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Здраве Тези удивителни храни Есенен грим
Биологичният часовник
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Скариди с къри и грах
стр. 9

с Митко Дамов
стр. 11

Есен 2009

Снимки: Александър Нишков

Тенденции в цветовете
Абсолютното черно доминира
в колекцийте на законодателите на световната мода, но не
изчерпва палитрата на цветовете за есента и за зимата.
Появява се сивото с богат арсенал от нюанси. Кафявото и
пастелните тонове също прокарват своя път в сивотата
на всекидневието. Синьото
и зеленото присъстват пестеливо, не са на преден план,
както през пролетта. Марк
Джейкъбс например, за нищо
на света не би пропуснал да
наложи любимите си неонови
цветове. Някои предпочитат
червено, други остават верни
на черно-белите комбинации,
като Шанел.

Деси Бакърджиева
Кройки на
моделите

Обичате ли да плетете?

на стр. 13

Блузка
с прилеп ръкав
Ретро шапка

стр. 15

Тенденции при аксесоарите
Дизайнерите скриха бижутата в кутиите в очакване на
по-стабилна икономическа обстановка. За сметка на това
извадиха ръкавиците, сред
които изпъкват тези с размер
3/4 и ръкавиците без пръсти.
Хитови при обувките са ботите до глезена, ботушите над
коляното и сандалите с много
каишки, обути върху чорап.
Чантите тип портмоне се
опитват да изместят големите пазарски торби, които
все още се ширят наред с чантите със синджир и чаните с
къси дръжки /носени на ръка, а
не през рамо/.
Кожените колани - тесни и
дискретни, при облекла с високи рамене, които са големи
и демонстрират власт или
широки – украсени с панделки,
тесни коланчета с катарами
отгоре, верижки...

на стр.14

интериор & eкстериор

Есенна модна палитра в интериора
Морско синьо и небесно
синьо са само някои от нюансите, които изразяват
желанието ни да живеем на
по-зелена планета.
През последните години различните нюанси на
зеленото символизират
екологичния начин на живот и доближават до природата

стр. 10

Чорапогащи на цветя
и този сезон
И тази есен големите дизайнери и марки предлагат чорапогащи и клинове с рисунки на
цветя - рози, приказни цветя
или просто преплитане на
геометрични фигури. Официалните дори са с апликации на
камъни Сваровски. Изключително са актуални ¾ чорапите. По –авангардните дами ги
носят и като допълнение към
официален тоалет.
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Бижутерия Прага: красота,
изящество
и
богатство
Модна линия есен-зима 2009/ 2010 г.

възвръща ореола на етнобижутата
„Истински елегантна е само тази жена,
която умее да носи бижута” Пиер Карден

Тази есен световните модни дизайнери обявяват завръщането на
етно-бижутата. Като основни материали се използват глина, камък, кожа,
дърво, метал, комбинации с текстилни ленти и медальони от кости с различни мотиви. Налагат се големите
украшения, както и комбинация от
множество бижута.
В новите есенно-зимни колекции пре-

обладават модерните млечно-сиво,
тигрово-жълто, както тюркоазеносиньото,
нефритено-зеленото,
коралово-червеното и, разбира се,
класическите съчетания и нюанси от
черно и бяло.
Сребърните бижута изместват
златните през новия сезон не само заради стагнацията в световната икономика, но и заради добрата податливост на обработка на този метал,
така, че бижутата от сребро имат
много красив блясък.
И в тазгодишните си колекции, представени на модните подиуми в Париж
и Милано, чешките дизайнери са се
придържали към своята основна концепция,. че дизайнът на бижутата
трябва напълно да съответства на
характера и духа на времето и едновременно с това бижутата да бъдат
направени от материали, които да са
качествени и трайни. Тези качества се
отнасят, както за традиционно чешката световноизвестна имитационна
бижутерия – под марката Jablonex,
така и за златните и сребърните изделия с уникалния чешки гранат - Granat
Turnov, единственият камък, който се
намира само на територията на Чехия.
Чешката бижутерия има своите
стари, вековни традиции.
Още през 17 век производството
на стъкло в Северна Чехия е станало
основа за развитието на бижутерното производство в района на Йезерските планини. През 19 век продукцията на чешките бижутери проникнала
на пазарите на Китай, Индия и Африка.
Тя имала и голяма популярност в Европа заради ръчната работа с отлично
качество, ниските цени и дизайна,
който се сменял в зависимост от изискванията на модата. Бижутерията
от гр. Яблонец /чието име носи и бижутерната марка Jablonex /съставлявала

90 процента от целия износ на стъкло
от Австро-Унгарската империя.
Днес Jablonex group доставя своята
продукция в повече от 90 страни по
света, има 12 собствени представителства извън Чехия и широка мрежа
от представителства в 42 страни по
света.
Един от станалите за чешките майстори традиционни модели са би-

жутата от Страс /известни още
като „щтрас”/, блестяща имитация
на диамантите и скъпоценните камъни. През 18 век един от най-големите
европейски бижутери, имитиращи
диаманти и скъпоценни камъни е бил
французинът Жорж Фредерик Страс.
Оттогава в негова чест бижутата
имитации на скъпоценни камъни се наричат Страс.
Интересно е да узнаем, че първият производител на стъклена и
кристална бижутерия е Даниел
Сваровски.
Малцина знаят, че нашумелият тиролски предприемач е от чешки произход
и е роден през 1862 г. в планините на
Бохемия. Благодарение на него така
наречената имитационна бижутерия
започва да се смята за символ на изящество, красота и богатство. Нещо
повече – колекциите висша мода се
възприемат като истински произведения на изкуството.
Чешкият гранат отдавна заема
своето изключително място по отношение на другите природни камъни,
преди всичко благодарение на своя
прекрасен червен цвят и уникалното
отразяване на светлината. Това е
единственият камък, който се намира
само на територията на Чехия.
Гранатът се е смятал за свещен
камък. Първите сведения за лечебните свойства на този камък датират
от времето на императора Рудолф ІІ,
който е бил голям поклонник на чешкия
гранат и е имал в своята колекция няколко уникални екземпляра. Още тогава се утвърждавало, че чешкия гранат
има изключителни лечебни свойства,
като подпомага имунната защита,
придава повече жизнени сили, подобрява душевното равновесие и създава
усещане за щастие на неговите притежатели. Постепенно с времето
Чешкият гранат и всички скъпоцен-

ности, направени с този камък, са
ставали все по-популярни далече извън
границите на Чехия. Бижута от гранат са притежавали всички европейски
и източни кралски фамилии – императора на Австро-Унгария Франц Йосиф
и съпругата му Сиси, руската императрица Екатерина ІІ /Велика/, съпругата
на Александър І - Елизавета, кралската
английска фамилия, включително и се-

гашната кралица на Великобритания
Елизабет ІІ, кралицата на Белгия и мн.
др. Красотата и уникалните свойства
на „свещения камък” покорили и папа
Йоан Павел ІІ, композитора Бедржих
Сметана и Волфганг фон Гьоте, който
подарил на своята любима – 19- годишната Улрика фон Леветцов комплект,
включващ в себе си 448 едри шлифовани граната. / Тайната на шлифоването на граната се състои в това, че
горната повърхност се фаситира с 32
страни, а долната с 24 страни./
Нашите съвременници, Ани Жирардо,
Клаудия Шифър и Кевин Костнър безпрекословно вярват в силата на този
камък и притежават в колекциите си
бижута и амулети от гранат.

Бижутата от гранат са получавали
престижните награди Grand Prix на
световните изложения в Париж, Виена, Барселона, Лондон, Монреал, Брюксел, Осака и, разбира се – Прага.
Поради своята голяма популярност
чешките скъпоценности от гранат
често пъти се фалшифицират и на
чешкия пазар се предлагат като „Чешки гранат”. Ако вие искате да закупи-

те оригинално изделие от гранат, то
изисквайте от продавача специалния
сертификат на производителя или на
сертифицирания продавач. Изделията
от гранат винаги са маркирани с пробата G, G1.
Цялата палитра от бижутерия
може да бъде намерена в
„БИЖУТЕРИЯ ПРАГА”,
на ул. Хан Крум № 15 /малките
пет кьошета/.
Официален вносител и
представител за България е
фирма „Анита 97” ООД. Повече
информация може да получите на:
www.bizuteriabg.com
www.anita97.com

Марковите чорапогащи можете да
намерите в магазините в цялата страна.
За заявки на едро и продажби на дребно –
от официалния представител на
италианско бельо и чорапогащи с марките
Franzoni и Bellissima
София, Младост 1 - срещу пазара,
бл. 47, вх.Б, партера,
gsm: 0888 681 867

колекция Дева

„Настъпваща есен” представена от
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Десислава Бакърджиева

Редове на

дизайнерките

Пола тип „балон - изработена е от
жакард. Полата е с хастар. Коланът
при талията и допълнителните коланчета при дължината на полата,
както и филетките на задното
джобче са изработени от тафта. Полата може да комбинирате
с представените от нас модели
на сако, елече или блуза с шал яка,
която би могла да бъде и с дъльг
ръкав. Тя може да се носи както с
официални обувки, така и с високи
елегантни ботуши.

Панталон - изработен е от тафта.
Прибран е в долната част на крачолите с пенсове, които му дават
известно обемиране.На снимката
панталонът е показан с коланче,
прибиращ крачола по крака, но ако
желаете може да го завършите с
краен тегел.С копринена блузка или
риза е подходящ както за делови
срещи, така и за вечерна сбирка или
спектакъл, особено ако го допълните с вталено сако и шал тип панделка.
Шорти балонче - изработени са
от тафта, като от вътрешната
страна на колана (насрещната мостра) е изработен от жакард на
цветя, за да допринесе за малко настроение в мрачното всекидневие.
В допълнение от фигурални дълги
чорапи, клин или плътен чорапогащник, съчетан или с елегантни
ботуши, или с подходящи обувки,
би било не само спортно елегантно,
но и леко закачливо. В страничните
цепки на крачолите
може да добавите малки ципчета,
актуални за този сезон.
Мини елече - изработено от жакард, при ръкавните извивки сме
използвали тафта. Елечето може
да комбинирате с показаните наши
модели: както с дългия, така и с
късия панталон, полата, блузката с
шал яка, а защо не и със сакото при
по-хладни вечери.
Блуза - изработена от копринен шифон с акцент голяма панделка-шал
около врата.Подходяща за слънчевите есенни дни, както за официални случаи, така и за всекидневието,
комбинирана дори и с дънков или
кожен панталон, тя ще ви придаде
изискана женственост и шик.
Сако - изработено от тафта, силно вталено и много женствено,
както за работа, така и за срещи с
приятели, за някой хубав повод. Сакото се съчетава съвършено добре
с всички модели, представени от
нас. Ако желаете, може да носите
сакото и с ръкави 7/8, като само
прегънете дължината на ръкава с
декоративния маншет навън, изработен от жакард на цветя.
Разбира се, вие ще си ушиете облеклата с предпочитан от вас
текстил и цветова гама. И точно
това ще направи вашите дрехи
уникални. Очакваме ваши снимки с
ушити по нашите кройки облекла.
Най-сполучливите ще бъдат публикувани и наградени.
Желаем ви успешен сезон и много слънчеви дни през „циганското
лято”- както в метеорологичното
време, така и в сърцата ви.
Дизайнерско-конструкторски екип
на „Дева”
Светла Димитрова, Живка Кънева,
Гергана Димитрова

Моделита са ушити с текстил
от фирма “Лацовски”

Чорапи: Franzoni
Снимки: Александър Нишков

Мили приятелки,
Есенната ни колекция е разработена в 4 теми. Днес ви представяме
първата – „Настъпваща есен”. Тя
е провокативна, излъчваща едновременно страст, загадъчност,
строгост, но и топлина и нежна
женственост.
Решихме в този брой да ви представим идеи и кройки за осем модела,
които в зависимост от комбинациите помежду им могат да изградят
основата на есенния ви гардероб.
Ние ги обединихме в две теми: бизнес тема - от пола с висока талия
и панталон, вталено сако, блуза с
шал яка, рокля-тип балон и спортно
елегантна тема - къси панталонки,
елече, сако, обслужващо и двете
теми.
Роклята тип „балон” е по идея на
младата дизайнерка Михаела Жекова, участничка в нашия конкурс,
която завърши мода и модни комуникации в английския университет
Southampton Solent University и работи в Англия. Самата авторка нарича своето произведение „Радост”.
Роклята е изработена от жакард,
но може и от плътна коприна и е с
хастар Ръкавните извивки, филетките на задното джобче, гарнитурата в долната част на роклята
или т.нар. коланче са изпълнени от
тафта. Роклята може да се носи
както с официални обувки, така и
с високи елегантни ботуши. Можете да я комбинирате с актуалните
дълги ръкавици или с гривни.
По тази кройка можете с подходящ текстил, например букле, да
си ушиете и сукман за по-хладните
дни, който да носите с поло или
риза с дълъг ръкав.Подходяща е за
стандартна фигура и фигура с обеми в бедрата и ханша.
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“ЕКСТРАВАГАНТНА ЗИМА”

Колекция есен/зима 09-10 на модна къща “ЖЕНИ СТИЛ”

”Екстравагантна зима” е името на новата ми колекция
- сподели Евгения Живкова, - тъй като чрез тези облекла
през есенно-зимния сезон жените ще излъчват увереност
и ще са секси, без да парадират с това. Същевременно
жените, облечени от „Жени стил”, ще заявят себе си пред
света с новата си различна визия и ще изглеждат по-смели
и самостоятелни. Произведенията ми са адресирани към
онези жени, които държат на своята фигура и полагат постоянни грижи за нейната перфектност. Това са жените,
които съумяват да съхранят момичешкото в себе си, да
опазят своя младежкия дух. Надявам се есенно-зимната ми
колекция да позволи на модерната жена да подчертае още
по-категорично своята женственост, емоционалност и
активност”.
Колекцията е съставена от 55 облекла, разпределени в 10
взаимно свързани теми. Силуетът на облеклата включва
сака и палта с обем в горната част при раменете; също
и вталени, свободно падащи и разкроени сака и палта. Акценти при тях са асиметрията и удължаването в задната
част. В колекцията присъстват и класическите сака с ревери, съчетани с различни материи и изработени с декоративни тегели.
Характерно за роклите е богатото разнообразие от кройки:
освен класическата права рокля, доминират наборите и чупките. Модерни са срезовете в талията, ръкавите и в други

Фото: Мони Франсес

важни части на облеклото. В някои от моделите дължините
са над коляното, но са актуални и други решения – под и около коляното. Налагат се и роклите – сукмани.
Освен традиционните прави дълги панталони, на мода идват панталоните с дължини около и над коляното, наподобяващи бермуди.
Официалната тема в колекцията „Екстравагантна зима”
включва дълги черни рокли от тафта, шифон и платове с
мъниста.
Модните новости за сезона са големите обемни рамене,
както и асиметричните разкроени палта и рокли.
Оригинални акценти в колекцията са биетата, рюшовете,
нервюрите и циповете. Десените са разнообразни - с абстрактни и флорални мотиви, с геометрични фигури или
дюс. Цветовата палитра включва черно, сиво, бяло, лилаво
и електриково синьо. Актуалните материи за сезона са:
вълна, студена вълна, трико, тафта, промазани тъкани,
букле, платове с мъниста и пайети и фабрично намачкани
платове.
Облеклата от новата колекция на модна къща „Жени стил”
бяха представени от едни от водещите топмодели на “Визаж модел груп”, както и от 14-годишната дъщеря на г-жа
Живкова - Андреа Стефанова. Прическите бяха дело на екип
на Тодор Тошев, за грима се погрижи екипът на Кирил Чалъков.

галерия Дева
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Есенна живописна изложба
„Арт галерия Кирил Божков”, представя: “Есенна изложба” – живопис от 01.10.2009 до 31.10.2009 г.

Кирил Божков
Експозицията включва творби на художника Кирил Божков.
Авторът има зад гърба си над 30 самостоятелни изложби и над 150 участия в общи експозиции и конкурси в
страната и в чужбина, илюстрирал е няколко стихосбирки.
Творческата си работа умело съчетава с преподавателска,
като главен асистент в катедра Живопис на Националната
удожествена академия. Съавтор и съизпълнител е на проекта „Арт галерия Кирил Божков”. Участва, като дарител
в редица благотворителни прояви за подпомагане на деца в
неравностойно положение. В настоящата „Есенна изложба”
произведенията „Бряг”, „Фауна”, „Свита”, „У дома”, „Есен” и
„Дните”, са сред картините, изобразяващи творческите
възгледи на автора, пречупени през призмата на есенното
многообразие и плодовитост. Привлекателни голи изкусителки, спокойни есенни пейзажи и дълбоко-философски композиции от образи, връщат въображението към отминалите летни дни, към оранжево-златните лъчи на слънцето,
отпечатали себе си чрез есента – сезона за равносметка
и ново начало, сезона за събиране на плодовете от целогодишния труд.
«Арт Галерия Кирил Божков»
Ул. Славянска 35, София, www.bozhkovgallery.dir.bg
Кирил Божков за есента на живота
Есента е деликатен сезон. Усещаш, че най-хубавото
е отминало неусетно и е вече зад гърба ти. Усещаш
се сам. Тревата е увехнала, а децата пораснали. Подтиснат си, но и ясно съзнаваш колко силен си точно
сега. Имаш огромен опит. Не са те пречупили многото
житейски бури. Устоявал си ден след ден и час след час.
Губил си и си печелил, и пак си губил, но... пак си печелил.
Отдавна пропадналата надежда и изгубената илюзия не
могат да те смачкат. Вярата в самия теб е преодоляла
всичко и всички, и е сложила много неща в краката ти.
Зеленото е станало жълто, жълтото-червено, червеното черно.
Но ти си длъжен да обичаш есента. Защо ли? Ами представи си, че горното не се е случило. Че си го проспал
или то те е подминало. Че бръчките ти не са се появявали след тежка победа, а бялата коса не е ознаменувала
всяко твое възкресение... Че не си променил глупостта
си в благородство, а егоизмът ти не е отстъпил пред
любовта. Есента не е просто третата четвърт. Тя е
времето, когато решаваш дали искаш зимата.

премиера

Стартира нова кампания на Сатирата
в помощ на родителите:

Изложбата ORBIS PICTUS пристигна от Брюксел в София

с Деца на театър
Детектор на лъжата

Сатиричният театър стартира нова кампания в помощ
на родителите на деца между
4 и 12 години. Всеки месец ще
има по един спектакъл, по
време на който родителите
могат спокойно да оставят
малчуганите си в ръцете на
опитни аниматори, докато
се наслаждават на представлението.
Услугата е напълно безплатна
и е провокирана от основателната причина мнозина родители да не могат да ходят
на театър, защото няма на

кого да оставят децата си
вечер. Единственото, което
трябва да направят майките
и татковците, е, купувайки
билети на касата, да заявят,
че ще дойдат с детето/
децата си. Нашият избор за
октомври е пиесата „Детектор на лъжата”, който продължава час и половина.
Идеята на Сатиричния театърбор е е да предостави
камерната си зала за импровизирана занималня на децата
– място, където ще има с какво и с кого да се забавляват.

Спектакълът на Василий Сигарев Детектор на лъжата”
ще се играе на 23 октомври
от 19 ч. на сцена „Щастливеца”. Постановката е на Николай Гундеров, сценографията
е на Вечеслав Парапанов. Участват: Филип Трифонов, Павел
Поппандов, Албена Колева.
За да разбере къде мъжът й
е скрил заплатата си, Надежда Петровна подхожда малко
нетрадиционно – извиква у
дома си хипнотизатор. Но
покрай признанието под хипноза къде е скривалището на
парите, Борис издава и други
дълбоко „лични” тайни – къде е
служил като войник, колко се е
охарчил за подарък на любимата си съпруга и дали й е изневерявал. Излизайки от транс,
Борис вижда Надежда и хипнотизаторът в доста двусмислена поза да се боричкат
на пода и в пристъп на ревност настоява тя също да
бъде хипнотизирана, за да се
установи истината. Оказва
се, че в сравнение с тайните
на Надежда, лъжите на Борис
са детски провинения.
На снимката - сцена от спектакъла
Фотограф: Йордан Игнатов

Световно успешната изложба “ORBIS PICTUS или Врата
към света на творческата човешка фантазия” ще зарадва посетителите на София от края на септември до 24
октомври 2009 г. През изминалата половин година експозицията беше съпътстващо мероприятие към чешкото
председателство на Съвета на ЕС, а в края на мандата
бе представена на международния фестивал Couleur Cafе,
който в рамките на три дена беше посетен от 78 хиляди
души. Тази есен изложбата е разположена в престижната
галерия “Райко Алексиев”.
България е първата от новите страни членки на ЕС, в която ще гостува някоя от изложбите - част от едноименния проект. Във фантастичния свят на изложбата “Orbis
pictus”, инспирирана от идеите на Я. А. Коменски, никой
не е само зрител, всеки се включва в творбата: изтръгва
звуците от необикновените предмети, движи се заедно с
тях, бива омагьосан от елементи и цветове, които сам

съвместно формира. Всичко това е сътворено от двайсет занимаващи се с всестранна дейност творци, водени от интерактивната концепция на художника Петър
Никъл. В тази връзка излезе на български трудът на Ян
Амос Коменски “Лабиринтът на света и раят на сърцето”
в превод на доц. Маргарита Младенова и илюстриран от
българската художничка Костадинка Миладинова. Илюстрациите към българското и към други чуждоезични издания,
както и различни екземпляри на книгата ще бъдат изложени
в софийската галерия “Средец” до 30 септември.
Съорганизатори на изложбите са: Чешкият културен
център в София, Министерството на културата на Република България и Съюзът на българските художници. Генерален партньор е фирма ЧЕЗ България, главен партньор са
Чешките аеролинии.
Официалното откриване е на 30.9., 18.00 ч. В галерия “Райко Алексиев”, ул. “Раковски” 125.
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Връща ли се матриархатът?

Бунтарката
Коко Шанел
„Модата е преходна,
стилът е вечен”

Равноправието в 21 век изглежда по друг начин, различен от миналия. Жените заемат все
по-осезаемо ключови роли и ръководни постове във всяка област на обществото. Като
се състезават на равни начала и без компромиси с мъжете, те се изкачат решително по
върховете и застават стабилно там, къдто позициите им са непоклатими, а лидерството
им - безспорно. Социолозите сериозно умуват дали матриархатът не се връща отново
като по-сигурна социална уредба, която динамичното време изисква, или пък е настъпила
ерата на пълна и всевластна изява на дълго потисканата морална и духовна енергия на
нежния пол. Не се наемаме да отговорим. Да оставим времето да покаже.
Днес разказваме само за три жени, различни и по националност, и по професии, и по съдба,
които доказват себе си по свой категоричен начин. Вероятно можем да се поучим от
техния опит.

Ема Марчегаля
начело на
Конфедерацията
на индустриалците
в италия

Групировката „Марчегаля“ разполага
с 47 фабрики в цял свят и върти
годишен оборот от милиарди евро

Ема Марчегаля (43) е
президентът на италианската Конфедерация
на индустриалците. За
пръв път в историята
й неин шеф беше избран
с мнозинство от над
90 процента, което в
Италия по стар и неактуализиран маниер наричат все още „българско
мнозинство“. Марчегаля
седи на стола, на който преди нея седя президентът на „Фиат“ и
„Ферари“ Лука Кордеро
ди Монтедземоло.
Въпреки че е наследнич-

ка на краля в стоманената индустрия в Европа
- групировката „Марчегаля“ - Ема е имала съвсем
нормално детство в
Гадзолдо дели Иполити,
до град Мантуа.
Приятелките й от детинство още разказват
за съвместните часове, прекарани в ресане
на косите на куклите
Барби, в игра на криеница или на сляпа баба. За
разлика от останалите
си връстници обаче Ема
е отличничка по всички
предмети в училище.
Прекарва детството и
юношеството си между
училището и фабриката в Гадзолдо. Средното училище завършва
в Мантуа, а след това
се дипломира в авторитетния
университет
„Бокони“ в Милано. Завършва магистратура по
бизнесадминистрация в
Ню Йорк.
Първата любов на Ема
е нейният съученик Фабрицио Финко. Днес той
работи в компанията на
Марчегаля.
Истинската си любов

обаче тя среща на частния остров Албарела,
по делтата на река По.
Там вижда за пръв път
електронния
инженер
от град Ферара Роберто Ванчини, за когото
се омъжва две години
по-късно. През 2003 г. се
ражда и дъщеря им Гая.
Семейството на Ема
Марчегаля живее в сграда в неокласически стил
в град Мантуа. Всеки
ден Ема води сама детето си на градина, но
новата й служба в Рим
със сигурност ще сложи
край на тази традиция.
Днес групировката от
Северна Италия „Марчегаля“ разполага с 47
фабрики в цял свят и
върти годишен оборот
от милиарди евро. „Марчегаля“ е десетата наймощна частна група на
Апенините. Тя е една от
малкото, която изпитва истински респект
към работещите в нея
- неща като стачки са
абсолютно
непознати
за нея. От години наред
не е бил уволняван нито
един работник.

българка оглави световната организация ЮНЕСКО

Този избор направи Ирина Бокова първата жена на високоотговорния пост
Българският посланик във Франция Ирина Бокова
беше избрана за
генерален директор на ЮНЕСКО.
Тя получи 31 гласа при петото
тайно гласуване
в 58-членния Изпълнителен съвет на организацията.
Тя победи най-големия си конкурент - египетския министър на културата Фарук
Хосни и оглави Организацията на ООН
по въпросите на образованието, науката и културата (ЮНЕСКО). В ЮНЕСКО
членуват 193 страни. Амбициозната й
цел е «да изгради мира в умовете на хората чрез образованието, науката, културата и комуникацията». Седалището
е в Париж. Предшественик на организацията била Международната комисия
за интелектуално сътрудничество, в
която са участвали известни личности
като Алберт Айнщайн, Мария Кюри, Анри
Бергсон, Томас Ман, Бела Барток.
Ирина Бокова е е родена през 1952 г.
Дъщеря е на активния функционер на
БКП Георги Боков (бивш главен редактор на в. „Работническо дело») и сестра
на Филип Боков (бивш началник на политическия кабинет на премиера Сергей

Станишев и настоящ посланик в Словения).
Завършила е гимназия с преподаване на
английски език в София и «Международни
отношения» в Москва, специализирала
е в Харвард в САЩ. Работила е в Министерството на външните работи и в
постоянното представителство на
България в ООН в Ню Йорк. След 1989 г.
е била народен представител от БСП,
зам.-министър и министър на външните
работи в правителството на Жан Виденов , кандидат за вицепрезидент на БСП
в двойка с Иван Маразов (1996). От 2005
г. е извънреден и пълномощен посланик
на България във Франция и постоянен
представител към ЮНЕСКО. Член е на
Изпълнителния съвет на ЮНЕСКО от
2007 г. и е вицепрезидент на групата
на посланиците франкофони при организацията. Говори свободно английски, испански, френски и руски. Омъжена е, има
две деца.
Съгласно процедурата, приемничката
на японеца Коичиро Мацуура трябва да
бъде одобрена през октомври чрез тайно гласуване от представителите на
193-те държави членки в Генералната
конференция на организацията. Тогава
ще стане първата жена и първи дипломат от бивша комунистическа държава
начело на ЮНЕСКО.

Това е мотото на великата
французойка, която
направи
революция в света на модата и
разкрепости жената.
В живота на Коко / Габриел/ Шанел
модата нахлува неочаквано.
Когато майка им умира, бедните
им роднини дават Габриел и
сестра й в сиропиталище.
Монахините учат 12 годишната
Габриел да шие, като й внушават
че този занаят ще я храни
винаги. На седемнадесет тя вече
започва и първата си работа
като шивачка - прави подгъви
в малко провинциално шивашко
ателие. След работа пее в кабаре
със сестра си, а публиката им се
състои предимно от подпийнали
войници.
Габриел знае само две песни, но
дори и тях не пее много добре,
тъй като гласът й е слаб. Една
от тях, за кучето Коко, по-късно
дава и името й.
Нещо в девойката обаче привлича
всички. Тя е слаба, непокорна, с
гаменски вид и няма нищо общо
с кабаретните певици - крехка и
мила, но същевременно властна и
горда.
Там се среща с Етиен Балсан,
кавалерийски офицер от богата
фамилия, който я кани в имението
си близо до Париж. Отвратена
от мизерния живот, Габриел не
пропуска този шанс.
Именно тези години от живота
на модната икона описва филмът
„Коко преди Шанел” , който вече е
по българските кина.
Филмът разказва за потиснатите
чувства, за нежеланието да
бъдеш просто нечия съпруга, за
стремежа към свобода. Режисьор
и сценарист е Ан Фонтен,
която отдавна е била пленена
от изключителния характер на
дизайнерката. “Не толкова заради
модата, колкото заради факта, че
сама се е изградила като личност.
Тази жена от провинцията е
бедна и необразована, но има
невероятни качества и съдбата
й е да изпревари времето си.”
Бурният емоционален живот на
Коко оставя отпечатък върху
цялото й творчество.
Любовният й роман с великия
руски княз Дмитрий, например,
променя една от линиите в
колекцийте на модистката. Налага
атмосферата на императорски
разкош. Перлите и златните
синджири стават задължителни
акценти, кожи от самур красят
палтата...
Коко е бунтарка, откровена и
амбициозна феминистка, която
дава тон в живота на много
млади дами. Тя налага новия образ
на жената - независима, секси и
самостоятелна, като завинаги
я освобождава от корсета. А
малката черна рокля? Тя е нейната
запазена марка от 1920 година,
която и до днес присъства в
гардероба на всяка елегантна
жена.
Изчистените линии на костюмите
на Шанел повече от половин век
са символ на стил и лукс. Нейни
клиентки са били Грета Гарбо,
Роми Шнайдер, Марлене Дитрих,
Жана Моро, Джаки Кенеди.
Коко Шанел умира през 1971 г.
в Париж, на върха на славата,
а през последните 26 години
художествен
директор
на
модната къща Chanel е Карл
Лагерфелд.

тенденции и стил
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Новата есенна колекция на Шанел
В сезона, когато комбинацията палта - рокли (роб манто) и поли - сака са се изкачили до върха на класациите,
Шанел представи отново поредица от най-балансирани и очарователни модели за елегантната жена.
В горната част на ансамблите
присъства
повтарящ
се
елемент– в духа на отминали
епохи – маншети върху рькавите
на саката и роклите в серия
от шармантни версии. Тази
формула придава прелестите
на възвишеното оригами на
Карл Лагерфелд в невероятно
женствената бяла яка и

маншет, пенлив плисиран рюш,
шифонени камелии, стегнати тип френска прислужница, яка и
жабо от дантели на врата или
маншети на ръкавите от мека
кожа и дантела, подхождащи на
силуетите в черно.
Съвсем уместно, това ревю
е постигнало и рядко срещан
баланс между зрелостта и

младостта - характеристика,
която бе поставена от
ревюто на Карън Елсън. Беше
представена една невероятно
добре изглеждаща 30-годишна
жена, а не непознатата никому
девойка.
Въвличането на класическата
бяла блуза на Шанел от жоржет
в играта е идеално средство за

разчупване на аскетичността на
черното. Лагерфелд го е използвал
по всякакъв начин в букле,
дантели, плетиво, сатен, шифон
и пайети, като същевременно
прави духовито отклоняване
в посоката на актуалните
за сезона кожи за рокерски
якета (тук интерпретирани в
тесните рокли с паднала талия)

и подплатени якета.
На фона на черното и сивото в
комбинация с бяло се открояват
кратки пасажи от бледо зелено
или бебешко розово. Вярно е, че
зеленото не е най-удачното в
тази палитра на облеклото, но
то е там, за да се подчертае
присъствието на висулките от
ахат стил Деко и украшенията за

врата от нефрит – продължение
на тази линия може да бъде
открито и в пръстени от ахат,
закрепени върху няколко чифта
токчета.
Въпреки че това не бе едно от
най-игривите послания на Шанел
към света – то по-скоро бе
стабилна подкрепа на вечната
притегателна сила на марката.

Карл Лагерфелд
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консултация за всички

Сексът е здраве
Една
стара
китайска
поговорка гласи
„Добрият секс
лекува сто болести”. Съвременната медицина
напълно доказва
това твърдение.
Основанията са
следните:
Доц. д-р Румен
Пълноценният
Бостанджиев
интимен контакт е най-доброто и здравословно средство за релаксация след изпълненият с отговорности и стрес ден.
Моментите на чувствена наслада и близост с любимия човек зареждат с енергия,
увереност и добро самочувствие. Едва ли
има по-мощен и естествен стимулант от
сексът.
Еротичната възбуда и удовлетвореност са
уникална възможност за постигане на психично равновесие, физически тонус и хармония в интимните отношения. Доказано е, че
те гарантират не само здравето и дълголетието ни, но и по-високото качество на
живота.
Според научните изследвания, хората с
пълноценни интимни отношения живеят с
10 до 15 години по-дълго, като през това
време боледуват по-рядко и постигат
повече в професионалните си изяви. Изводът е прост – ако искаме да успяваме,
да се развиваме е да сме здрави следва да
се погрижим сексуалният ни живот да е на
ниво. Природата е предвидила щедри награди за тези, които изпълняват повелите
и. По време на оргазъм, мозъкът както на
мъжа , така и на жената поднася коктейл
от хормони на щастието /ендорфини/. Те
подсилват защитите на организма, хармонизират и тонизират телесните функции.
Преживяването на емоционална свързаност
с интимния партньор допълва този ефект
с базисно чувство за сигурност и комфорт.
Както на физиологично, така и на психично и
междуличностно ниво сексът е незаменима
възможност да постигаме най-доброто в
живота си.
За съжаление именно хората, които са изпълнени с хъс за успех и високи постижения,
често се оказват уязвими в интимната
сфера. Системната преумора, постоянният стрес и хроничният дефицит на време,
неизбежно създават предпоставки за сексуални „засечки”. Тези естествени и разбираеми колебания в ерекцията не рядко стряскат и двамата партньори, като стават
повод за апокалиптични интерпретации и
предположения. Така ситуационната загуба
на ерекция или невъзможност да се осъществи контакт лесно може да отключи лавина от притеснения и тревожно самонаблюдения при всеки следващ опит за контакт.
Тръгнем ли към леглото като на изпит с не-

подготвен урок, резултатът предварително е известен. Уловен в този капан, човек
прави отчаяни опити да се измъкне, като
се „пробва” все по усърдно. За съжаление
обаче, всеки следващ напън в тази посока
все повече затяга примката на сексуалните
„провали”, които сриват не само мъжкото
самочувствие, но сериозно подкопават и
взаимоотношенията в двойката.
До скоро тази ситуация изглеждаше почти безнадеждна. Появата на най-новата
генерация средства за подобряване на
ерекцията – т.н. PDE5 инхибитори, радикално промени положението. Препаратът
Левитра /най-популярният медикамент от
тази група/, би могъл да „закове” члена в
максимална ерекция за близо час. Разбира се
за появата на пълноценна възбуда ключово

значение има еротичното преживяване в
контекста на спонтанна интимна близост.
Единствено то е в състояние да отключи
серия от биохимични процеси, които в крайна сметка изпълват пещеристите тела в
члена с кръв. Но макар и Левитра да не предизвиква директно ерекцията, тя изпълнява друга незаменима роля. Подобно на осигурителното въже на алпиниста, тя пречи
на еректиралия член да падне. Освен това,
тя съдейства за максималното отпускане
на съдовете и гладката мускулатура в члена, с което осигурява не само трайна, но и
максимална твърдост на члена. Именно от
това се нуждае притесненият от зачестилите неуспехи мъж. Като мощен автомобил
на хлъзгав път, той получава стабилна подкрепа, след която бързо овладява контрола
и се понася с пълна скорост по пистата на
еротичното удоволствие. Поради високата
си селективност и ефективност Левитра
се прилага в дозировки, при които практически липсват съществени странични
ефекти. Противно на някои неоснователни
притеснения, нейното използване не е доживотно, а цели преди всичко преодоляване-

то на моментната несигурност, след което човек безпроблемно може да се раздели с
нея. Има мъже, които погрешно считат, че
използването на подобен медикамент е знак
за „сексуално безсилие”. Истината е съвсем
друга. На всеки мъж се случва да „засече” и
колкото по-бърза и ефективна е подкрепата, толкова по-успешно се възстановява
добрата форма.
До тук говорихме за най-честите сексуални притеснения, при които водещи са
психологичните причини. При някои случаи
обаче, нарушената ерекция би могла да е израз и на сериозно заболяване, което изисква
адекватно диагностициране и своевременна терапия. Признак за подобно състояние
е продължителната липса на нощни и сутрешни ерекции, невъзможността за получаване на възбуда
при самозадоволяване, отсъствието на
макар и епизодични
успешни
сексуални
контакти. В такива
случаи най-добре е
човек да се обърне
към лекар, който притежава компетентност в областта на
сексуалната медицина
и би могъл да изясни
ситуацията.
В края на миналата
година заедно с колеги - изтъкнати специалисти с различен
клиничен профил, учредихме
Българската
асоциация по сексуална
медицина. Сътрудничеството в този интердисциплинарен екип
ни позволява да осъществяваме комплексна
медицинска оценка за изясняване на всеки
конкретен случай, както и да съчетаваме
различни терапевтични средства според
уникалните потребности на пациента. Благодарение на участието ни в Европейската
академия по сексуална медицина, ние не само
прилагаме най-съвременните диагностични
и терапевтични методи за справяне със
сексуалните проблеми, но притежаваме и
капацитет за обучение на колеги от различни специалности, които имат желание
да специализират в тази област.
Световният опит показва, че при появата
на смущения в ерекцията, независимо от
какъв характер са те, своевременната и
компетентна помощ не само решава сексуалния проблем, но може да бъде решаваща и
за ранната диагностика и терапия на много
сериозни заболявания. Затова грижата за
сексуалното ни здраве, би могла да спаси
живота ни.
Доц. д-р Румен Бостанджиев, д.м.
Сексолог-психотерапевт
www.erbos.com

Биологичният часовник
тиктака неумолимо
Местенето на стрелките през пролетта и есента
предизвиква стрес

Д-р Лилия Панова
Ето че дойде отново време да сверим
биологичните си часовници със социално
или административно продиктувани промени. След милиони години еволюция на
живата материя, през които всички живи
организми са обособили свои механизми
за отчитане на всемирното време, изведнъж стрелките на часовника започват
да се движат напролет изпреварващо,
наесен изоставащо.
Всичко това разбира се е стрес за
организма, но преди да ви дам няколко полезни съвета как да преодолеете неприятните странични ефекти
на промяната, нека първо ви разкажа за биологичния часовник. Учените
считат, че у човека ролята на такъв
часовников механизъм играе пинеалната жлеза, наречена още епифиза.
Някои посветени считат, че тя
също е т. нар.енигматично „трето око”, след активиране на което
човек започва да чете мислите на
околните и да вижда тяхната аура.
Официалната медицина не знае дали
това е така.Това което обаче знае
е, че епифизата е разположена в геометричния център на мозъка. Има
големина до грахово зърно, но въпреки нищожния си обем, постоянно
получава и обработва информация,
постъпваща към мозъка както от
самия организъм, така и от околната среда. Тя контролира денонощните, сезонните и възрастовите промени в нашето тяло. Посредством
отделените от нея хормони тя контролира състоянията на бодрост и
сън, началото на пубертета, месечните цикли при момичетата.
За сверяване на нашия вътрешен часовник главна роля играе светлината, редуването на деня и нощта.
Много е важно да няма разминаване

на нашето вътрешно време с реалното. Обаче такова разминаване
предстои съвсем скоро, с преместването на стрелките с един час
напред през есента и обратно назад
през пролетта. Нашият мозък и нашето тяло имат нужда от известно време, за да свикнат с промяната
и да се пренастроят.А всичко това
е източник на стрес.Ако професиите на вашите родители са свързани
с нощни смени, никак не е чудно, че
те са постоянно уморени.Дори еднократната смяна на часовите пояси
при дълъг полет със самолет натоварва организма и води до т.нар.„болест на пилотите”.
И тъй като промяната е неизбежна
и касае всички, какво е необходимо
да се направи, за да бъдат неприятните изживявания по-малко?
Винаги предварително е обявен денят на времевата промяна. Седмица
по-рано, най-добре в почивните дни,
започнете да навивате часовника
за събуждане според новото време.
Тези тренировки ще ви бъдат от
полза.
Известно е, че хората според предпочитанията си за физическа и
умствена активност се делят на
„чучулиги”, тоест ранобудни, и „бухали”- уравновесени, спокойни и мъдри,
които предпочитат за работа
нощните часове. На децата чучулиги препоръчвам да продължават
да стават по-рано, като по този
начин ще печелят по един час от
деня за подготовка. А към децата
бухали съветът ми е да не прекаляват с нощното учене. Когато вечер
активно мозъкът работи, той се
превъзбужда. За тази превъзбуда
допринасят и тонизиращите храни
и напитки (шоколад,кола,кафе) към
които по-големите деца прибягват, за да са дълго бодри. Като резултат от тази превъзбуда сънят е
непълноценен, натрупва се хронична
умора. По време на учебните часове
концентрацията на вниманието намалява, влошава се запаметяването
на нов материал, намалява бързината и точността при изпълнение
на поставена задача. Увеличава се
склонността към допускане на грешки и като цяло успехът се понижава.
Не забравяйте, че нощта е време за
почивка на вашия организъм!
Д-р Лилия Панова
Педиатър и общопрактикуващ лекар
в ДКЦ XX
gsm: 0888 714 151

Походът на AVON „От любов към живота”

UNSCRIPTED
PATRICK DEMPSEY

Свежо ухание на подправки,
обвито в топла, чувствена
прегръдка на ветивер и
мускус.
„В сърцето на Unscripted
е идеята за живот по
собствени правила, а не по
написан сценарий. Да обичаш
това, което правиш по свой
уникален начин без да се
ограничаваш от правила.” –
Патрик Демпси
Тоалетна вода Unscripted
Patrick Dempsey
Количество: 75 мл
Цена: 49.00 +ПОДАРЪК!
Козметичен несесер с
покупката на Тоалетна
вода Unscripted

Участници в миналогодишния поход
За четвърта година хиляди българи се
включат в най-мащабната световна инициатива срещу рака на гърдата
Дарените допълнителни средства за безплатни профилактични прегледи и тази година ще
бъдат равни на броя участници в похода на 3
октомври от Народния театър до НДК. Звезди на българската музикална сцена се включиха
в двата благотворителни концерта. Всеки
отговорен за своето здраве и това на близките си е поканен да подкрепи мисията на кампанията «От любов към живота». Чрез сайта
www.otlubov.com и специално създадената за
целта едноименна група в социалната мрежа
facebook, всеки може да стане своеобразен
посланик в борбата с болестта, като отправи покана към приятели и близки.Стартира
и записването за безплатни профилактични

прегледи в общините по маршрута на мобилния мамограф, финансирани от кампанията и
осъществявани от Националния онкологичен
медицински център. Мобилните медицински
звена ще осъществят 2000 безплатни прегледа в Каспичан, Нови Пазар, Провадия, Суворово, Вълчи дол, Тервел, Генерал Тошево и
Шабла. С това общият брой прегледи, дарени
благодарение на всички участници в кампанията „От любов към живота”, ще надхвърли 20
000. Точният график на прегледите и начините
за записване са публикувани в секция “Мобилен мамограф” на сайта на кампанията www.
otlubov.com.
Всяка година от рак на гърдата в България заболяват над 3 500 жени. В световен мащаб -1
000 000 жени се разболяват от рак на гърдата,
а близо 200 000 жени умират от това заболя-

ване – цифра, която не може да бъде пренебрегната, защото открит навреме, ракът на
гърдата е 100 процента лечим.
Всички средства от продажбата на розовите благотворителни продукти от серията
на AVON “От любов към живота”- брошки,
гривни, ключодържатели, аксесоари за мобилен телефон, плюшени мечета и др., както и
единствения български продукт от серията –
розова тениска, се превеждат във Фонда „От
любов към живота” и осигуряват поддръжката
на мобилната апаратура, която AVON България
закупи и дари на Национален онкологичен медицински център през 2005 г. и 2006 г. С нея
AVON продължава да финансира дейността на
мобилните звена за безплатни профилактични
прегледи в населените места без специализирана за диагностика апаратура.

винаги във форма
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Упражнения За секси дупе Грахът
Никога не е късно да започнеш да се грижиш за тялото си. Здравословно хранене съчетано
със спортни занимания и разходки сред природата е най-успешната комбинация да се
чувствате здрави и изпълнени с енергия и оптимизъм. Както ви обещахме, ние ще ви
предлагаме някои физически упражнения, които можете да правите дори ако не сте
могли да стигнете до фитнес залата или гимнастическия салон. От вас се иска само да
сте постоянни и да не позволявате на мързела да ви победи. Казват , че човек се справя
с това, което реши че може да направи.
А да имаш секси седалище никак не е зле. Дали сте мъж или жена... знаете как е - леко
поглед през рамо или побутване от лакти, хубавото си е хубаво.
Надежда Асенова

УПРАЖНЕНИЕ №1
Изходно положение (И .п.)- едноколянна опора, повдигаме и снемаме крака
който е свит в колянната става – 12
пъти. Същото упражнение се изпълнява като се сменят краката.
УПРАЖНЕНИЕ №2
Изходно положение ( И. п.) – едноколянна
опора, работещият крак е изнесен назад, прав от колянната става. Обтегнатият крак се повдига и снема – 12
пъти. След като краката се сменят,
се изпълнява същото упражнение със
същия брой повторения.
След като сте направили упражненията
почивате 90 секунди и отново повтаряте двете упражнения
УПРАЖНЕНИЕ №3
Изходно положение ( И. п.) – лег, ръцете
изнесени напред, краката са прибрани.
Едновременно се повдигат противоположен крак и ръка – 12 пъти. Упражнението се изпълнява и противоравно(
смяна на работещ крак/ръка).

Надежда Асенова

УПРАЖНЕНИЕ № 3.
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тези удивителни храни

Грахът е широко разпространен в десетки страни по света, но за разлика от
другите бобови храни, се използва почти винаги или замразен, или от консерва.
Грахът е бил любим зеленчук на американския държавник Томас Джеферсън. Задълбочени клинични изследвания проведени от индийски лекари в Калкута, Индия, показаха, че грахът предотвратява струпванията на червени кръвни клетки, които
в последствие могат да се превърнат в съсиреци. Това предпазване от тромби
се дължи на растителните протеини, намиращи се в този зеленчук. Грахът трябва да присъства колкото е възможно по-често в менюто на хора с лоша циркулация на кръвообращението и с исхемична болест на сърцето.
В някои части на Европа се използва водата , в която е врял грахът, за да се
маже кожата на децата при заушки, морбили и варицела . Така се предотвратяват
сърбежите и най-важното белезите, които остават по кожата. Чудесно лекарство за циреи и абцеси е лапа, приготвена от сух грах, който се слага да ври, докато омекне. Грахът помага и при проблеми с отделителната система. Граховата
супа кара червата да заработят наистина добре.

Грахова супа
Продукти : 1 ч.л. краве масло, 1 чаша картофи, нарязани на кубчета, 2 чаши минерална вода, 1
чаша дестилирана вода, 1 чаша грах от консерва, пресен или замразен и 1 ч.л. нарязан кромид лук.
Приготовление: разтопете маслото, изсипете вътре картофите и ги разбъркайте добре в тенджерата. После изсипете и водата и оставете сместа да къкри около 20мин, докато картофите
омекнат. Направете ги на пюре с пасатор и сложете граха. Варите до омекването на граха. Подправяте по желание.

Скариди с къри, грах и домати

УПРАЖНЕНИЕ №4
Изходно положение ( И. п.) – лег, ръцете
са изнесени напред, краката са прибрани
един до друг. Едновременно се повдигат краката и ръцете- 12 пъти. Постарайте се на не изпълнявате упражнението рязко. В противен случай може
да травмирате в областта на кръста.
След като сте направили упражнение
№3 и №4 почивате 90 секунди и отново повтаряте упражненията.
Тези от вас които се смятат за потренирани могат да повторят целия
комплекс още веднъж след като са направили почивка от 3 минути.
За да бъде още по- ефективно заниманието ви направете няколко минути
стречинг (3-4)

УПРАЖНЕНИЕ № 4

Сн. Веселин Господинов

Надежда Асенова е личен треньор и инструктор по аеробика,
майстор на спорта. Занимава се с
аеробика от 1987 година. Завършила
е ВИФ, специализирала е в чужбина,
преподавала е в НСА.Съдия е по аеробика и е член на Изпълнителния
комитет на федерацията.

ПРОФИЛАКТИКА С ЧЕСЪН
Тази рецепта е от древни времена и е особено почитана от
тибетците, които добре са познавали чудодейните качества
на чесъна. Такова лечение се прилага един път на 5 години.
Предназначението му е да пречисти организма от мастни и варовикови отлагания, да подобри общата обмяна на веществата.
В резултат се предотвратяват болести като склероза, паралич,
инфаркт на миокарда, стенокардия, образуване на различни тумори, възстановява се зрението. Ето и как изглежда и схемата
при приемане на капките:
Капките се приемат с 50 г прясно студено мляко.
Спазвайте схемата, за да е ефикасно лечението.
важно: когато достигнете 25 капки, продължете с тази доза,
докато количеството свърши.
Необходими продукти и приготовление:
Счукйте 350 грама чесън в дървено хаванче, добавете 200 грама
чист спирт( 96 процента) и разбъркайте. Така приготвената
смес се затваря плътно в стъклен съд с капак и престоява 10
дни на студено, след което сместа се прецежда през марля и престоява още 3 дни на хладно и проветриво място.
Дни на приемане, време на приемане и количество капки
Дни

Сутрин

Обед

Вечер

1-ви

1 капка

2 капки

3 капки

2-ри

4 капки

5 капки

6 капки

3-ти

7 капки

8 капки

9 капки

4-ти

10 капки

11 капки

12 капки

5-ти

13 капки

14 капки

15 капки

6-ти

15 капки

14 капки

13 капки

7-ми

12 капки

11 капки

10 капки

8-ми

9 капки

8 капки

7 капки

9-ти

6 капки

5 капки

4 капки

10-ти

3 капки

2 капки

1 капка

11-ти

25 капки

25 капки

25 капки

12-ти

25 капки

25 капки

25 капки

Надя Асенова
Чесънът има лечебно действие. Използва се при инфекциозни заболявания на стомашно-чревния канал. Етеричното масло унищожава болестотворната и подпомага развитието на нормалната
чревна флора. Понижава артериалното налягане при хипертония,
разширява коронарните и периферните съдове, увеличава амплитудата на сърдечните съкращения и забавя сърдечния ритъм.
Добро профилактично средство е и при атеросклероза и грип.

В изискана обстановка в сърцето на София можете да се докоснете
до вкусовете на Прага, да се насладите на истински чешки традиции
и съвременни провокации!
София, ул „Г.С. Раковски” 100
За резервации: 0886 815 908; 0895 772 982

Порции 4; подготовка 5 мин; приготвяне 15 мин; лесно; супер здравословно; с високо съдържание
на влакнини, с ниско съдържание на мазнини
1 с.л. олио;
2 глави лук, разполовени, срежете всяка половинка на 6
6 добре узрели домата, всеки от тях нарязан на 8 резена
голямо парче пресен корен от джинджифил, нарязан
6 скилидки чесън, едро нарязани
3 с.л. къри паста
400 г белени сурови кралски скариди
250 г замразен грах
малка връзка магданоз, листата нарязани
дългозърнест ориз или индийски хлебчета, за сервиране
В тиган загрейте олиото и запържете лука на средна температура за около 5 мин, докато омекне
и започне да покафенява. Отделете 8 резена домати, а останалите разбийте в кухненски робот
заедно с джинджифила и чесъна.
Изсипете къри пастата в тигана и след 30 сек добавете сместа от робота и отделените резени
домати. Оставете ястието да ври на силен огън 5 мин, като бъркате непрекъснато, за да не
загори сосът. Добавете скаридите и граха и оставете да къкри, докато скаридите порозовеят.
Поръсете с магданоза и поднесете с ориз (или индийски хлебчета).
За порция: 236 ккал; 24 г протеини; 18 г въглехидрати; 8 г мазнини; 1 г наситени мазнини; 6 г
влакнини; 10 г захари; 1,24 г сол.
Нашият коментар
Суровите скариди стават изключително сочни, а ястието като цяло има свеж вкус и аромат.

Селска
салата
Порции 4, подготовка 10 мин, готвене 8 мин, лесно, за вегетарианци,
полезно
4 яйца; сокът от ½ лимон; 3 с.л.
зехтин; 1 пълна с.л. каперси; 2
стръка зелен лук, нарязани на
кръгчета; 1 зелена салата; 1
червена салата
Сварете яйцата за 8 мин. Охладете
ги и ги срежете на половинки.
Разбийте лимоновия сок със зехтина. Добавете каперсите и зеления
лук. С по-голямата част от дресинга поръсете салатните листа. Сложете ги в плато, отгоре поставете яйцата и поръсете с останалия
дресинг. Поднесете салатата така
или с няколко резена шунка.
За порция: 175 ккал, 8 г протеини,
1 г въглехидрати, 15 г мазнини, 3 г
наситени мазнини, 1 г влакнини, 1 г
захар и 0,56 г сол.

Рецептите предостави списание Good Food
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интериор & eкстериор

Есенна палитра
в интериора
Най-лесно ще обновите дома си с промяната на цветовете. Дизайнерите съветват да използвате комбинация от цветове, вместо един основен цвят, за да създадете уникален вид на дома си. Комбинирайте смело , дори цветове, които
някой е казал, че не си подхождат. 2009-та е добра за промяна на цветовата палитра, за игра на цветове и идеи.
Пурпурно, пурпурно, и пак пурпурно
Излязло на модния подиум още през миналата есен, пурпурното не е еднодневно
увлечение, а сигурна тенденция и през
новия сезон. Използвайте бледо виолетово (може да бъде използвано както
като акцент, така и като фон), тъмновиолетово и синьо-виолетово.
Синьото е новото зелено
През последните години различните
нюанси на зеленото символизират екологичния начин на живот и доближават
до природата. Тази есен обаче, посланието на защитниците на околната среда
ще бъде носено не от зеленото, а от
синьото. Морско синьо и небесно синьо
са само някои от нюансите, които изразяват желанието ни да живеем на позелена планета.
Меки тонове в кафяво и сиво
Сложните неутрални цветове се харесват на повечето хора и утоляват копнежа към класически интериор, особено
в икономически нестабилно време. Те са
мостът между суровото черно и мекото кафяво.
Енергия в жълто
Изберете неутрални тонове, които клонят към сивото, но не се колебайте да
използвате жълто – то придава енергия,
жизненост и топлина. Това е предпочитаният акцент за 2009 г.
Ориенталски ритми от Индия, Китай
и Турция
Екзотичното не е непозната тенденция. Оранжево, тюркоазено, червено и
жълто създават екзотичен привкус от
близкия и далечен изток. Оптимистичните нотки, от които всички имаме нужда
през есента.
Цветът на бизнеса е бяло
Новите технологии дават възможност
за постигане на различни покрития,
това обяснява защо бялото властва навсякъде. Контрастите са основани на
базата на различния финищ – блясъка
на гланца и текстурата на матовите
повърхности. Гладко или грапаво – почистването е лесно, бялото е символ на
чистотата.
Класика в бледо мораво
Бледо моравото сякаш е излязло от стара картина, но е съвсем ново. Може да
бъде използвано като акцент или фон
на ярките азиатски тонове (оранжево,
тюркоазено, червено и шафранено), за
да придаде загадъчен класически вид на
интериора.
Мирослава Петрова
Преподавател в Лесотехническия университет София

от А до Я за красотата
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Гримът за есен-зима 2009/10
Тенденции от Митко Дамов и
BELAVANCE MAKE-UP COLLECTION
Директно от модните подиуми, тенденциите се
пренесоха и в грима. Ето две актуални визии:
Вдъхновение от 80-те години
Разкошни скъпи материи и бижута, дълги рокли и силно подчертани
рамене. Време, в което прекаленото е норма и нищо не е достатъчно. Период на много цвят и диско блясъци, на разточителство,
чиято съвременна интерпретация е облагородена с парижки шик.
Свръх графични, в пурпурно, очите привличат като магнит. Никакъв
страх от експерименти!
Микс от нео ретро и нова романтика
Ревизия на естетическите кодове от края на 20-те и началото на
30-те - времето на незабравимите икони от холивудските студиа и
джаз клубовете, на жените с къси къдрави коси, с рокли от ламе и
водопад от пайети, на тези, които разрушават установените правила. Съвременна поетика от естествени цветове и доза невинност. Доминация на спиралата за мигли. Блясъкът е единственият
възможен отговор в сложното ни време.
За да сте актуални посетете салоните “Vogue Vision”
София, 1000, „Площад Славейков” 1В
Тел.: 02/ 986 20 54 ;
www.mitkodamov.com

есенни прически

Гланц в косите

Как да не им завиди човек на онези дами, които уверено развяват бляскавите си дълги
коси в телевизионните реклами! Не че и ние не можем да се сдобием с такива чрез
тайните рецепти на баба, но друго си е за това да се погрижат професионалистите във
фризьорските салони. Резултатът е гланц в косата, без да променяме цвета й!

www.refan.com
Днес в света на красотата има ново направление – вкусната козметика. Тя е естествен скок във
философията и практиката на „Рефан” за по-здравословен живот в тон с природата. Хидратиращи
и подхранващи продукти за всяка кожа са: новите душ-кремове за баня с аромат на шоколад, ликьор,
кокос и пъпеш.
Козметична серия бутер кремове и душ-кремове
без парабени
Душ-кремове за баня „Пъпеш”
Бутер крем за тяло „Пъпеш” с масла от какао, шии,
жожоба и кисело мляко
Душ-крем за баня „Ликьор” с кисело мляко
Душ-крем за баня „Шоколад” с кисело мляко
Бутер-крем за тяло „Шоколад” с масла от какао, шии,
жожоба и кисело мляко
Душ-крем за баня „Кокос” с кисело мляко.

Козметична серия плодови ексфолианти
за баня
Плодов ексфолиант за баня „Маракуя”
С масло от бадем, кайсия и грозде
Плодов ексфолиант за баня „Нар и папая”
С масло от бадем, кайсия и грозде
Плодов ексфолиант за баня „Пъпеш”
С масло от бадем, кайсия и грозде
Плодов ексфолиант за баня „Манго”
С масло от бадем, кайсия и грозде.

Действието
Гланцирането на косата не отнема много време и действа заздравяващо. Извършва се чрез безвредна боя,
която не съдържа амоняк или пигменти. Тя позволява да
се запази и подчертае естественият нюанс на косата,
като й гарантира дълготраен блясък в продължение на
месец. Ето защо процедурата е изключително подходяща за дами, които не желаят да експериментират със
здравината и цвета на косата си. От нея се възползват и клиенти, които искат оптимално да подсилят
боядисаната си вече коса и новият им цвят да грее в
пълния си блясък. Като цяло гланцирането се практикува от всички, които искат косата им да блести повече,
защото блестящата коса е красива и говори за добро
здраве.
Съставките
Активните съставки подсилват структурата на
косъма в дълбочина и запечатват вътрешноклетъчния
цимент, а олео елементите нежно го обгръщат и го
зареждат с подхранващи липиди, без да го утежняват.
Косата остава мека и лека. Не на последно място е
специалният полимер, който покрива трайно косъма и
му придава сияен блясък. Невидимият резултат е безпогрешна защита на фибрата от външни агресивни фактори, а видимият е нова „заслепяваща“ коса.
Въпроси и отговори
Обърнахме се към специалистите на L'Oreal Professionnel,
за да ни разкажат повече за тази сравнително нова услуга в центровете за красота. Оказа се, че с правилните
продукти и грижи всеки може да демонстрира огледално
бляскава коса като в телевизионна реклама.
Откога се практикува гланциране на косата във фризьорските салони?
Продуктът Richesse Clear е в България от около две
години, но услугата „Гланц за коса“ като отделно предложение се появи в салоните, които работят с L'Oreal
Professionnel, от май тази година.
На какъв принцип действат продуктът за гланциране?

Той е разработен на базата на безамонячната боя за
коса на L'Oreal Professionnel Richesse. Нарича се Clear, защото не съдържа никакви оцветители. Представлява
абсолютно прозрачен гел, който придава онзи уникален
блясък, характерен за току-що боядисаната коса. Разликата е, че по никакъв начин не променя или влияе върху
цвета на косата, била тя естествена или боядисана.
Кога е препоръчително да се прави?
По всяко време, когато пожелаем още блясък за косата
си. При естествените коси се препоръчва веднъж месечно, за да се подхрани косата в дълбочина и да се облее
в блясък. При боядисани коси е желателно да се нанася
между две боядисвания, за да поддържа блясъка на цвета
до следващото боядисване.
Може ли да се ползва тази услуга от бременни жени?
Няма противопоказания, важат инструкциите за употреба на безамонячните бои за коса.
Кой най-често се интересува от услугата?
Най-често се търси от млади момичета, които не се
боядисват, но като всички останали искат огледален
блясък за косите си. Все повече се увеличава броят на
мъжете, които също искат подхранване и блясък за косата си.
Колко време продължава процедурата?
Около 30 минути според дължината на косата. Прилича
на нанасяне на безамонячна боя за коса, но не е необходимо да се изчаква половин час. Само десет минути са достатъчни косата да бъде възстановена и да заблести.
Колко често може да се прави?
Клиентите могат да се възползват от услугата „Гланц
за коса“ винаги когато желаят повече блясък за косата
си.
Може ли да се направи вкъщи?
Услугата се предлага само във фризьорските салони,
които работят с L'Oreal Professionnel.
Екатерина ЧИЛИКОВА
Повече в новия брой на списание Coiffure Beaute
www.coiffure-beauty.com
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Отблясъци

Седмица на модата в Лондон

над 70 дефилета, над 200 колекции за сезона пролет-лято 2010 година и много зрителите, критиците и специалисти...
Тази година едноседмичното модно шоу мина
под знака на 25-та си годишнина.
Модният форум се проведе в Съмърсет хаус –
построена през 16 век, тази сграда е едно от
централните места за изложения и фестивали
в Лондон.
Събитието се превърна в най-вълнуващата
Седмица на модата в Лондон от години насам.
Матю Уилямсън, Бърбъри Прорсъм, Антонио Берарди, Вивиан Уестуд, Пол Костело и Стела Макартни – това са малка част от имената, които
представиха новите си колекции.
При сегашния икономически климат завръщането на големите имена в Лондон дава силен на-

чален тласък на събитието. Заради по-малкото
икономическо влияние, с което разполага, Седмицата на модата в Лондон беше изправена
пред риска да бъде пропусната от купувачите и
журналистите, целящи да ограничат разходите.
Бърбъри обяви завръщането си у дома, за да почете 25-я рожден ден на Седмицата на модата,
където ще представи основната си колекция.
Оригиналността на дизайнерите от Лондон е
една от основните причини, поради които английската столица успява да запази мястото си
в модния календар, въпреки че се явява като победен братовчед на модните събития в Ню Йорк,
Милано и Париж.

Наш модел открива ревю
Моделът на МА „Визаж” Християна Вучева взе участие в
„Седмицата на Модата” в Лондон. 18-годишната красавица
беше избрана да открие ревюто на корейската дизайнерка
Eun Jeong. Християна попадна и в селецията на световно
признатата дизайнерка Caroline Charles. Екстравагантният
коафьор Charlie le Mindu, чиито клиенти са поп икони, като
Лейди Гага и списания от ранга на Vouge и Marie Claire, също
бе очарован от модела на агенция „Визаж”. По време на
работата си за лондонската агенция First Model Management
Християна засне и стилна сесия за списание ОК!.
Християна Вучева е едно от най-успешните открития на

Вивиан Уестуд

Като в приказките

Най-пъстрата и весела сватба
Над сто души приятели пристигнаха от всички
краища на света в България, за да поздравят
българина Иван и астраханката Диляра, които
живеят и работят в Москва. Тези високо образовани млади хора се венчаха по стара българска
традиция в сърцето на Родопите. Като в приказките - млади, красиви, облечени в специално
изработени за тях от модна къща Нюел етнокостюми, с венци от здравец и живи цветя. Всичките им гости бяха или в традиционни български носии или в специално изработени техни
национални костюми.
Пъстро хоро се изви по поляната над село Проглед. Пекоха се агнета, щедро се разливаше
българско вино и ракия. Вечерта купонът се пренесе в ресторанта на хотела, където танците
не спряха до ранните часове на нощта. „Подаръците” се събраха в стъклена кутия, в която до
сутринта се натрупа голяма сума в евро, долари,
левове.
Иван и Диляра са решили да дарят парите с благотворителна цел. „Прегърни ме” ще се казва
новото ателие, което с тяхната финансова подкрепа ще отвори врати средата на октомври.
В него деца от социални домове в столицата
ще могат да проверят и развият своите умения и фантазия, изработвайки етно-костюми и
аксесоари към тях. Къде точно- ще прочетете
в следващ брой.
Заповядайте! Прегърнете ги!

Visages през последните години. Звездата на 18-годишната
софиянка изгрява на конкурса Elite model look - Bulgaria 2007,
когато тя печели правото да представя страната ни на
световния финал в Прага. Следват сесии за Cosmopolitan,
MODA, Joy, Story, Капитал Light, Анна и Максимум.
По време на работата й за ICE models (Milan) снима за
италианското издание Mia magazine. Дефилирала е на
ревютата на Ermanno Scervino, Escada, VJC, La Perla и други
световни и български марки, а през март тази година Хриси
участва на зрелищното ревю на Suwen в Истанбул.

Хоби
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Светла Димитрова
С “Дева” съм от прохождането й през 1994.. От две
години съм част и от дизайнерския екип на изданието,
както казва Слава - за да придавам и на бизнес моделите
„щипка” екстравагантен привкус.
Светла е носител на наградата на Академията за мода
„Златна игла” – за цялостен
принос в развитието на
българската мода. Основател е на дизайнерски център
„Ариес уникат”. Кариерата й
на дизайнер започва със спечелването на първа награда
на Националния младежки
конкурс „ Идеи за свободното
време и модата” още през
далечната 1988 г. От тогава
и до днес името й е синоним
на авангардност и креативност.
От две години ръководи дизайнерския екип на Дева.

Скъпи приятели,

Десислава Бакърджиева
Важното е да бъдеш уникална,
а вестник „Дева” ти помага да
намериш себе си и своя стил
За първи път се срещнах с
Дева, когато бях ученичка, а
Дева беше списание - майка
ми го донесе в къщи и разлиствайки страниците му усетих непреодолимо желание
да опитам да ушия нещо.И
се научих. Това беше една от
причините да продължа през
годините да се интересувам
от мода и съответно от
козметика. Провокацията не
беше малка, защото списанието имаше невероятни идеи,
кройки и съвети, както е до
днес. Разликата е, че сега
Дева е популярен вестник.
Не е нужно да се ровиш в интернет, за да откриеш актуалното за сезона. В Дева
информацията е достатъчна. Но не всичко, което е последен писък на модата или
фешън може да стои добре
и да подчертава красивите
форми на една жена! Сега
актуални са сивото, черното в комбинация с червено,
бяло, сребърно... Да, ами ако
на мен не ми отиват? Много пъти кройките в Дева са
практични за повечето жени
и опасността, че няма да ми
отива, е минимална. Харесва
ми, че вестникът винаги мисли за няколко поколения, „носи”
за всекиго по нещо, както
казва главната редакторка
Слава Хинкова.
Лице съм на вестника повече
от 20 пъти. Не знам как се
случи това, но мога да споделя, че винаги е имало симпатия с екипа. Първия път,
когато ме поканиха да облека
дрехи от колекцията, се притесних, защото нямахме много време за проби и снимки.
Всичко, което облякох беше
сякаш шито за мен, а снимките станаха за не повече от
час и половина. В студиото
на Александър Нишков имаше
още един екип, който се подготвяше за тяхната сесия
и според мен останаха безкрайно изненадани, когато
Сашо усмихнат заяви: ” Ние
сме готови, ваш ред е!”
Когато завърших ВИТИЗ (НАТФИЗ), си мислех, че не съм
научила достатъчно, трябва
да уча още нещо. Завърших
2 годишното си обучение в
Берлин за стилист при Рене
Кох и Kryolan, но както се казва, човек се учи цял живот.
Понеже ме питате за външния
вид, на което Дева обръща изключително внимание, според мен е
важен индивидуализмът. Не одобрявам идолопоклоничеството. Всеки трябва да намери
себе си, да си избере своя
стил, да се уважава. Това провокира и другите около него
да го харесват и уважават. А
стилът включва и дрехата и
грима и аромата ...
Всяка жена има своите малки тайни относно грима и
поддържането на външния си

вид. Колкото и напрегнат да
е животът ни винаги трябва
да оставяме няколко минути
за нас самите, за външността си. Много жени страдат
от силно изразени пори и се
страхуват да използват фон
дьо тен. Новата генерация
бяла козметика и гримовете от серията за НD телевизия са насочени именно да
възстановят кожата, да я
защитят и да й осигурят необходимите вещества, да я
превърнат в копринено мека,
гладка, еластична и подмладена кожа. Това не е реклама!
В живота се гримирам малко,
но се налага да нанасям силен
грим върху лицето си всеки
ден, когато имам участия.
За това винаги разчитам на
професионалните гримове,
дори и при всекидневното си
гримиране. Те запазват кожата ми. Важно е да се знае, че
разликата между професионалната козметика и всекидневната е в съставките, а не
в плътното й покритие.
Питате ме за професионалните
ми ангажименти.
През новия сезон ми предстоят две премиери, както
и представления с постановката „Вражалец” в театър
„Сълза и Смях” и „Мелпомена”.
Този спектакъл за жалост
е последната, а за мен и гениална в този жанр режисьорска работа на Георги
Стоилов, който е създател
и тогавашен директор на
театрална формация „Мелпомена”. Преди време, преди
„Комиците”, ”Шоуто на Азис”,
”Форт Бояр”, в началото на
„Господари на ефира” той ни
събра и каза: „В този прочит
на “Вражалец” няма да откриете нотки на морализиране.
Това е ярък разказ по пиесата на Ст.Л. Костов за алчните, но симпатични селяни,
които остават излъгани от
обигран мошеник. На фона на
бутафорен пейзаж поп Стайко / Любо Нейков/ ще задиря
селските моми, минавайки с
мотопед по сцената. Пародиен е образът на кмета /
Димитър Рачков/, а Манчо /
Асен Блатечки/ ще омайва
селските активистки Цвета
и Босилка /Светлана Бонин и
Деси Бакърджиева/. Няма да
липсват сексуалните закачки
– осъвременени и цветисти.”
.Пиесата е съкратена и е наблегнато на тези пет основни персонажа: Кмета, Попа,
Манчо, Цвета и моя персонаж - Босилка.
Докато работехме, откривахме колко е съвременен
Ст. Костов. Така е и до днес,
след 110 представления,
изиграни на пълни салони из
цялата страна, ние сме един
екип, помагаме си, казваме си
грешките, забавляваме се и
се уважаваме.

Речник на тъканите
Тафта – тъкан от естествена коприна или изкуствени влакна.
Тя е твърда и лесно се мачка поради апретурата/ вид химична
обработка/.
Двулицеви платове - те са с лица от двете страни, но
различни по тон или гладкост. Например- едната страна е
гладка и лъскава, а другата матова, подобна на креп.
Шифон -много лека, прозрачна тъкан, обикновено от коприна,
вискоза, получена от много тънки, силно пресукани прежди.
Жакард -плат с декоративна сплитка, тъкан на специален
жакардов стан. Машината създал французинът Жозеф-Мари
Жакар (1752-1834 г. ).В плата, тип брокат и дамаска, жакардът
се използва от средата на ХIХ век.
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В този брой ви представям дизайнерско – конструкторския екип на Дева.
Ентусиасти и професионалисти. Тези дами създават моделите, кройките и упътванията, по които вие да ушиете
своите облекла. Много често – в гореща дискусия обсъждаме моделите, така че да отговорим по вьзможност на повечето от вашите очаквания. Радваме се на вашите препоръки и се опитваме да се съобразяваме с изискванията
ви.
Искам да зарадвам и дамите с по-пълна фигура – разработваме усилено кройки за различните конструкции. В този
брой - за обеми в ханша и бедрата, в следващ, за по-едър
бюст и т.н.
Професионалист е и дизайнерката ни на плетиво Димитринка Тончева, която живее в Търговище. Но във времето на глобалната мрежа комуникациите не са проблем. За
съжаление не ни изпрати снимка. Ще ви я покажем в следващия брой, където ще ви представим изключително актуално плетиво – за празничните вечери.
Слава Хинкова

Гергана Димитрова
Като най-младия кадър от
екипа ще се радвам да разбера вашите мнения и предложения за нашата нова колекция. Пожелавам ви много
творчески успехи !
Гери е завършила професионална гимназия по кожарство
и кожено облекло, както и
Частния колеж за мода Арт
Авангард . В екипа на Дева е
от един месец и има голяма
заслуга за изработването на
тази колекция съвместно с
екипа на ТПК „ Димитър Благоев”.
Живка Кънева
С моделите от тази колекцията ние ви предлагаме
възможността да се почувствате различни и да бъдете неотразими от сутринта
в офиса до късните часове на
вечерта. Добро решение и в
защита на екологията е и темата ни с кожени облекла от
еко кожа, която очаквайте в
следващия брой.
Живка е завършила професионална гимназия по облекло
и текстил и Частния колеж
за мода Арт Авангард София. Работи като моделиер
в модна къща Дака стил. В
екипа на Дева е също от две
години и освен че създава модели и кройки е и калиграфът
на изданието.

Опитайте с нас

Опитайте с нас

Роклята само с един шев

Отмина си лятото и идва есента...С
нов заряд от летни спомени продължаваме напред!
Днес ви предлагам да си направите
набързо рокля само с един шев!
Тя може да е официална или спортна,
всекидневна или за парти, аз ще ви
дам първоначалната идея за старт,
а вие ще реализирате своя уникален
модел по ваш вкус.
А ето от какво ще се нуждаете, за да
направите своята рокля:
Най-важното е да намерите приятелка, която би се забавлявала с вас
и да ви помага, защото без манекен
няма да се справите, пък и две глави
винаги са по-добре от една!
Трико 160/320 см по възможност
платът да е с десен, за да имате
две лица на роклята. Остра ножица,
с която да режете или пробивате
-съветът ми е да не правите големи
дупки,за да не стане фал!
Наложете трикото от две и го зашийте отстрани с ЕДИН ШЕВ, така
че да се получи чувал без дъно, сложете го на манекена (приятелката
си) и внимателно направете дупка,
или просто маркирайте, деколтето
през което ще мине главата. Използвайте за начало карфици, като
маркирате местата, които трябва
да моделирате (изрежете)! Дупката
за глава се пада на около 40 см от едната страна на нашия тъй наречен
чувал. Наберете плата успоредно на
изрязаната дупка (това ще е вашият
гръб на роклята) и преценете къде
ще направите нови дупчици, през
които да минат връвчици, направени

Здравейте, казвам се Деница Аргиропулос и ще ви насочвам и помагам в рубриката
„Опитайте с нас”.
Ще ви показвам лесни и уникални неща, които вие самите да направите и да разработите по свой начин.
Деница е завършила сценография в Националната художествена академия. Преди
това е завършила Професионалната гимназия по текстил и моден дизайн, София
– специалност десенатор на
текстилни площни изделия.
Сценограф е на Ловешкия
драматичен театър. Тази година беше номинирана за наградите Икар в категорията
Дебют – за сценографията и
костюмите на постановката „Радост за моето сърце„
на ловешкия театър.
от трико, вържете ги. Ако стигнете до този етап, по-нататък ще
се справите сами. Уверявам ви, че
по този начин има поне 20 различни модела на рокля, които чакат да
бъдат разгадани!
Вие сте на ход, забавлявайте се,
докато творите, вложете найдоброто от себе си. Не забравяйте и за нашият конкурс, който
вече тече. С нетърпение очакваме
вашите зашеметяващи идеи на
тема,’’Лицата на Европа в модата
и дизайна’’. Сигурна съм, че между
вас има хора на които идеите се
раждат всеки час, всяка секунда,
не се колебайте, изпратете ни вашите идеи а ние ще ви помогнем
да ги реализирате! До скоро, скъпи
приятели, и не забравяйте, че всяка
ваша хрумка може да бъде една реализирана мечта!

14

Мода в кройки
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Описание
Сако
Необходими материали:
жакард, тафта, студена
вълна -1,35 м при ширина
1,40 м ,хастар- 1,20м ,
подлепващ материал-1 м ,
2 копчета.
Начин на изработване:
Подлепете предните части, яката, мострите и
маншетите. Ушийте свивките в предната част и гърба.
Прикачете фианките към гърба.Съединете средните шевове на гърба. Ушийте
ръкавите и монтирайте маншетите към тях. Съединете раменните и странични шевове. Монтирайте ръкавите. Монтирайте яката към вратната извивка след това и мострите. Хастара изработете в същия ред. Монтирайте
към сакото.

Рокля „балон”
Необходими материали:
тафта, жакард, студена вълна,
плътна коприна-1,20 м при
ширина 1,40 м, хастар -1,20 м
, подлепващ материал- 0,10 м,
цип-60 см.
Начин на изработване:
Ушийте всички свивки на предната част и гърба, след това
изработете джоба на задната
част.Монтирайте
укроените
ленти към ръкавните извивки на
предната част и гърба.
Ушийте средния шев на гърба
като оставите отвор за
ципа.Монтирайте ципа. Съединете раменните и странични шевове като при
подгъва оставате цепки от двете страни. Подлепете и пречупете на две
колана. Монтирайте го към подгъва. Изработете хастара в същия ред и го
монтирайте към роклята.

Как да си пришием джоб с две филетки
За такъв джоб платът се срязва и за да не сгрешите, първо
трябва да си скроите по две прави или веревни ленти от основния плат – около 4 см по-широки
и около 3 см по-дълги от готовите филетки.
Върху опаковата страна на плата нанесете с креда прореза
и тропосайте с конец, за да се
вижда прореза и откъм лицевата
страна на плата. Застопорете с
конец и краищата на прореза.
От опаковата страна върху
маркировката за джоба залепете лента от подлепващо,
широка около 4 см. Върху нея
начертайте с креда или молив
много точно линиите за зашиване на филетките и за прореза.
Филетките се забождат лице с
лице така, че страните им да
се срещнат при линиите на прореза. Всяка филетка се изминава
от лицевата страна точно по
отбелязаната линия за зашиване,
без да се прави нито бод повече или по-малко. Краищата на
шевовете се затягат и тропоската се отстранява. Между
шевовете се прави внимателно
прорез в плата, който започва и

свършва на около 1,5 см от края
на шевовете на филетките, след
което се прави по диагонал до
края на самите шевове. Филетките не се режат, а се обръщат
през отвора навътре. Прегъват
се върху ръбовете на шева и се
забождат, така че да са еднакви
по ширина и да изпълват прореза. Изглаждат се и се тропосват една към друга. Малките
триъгълници от двете краища
се прегъват навътре и се зашиват върху филетките от край до
край. Скроената от подплатата
половинка за вътрешна страна
на джоба се забожда отвътре
към долната филетка и се прави
шев плътно до съединителния
шев с крачето за пришиване на
ципове или от външната страна
точно в съединителния шев на
долната филетка. Изглажда се
надолу. Половинката за торбата
от основния плат се забожда
лице в лице към горната филетка и се пришива по същия начин.
Двете половинки се забождат
една към друга, изравняват се
и се зашиват откъм страната
на подплатата със затягане в
шева.

Пола „балон”
Необходими материали:
тафта, жакард,студена
вълна,памук-0,80 м при
ширина 1,40 м, хастар-0,80
м ,цип -30 см.
Начин на изработване: Ушийте свивките на предната
част и гърба.Ушийте средния шев на задната част.
Монтирайте ципа. Ушийте
страничните шевове ,като
при подгъва оставите цепки.Монтирайте колана към талията и колана към подгъва.
Изработете хастара в същия ред и го монтирайте към полата.

Елек
Необходими
материали:
тафта, жакард, памук,
студена вълна - 0,60
м при ширина 1,40 м,
хастар- 0,55 м.
Начин на изработване:
Ушийте
свивките
на предната част и
гърба.Ушийте средния шев на гърба. Съединете раменните и странични шевове. Прикачете укроените ленти към ръкавните извивки. Монтирайте ципа.
Изработете хастара и монтирайте към елека.

Панталон
Необходими материали: студена вълна, памук,тафта-1,50 м при
ширина 1,50 м,хастар-1,50 м /ако
желаете панталона ви да бъде с
хастар/ 1 цип-0,20см,1 копче.
Начин на изработване:
Изработете джобовете в предните части. Ушийте свивките на
предната и задна част. Съединете
вътрешните и странични шевове,
след това седалищният шев. Монтирайте ципа и колана. Подгъва на
панталона може да обработите с
коланче или с укроена лента отвътре. Ако желаете, може да си прикачите хастар към панталона.

Дамски шорти

Есен 2009

Продължение от стр. 1

Тенденциите от световните подиуми за есен-зима 2009/2010 напълно отговарят на критичните за световната
икономика времена. Удобството измества креативността в колекциите на законодателите на луксозната мода.
Вместо да търсят напълно нови, но рисковани креативни решения, дизайнерите доразвиват темите от пролетлято 2009 г. И все пак модата не изглежда така безцветна, както звучи. Най-великите в този експеримент са
вечни – Джон Галиано, Вивиън Уестуд и Александър Маккуин. Те упорито отказват да махнат розовите очила и
продължават да вярват, че основната и най-важна мисия на дрехата е да прави впечатление. Всички останали се
стремят да държат героите си здраво стъпили на земята и затова ги обличат в строги или не чак толкова строги
униформи.
Тенденции при материите
Напук на природозащитниците, кожата е най-налаганата материя за този есенно-зимен сезон – от връхните дрехи
до аксесоарите. Плетивата никога не пропускат участие в студените месеци, трикото е удобно и практично, а
кадифето е “добре запомненото старо” с мисията да се превърне в хит.
Стилът на 80-те
През 80-те жената тръгна смело нагоре по стълбичката към успеха и това нямаше как да не се отрази на модните
тенденции тогава. Сега за пореден сезон се вдъхновяваме от “работещите момичета”, символ на тези луди
години.
Стилът пънк - рок
Тесни кожени панталони и рокерско яке – това е визията на истинската рок звезда, през този сезон обогатена с
кожени корсети, мини рокли с мъниста, избелени дънки, тениски с щампи, високи ботуши, плътни дълги чорапи и
задължителните кожени колани.
И накрая – качеството
Модата се върна към основите си – отделеното време за прецизна изработка е над всичко. Луксът вече няма
стойност, ако не е съчетан с идеално качество. Класически черно-бели комбинации, драпирани панталони и сака,
фина кожа, кадифе и болера тип “тореадор” – модна тенденция, при която всеки детайл е от значение.

Размери и оразмерявания, които, надяваме се, ще ви помогнат при шиене.

Необходими материали:
сатен, тафта, памук-0,60 м при
ширина 1,40 м, 1 цип, 1 копче.
Начин на изработване:
Изработете джобовете в предната част, свивките на задната
част. Съединете вътрешните,
страничните шевове и седалищният шев. Монтирайте
ципа, след това колана. Направете набор в долния край на крачолите. Обработете ги с лента от плата.
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Блуза
Необходими материали:
коприна, шифон, органза -1 м
при ширина 1,50 м.
Начин на изработване:
Ушийте свивките на предната
част и гърба.
Съединете раменете и страничните шевове.
Монтирайте лентата (панделка) по вратната извивка и
останалата свободна част затворете с вътрешен шев.
Обработете деколтето и
ръкавните извивки с укройката. Подгъва почистете на пико или изминете краен тегел.

10
5

1
2
3
4
5
6
7
8

обиколка гърди
талия
ханш
височина бюст
височина до талията - отпред
височина до талията – гръб
рамо
дължина ръкав

9 обиколка бицепс
10 обиколка врат
При шиенето на панталони е
целесъобразно освен
талията,
ханша и дължината на панталона
да се вземе обиколката на бедрото
горе и дълбочината.

8
8

Обичате ли да плетете?

Блузка с прилеп ръкав

Ретро шапка

Размер 42-46
Необходими материали: прежда по
100 г бяла, 100 г сива, 200 г.черна и
малко черна с ресни (20-30 г), куки
№5 и обръч №6.
Изработване: Започваме от вратната извивка на 84 бримки с бялата прежда с куки №5. Плетем всички редове опакова плетка – 6 реда.
След това бележим 1-та, 21-та, 42та и 63-та бримки и продължаваме
в кръг с обръч №6 само откъм опаковата страна с опакова плетка.
Преди и след маркираната бримка
правим по 1 наметка. Така всеки
ред нараства с 8 бримки. В следващия ред наметките се изплитат.
Така редуваме редовете, докато
получим 30 наметки (60 р.). Цветовете редуваме така: 30 р. бяла
прежда, 20 р. сива, 2 р. черна с ресни, 4 р. сива и 4 р. черна.
След 30-та наметка разделяме
плетивото на 4 равни части, като
маркираните бримки остават в
средата на всяко парче. Двете
срещуположни части- стават гръб
и предница, а останалите 2 – ляв и
десен ръкав.

Материали: необходима е 50 г прежда.
Плете се с игли № 4.
Начин на изработка: шапката се плете в кръг
Започва се с 5 бримки синджир, които се затварят в кръг.За височина във втория ред се
плете 3 бр. плюс още 2 бр. синджир, един висок
пълнеж, 2бр. синджир, един висок пълнеж и т.н.
За третия кръг за всеки втори висок пълнеж от
преходния ред се плетат по два високи пълнежа.
Така се изработват още три кръгови реда.След
четвъртия се плетат десет кръгови реда без
наддавка.
Ако желаете може да декорирате шапката с
цвете ,брошка или друг вид акцент с който да
я освежите. Също може да изплетете по същия
модел още една шапка в контрастен цвят или
тон в тон избран от вас.
При по-студено време или както в нашия случай
да допълните тоалета си, може да носите шапките една върху друга, както сме показали на
снимката.
Димитринка Тонева

Плетем всяка част поотделно, но
вече опаковите редове опаково, а
лицевите – лицево, за да запазим
лицевата плетка.
В началото и в края на реда с наметките свиваме по 1 бр., а от
двете страни на маркираната
бримка правим наметки. Така запазваме постоянен брой бримки в
1 ред.
За гръб и предница плетем с черната прежда по 8 р. и завършваме
с 6 р. опакова плетка с куки №5. За
ръкавите плетем 24 р. и свиваме
всяка втора бр. в 23-ия ред, а в 24ия ред – всяка 4-та бримка. Завършваме с 6 р. опакова плетка на
куки №5.
Завършваме – зашиваме гърба с
предниците и ръкавите.
Кройката има много варианти –
като блузон, ако увеличим редовете на гърба и предницата, като
пончо – тогава плетем само в кръг
без ръкави. Могат да се използват
остатъци от прежди.
Димитринка Тонева
Консултант плетиво

Кройка за плетиво:

56 см

56 см

Ръкавици ¾
Дължината на ръкавицата зависи само от вашите предпочитания. Ако
я изработите от фина копринена или вискозна прежда можете да я
направите по-дълга, за да я съчетаете с вечерен тоалет.
Необходими материали:
Тънка прежда, комплект чорапени игли
Използвани плетки:
ластична - редуват се лицева и опакова бримки
гладка лицева - плете се в кръгови редове само лицеви бримки
Начин на изработка:
Нанизват се 48 бримки, които се разпределят на 4 чорапени игли (по 12
бр. на игла) и се плете 10 см бие с ластична плетка. После плетем 20
см гладка лицева плетка. След това бримките се разпределят така: 11
бр. на 1-ва игла, по 12 бр. на 2-ра и 3-та игла, 13 бр. на 4-та игла, като от
3-тата до 12-тата бр. на 4-та игла се оставят да чакат за вклиняването
на палеца и на тяхно място се нанизват нови 12 бр. Плетем 17 кръгови
реда. След тях плетем малкия пръст върху последните 4 бр. на 2-ра игла,
първие бримки на 3-та игла и за пътечка се нанизват нови 3 бр. = 12
бр. Тези бримки се разпределят на 3 игли и се затварят в кръг. След 18
кръгови реда в 2 последователни реда всеки 2 бр. се изплитат заедно
на лице и последните бримки се зашиват заедно с работния конец. За
безименния пръст нанизваме 6 бр. от 2-ра игла, от пътечката на малкият
пръст се изваждат 2 бр., нанизват се 6 бр. от 3-та игла и се нанизват
още 2 нови бр. = 16 бр. Плете се като малкият пръст и след 22 кръгови
реда се оформя върхът. Средния пръст се плете върху 7 бр. от 1-ва игла
+ 2-ра игла 2 бр. се изваждат от пътечката на безименния пръст, 7 бр.
от трета + 4-та игла и се нанизват нови 2 бр. за пътечка =18 бр. след
24 кръгови реда завършваме върха. За показалеца нанизваме останалите
13 бр. и от пътечката на средния пръст се изваждат 3 бр. =16 бр. след
22 кръгови р. се оформя и този връх. Накрая от оставените да чакат
бримки за палеца се изваждат още 10 бр. от пътечката = 20 бр. и се
плетат 20 кръгови р. след което оформяме и него връх.
Дясната ръкавица се изработва огледално на лявата.
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От старото - ново
Старият ви плетен „кадифен” пуловер е с протрити ръкави и е деформиран. Не го изхвърляйте, той има още един шанс.
Извадете кройка на елек по ваш размер.Може
да използвате кройката от този брой или от
бр.12/2006г. по тази рисунка. Купете едно чиле
копринени конци, кука за плетене и 0,60 м хастар
при ширина 1,50 м. Наложете кройката върху
предницата и гърба и изрежете частите.Почистете ги на оверлог.Зашийте раменете и страничните шевове. Изработете и монтирайте
хастара. С копринени конци бод изплитания без
наметка изплетете ръкавните извивки и краищата на елека. На дясната предница в последния
ред направете илици от по три синджирчета.
По идея на Маргарита Москова

Кройка на елека:

История на трикото
в България
Христак Момерин, роден в Габрово през 1852 г.,
доставя от Англия няколко ръчни плетачни машини и поставя началото на плетачната индустрия в България. В 1890 г. организира специална работилница за производството на горно и
долно дамско, мъжко и детско плетено облекло.
През 1934 г. синът му Андрея Момерин създава
модерна трикотажна фабрика, единствена по
големина в цяла България и произвежда най-фини
плетени артикули.
До 1905 г. в Габрово вече има 6 вълненотрикотажни фабрики. През войните от 1912 - 1918 г.
нуждата от вълнен трикотаж за войниците и
офицерите удвоява производството му. След изживяването на кризата (1939 г.) трикотажните
предприятия са 20. До края на Втората световна война общо в страната има 69 трикотажни
предприятия, от които 49 са в Габрово.
В Сливен най-рано започва да се развива фабричното производтво на чорапи. Още през
1887 г. Христо Бушев създава вълнена тъкачница, към която през 1888 г. открива и плетачно
отделение. В следващите години са създадени
още редица фабрики за чорапи. През 1927 г. братя Мундрови доставят плетачни машини от
Германия и тяхната фабрика ’’Кале’’ става найголемия производител на чорапи в страната. Чорапите на фабриката стават известни преди
всичко с високото си качество. В 1933 г. с увеличения, обновен и модернизиран машинен парк започва за първи път производството на детски
фигурални чорапи, детски къси чорапи, както и
рипсени чорапи. За високото качество на произвежданите чорапи през 1938 г. на Пловдивския
мостерен панаир фабриката ’’Кале’’ е наградена
със златен медал.
Към 1947 г. в Сливен има девет предприятия
за чорапи.

НЕЗАМЕНИМИЯТ ТРИКОТАЖ

Той присъства плътно до
нас през целия ни живот. От
раждането до края.
Неизброими са видовете му и приложението. Безспорен факт
е, че не можем без
него. Защото трикотажното облекло е удобно, ефектно
и лесно за поддържане.

Да се върнем в миналото.
Историческите изследвания
показват, че в египетските
пирамиди са намерени останки, наподобяващи плетива.
Смята се, че родината на
плетивото е древна Гърция.
Най-ранните сведения се отнасят към 1254 г., когато при
описание на облеклото на
знатните духовници в Италия се сочат изплетени дрехи. Изкуството да се плете е
пренесено и в други държави.
Изобретател на първата
плетачна машина през 1589 г.
е английският пастор Уйлям
Ли.. Тя представлявала дървен
стан, като изплитането на
бримки ставало от специални железни капачени игли.
Необходимите движения се
извършвали от работника с
ръцете и краката. Производителността се увеличила
над десет пъти в сравнение
с ръчното плетене.
През XVIII век са направени
опити за преструктуриране
на машината на Ли в кръгла. Започва изработването
на кръгли плетачни машини,
които имат значително поголяма производителност,
работят с капачени игли.
С въвеждането на езичните
игли през 1858 г. са конструирани плетачни машини с отделни движещи се игли.
При разкопки в Египет (6 век)
са намерени находки от ръчно
плетиво. В Испания и Италия
са открити плюшени ръчни
плетива с две игли от 13 век,
в Швейцария – кръгово
ръчно плетиво с пет игли от

16 век. Първите чорапи без
шев, ново ръчно изделие, носено от мъжете са намерени
в Европа през 1560 г.
През 1768 г. в Англия Крейн
открива ръчната основоплетачна машина.
Даусон създава приспособление за изместване на нанасящите гребени - началото
на механизирането на основоплетачната машина (1791
г., Англия).
Декроа (Франция) през 1789
г. получава първия патент за
кръгоплетачна машина. През
1853 г. във Франция е създадена двуредова кръглоплетачна машина.
Карл Кристиян Лангедорф и
Йохан Михаел Васерман публикуват първото пълно описание на чорапната плетачна
машина и на технологичните
процеси при производството
на чорапи (1805 г. Германия).
През 1856 г. в Англия Таунзенд открива езичковата
игла. А три години по-късно
в Германия са поставени вертикално на основоплетачната машина езичкови иглирашелмашина.
Уилям Котон (1860-1864 г.,
Англия) получава патент за
механична плоскоплетачна
машина с вертикално положение на иглените гребени,
нискостоящ главен вал и задвижващи механизми. Конструкцията получава голямо
индустриално приложение.
През 1886 г. в Германия Байер разработва метод за
самостоятелно добавяне и
свиване чрез прехвърляне на
полубримки при плоското плетене.
С течение на времето
плетачните
машини
се
усъвършенстват чрез механизирането и автоматизирането им, докато се стигне до съвременните машини
с електронно управление и
мостриране.
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Нова банкова услуга!!!
Обява във фоайето на банката
гласи:
Уведомяваме Ви, че нашата банка
инсталира нови банкомати, които
можете да ползувате на принципа
«Drive-through». Те дават възможност
на клиентите да теглят пари без да
напускат колите си. Клиентите, които ще ползуват тази услуга, моля да
следват процедурите, изредени подолу, когато теглят пари от сметките си. След многомесечни внимателни
проучвания, разработихме процедури
отделно за мъже и жени. Моля, следвайте процедурите в съответствие
с Вашия пол.
ПРОЦЕДУРА МЪЖЕ
1. Паркирайте пред банкомата.
2. Свалете стъклото при шофьора.
3. Вкарайте картата си в отвора и
наберете ПИН кода.
4. Наберете сумата, която искате да
изтеглите.
5. Приберете картата си, банкнотите и касовата бележка.
6. Вдигнете стъклото.
7. Отпътувайте.
ПРОЦЕДУРА ЖЕНИ
1. Спрете пред банкомата.
2. Дайте на заден ход и наместете
колата така, че стъклото до шофьора да е срещу банкомата.
3. Дръпнете ръчната спирачка и свалете стъклото.
4. Намерете ръчната си чанта и изпразнете цялото и съдържание на
седалката до вас, за да откриете
картата си.

ТАЛОН ЗА наградата на
броя и Абонамент

5. Кажете на човека, с когото разговаряте по мобилния си телефон, че
ще му се обадите после и затворете
телефона.
6. Опитайте се да вкарате картата
си в отвора.
7. Отворете вратата на колата, за
да позволите по-лесен достъп до банкомата, поради голямото разстояние
от колата.
8. Вкарайте картата в отвора.
9. Вкарайте картата повторно, този
път в правилната посока.
10. Претърсете отново чантата си
за да откриете тефтерчето, в което сте записали ПИН кода си.
11. Наберете ПИН кода.
12. Натиснете ОТМЕНИ и вкарайте
правилния ПИН код.
13. Наберете сумата, която искате
да изтеглите.
14. Проверете грима си в огледалото
за обратно виждане.
15. Приберете парите и касовата
бележка.
16. Изпразнете чантата си отново,
за да намерите портмонето си и сложете парите вътре.
17. Запишете сумата на дебита в
тефтерчето си и приберете касовата бележка отзад в него.
18. Проверете отново грима си.
19. Придвижете колата около един
метър напред.
20. Дайте заден ход до банкомата.
21. Приберете картата си.
22. Изпразнете отново чантата си,
намерете държателя за карти и приберете картата на отреденото и
място.

23. Погледнете мръснишки към изнервения шофьор, който чака след Вас.
24. Запалете отново угасналия двигател и потеглете.
25. Наберете отново телефона на човека от предишния разговор.
26. Карайте два-три километра.
27. Освободете ръчната спирачка.
**********
Най-старата смешка
Хуморът се е родил преди 2 млн. години. Учени твърдят, че са успели
да установят коя е първата шега в
историята на човечеството, четем
в британския в. «Сън”. Пещерняците
си падали по грубите шегички. Така например класическа форма за проявено
чувство за хумор била рисунка, на която се изобразявал спъващ се в камък
човек. Това е най-старата известна
смешка - датира от приблизително
1,8-2 млн. години.
В крайна сметка да гледаш как някой пада винаги е предизвиквало
смях, пише изданието. Елементът е
застъпен силно в комедиите на Чарли
Чаплин например или дори в любимата
за много хора анимационна поредица
« Том и Джери”. Предполага се, че далечните ни прадеди са прибягвали до
този вид хумор, за да отмарят и да
се разсеят в края на тежкия и изнурителен ден.
Учените смятат, че способността
да издава звуци, наподобяващи смях,
се появила при човека преди 4 млн.
години. Смехът приличал на сърдито
мърморене.

Име ..........................................................
Презиме .................................................
Фамилия .................................................
Код ........... гр./с. ................................,
обл. ...........................................................
ул. ...............................................№ .........,
бл. ........... ет. ...... ап. ......
Тел. ............................................................
Възраст ...........
Професия: …...........................................
Образование: ........................................
Кройки за какви модели бихте
искали да разработим?
Очакваме вашите писма и на
адрес София 1000, ул. „Иван
Вазов“ № 12, офис 317/2
За абонамент чрез редакцията
изпратете запис с обратна
разписка на името на Веселина
Веселинова Фотева
Абонамент за 1 година – 40 лв.
Изпратете талончето, за да
участвате и в нашата лотария!
Имате шанс да спечелите блуза
от „Дева“ или козметика от
„Рефан“.
Краен срок за участие 20
октомври 2009 г. Можете да
изпратите и ксерокопие на
талона.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БРОЙ 59

ВОДОРАВНО: “Куките ме дебнат”. Шоколад. Лиана. Кака. Илик. Окис. Опит. Майн. Сом. Демон. Сана. Маракас. Тен. Лани.
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Теди Москов. Кан. Аби. Тел. Трон. Бионсе. Юнак. Антон. Анион. Ити. Стас (“Стас и Нели”). Април.

Уважаеми читатели, абонирайте се чрез талона към редакцията!
Всеки, който си направи годишен абонамент за вестник “Дева” – 40 лв.,
ще получи подарък от редакцията на същата или по-голяма стойност.
За да се свържем с вас ни изпратете телефон за връзка и копие от
разписката
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Близнаците да забравят ремонтите,
Девите да му отпуснат края
Хороскоп на Мари за Октомври, 2009 г.

Овен
Ще почнеш да подбираш приятелите си според общи интереси. Ще можеш свободно да
се изразяваш пред тях и да се чувстваш по-добре отпреди. Ще получиш подкрепата и
помощта на влиятелен човек. Ще знаеш какво точно да направиш и ще си благодарен.
В работата ти също се отварят нови възможности, израстване в йерархията или
предложение за смяна на работното място. Трябва да си по-внимателна към здравето
и храненето си, защото има опасност кръвното ти налягане внезапно да се понижи.
Използвай природни лекарства.
Телец
Вдъхновява те бързата промяна, която настъпва в живота ти. Пришпорвайки нещата обаче, те няма да се оправят, така че забави темпото. Критична фаза, но това
не трябва да те разстройва. Използвай енергията си, за да се огледаш сред редицата
други възможности. Възможно е да ти се отвори път в чужбина или да получиш предложение за работа на друго място. Звездите предлагат да елиминираш лошите си навици
и да почнеш да се храниш и живееш правилно. Използвай момента, за да не пропуснеш
големия си шанс за промяна.
Близнаци
Не подценявай любимия човек, той има нужда от цялото ти внимание точно сега. Понякога приемаш нещата за даденост, а не трябва. Бъди по-нежна, но разбираща. Вярвай
в себе си, но все пак не поемай твърде много задачи, за да не рискуваш да се пренатовариш. Остави ремонтите, които не си успяла да свършиш през лятото, има по-важни
неща от тях. Ще имаш известни здравословни проблеми като болки в гърба, не са нещо
съществено, но не ги пренебрегвай. Обърни по-голямо внимание на двигателния си режим и здравословното хранене.
Рак
Има опасност да мислиш повече за себе си, отколкото за другите си близки. Партньорът ти ще те критикува, че му се струваш много далечна. Ще има нужда да почакаш, преди да направиш промените, които целиш, така че започни да градиш основите
им. Опитай се да не прекаляваш с дейностите, особено с пренасянето на тежки предмети. Опитай се да почиваш и спираш, когато можеш. Не пренебрегвай служебните си
задължения, защото моментът не е подходящ да гледаш работата си през пръсти.
Лъв
Нещата ще тръгнат по-добре за теб и любимия. Близостта ви ще ви помогне да споделяте емоциите си и доброто ви интелектуално състояние, водещо до страхотно
общуване и хармония.В работата си ще постъпиш правилно, когато те изправят пред
определена ситуация, но за нещастие се намесват непредвидени фактори. Успокой се и
изостри ума си.
Не е подходящото време да започнеш диета, нито резки промени в живота си, така че
почакай малко време.
Дева
Хората около теб ще оценят лоялността ти и ще ти вярват. Партньорът ти ще си
помисли, че си много специална. Способностите ти ще бъдат поставени на изпитание
в работата, затова е нужно повече от всичко да бъдеш точна и коректна. Опитай се
да контролираш характера си, защото рискуваш да влошиш ситуацията. Забави темпото, защото нервната ти система достига връхна точка. Не е моментът да се отпускаш точно сега, но не бива да забравяш, че лимитът ти на физическо, емоционално
и психическо натоварване все пак не е безграничен.
Везни
Ще имаш силата да изпъкнеш от тълпата и да проявиш най-добрите страни на личността си. Добрите ти намерения ще останат неразбрани. В работата някой ще се
опита да прикрие информация от теб, но ще успееш да разбереш неговата/нейната игра
и ще намериш решение.Звездите те канят да внимаваш какво ядеш, защото диетата
ти не изглежда много балансирана. Можеш да намалиш мазнините, но не забравяй, че те
са необходими за хормоналния ти баланс.
Скорпион
Ще осъзнаеш, че има много неща, които искаш да промениш в личността си, за да
подобриш интимната си връзка. Не бързай – търпението и постоянството ще
триумфират.В работата си бъди по-настоятелна, ако, който е направил грешка, трябва да поеме отговорността за това. Опитай се да не прекаляваш или ще постигнеш
точно обратното на това, което искаш. Ще почувстваш голям тонус и неизчерпаема
енергия. Не ги разхищавай във всички посоки, а бъди концентрирана и последователна
в приоритетите си.
Стрелец
Ще се окаже трудно да приложиш на практика добрите си намерения и да подобриш
връзката си. Твърде често се затваряш и не споделяш проблемите си, а близки и приятели могат много да ти помогнат да се справиш с тях. В работата ще успееш да разрешиш проблем, благодарение на голямата си интуиция и намесата на доверен колега. Ще
си много динамична и това ще означава, че ще се увеличи физическата ти активност.
Не забравяй все пак, че е нужно да се щадиш, друг няма да го направи вместо теб.
Козирог
Ще почувстваш, че нещо липсва в любовната ти връзка, но няма да знаеш точно какво.
Ще се почувстваш подтикната към вълнуващи и стимулиращи събития. Опитай се да
затвърдиш позицията си на служебното място, може би като говориш с шеф, който
напоследък е много любезен с теб. Сега е моментът да изразиш исканията си за израстване в йерархията и да представих плановете и намеренията си за оптимизиране
на работата. Успокоявай се с валериан или чай от глог. Не посягай към успокоителни
лекарства.
Водолей
Партньорът ти ще сметне държанието ти за ирационално и ще поиска обяснение. Преди да обясниш, опитай се сама да си изясниш нещата. Имаш редица възможности да
намериш по-добра работа наоколо, но все още се оплакваш и нищо не правиш. Нуждаеш
се от кураж да ги сграбчиш – направи го. Само направи първата стъпка и другото ще
дойде от само себе си. Звездите те съветват да консумираш повече млечни продукти
и да спортуваш, умерено, но редовно.
Риби
Близките ти се нуждаят повече от твоето внимание, така че не ги пренебрегвай и не
се усамотявай. В работата авторитетът ти ще порасне, очакват те и повече пари,
ще ти се дадат, но ще трябва да си ги поискаш. Нужно е да отделяш повече внимание
на здравето си, рехабилитацията е също толкова важна, колкото и класическата медицина. Не забравяй, че цялата година е преломна за теб и ще доведе до оздравяване във
всяко отношение. Не бъди крайна, нито с близките, нито с колегите си.

