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Здравейте на есички обтащи и обичани, на тези, които 
мечтаят да обичат или да бьдат обичаниIII

Честит празник на есички елюбени!На онези, които са in 
loved пожелаваме да запазят това прекрасно безпределно 
щастие, а на останалите-да го търсят, да го намерят и да 
успеят да го задържат1

За непросеетените новият брой е сеързан с:
-  Любовта
-  Алкохола
-  И  на последно (но не и по значение)място- 

Здравето
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MAFIA
“Мафията е 
потисничество, 
арогантнос, алчное, 
власт над и срещу 
всычки останали...
Това е криминална, 
организация.. водена 
от написаны, но 
железны и безми- 
постны законы...”

{Сезар
Теранова, ита- 
лиански магистрат 
убит през 1979 г.}

Ка к во представлява мафиятаШякои 
вярвят, че самата дума е бша власт от боиния 
вик на италианска бунтовническа група.Други 
определят мафията кагпо наименование на 
подземен синдикат, съставен от няколко 
криминални грошровки,обединени от кръвна 
клетва и действащи в потайност.Излизайки от 
рамките на тези две дефиниций, понятието 
“мафия ” еволюира.Днес тя е симтом на корупция 
не само в италштската политика, а и на много 
други места по света-кой знае може бии у 
нас... ?В тазы организация се влиза не осебено 
тру дно, но единствения начин да излезете от нея 
е с краката на пред. Готовы ли ете да поемете 
тазиотговорност?
иГрадът на изгубепшя рай”есента 
на 1930 г...

Томас Анджело ще запомни тази година с 
едно единствено събирие.Как неволно стана от 
обикновен таксиметров шофьор дясната ръка 
на влиятелния гангстер Салиери и ще стане 
неразделна част от неговото престъпно 
общество.Едва в последствие той ще започне да 
разбира в каква жестока реалност е 
попаднал.Но дали ще може да се измъкне от 
нея?Това е историята на човека,видял света на 
мафията през своте собствени очи.

Стилът на игра е подобен на геимплея в Grand 
Theft Auto 3, но атмосферата, която MAFIA 
създава е далеч по различна и много по- 
сериозна.Задачите, конто трябва да
изпълнявате,са страш но интересни и
разнообразни.В началото получавате по-лесни и 
не чак толкова отговорки поръчения от своиге 
престъпни босове.Като например да отидете и да 
натрошите колите на 
конкурентна фамилия 
или да съберете пари от 
длъжниците на дон 
С а л и е р и .

Освен
разнообразните мисий 
друг изключителен 
плюс в играта е и 
свободата на
д е й с т в и е ,  с к о я т о  
разполагате.Интересен пример за 
това е възможността дори да използвате градски я 
транспорт.Н якой от задачите ще налагат 
задължителен превоз чрез метрото,а и ако 
случайно ви свърши бензинът или загазите 
еериозно,по всяко време можете да потъеите 
трамвай или друг подобен превоз,за да отидете 
от едно място на друго.
Въоръжение
Много ме изкефи,че първото ви оръжие е добре 
п озн атата^стара  бейзболна бухалка.За 
самоотбрана и нападение разполагате с коктейли 
молотов,револвер,автомат,различии видове 
пушки и снайпер.Тези играчки са напълно 
доетатъчни,за да избиете цял мафиотски клан.

Цялата игра е създадена с идеята да внушава 
атмосферата на истински качествен гангстерски 
филм.Силният сюжет допънително допринася за 
това усещане.Дори създателите на “Кръсникът” 
биха се гордели с творение от подобен 
paHr.Respect,Марио ny3o.SaIufe, Франсис Форд

Копола...
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значим

Бритни Спиърс отпразнува 21 си рожден ден- 
поредната вариация на темата “много шум за 
Но в Щатите това е наистина 
юбилей. Отсега нататък тя ще

може да прави каквото си пожелае да ходи, където 
си поиска, както и да пийва каквото й се прище. 
Най-после сериозната и добричка Бритни ще може 
да си позволи малко свобода...

Дженифър Лопез и Бен Афлек са безспорно най-горещата 
двойка на измнналата година. Палавата Дженифър явно няма 
нищо против брака като институции, защото, въпреки

получила документите за развод със 
тя вече стяга пищна сватба с новия мъж 
си. Всичко започна миналия март по 

снимките на романтичната
“ b rew  niri” Tin това време J.

Голяма

че още не е 
съпруг №2, 
на сърцето
време на
комедия 66Jersey girl”. По
Lo бе все още със съпруга си Крис Джъд. 
работа!

Латино бомбата сложи край на брака 1 си, защото не
искаше да я виждат с друг освен с нейния; ЯШ шБиг Бен, 
който между другото бе провьзгласен от пресата за най- 
сексапилния мъж на годината. От тогава двете влюбееи гьлъбчета

са неразделни.Тя му посвети една 
песен от новия си албум.Той склони 
да участва в последния й клип.
Г одежният пръстен вече е избран, 
датата и мястото на сватбата са 
известии (14 февруари в Бостьн), 
благословията на най-близките е 
получена, остава само да изберат 

дизайнер на роклята...
Боби Хб
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Любовта1. Това неподвластно на разума 
чувство! Толкова поети,писатели,мислители са го 
определяли,сравнивали с какво ли  не. Толкова 
влюбени са го извисявали и проклинали. Кой не 
я е изпитвад? Всеки я разбира по своему. Всеки я 
е преживял различно. Но каквото и да се каже за 
нея, тя не подлежи на определение.

Всички хора се влюбват.Някои само 
веднъж в живота си,а други търсят половикката 
и не се отказватдокато не я намерят.

Любовта често е просто една интрига. 
Пример за това е нашият град Тетевен-град на 
любовни интриги. Тук цари непрекъснато 
кръстосване на шпаги в името на любовта, 
непрестанно преплитане на интереси. И въпреки 
това, всеки тетевенец знае, че ако му липсват 
нежности и страсти дискотеката е мястото,къдего 
може да ги намери (е,то в Тетевен дискотеки 
колкото си щеш). Нищо,че един отец от 
Тетевенската църква беше казал, че дискотеката 
е “развъдник на злото”.

За много тетевенци любовта идва след 
няколко чашки спиртна напитка (Разликата 
между красивою и грозното е 2 водки). Някои се 
въодушевяват от песните на Шамара и търсят 
“фенки, фенки”, други подканват любимите за 
горещ танц с “Ела, ела, не си..., която може да е 
сама”. Им а и хора от типа романтици, които 
раздират мрака на дискотеката с “Обичам те до 
болка...”.

Абе,от всички тия неща достигаме до извода , 
че в Тетевен истинска любов няма. Остава само 
надеждата за нея и мйсълта, че някой ден ще 
порастнем и ще осъзнаем нейната истинска 
същност. Ще разберем, че тя не е само 2 целувки 
и край.Тя е, може
би,уважение,отговорност,подкрепа и постоян
ство. Ако в нашего време тя е игра, на която 
променяме правилата,нека всеки сам да си 
отговори-има ли истинска любов?!

Скъпи тетевенци, в дени на Св. 
Валентин Ви пожелаваме да бъдете 
обичани и силно обичащи! ”Привете 
любов,а не война!”. Защото любовта ще 
«гаси света!

Кали и Вайя -Х ”б”

Честит Свет Валентин- 
Зарезан влюбени и иевлюбени, 

пиещи и въздържатели!
Пообиколих тук-там из 

юоридорите на даскалото и еъбрах малко мнения 
и пожелания ог наши съученици. Не обърнах 
оеобено внимание на темата Трифон Зарезан, 
защото знам, че вне ще ее по-преетараете по 

въпроса. П ьк  и сега започва любовният сезон!©

* Какво е за теб любовта?
*Какво ще пожелает на любимая човек по случай 
деня на влгобените?

Любовта е съдба. Тя е магията витаеща 
из въздуха, позволяваща на всеки да вдиша 
от нея и  да бъде щаетлив! Пожелавам на 
любимия да бъде много здрав и щаетлив и да 
постига много успехи!

Jopa Юа
За мен любовта е извор от си л ни чувства. 

Тя е страдание, сбъдната мечта! Н а любимия 
ж елая  здраве и да ме обича безрезервноГ

Роен 10а
За мен любовта е най важното нещо на 

земята . Тя крепи човек и го поддържа жив. 
На любимия бих казала, че много го обичам 
и б и х  н а п р а в и л а  в с и ч к о  за  него!

Меги 126
Любовта е вратичката към  щаетието! А 

на Пачо-ако обичаш-обичай истински, ако не- 
бъди сам, но н и ко га  с лъж лива  лю б о в !
Добавчица: Обичам те!

Петя 10а
Л ю бовта е прекрасно  чувство! Т я е 

нежноет, грижа, близост, подкрепа, доверие. 
Т я ни прави щаетливи (понякога нещаетни). 
Искам Стели да бъде винаги здрав и щаетлив! 
Обичам те миличко!!! Гергана 10а

Любовта е чувство-силно, страстно и  
нзпепеляващо, неподвластно на разума. Н а 
лю бимия човек пож елавам  много розови 
ситуации и усмивки!

Кали 106
Любовта е екзотичен коктейл с черешки, 

бананчета и сметанка! На Миро му пожелавам 
зд р ав е , щ астие и п о -м ал к о  и зн е в е р и .^  

Ани 8а
Гергана 10а



1. Обичате ли да си пийвате? 
Колко често го правите?

Петя 12а: Да, обичам да си шшвам 
порядъчно. През вечер, всяка вечер

Киното 12а: Да, пийвам,но не често- 
боли глава.Всеш ден не става, но 
повечето хора са свикнали.

Препоръка- времето е студено, за 
всички почитатели на алкохола, за да не 
им нада разряда, на ден да нийват но 7 
чая с шише коняк- кьсмет!

Мишо 12а: Обичам, когато ме избие 
съчмътъ!

Стефка 12а: Обичам веднъж 
годишно, но със сериозни лоследици

2. Каква е “границата”? И  
имате ли изобщо такова?

Петя: Гршища нямам, колкого мога.
Киното: Това е относително понятие. 

Граниии няма- на кой колкото му е 
сладко и колкото може да носи

Мишо: Дока4 не падна под масата. 
После пия 5-6, ставам и си отивам

Стефка: Пия докато не дойде 
лннейката.

3. Ще споделите ли Вашето 
66изтрезВително99 за сутринта?

Петя: Бира и шкембе!
Киното: Да. В най-лошия случай 

отивам да пийна една бира и естествено 
се повтарям, докато може. А най-добре е 
да си пие крушов пресол-ако имате такъв. 
Ако не-ще ви го доставя лично.

Мишо: Никога.
Стефка: Глюкоза
4. Знаете ли нещо за Вредата 

от алкохола? Съгласни ли сте с

тезапщче алкохола е един от 
най-гожмите ЗрагоВе на чоВека?

Петя: Не знам.Не мисля ,че е враг.
Киното: А, глупости няма гакава 

работа. Аз трябва да съм умрял хиляди 
пъти, наред с много други хора.Цигарите 
са по-вредни от алкохола.Пийте и не 
пушете!

Мишо: Не.Знам, че е много 
хранитачно

Стефка: Да, вреди на паметта!

P .S .  ftLciKjfvO сажи виж ца/Яе о/п. 
ан/се/Я а/Я а, о /саз£а  се , че £ сич/си  
анле/Яи/юни или са , или се /ifia£swi н а  
"£елшси ' - пим/Я, ш/иш/Я. УЫш /не лбна  

н е са ни  /газЛ/юли xasfto им  /сазахже, че 
ш,е ижа nazfiaqu за  п а й  - о/ииш им и  
o/nwSo/iu. ЛХилич/си н&Аюхме C/i/teq&uq qa  
се ни^^гева^гВсшье qa изглеждсипе /сой о/Я 
кой по - по/гоняи. Bbqesne. /псишва ксмвшпо 
с /и е . Jbnc и qa  с/не о^гишнсими, не е 
з a q блж и/Яелно q a  с/Яе п о к а ч н и  . . . 
З а /п а ва . . .  Hcafiaq/ta/na ще ос/пане за  нас

■JJJ
■I*" /

' f i b/ t/dCftiptliti /
}
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Зовиноги или само сега

За болката

Завинаги или само сега...
Б нощта отрони се звезда.
Тя угасва и нещо умира,
Г аснат мечти,сърце се раздира.

Един човек, една звезда—
Две самотни падащи тела.
Едно лице, една сълза 
И струйка от безкрайна самота.

Безкрайността е страшна..

Завинаги или само сега,,.
Скоро ли ще свърши нощта?

Колко много звезди падаха!?!
Колно много лица посивяваха!?!
Колко много сълзи останаха 
непроляни!?!
Колко много мечти останаха 
неразбрани!?1.
Колко много надежди бяха разпшыни,.?!. 
Колко много истини -  "смляни"!?! 
Завинаги или само сега...
Все по-тъмна е нощта ...

Ако някой ден усетиш болка-това сыч 
аз.
Пак сьм аз -сълзи изгарят сьрдето ти. 
Ако мъка попие в деня ти-спомни си за 
мен.
Светът ти е чужд, хората далечни-виж 
ме.
Бъв всяко щастие прозира тьга.
Не се учудвай.-аз ти се хиля в дълада. 
Защото аз сьм болката, тьгата и страха, 
не познавам радост, дете на нощта.
И в крьв удавен е моят ден.
Животьт ми ,сърцето -полъх студен. 
Остарях твърде мл ад, стои т смутен.
Така е ,ако не вярваш- питай злото 
то върви до мен.
Не ме упреквай:мъчих се и със сълзи 
пищях,
но то не пожела, с мен върви и трови 
деня.
Т&ка и сега.Свиква се.
Злото е моята сянка,
Болката-моята майка.
И ти ще се научиш-животът да мразиш, 
да мълчиш и да лазиш.
Защото ние сме болката,тъгата и страха 
Не познаваме радост,деца на нощта.

С обич....

1е бях сама, но бях самотна...
?ървях из своя коридор и някъде,
»една отбивка сьзрях аз мьжки силует. 
3,0 йде при мене, ти ме заговори първи.
Ги първи поннтересува се от мене. 
Момче пораснало-красив млад мъж 
•ъе ноглед толкова искрят и пъргав.

Тогава аз не знаех кой си, 
сега за мене значиш всичко ти!
Сега за мене си единствен 
и няма да те дам за никой друг!
Безсмъртна обич ти във мене породи.
Сега без тебе аз не мога!
Сега те обичам иовече от всичко на света!
Сега със тебе до сетния си дъх да бъда!
Да бъдем двамата един до друг до края на света!!

Гергана Ха
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Поради предстоящата 
седмица на здравето ви 
предлагаме няколко трика за 
вашето здраве, които 
сметнахме, че ще ви бъдат 
интересни!

Черният чай пази от кариес
Американски и английски учени 

установили, че черният чай съдържа 
вещество, което може да унищожи 
напълно бактериите, причиняващи 
заболявания на венците и зъбите.Група 
доброволци изплаквали устата 5 пъти за 
по 30 секунди през 3
минути. Резултатите показали, че след 
тази лесна процедура бактериите 
престанали-да серазмножават и да 
отдилят киселина..

Канелата действа антибактериално
Учени от университета в Манхатън 

установили, че канелата унищожава 
бактериите в пресните сокове. Те 
наръсили с подправката готов натурален 
сок,
Заразен със салмонела и ентероколитни 
бактерии. Експериментът показал, че 
след 7 дена броят на опасните микробы 
значително намалял. Канелата блокира и 
размножаването на стомашните 
бактерии в ябълковата напитка и 
суровото телешко ,сочи 
изследването. Сходен ефект имали 
чесънът« риганът и карамФтът.

А сега за жените- 
домашна козметика

-  Ако имате проблемы с косопада 
,сварете на водна баня 2 настъргани 
глави лук в отвара от лайка(лайка + 
1литър вода).Прецедете я и след 
баня изплаквайте с тази отвара 
косата.Ако косопадът е силен 
търкайте продължително с така 
приготвения лосион в продължение 
на 5 минуты корените на косата.

-  Зада се избавите от
пърхота, използвайтеследния лесен 
начин:преди измиването на косата 
втривайте в корените и стрит на 
прах аспирин,

-  Ако косата ви капе ,препоръчва се 
лек масаж,за да се активират 
хранителните процеси в 
корените. Използвайте препарати 
кото тоалетно олио, които могат 
да затоплят повърхността на 
кожата и да активират 
кръвоснабдяването.
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977 мредлага кремове за ю р т ,  а ие 
крематориуми!

® Под път и над път давам напътствия за 
запътилите се към Европа-0675-00-44-36- 
80....

• Обличам голи амбиции с материалы иа клиента!
® йзхвърлен зад борда търси нов кораб?
• Наемам 5-стаен апартамент заедно със собствещщите!
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“ Аз дълго те чаках на кея, 
аз дълго те чаках в нощта, ще 

чакам аз синята фея, която роди 
любовтаГ
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