговата сила е в първо-
началния импулс, във всяко ново начало. Изпитва
жизнена нужда да печели и използва изобретател-
ния си ум, за да получи това, което иска. Едно
от най-ценните му качества е, че издига парт-
ньорката си на пиедестал и никак, ама, никак не
му е приятно, ако тя му даде повод да я свали
оттам. Веднъж направи ли го обаче, трудно би я
издигнал на пиедестала отново. 
...дома му 
У дома Овенът също иска да бъде водач. Не-
говата цел е да създаде солиден и сигурен дом,
но не обича да бъде ограничаван или връзван в
него. Бива го във всичко, но не и да върши дреб-
ни работи по стопанисването и ремонтиране-
то на дома.
Той е предан баща. Държи на строгата дисци-
плина във възпитанието на децата си. Целта му
е те да успеят в живота. Често се опитва да
диктува бъдещата им кариера.
...работното му място 
Лоялен е към фирмата, за която работи. Работи
съвестно през цялото време и не е от тези, ко-
ито често си поглеждат часовника. Мрази рабо-
тата да го отегчава, затова винаги е готов да
се оглежда за други възможности. Изобретател-
ността и инициативността му са открояващи-
те се негови качества. 

 В ролята на шеф мъжът Овен е идеалист и се
нуждае от доверието на служителите си. Очак-
ва лоялност от тяхна страна. Изпитва нужда

от тях, но ако му се наложи, може да продължи
и сам. Иска да получава признание за качествата
си и вярва на хората, с които работи. Негово-
то най-силно място е управлението по време на
кризи. Той може да спаси предприятие, което е
на ръба на фалита, но очаква всеки да изостави
всичко друго, ако трябва да се преодолява някак-
ва трудна ситуация.

 В ролята на подчинен мъжът Овен работи най-
добре, ако е на пряко подчинение само на един чо-
век. Той може да организира всичко. Обича да ра-
боти през късните, а не през ранните часове на
деня. Иска да успее, но често пренебрегва подроб-
ностите. На работното си място изисква да има
техника, която да се справя с дребните неща.
Предпочита да му бъде дадена свобода за дейст-
вие. Знае, че може да се справи, и това създава
сигурност в екипа, в който работи.

В ЛЮБОВТА 
Мъжът Овен обича преследването и изглежда, чеММ
лесно сваля жените. За него любовта е завоева-
ние. Той е привлекателен благодарение на вродена-
та си енергичност. Влюбеният Овен е много ро-
мантичен и вярва в нежната любов. Той настоява
да преследва и не понася той да бъде преследван.
Може да прояви прекалено силно собственическо 
чувство към любимата, но не може да прояви раз-
биране, когато тя също проявява собственическо 
чувство. Ревнив е, когато любимата обръща вни-
мание на други мъже. Той очаква пълна вярност
от партньорката си. Поставя я на пиедестал и
може да я защитава до смърт. От нея изисква
да реагира така, сякаш той е първият и най-до-
брият любовник, когото тя е имала в живота
си. Иска да бъде обичан... безкрайно и никога да
не бъде критикуван.

В СЕКСА
Мъжът Овен е страстен и спонтанен. За него е
вълнуващо по-скоро самото преследване, а не по-
бедата. Не че мъжете Овни са неверни любовни-
ци, не – те са верни, докато все още любовта
им предлага предизвикателства, които да ги въл-
нуват и стимулират. Овенът иска да властва,
но в никакъв случай не иска партньорката му в
леглото да е покорна и смирена. Точно рутина-
та в секса го отегчава. И не само в секса, но
и в любовта.

ПРЕЗ СВОБОДНОТО СИ ВРЕМЕ
Типичният представител на мъжа със знак Овен
рядко си почива през деня. Той има неизчерпаема
енергия и много силна воля. Когато все пак се
умори, обикновено спи добре и непробудно. Но по-
неже главата му винаги е ангажирана с някакъв
проект, той не може да се откъсва лесно от
мисли за него и да почива в истинския смисъл 
на думата. Отморява го въодушевлението, с кое-
то върши всичко. Не очаквайте да го задържите
дълго време на курорт, особено ако няма възмож-
ност за различни предизвикателства. Ектремни-
те спортове са най-добрият начин да запълва
времето си, докато е заедно с любимата си на
море или на планина.

КАКВО ОБИЧА 

 Да бъде харесван.  Най хубавите вина.  Уни-
кален регистрационен номер на колата.  Пари за
харчене.  Нови дрехи.  Подаръци, избрани спе-
циално за него и опаковани естетично и интри-
гуващо.

КАКВО НЕ ОБИЧА

 Да бъде пренебрегван.  Физическите ограниче-
ния и тесните пространства.  Да не е на пър-
во място.  Да се чувства гладен.   Не оби-
ча всекиго, който постига по-добри резултати
от него.  Стари вещи и вещи втора ръка.  Да 
чака за каквото и да е.  Леката храна.

СЕКСЪТ МЕЖДУ МЪЖ ОВЕН 

И ЖЕНА...
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Сливането им е ще е източник на неве-
роятно удоволствие, но само ако е налич-
на хармония на душите. Ще се възбуждат
взаимно, като и двамата поред поемат
водещите роли в секса.
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Овенът може да се стори на тази жена
първичен и похотлив в първия момент, но
ако тя му даде шанс да прояви цялата
си чувственост, ще изпита истинско удо-
волствие с него.
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и Тези жени притежават прелъстителен за
еротичните представи на мъжете Овни
глас, който ги възбужда. Те са майсторки
на еротичните разговори, но няма да ха-
ресат желанието му да доминира.
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Тя лесно може да бъде прелъстена от мъж
Овен. Стигнете ли до леглото с нея, е
готова вече да мисли за сватба. И той
трудно би се откопчил от щипките є.
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Тази жена би подчинила мъжа Овен с ог-
неното си желание, но ще го изнерви с
потребността си да бъде галена, когато
той иска страст на момента.

..
.д

ев
а

Техничността на тези жени в леглото е
страхотна, но не могат да предложат на
Овена огнен еротичен заряд. Освен това
жените Деви се стремят подчертано към
оргазма, което няма да ви хареса.
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Възможно е да се оплетете в изтънче-
ни игри. Но жените Везни са прекалено
пасивни за представите на мъжа Овен.
И не могат да откликнат адекватно на
страстта му.
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н И двамата обичате да доминирате, но

жената Скорпион ще победи. Трудно ще
я задоволите, но вашето удоволствие ще
е и нейно. Този съюз е сексуално взриво-
опасен.
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ец Ще я предизвикате с предложение за секс

на открито. Тя обожава свободата. Не се
учудвайте, ако след секса чуете: „Не ми
се обаждай, аз ще те потърся.“
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г С нея очаквайте продължителна и агре-

сивна прелюдия. Въображението на мъжа
Овен не знае граници, но техничността на
тази жена може да го ограничи. Тя очаква
да є отнемете контрола.
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ей Тя може да поиска необичаен секс. Мал-

ко вероятно е това да се хареса на мъжа
Овен. Възможно е даже тя да го притесни
с експериментаторския си подход.
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Чувствеността на тази жена и опитите
є да се изплъзва стимулират мъжа Овен.
Тя е в състояние да го обсеби: един път
се проявява като тиха и смирена, а друг
път – като разгонена кучка.
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Мъжете от този зодиакален знак са ус-
тремени напред и действат бавно, но 
сигурно, защото тях ги интересува само 

най-доброто. Телецът смята, че за най-добро-
то си струва да се чака. Мъжът, който е под 

силното влияние на Телец, с удоволствие се отда-

ва на чувствени наслади и желае сигурен матери-

ален просперитет. Двете неща, от които той 
най-вече се интересува, са да не бъде обезпокоя-
ван и да не остане незадоволен. Телецът би ча-
кал за всичко, дори и това да го гневи. Когато 
обаче не издържи и даде израз на недоволство-
то си, ядът му може да бъде унищожителен, а 
за самия него толкова разстройващ, че ще му е 
нужно време, за да си върне самообладанието и 
самоуважението.

ОСОБЕНОСТИ НА...
...външния му вид

Той има вид на здраво вкоренен и свързан със зе-
мята. Независимо дали е по-пълен или по-слаб, по-
ходката му е тромава – ходи така, сякаш об-
мисля всяка своя стъпка. Присъствието му вну-
шава солидна благонадеждност. Тялото на мъжа 
Телец е компактно и здраво, често с мускулес-
ти крака и бедра. Вратът му е къс или може да 
изглежда къс, ако раменете са високи и четвър-
тити. Често има гъста коса и може да си пус-
не дълга брада. Дланите и ходилата му са голе-
ми и широки.
...поведението и характера му

Типичният мъж Телец е много постоянен и труд-
но променя гледната си точка. За него постигане-
то на сигурност е най-важната житейска задача и 
може да работи неуморно, за да изгради тази си-
гурност. Той е много проницателен и невероятно 
бързо може да преценява всяка ситуация, особено 
ако тя е свързана с пари. По принцип е тих и мно-

го рядко повишава тон, но когато избухне, положе-

нието става критично. През по-голямата част от 

времето обаче е чаровен и не е претенциозен към 

обкръжаващата го среда. Това обаче не означава, 
че е сухар – напротив, много обича удоволствията 
и бохемския начин на живот. Не долюбва промени-
те и може да стане предпазлив и подозрителен в 
нова или неочаквана ситуация. Много е чувствите-

лен и внимава другите (особено жените) да не го из-

ползват. Облича се така, че да съдава представа 
за порядъчност, но с вкус. Трудно се отказва от 
намеренията си и е готов да вложи целия си ре-
сурс, за да постигне целта си, без да пришпорва 
обстоятелствата. Има талант да използва влия-
телни връзки, за да получи онова, което иска.
...дома му 
Мъжът Телец се чувства най-сигурно и удобно 
вкъщи. Той мрази промените и ако искате да го 
доведете до нервна криза, можете да размести-
те мебелите. Предпочита удобствата и лукса и 
се стреми да постигне съвършенство в интери-
ора на своя дом. Това обаче няма да му попречи 
да се влюби в едно кресло и то да се превърне в 
неговото място за релакс и за зареждане с енер-
гия. Телецът има добре установени навици и оби-
ча подреденото домакинство. Любящ родител е, 
търпелив е с децата, но му е трудно да се от-
пусне и да играе с тях. Подкрепя ги, насърчава 
ги и ги възпитава с непоколебима вяра в собст-
вените си качества като родител.
...работното му място 
Мъжът Телец е много упорит и неуморен за пос-
тигането на онова, което цели. От него не оч-
аквайте решаване на спешни проблеми и справяне 
с критични ситуации. Той бавно и последовател-
но се приближава към целта и всякаква припря-

ност от страна на другите го изнервя и разкон-
центрира. Поради това не търпи намеса. Много 
уважава институциите, но изисква работа, коя-
то му носи престиж.

 В ролята на шеф мъжът Телец търпеливо про-
верява служителите си. Толерантен е и би дал на 
всекиго втори шанс, но би уволнил всекиго, кой-
то не оправдава доверието му. Издига се бав-
но в служебната йерархия и обикновено без чуж-
да помощ. Не взима прибързани решения и на-
стоява нещата да се вършат така, както той 
иска. Очаква пълна лоялност. Доверява се на кон-
кретните факти и мрази празнословията и лас-
кателствата.

 В ролята на подчинен мъжът Телец държи на 
това да получава редовна заплата. На него може 
да се разчита във финансов план, защото завид-
но борави с парите. Честен и надежден е. Прак-
тичността му е пословична, а умът му – остър 
и трезв. Затова е незаменим служител. Рядко из-
лиза от кожата си, никога не участва в интри-
ги, умее да изслушва, но чува само онова, което 
е важно за работата.

В ЛЮБОВТА 
мъжът Телец е спокоен и неотстъпно следва же-
ланията си. Очаква любовта да продължи веч-
но. Физическата красота на партньорката много 
силно влияе на Телеца. Той е много чувствителен 
към парфюми, цветове, светлина и звуци. Обича 
блясъка. Влюбеният мъж Телец е предан и непоко-

лебим. Той бързо уляга в стабилна връзка. Много 

лесно се засяга, ако дамата приеме неговата при-

вързаност, но сведе отношенията до обикновен 

флирт. Неговата жена трябва да бъде много 
женствена, но и да умее да го глези. Има здраво-
словен, естествен подход към физическата любов. 
Никога не би простил изневярата.

В СЕКСА
Когато типичният Телец прави секс, това е най-
физическото и най-естественото удоволствие в 
целия свят. Сексът никога не е игра на сила за 
него, а наслада в чист вид. Спонтанността не 
е неговата сила, защото обича подготовката. В 
сексуалната си връзка иска да е сигурен в собст-
веното си удоволствие точно така, както и да 
е сигурен в това, че и партньорката му изпитва 
същите върховни преживявания. Страстта му се 
разпалва преди всичко на сетивна основа.

ПРЕЗ СВОБОДНОТО СИ ВРЕМЕ
Когато Телецът почива, той изцяло отговаря на 
характеристиките на неподвижния земен знак – 
напълно отпуснат е и дори мързелив. На прак-
тика може да си почива с вдигнати крака пред 
телевизора, излегнал се върху любимото канапе, 
или да слуша музика с дни. Обикновено спи добре 
и бавно и трудно се събужда. Обича да прекарва 
отпуската си в спокойна и дори скучна атмосфе-
ра. Ако решите да го заведете на море, е добре 
да му осигурите за плажа удобен шезлонг и чадър, 
под който той ще си мечтае по цял ден, с по-
глед, зареян в безкрайността на морската шир.

КАКВО ОБИЧА 

 Меки, сладострастни материи.  Чувствени на-
слади.  Отличен финансов баланс.  Сигурност и 
добре изпитан установен ред.  Ценни подаръци. 

 Да прави едно и също нещо много пъти.

КАКВО НЕ ОБИЧА

 Да го смущават и притискат.  Промяната. 
 Да дава неща на заем.  Да го карат да бърза.
 Да спи в чужди легла.  Ремонти и промени в

дома си.  Дълги и многословни раговори и обяс-
нения.  Да проявяват недоверие към него.

СЕКСЪТ МЕЖДУ МЪЖ ТЕЛЕЦ 

И ЖЕНА...

..
.о

в
ен

може да е много пламенен, ако мъжът ос-
тави жената да води, а той да я следва. 
Ако Телецът обаче се опита да властва, 
жената Овен ще се отдръпне така бързо, 
както е дошла.

..
.т

ел
ец

е откривателски – и двамата биха от-
крили недокосвани и тайни зони на чувст-
веността си. И двамата имат нужда от 
това, затова и сексът помежду им е мно-
го вълнуващ.

..
.б
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а
ц

и Тази жена е майсторка на любовните увер-
тюри. Тя може да изиграе всички роли, ко-
ито мъжът Телец є предложи, и така да 
го обсеби смъртоносно. А той знае как да 
я държи в очакване.

..
.р

а
к

е нежен и прелъстяващ. Телецът е спец 
по тайните на докосването, а жената Рак 
ще го научи да се отпуска в убежището 
на нейната емоционалност.

..
.л

ъ
в

Тази жена иска сексуално обслужване, и то 
с високо качество. За нея сексът е като 
театрална постановка, но на мъжа Телец 
също му се иска да играе главната роля. 
Както на нея.

..
.д

ев
а

Тя ще се наслаждава на желанието на 
мъжа Телец да є достави удоволствие. Но 
ще му предложи секс без трескава страст 
и разюздана похот, което в някакъв мо-
мент може и да го отегчи.

..
.в
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и

С тази жена мъжът Телец може да споде-
ли всички сексуални удоволствия. Жените 
Везни са големи естетки в леглото. Въз-
буждат се от хубаво вино и сладостраст-
ни аромати. Както и мъжът Телец.
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.с
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о
р

п
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о
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ще е невероятен, тъй като Скорпионът е 
противоположният на Телеца знак. Мъжът 
ще е впечатлен от невероятните умения 
на Скорпионката да прелъстява.

..
.с

т
р

ел
ец Тази жена е ненадмината авантюрист-

ка. Ако приемете нуждата є от свобо-
да като възбуждащо предизвикателство, 
може да останете по-дълго зашеметени 
от нейната дива страст.

..
.к

о
зи

р
о
г е подчинен на пулсиращата тръпка и на 

завладяващата страст. Телата ви ще се 
сливат с еднакъв ритъм. Мъжът Телец се 
възбужда от примитивизма на жената Ко-
зирог в леглото.

..
.в

о
д

ол
ей

Тази жена обича да се наслаждава на глед-
ката, докато се събличате, да наблюда-
ва как се галите пред нея. Мъжът Те-
лец би я накарал да изпита силна страст, 
ако се осмели да реализира сексуалните 
си фантазии.

..
.р

и
б

и

Тя ще се почувства успокоена и обгърната 
от грижите на мъжа Телец. Възбужда се 
от неговата силно изявена чувственост. 
А той от това, че може да упражнява 
власт над нея в леглото.
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Увсеки мъж, който изпитва силното влияние УУна Близнаци, е скрита личност, която тайно УУжадува да намери своята сродна душа, мис-УУ
териозния си двойник, който да му помогне да се 
чувства цялостен. Колкото повече се самоосъзна-
ва, толкова повече зрелият мъж Близнаци си дава 
сметка, че целостта, към която се стреми обаче, 
трябва да търси вътре в себе си, да събере в едно 
цяло многобройните си части.Затова общуването е 

основната линия на живота на мъжа Близнаци. Той 

е забавен и очарователен, но пък затова пък често 

капризничи. Типично за мъжете Близнаци е, че бър-
зо се отегчават и търсят все нови и нови предиз-
викателства. Това кара другите да ги възприемат 
често като непостоянни и неспокойни. Все пак те 
са много либерални и с широк кръгозор.

ОСОБЕНОСТИ НА...
...външния му вид

Ще го познаете по пъргавата и изправена походка. 
Когато го наблюдавате, имате чувство, че е като 
навита пружинка. Повечето представители на знака 
Близнаци обикновено имат слабо тяло. Общо взето, 
са високи, силни и активни. Правят впечатление из-
дължените ръце и крака. Ръцете са изключително 
фини и приятни за наблюдаване, когато жестикули-
рат – а това мъжете Близнаци правят непрекъсна-
то. Сякаш говорят и с жестовете. А, имат също 
така бързи, стрелкащи и преценяващи очи.
...поведението и характера му

Типичният мъж Близнаци е нетърпелив и затова 
е във вечно движение. Неговата енергия е в изо-
билие и успява да зарази всички с нея. Говорене-
то за него е както начин за приемане и предаване 
на информация, така и за психическо разтоварва-
не и разведряване. Може да бъде душата на всяка 

компания, защото чете много и е в състояние да 

поддържа всякакъв разговор. Тъй като е много ин-

телигентен, трудно ще го хванете неподготвен, а 

ако случайно това стане – успешно и с прекрасно 

чувство за хумор той ще смени темата. Подвлас-
тен на планетата Меркурий, той може да прода-
де всичко на всекиго. За него не е проблем да пра-
ви две неща едновременно. Може често да сменя 
заниманията си, защото притежава сръчност как-
то на ръцете, така и на ума. Това го прави успе-
шен във всяко нещо, с което се захване, стига да 
не му писне твърде бързо. В него живеят много 
личности. Обича хората и търси професия, която 
да му позволява да се среща с най-различни типа-
жи. Желан гост е на всякакви партита и светски 
сбирки, защото е необикновено общителен. 
...дома му

Това е мястото, където той се връща след вся-
ко свое следващо пътуване. Той трябва да е све-
тъл, приятен и предразполагащ и задължително 
да предлага достатъчно пространство за движе-
ние. За мъжете Близнаци телефонът е вещ от 
крайна необходимост, а без интернет животът 
им е невъзможен. Обичат компаниите и затова 
канят гости. Биха искали да разполагат с няка-
къв вид транспорт наблизо, за да могат да тръг-
нат всеки момент на път. 
...работното му място 
Държи нещата да бъдат довеждани до края. Ви-
наги работи по-добре, когато около него има по-
вече хора. За мъжа Близнаци няма проблем да се 
справи в критична ситуация и може да се справя 
добре при извънредни обстоятелства. Би опитал 
всичко поне веднъж, защото се нуждае от разно-
образие преди всичко.

 В ролята на шеф мъжът Близнаци не е догма-
тичен. Той умее разумно да разпределя отговор-
ностите и се съсредоточава върху проекти за 

увеличаване на печалбите и съкращаване на раз-
ходите. Не се страхува да прави промени с цел 
подобряване на връзките между отделите и на 
производителността. Не обича бюрокрацията и 
се стреми максимално да се предпази от бумащи-
на. Има склонност обаче да проверява, да прави 
забележки и да разпитва за всичко. Класифицира 
способностите на подчинените си.

 В ролята на подчинен мъжът Близнаци може с 
чара си да постигне успех на интервютата за 
постъпване на работа. Умее да мисли за детай-
лите и е възприемчив към нови идеи и дейности. 
В неговата стая винаги е приятно и весело, за-
щото едновременно говори, шегува се и си върши 
работата. Отегчението обаче му създава големи 
проблеми, защото заради него той не би могъл да 
осъществи до края някоя своя идея. Ако се при-
бавят и бюрократични проблеми – не го търсете 
да се справи с тях. Обожава бързите действия 
и бързите печалби.

В ЛЮБОВТА 
Мъжът Близнаци търси сродната душа, за да по-ММ
стигне романтичния си идеал. Той много флирту-
ва и може да има чести връзки, търсейки идеал-
ната романтична любов. Задушава се от обърква-
щи емоции. Понякога изглежда хладен и резерви-
ран, защото обмисля нещата в дълбочина, вместо 
да действа спонтанно. В любовта е склонен да 
потисне всички силни емоции, защото интуитив-
но осъзнава, че може да стане зависим от тях. 
Това обаче не му пречи да е болезнено чувствите-
лен и да се обижда лесно. Чувствата му са мно-
го дълбоки, но му е много трудно да изразява любо-
вта си. Очаква да бъде разбран и ако може парт-
ньорката му да е емоционален телепат. Връзката 
може да приключи, когато той се отегчи или ко-
гато жената до него започне да предявява твър-
де много емоционални изисквания или да огранича-
ва личната му свобода.

В СЕКСА
Мъжът Близнаци е като непораснало дете – лю-ММ
бопитството и търсене на новото го карат да 
идва и да си отива, когато пожелае. Той е готов 
импулсивно да започне или да приключи сексуалния 
си контакт. Спонтанността му конкурира тази 
на Овен, но интелектуалната страна на връзката 
за него е много важна, както и умствената сти-
мулация и контакт. Трудно може да бъде прите-
жаван или усмирен в своите сексуални търсения 
и в момента, в който се усети застрашен, сла-
га Меркурианските си крила и отлита към нови 
предизвикателства.

ПРЕЗ СВОБОДНОТО СИ ВРЕМЕ
Трудно ще срещнете мъж Близнаци, който да си 
почива. Няма такова „животно“. Дори когато е 
привидно отпуснат зиме на топло, след като е 
играл навън с децата, умът му работи, изобретя-
ва нови неща, ражда нова идея, работи над про-
блем или мисли за разговора, който му предстои. 
Обича да спортува и да се движи, преди всичко 
на собствен ход, но и пътуването е прекрасен 
начин да релаксира. 

КАКВО ОБИЧА 

 Да има свобода на движение.  Вълнуващите пъ-
тувания.  Да разговаря.  Телефоните и ефект-
ните дреболии.  Бързо приготвена храна.  Да 
прави много неща едновременно.  Да действа 
бързо при взети решения.

КАКВО НЕ ОБИЧА

 Да слуша безкрайни оплаквания.  Да не знае 
какво става.  Губенето на време.  Да се анга-
жира необратимо.  Да бъде победен.  Фикс иде-
ите.  Да трябва да се съсредоточава само върху 
едно нещо твърде дълго време.

СЕКСЪТ МЕЖДУ МЪЖ

БЛИЗНАЦИ И ЖЕНА...

..
.о

в
ен

е предизвикателство за Близнаците. Дори 
самият секс да е отегчителен, огънят на 
Овена по странен начин принуждава Близ-
наците да изявят своята силна енергия.
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може да е потискащ заради мълчаливото 
присъствие и земната чувственост на Те-
леца. Тази жена държи на продължителни-
те ласки. Сексът ще е нехармоничен от-
към темпо и динамика.
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ц

и е духовен и възбуждащ. И двамата мо-
гат да почувстват, че са открили своя-
та душа близнак. Заедно ще останат без 
дъх, интуитивно долавяйки потребности-
те на другия.

..
.р

а
к

e очарователен и любвеобилен. Жената 
Рак ще покаже на мъжа Близнаци как да 
съчетават най-дълбоки емоции със силна 
страст в леглото. И това ще му хареса.
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е взискателен от страна на Лъва. И два-
мата ще искат да са централни фигури 
в сексуалната игра. Връзката може да е 
краткотрайно, но пък артистично сливане 
на двама търсачи на внимание.
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е прекалено скучен за мъжа. Тази жена 
предпочита любовта по метроном, а на 
него му се иска по-дива непосредственост. 
Двамата са интелектуално съвместими, 
но сексуално – не.
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може да отключи и най-смелите фанта-
зии на мъжа. Тези дами лесно се възбуж-
дат (особено от говорене) и са близки до 
интелектуалната сексуалност на Близнаци-
те. Сексът може да е изключителен.
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о
н е магнетичен, но малко плашещ за мъжа. 

Тъмните, тлеещи страсти на дамата с 
този властен знак тревожат Близнаците. 
Може и да е очарован от секса, но винаги 
ще се страхува от силата є.

..
.с

т
р

ел
ец често стига до крайности. Стрелецът е 

противоположният знак на Близнаци и е 
естествено еротичното привличане да е 
силно. И двамата обичат сексуалните при-
ключения, когато са на път.
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о
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р
о
г е първоначално прелъстителен, но кога-

то мъжът Близнаци осъзнае, че тази дама 
иска да го контролира, ще се опълчи и 
няма да изпитва повече удоволствие в 
леглото.
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Тази жена може да ви покаже онова, кое-
то търсите – своята цялост. Желание-
то є да е наблюдател в секса ще ви даде 
възможност да опознаете чувствеността 
си. Доверете є се независимо от ексцен-
тричните є прищевки.

..
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б

и

Тази жена ще изпита удоволствие от ва-
шата променлива и неспокойна сексуал-
ност. Тя умее да вербализира сексуалните 
желания – нещо, което за мъжете Близна-
ци е силно еротично.
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Той може да бъде оприличен на сигурен прис-ТТтан, където плавателните съдове могат да ТТнамерят убежище от опасностите, които ТТ
крие морето на живота. С този знак винаги свърз-
ваме понятия като закрила, дом, комфорт. Той е 

упорит закрилник на по-слабите, състрадателен и 

грижовен е. Неговата чувствителност към нужди-

те на другите е основната му движеща сила. Мъ-
жът Рак е упорит и амбициозен, когато се захва-
не с нещо, тъй като е убеден, че това е мисия-
та на живота му, и често това наистина е така. 
Притежава невероятни психически способности и 
това му помага да разбере скритата мотивация на 
поведението на хората. Трудно може да се скрие 
нещо от него. Ако бъде подведен или излъган, мъ-
жът Рак помни това завинаги.

ОСОБЕНОСТИ НА...
...външния му вид

Има два типа Раци. Лицето на единия наподобя-
ва това на рака – с широка глава, високи скули 
и изпъкнало чело. А лицето на другия наподобява 
Луната – управител на знака – с кръгла форма, с 
мека, бебешка кожа, плътни устни и очаровател-
на усмивка. Тялото му най-често има кокалеста 
структура, но обикновено е натежало в горната 
си част. Дори и да е слаб, склонността към на-
пълняване е видима и често създава проблеми на 
този мъж. Той облича дрехи, които имат по-ско-
ро сантиментална стойност, и не се съобразява 
с модните тенденции.
...поведението и характера му

Типично за характера на мъжа Рак е, че мрази да 
е на показ. Той никога не се напъва да е център 
на вниманието и ненавижда да се обсъжда лични-
ят му живот. Чувства се сигурен единствено в 
собствения си дом и затова неговата основна цел 
в живота е да има собствено жилище. Светлини-
те на прожекторите го плашат, но би му било 
приятно, ако го осветят за миг.Използва такти-

ката на заобикалянето, за да постигне това, кое-

то иска. Мъжът от този зодиакален знак е много 

чувствителен и търси нежност и уют, като е го-

тов да отговори на това с много грижовност и го-

ляма привързаност към жената, която му ги оси-

гури. Той е домашар и прекрасен кулинар. Лесно 
се засяга от на пръв поглед незначителни дребо-
лии. Обикновено е много привързан към майка си 
и е склонен да търси половинка, която да бъде 
нейно копие. Ако попадне в ситуация да избира 
между майка си и жената, с която е в момента, 
то в повечето случаи ще предпочете мама. Клю-
човите думи на неговия мироглед са „семейство“, 
„памет“, „история“ и „патриотизъм“. 
...дома му 
Домът на мъжа Рак трябва да е място, което 
да предлага пълна сигурност. Той обича да май-
стори всякакви неща по почина „направи си сам“. 
Може да готви и е много вероятно да поддържа 
добре запасите от храна вкъщи. Само вкъщи той 
се чувства в безопасност и може да се отпусне. 
Любител е на старите вещи с антикварна стой-
ност и трудно ще обзаведе къщата си с модерна 
мебелировка. За него един стар скрин, наследство 
от баба му, е много по-ценен от всичко друго. 
...работното му място 
На работното си място мъжът Рак е основно 
за да прави пари. Затова се отнася сериозно към 
работата си и работи усилено. Може да поема 
отговорност и на него може да се разчита. Оби-
ча да забелязват постиженията в работата му, 
а не него самия и затова положителната оцен-
ка трябва да е насочена към дейността му, а не 
към личността му.

 В ролята на шеф мъжът Рак има сериозно от-
ношение към работата и очаква същото и от 
своите служители. Мрази лекомислието и праз-
ните приказки. Предпочита хората от екипа му 
да са облечени добре и да се грижат за работно-
то си място. Трябва да се знае, че Ракът рядко 
забравя каквото и да било – хубаво или лошо – 
и рано или късно всеки си получава заслуженото. 
Щедро възнаграждава усърдната работа, но е без-
пощаден към нехайството и леността.

 В ролята на подчинен мъжът Рак работи за 
пари, защото добрият банков баланс му помага 
да се чувства сигурно. За него наградата „усмив-
ка пред строя“ и „потупване по рамото“ не е мо-
тивация. Очаква заплащането му постоянно да се 
повишава в синхрон с резултатите, които пости-
га. Той спокойно приема дисциплината и обича да 
поема отговорност. Техниката, с която иска да 
бъде оборудван офисът му, обикновено трябва да 
е от най-високо качество.

В ЛЮБОВТА
За мъжа Рак любовта процъфтява при наличието 
на комбинация от две условия – постоянна обич 
и солидни доходи. Несигурността в едно от две-
те го прави неспокоен и затормозява възможност-
та му да се радва на живота. Когато се влюби, 

той рядко ще направи първата стъпка, защото се 

страхува да не бъде отблъснат. Обаче е изключи-

телно отзивчив и нежен, когато към него се про-

явяват искрена топлина и обич. Той може здраво 
да се привърже към любимата, като рискува тя 
да се почувства обсебена от него. Има романтич-
но сърце и е готов да поставя любимата жена на 
първо място, преди всичко и всички, като запазва 
мястото на майка си извън класацията. Очаква да 
бъде обичан завинаги и да е нужен като крепост 
на силата и като убежище на уюта.

В СЕКСА
За типичния мъж, представител на знака Рак, се-
ксът и любовта са синоними. Същото се отна-
ся и за любовта и брака. Ракът не иска да има 
сложен сексуален живот. Мястото, където той 
се люби, трябва да е сигурно и да му помага да 
се отпусне. Вътрешно знае, че е пасивната стра-
на, че партньорката му трябва да го вдъхнови, 
но тайно иска да доминира, да контролира. Той 
има нужда от жена, която да му бъде предана не 
само в леглото, но и в мислите си. 

ПРЕЗ СВОБОДНОТО СИ ВРЕМЕ
Той обича да скита – за предпочитане по вода 
или близо до вода. Водата го кара да се чувства 
в хармония със себе си. За да си почине отлич-
но, е важно да бъдат задоволени двете му основ-
ни потребности – от топлина и от сигурност. 
Затова спокойната семейна атмосфера е често 
пъти предпочитаната от него за отмора. Дори 
когато му се иска да купонясва, той най-често 
устройва купоните вкъщи. Ако все пак реши да 
отиде на почивка, то за него най-добре е да пъ-
тува с луксозна каравана, в която може да пре-
нася части от дома си. 

КАКВО ОБИЧА

 Всеки, който обича неговата майка.  Санти-
ментални и семейни спомени.  Вкусна храна. 
 Историята и особено семейна генеалогия.  Вся-

каква проява на внимание.  Компании на други 
хора.  Спокойна работна атмосфера.

КАКВО НЕ ОБИЧА

 И най-малката критика, отправена към дома 
му.  Да трябва да се справя с критични ситу-
ации.  Да не е на първо място.  Всеки, който 
отказва приготвеното от него ястие.  Хора, ко-
ито забравят имена и дати.  Лентяйството.

СЕКСЪТ МЕЖДУ МЪЖ РАК 

И ЖЕНА...
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прилича на взимане и даване – жената 
дава, а мъжът има неосъзната нужда да 
взима. Това е в основата на тяхното при-
вличане. Ракът е пасивната, приемащата 
страна, а жената Овен – доминиращата, 
даващата.
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е чувствен. Тази жена „влиза“ в сексуалния 
ритъм на мъжа Рак и достигането на кул-
минацията и при двамата е особено вълну-
ващ процес. Тя може да научи мъжа да из-
разява сексуалните си емоции – нещо, към 
което той тайно се стреми.
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и С тази жена Ракът се чувства разго-
лен, на показ – нещо, което в началото 
на връзката е твърде предизвикателно за 
него. Променливостта на жената Близна-
ци обаче го притеснява.
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Желанието и на двамата да търсят си-
гурност е доминиращо – всеки знае как да 
се погрижи за другия и да му я даде. С 
жена Рак мъжът Рак може да изживее на-
яве сексуалните си фантазии.
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Тази жена ще подхрани сексуалността на 
мъжа Рак, стига той да є предложи ло-
ялност и толкова удоволствия, колкото 
тя желае. На Рачешката нежност тя ще 
отговори с Лъвска, огнена страст и ще 
отър ве Рака от задръжките му.
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Тук сексуалните енергии е най-вероятно 
да не съвпаднат. Девата ще предложи на 
Рака повече сексуални умения, отколко-
то възможности за задоволяване. А това 
няма да го устрои.
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Тази жена трудно би се подчинила на емо-
ционалните изисквания на Рака в секса. 
Пък и двете страни ще искат да доми-
нират, което работи в полза на дисхармо-
нията в леглото.
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н Страстта им ще е споделена, но удовлет-

ворението от секса ще е различно. Тя 
търси пламенни сексуални преживявания и 
може да изчака мъжа Рак да се освободи 
от задръжките си, но не дълго.
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наситна. В секса тя съзира повече при-
ключение, отколкото изкуство. И затова 
може бързо да разочарова мъжа Рак.
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г И двамата искат власт: Ракът – по-из-

тънчено, а жената Козирог – по-необуз-
дано. Тя владее тялото си и ще съумее 
да се настрои на своето темпо и него-
вото тяло.
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Сексуалната съвместимост тук е почти 
невъзможна. Жената може да разкрепости 
мъжа Рак, ако той е пленен от екстре-
малните є подходи в леглото, но по-скоро 
може да го нарани.
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Тази жена може да събуди страстта на 
мъжа Рак. И двамата ще се наслажда-
ват на малките неща в леглото, които 
ще ги отведат до върховната наслада. С 
жена Риби мъжът Рак би се почувствал 
като бог.
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Мъжът Лъв е огън и обича с енергията си 
да променя нещата. Това е огънят, кой-
то гори на подходящото място – до-

машен огън в огнището или огън в средновеков-
на зала, около който всички се събират. Този мъж 

има слънчев характер и привлекателна жизненост. 

Той иска да бъде на върха и всички негови потенци-

ални конкуренти трябва да знаят това. Лъвът не 
се интересува от победата, а иска да бъде кралят 
в двореца. Дълбоко в себе си обаче той жадува за 
любов повече, отколкото може да се предположи. 
Любов, обожание, признание, разбиране – това са 
нещата, които поддържат яркия огън във велико-
душната, обичаща забавления природа на Лъва.

ОСОБЕНОСТИ НА...
...външния му вид
Той има съразмерно тяло и може да бъде с атле-
тична фигура, ако се грижи за нея. Ходи изпра-
вен, с походка на благородник. Косата – негова-
та грива – е на особена почит, независимо дали 
е къса, или дълга. В повечето случаи е къдрава 
или чуплива. Лъвовете много се гордеят с нея и 
го показват, като галят или прокарват пръсти-
те си през къдриците или си играят с тях. Но 
ако започне да оплешивява, този мъж най-вероят-
но би се обръснал гола глава. 
...поведението и характера му
Мъжът Лъв обича да изпъква. Той е много секса-
пилен и това му дава потенциала да бъде плей-
бой. Около него винаги грее ореолът на победи-
теля. Той изпитва нужда този ореол да бъде за-
белязван от другите и те да му се възхищават. 
Умее отлично да се самоконтролира. Мъжест-
вен, честен и лоялен, мъжът Лъв има склонност 
да поставя другите на мястото им. Има болезне-
но чувство за достойнство и когато някой го на-
кърни, може да го нарани дълбоко – тогава става 
безпощаден. Лесно се гневи, но страшно бързо 
му минава, особено ако получи искрено съжаление. 
Не обича да се извинява с думи, но с поведени-
ето си показва, че дълбоко съжалява. Започва да 
се умилква като коте, когато е „сгазил лука“, и 
очаква бързо да му бъде простено. Сърцето му 
е пълно с доброта и топлина, които той е готов 
да сподели, стига да е убеден, че срещу себе си има 
лоялен и искрен партньор. Обича всичко, което 
прави, да е вълнуващо и в елегантна обстановка. 
Цени марковите стоки и се стреми всичко, кое-
то има, да е качествено и скъпо. Не се затруп-
ва с вещи, но тези, които си купува, са стилни. 
Щедър е и е готов да помогне на всекиго, който 
е слаб или изпаднал в беда. Умело използва чара 
си, за да получи всичко, което иска.
...дома му 
Там той е господарят. Умее и се стреми да съз-
даде елегантен и уютен дом. Щедър и гостопри-
емен е, но очаква от гостите си да уважават 
неговата територия. Не се притеснява да върши 
чисто практични неща и се гордее с подобрени-
ята, които сам е направил. Добър възпитател е, 
защото раздава много топлина, но в същото вре-
ме е строг баща.
...работното му място 
Умее да създава добро първо впечатление. Спо-
собен е да изиграе някаква роля или да преувели-
чи, ако е необходимо за имиджа му. За да се чув-
ства комфортно, трябва да е изцяло отговорен 
за нещо на работното място. Може да работи 
много усърдно, ако забелязват заслугите му. Труд-
но му е да се извинява.

 В ролята на шеф мъжът Лъв е много самоуве-
рен. Способен е обаче да накара всекиго да ра-
боти усилено за него. Може като магьосник да 
убеждава хората си да му бъдат предани. С удо-
волствие показва как да вършат работата, коя-
то той изисква. Има обаче склонност да припис-

ва на себе си заслугите за успехите на другите. 
В случай че авторитетът му бъде подронен, той 
губи увереност. Проявява загриженост към служи-
телите си и към семействата им. Не търпи про-
вали, но е щедър на похвали и комплименти.

 В ролята на подчинен мъжът Лъв има нужда 
преди всичко от признание за своето превъзход-
ство. Работи усилено и е много лоялен. Умее да 
поддържа добро настроение и да създава атмосфе-
ра на ведрост и оптимизъм около себе си. Кога-
то се наложи, е прекрасен демонстратор, защото 
е много артистичен. Няма по-добър служител от 
Лъва, чиито усилия са заслужено похвалени. Никой 
обаче не може да го впечатли с незаслужени ком-
плименти – те биха го отблъснали. 

В ЛЮБОВТА 
За Лъва любовта е драматичен идеал. Той, изглеж-
да, няма проблем да привлича жените. Когато обаче 
се влюби, е романтичен и горд от това. Неговата 
царственост и благородство разцъфтяват. Отда-
лече се забелязва, че блести от щастие. Той е мно-
го щедър към жената, която обича. Проявява гри-
жовност и му харесва да я покровителства. Би на-
правил големи жертви в името на любовта и ще вле-
зе във всякакви битки, за да защити любимата си.
Очаква в отговор да бъде обожаван от любимата 
си. Засиява, когато чете в погледите на другите 
завист заради жената, която е до него. От нея из-
исква винаги да се отнася към него като към нещо 
специално и да му се възхищава. Ненавижда жени 
със слугински манталитет, които се подчиняват 
сляпо и безропотно. Те му пречат да се чувства 
победител. Харесва му жената до него да е силна, 
защото това подчертава неговото могъщество.

В СЕКСА
Когато типичен Лъв прави секс, гледката е ве-
личествена. Той е неубоздан любовник и умее да 
създаде у партньорката си чувството, че е много 
специална. Всяка представа за провал му е чужда. 
Обича да владее положението, да проявява целия 
си сексуален опит и изисква от партньорката си 
да се нагоди към неговия сексуален ритъм. Очаква 
разпалени реакции от нея и живее с чувството, 
че може да омае всяка жена. Ако обаче не срещ-
не възбудата и страстта у партньорката си в 
степента, в която иска, може да се дистанцира 
с наранена гордост.

ПРЕЗ СВОБОДНОТО СИ ВРЕМЕ
Мъжът Лъв обича да спортува, и то спортове, ММ
които му позволяват елегантно да се изявява. Те-
нис, бягане, танци. Харесва му да се храни навън, 
но вкъщи се проявява като добър кулинар и поня-
кога това, освен че го забавлява, му създава и ус-
ловия да се отпусне. Харесва му да посреща гос-
ти, но може и цял ден да мързелува, „мъркайки“ 
на дивана. Той обича да си подремва. Каквото и 
да прави обаче в свободното си време, то трябва 
да бъде одобрено от околните. В противен слу-
чай се изнервя. На почивка може да бъде по-дълго 
само ако си осигури повече движение и разнообра-
зие. Еднообразието го отегчава и може да го на-
кара да прекъсне отпуската си по средата.

КАКВО ОБИЧА 

 Да бъде харесван.  Действието.  Коприни, са-
тени, злато.  Да получава благодарности.  Деца 
и домашни животни.  Одобрението на публика-
та.  Да получава картички за рождения си ден. 
 Искрените комплименти.

КАКВО НЕ ОБИЧА
 Физическата болка.  Заседналите дейности. 
 Да бъде на заден план.  Да му се присми-

ват.  Да го превъзхождат.  Да му се казват 
неща, които не знае.  Да чака за каквото и да 
е.  Ленивите и капризни хора.  Да му правят 
забележки.

СЕКСЪТ МЕЖДУ МЪЖ ЛЪВ 

И ЖЕНА...
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прилича на сливане на интереси. Искрата 
ще пламне от силата на тази жена, а го-
ривото ще дойде от необичайните фан-
тазии на мъжа Лъв. Овенът ще доминира, 
а Лъвът ще определя темпото.
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Тази жена е прекалено мудна в леглото за 
представите на мъжа Лъв. Страстта є 
се разпалва по-трудно. Ако обаче Лъвът 
прояви търпение, тя ще се отпусне и ще 
изяви чувствеността, която носи.
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Тя може да играе продължителни прелъс-
тителни игри, които са твърде възбужда-
щи за мъжа Лъв. Резултатът ще е бурна 
експлозия на страстта.
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Тя има нужда от време и е подозрителна 
към Лъвската страст. Спечелите ли оба-
че доверието є, ще ви с обгърне с вни-
мание и нежност, на каквито само тя е 
способна.
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.л
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е надпревара за раздаване на удоволствия. 
Този секс много напомня състезание по 
контрол, а понякога – изкуство по манипу-
лации. При всички случаи синхронът е впе-
чатляващ, а страстта – изпепеляваща.

..
.д

ев
а С тази жена мъжът Лъв, макар и трудно, 
може да изпита удоволствие. Желанието 
є да му угоди и да го задоволи може да 
разпали неговата страст до екстаз.

..
.в

ез
н

и

може да бъде напрегнат. Стремежът на 
тази жена към естетика означава, че ще 
бъде привлечена от физическата красота 
на Лъва, но може да избере пасивната 
роля, което ще блокира страстта му.
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.с
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о
н е страстен и често излиза отвъд граници-

те на обичайната сексуалност. И двамата 
обичат да доминират в леглото, но е до-
бре да не го превръщат в бойно поле за 
надмощие. Лъвът ще загуби битката.

..
.с

т
р

ел
ец

е необуздан. Откровените и понякога гру-
би думи от устата на тази жена могат 
до доведат до екстаз някои Лъвове, но ня-
кои могат да стъписат. Имайте предвид, 
че жената Стрелец демонстрира възбуда-
та си открито.

..
.к

о
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р
о
г С тази жена може да възникнат проти-

воречия кой да води в секса. Тя има по-
требност от власт, иска да контроли-
ра продължителността на „представлени-
ето“. Кулминацията с нея обаче ще е не-
забравима за Лъва.

..
.в

о
д

ол
ей ще е доста наелектризиращ. Жената Во-

долей предпочита страстта на ума. А 
това само подхранва ексцентричния и екс-
периментаторски дух на Лъва.

..
.р

и
б

и

Тази жена е сложна и неуловима за мъжа 
Лъв. Ще му се наложи да впрегне целия 
си чар, за да я прелъсти. Тя обаче е меч-
тателка и това по принцип слага бариера 
пред желанието му.
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Той вечно се стреми към самоусъвършенст-
ване и никога не е доволен от собствените 
си постижения. Жадува да му се открие 

добра възможност да служи на другите. Нагърбва 
се с многобройни всекидневни задачи, които всъщ-
ност стоят в основата на успеха. Има остър ум 

и прогресира в интелектуалната област. Инте-

ресува се почти от всичко, което ще подпомогне 

личната му кариера. Едно от първите неща, кои-

то иска да знае за другите хора, е дали те имат 

пари и как се грижат за тях. От негова гледна 
точка парите са мярка за лично съвършенство и 
са оценка на стойността на другите. Тъй като 
очаква другите хора да живеят по неговата мяр-
ка, често е твърде критичен и му е трудно да 
ласкае някого. Това не му помага да печели при-
ятели или жени. 

ОСОБЕНОСТИ НА...
...външния му вид

Той обикновено е спретнат и придирчив към 
външността си. Често с вид на самотник. Чело-
то му е високо и рано оплешивява. Косата му е 
мека и в повечето случаи права. Има прав, кли-
нообразен нос и живи очи. Прави впечатление с 
много изправеното си тяло. Обикновено е слаб и 
няма проблеми с наднормено тегло. Ръстът му 
може да бъде доста висок. Не се интересува от 
модните тенденции, но за сметка на това вина-
ги ухае на чисто.
...поведението и характера му

Типичният мъж Дева е практичен и не се подда-
ва на сантименти. Обикновено е с нервен тем-
перамент и му е необходимо тихо място, за 
да работи добре. Инстинктивно обича работа-
та. Никой не може да го уговори да направи нещо, 

което изглежда непрактично. Неговият практи-

чен, аналитичен ум може да открие скритите ри-

скове във всяко предложение. Някакъв инстинкт 
също го предупреждава кога се движи близо до 
тънкия лед и той веднага изчезва оттам. Кога-
то каже „не“, той не действа по интуиция, а за-
щитава решение, което се основава на фактите, 
както той ги вижда. Никой не ги вижда по-добре 
от него. Околните могат да се осланят на не-
говото „не“ като на последна дума по даден въ-
прос. Когато каже „не“, той няма предвид „може 
би“ или „вероятно“. Мъжът Дева е много ловък 
и неговите намерения рядко са очевидни. Възста-
новява се, като работи по-малко напрегнато от 
обикновено. Той е добър анализатор и трудно ня-
коя подробност би му убягнала. Сериозно поема 
отговорност. Съгласен е да помага на тези, кои-
то са по-малко късметлии от него. Не се учуд-
вайте, че може с еднакъв успех в един момент да 
ви утеши и подкрепи, а в следващия да ви раз-
критикува за грешките. 
...дома му 
Обикновено мъжът Дева се чувства спокойно у 
дома. Той обича да е глава на домакинството 
и се интересува от повечето домашни работи, 
като например готвенето, управлението на се-
мейните финанси, общата поддръжка, здравето и 
хигиената. В свободното си време върши прак-
тични неща. Като баща той е много всеотдаен и 
би направил всичко, за да помогне на децата си.
...работното му място 
Мъжът Дева се чувства най-добре в „поддържа-
ща роля“. Удоволствие за него е да върши слож-
на, но рутинна работа. Неговата самодисциплина 
с право предизвиква уважението на всички. Той е 
добросъвестен до дребнавост. Помага на други-
те и създава у тях чувство за стабилност. Ра-
ботното му място е в двете крайности – или 

педантично подредено, или в безпорядък, който 
обаче му е удобен.

 В ролята на шеф мъжът Дева е великодушен. 
Най-добре управлява малка компания. Ясно вижда 
подробностите и може да се справи с безкрай-
но сложни проекти, стига някой да го окуражи 
в началото. Той възнаграждава добрата работа с 
пари, а не с похвали. Очаква честност от подчи-
нените си и обикновено нарича нещата с истин-
ските им имена. За да сте негов служител обаче, 
трябва да се научите да търпите и критиката 
му, която няма да пропусне да ви отправи. 

 В ролята на подчинен мъжът Дева е силен на 
обслужваща длъжност или на изследователска ра-
бота. Би бил великолепен помощник на началника. 
Той е старателен и любезен и на него може да се 
разчита. Мисли бързо, аналитичен е и много кри-
тичен. Неговата интелигентност е пословична, 
но обикновено е предпазлив и няма потенциал да 
се разгърневнещо мащабно. Върши добре работа-
та си, но очаква съответното заплащане.

В ЛЮБОВТА 
Мъжът Дева е предан и влюби ли се веднъж, оби-ММ
ча топло и трайно. Той винаги търси качество, 
а не показност. Ненавижда романтичната му 

връзка да е пред очите на всички. Той е търпелив 

и може с години да чака подходящия човек. Свърз-
ването му с една жена или пък предложението 
за женитба идват след продължително ухажване. 
Бавно и внимателно решение взима чак след като 
претегли много неща: дали жената ще помогне на 
кариерата му, дали има достатъчно пари, за да 
подобри начина му на живот, дали ще му създаде 
удобен дом, така че той да може да преследва 
своите цели, без да се отклонява. В замяна пред-
лага сигурност, вярност, опора.

В СЕКСА
Мъжът Дева е често срещан сред ергените, за-
щото търси съпруга за цял живот, а не просто 
секс. Той се наслаждава на секса само с жена, ко-
ято му е спечелила доверието. Той съблазнява с 
финес, чар и изтънченост. Мъжът Дева обаче е 
твърде свенлив, за да прави увертюри. Сексът 
му е спокоен и нормален – не го провокирайте с 
нестандартни неща, за да не го уплашите. Той е 
уравновесен човек – дори в леглото!

ПРЕЗ СВОБОДНОТО СИ ВРЕМЕ
Когато си почива, мъжът Дева често прави някои 
подобрения в бита и дори това да са безсмислени 
размествания, за него лентяйстовото не е форма 
на почивка. Бездействието го изморява повече от 
всичко и затова, ако отиде в отпуска на курорт, 
трябва да носи със себе си поне книги, тъй като 
не е купонджия. Обича да се занимава в градина-
та, ако има такава. Интересува се от здравосло-
вен начин на живот и може да събира билки или 
да се занимава с алтернативни форми на лечение. 
Обикновено има повече от едно хоби, интереси-
те му в областта на изкуството също са негова 
отличителна характеристика. 

КАКВО ОБИЧА 

 Да прави списъци.  Аптечката му да е добре 
заредена.  Точността.  Курсове за самоусъвър-
шенстване.  Да се къпе под душ с най-хубави са-
пуни.  Да служи на другите.  Практични, уши-
ти по мярка дрехи в пастелни цветове.

КАКВО НЕ ОБИЧА

 Тълпи, шум, нахални хора.  Хора, които хлен-
чат и много се оплакват.  Нарушени графици. 
 Жаргон, вулгарност, немарливост и мръсотия. 
 Да бъде принуждаван.  Да му разместват лич-

ните вещи.  Кутии без похлупаци, пасти за зъби 
без капачки.

СЕКСЪТ МЕЖДУ МЪЖ ДЕВА 

И ЖЕНА...
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е едно голямо изкушение и за двете стра-
ни. Нейната силна сексуалност може да ви 
уплаши в началото, но със сигурност ще е 
възбуждаща и за вас и ще ви хареса да се 
отдавате на силните є инстинкти.
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може да се превърне в една от най-мощ-
ните и дълготрайни сексуални връзки. Тази 
жена ще ви научи да цените тялото си 
и да се наслаждавате на удоволствието 
от секса. Сигурност и чувственост – 
това е, което търсите и ще го намери-
те при нея.
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и Тя обича игри, прелъстяване и мъже, ко-
ито привличат интелектуално. Проблем 
може да се появи, когато осъзнаете, че 
тя има нужда от повече свобода, за да за-
доволи своето непрекъснато търсене.
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Тези жени изискват много, а вие се чувст-
вате добре, когато сте необходими. В за-
мяна ще получите от нея нежност и то-
плина, които дори може да ви дойдат и 
в повече. Не се страхувайте от провал 
и ще получите всичко представителката 
на този знак.
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Лъвицата обича да бъде обслужвана, а вие 
може да задоволите и най-високите є из-
исквания. За вас партньорката трябва да 
излъчва съвършенство, а тя умее да го 
демонстрира.
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а Вашият перфекционизъм може да ви по-

пречи да се отдавате спонтанно на пови-
ците на телата си, а това ще ви отда-
лечи от партньорката Дева. 
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Те като вас държат на естестското в 
секса, защото като вас се страхуват от 
примитивното, което е съставна част на 
страстта. Отношенията ви приличат на 
танц, в който няма водещ партньор.
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о
н Имате различни сексуални потребности, 

но ако є позволите, тази жена ще ви по-
каже как се навлиза в дълбоките води на 
магнетичната сексуалност и преживяване-
то ще е неописуемо.
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ец Нейната нужда от свобода и удоволствие 

на всяка цена е предизвикателство за вас. 
На нея є допада рискованият и импулсивен 
секс, но на вас той може да ви се стори 
порочен и опасен.
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г Тя може да ви завладее със сексуалното 

си желание. Двамата заедно ще открие-
те невероятна тръпка в разкриването на 
нови измерения, в отдаването и в под-
чинението.
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От нея можете да научите удоволсвтия-
та на източния или езотеричния секс. Ще 
откриете, че топлината є не идва от 
земното, тя живее за нещо повече – за 
космичното, божествено преживяване.
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Връзката ви може да е най-еротична и 
вълнуваща. Вие ще отстъпите пред ней-
ната мечтателност и това ще извади 
скритите ви сексуални стремежи на по-
върхността.
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Всеки мъж под знака на Везни прилича на идея, 
приведена в действие. Той е по-скоро из-
пълнител, отколкото мислител. Но не умее 

бързо да взима решения. Дълго размишлява кое е 
по-добро, преди да предприеме каквато и да е ак-
тивност. Мечтае за баланс и хармония. Ужасява 

се да остане сам. Но винаги много добре контроли-

ра този си страх – външно изглежда винаги споко-

ен, хладнокръвен, владеещ положението. Доброду-
шен и нежен, той понякога може да бъде сприхав, 
дори отблъскващ, когато от него се иска да се 
подчини на заповеди. Той е безкрайно интелигентен, 
но и много лековерен. Обича да разговаря с хората, 
но е и много добър слушател. Чувствителната му 
натура е най-щастлива, когато светът около него 
е подреден и уравновесен. Той е любезен. Има сил-
но развито чувство за справедливост и чест. Так-
тичен дипломат е и има силно развито чувство за 
хумор. По природа е миролюбив и обичлив, но реа-
гира остро на всяка несправедливост.

ОСОБЕНОСТИ НА...
...външния му вид

Привлекателен е, но трудно може да се опише 
с типични характеристики, ако изключим трап-
чинките, които са сигурен белег за преобладава-
щите Везни. Неговият глас е ясен и очаровате-
лен. Облича се изискано, без излишни аксесоари, 
като предпочита изтънчените цветове. Често 
проверява как изглежда в огледалото или мина-
вайки, във витрините на магазините. Той е суе-
тен и има вкус.
...поведението и характера му

Мъжът Везни много държи да направи добро ви-
зуално впечатление, подходящо за задачата му в 
момента – независимо дали става дума за меж-
дународна конференция, романтична среща, или за 
ден на плажа. Дава с лекота съвети, но за себе 
си много трудно взима решения. Във всяка въз-
раст жените го привличат и се интересува от 
тях до сетния си дъх. Той е страстен почита-
тел на красивото, обича изкуството и се нуж-
дае от хармония. Характерът на родените под 

този слънчев знак мъже е смесица от равни час-

ти склонност към безкрайни спорове, търсене на 

истината и баланса, нерешителност, желание за 

посредничество, упорита неотстъпчивост, пре-

следване логиката на нещата, справедливост и до-

брота. Но преобладават положителните качест-
ва. Една от досадните черти на характера му 
обаче е, че може да капризничи и често да про-
меня мнението си. Този мъж ще ви даде всякакви 
съвети, при това безплатно. Ще подскаже реше-
нието на заплетените ви проблеми и ще отгово-
ри на всичките ви въпроси. От друга страна (при-
помням любимата му фраза), взимането на реше-
ние за мъжа Везни е изключително тежка задача. 
Дори да стигне до него, може да го промени всеки 
момент, ако сметне, че е сбъркал. Може да бъде 
твърде разточителен с парите, но определено има 
талант да управлява финансите си.
...дома му 
У дома Везните биха прекарали времето си в без-
делие, слушайки музика или четейки книги. С удо-
волствие биха спорили с всичко и всички просто 
заради удоволствието от самия спор. Използват 
добрия си вкус, за да създадат място, което се 
отличава със своята хармония. Поддържат дома 
си винаги чист и подреден и изискват това и 
от околните.
...работното му място 
В работата си той чудесно се справя с подчине-
ните и колегите си. Те се чувстват щастливи с 
него. Инстинктите му за компромис и пригажда-

не му помагат да се разбира с всички. Тъй като 
за него е тежко да решава, той бяга от взимане 
на сериозни решения. Често има нужда от парт-
ньор, който да върши емоционално неприятната 
дейност – като отстраняване на некомпетентен 
служител например.

 В ролята на шеф не е припрян, но е безкрайно 
неспокоен. Умее да изслушва мнението на всички, 
преди да вземе своето решение. Все пак е склонен 
да направи това, което сам е преценил за правил-
но. Често предлага необичайни решения на про-
блемите. Той е експерт в рационалния анализ на 
ситуациите и вярва, че неговата политика е най-
добрата. Има много категорично мнение за фи-
нансите и обикновено се справя добре с тях. 

 В ролята на подчинен очаква честност и са-
мият той е честен в сделките. Обикновено го-
вори много, но никога не клюкарства. В същото 
време е отличен посредник при уреждане на лич-
ни разправии. Може да се мръщи и сърди, но не 
е лош и злопаметен. За него периодичните почив-
ка са безкрайно нужни и обикновено си ги изис-
ква. Атмосферата около него е спокойна, но ня-
как целенасочена. 

В ЛЮБОВТА 
Мъжът Везни се чувства като риба във вода. За 
него любовта е всичко. Когато е влюбен, той грее. 
Обикновено се влюбва в самата любов. Негови-

ят идеал е живот, пълен с розовия блясък на роман-

тиката. Той обаче става емоционално зависим от 

партньорката си. Обича романтичната обстанов-
ка. Стига да получава любов, може да пренебрегне 
някои недостатъци на любимата си. Умее да от-
дава голяма част от вниманието си на партньор-
ката си и би направил всичко, за да не я обидят. 
Очаква обаче тя да има свои интереси и да не 
ограничава неговата свобода. Обичат да го забавля-
ват, да му се възхищават, дори да го боготворят. 
Когато иска да приключи връзката, избира възмож-
но най-благоприличния и спокоен начин.

В СЕКСА
Въпреки че е необходимо друг да го ръководи, 
помнете, че гори от желание да достави удо-
волствие и няма нищо, което не би опитал. Оп-
ределено обича жени, които се обличат добре 
и имат дълги коси. Една забележка – ако ваше-
то облекло изглежда така, като че ли всеки мо-
мент би могло да бъде съблечено, за него е твър-
де трудно да не мисли непрекъснато за това. Той 
може да изглежда спокоен и уверен, но често се 
чувства несигурен в секса.

ПРЕЗ СВОБОДНОТО СИ ВРЕМЕ
Обича да слуша музика, да се храни навън в из-
искана обстановка, да пътува и да се запозна-
ва с нови хора. Прекрасно се разтоварва, като 
участва в дискусионни групи. Шляенето по мага-
зини също му харесва и винаги има заделени пари 
за шопинг терапия. Обича луксозна обстановка, в 
която може да се излежава в блажено бездейст-
вие и да чете книги. Но дори когато си почива, 
умът на този мъж рядко е спокоен, той непре-
къснато крои планове за бъдещето. 

КАКВО ОБИЧА 

 Приятна обстановка.  Да му се обръща внима-
ние.  Да има хора около него.  Да му се възхи-
щават.  Да флиртува.  Хора, които да изпълня-
ват поръчките му.  Да се облича изискано.

КАКВО НЕ ОБИЧА

 Шумни спорове.  Конфузни ситуации и раз-
пуснатост, особено на публично място.  Грозни 
места.  Да се чувства задължен да направи про-
мяна.  Всякаква критика, засягаща избрания от 
него проект или човек.  Стари вещи.  Да чака 
за каквото и да е.  Леката храна.

СЕКСЪТ МЕЖДУ МЪЖ ВЕЗНИ 

И ЖЕНА...
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Тази жена може да ви запали бързо и да 
ви направи нетърпеливи. Ще забравите за 
изтънчените жестове и за нежните до-
косвания. Но и двамата ще се наслажда-
вате на началото, защото краят на секса 
не е вашата цел.
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Тази жена може да ви уплаши със земна-
та си чувственост. Но ще ви помогне да 
откриете истинската красота на ероти-
ката. И двамата обичате насладата – тя 
на тялото, а вие на ума.
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и Никой от вас няма претенция да доминира 
в секса. Тя може да ви предложи неверо-
ятно разнообразие от стимули за възбуда, 
които ще ви изненадат, макар да си ми-
слите, че няма нищо ново под слънцето.
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има вкус на екзотично ястие, с непозна-
ти аромати и подправки. Тя ще ви очаро-
ва с чувственост. Онова, което ви сбли-
жава, е предпочитанието ви към дългите 
любовни игри.
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ще е изпълнен с драматизъм. Желанието 
на Лъвицата да създаде на всяка цена де-
кор на страстта може да ви се стори 
преувеличено. Но ако се отпуснете, сек-
сът с нея може и да е вълнуващ.
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Тя ще ви предложи и опитност, и невин-
ност. Връзката ви с нея ще ви направи 
сексуално по-зрели. Усъвършенствайки еро-
тичните си умения, можете да предприе-
мете развлекателно пътуване към сексуал-
ното съвършенство.
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И двамата подхождате смело към сек-
суалния контакт, защото мистерията и 
илюзиите са в основата на възбудата ви. 
Обичате да си сменяте ролите и да води-
те еротични разговори по време на секс.
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н Тя ще иска да пробуди у вас дълбоката 

физическа и емоционална сексуалност, но 
вие се страхувате точно от това. В на-
чалото ще сте омагьосани, но много ско-
ро – само стъписани.
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ец ще е страстен, но и двамата имате нуж-

да от свобода. Желанието ви за независи-
мост ще пробуди самотния авантюрист у 
Стрелеца. Ще намерите допирните точки 
най-вече в романтичните разговори.
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г Вие искате да създадете хармония и ат-

мосфера на нежност, а тя иска да ви на-
прави впечатление на страстна любовни-
ца. Ако не се отклонявате от тези роли, 
ще изпитате върховни преживявания.
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ей Нейните невероятни хрумвания и странни 

предпочитания трудно се вписват във ва-
шите представи за чувствени преживява-
ния. По-скоро тази жена би ви шокирала.
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Тя ще ви отведе в страната на роман-
тичните фантазии и мечти. Желанието є 
е да достигне онова съвършенство на сли-
ване на душите и телата, към което са-
мите вие непрекъснато се стремите.
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Увсеки мъж Скорпион съществува скрита УУличност, която е несговорчива и непрони-УУцаема. Стреми да прикрива истинската си УУ
природа, колкото се може повече. Той е комбина-

ция от почти равни части чар и сила на характе-

ра. Излъчва толкова много енергия, че сякаш е 
заобиколен от ореол, където и да отиде. Мъжът 
Скорпион е страстен, емоционален и действията 
му не могат да се предсказват. Неговата приро-
да се ръководи от желанията му и той се стре-
ми да ги задоволи. Избухлив, твърдоглав и напо-
рист е. Ако общувате с мъж Скорпион, тряб-
ва да знаете, че понякога са необходими изклю-
чителни усилия, за да запазите мира. Милостта 
не е в природата му и пътят на компромисите 
не е неговият път.   

ОСОБЕНОСТИ НА...
...външния му вид

Това, което го отличава най-много от другите 
мъже, са очите му, които гледат на света с поч-
ти хипнотична сила. Цветът и формата им мо-
гат да бъдат различни, но ако мъж се загледа във 
вас, пронизвайки ви дълбоко, това е знак, че има-
те работа с личност, силно повлияна от Скорпи-
она. Той е с широко лице, широко чело и с гъсти 
вежди. Цялата му физика излъчва силата, която 
притежава. Тялото му е здраво и атлетично, ръ-
цете и краката – силно окосмени.
...поведението и характера му

Мъжът Скорпион никога не се подценява. Той 
прекрасно знае своите способности и е готов да 
накара и другите да ги признаят. Неговите от-
ношения с хората обикновено приличат на борба, 
в която понякога той може да стане необуздан. 
Твърде лесно си създава врагове. Проявява чув-

ство за собственост към това, което е убеден, че 

му принадлежи. Макар че не му се налага да пола-

га специални усилия, той се стреми да поддържа 

достойнството си. Сам за себе си е закон и про-

явява невероятна смелост при всякакви критич-

ни ситуации, злополуки или бедствия. Когато по-
лучите от него съвет, похвала или комплимент, 
трябва да знаете, че наистина това мисли. Той 
не се страхува да посочва недостатъците също 
толкова честно и дори болезнено. Никога не за-
бравя проявената доброта или нанесена обида. 
Динамичен е. Не желае да бъде зависим, защото 
не се нуждае от някого, на когото да се обля-
га. В същото време ще премести планини, за да 
помогне на приятел. Понякога е емоционално нес-
табилен. Презира слабостта у другите и пред-
почита хора, които чувстват неговите понякога 
мазохистични наклонности. Може да бъде светец 
или грешник и винаги действа с настървение.
...дома му 
Скорпионът създава сигурен, независим дом и рев-
ностно брани територията си. Обича реда и чис-
тотата вкъщи. Създава си всякакви удобства, 
свързани с бита. Жилището му е многофункцио-
нално и е съобразено с начина му на живот. Гри-
жи се всеотдайно за всички членове на семей-
ството. Строго държи на правилата и има висо-
ки изисквания като родител. Обича да се занима-
ва с децата, намира им работа, умее да им съз-
дава радости и сам да им се радва.
...работното му място 
Работата е важна за него, но не обича физиче-
ския труд. Има необичайна сила на концентрация-
та, живо въображение, голям кураж и предприем-
чивост, все качества, необходими за успеха. Прак-
тичен е във финансовите въпроси. Никой не може 
да го застави да прави дребни сделки. Понякога 
се захваща с решаването на проблеми, които не-

винаги разплита докрай.
 В ролята на шеф мъжът Скорпион на първо 

място ще изисква абсолютна лоялност от свои-
те подчинени. Той ще направи всичко, за да по-
могне на тези, които му служат вярно. Няма за-
труднения да реши и най-заплетените и труд-
ни проблеми. Умее да прикрива силата на кон-
курентоспособността си, когато се налага. Мъ-
жът Скорпион знае своята сила и затова сме-
ло се изправя срещу трудностите, а понякога и 
сам ги създава, за да поддържа формата си. Има 
голям потенциал да управлява чужди пари и да 
ги умножава.

 В ролята на подчинен мъжът Скорпион работи 
неуморно, ако е мотивиран. Той знае какво иска 
да постигне и ако това е в синхрон с поставени-
те от фирмата задачи, той ще преодолее всич-
ки препятствия, за да достигне резултат. Той е 
упорит, старателен и държи на кариерата. Не си 
пилее времето и не гледа непрекъснато часовника 
си. Около себе си създава представа за сигурност. 
На работното му място няма нищо излишно и 
обикновено е подредено така, че да му служи.

В ЛЮБОВТА 
Мъжът Скорпион изразява страстно и трайни ММ
чувствата си, които могат да са насочени само 
към един човек. Любовта е основна страна в жи-

вота на типичния Скорпион и тя го вдъхновява в 

много от амбициите и действията му. Когато е 
влюбен, той дълбоко се привързва, но крие зави-
симостта си. Има магнетично въздействие върху 
любимата си. Проявява собственическо чувство и 
властва. Никога не показва емоциите си на пуб-
лични места. Докато е влюбен обаче, той е из-
ключително верен и не толкова на човека, колко-
то на своята любов. 

В СЕКСА
Когато Скорпионът прави любов, той изразява 
цялата потискана страст, скрита в тази тол-
кова магнетична личност. За мъжа Скорпион се-

ксът е игра, в която той е пресметнал всичко и в 

която има максимални шансове за успех. Интере-
сува се само от жени, които всички останали 
харесват. Скорпионът е този мъж, който проя-
вява най-голям интерес към сексуалните въпроси, 
но мрази да ги задава в прав текст. Той живее 
със самочувствието, че всички знаят за неговата 
сексуална мощ, и не допуска да покаже, че нещо 
не знае или не му е ясно. Доминира над жените 
и може да стигне до лудост от ревност. Страс-
тите му са понякога опасни!

ПРЕЗ СВОБОДНОТО СИ ВРЕМЕ
Типичният представител на мъжа със знак Скор-
пион рядко си почива през деня. Той има неизчер-
паема енергия и много силна воля. Има невероят-
на способност да се възстановява и да се зареж-
да с енергия и затова не се нуждае от почивка. 
Не очаквайте да го задържите дълго време на 
курорт, особено ако няма възможност за различ-
ни предизвикателства. Често, когато е във ва-
канция, претърпява някаква злополука или боледу-
ва през първите дни. Това се случва поради невъз-
можността му да си позволи откъсване на раци-
онално ниво от ежедневните задачи.

КАКВО ОБИЧА 

 Действието.  Мистериите.  Тайните.  Да 
печели.  Секса.  Да бъде оценен.  Дома. 

КАКВО НЕ ОБИЧА

 Да го анализират.  Да му задават лични въпро-
си.  Хора, които знаят повече от него.  Ком-
плименти.  Да трябва да се довери на непозна-
ти.  Диетична храна.

СЕКСЪТ МЕЖДУ 

МЪЖ СКОРПИОН И ЖЕНА...
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Връзката ви може да бъде много стиму-
лираща. Вашите желания обаче са твър-
де различни, а най-противоречива е нуж-
дата на всеки от вас да доминира и на-
ложи своите потребности, без да се съо-
бразява с другия.
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Напрежението помежду ви действа като 
магнит, защото сте двете страни на 
един и същ медал. Сексуалната ви връз-
ка е обсебваща, собственическа, но сил-
но еротична.
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и Тази жена може да се окаже изпитание 
за вас. Нейната ефирност е заплашена 
от вашата тайна и силна страст, кое-
то за нея може да се окаже задушаваща. 
Във всеки случай чувствеността є е при-
мамлива за вас.
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Ако е загадъчна, представителката на 
този знак ще ви достави удоволствие. Ва-
жно е да є помогнете да преодолее стра-
ха си от това да бъде покорна и тогава 
отдаването един на друг ще е дълбоко и 
изпепеляващо.
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С нея може да се чувствате прекрас-
но. Нейната топла страст ще се съче-
тае с вашата потребност да достигне-
те до невероятни дълбочини на екстаза. 
Единствено с нея ще искате да сте по-
корен и отдаден.
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а Тя може да бъде привлечена от вашата за-
гадъчност и колкото повече време поддър-
жате това, толкова по-силен ще е ваши-
ят магнетизъм и влияние върху нея.
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От нея може да получите много удоволст-
вие, защото те реагират на съзидателна-
та сексуална интимност. Техният фанта-
зен свят се свързва с вашата дълбока по-
требност от нови преживявания и пъл-
на забрава.
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н Тя е прелъститена партньорка и сексуал-

но страстна като самите вас. Връзката 
ви ще е игра на сила, в която всеки ще 
се стреми да докара другия до върховно-
то преживяване.
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Най-изплъзващата ви се партньорка, ко-
ято ви провокира да я завладеете чрез 
авантюристичната страна на своя темпе-
рамент. Може да є хареса да се подчини 
на силата ви, но това няма да трае дъл-
го, защото и тя иска да доминира и да 
владее положението.
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Връзката ви с нея е конфликтна и е въ-
прос на битка. По-силната обаче е тя.

..
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ей В нея може да откриете сексуална власт, 

по-различна от вашата. Това често е маг-
нетична и странно еротична връзка. Ис-
кате пълно обвързване с нея.
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Тази жена ви разпалва и ще ви покори. Тя 
не заплашва, нито се опитва да проник-
ва във вашата тъмнина, чувства я инту-
итивно. С нея ще преживеете удоволст-
вието от разкриване на своята мъжест-
веност.
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Мъжът Стрелец иска да бъде свободен. ММВластните партньори, консервативните ММмислители и бюрократите, които имат ММ
контакти с него, трябва да имат това предвид. 
Стрелецът, чието духовно израстване е стопи-
рано по някакъв начин от живота, от любовта 
или от липсата на благоприятни възможности, ще 
бъде нещастен, макар че ще продължи да се усмих-
ва – въпреки всички неприятности. В момента, ко-

гато го срещнете, вие ще се почувствате по-жива. 

Той е весел, сериозен, умен, остроумен и ще ви нака-

ра да мислите, че сте най-очарователната. Не се 
трогвайте. Ако се вгледате, ще видите, че него-
вият поглед танцува от жена на жена в стаята. 
Истината е, че той иска всички. Личността му е 
жертва на конфликта между ума и тялото. Него-
вата основна цел е да преодолее този конфликт, 
за да може да направлява другите.

ОСОБЕНОСТИ НА...
...външния му вид
Типичният мъж Стрелец има силно, енергично 
тяло. Движенията му обикновено са бързи, но 
невинаги грациозни. Прави широки, стремителни 
движения с ръцете си. Може да се сравни с буен 
кон и често има гъста коса, подобно на грива, 
която пада на челото му и трябва непрекъсна-
то да я отмята. Дори и да оплешивее от въз-
растта, той запазва младежкия си вид. Физиката 
му прави впечатление, защото вдъхва доверие.
...поведението и характера му
Мъжът Стрелец е весел, сериозен и остроумен. 
Той е склонен да поема всякакви рискове, освен 
един – да се обвърже трайно. Често създава впе-
чатление на нетактичен, но това не му пречи да 
казва винаги нещата такива, каквито са и какви-
то ги мисли. Никога обаче не е целенасочено жес-
ток. Физическата опасност е предизвикателство, 
което му доставя удоволствие. Има непогреши-
мо точен ум и добра памет за факти, но това 
не му пречи често да забравя къде е оставил не-
щата, които всеки ден му трябват – ключовете 
си например. Той е изключително доверчив, дока-
то не бъде измамен – тогава е почти невъзможно 
да си върнете доверието му. Много е жизнерадос-
тен, обича да се забавлява и обикновено става ду-
шата на всяка компания. Може да разказва май-
сторски смешни истории, които често доукрасява 
и раздува. А от това те стават още по-смешни. 
Неконвенционален е в отношенията си с другите 
хора. Придържа се единствено към своите много 
ясни нравствени норми. Обича да учи, харесва му 
изследователската работа. Той е честен, безстра-
шен и откровен. Има създадени навици за чисто-
та и ред и цени тези качества у другите. Тен-
денцията сам да си върши работата му осигуря-
ва повече от един обикновен успех, особено във 
финансовите сделки. Изглежда затворен в себе си, 
но нито е скъперник, нито егоист, всъщност от-
рано е научил стойността на парите.
...дома му 
Къщата му може да бъде почти навсякъде. Мъ-
жът Стрелец превръща в свой дом всяко място, 
където и да попадне. Стреми се да има няколко 
жилища или пък е вечният пътешественик. За 
него не е необичайно да прекара известно време 
в чужбина или да разделя времето си между две 
различни страни. Той по природа не е домашар. 
Когато е вкъщи, обича да приема гости. Обича 
неформалните сбирки, където свободно може да 
кръжи насам-натам.
...работното му място 
То трябва да е просторно и проветриво. Ще го 
украси с въображение. Може да работи на две мес-
та, защото има нужда от предизвикателства. Не-
навижда досадната и рутинна работа и съумява да 
я направи интересна. Той се нуждае да прави мно-

го неща едновременно, в противен случай му става 
скучно и това го изморява повече от всичко.

 В ролята на шефмъжът Стрелец е нетактичен 
и може да бъде твърде рязък. Има чувство за 
цялостната картина на планираната работа, но 
често пропуска по някой детайл от нея. Очаква 
от хората да бъдат откровени. Умее да повди-
га духа на другите и би се борил за всичко, ко-
ето смята за правилно. Неговата най-силна чер-
та е, че може много добре да организира какво-
то и да било. 

 В ролята на подчинен мъжът Стрелец работи 
най-добре, когато му се разреши да върши рабо-
тата с неговото си темпо, което обикновено е 
бързо. Това е причината да му е трудно да бъде в 
екип – той се въодушевява, работи с хъс и обик-
новено изпреварва всички останали. Той е весел и 
рядко ще го чуете да се оплаква. Интересува се 
от текущата заплата, но не прави дългосрочни 
планове за кариерата си. Умее да повдигне духа 
на всекиго, който е унил и тъжен.

В ЛЮБОВТА 
Мъжът Стрелец обича да се наслаждава на любо-
вта в движение и на непознати места. Не обича 
да се ограничава от нищо. На любовта той гледа 
като на още едно приключение, на което да се на-
слади и да изследва. Той обича да си пробва късмета 
и често установява връзка със същото безгрижие, с 
което се заема и с останалите дейности. Иска оба-
че да се чувства сигурен във връзката. Нужно му е 
да си запази свободата на движение. Той е човек на 
чувствата, със сърце, което може да бъде прониза-
но от стрелите на Амур много лесно. Иска да бъде 
влюбен, но се страхува от съюз. Нито една негова 
връзка не може да продължи дълго, защото в при-
родата му е да създава проблеми, когато такива 
няма. След това неговата аналитичност се включ-
ва и разнищва проблема по такъв начин, че доказва: 
„Той не може да бъде решен.“

В СЕКСА
За него общите интелектуални интереси са също 
толкова важни, колкото и сексът. Чувственост-
та невинаги е типична за Стрелеца, тъй като 
страстта му е насочена преди всичко към при-
ключения и открития. Него го вълнува не тол-
кова физическата проява на сексуалността, кол-
кото неочакваните и спонтанни пристъпи на же-
лание в необичайни обстоятелства. Търси рав-
ностойно партньорство, но иска повече прос-
транство, отколкото може да даде на половин-
ката си. Иска да притежава, но да не бъде при-
тежаван.

ПРЕЗ СВОБОДНОТО СИ ВРЕМЕ
Типичният представител на знака Стрелец рядко 
си почива. Той има неизчерпаема енергия и жела-
ние да пътува. Когато все пак се умори, обикно-
вено спи добре и непробудно. За него вълнуващите 
преживявания са форма на почивка. Той е пъте-
шественик и обича да се среща с чужди култури, 
да се сблъсква с приключения. Ако видите Стре-
лец, който се мотае и изглежда отегчен, това 
означава, че се чувства ограничен и има нужда 
отново да се почувства свободен. Той си почи-
ва само когато спи, мисли и мечтае. След това 
тръгва да търси нещо ново.

КАКВО ОБИЧА 

 Свобода на действията.  Алтернативни идеи. 
 Да се движи.  Храна и напитки.  Парфюми. 
 Събирания, флиртове.  Лотарии и томболи.

КАКВО НЕ ОБИЧА

 Неодобрението на другите.  Да обещава.  Да 
бъде твърде сигурен, защитен или затворен. 
 Администрацията.  Тесните дрехи.  Да се 

съмняват в честността му.

СЕКСЪТ МЕЖДУ МЪЖ СТРЕЛЕЦ 

И ЖЕНА...
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Заедно ще се насладите на спонтанен, екс-
плозивен секс, освободен от емоционална 
близост, която и двамата избягвате. Тази 
жена ще ви омагьоса с мощната си сек-
суалност.
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Сексуалната активност може да не е 
толкова спонтанна с тази жена, но пък 
ще усетите секса с всичките си сетива. 
Единствен проблем за вас може да се ока-
же собственическото є чувство.
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и Тази жена е естествената ви противопо-
ложност, което означава, че сексуалните 
енергии протичат свободно помежду ви. 
Веднага ще се сближите. Тя не обича об-
вързване и вие ще имате свободата, за ко-
ято все мечтаете.
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Собственическият инстинкт на тази 
жена по-скоро би ви отблъснал. Ще си 
плюете на петите и ще избягате далеч, 
когато усетите, че иска да ви направи 
емоционално зависим от нея.
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Когато усетите, че тя е егоистка в сек-
са, и се уморите от изискванията є в лег-
лото и от необходимостта є да бъде об-
служвана, ще ви омръзне.
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Можете да изпитате удоволствие от из-
тънчените є сексуални техники и от та-
ланта є да превръща всяка ласка в изящ-
на еротика. Но вашето темпо може да се 
окаже твърде бързо за нея.
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Тази жена би доставила естетическо удо-
волствие на мъжа Стрелец в леглото. А 
тя би се възбудила от неговата пламен-
ност, но едновременно би се притеснила 
от първичната му страст.
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н Тя импонира на вашия ентусиазъм в легло-

то. Контрастът между вас като харак-
тери е в полза на сексуалните ви контак-
ти: тя ще ви се стори непринудена, а вие 
на нея – потаен и мрачен. Супер!
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ец Вие є давате свобода да демонстрира ди-

вата страна на своята сексуалност, кое-
то много я привлича. Но и двамата тряб-
ва да внимавате и да се пазите от илю-
зии и идеализиране на партньора.
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г може да е много възбуждащ. Твърде раз-

личните ви погледи към живота и секса 
обаче може или да ви привлекат неудър-
жимо един към друг, или да ви отблъснат 
още в първия миг.
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Тази жена е необичайна и ексцентрична. 
Тъй като мъжът Стрелец обича да експе-
риментира в леглото, ще открие в нейно 
лице подходящ партньор за необвързващ 
секс. Желанието ви за свобода и спонтан-
ност в леглото също е еднакво.
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Сексуалните потребности на тази жена 
са много различни от вашите. Желанието 
є да ви омотае в мрежите на собстве-
ната си чувственост няма да ви допадне. 
Но ако ви се прииска да правите роман-
тичен секс на свещи, можете да го полу-
чите от нея.
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Той търси преди всичко сигурност и това, 
което може да го разтревожи най-много, 
е липсата на физическа, социална и емоци-

онална стабилност. Типичният Козирог не може 

да понася да се оказва публично в неудобно поло-

жение. Често той жадува да се отпусне малко 
и да се присъедини към веселието – да остави 
краката си да тропат в такт с музиката. Но 
обикновено чувството му за дълг и ужасяващият 
страх, че може да изглежда глупав, го възпират 
да действа според желанията си. Той е реалист и 

затова търси начини да се предпази от преврат-

ностите на съдбата. Пресмята добре рисковете, 

но когато е необходимо – рискува. Неговия истин-
ски живот започва след 40-годишна възраст. До-
тогава той трупа знания и жизнен опит.

ОСОБЕНОСТИ НА...
...външния му вид

Той е як и набит. Има остри, проницателни чер-
ти. Рядко се усмихва и трудно показва своите 
емоционални състояния. Държи на външността 
си и предпочита да е облечен добре на публични 
места. Походката му е бърза и сигурна, защото 
типичният Козирог на всяка стъпка внимава къде 
слага краката си – точно като планинската коза 
– символа на тази зодия.
...поведението и характера му

Мъжът Козирог притежава изключителни органи-
заторски умения. Той работи активно и неумор-
но, за да постигне крайната си цел. Има висо-
ки, но реалистични критерии. Често го рисуват 
като студен и безчувствен, но това е само че-
рупката му, външната защита на неговата рани-
ма същност. У всеки Козирог съществува голям 

потенциален стремеж към успех, въпреки че по-

някога той отказва да го види у себе си, като раз-

вива силно песимистично начало, което не позво-

лява на дарбите му да бъдат проявени. Той е без-
страшен, но винаги преценява рисковете. Верен е 
на традицията и уважава авторитетите. Макар 
и понякога да изглежда егоистичен, той е загри-
жен за хората, особено за тези от семейство-
то си. Дава разумни съвети, но е склонен да за-
ема и твърдо критична позиция. Неговият пер-

фекционизъм няма равен и затова му е трудно да 

се почувства доволен. Стреми се към почести, но 

не държи да стане известен. Напротив, избягва 
публичните изяви. Не е суетен и често изглежда 
недостъпен. Може напълно да се разчита на него, 
когато трябва да се преследва някаква цел. Една 
от най-ценните характеристики на Козирога е 
чувството му за хумор, което е възможно да 
бъде спасителен изход в най-сериозните му про-
блеми. Търпението е друга негова добродетел.
...дома му 
У дома си Козирогът също иска да бъде во-
дач. Неговата цел е да създаде солиден и сигурен 
дом, но не обича да бъде ограничаван или връз-
ван в него. Бива го във всичко, но не и да вър-
ши дребни работи по стопанисването и ремон-
тирането на дома. 
Той е предан баща. Държи на строгата дисци-
плина във възпитанието на децата си. Целта му 
е те да успеят в живота. Често се опитва да 
диктува бъдещата им кариера.
...работното му място 
То трябва да бъде удобно, чисто и добре органи-
зирано. Труди се усилено и в продължение на дъл-
ги часове. Обича на работното му място да има 
някои домашни удобства, така че да може да се 
преоблече и да отиде на друга среща или да ос-

тане на работа цяла нощ, ако се наложи.
 В ролята на шеф мъжът Козирог не прене-

брегва семейния живот заради бизнеса. Позволява 
на членовете на семейството си да го посеща-
ват на работното място. Не дава допълнител-
ни възнаграждения, извън уговорените, но е мно-
го отзивчив, ако някой изпадне в нужда. Умее да 
направи така, че сложните операции да проти-
чат гладко.

 В ролята на подчинен мъжът Козирог идва по-
рано на работа и си тръгва късно. На него може 
да се разчита, защото той понася огромно нато-
варване. Работи упорито и спокойно и дълго вре-
ме се задържа в една фирма. Добросъвестен е и 
се стреми нагоре за власт или за слава. Очаква 
да се издига в йерархията и това е най-силната 
му мотивация. Уважава по-високостоящите, по-
възрастните, по-опитните. Обича и прилага раз-
умните начини на действие.

В ЛЮБОВТА 
Той много се вълнува от любовта и е известен 
като много способен и лоялен любовник, независи-
мо че на пръв поглед изглежда свенлив и неловък 
в отношенията си с другия пол. Мъжът Козирог 
се нуждае от време, за да даде израз на чувства-
та си, и никога не флиртува за развлечение. Каз-

ва „Обичам те“ само когато наистина го мисли и 

не вижда никакъв смисъл да го повтаря. Той може 

да се тревожи за емоционалната страна на връз-

ката, независимо че невинаги дава израз на тази 

тревога. За него е важно да се чувства финан-
сово сигурен, за да се наслаждава по-пълно на лю-
бовта. Той търси дълготрайна връзка, вярност и 
обожание от любимата си. Иска да създаде дом 
и семейство.

В СЕКСА
Когато типичният зрял Козирог се люби, това 
наистина е любов и секс в най-прекрасния му вид. 
За него любовта и сексът не могат да бъдат 
разделени. Козирогът по инстинкт разбира кога е 
намерил правилния партньор за този изключител-
но важен ритуал. Той иска да постигне пълно удо-
влетворение както за себе си, така и за парт-
ньорката си. Неговата сексуалност не блести с 
плам, ентусиазъм и агресия. Тя е по-скоро плани-
рана и спокойна. Той не бърза, защото има нужда 
да се чувства сигурен и да се контролира.

ПРЕЗ СВОБОДНОТО СИ ВРЕМЕ
Той се отнася толкова сериозно към задължения-
та и отговорностите си, че му е трудно да си 
позволи свободно време за почивка. Дори когато 
заради семейството си се наложи да отиде на 
курорт, той трябва да се занимава с нещо. Не 
се учудвайте, ако организира семинар за квалифи-
кация на кадрите, докато сте заедно на море – 
така няма да има усещането за загубено време, 
а ще успее и да осигури условия на семейство-
то си за почивка.

КАКВО ОБИЧА 

 Задължения и отговорности.  Антики, исто-
рия.  Дискретност. Членство в изключителен 
клуб.  Дома и семейството.  Да не бъде при-
тесняван от другите.  Персонализирани пода-
ръци.

КАКВО НЕ ОБИЧА

 Разтуреност.  Да го дразнят.  Фамилиарни-
чене.  Изненади.  Самота.  Да се чувства не-
нужен.  Нови идеи.  Да се чувства неудобно на 
публично място.

СЕКСЪТ МЕЖДУ 

МЪЖ КОЗИРОГ И ЖЕНА...
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Тази жена може да ви изкуши по-бързо, 
отколкото вие предполагате. Вие я очаро-
вате със „свойството“ си рязко да преми-
навате от ледено достойнство към въз-
буда и чувственост. Ще се подчините на 
нуждите є да доминира.
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И тази жена ще ви увлече, без да се усе-
тите. Може да ви се стори в повече ней-
ната похотлива, животинска природа, но 
в крайна сметка вашето сексуално само-
чувствие ще порасне, когато сте с нея 
в леглото.
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и Ако се ангажирате с жена Близнаци, ще 
откриете, че тя е доста забавна, игрива 
и очарователна в леглото. Може обаче и 
да ви подразни променливата є природа, а 
вие на нея да є се сторите твърде влас-
тен и силен.
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Противоположността ви може да роди 
дълбоко удовлетворяваща емоционална 
връзка. Нейната стеснителност и плахост 
ще ви впечатлят и отпуснат. Взаимно ще 
откриете нежността и чувствеността, 
от които и двамата се страхувате.
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И двамата се вълнувате от красотата, 
успеха и властта. Вие искате постоянна 
връзка, тя – лоялност. И вие с готовност 
ще є я дадете. Всичко това създава у вас 
чувство на сигурна среда, в която ще от-
пуснете потисканите си страсти.
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Настойчивостта, с която тази жена ще 
се мъчи да усъвършенства вашия сексуа-
лен стил, ще ви подразни много. Ще є се 
отдадете бързо, но ще имате нужда от 
отдалечаване, за да овладеете контрола 
над себе си.
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е смесица от сексуална естетика и ви-
сши етични ценности. Тази жена е из-
тънчена и много є допада вашата хладна 
външност, под която криете страстната 
си сърцевина.
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чувствена сексуална същност. Трябва оба-
че да зачитате властта є, ако искате да 
я покорите и да осъществите желанието 
си за пламенна и страстна връзка.
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В природата на тази дама е да експери-
ментира, да търси приключения и да из-
чезне в нощта. Вие искате уединение, ин-
тимност и бели чаршафи. Все пак има 
шанс да се получи завладяваща среща, ма-
кар и не обвързваща.
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г И двамата ще се чувствате силни и в 

безопасност. Но в леглото има предпос-
тавки много от страховете и задръж-
ките ви да се задълбочат, когато пра-
вите секс.
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връзка, основана на интелекта и амбиция-
та. Може да ви провокира да разгърнете 
целия си репертоар в секса.
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Тя е готова да се предаде в ръцете ви, 
но трябва да сте в някоя от силните 
си и чувствени фази, за да я вземете. 
Има обаче опасност нейната изплъзваща 
се същност да не задоволи вашите земни 
потребности.
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Увсеки мъж, който е под силното влияние УУна Водолей, е скрита личност, която е без-УУкрайно несигурна в своята истинска иден-УУ
тичност. Егото на Водолея е най-несигурното в 

целия зодиак. Най-вероятно защото това е зна-

кът на антиконформизма, макар че е много соци-

ално ориентиран. Онова, което отличава този 
мъж от другите, са най-вече интелектуалната 
му гениалност, практичната му ексцентричност 
и умствената му странност. Той притежава маг-
нетичен и силен интелект, затова практичният 
подход към живота е най-добрият начин да си 
изгради идентично его. Обича да живее в условия 
без стрес. Много е общителен и е зареден с не-
пресъхващ интерес към хората. Той е много изо-
бретателен, опира се на научните знания и силно 
вярва в хуманните реформи. 

ОСОБЕНОСТИ НА...
...външния му вид

Типичният представител обикновено е с ръст, 
по-висок от средния. Има дълги кости. Очите му 
гледат отнесено, замечтано. Те са големи и кра-
сиви, със своеобразен цвят. Понякога като че ли 
променят цвета си. Чистият тип е с тъмноси-
ни очи и зеници, които силно се затварят и от-
варят. Има характерен профил на лицето и чес-
то очевидна липса на симетрия между двете му 
половини. Движенията му не са грациозни, но са 
целенасочени.
...поведението и характера му

Мъжът Водолей е темпераментна натура. Той 
може да бъде абсолютно непредвидим. Неговият 
кръг от интереси е толкова широк, че се чув-
ства добре информиран във всякаква среда. За-
това приятелите и познатите му са от всич-
ки прослойки – с всички намира общ език. В съ-
щото време се вълнува и е дълбоко ангажиран с 
общността, към която принадлежи. Той е искрен, 
открит, сериозно се интересува от другите хора. 
Има много приятели и с удоволствие би стоял до 

полунощ, обсъждайки техните проблеми. Винаги 

търси отговор, търси истината. Природата му 

е аналитична. Притежава таланта да убеждава 
хората да уреждат враждите си. Не е склонен да 
разкрива чувствата си и към всички е дружелю-
бен. Интуитивен мислител е и в същото време 
– много практичен. Обикновено не се стреми да 
забогатее, а да развие идеите си и да ги сподели. 
Най-добрият начин да привлечете вниманието му 
е да го запознаете с проблемите си – винаги е 
любопитен и готов да помогне. Той е творец, но 

не е работяга. Може би ще се наложи да го подбут-

вате, но тактично, защото Водолеят не търпи 

тиранията. Отказва да дава обяснения на кого-
то и да било. Най-малкото неразбиране, идващо 
от външния свят, го затваря в черупката му. 
Външно е студен, но е силно емоционален. Не ис-
кайте от него да се променя. Не може. 
...дома му 
Живее в просторен, елегантен апартамент, пълен 
с интересни предмети. Може и да е разхвърлян, 
но затова пък вратите на дома му са винаги от-
ворени за гости. Радва се на голямо разнообразие 
от приятели, които пристигат без предупреж-
дение и се чувстват у дома си сред творческия 
му безпорядък. Като родител той е приятел на 
децата си за цял живот. Склонен е да се държи 
с тях като с равни. 
...работното му място 
Обича да работи в група. Мрази да взима реше-
ния, а също и рутината. Използва мозъка си по-
вече от всеки друг и търси разнообразието. Ра-
ботното му място може да е навсякъде. Често 

го сменя, но то винаги е снабдено с най-новата 
компютърна и комуникационна техника.

 В ролята на шеф е честен и държи на корект-
ното заплащане на своите служители. Пристрас-
тен е към всекиго, който върши някаква специ-
ална работа извън условията на договора. С ра-
дост би запознал служителите си с подробности 
и тънкости от работа, стига те да поискат. За 
целодневно заплащане очаква целодневна работа. 
Дразни го лентяйството, с изключение на онова, 
което е присъщо на гениите.

 В ролята на подчинен е резевиран, но събира 
около себе си широк кръг от колеги, с които се 
сприятелява. Често може да потъне в анализи 
на бъдещи възможности и да „изплува“ с няколко 
интересни, но на пръв поглед странни творчески 
идеи. Подхожда ексцентрично към решаване на 
всяка задача. В началото на своята кариера може 
често да сменя работата или вида на занимание-
то си. По-късно се установява на едно място. 

В ЛЮБОВТА 
Мъжът Водолей привлича противоположния пол с 
дружелюбното си, открито отношение. Първият 
контакт трябва да бъде направен чрез ума. 
Водолеят най-напред ви уважава като личност и 

чак тогава ви забелязва като жена. Не може да 
достигне сексуално съвършенство без предварите-
лен интелектуален контакт. В представите му 
любовта е по-всеобхватно понятие – тя е на-
чин да се грижи за цялото човечество. Този мъж 

е доста свенлив при първи контакт с жена. Чес-

то се преструва на резервиран към дамата, коя-

то много харесва. Страхува се от дълбокото емо-

ционално обвързване и търси преди всичко прия-

телството с любимата. Той трудно губи своята 
независимост и затова се стреми към връзка, при 
която партньорите живеят отделно.

В СЕКСА
Той е по-скоро интелектуалец, отколкото самец. 
Предпочита любовната предигра пред същинския 
секс. Често е по-възбуден от мисълта за секс, 
отколкото от действителното му практикуване 
Това контрастира на неговия имидж на любовник 
и не личи на пръв поглед.

ПРЕЗ СВОБОДНОТО СИ ВРЕМЕ
В свободното си време Водолеят обича да се пос-
вети на радикално изкуство и театър. Срещи-
те по повод всякакви събития са за него начи-
нът, по който релаксира и се зарежда. С радост 
участва във всякакви дискусии и спорове, особено 
в такива, касаещи социума, политиката или но-
востите в техниката. Всякаква среда го очарова 
и може да го предизвика към нейното изследване. 
Обича да лети и може да практикува безмотор-
но летене, скокове с парашут и бънджи. Ако не 
е в движение или диспут, Водолеят може да по-
лежи в люлка в градината, мечтаейки или четей-
ки някоя хубава книга.

КАКВО ОБИЧА 

 Слава и признание.  Да мисли за себе си.  Да 
се усамотява.  Промяна, ексцентричност, изнена-
ди.  Да казва на другите какво трябва да се пра-
ви и да следи как го правят.  Необикновени при-
ятели.  Да се простира според чергата си.

КАКВО НЕ ОБИЧА

 Емоции и интимничене.  Хора, които паради-
рат.  Да го приемат като даденост.  Да раз-
крива собствените си мотиви.  Да бъде обвър-
зан по някакъв начин.  Всяко нещо, което труд-
но се продава.  Да прави заеми.

СЕКСЪТ МЕЖДУ МЪЖ ВОДОЛЕЙ 

И ЖЕНА...
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Може да изживеете необичайно пламен-
на страст поради огромните различия по-
между ви. Спонтанността и агресивната 
страст на Овена биха възбудили Водолея, 
но в един момент той би се отдръпнал 
заради склонността на тази жена да об-
себва (и физически).
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Тази жена може да ви предизвика да раз-
чупите рутината в секса. А тя в няка-
къв момент ще разбере, че той е ста-
нал господар на тялото є, което може 
да се стори твърде обвързващо за зем-
ния є дух.
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и Водолеят може да изпита противоречи-
ви чувства към тази жена – в някакъв 
момент момент тя ще му се стори не-
вероятно възбуждаща, а в друг – разоча-
роваща.
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Тя може да ви изнерви в леглото. Но вие 
може да я дарите с неустоима нежност. 
Вероятността да го направите обаче е 
много малка, по-скоро бихте я превърнали 
в свой приятел, отколкото в сексбогиня.
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Тя се явява огледалото на мъжа Водолей, 
в което той ще съзре собствената си 
страст и чувственост. Проблемът може 
да дойде, когато тя осъзнае, че не може 
да му бъде вярна – нещо, на което той 
много държи.
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Изтънчеността на тази жена веднага ще 
ви привлече. Връзката ви може да е по-
лесна от всички други, защото Девата 
също се бои от собствените си чувства. 
Това ви гарантира свобода и мимолет-
на страст.
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Тя е голяма идеалистка и вижданията є 
за сексуална свобода са много различни 
от тези на мъжа Водолей. Тя търси пре-
ди всичко съвършено партньорство, но не 
само в леглото.
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мощен електрически заряд. Мъжът Водо-
лей не може да устои единствено на тази 
жена от зодиака. Тя е силен сексуален маг-
нит за него.
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да се наслаждавате на удоволствието, ко-
гато се съберете. Това може да се окаже 
много успешна връзка. При това не само 
сексуално успешна.
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мъжа Водолей. Помежду им може да се по-
лучи силна еротична и интелектуална хар-
мония. Ако е склонна да му даде свобода, 
той ще се превърне за нея в най-опитния 
и страстен любовник.

..
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Прогнозирам продължително сексуално 
партньорство. Между тези двамата има 
естествено привличане и в основата му 
са еднаквите потребности както по от-
ношение на секса, така и на любовната 
връзка въобще.

..
.р

и
б

и

Тази жена също като вас има нужда от 
свобода, но нейната нужда от любовно 
обвързване може да ви се стори в един 
момент доста задушаваща. В момента, 
в който се привърже към вас, инстинк-
тът ви за самосъхранение ще ви посъвет-
ва да избягате.
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Той е чувствителен, емоционален и стаби-
лен. От него може да се очаква неочак-
ваното. Непрекъснато го движат проти-

воречиви чувства. Символът на Рибите са две 
риби, плуващи в противоположни посоки. Той е 

личност, която непрекъснато решава да напра-

ви нещо и прави противоположното. Той може да 

приеме предизвикателствата на живота и да се 

издигне до върха или да поеме по лесния път на за-

бравата и да потъне до дъното. Неговият стре-
меж е да превърне своя интимен, мистичен свят 
на мечтите, както любовта и състраданието си 
в действителност. В същото време той непре-
къснато бяга от действителността. Склонен е 
да изпада в самосъжаление, но в същото време е 
много състрадателен. Готов е да помага на всеки, 
който е изпаднал в беда. Често е твърде емоци-
онално свързан с проблемите на другите. Нерядко 
неговата мисия е да работи усилено за подобря-
ване съдбата на човечеството.

ОСОБЕНОСТИ НА...
...външния му вид

Типичният представител на Риби не е сред ви-
соките и дори да е над среден ръст, физически 
не прави впечатление. Има малко неловък вид, но 
раменете му са широки. Очите му са много из-
разителни, често големи. Изглеждат дълбоки и 
тъжни. Походката му е леко провлачена, липс-
ва є стегнатост и достолепие поради слабата 
конституция на Рибите. Ходилата им са голе-
ми, грозно оформени и много често имат про-
блеми със свода. 
...поведението и характера му 
Мъжът Риби е много романтичен. Има малко ма-
териални нужди, но се нуждае от мечтите си. 
Всичките му сетива са безкрайно чувстивтелни 
и това го прави много свързан с несъзнателни-
те мотиви. Притежава способности на медиум, 
но се страхува да им се довери. Това го прави 
често да изглежда като нерешителен, инертен и 
муден, но истината е, че активността му спа-
да, когато интуитивно усети, че нещо го застра-
шава. Не очаквайте прояви на силна индивидуал-
ност от него, това не е в неговата природа. Той 

е твърде отзивчив и твърде лесно се влияе. Може 

да си внуши за известно време, че някой знае как-

во е правилното за него, и да го слуша безрезервно. 

След това неговият емоционален компас може да 

се обърне към нечие друго магнетично привличане.

Не е амбициозен и не се стреми към слава, бо-
гатство и обществено положение, макар че много 
добре се възползва от всякакви благоприятни въз-
можности, ако му се предоставят. Не може лес-
но да бъде подведен. Не страда от предразсъдъци 
и се ангажира емоционално с всичко, което прави, 
макар че невинаги го показва. Говори бавно и има 
широки познания по много въпроси. Около него ви-
наги витае някаква неяснота и често хората го 
възприемат като не особено надежден партньор. 
Неговата мистичност е неприемлива за околните 
и това го прави или самотник, или алтруист. 
...дома му 
Домът му може да е дворец или колиба, но в 
него трябва да бъдат хората, към които той се 
чувства емоционално привързан и които го оби-
чат. В дома си той често потъва в един илюзо-
рен свят. Там той трябва да е сигурен, че може 
свободно да работи с въображението си. Нуждае 
се от пространство за уединяване. Ако е тво-
рец, би превърнал мястото, където живее, в чу-
ден свят на изкуството, музиката, дизайна, хуба-
вата храна и хубавото вино.

...работното му място 
То трябва да бъде удобно. Мъжът Риби се нуж-
дае от голямо пространство, което може да се 
трансформира. Обича работата, която предлага 
свобода на действие, а това значи, че предпо-
чита да работи сам или в насока, която може 
сам да определя. 

 В ролята на шеф по-скоро би предпочел длъж-
ността директор, отколкото председател на 
управителния съвет на фирмата. Иска да служи 
на хората, вместо да трупа власт. Той е психолог 
и познавач на човешкия характер, затова в пове-
чето случаи е наясно с подбудите, които движат 
неговите подчинени. Цени тези, които са изпъл-
нителни и добре организирани.

 В ролята на подчинен е човечен и креативен. н

Ако някой му пречи да проявява тези свои качест-
ва, се депресира, става мързелив и безполезен. Влияе 
се много от обкръжението. Успява винаги да свър-
ши работата си, макар че никой наоколо не разби-
ра, че той работи усилено. Не обича да работи в 
екип, който спазва стриктно установен ред.

В ЛЮБОВТА 
Той е романтичен и много се старае да се ха-
реса. Умее да се приспособява към изискванията 
на връзката. Когато е влюбен, добива самочувст-
вие и загубва вида си на човек безпомощен, дели-
катен и уязвим. Енергията на любовта го прави 
способен да се справи отлично с редица труднос-
ти и проблеми. Той не е най-подходящият мъж 

за съпруг. Ако една жена успее да го ожени за себе 

си, сигурно рано или късно някоя друга ще привле-

че шарените му очи. За него романът е въртяща 
се врата, която води и към регистрационното 
бюро, и към бракоразводното дело. Той не уважа-
ва задълженията на брака, нито своите собстве-
ни, нито тези на жената, която намира за при-
влекателна.

В СЕКСА
Когато мъжът Риби прави секс, това е по-скоро 
романтичен акт, отколкото плътско преживява-
не. Той не се интересува толкова от секса, кол-
кото от проявите на любов в леглото. Мъжът 
Риби отказва да приеме което и да било от сек-
суалните му желания да бъде неудовлетворено и 
се обижда, ако му предложите отлагане на секса 
за по-подходящо време или място.

ПРЕЗ СВОБОДНОТО СИ ВРЕМЕ
Обича да си осигурява много време и много прос-
транство, да потъне в своите мистериозни ми-
сли, в света на фантазиите и въображението. 
Обожава водата, и то не движещата се река, а 
спокойното дълбоко, изпълнено с тайни и загад-
ки море. Затова през отпуската си той е почти 
винаги на морето. Можете да го видите да из-
следва хоризонта или пък като леководолаз да на-
влиза в неговите дълбини. Обича да лови риба и в 
това самотно занимание да дава воля на собст-
вените си фантазии и проникновения. 

КАКВО ОБИЧА 

 Романтични места, залез или изгрев, слънце над 
морето, планински гледки, водопади, водни лилии. 
 Свободата да се носи по течението.  Хора, 

които се нуждаят от разбиране.  Интимност. 
 Естетично поднесена храна.  Морски дарове, 

шампанско и екологично чисти храни.

КАКВО НЕ ОБИЧА

 Бляскави, шумни, пренаселени места.  Мръсни, 
грозни предмети.  Стегнати от груб плат дре-
хи.  Да му се казва да се вземе в ръце или да 
поеме нещата в свои ръце.  Хора, които знаят 
твърде много за него.

СЕКСЪТ МЕЖДУ МЪЖ РИБИ 

И ЖЕНА...

..
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С нея можете да тръгнете на пътешест-
вие и тя ще ви изненада със страст, за 
която сте мечтали. Тя не може да устои 
на невероятната ви чувственост, а вие се 
оставяте на желанието є да властва.
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Тази жена трудно би проумяла дълбините 
на вашата загадъчност и уязвимост, но 
ще оцени чувствеността и покорството 
ви. Може да си устроите пир от взаим-
ни наслади, но духовно единение няма да 
постигнете.
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и Тя си прилича с вас по двойствената при-
рода. Ще ви допадне нейната разнообразна 
интимна игра, но ще се обезпокоите, кога-
то усетите, че силната ви чувственост 
се разпилява в нейно присъствие.
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Тази жена ще ви предложи тайно, скрито 
място и домашен уют, което ще ви от-
пусне да разкриете променливата си енер-
гия. Нейната мистична чувственост ще 
ви вдъхнови да се отдадете на своите не-
ясни желания.
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Единствено Лъвицата може да ви изве-
де от сексуалната ви несигурност и да 
ви предизвика да сте активната страна. 
Тя обожава да бъде глезена, а вие обича-
те да глезите и омайвате. Нейната бли-
каща сексуалност и вашата мистериоз-
на еротика са предпоставки за хубав секс 
помежду ви.
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може да бъде изключителен контраст 
между красотата и съвършенството. 
Между вас може да възникне магическо 
привличане поради естествената противо-
положност на характеристиките на двата 
ви типа сексуалност.
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и Естетското отношение на тази жена към 
секса ще ви допадне. Но желанието и на 
двама ви да сте в подчинена позиция може 
да създаде проблеми в леглото...
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Хипнотичният є поглед няма да ви ос-
тави равнодушни. Тя може да ви прелъс-
ти без усилия. Независимо дали връзка-
та е продължителна, или среща за секс 
– обмяната на пасивната и суперактив-
на проява на страст ще е незабравима и 
за двама ви.
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.с

т
р

ел
ец Нейната сексуалност е спонтанна, а ваша-

та – мистична. Май нищо няма да се по-
лучи, макар че и двамата обичате разноо-
бразието в леглото.

..
.к
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р
о
г Тя ще се довери на вашата чувственост. 

Но не забравяйте, че жената Козирог из-
бягва връзките, които є носят прекалено 
много емоции и нежност, поради страх от 
личен емоционален конфликт. Трудно ще 
пробиете защитната є броня.
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Това ще е трудна връзка. Жената Водо-
лей може да възбуди мъжа Риби без про-
блем. В началото това ще му хареса, на 
после ще се уплаши, че е станал опитно-
то є зайче.

..
.р

и
б

и Лесно ще се отдадете един на друг и ще 
потънете в свят на еротични фантазии. 
Защото еднакво се страхувате от реал-
ния свят.
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КАК ДА ОТСЛАБВАМЕ НЕУСЕТНО
ФАЗИ НА ЛУНАТА ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ХРАНЕНЕ И...

1–5, както 

и 21–31 май 

НАМАЛЯВАЩА 

ЛУНА

 Дните от 1 до 5 май включително са най-подходящи за спазване на диета, защото са непосред-
ствено преди новолуние. Стартирайте диетичен режим на хранене още на 1-ви. Ако не можете, поне 

съкратете от менюто си сладкишите и тестените храни. Добре е да избягвате дори прекалено слад-
ките плодове (като бананите). На 4 и 5 май кризата за сладко ще е преминала и с лекота ще се храните
диетично. Ангажирайте вниманието си с повече работа и не се фиксирайте толкова върху диетата.
Нали знаете, че сега и Луната ви помага бързо да разграждате мазнините.  Продължете диетата и

след 21-ви, като си приготвите „магическа“ зелена супа! Продуктите, които ще ви трябват, са: 2 ч. 
ч. пресен спанак (нарязан на ситно), 1 ч. ч. нарязана на кубчета целина, 3–4 стръка зелен лук, 4 ч. ч.
натурален пилешки бульон (може и разтворен от кубче), сокът от 1 лимон + нарязаната на дребно 
месеста негова част (без кората), малко краве масло (колкото лешник) и 3 равни супени лъжици ориз.
Подправете супата само с 1 щипка сол, а ако използвате бульон на кубче, не слагайте допълнително
никаква сол. На 21, 22, 30 и 31 май е добре да ядете само зелена супа. Ще се зарадвате на резултата!

5 май, 15.19 ч., 

Луната е в Телец 

НОВОЛУНИЕ

 Днес е ден на Венера! Ден на плодородието и на чувствеността и отличен ден за провеждане на разто-
варваща диета. Тя ще облекчи дейността на щитовидната жлеза, кожата и бъбреците. Ако имате про-
блем с някои от тези органи, гладуването днес е задължително! В случай че не сте свикнали на глад, при-
емайте само плодове и/или зеленчуци, за да позволите на организма да се самопречисти.  Телецът е знак, 

пословичен със своя „апетит“, но на новолуние енергията му е прекалено слаба и „лакомията“ му няма да 

ви тормози.  Подходящите за деня храни са маруля, краставица, целина, кромид лук, ябълки и ягоди.
 Един масаж днес ще ви се отрази много тонизиращо и здравословно.  Знаете, че новолуние е спе-

циален момент за поставяне на ново начало и за заявяване на вашите желания. Днес е добре да си по-
желаете постоянство, търпение, финансова стабилност и чувствени удоволствия. Всичко ще се сбъ-
дне, защото Венера ще помогне.

6–20 май 

НАРАСТВАЩА 

ЛУНА

 Нарастващата Луна, разбира се, не проявява никакво „разбиране“ към вашето намерение за дие-
ти! Не се мъчете, ефектът ще е минимален. През този период е най-добре да си помагате с хитри 
и здравословно подбрани средства, за да запазите фигурата си.  Не се заседявайте на едно място на 

6, 7, 8, 15, 16 и 17 май. Всяко движение ще ви се отрази много благотворно, разтоварващо и ще забър-
за метаболизма ви. През тези дни спортувайте, движете се повече и правете дихателни упражнения. 
Намерете парк, далеч от бензинови пари. Застанете под някое иглолистно дърво и вдишвайте дълбоко, оп-
итвайки се максимално да задържите дъха си. Най-добре е да застанете под бял бор. Неговите фитонциди 
са с мощно антибактериално действие.  Дните за фитнес, аеробика и танци са: 10, 11, 12, 17, 18 и 19 

май. На 13 и 14 май е добре да консумирате само растителни и зърнени храни. Мюслито и ядките ще 
повишат рязко тонуса ви.

20 май, 5.12 ч., 

Луната е 

в Скорпион 

ПЪЛНОЛУНИЕ

 Пълнолунието настъпва в Скорпион, но Луната навлиза в Стрелец, което означава, че пълната луна 
ще носи характеристиките и на двата знака.  Чувствата ви ще бъдат „загрети“ от горещия Плу-
тон, управляващ Скорпиона, и подсилени от Юпитер. Не се поддавайте на страсти и на агресия.  Точ-
ната фаза на пълнолунието настъпва в Скорпион, което ще ви зареди с магнетизъм и енергия за во-
леви действия. Стрелецът пък ще подхрани амбициите ви, но може и излишно да увеличи тревогите
и съмненията ви.  Днес довършете отдавна започнатото, но без излишно напрежение.  Възможно е
да ви боли глава, да се чувствате напрегнати без причина. Затова отложете трудните задачи за след-
ващия ден.  Преминавайки в Стрелец, Луната може да засили оплакванията от болки в черния дроб и 

жлъчката. Чайовете от глухарче и от салвия са незаменими за профилактика на кръвта и жлъчката.
 Препоръчвам ви да консумирате само бяло пилешко месо и зеленчуци.

ХРАНИ СПОРЕД ЛУНАТА

ВИДОВЕ
При нарастваща Луна (6–20 май) 

ЩЕ ВИ СЕ ПРИЯЖДАТ НА...

При намаляваща Луна 

(1–5, както и 21–31 май) 

ЩЕ ВИ СЕ ПРИЯЖДАТ НА...

Белтъчни храни и плодове 11, 12, 20 2 (след 14.00 ч.), 3, 4 (до 15.00 ч.), 21, 22, 30, 31

Сол и кореноплодни 6 (до 14.20 ч.),13, 14 4 (след 15.00 ч.), 5, 23, 24

Мазни храни 6 (след 14.20 ч.), 7, 8 (до 14.18 ч.), 15, 16, 17 25, 26, 27

Въглехидрати и листни зеленчуци 8 (след 14.03 ч.), 9, 10, 18, 19 1, 2 (до 14.00 ч.), 28, 29

На датите, посочени в таблицата, ще извличате най-полезните вещества от съответния вид храна. Тогава организмът е най-
чувствителен към нея (особено при нарастваща Луна) и ще ви се прияждат точно такива продукти, и то в големи количе-
ства. Но бъдете внимателни, ако имате здравословни проблеми, които се провокират от определени хранителни вещества.

Ако сте хипертоник например, ще се наложи да ограничите солта в „дните на солта“. Ако искате да отслабнете, наложете си на съ-
ответните дати през май да не посягате към упоменатите срещу тях храни.
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ЛУННО РАЗКРАСЯВАНЕ ПРЕЗ МАЙ
ПРОЦЕДУРА ПОДХОДЯЩИ ДАТИ НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗАБЕЛЕЖКА

К
О

С
А

П
од

ст
ри

гв
ан

е

– 8, 9, 10, 27, 28, 29
Подстригана на тези дати, косата ви ще стърчи странно

и ще се омазнява по-бързо.

6 ,7, както и 12–19 – Ако искате косата ви да расте бързо.

2, 3, 4, 30, 31 
както и 21–26

– Ако боядисвате косата си и не искате корените є да израстват бързо.

5, 6 –
Aко имате проблем с кожата на главата. Направете си маска в корените.

Ефектът ще е поразителен.

1, 12, 15, 17, 18,
24, 26, 31

–
Според тибетските вярвания, ако се подстрижете на тези дати, 

ще привлечете богатство, късмет и щастие. Всички ще ви забелязват 
и ще бъдат добри към вас.

Къ
др

ен
е

–
1, 2, 8, 9, 10, 18, 19, 

27, 28, 29
–

13–17, както и 20 – Къдренето ще е най-безвредно и трайно. Прическата ще ви стои добре.

11, 12 –
Луната е в Лъв и къдриците ви ще станат ситни – 

като гривата на лъвица.

Б
оя

ди
св

ан
е – 1, 2, 8, 9, 10, 27, 28, 29 –

13–17 – За да не изгуби косата своя блясък и да не се изтощи от боята.

5, 6, 11, 12, 18,
19, 25, 26

– За интензивно и трайно боядисване на нормални коси.

Е
пи

ла
ци

я
 и

 о
ф

ор
м

ян
е 

на
 в

еж
ди

– 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 28, 29
Датите са неподходящи за скубане на вежди, защото тогава то ще е

много болезнено. Новопоникналите косми ще растат рошави.

– 6–20 Датите са неподходящи за епилация.

3, 4, 5, както и 21–26 – Тези дати са подходящи за оформяне на вежди.

3, 4, 5, както и 21–26 –
Датите са подходящи за механична епилация.
Отскубнатите косми ще растат по-бавно.

21, 22, 23, 24, 25, 26 – Датите са подходящи за епилация с химически средства и за фотоепилация.

К
О

Ж
А

М
ан

ип
ул

ац
ии

 з
а 

пр
об

ле
м

на
 к

ож
а 

(п
ре

м
ах

ва
не

 н
а 

пъ
п-

ки
, п

ет
на

, б
ра

да
ви

ци
 

и 
ле

ку
ва

не
 н

а 
ак

не
)

1–5, както и 21–31 – –

Парна баня
– 6–20 Има опасност да ви останат белези.

1–5, както и 21–31 – –

П
ил

ин
г 

м
ас

ки
 

с 
пл

од
ов

и 
ки

се
ли

ни 3, 4, 11, 12, 20, 21,
22, 30, 31

– –

Д
ъл

бо
ко

 
по

чи
ст

ва
-

щ
и 

м
ас

ки
 

с 
гл

ин
а

5, 6, 13, 14, 23, 24 – –

П
од

хр
ан

ва
-

щ
и 

и 
ов

ла
ж

ня
ва

щ
и 

м
ас

ки

6–20 –
Най-ефективни ще са процедурите на 11, 12, 13, 14 май, 

когато кожата ще има нужда от много влага.

С
пе

ци
ал

ни
 м

ан
и-

пу
ла

ци
и 

с 
ко

ла
ге

н,
 е

ла
ст

ин
 

и 
бо

т
ок

с

6–20 – –

Н
О

К
Т

И Подрязване 
и изпиляване 6–20 – –

Оформяне 
и лакиране

4, 5, 6, 11, 12, 18,
19, 25, 26, 27

– –

М
А

С
А

Ж
И

Ле
че

бн
и,

 
ли

м
ф

од
ре

на
ж

-
ни

 и
 а

нт
иц

ел
у-

ли
т

ни

– 6–20 –

1–5, както и 21–31 – –

Релаксиращи, 
регенериращи – 1– 5, както и 21–31 –

С
А

У
Н

А

1–5, както и 21–31 – Ефектът ще е максимален на 3, 4, 21, 22, 30 и 31 май.
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ПРЕВЪПЛЪЩЕНИЯТА НАВЪПЛЪЩЕНИЯТМеркурий
Ашествие от миналата 

година продължава. „Из-
черпахме“ лунните зоди-

акални превъплъщения. Сега в 
продължение на 12 месеца ще 
спрем вниманието си на пла-
нетата Меркурий и нейните
различни тълкувания в зависи-
мост от разположението є в 
12-те зодиакални знака.
Меркурий е най-малката пла-

нета и се намира много бли-
зо до Слънцето – никога не 
се отдалечава на повече от 
28 градуса от него. Орбита-
та на Меркурий е разположе-
на между Слънцето и Земя-
та и илюстрира символичната 
му функция на посредник. Мер-
курий е римски бог. Но кой-
то е чел старогръцките ми-
тове и легенди, ще разпознае в 
него гръцкия бог Хермес. Рав-
ностойни архетипи се откри-
ват и в други култури. На-
пример откриваме Меркурий в 
египетския Тот, който е бил 
известен още и като бог на 
свещените думи. Подобен архе-
тип има и в нордическата ми-
тология под името Локи. Се-
верноамериканският хитрец, 

съответстващ на Меркурий
(Хермес), е койот, а ескимо-
сите са го наричали Гарвант.
Хермес (Меркурий) има мно-
го роли в гръцката митология.
Той е крадец, магьосник, зана-
ятчия, пратеник на боговете,
богът на границите, на прага,
на търговията, на търговците
и на думите. В астрологията
Меркурий се възприема като
лична планета, управляваща ин-
тимния ни свят. Нещо като
връзка с ядрото на вътреш-

ния ни живот. От гледна точ-
ка на астрологията Меркурий
олицетворява рационалната ми-
съл. Свързан е с усещането ни
за духовна посока (символизира-
на от Слънцето). Умът тряб-
ва да служи на нашите цели,
да улеснява размяната на идеи
между съзнанието и подсъзна-
нието. В астрологията Мерку-
рий управлява процеса на полу-
чаване и изпращане на мисли и
информация, както летящият
херолд (нем., вестител, предве-

стник) в митологията, който
тълкувал волята на Зевс на
смъртните.

НАЙ-ВАЖНОТО, 
КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ 
От разположението на Мер-

курий в личния хороскоп на
човека правим изводи за ха-
рактеристиките на човеш-
кия ум, за начина на мисле-
не, за начина на възприемане и
асимилиране на знанията и за
уменията на общуване. Мер-

стрологичното ни пъте-
в

„ХЕРМЕС, ТИ, КОЙТО ПРЕД ВСИИЧКИИИИ 
ДРУГИ БОГОВЕ СИ НАЙ-ЛЮБИМИИЯТТТТ 
ПРИДРУЖИТЕЛ НА ЧОВЕКА…“

„ИЛЛИИАИАИАДАДАДА““
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курий отговаря за всички ко-
муникативни умения – говоре-
не, писане, пеене, както и за 
обмяната на идеи и информа-
ция. В зависимост от знака, 
в който се намира, той по-
казва какви дарби и таланти 
притежава човекът със съот-
ветния хороскоп. Както и по 
какъв начин този човек ус-
тановява контакти с хора-
та. Меркурий характеризира 
също и отношенията с род-
ните братя и сестри. Той е 
пратеникът на боговете, той 
е посредникът, който улавя 
всичките ни сетивни възприя-
тия. В зависимост от разпо-
ложението му в съответния 
зодиакален знак дава информа-
ция за това, как реагираме на 
гледки, звуци, миризми, вкусо-
ве и осезания. Меркурий е ме-
диаторът между физическото 
ни тяло, мозъка и вътрешна-
та ни природа, от една стра-
на, и външния свят, от дру-
га. В човешкото тяло Мер-
курий влияе на нервната сис-
тема, дробовете (и на целия 
дихателен апарат), ръцете и 
дланите. При нервната систе-
ма планетата посредничи, из-
пращайки сигнали от тялото 
към мозъка. В зодиака Мер-
курий е управител на Близна-
ци и Дева.

МЕРКУРИЙ В ЛЪВ 
Ако иматe Меркурий в Лъв, 

вие сте оптимистите на зо-
диака. Вашите мисли се сгря-
ващи пламъци в зимен ден, но-
сещи жизнерадост на самот-
ните и угнетените. �Роде-
ните с Меркурий в Лъв са 
топлосърдечни и одухотворе-
ни. �Убедителни са във все-
ки вид обществена дейност. 
� Блестящи оратори са – 

техните думи могат да бъ-

дат източник на вдъхнове-
ние и сила, те даряват вяра
и излъчват смелост. Техните
мисли са съсредоточени вър-
ху вдъхновението и творчес-
твото. �Те имат много сил-
но изразено въображение, кое-
то стои в основата на твор-
ческата им мисъл.

�ХОРАТА С МЕРКУРИЙ В ЛЪВ 
ОБЩУВАТ С ДРАМАТИЧЕН УСЕТ, 
ГОРДОСТ И САМОУВЕРЕНОСТ, ТЯХНО-
ТО ПОВЕДЕНИЕ Е ВЕЛИЧЕСТВЕНО. 

�От тези хора излизат пре-
красни актьори, както и пре-
подаватели. Трябва да се пред-
пазват все пак от прекомер-
ната грандомания, показност,
гордост и самоувереност, ко-
ито обикновено ги спохож-
дат, щом се окажат в цен-
търа на вниманието и „про-
жекторите“.

� ОТРИЦАТЕЛНИТЕ ИМ ХАРАКТЕРИС-
ТИКИ СА САМОВЛЮБЕНОСТ И САМОХ-
ВАЛСТВО. �ЗА ДА УЧИ И ВЪЗПРИ-
ЕМА БЪРЗО, НА ЧОВЕК С МЕРКУРИЙ 
В ЛЪВ ТРЯБВА ДА МУ БЪДЕ ДАДЕ-
НА „ГЛАВНАТА“ РОЛЯ, ДА БЪДЕ ПРИ-
ЗНАТ ЗА АВТОРИТЕТ, ДА МУ ПОКА-
ЖАТ, ЧЕ СЕ ВЪЗХИЩАВАТ ОТ УМА МУ.

Лъвът е огнен, кардинален
знак, това е чист концент-
риран дух, а Меркурий в Лъв
ражда духовно могъщи пред-
ставители. � Ако мислят 
много силно за нещо, тези
хора могат да го осъщест-
вят! Ако изпитват към вас
отрицателни чувства и мис-
ли, дори и вие самите да не
го знаете, изведнъж ще започ-
нете да се чувствате нелов-
ко около тях. Колкото и да
се мъчите да постъпите пра-
вилно, накрая пак ще се слу-
чи нещо, което да ги обиди, а
вие да се провалите. 

�ХОРАТА С МЕРКУРИЙ В ЛЪВ 
ИМАТ МНОГО ОСТЪР УМ, ДУХОВНИ 
ИНТЕРЕСИ, НО И ПРЕКАЛЕНО ВИСОКО 
САМОЧУВСТВИЕ, КАКТО И ВОЛЯ ДА 
СЕ НАЛАГАТ. ТРЯБВА ДА ИМ СЕ ПРИ-
ЗНАЕ, ЧЕ В ПОВЕЧЕТО СЛУЧАИ УСПЯ-
ВАТ ДА НАКАРАТ ОКОЛНИТЕ ДА ПО-
ВЯРВАТ, ЧЕ ТЯХНАТА ВЕРСИЯ Е НАЙ-
ВЯРНАТА!

�Меркурий в Лъв има склон-
ност да поукрасява истината,
но не, за да излъже, а прос-
то, за да стане историята
по-занимателна. Все пак не
трябва да забравяме, че зна-
кът Лъв е много артистичен
и със силно вродено чувство
за драматизиране. Не трябва
да им се сърдите, те го пра-
вят несъзнателно! �Прите-
жателите на такъв Мерку-
рий са мечтатели и идеалис-
ти, романтичните връзки за-
емат голяма част от тяхно-
то съзнание.

�НОСИТЕЛИ СА НА ВРОДЕНА 
ИЗТЪНЧЕНОСТ И ДОСТОЙНСТВО, 
МНОГО ОБИЧАТ ДА ПРАВЯТ 
ВПЕЧАТЛЕНИЕ НА ОКОЛНИТЕ.

Обичат да ги считат за ав-
торитети в тяхната област.
�Без проблем решават всич-

ките си проблеми, но често
подробностите им убягват.
Понякога реагират със закъс-
нение, но не защото са глу-
пави, а просто защото не са
заинтересовани.

�МНОГО ЧЕСТО СА ЗАЕТИ СЪС СА-
МИТЕ СЕБЕ СИ ИЛИ С ТОВА, КАКВО 
ВПЕЧАТЛЕНИЕ ПРАВЯТ НА ОКОЛНИ-
ТЕ. ТОВА, НА КОЕТО ТРЯБВА ДА СЕ 
НАУЧАТ, Е ДА ВЪЗПРИЕМАТ ПО-ОС-
ЪЗНАТО ВЪНШНИЯ СВЯТ, ДА РАЗВИ-
ВАТ СПОСОБНОСТИТЕ СИ, А НЕ САМО 
ДА СА ЗАЕТИ ДА СЛУШАТ СОБСТВЕ-
НИЯ СИ ГЛАС!

� Тези хора обикновено са
много амбициозни, много доб-

ре се реализират в театъра,
изящните изкуства, образова-
нието и фондовите сделки.

АЛГОРИТЪМ ЗА 
РАЗПОЗНАВАНЕ НА ЧОВЕК 

С МЕРКУРИЙ В ЛЪВ
�Представя себе си като

незаменим, впечатляващ, за-
нимателен, възбуждащ инте-
реса, вниманието и уважени-
ето на околните събеседник.
�Изразява се гръмко и недо-

обмислено – преувеличава, до-
украсява, използва силни думи,
подсилва моменти и качества,
които привличат внимание и
провокират желаната реакция.
�Представя се пръв, стои ви-

наги в центъра на „изпълне-
нието“, неговата гледна точ-
ка е единствената възмож-
на и обяснима (проявява го-
ляма пристрастност). Мно-
го често ще чуете от уста-
та му „Аз това, аз онова“.
�Влива във всяка ситуация

нова и подходяща емоция, за
да подчертае важността и си-
лата на собствената си „роля“
– всяка реакция от страна
на събеседниците е потвърж-
дение за важността на ли-
чността му, за неговата ком-
петентност и неотразимост.
�Иска да бъде изслушан, да

му се обръща винаги специално
внимание, да не дели времето си
за изява с други „конкуренти“.
�Не чува и не приема чуждо

мнение, което не се отнася за
него за или нещата, които го
интересуват в дадения момент.
�Не понася да го прекъсват,

да го претупват, както и опи-
тите да го „отрязват“ и под-
ценяват. Защото смята че не-
говата личност е изключител-
но значима.

От разположението на Меркурий в личния хороскоп на човека правим изводи за характеристиките на човешкия ум, за начина на мислене, възприемане и асими-

лиране на знанията. Меркурий отговаря за всички комуникативни умения – говорене, писане, пеене, както и за обмена на идеи и информация. В зависимост от 

зодиакалния знак, в който се намира, той показва какви дарби и таланти притежава човекът. Тази информация ще ви помогне да разберете и да възприе-
мете по-добре самите себе си. Не е нужно да подражавате, не позволявайте да ви упрекват, че нямате едни или други качества на характера. Оцене-
те самите себе си такива, каквито сте, и се отнасяйте с нужното уважение към вашата уникална личност. Ако не знаете в кой знак се намира вашият 

рожден Меркурий, изпратете на имейла на редакцията – redakciabela@cablebg.net – името, датата и часа си на раждане (по възможност да е точен до мину-

ти). Добре би било да посочите и града, в който сте родени, точния си имейл (или стационарния си телефон). Или пък напишете всичко това в писмо до БЕЛА 

(1124 София, ул. „Загоре“ 4, ет. 2). Ще ви отговоря колкото е възможно по-бързо. Можете да оставите и номера на мобилния си телефон, за да ви пусна есемес. 

Става по-бързо☺.                                                                                                                                                                                                 Ваша МИШЕЛ 
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КРАТКА АСТРОВИЗИТКА
Слънце – в Риби

Асцедент (описва нейната 
визия, навици и всичко оно-

ва, което е видно на пръв 
поглед) – във Водолей

Десцедент (описва нейните
партньори и читателска-
та є аудитория) – в Лъв

Луна – в Скорпион
Меркурий – във Водолей

Венера – в Козирог
Марс – в Риби

Юпитер – в Риби
Сатурн – в Овен

Уран – във Водолей
Нептун – във Водолей
Плутон – в Стрелец

В астрокартата на БЕЛА
водната стихия е доминира-
ща – Слънцето, Луната, Марс 
и Юпитер се намират във 
водни знаци, което я прави 
много чувствена и реагент-
на (бързо откликва на външни 
въздействия).

КАК СЕ 
ТЪЛКУВА

СЛЪНЦЕ В РИБИ

Когато БЕЛА се е роди-
ла, Слънцето – най-важната 
планета във всеки хороскоп 
– тъкмо е навлязло в зна-
ка Риби. Затова БЕЛА е ин-
туитивна, деликатна, с усет 
към красотата и изкуството, 
нежна и отговаряща с разби-
ране и любов. Нейният усет 
към красиви и приказни свето-
ве я „мотивира“ всеки път да 
„публикува“ на своите стра-
ници материали за новостите 

в модата, козметиката и ди-
зайна. И да обсъжда с чита-
телите много наболели емоци-
онални и психологически теми.
Рибите се управляват от ви-
сшата планета Нептун и по
тази причина много обичат да
говорят за чувства, да ре-
шават психологически казу-
си. Нептун е и планетата на
психологията и психоанализа-
та – вероятно затова БЕЛА
винаги отговаря компетентно
и загрижено на запитванията
в рубриката „Твоя Мира“, ко-

ято е една от любимите на
читателите. Управляващата
планета на Риби – Нептун, е
и интуиция, затова БЕЛА ус-
пява да долови потребности-
те и интересите на своите
читатели и да им поднася ви-
наги онова, което се възприе-
ма най-добре от тях.

АСЦЕДЕНТ 
ВЪВ ВОДОЛЕЙ

Той я прави оригинална, съ-
временна, винаги ориентирана
към новото. Асцедентът є се

управлява от най-свободолю-
бивата планета Уран. Това е
и планетата на висшия раз-
ум, на озарението и вдъхно-
вението. Всичко това допри-
нася за откритото, приятел-
ско излъчване на списание-
то. БЕЛА притежава подви-
жен ум, изявени интелекту-
ални способности и има ин-
тереси към наука, изкуство и
литература. 
Силата на БЕЛА винаги ще

бъде в оригиналната є мисъл,
в свежия є дизайн, както и
в прилагането на новите тех-
нологии и на визии, характер-
ни за съвремието ни. В под-
крепа на казаното, скоро чи-
тателите ще могат да общу-
ват с любимото си списание
и чрез интернет, като посе-
щават нейния нов сайт. 

МЕРКУРИЙ 
ВЪВ ВОДОЛЕЙ

Меркурий е планетата на
комуникацията, речта и пис-
меното слово, на начина на
мислене и общуване. В астро-
картата на БЕЛА той се на-
мира във Водолей, малко пре-
ди Слънцето. В астрологията
подобно разположение се на-
рича Утринен Меркурий, кое-
то дарява притежателя му с
бърза мисъл, светкавични ре-
акции и прогресивен подход.
Това разположение на Мерку-
рий дарява БЕЛА с оригинал-
на и абстрактна мисъл и от-
лични способности за логиче-
ски анализ. Писането и „го-
воренето“ є се удават с ле-
кота. Силата на тази плане-
та се подчертава и от ней-

БЕЛА Е ЗОДИЯ РИБИ

Б
ЕЛА стана на 10 години. Тя също си има рожден ден, 
както и личен хорскоп. Списанието е родено на 19
февруари 1998 г. рано сутринта. Като всяко „живо“
същество, и БЕЛА е с характерна съдба и характер.

Читателите вече са успели да разгадаят нейните недостатъ-

ци, способности и заложби, защото всеки месец общуват с
нея. Затова, описвайки нейния характер по хороскоп, едва ли
ще ви кажем нещо ново. По-скоро ще ви представим как изя-
вените характеристики на БЕЛА се обуславят от планетите
и знаците, разположени в нейната астрокарта.
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ото разположение в близост 
о асцедента є и в близост 
о нейното Слънце.
От разположението на Мер-
урий във Водолей (знака, под 
ойто е и астрологията), по-
азва и „Бела“ за какво оби-
а да „говори“ в свободно-
то си време – за астрология! 
Не е случаен фактът, че в 
„Бела“ има голямо приложение 
за астрология – „Астронави-
гатор“! Нейният интерес към 
астрологията и окултизма се 
определя и от асцедента є 
във Водолей, както и от Лу-
ната є в Скорпион.

ЛУНА 
В СКОРПИОН

Тя прави БЕЛА силно въз-
приемчива и много емоционал-
на. С такава Луна тя прите-
жава самоувереност и воля за 
постигане на успех, независи-
мо колко усилен труд трябва 
да положи. БЕЛА е задълбоче-
на и проницателна, има склон-
ност да се впуска в непозна-
ти области. Такава Луна е и 
много ревнива и много сексу-
ална – това е една от причи-
ните на страниците на спи-
санието много често да при-
съства темата за секса! 
Генерално погледнато, Скор-

пионската енергия присъства 
много отчетливо в хороско-
па на БЕЛА, защото Плутон, 
планетата, управляваща Скор-
пиона, се намира в много клю-
чова позиция в астрокарта-
та є. Плутон е мощна, воле-
ва планета, която дава много 
сила и способности за печеле-
не на популярност и управле-
ние на големи групи от хора. 
Венера, планетата на любо-

вта, красотата и изкуство-
то, взаимодейства хармонич-
но с Луната (това са адап-
тацията, интуицията, еже-
дневието и волята за оцеля-
ване) в Скорпион и с Марс 
(това е воля за действие и 
активност) в Риби в хороско-
па на БЕЛА. Това прави БЕЛА
чувствена и привързваща се, 
милосърдна и състрадателна. 
Тя обича да си „изяснява“ от-
ношенията и да „дава“ сърце-

то си напълно безрезервно, но
след като се е убедила в чув-
ствата на отсрещната стра-
на! Тя се притегля от тайн-
ственото и от дълбокия сми-
съл на живота и любовта.
Понякога е твърде директна 

и откровена в преценките си
и обича да скандализира със
своето еманципирано отноше-
ние към живота.

МЕДИУМ ЦЕЛИ

Показател за социалната за-
дача на „Бела“, нейните стре-
межи и успехи ни показва най-
високата точка от хороскопа
є – това е Медиум цели, кой-
то се намира в Стрелец. Тази
ключова позиция във всеки
един хороскоп показва профе-
сията, кариерата и репутаци-
ята на притежателя на кар-
тата, неговата посока за раз-
витие и утвърждаване в об-
щественото пространство.
Тази позиция е изключител-

но благоприятна за списани-
ето, защото Стрелецът за-
режда със стремеж към раз-
витие, разширяване и утвър-
ждаване. Стрелецът е знак,
ориентиран към далечни хори-
зонти, към големи изяви. Той
определя БЕЛА като весела, 
открита и дружелюбна, мно-
го общителна и толерантна
към различни философии и ре-
лигии. Разположението на зна-
ка Стрелец дава чудесна въз-
можност на БЕЛА да се изя-
вява чрез писане и чрез слово,
дарява я с енергия, жизненост
и много оптимизъм. БЕЛА ви-
наги ще е склонна да експери-
ментира, да открива нови ру-
брики и нови приложения за
читателите си.

СТЕЛИУМ

Планетата, която управлява 
Стрелеца – Юпитер, пък се
намира в първи дом на хорос-
копа на „Бела“, много близо до
Слънцето (самата същност на
БЕЛА), и заедно с Меркурий 
в близост създава една много
силна позиция за изява на ней-
ната същност. Цялото това
струпване на планети (стели-
ум) се намира в 1 дом, което

я дарява с жизненост, устой-
чивост, просперитет и жела-
ние за развиване на нейната
същност! 

ДОМЪТ, 
КОЙТО ОТГОВАРЯ 

ЗА ИЗЯВИТЕ Є
В хороскопа на БЕЛА зоната

(астрологичното название е
дом), който отговаря за ней-
ната изява пред публика, чи-
татели и партньори, както и
за общуването є с аудитори-
ята, се владее от зодиакал-
ния знак Лъв. Затова БЕЛА
е толкова царствена, бляскава
и великодушна. Тя обича жи-
вота и забавленията, умее да
бъде добър приятел и събесед-
ник и да забавлява. 
Знакът Лъв, който никога

не остава незабелязан, при-
съства на много ключова по-
зиция в картата на БЕЛА и
я прави бляскава, очаровател-
на и много красива. Затова
въпреки голямото изобилие на
пазара на списания БЕЛА си
има своето достойно място.
Лъвът се управлява от Слън-
цето – това е най-яркото не-
бесно светило – източник на
живот, сила, жизненост и оп-
тимизъм. Точно тази енергия
се предава и в начина на об-
щуване на БЕЛА с читатели-
те и аудиторията.

ТЕНДЕНЦИИ 
ЗА РАЗВИТИЕ

ТЯ Е ОЩЕ ТВЪРДЕ

МАЛКА

Сега, след десет години на
пазара, БЕЛА се държи гордо
изправена и доказва, че има
силите и амбицията да про-
дължи смело напред, да бъде
все така приятелски настрое-
на към читателите си, разби-
раща ги и развиваща се според
техните предпочитания. По-
гледнато чисто астрологично,
от позицията на т. нар. въз-
растовата астрология, БЕЛА
е още твърде „малка“, за да
разгърне изцяло потенциала
си. Трябва да навърши поне 12
години, за да можем да кажем,

че все пак сме започнали да я
опознаваме в целия є блясък.
Това означава, че приятните
изненади и хубавите мигове с
нея тепърва предстоят. 

ОБЗЕТА Е 
ОТ ЖЕЛАНИЕ 

ЗА ОБНОВЛЕНИЕ

В момента БЕЛА гори от
желание за обновление и гене-
рира нови сили. Това се опре-
деля от движението на Про-
гресивната Луна (прогнос-
тичен метод в астрология-
та), която се намира в Овен,
и във 2-ри дом (дома, кой-
то отговаря за енергийното
и здравословното състояние).
Сега тази Луна започва нов
цикъл от своето развитие,
Овенът символизира новата
обновяваща енергия, рязкото
активиране и регенериране на
енергийния потенциал, новия
жизнен цикъл и придобиване-
то на нов енергиен импулс за
раждане на нови идеи. Засега
това ще е един нежен пред-
вестник на голямото раздви-
жване и разширение в разви-
тието на БЕЛА, когато след
около година планетата на ус-
пеха, късмета, просперитета
и благодетелите – Юпитер
(тя е много важна в карта-
та, защото управлява сфера-
та на нейния социален напре-
дък – Медиум цели), застане
на асцедента на БЕЛА и запо-
чне да се движи през нейния
първи дом.

КАРМАТА НА БЕЛА
в това нейно „прераждане“ е
да напрупа опитности в об-
щуването с другите, да умее
да гради устойчиви партньор-
ства в среда на добронамере-
ност и дипломатичност. Тя
трябва да бъде максимално
грижлива и рационална, под-
редена и целенасочена, трябва
да преодолява заблуди и илю-
зии. Всичко, което е свърза-
но със здравната тематика,
както с диети и здравословен
начин на живот – ще бъде
в хармония с нейните цели и
задачи.

МИШЕЛ
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ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ
ВОДОРАВНО:
Весели празници. Об. Ръсел (Бъртран). Орден. Едуа. Амбалаж. Дас (Читаранджан). Аронт. Ао. „Яница“. Икрам. ИНРА. Ора. Инах. Иго. Зов. Рок. Тикер. Нягул. Ово. Ев.

Арак. „Рено“. Де Ниро (Робърт). Метал. Фет (Афанасий). Немо. Цев. „Те“. Ад. Ало. Бел. Титла. Атлас. „Елза“. Аир. Им. Октод. Длан. Итка. Мезе. Диорит. Мор. Ми-

нор. Латина. Ени. Лин. Данов (Христо). Сименон (Жорж). Раса. Отец. Радика.

ОТВЕСНО:
Германия. Ефект. Емир. Събор. Ганев (Любомир). Лозина. Реса. Азурит. Бакен. Леля. Олар (Алфонс). Тест. Ода. Миланов (Асен). Котел. Одра. Жир. „Еди“. Но. АРО. 

Цар. Олот. Арда. Здраве. Езда. Ик. Алит. Несин (Азис). „Атис“. Син. Катод. Натан (Жак). Нир. Архив. Медии. „Мама“. Сиера. Корем. Трио. Ед (Емил). Домие (Оноре). 

„Етоал“. Трени. Хоун (Голди). Грена. Лаик. Нок. Батко. „Волво“. Малина. 

години

10
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