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КОНКУРС ЗА ДЕТСКА 
РИСУНКА

Ако вашето дете е на възраст от 2 до 9 години и обича да 
рисува, помогнете му да участва в конкурса на Bilka 

Конкурс за детска рисунка



Скъпи приятели и съмишленици,

Идва лято! Идва нашето време! 

Традиционно списанието ни излиза за Еньовден – 
деня на лятното слънцестоене, за да усетим заедно 
магическата сила на слънцето в най-дългия ден на 
годината и с него... и лятото!

Лятото винаги е основа на много наши вдъхновения и 
е свързано с очакването! Като си помислим за лятото, 
и в душите ни става по-светло, по-леко, по-ефирно. 
Изпълваме се с надежда за изненади, пътувания, 
море, пясъчни следи, интересни преживявания, дори 
подобрения от рода на  ремонти, малки битови радости 
– все неща, които ни променят, променят живота ни. 
Резултатът е, че  ние преминаваме през този сезон, 
изпълнени с радост,  със  самочувствие на по-красиви, 
по-радостни, по-общителни, по-окрилени!

В нашия пореден брой  „Билка” отново се е погрижила 
за вашето добро настроение и добра форма с някои 
летни идеи, но този път искаме да ви запознаем и с 
един мащабен проект, по-който работим, свързан с 
най-голямата ни радост – децата! 

Забавлявайте се и ако желаете, научете и своите деца 
да се грижат за здравето си сами и да обичат и да се  
вдъхновяват от природата! Както знаем, тази любов, 
възпитана в детството, остава  за цял живот!

Желаем ви интересно и емоционално лято!

Екипът на “Красная линия”
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 „Билка“ обявява конкурс за рисунка за деца на възраст 
от 2 до 9 години на тема „Нарисувай природата“. Конкурсът 
стартира на 1 юни и ще продължи до 31 август 2012 г. Рисун-
ките трябва да се изпратят на адрес 1336, София 36, п .к. 116, 
за „Билка“. 

През септември жури от специалисти ще отдели най-
добрите рисунки и ще определи класирането. Партньор на 
„Билка“ в тази инициатива е фондация „Изкуството и детето“. 
Наградите за двамата победители ще са съответно едного-
дишна стипендия за обучение в школа по приложни и изящ-
ни изкуства и уникална пластична картина за детска стая на 
приказна тема, изработена в Студиото по пластична живопис 
на Боряна Занова. За участника, заел трето място, „Билка“ оси-
гурява статив с пълен комплект акварели, пастели и моливи за 
рисуване. Инициативата ще завърши с голям детски празник 
и експозиция на най-добрите рисунки в парка „Заимов“ с под-
крепата на община „Оборище“. 

Условия за участие:

1. В конкурса могат да участват деца на възраст от 2 
до 9 години.

2. Всеки участник трябва да изпрати една рисунка по 
темата на конкурса в свободен формат. Разрешава се използ-
ването на всякаква техника и средства – акварел, темперни 
бои, пастели, моливи и др.

3. Рисунките следва да се изпратят в периода от 1 юни 
до 31 август на адрес: 1336, София 36, п. к. 116, за „Билка“.

4. Разходите за изпращането на рисунките са за сметка 
на участниците.

5. На гърба на всяка рисунка трябва да има информа-
ция за участника: трите имена, години, телефон и точен адрес.

6. Най-добрите рисунки ще бъдат изложени на специ-
ално организирана изложба през септември.

7. Компетентно жури ще определи 3-ма победители в 
конкурса.

Първа награда – едногодишна стипендия за обуче-
ние в студио по пластика и живопис.

Втора награда – уникална пластична картина за дет-
ска стая на приказна тема, изработена в Студиото по пластич-
на живопис на Боряна Занова.

Трета награда – статив с пълен комплект акварели, 
пастели и моливи за рисуване.

На всички участници в конкурса желаем успех и много 
вдъхновение!

За възникнали въпроси можете да използвате 
e-mail: mildex@intech.bg

Правилата за участие, условията на конкурса и наградите,
можете да намерите на сайт: www.krasnaya-bg.com.

“Билка” обявява КОНКУРС за детска рисунка на тема
“Нарисувай природата”

1.  В конкурса могат да участват деца на възраст от 2 до 9 год.
2. Всеки участник трябва да изпрати една рисунка по темата на 
конкурса в свободен формат. Разрешава се използването на всякаква 
техника и средства – акварел, темперни бои, пастели, моливи и др.
3. Рисунките следва да се изпратят в периода от 1.06. до 31.08. на адрес: 
1336, София 36, п. к. 116, за “Билка”.
4. Разходите за изпращането на рисунките са за сметка на участниците. 
5. На гърба на всяка рисунка трябва да има информация за участника:  трите 
имена, години, телефон и точен адрес. 
6. Най-добрите рисунки ще бъдат изложени на специално организирана из-
ложба през м. септември 2012 год..
7. Компетентно жури ще определи 3-ма победители в конкурса.
  * Първа награда - едногодишна стипендия за обучение в студио по 
пластика и живопис.
    *  Втора награда - уникална пластична картина за детска стая на приказна 
тема, изработена в Студиото по Пластична живопис на Боряна Занова.
   *  Трета награда - статив с пълен комплект акварели, пастели и моливи за 
рисуване.

РАЙОН “ОБОРИЩЕ”

Детски натурални пасти  
за зъби 

Детска гелна паста за зъби Bilka Homeopathy NATURAL 6+

Не съдържа флуорид и ментол, с естествени подсладители и натурални 
растителни екстракти. 

В новата детска гелна натурална паста за зъби е вложен комбиниран екс-
тракт от невен, хамамелис и жиловляк. Невенът почиства и успокоява зъбите 
и нежните детски венци чрез мекото си антисептично и противовъзпалително 
действие. Хамамелисът се грижи за чувствителността на венците и предотвратява 
възникването на инфекции в устната кухина. Жиловлякът има противовъзпали-
телно и противомикробно действие. Съдържащият се в пастата сорбитол е при-
роден подсладител с приятен сладък вкус.

Новата гелна паста не съдържа традиционния натриев лаурил сулфат, а 
по-мекият пенител – натриев лауроил саркозинат. Абразивът, вложен в пастата, е 
с меко почистващо действие, щадящ детския зъбен емайл.

Новата гелна детска паста за зъби е без парабени. Ароматът е приятен, 
плодов – на ягода и малина, и е без алергени. Съдържа безвредни за детското 
здраве консерванти и оцветители.

Детска крем-паста за зъби Bilka Homeopathy ORGANIC 2+
 

Безвредна и вкусна, изцяло с натурални съставки паста за зъби за най-малките!
Не съдържа флуорид, ментол, захарин, натриев лаурил сулфат, вредни за детско-
то здраве консерванти и оцветители!
Пастата има висок процент от естествения подсладител ксилитол – природен 
подсладител, съдържащ се в плодовете. Ксилитолът не позволява развитието на 
кариеси и действа противовъзпалително на нежните детски венци.
В новата паста е вложен  и натурален екстракт от стевия, съдържащ стевиозиди, 
растителни липиди, полизахариди , витамини (A, C, B1, B2, P, F, PP), флавоноиди, 
микроелементи, аминокиселини, В-каротин. Стевията е натурален подсладител с 
антикариесно и антибактериално действие.
Съдържащите се в пастата глицерин и ксантан гум са растителни продукти. Но-
вата паста не съдържа традиционния натриев лаурил сулфат, а по-мекия пенител 
– натриев лауроил саркозинат. Ароматът е плодов, на сладка мандарина, подхо-
дящ за деца и за хора, употребяващи хомеопатични лекарствени препарати.
Новата детска крем-паста за зъби е без консерванти и без оцветители, абсолют-
но безвредна е при поглъщане!

Kids Toothpastes Bilka Homeopathy

Н
о

в
и

Н
А

 Н
А

 б
Ро

я

4

Н
о

в
и

Н
А

 Н
А

 б
Ро

я

5

Рисувай с
билка
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В началото на месец май компания „Красная Линия”, 
собственик на марката Bilka Collection, стартира социално-об-
разователна кампания „За по-добра детска орална хигиена“. 
Идеята й е повишаване на познанията и образоваността на 
децата и родителите по отношение на значението на хигиен-
ните навици за здравето и бъдещето развитие. За съжаление 
статистиката показва, че много от децата още в ранна възраст 
имат проблеми със зъбите, което често е причинено от недоб-
рата орална хигиена. По данни на Българския зъболекарски 
съюз 5-годишните деца у нас имат средно 4-5 зъба с кариес, 
12-годишните имат средно по 3-4 вече постоянни зъба с ка-
риеси, а всеки 18-годишен е с поне един изваден зъб. Деца-
та под двегодишна възраст също могат да развият кариес. 
Пренебрегването на грижите за зъбите в най-ранна детска 
възраст категорично рефлектира върху оралното здраве по-
късно. Стоматолозите са категорични, че и родителите обръ-
щат прекалено късно внимание на зъбите на децата си. 

Това беше повод децата да бъдат образовани по ле-
сен и достъпен за тях начин. По време на кампанията „Билка“ 
гастролира в 20 столични детски градини с образователната 
постановка „Веселите зъбки“ и представи по лесен и достъпен 
за децата начин значението на добрата орална хигиена. 

Постановката 
„Веселите зъбки“ е образователна постановка, която 

има за цел да научи децата как да поддържат своите зъбки 
здрави. В това детско представление актьорите са двама – 
Цветомир Иванов, който се превъплъщава в ролята на доктор 
Зъбчев, и Поли Иванова, която играе с двете кукли – мистър 
Зъбобол и Бобърчо. 

Сюжетът на постановката се гради на историята за 
малката Ели, която не обичала да си мие зъбките, а често по-

хапвала сладкиши и бонбони. В пиесата се набляга на няколко 
основни момента  – колко често се мият зъбките, коя храна е 
полезна и коя вредна за здравите зъби, с какви движения се 
мием и по колко време търкаме. Тези моменти се повтарят 
няколко пъти в хода на историята, за да могат децата да ги 
запомнят лесно.  

По време на постановката дечицата имат възможност 
да отговарят на различни въпроси, свързани с оралната хи-
гиена, и да участват в игра по правилно миене на зъби. Вре-
метраенето на представлението е 30 минути.

билка представя  
„веселите зъбки”
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Радио FM+ и Bilka на Празник на детските 
усмивки - 2 юни, Коколандия

Bilka и фондация „изкуството и детето“ 
1 юни, НДК

Bilka стана част от Празника на детските 
усмивки, организиран за 17-та, поредна година 
от Радио FM+. Децата се забавляваха с игрите 
и актьорите от спектакъла „Веселите зъбки“ и 
получиха много награди и подаръци. 



Кожата на всички хора страда от вредните влияния 
на ветровете, студа и влагата. Жените обаче сме осезаемо по-
чувствителни на тази тема. Постоянното вглеждане за наличие 
на миниатюрни бръчици, които предизвикват размисли на 
тема „остаряване”, е неизбежно. Затова и повечето от нас са 
склонни ежедневно да отделят от и без това ограниченото си 
време в името на красивата кожа.

На теория пролетта дойде, но слънцето още се колебае 
дали да се покаже в целия си блясък. Очакваме лятото, зареде-
ни с енергия за морски приключения. Дотогава имаме доста-
тъчно време да поглезим изтощената си кожа и да я подготвим 
за новото предизвикателство на настъпващия сезон – почер-
няването и постоянното излагане на слънчеви лъчи. За да за-
пази красотата си, кожата трябва да бъде добре хидратирана. 
В противен случай ще започне да се бели и напуква, а ефектът 
ще се превърне в дефект. Ето защо трябва да се погрижим за 
нея не утре, не през почивните дни, а при първа възможност.

Вярно е, че времето не може да бъде спряно. Преко-
мерната и постоянна употреба на гримове изтощава кожата, 
замърсеният въздух и стресът също оставят своите следи вър-
ху прекрасните ни лица и тела. Ала има една думичка, която 
играе огромна роля в забавянето на процесите на стареене: 
хидратация.

Хидратираната кожа определено изглежда по-млада, а 
несъвършенствата по нея не си личат. Мека и еластична, тя по-
трудно „запаметява” мимиките, които са основни причинители 
на бръчките. Имайте предвид, че с възрастта расте и нуждата 
от хидратация. Процесите на стареене представляват точно 
това – намаляване на естествената влага в клетките. Грижата за 

кожата не се изчерпва с нанасянето на хидратиращ крем. Тя е 
по-скоро процес, по време на който трябва да бъдем предпаз-
ливи какви продукти употребяваме.

Целогодишната хидратация е важна стъпка в този 
процес. Независимо как и с какво почиствате своята кожа 
вие неминуемо елиминирате някои от важните й естествени 
овлажняващи съставки. Това обуславя необходимостта от из-
ползване на допълнителни продукти за постигане на оптима-
лен хидробаланс.

Има два много важни фактора, когато говорим за хид-
ратиране:

Време
Когато използвате овлажняващи продукти за лице и 

тяло, те обикновено се нанасят непосредствено след изми-
ване или взимане на душ. Тяхната задача е да задържат поне 
минимално количество от водата, което овлажнява по естест-
вен начин вашата кожа. За да „проработи” този ритуал за хидра-
тация, трябва да нанасяте въпросните продукти до 3 минути, 
след като сте излезли от банята.

Качество
Това е един фактор, който за потребителите често ос-

тава неясен. Те не могат обективно да установят качеството 
на даден крем или лосион, съдейки само по рекламата или 
опаковката му. За целта трябва да са наясно как точно действа 
хидратиращият продукт - както казахме, той задържа влага в 
кожата. По тази причина важните съставки на кремовете и ло-
сионите са естествените масла, глицеринът и всички останали 
вещества, които възвръщат кожния хидробаланс.

Чрез хидратацията ние набавяме на кожата си и необ-
ходимите минерали като например желязо, магнезий и калций. 
Агресивното влияние на околната среда пък може да бъде 
спряно, ако намерим начин да помогнем на клетките да се 
преборят сами с него. Затова е важно всяка вечер да почист-
ваме старателно замърсяванията, а след това да подхраним и 
хидратираме. Само така кожата ще си почине през нощта и ще 
бъде готова за поредния стресиращ ден.
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Крайно време е за 
хидратация

Хидратиращ 
крем душ-гел за тяло

Хидратираща 
емулсия за тяло

Хидратиращ тоник за 
почистване на лице

Хидратиращ гел за 
измиване на лице

Хидратиращ 
крем за лице

хидратираща козметична серия 
100% AQUA NATURA
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Лятото вече е тук. Ако още не сте доволни от фигурата си, 
е необходимо да вземете спешните мерки, за да изглеждате във 
форма по бански. Истината е, че хората с идеална фигура отде-
лят много време в грижи за нея: ядат правилно, правят подхо-
дящ избор на меню и спортуват сериозно, за да може тялото им 
да предизвиква завист у околните на плажа.

Време е да си съставите план за действие... Предлагаме 
ви 10 стъпки, стриктното следване на които със сигурност ще 
има положителен резултат.

1. Направете си план!
Незабавно започнете да променяте менюто си, като 

включвате полезни и диетични храни и напитки. Резултатите 
само от тази стъпка ще бъдат значителни. Свикнете да четете 
етикетите на храните, които си купувате.

2. Пийте!
Пийте между 8 и 10 чаши вода всеки ден. Това ще ви ос-

вежи и ще помогне на метаболизма. А при положение че пре-
карвате повече време на открито и се изпотявате, увеличете 
количеството.

3. Изпотявайте се!
Правете минимум по 30 минути упражнения от аероби-

ката (бързо ходене, джогинг, каране на велосипед или плуване) 
и така 5 дни в седмицата. Най-добре е да ги миксирате, за да 
избягвате пренатоварването на определена мускулна група.

4. Вдигайте тежести!
Вдигайте гирички 2 или 3 пъти седмично. Стимулирането 

на мускулите не цели само оформяне на тялото, но и е идеален 
начин за стопяване на мазнини. Мускулната тъкан играе ролята 
на фурна, която ускорява метаболизма и позволява на тялото 
да изгаря повече калории.

5. Спете достатъчно!
При скорошно научно изследване бе доказано, че твър-

де многото или твърде малко сън подпомага качването на ки-
лограми. Старайте се да взимате своите 8 часа сън, за да сте 
свежи и отпочинали.

6. Яжте на закуска!
Добрата въглехидратна закуска е крачка към поддър-

жането на добрата форма. Тези, които не пропускат закуската, 
контролират теглото си и са по-малко склонни да ядат вредни 
храни през останалата част от деня. Опитайте с овесена каша 
с банани.

7. Кажете „не” на захарта!
Необходима е дисциплина, за да се откажете от люби-

мите сладкиши, но просто няма друг начин. Забравете содата, 
бонбоните и сладкишчетата. Ако сте свикнали да ги държите 

на видно място – по-добре ги скрийте! Заменете ги със свежи 
плодове и зеленчуци. В дъвките без захар можете да откриете 
истински съюзник. И задължително заменете газираните на-
питки с вода!

8. Избягвайте алкохола!
Бирата например е висококалорична напитка. Запитайте 

се как ли ще изглеждате с бирено коремче?! Всъщност чаша 
вино с вечерята е напълно достатъчно.

9. Използвайте специални трикове!
Сложете ваша снимка на хладилника и снимка на тялото, 

за което мечтаете. Това наистина подхранва амбицията.
10. Споделете с приятели!
Открийте някой, който споделя вашия ентусиазъм за 

влизане във форма. Така ще спазвате по-лесно режима си в 
спортуване и пазаруване на подходящи храни.

Нито едно от тези неща не е лесно. За да може да имате 
по-бърз ефект в постигането на идеална фигура, може и да си 
помогнете с някои козметични продукти, специално създаде-
ни за извайване на тялото и за перфектния вид на кожата...
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Как да подготвим 
тялото си за лятото?

Грижа за тялото 
от Bilka

Антицелулитен гел 
Ефективно редуцира 
целулита и моделира 
тялото!

Гел за извайване 
на бюста
Моделира и 
уголемява бюста!

Модулатор за тяло
MAVRUD ageEXPERT
Изглажда и стяга кожата, 
подобрява силуета.

Витализиращо масло за тяло
Подхранва и овлажнява кожата на тялото 

с прекрасна комбинация от растителни 
биоекстракти и масла.

Олио за тяло 
копринена кожа

За мека, еластична и 
здрава кожа!
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Бъдете в мир със себе си и с обкръжаващата ви среда. 

Отворете се за прекрасните възможности, които природата ви 
предлага. Наслаждавайте се на лятото! Наслаждавайте се на 
йога!

Независимо дали сте на море, на планина или просто 
на разходка в парка, летните месеци ви предоставят чудесна 
възможност да пренесете заниманията си по йога на открито 
сред природата. Йога на открито има следните предимства: 

•	 засилва	връзката	ви	със	земята	и	природата	и	създа-
ва усещането за отдалеченост от проблемите на ежедневието;

•	 създава	усещане	за	свобода	и	простор;
•	 създава	 възможност	 да	 дишате	 по-чист	 и	 богат	 на	

прана (жизнена енергия) въздух;
•	 получавате	 дневната	 си	 доза	 витамин	Д	 (стимулира	

отделянето на серотонин и подобрява настроението);
•	 предоставя	прекрасно	озвучаване	–	звуците	на	при-

родата;
•	 слънцето	загрява,	отпуска	тялото	и	го	прави	по-гъв-

каво. 

Внимание! 
Въпреки че идеята е много романтична, йога на откри-

то може да е сериозно предизвикателство. Добре е да знаете 
следните неща, преди да хукнете с йога матрачето си под миш-
ница към най-близката полянка:

 ; Не бързайте! При йога на открито важно е не количество-
то, а качеството на асаните, които правите. Следвайте естест-
вените нужди на тялото си, усетете лъчите на слънцето, полъха 
на вятъра, аромата на растенията, звуците на природата около 
вас.

 ; Контактът със земята може да предизвика неравномерен 
натиск или дискомфорт, затова се постарайте да изберете мак-
симално равна повърхност, дори това да ви коства по-добрата 
гледка. Съветът ми е да избягвате асани като стойка на глава, 
свещ, рало или други пози, изискващи равномерно разпре-
деление на тежестта. Практикувани на неравна повърхност, 
те могат да създадат напрежение върху гръбначния стълб и 
травма.

 ; Практикуването на йога върху неравна повърхност услож-
нява асаните и изисква по-добър баланс.

 ; Страничните шумове могат да попречат на концентрация-
та ви и да нарушат спокойствието ви. Добра идея е да започва-
те практиката си на открито с няколко асани, например Слън-
чевия поздрав, докато напълно свикнете със заобикалящата 
ви среда. Оставете дихателните упражнения и медитацията за 
накрая. Ако е възможно, избирайте едно и също място, това 
ще помогне на сетивата ви да свикнат с атмосферата и да не 
се разсейвате. 

 ; Може да се сблъскате с неприятни дразнители като прека-
лено силно слънце, вятър или буболечки, които лесно могат да 
нарушат душевното ви спокойствие. Адаптирайте практиката 
си според условията. Когато е много горещо, не правете много 
динамични и загряващи асани, използвайте охлаждащи диха-
телни упражнения, практикувайте на сянка, използвайте слън-
цезащитен крем. Избирайте подходящо време, така че да не ви 
е нито много топло, нито студено. За лятото подходящо време 
е рано сутрин или късно следобед. 

Йогите казват, че дишането е живот, затова и чис-
тият въздух е едно от най-важните предимства на зани-
манията на открито. Представям ви едно много полезно и 
основно в йога дихателно упражнение (пранаяма). 

Пълно йогистко дишане  

Ползи: 
 ; насища кръвта с кислород;
 ; намалява напрежението в мускулите;
 ; подобрява функцията на сърдечно-съдовата, нервната 

система и храносмилателните органи;

 ; стимулира метаболизма и детоксикацията на организма;
 ;  стимулира имунната система чрез балансиране на ендо-

кринната система;
 ; значително намалява емоционалното напрежение и успо-

коява ума.

Йогите различават три вида дишане – коремно, ре-
брено и ключично. Пълното дишане комбинира трите вида. 
Съчетанието на коремното и ребреното дишане е достатъчно 
за ефективното вентилиране на белите дробове. Ключичното 
изисква най-голямо усилие и допринася най-малка полза, зато-
ва и не е задължително. 

Основни правила:
 ; винаги дишайте през носа;
 ; не обръщайте внимание на отделните фази, а се стремете 

да правите максимално плавни и дълбоки вдишвания и издиш-
вания;

 ; преди вдишването издишайте напълно;
 ; концентрирайте се изцяло върху дихателния процес;
 ; не се насилвайте – ако усетите замайване, прекратете 

практиката, починете си и когато сте готови, опитайте отново.
Изпълнение на коремно (долно) дишане. Седнете на 

пода в турски седеж (краката са кръстосани) или в Лотос. Глава-
та, шията и гърбът трябва да са изправени. Може и да седнете 
на стол, да стоите прави или да легнете по гръб на земята. На-
сочете вниманието си към пъпа. Преди да вдишате, издишайте 
въздуха от дробовете, като приберете корема навътре (диа-
фрагмата се изкачва нагоре). След това вдишваме бавно през 

носа, при което коремът се издува. Долната част от белите дро-
бове се изпълва с въздух. Когато отново издишаме, коремът се 
прибира плътно навътре. 

Изпълнение на ребрено (средно) дишане. Насочете 
вниманието си върху ребрата. При вдишване гръдният кош се 
разширява, а при издишване се свива. При този вид дишане се 
изпълва с въздух само средната част на белите дробове, като 
коремът и раменете остават относително неподвижни.

Изпълнение на ключично (горно) дишане. Насочете 
вниманието си към ключиците и раменете. След като издиша-
ме, вдишваме бавно през носа, повдигайки ключиците и раме-
нете, като въздухът пълни само върховете на дробовете. При 
издишване раменете се снишават бавно. Препоръчва се, дока-
то се привикне с горното дишане, да се поставят двете длани 
върху ключиците, за да може да се следи повдигането и сниша-
ването на ключиците и раменете.

Пълното йогистко дишане: започнете да вдишвате бав-
но и дълбоко с корема и когато почувствате, че той не може 
да се издува повече, разширете гръдния кош (ребрата), за да 
навлезе още въздух в белите дробове. Когато гръдният кош е 
максимално разширен, повдигнете ключиците, за да поемете 
още малко въздух. 

Практикувайте редовно! 5-10 минути на ден са доста-
тъчни, за да почувствате ползите на правилното дишане и да се 
заредите със здраве, спокойствие и добро лятно настроение. 

Автор: Елена Кемилева
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връщане към природата: 
йога на открито
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В какво се крие красотата на лятото?

Дали в пъстротата, която ни заобикаля навсякъде, или във 
всеки слънчев лъч, който гали кожата ни... Или я свързваме с 
пътувания до близки и далечни места? Отговорът е различен 
за всеки един от нас.

Кой от нас не е мечтал през студените и дълги зимни дни за 
романтични и уютни вечери на открито, под звездното небе, с 
фойерверк от светулки, представяйки си песните на щурците? 
Храната е неразделно свързана с всички тези моменти.

И днес съм приготвила за вас няколко кулинарни предиз-
викателства, които ще съм щастлива, ако допринесат за уюта и 
топлината в дома ви. Летните чувства витаят във въздуха, въз-
ползвайте се от тях! Освободете се от всичко излишно, което е 
по пътя ви, и просто продължете с усмивка напред.

Не щастливите хора са благодарни, а благодарните хора са 
щастливи!

Едно е сигурно – красотата на лятото е една и тя се крие в 
красотата на човешките взаимоотношения!

Петя Щифлер

Лятна кухня с 
Петя
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Необходими продукти
за 2 порции

1 авокадо (като купувате авокадо, гледайте да под-
дава леко на пипане, ако е много твърдо, го оставете 
няколко дни на стайна температура)
1 домат
1-2 кисели краставички (може и без тях)
зехтин, винен оцет, сол и черен пипер на вкус
за украса – малко магданоз

Необходими продукти
за 5-6 порции

800 г кайма
2 яйца
3-4 с. л. галета
сол и черен пипер на вкус
300 г пресен спанак
250-300 г кромид лук (2-3 глави)
1-2 скилидки чесън
150 г бекон
1 кубче зеленчуков бульон (разтво-
рен в 300 мл вода)
100 г сметана
1 с. л. прясно изстискан лимонов сок
около килограм пресни картофи за 
гарнитура

Авокадо салата

1.  Разрежете авокадото по дължина на две. Хванете двете 
половинки и ги завъртете в противоположни посоки. С по-
мощта на супена лъжица отстранете ядката и корите.

2.  Нарежете на шайбички и подредете в чинии.
3.  За соса разбъркайте 2-3 с. л. зехтин, 2-3 с. л. оцет, сол и 

черен пипер. Добавете нарязаните на малки кубчета 
обелен домат и кисели краставички. Дегустирайте и при 
необходимост доовкусете.

4.  Полейте авокадото със соса, украсете с магданоз и серви-
райте.

Начин на приготвяне

Кюфтета с плънка от спанак и бекон

1.  Ситно нарязаният лук се запържва до прозрачност, доба-
вя се нарязаният на много дребни кубчета (или набързо 
пюриран) бекон, разбърква се неколкократно, прибавя се и 
едро нарязаният спанак (ако е много жилав, е добре да се 
бланшира). Когато течността от спанака се поизпари, 
се добавя и счуканият чесън, разбърква се и се отстранява 
от огъня.

2.  Каймата се разбърква с галетата, яйцата, сол и черен 
пипер на вкус. Разделя се на 10 топчета, всяко се сплесква 
като питка, в средата се слагат 1-2 ч. л. от спаначената 
смес, затваря се и се оформя на кюфте.

3.  В достатъчно широк тиган, по възможност с дебело дъно, 
се сипва малко олио, кюфтетата се позапържват от 
двете страни. Добавят се бульонът и сметаната. Къкри 
нежно около 15 минути, като кюфтетата се обръщат 
периодично от двете страни. Накрая се прибавя и лимо-
новият сок.

4.  Нарязаните на кръгчета картофи се изпържват и се 
сервират с кюфтетата.

Може да изпържите кюфтетата до готовност, а сосът да 
приготвите отделно. А ако поднесете и дижонска горчица, 
удоволствието ще бъде още по-голямо.

Начин на приготвяне

500 г брашно
1 пакетче суха мая за хляб
1 яйце
200 г кисело мляко
1 ч. л. сода бикарбонат
2 ч. л. сол
150 г зрял кашкавал
70 г меко масло

3-4 с. л. ситно нарязани 
микс подправки – маг-
даноз, див лук, босилек, 
мащерка...
1-2 скилидки чесън
1 ч. л. лимонов сок
черен пипер на вкус

Питка с уханни 
подправки

Необходими продукти
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Най-дългото готвене на Петя Петкова траело 9 часа без прекъсване. Приготвила индийско меню 
за 12 души, като според индийската традиция сготвила всичко предварително и го сервирала 
едновременно на масата. Помислила за всеки вкус – от традиционния до пикантния.
И за усърдието си получила признанието „Ти си най-добрата домакиня!“, изречено от устата на 
една италианка, представителка на нация, която по определение се счита за властелин на кух-
нята.
Затова „111 рецепти около света“ на Петя Петкова е различна готварска книга. Написана е от 
една истинска домакиня, която просто обича да готви „за близки хора, за уюта, за приказката и 
атмосферата.“ Всяка една от рецептите, представени в нея, е приготвяна и изпробвана много-
кратно и нито една не е „сглобена“ специално, за да запълни страница от тази книга. 
Всъщност първите си стъпки в кулинарията Петя прави благодарение на баба си, под чието 
вещо ръководство още като тийнейджър става майстор на палачинките и питките. На нея дължи 
и типичния български вкус „на манджички с традиционни продукти – месо, картофки, оризче...“ 
Отношението към храната за Петя постепенно се превърнало в начин за възприемане на света. 
Днес, където и да се намира на планетата, тя задължително се запознава с мястото и чрез него-
вите традиционни продукти и ястия. Обожава да обикаля типичните местни пазари и да открива 
за себе си нови различни продукти и кулинарни комбинации.
Сега внимавайте! У дома Петя готви всеки ден. Затова и рецептите в тази книга са рецептите на 
нейното ежедневие. С подправките, съчетанията, малките хитрости, пробите и грешките, които 
всеки кулинарен любител прави, докато свещенодейства с храната. Ето защо и всяка рецепта тук, 

стига да се следва точно, се получава без грешка.
Кулинарната й книга е специална и заради още нещо. Тя е плод на почти три години обмисляне, преработване, пробване и допълване на 
рецептите, като дори всяка снимка на готовите ястия е направена лично от самата Петя. Без монтажи и фотографски трикове.  
„Ще съм щастлива, ако книгата ми стане част от кухнята на всеки, който цени и милее за старата българска традиция да приемаш гости у дома 
си и да се грижиш за тях като за своите най-близки хора“, казва Петя.
Останалото ще усетите в неповторимия вкус на храната, препоръчана от нея.
За контакт и поръчка на книгата: Facebook - Petia Petkova Stiffler или на http://petiapetkovastiffler.blogspot.com/
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1.  Маята се разтваря в малко хладка вода, поръсва се с 1-2 
с. л. брашно, покрива се с кърпа и се оставя да шупне. Ки-
селото мляко (на стайна температура) се разбърква със 
содата и също се оставя да шупне. 

2.  Замесва се гладко тесто от пресятото брашно, маята, 
киселото мляко, яйцето и солта. (При необходимост се 
добавя малко хладка вода.) Оставя се покрито да втаса. 

3.  Маслото се разбърква добре със ситно нарязаните под-
правки, лимоновия сок, счукания чесън, сол и черен пипер 
на вкус.

4.  Тестото се намесва леко и се разточва върху повечко 
брашно до приблизителен размер 40 на 55 см. Намазва се 
равномерно с маслото, поръсва се с настъргания кашка-
вал и се навива на руло. 

5.  В подходяща тава, предварително намаслена и набраш-
нена, се подреждат парчетата (около 15 на брой), с 
достатъчно разстояние между тях. Питката се оставя 
да втаса, докато удвои размера си. 

6.  Пече се първоначално 10 мин. на 190-200°С и след това на 
около 180°С още 30-35 минути.

1.  Бисквитите се смилат с помощта на кухненски робот, 
разбъркват се с орехите и разтопеното масло. Сместа 
се изсипва във форма за печене с диаметър 26 см, предва-
рително покрита с пергаментова хартия. Натиска се с 
лъжица, за да се получи равен блат.

2.  Шоколадът се разтопява на водна баня. Маскарпонето 
се разбива леко с миксер (внимавайте да не го преразбие-
те, за да не се пресече). Отделно яйцата се разбиват със 
захарта и ванилиите. Нишестето се разтваря в 4 с. л. 
хладка вода. Към маскарпонето първо се сипват разби-
тите яйца, разбърква се до хомогенна смес, добавят се 
нишестето и разтопения, но вече на стайна температу-

ра шоколад, разбърква се. Накрая се прибавят нарязаните 
на едри кубчета (приблизително 2 см) ягоди.

3.  Полученият крем се изсипва върху бисквитения блат, 
заглажда се и се пече в предварително затоплена на 180°С 
фурна около 1 час. (Ако потъмнява бързо, покрийте с 
алуминиево фолио.) Печката се  изключва, но сладкишът 
не се изважда, а се оставя на леко отворена фурна, докато 
напълно изстине. 

Да се консумира след минимум 5 часа. Съхранява се на студено.
Вместо с ягоди може да направите чийзкейка с череши, кайсии, 
праскови...

Начин на приготвяне

ягодов чийзкейк

Необходими продукти за блата

200 г чаени бисквити
100 г смлени орехи
80 г масло
1 ванилия

Начин на приготвяне

Липов коктейл с 
шампанско
Необходими продукти
за 4-5 порции

600 мл вода
1 шепа липов цвят (или 2-3 пакетчета липов чай)
50 г захар (за любителите на по-сладичко – 100 г)
сока на 2 лимона
½ бутилка шампанско (или сухо бяло вино)
4-5 с. л. по възможност кафяв ром (може и бял)

Начин на приготвяне

1.  Водата се кипва със захарта. Прибавя се липовият цвят, 
похлупва се с капак, отстранява се от огъня и се запарва 
15-20 минути.

2.  Прецежда се през фина цедка, добавя се лимоновият сок и 
се оставя на студено. 

3.  Преди сервиране се сипват шампанското (виното) и ром-
ът. Сервира се в красиви чаши с кубчета лед и резенчета 
лимон.

Необходими продукти за крема

200 г бял шоколад
500 г маскарпоне
2 яйца
2 ванилии
50 г захар
30 г натурално нишесте (2 с. л. с малък връх)
350 г ягоди



НАСЛАДеТе Се НА НАШеТо ПРеДЛоЖеНие -  
вКУСНА и РАЗНоЦвеТНА
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Хан „Мадона” се намира във Фалковец, на 52 км от Видин 
и на 170 км от София и само на 14 км от Белоградчик, откъдето 
започва природният феномен Белоградчишки скали. Точните 
географски координати на мястото са 43°N 35‘ 51‘‘ и 22°E 46‘ 
47‘‘ и 266 м надморска височина. Ханът разполага с две студия, 
шест спални, десет двойни и една единична стая. снабдени със 
собствени санитарни възли, TV и Wi-Fi интернет, както и i-кон-
ферентна зала с 40 места. Салонът на механата е с 60 места, 
обособени в 2 зали. През летния сезон в градината има още 20 
места. Тук може да се насладите на вкусна българска кухня и 
неповторимите торлашки специалитети, както и да оцените по 
достойнство местните вина и ракии. В 7-декаровия двор има 
изградена удобна инфраструктура за приемане на гости с ка-
равани. 

Ще имате чудесна възможност за практикуване на ал-
тернативен, излетен, вело- и пещерен туризъм, алпинизъм, лов 
и риболов, спорт, каякинг и рафтинг. Тук е отправната точка за 
посещения на Белоградчишките скали, крепостта „Кaлето”, пе-
щерата Магура, крепостта „Баба Вида”, както и множество мана-
стири в Северозападна България.

Хан „Мадона” Фалковец е семеен бизнес. Стартът им в 
сферата на услугите датира от 1994 г. от нулата, когато започват 
с построяването на къща за гости в Белоградчик. През януари 
2009 г. завършват втория си обект – хан „Мадона” Фалковец. Така 

се появява този уютен комплекс. Стопаните подхождат към все-
ки гост като към приятел. Г-н Младенов познава добре околно-
стите. Ако престоят ви е по-продължителен, ще ви покаже мес-
та, за които не сте подозирали, че съществуват. Г-жа Младенова 
освен с вкусните си гозби ще ви омае с разкази на позабравени 
легенди и предания. Г-н Младенов-младши е наясно с истори-
ята на града и региона и ще ви засипе с любопитни факти за 
това или онова. Така гостите на хан „Мадона” Фалковец стават 
приятели със стопаните и идват отново. Само един път на това 
вълшебно място не е достатъчен.
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Фалковец е махала в Предбал-
кана, Северозападна България, разпо-
ложена на път № 114, свързващ Бело-
градчик с Лом, област Видин. Фалковец 
се намира на 14 км от Белоградчик, на 
170 км от София и на 52 км от Видин, 
в непосредствена близост до устието 
на Стакевска река, вливаща се в река 
Лом. Махалата Фалковец съществува 
от около 1940 г. Първоначално на мяс-
тото на днешното село е бил построен 
крайпътен хан (вече несъществуващ), 
в който са спирали, за да почиват, хо-
рата от близките села на път за пазара 
в Лом, Белоградчик или Ружинци. Впоследствие махалата се е 
разраснала и са се появили нови къщи.

Това райско кътче с кристално чист въздух предлага 
възможности за алтернативен, излетен, вело- и пещерен тури-
зъм, алпинизъм, лов и риболов и спорт. От Фалковец започва 
масивът на природния феномен Белоградчишките скали. В Ста-
кевската река се провеждат тренировки и състезания по кая-
кинг и рафтинг, а на 13 км е биосферен резерват „Чупрене”. В 
посока Орешец е и пещерата Козарника, в която е открит зъб 
отпреди 1,4 млн. г. на представител на рода Homo, може би 
Homo erectus. Ако датировката е коректна, това би било най-
старото сведение за присъствие на хора в Европа. Само на 15 
км от Фалковец е село Горни Лом, където е отправната точка за 
изкачване на връх Миджур, който със своите 2168 метра е най-
високият в Западна Стара планина. Той се намира на границата 
между България и Сърбия. В неговото подножие са изворите на 
реките Лом и Тимок. Всяка година в първия уикенд на август се 
организира изкачване до върха.

хан „мадона”

Хан „Мадона” Фалковец • обл. Видин • тел.: +359 894774746 • факс: +359 93655646 • www.hanmadona.com



Лятото е сезонът на отпуските, романтиката, пътувания-
та, забавленията и приключенията. Но може да бъде и сезонът 
на слънчевите изгаряния, стомашно-чревни неразположения, 
порязвания, ужилвания и ухапвания. По време на лятната по-
чивка хомеопатичните лекарства могат да бъдат от голяма пол-
за за повечето банални здравословни проблеми. Тези медика-
менти се изписват по индивидуални схеми за всеки пациент, но 
има ежедневни случаи, при които може да се използват опре-
делени лекарства. Те са безвредни и затова са подходящи и за 
деца, бременни и кърмачета. Ето и някои идеи, които може да 
спасят лятната отпуска, ако нещо не тръгне според плановете.

Порязване, ожулване или натъртване
Лекарство номер 1, полезно при всякакви травми, е Ар-

ника (разреждане 9CH). Ако се вземе достатъчно бързо, не се 
образуват хематоми. Използва се при травми на меките тъкани 
и мускулите – удари от тъпи предмети, падания, транспортни 
злополуки. Спомага за преодоляване на шока от травмата, зна-
чително намалява болката, съкращава срока на възстановяване 
и предотвратява развитието на инфекции в раните. Прилага се 
при счупвания, навяхвания и изкълчвания. Действа добре при 
отоци, предизвикани от удар или падане, особено на лицето. 
Приема се по 2-3 гранули 2 пъти дневно, докато отшумят симп-
томите.

В случай на порязване, ожулване или натъртване може-
те да използвате мехлем от невен (Календула). 

Той предпазва от инфекции и стимулира 
по-бързото зарастване на раните. Поня-

кога се препоръчва и при слънчеви 
изгаряния. 

При навяхване въз-
можно най-бързо трябва 

да се започне с приема-
нето на Арника 30СН и 

Рута гравеоленс 9СН – 
няколко пъти дневно 
по 2-3 гранули. 

Ухапвания и ужилвания
Апис 30СН е главно лекарство при ухапване от оса, пче-

ла или стършел. Ефектът му е много бърз. Мястото е горещо, 
подуто и чувствително към допир. На всеки 10-15 минути се 
смучат по 2-3 гранули и така до 40-ата минута болката и отокът 
са напълно овладени. Лекарството трябва да продължи да се 
взима по 3 пъти дневно в продължение на още 2-3 дни, дори и 
да няма оток.

Ако ужиленото място е студено и има пулсираща болка, 
подходящо лекарство е  Ledum palustre. Този медикамент може 
да се приема и ако искате да се отървете от ухапванията – взе-
майте по 2 гранули всеки ден и комарите ще бягат надалеч. 

Слънчево изгаряне
Въпреки че вече всички знаят кои са подходящите часо-

ве за излагане на слънце на морския бряг (преди 11 и след 16 
часа), може да се случи някой да „изгори”. Двата хомеопатични 
препарата, които са важни, са Беладона и Апис. При слънчево 
изгаряне с розова и оточна кожа помага Апис 30СН, а ако кожа-
та е наситеночервена и излъчва топлина, придружена понякога 
от температура, пулсиращо главоболие и червено лице, под-
ходящо е да се взема Беладона 9СН – 4 пъти дневно.  Болката 
бързо отминава и кожата започва да се възстановява. 

Пътуване
Ако по време на пътуване с кола или самолет ви прило-

шава, или пък страдате от морска болест, подходящо лекарство 
е Кокулус индикус. Предотвратява гадене, повръщане, виене на 
свят, особено при гледане на движещи се предмети. Приема се 
3 пъти дневно по 2-3 гранули в деня преди тръгване и 2 гранули 
половин час преди пътуването, а след това при нужда по 2-3 
гранули на всеки час.
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Лятна 
хомеопатична 
аптечка



Овен – развитие на талантите
Особено в любовта. Лесно ще го постигнете, 
защото сте контактни и оптимистични, затова и 
навсякъде сте обичани. Хората, които срещате 
за първи път, отварят широко вратите ви към 
успеха. През юни ще ви притеснят финансови 
проблеми, но това ще ви даде импулс да напра-

вите добър пробив в работата си. Най-добро време за пътуване 
е през август.

Телец – сбъднати мечти
До началото на август съдбата ще покро-
вителства силно кариерата ви, ще заздрави 
самочувствието ви и ще ви подари щастие в 
любовта. През юли възход в службата и семей-
ството. Ще се дължи и на вашето великодушие 
и топло излъчване, което ще ви спечели още 

повече приятели. Някои дами сред вас намират мъжа на свои-
те мечти по време на екскурзия, пътешествие. Но лятото ще ви 
направи и по-импулсивни. Затова внимавайте с ненужните раз-
ходи.

Близнаци – надежди за развитие
Това лято ще ви научи на издръжливост и на 
повече дисциплина. Поумнели, ставате още 
по-уверени в себе си. Някои от вас са имали 
страхове дали ще подредят живота си успеш-
но и дали ще се справят с предизвикателствата 
по пътя. Но поучите ли се от грешките, си ще 

отворите още врати пред себе си по пътя на успеха си. Някои 
от вас получават предложение за високоплатена работа или съ-
трудничество зад граница, идеи за нови перспективни планове. 
В любовта събуждате интереса на умни и улегнали личности.

Рак – любовта ви прави романтици
Още през юли любовта ще се запали с голя-
ма сила у вас. Съвместно с партньора търсите 
мечтано жилище и предани приятели. Любо-
вта ви през това лято е вашето изключително 
щастие. Свободните са склонни повече от 
всякога към стабилна връзка, в която да по-

дарят сърцето си на чувствителен и силен партньор. Процес 

на развитие и в службата. По-добри условия за работа, повече 
пари и влияние. През юли постигате целите си в работата, за 
което отдавна сте мечтали.

Лъв – откривате вярата 
Още през юли получавате изключително из-
годни шансове за работа. Но едва през август 
те ще имат реални измерения. Междувремен-
но изскачат възможности за флиртове и нови 
близки контакти. През август срещате истин-
ското си щастие. Мнозина от вас ще намерят 

мечтания партньор в живота, ще постигнат топлина и доброна-
мереност в отношенията си. Вие омагьосвате с чар и неустоим 
сексапил всеки, доближил се до вас. Откривате пътя към вярата 
в различни проявления.

Дева – любовна раздяла, но и нови срещи 
Въпреки че това лято ще ви държи в напреже-
ние и ще се чувствате потиснати, все пак ще 
намерите разрешение на всеки ваш проблем. 
Това е вашата гаранция за успех, както и за 
нещастие. Можете да започнете да развивате 
и разрешавате успешни и надеждни проекти 

както в работата, така и в личния живот. Помагат ви хора, на 
които можете да разчитате. Самотниците сред вас, които ще се 
влюбят в края на юли, ще намерят истинския човек. Онези, кои-
то ще се разделят с партньора си, ще го преодолеят до края на 
юли. През август към вас идват както неприятни изненади, така 
и възможности, заложени в среща с нови за вас хора.

Везни – фатална любов, професио-
нална кариера

Силни и уверени ще бъдете през цялото 
лято. То ще ви прави активни, ще ви придава 
неустоимо излъчване, но и ще отключи и 
лекомислие, от което често ще се издигате 
високо в облаците, без да знаете къде 
всъщност се намирате. Дамите да внимават 

за опасност от нежелана бременност! Ще имате нужда от 
повече сън. Съветите са за умерено движение и по-малко 26 27
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Диария
Podophyllum е изключително ефикасно лекарство за 

т. нар. туристическа диария, която често се появява в резул-
тат от комбинацията от прегряване и немити ръце. Ако обаче  
диарията е резултат от престояла или развалена храна, може 
да се вземе Арсеникум албум. Симптомите са гадене и пов-
ръщане, силни спазми и парещи болки в корема. Болният е 
неспокоен и тревожен, много зиморничав и често пие вода 
на малки глътки.  При диария, която започва внезапно след 
излагане на студен вятър или след рязко прегряване през 
лятото, подходящото лекарство е Аконит. При диария след 
охлаждане през лятото, след като пациентът е консумирал 
храна, която „не му понася” или след гневен изблик, нужният 
медикамент е Алое. При Veratrum album диарията е съпро-
водена от силно повръщане, студена пот и усещане за леден 
студ. Диарията е обилна и водниста (като оризова вода),  из-
хожданията са многобройни. 

Повръщане
Нукс вомика – храносмилателни смущения, които се 

появяват при претоварване на организма с храна, алкохол или 
лекарства. Налице е упорито, често повдигане, а повръщане-
то е много трудно. Главно лекарство за състоянието, познато 
като „махмурлук”. Медикаментът Ипекакуана се използва при 
упорито гадене, което не се облекчава след повръщане. Ези-
кът е чист, необложен. Пулсатила е подходящо лекарство при 
храносмилателни смущения като подуване на корема, гадене, 
повръщане, които се появяват около 2 часа след консумация 
на плодове, мазна или тлъста храна, студени или замразени 
храни и напитки, след излагане на студ или емоционално раз-
стройство. Подуването на корема и гаденето са най-зле вечер 
и през нощта. 

При всички тези остри състояния, ако в първите 24 
часа от лечението няма подобрение, задължително пoтърсете 
консултация с хомеопат.

Автор: д-р Димитрина Атанасова

Астролог:
Микаел 

Какви са добрите ви шансове за любов, работа и лични инте-
реси през този сезон? Летният хороскоп ще ви подскаже опасностите, 
за които иска да ви предупреди съдбата, или ще ви подготви за среща 
с новата ви съдбовна любов. Той визира тенденциите за събития през 
летните месеци – юни, юли и август, за всеки зодиакален знак.
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В сърцето на Бояна, с прекрасни панорамни 
гледки към Витоша и София.
Стилна и дръзка архитектура в пълна хармония 
със заобикалящата природа.
Френски прозорци, съчетани с дървени фасадни 
елементи – усещане за свобода и простор, в 
комбинация с топлината и уюта на дървото.
16 апартамента, всеки един с уникално 
разпределение - възможност за избор, съобразен 
с вашата индивидуалност.

ДОМ С ХАРАКТЕР

tel.: +3592/9631632, fax: +3592/9631590, mob.: +359/888633955, e-mail: linearossa@abv.bg 

www.linearossa-bg.com
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хранителни натоварвания. През август решавате финансовите 
си затруднения. Тогава любовта идва при вас и ви изпраща 
буквално на седмото небе от неизразимо щастие.

Скорпион – любов и пътешествия
Още от самото начало на лятото досегашни 
мечти една по една се изпълняват. Намирате 
добра работа, ново жилище, издържате ус-
пешно труден изпит. Удовлетворение от успе-
ха в работата. Любвеобилните хора сред вас 
са изпълнени със съчувствие и великодушие 

към страдащите. С това и вие печелите сърцата им. Страхотни 
придобивки през юли, за които дори не сте и предполагали. 
Неочаквана закрила от високопоставена личност, повече пари. 
Преживявате дълго очакван възход. Но и не удържате импулса 
си да пилеете лесно придобитите средства.

Стрелец – приятелства за цял живот
Сега от вас се иска да бъдете смели и пред-
приемчиви. По-мъдри и самостоятелни, в кон-
такт с вас хората просто ви харесват силно и 
са готови на всякакви компромиси заради вас. 
Отношенията ви прерастват в дълги и съдбов-
ни приятелства. Август е най-доброто ви вре-

ме за пътешествия, контакти и срещи с любовта. Обещание за 
работа, което получавате през юли, ще се сбъдне през август. 
Изчакайте търпеливо. Тогава ще се съвземете и финансово.

Козирог – перспективна връзка 
Каквото започнете през това лято, то ще стане 
част от целия ви житейски път. Дали ще станете 
лидер в социална група или ще се издигнете на 
ръководно място, или ще развивате успешно ка-
риерата си. Тази фаза ще бъде най-силна до края 
на юли. Много от вас ще срещнат и голямата си 

любов, в която не са вярвали досега. Силна, пряма личност ще 

ви привлече силно и ще ви кара да се доказвате всеки миг. В 
орбитата на покоряваща и властна натура ще се чувствате рав-
ностойни партньори. Най-сетне сте готови за равнопоставена 
връзка. Следва дълго и трайно приятелство.

Водолей – разочарование, после 
напред

Постоянството и дисциплината ви от известно 
време започват да ви се отплащат с положи-
телни резултати. Сближавате се с хора, които 
с ирония са ви наранили или пренебрегнали. 
Сега ги печелите на своя страна. Но личният 
ви живот се изпълва с необвързващи флирто-

ве и през юли и август нещата могат да тръгнат в съвсем нова 
посока. Който спечели вашето сърце през август, може трайно 
да заеме мястото си до вас. Обвързаните ще постигнат още по-
голяма близост с партньора и имат шансове за бебе. В края на 
август възход във финансите и в работната ви среда.

Риби – любовни разочарование от 
наивност

Внимавайте през това лято! То ще нагорещи 
страстите ви и ще сте готови да се хвърлите 
в прегръдките на всеки, който разтвори пред 
вас ръце. Някои от вас ще бъдат буквално за-
висими от любовта на партньора си. Настъпи 
ли нарушена вярност към партньора, това 

може да предизвика истинска криза. Следват раздвоение меж-
ду чувства, страхове от изоставяне и самота, усещане, че сте 
пренебрегнати. Много от вас ще се опитат да притъпят болка-
та с нова връзка. Звънът на сватбени камбани става по-близък, 
възможно бебе на път. И отново ревност през август. Направе-
те нещо различно, красиво и изненадващо за външния си вид. 
Уверете се в красотата и излъчването си.



www.krasnaya-bg.com

ЖЕЛАЕМ ВИ ЦВЕТНО И ТВОРЧЕСКО ЛЯТО!


