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Любов
Каква магия си, каква!
С какво необяснимо чудо
владееш цялото това
човечество? Върховна лудост
или върховна мъдрост си,
щом в своя порив, в свойта жажда
ти можеш да го покосиш,
тъй както можеш да го раждаш?
Чрез тебе съществува то.
Чрез теб родено, с теб умира.
Да, ти, едничката, която
си вред и всякаква – кълбо
от грешна плът и дух безплътен.
Чрез теб, безсмъртнице Любов,
дори смъртта е миг безсмъртен.
Дамян Дамянов

Независимо от етнос и религия, хората по
цял свят знаят, чувстват, убедени са, че няма повелика сила от любовта. И са избрали да я
отбелязват на специален ден – 14 февруари.
Денят на влюбените – Свети Валентин – е
католически по произхода си, но отдавна е
завладял целия свят.
На 14 февруари празнуваме щастливата
любов на взаимността. Няма нищо по-прекрасно
от това да обичаш и да бъдеш обичан. Любовта е
сила, която ни вдъхновява и ни кара да изпитваме
най-голямото щастие на този свят. Тя трябва
да се показва и доказва непрекъснато. Нека в Деня
на влюбените с различни жестове на внимание да
изразим любовта си към хората, които обичаме!
От редакционния екип

Любовта не може да се опише с думи. Тя
съществува от началото на нашия живот. Започва
още с майчините прегръдки и милувки.
Любовта е в състояние коренно да промени
света ни. Тя е вълшебно чувство, което дава
възможност на слепия да прогледне, на отчаяния
да повярва, на тъжния да се усмихне. Когато
обичаш някого, се чувстваш като прероден,
виждаш света и себе си по различен начин.
Любовта е случайна и внезапна. Тя отваря
сърцето и душата на човека, прави го по-добър, помилосърден,
по-състрадателен.
Любовта
изкоренява злото от човешката душа. Тя
побеждава гнева, омразата и завистта. Тя кара
човека да върши само добро!
Теодора Минчева VІІ г

Любовта е възхитително красиво цвете,
но ти е необходима много смелост,
за да приближиш ръба на пропастта и да го откъснеш.
Стендал
Любовта
е
цвете,
което те привлича, опиянява,
омайва, обгръща те с обич,
прави те усмихнат, ведър,
щастлив, изпълнен с енергия.
Ти се грижиш за него, поливаш
го, наторяваш го. Започваш да чувстваш нещо
по-различно в себе си, което нараства
постепенно.
След време осъзнаваш, че това е обичта
към твоето незаменимо за теб цвете. Ти
наблюдаваш и преживяваш всяко негово
развитие. Опитваш се да го предпазиш от
вредители, които изяждат крехките, но сочни
листенца. Стараеш се да не го смачкат,
стъпчат, а после и унищожат. Бдиш над него с
часове. След това се появява на малкото зелено
клонче първата пъпчица. Тя изразява вашето
първо незабравимо приключение. Така цветето
пораства с помощта на общите ви
изживявания. То укрепва, разцъфва, разкрасява
се, а след това живее вечно.
Любимка Георгиева VІІ г

Любовта крепи света. Това е найистинското, най-силното чувство, което
изпитва човекът. То се крие в сърцето - не
можеш да го пипнеш, но е толкова силно,
сякаш те изпълва.
Любовта е различна. Да обичаш близките
си, приятелите си, цветята, морето е едно, а
много различно е да си влюбен. Тогава сякаш не
можеш да съществуваш без Него. Не спираш
да мислиш, да говориш на приятелите си за
Него. Не можеш без Него ни ден, ни час, ни
минута. Всяка вечер чакаш с нетърпение да ти

звънне, да ти пожелае лека нощ. На сутринта
ставаш с мисълта пак за Него. А видиш ли го сърцето ти затуптява ускорено, трепериш, но
е приятно. Цялото ти същество, душа, тяло
сякаш са обладани от някаква магия, сякаш
летиш. Точно тази магия е любовта.
Хора, обичайте се!!!
Силене Петрова VІІ г
Човек не може да живее, без да обича.
Живот без любов не е живот, а просто
съществуване.
Любовта е щастието на живота. Тя е
чувството на привързаност. Истинската
любов не може да говори, защото истинското
чувство се изразява по-скоро с дела, отколкото
с думи. Да обичаш, значи да забравиш за себе си
и да отдадеш живота си на човека до теб.
Само човек, който се е влюбвал, изпитва
радостта от живота и може да му се наслади.
Любовта е не само красивата страна на
живота, в нея има малко тъга. Както огънят
не може без дим, така и любовта не може, без
да има малко мъка.
Когато човек е истински влюбен
животът му е като „пронизан от слънце”. Той
не мисли за нищо. Ядът му минава за секунди.
Точно в този момент той е изпитал любовта сладостта на живота.
За любовта няма възраст. Тя идва,
когато си готов да я посрещнеш. Да обичате не
значи да гледате един в друг, а да гледате в
една посока!
Мария Илиева VІ б
Някои казват, че любовта е пърхащите
пеперуди в корема. Други пък
казват, че любовта е
подкосяващите се крака.
Трети мислят, че любовта е
сложен процес.
За мен любовта е
моментът, в който разбираш, че си срещнал
правилния човек.
Таня Ангелова VІ г

Любовта е излизане от границите на собственото Аз
и сливане с всичко прекрасно у любимия.
Пърси Биш Шели
Признание в любов
Ти си моето богатство.
Ти си моето сърце.
Ти си звездата
на нощното небе.
Ти си целувката от мама
за лека нощ.
Ти си мечето, което гушкам,
да ме пази от съня лош.
Ти си слънцето на небесата,
което огрява всеки ден.
Ти си цветето на земята,
което расте всеки момент.
Никол Велева VІ а

Всеки човек вижда и усеща любовта по
различен начин. Любовта за мен е нещо
красиво, елегантно и прекрасно. Но любовта
също може да е капан, трап и болка. Да се
влюбиш, означава да изпиташ най-хубавото
чувство на света, но и да поемеш риска да ти
разбият сърцето.
Любовта има различни лица – любов към
семейството, любов към приятелите или към
човека, с когото искаш да
прекараш
живота
си.
Различни са начините за
нейното изразяване – целувка,
подарък, прегръдка, различни
жестове на внимание.
Да обичаш е трудно,
прекрасно и странно. Това
значи да отдадеш всичката си
любов на своята сродна душа.
Любовта е уникална!
Боби Балъкчиев VІІ а
Любовта е… нещо, което не съществува.
Първите признаци, че си влюбен, е когато
нещо ти щуква в главата и започваш с опитите да
се харесаш на дадения човек. Подаряваш му

Едно сърце бие само за теб.
Едни очи се отварят само за да те видят.
Едно лице грее само когато те усети.
Едни устни почервеняват само когато се
опрат с твоите.
Таня Ангелова VІ г
Защо ми е принцът на белия кон, щом
мога да имам и една прекрасна жаба?
Аз не искам рицарят в бляскави доспехи
да дойде и да ме заведе в кралството си,
където да живеем щастливо до края на дните
си.
Аз просто искам някого, който да ме
обича истински, да му се доверя, да знам, че
винаги мога да се облегна на рамото му.
Таня Ангелова VІ г

различни джунджурийки и може би му правиш таен
олтар в стаята си или пък в училищното шкафче.
Ако случайно се харесаш на този човек,
излизате на първа среща. Започваш да прокарваш
някакви глупави шегички и вицове и отсрещният
човек може би се отегчава, заради което те
зарязва още преди да са донесли основното. След
което догонваш човека, поднасяш му хиляди
извинения и го каниш на втора среща.
Ако СЛУЧАЙНО приеме, след няколко дни
излизате отново – този
път
на
лунапарк.
Забавлявате
се
на
влакчето,
виенското
колело, но скрит номер
звъни и човекът дискретно
започва да шепне по
телефона. Решаваш, че
всичко е о`кей, но след още
няколко срещи номерът
продължава да звъни и се
пробуждат съмнения.
След това се започват скандалите.
Разбираш, че има друг/друга и зарязваш човека.
Отиваш си и всеки си живее живота. Най-после си
се отървал от коварната болест ЛЮБОВ!
Благовест Асенов VІІ а

Да умееш да обичаш, значи всичко да умееш.
Лев Николаевич Толстой
Мила приятелко,
Пращам ти това писмо, за да ти кажа
колко много означаваш за мен. Искам да ти кажа
колко те обичам!...
Първият път,
когато се срещнахме,
беше доста необичаен
за мен. Майка ми ми
каза,
че
нейна
колежка ще дойде в
офиса
заедно
с
дъщеря си. След като
ми нареди да ù обръщам внимание, защото е помалка, си помислих, че ще е поредното досадно
момиченце. Когато обаче те опознах, исках да те
видя и на следващия ден. Спомням си как
слушахме една и съща песен постоянно и я
нарекохме „нашата песен“.
След две-три години вече бяхме много
близки. Всяка година ходихме заедно на лагер и се
забавлявахме. Купувахме си еднакви гривни,
ключодържатели и блузи. Винаги, щом започнеше
някоя ваканция, ти идваше в къщата ми и си
играехме с кучетата. Ходихме в офисите на
майките ни и се завирахме по складовете.
Сега вече сме големи. Станахме като
сестри по душа. Идваш в къщата ми през седмица
и стоим до късно да гледаме падащите звезди.
Всеки ден си говорим по скайп и се смеем толкова
силно, че ни се карат. Нямам търпение да дойде
следващата ваканция.
Ти винаги си била до мен. Помагаш ми в
трудните моменти и винаги знаеш как да ме
развеселиш. Толкова много те обичам – сега и
завинаги.
Мери
Мария Джонгова VІІ б

Искам да ти кажа колко те обичам
Искам да ти кажа колко много те обичам,
мамо! Ти си моят свят, ние сме преживявали
какви ли не неща! Ти ме разбираш в найтрудните моменти и ме подкрепяш. Ти ме научи,
че ако искаш да оцелееш в този живот, трябва да
се бориш само и единствено с добро и любов. Ти ме
научи, че може да си най-бедният човек на света,
но ако има хора, които те обичат и които мислят

за теб, това е най-голямото богатство на света.
Ни пари, ни скъпа къща или каквото и да било
друго не може да ти отнеме любовта, която
изпитваш в сърцето си!
Ти си пример за мене и каквото и да
правиш, винаги ще те подкрепям, както ти мене.
Малко са думите,
които
могат
да
опишат
моята
огромна любов към
тебе.
Много
те
обичам и винаги ще те
обичам, мамо!
Веси Нойкова VІІ а

Искам да ти кажа колко те обичам

Когато се опитвах да бъда добра с теб,
ти беше лош с мен. Когато аз те карах да се
смееш, ти ме караше да страдам.
Когато аз бях сама, ти беше навън с
приятелите и се забавляваше. Когато мислех
за теб, през твоя ум дори не минаваше моето
име. Когато ти пишех, ти не ми отговаряше.
Когато се опитвах да ти кажа нещо, ти
обръщаше глава. Когато те прегръщах, го
правех много силно и с любов, а ти дори не
слагаше ръка на гърба ми.
Толкова много ли искам от теб? Искам
само обичта, с която аз те дарявам. Искам да
ти кажа колко много те обичам!
Виктория Тенева VІІ а

Любовта е космическа сила, която движи всичко в света.
Можете да я сравните със Слънцето.
Петър Дънов
На Луната
Момиче с красиви, сини като небето очи,
златно руси коси и ярки розови устни. Това
беше Адела. Нейната страст беше да рисува.
Един ден Адела кандидатства за
илюстратор на детски комикси. На интервюто
срещна красив млад мъж на име Антон, който
кандидатстваше за писател на комикси.
Докато чакаха да ги приемат, те се запознаха.
Антон гледаше Адела все едно беше богиня.
След известно време повикаха Антон. Той бе
приет, а след това приеха и Адела.
Антон покани Адела на среща, за да
отпразнуват новата работа. Те празнуваха до
късно вечерта. На следващия ден Адела имаше
рожден ден. Антон кръсти звезда на нея и за
рождения ден подари на Адела сертификата.
Тя бе на седмото небе от щастие. Покани го на
гости, където обсъждаха новата работа,
която трябваше да започнат след два дни.
Дългоочакваният ден настъпи, но
офисът беше на двадесет и първия етаж и
трябваше да използват асансьора. Стигнаха до
етажа, но асансьорът не спря. Антон и Адела
се уплашиха и викаха за помощ, но едва ли някой
ги чуваше, защото се озоваха в Космоса. Найнакрая асансьорът спря. Те излязоха и стъпиха
на Луната. Бяха леки като перце. Добре, че
имаха малко храна. Седнаха, а след време

Андреа Статкова V

а

видяха звездата Адела. Тя блестеше най-много
и беше най-красивата звезда.

Как да се измъкнат, като го нямаше
асансьора? Решиха да поспят.
Когато Адела се събуди, беше на
Земята. „Как се озовах тук?”. Тя осъзна, че
всичко е било сън и отиде при Антон. Той ù
предложи да се оженят, а тя му отговори, че е
съгласна, но само ако отидат с ракета до
Луната и там се оженят, а после се върнат на
Земята. Така и стана. Двамата се ожениха и
заживяха щастливо.
Пламена Димитрова VІ г

Йоанна Маринова VІ

б

Йоанна Маринова VІ

б

Винаги ни се струва, че ни обичат, защото сме добри.
А не се досещаме, че ни обичат, защото добър е този, който е влюбен.
Лев Н. Толстой
Историята, която ще ви разкажа сега,
може би няма да намерите за нищо особено, но за
мен тя има голямо значение. Не искам да
споменавам конкретни имена, дати или места, тъй
като предпочитам читателите да се фокусират
върху самата случка. Колкото и да ми се иска, няма
да опиша всеки детайл и подробност, за да не ви
отегчавам...
Познавах едно момиче. Тя беше един от
малкото добри, умни, сърдечни и важни хора на
този свят. Имаше много приятели, но въпреки това
често се чувстваше самотна и неразбрана.
Родителите ù решиха да заминат на семейна
почивка за няколко дни в планината. Тя прие
новината добре, защото обичаше приключенията, а
повече от всичко обожаваше
да пътува и да открива нови
места.
След дълго пътуване
пристигнаха в хотела, където
щяха да отседнат. Тя бе много
изморена, а на всичкото отгоре
и малко притеснена, тъй като
не познаваше никого, не беше
взела нито една своя приятелка
със себе си, а това място
определено не беше едно от
най-оживените.
Докато
обикаляше сградата в търсене на поне един човек,
съвсем случайно, тя се натъкна на едно високо, русо
момче с искрящи зелени очи и много светла кожа.
Не посмя да каже нищо, тъй като беше от
срамежливите, а и реши, че той е твърде голям за
нея и не вярваше, че нещо изобщо ще се случи.
Въпреки всичко, нещо вътре в нея не ù даваше мира.
Тя осъзнаваше, че колкото и да иска да се отдръпне,
сякаш някаква неземна сила я връщаше обратно. Не
можеше да мисли за нищо друго освен за това да
заговори непознатия. И когато най-сетне се
престраши, майка ù я извика, за да пренесат
багажа. "Това е знак!" - помисли си тя.
На следващата сутрин тя стана рано и още
преди закуска, реши да разгледа хотела. Видя
ресторанта, лобито, последния етаж и басейна.
Мислеше си, че може, съвсем като по чудо, отново
да срещне прекрасния непознат, в който тя
очевидно бе влюбена... макар и да не знаеше нищо за
него. Но уви... мина през всички етажи, седя на
диванчетата при рецепцията цели 40 минути с
надеждата той да мине оттам, но това така и не
се случи.
По-късно, същия ден, когато тя излизаше от
помещението с пералните (не ме питайте какво е
правила там, дори и аз не знам такива
подробности), съвсем случайно тя чу разговор

между четирима от гостите на хотела. Реши да не
се натрапва, само леко се приближи и разбра, че
тези хора не бяха българи. Успя да проследи
разговора им и неусетно се бе приближила толкова
много, че самата тя се почувства неловко. Успя да
се извини и да каже, че просто е търсела
тоалетните, но за нейно щастие, чужденците се
оказаха много мили хора, които с радост се
запознаха с нея и я упътиха. Обещаха ù, че пак ще се
видях из фоайето и ще я запознаят с пълния състав
на фамилията. "Пълен състав? - мислеше си тя.- Та
тези хора имат три деца, те не им ли стигат?"
През следващите няколко дни тя бе твърде
заета да разглежда околността и съвсем забрави
за момчето, което харесваше, но въпреки всичко, не
спираше да се оглежда и да го
чака... напразно.
Последната вечер от
семейната
почивка,
родителите ù решиха да
прекарат в ресторанта на
хотела.
Облякоха
се
подобаващо и слязоха в залата
за вечеря. Докато побутваше
сиренето в чинията си, тя
съвсем случайно отмести
погледа
си
настрани
и,
представяте ли си, там, точно
на съседната маса, стоеше онова момче, което тя
чакаше вече цяла седмица. Реши, че по-добра
възможност да го заговори от тази няма да има…
та те си тръгваха на следващата сутрин. Тя стана
и се приближи към него. Никога нямаше да забрави
този момент. Той седеше пред щанда със салатите.
Беше висок, рус, носеше синя риза, тесни черни
панталони и леко изцапани черни кецове, с
небрежно вързани връзки. Пое си дълбоко дъх,
отиде до него, хвана лъжицата за картофи и
тъкмо когато искаше да проговори, сякаш нещо
заседна в гърлото ù. Все пак успя да го поздрави за
избора на салата и го помоли за услуга.
Първоначално той не се обърна. Само кимна с глава
в знак на съгласие. Тя го погледна и му каза, че ù
прилича на някаква известна личност и много
държи да се снима с него. В този момент момчето
я погледна с дълбоките си очи, усмихна се и с дебел,
а в същото време и много мек глас каза, че ще се
радва да го направи. Ах, в този момент тя се
чувстваше неописуемо. Сякаш всичко и всички бяха
изчезнали, а на света бяха само те двамата. Тогава
тя за пръв път чу гласа му, наслади се на усмивката
му и преодоля страха си, но най-вече се чувстваше
удовлетворена и специална само защото беше
постигнала това, което иска....
Продължава на стр. 7

Истински се вижда само със сърцето.
Същественото е невидимо за очите.
Антоан дьо Сент Екзюпери
Какво мислите стана на следващия ден? Тя
направи снимката? Не....всъщност тя никога повече
не видя това момче.... Дали беше съкрушена? Да, тя
определено се чувстваше ужасно, но дори и сега,
месеци след случилото се, продължава да вярва, че
отново ще го срещне. Не спираше да пита хората

дали познават англичанин, който изглежда така и
така... Написа няколко имейла до рецепционистите
на хотела с молбата да ù кажат поне фамилията
на семейството... Страда ли все още? Да, всеки ден
мисли за това. А ще се откаже ли да го търси?
Никога...

Цветното момиче
Тя седеше на чина си, свита с книга в ръка и
слушалки в ушите. Четеше този роман за пореден
път, но никога не ù омръзваше.
Той седеше на чина си също, но с тази
разлика, че около него се бяха насъбрали всички
момчета и момичета от класа. Той беше центърът
на вниманието, той беше популярният, той беше
отличникът, той беше всичко,
което искаха момичетата.
Той беше Артър, а тя –
Джули. Той беше известен, а
тя – не. Той беше романтичен,
тя също. Той беше красив, тя
също. Те се обичаха, но не
подозираха за тези си чувства.
Джули влезе в стаята и
седна кротко на чина си,
чувайки
как
Артър
и
приятелите му обсъждат
някаква тема. Джули и Артър
засякоха погледите си. Той се усмихна, а тя се
изчерви. Харесваше го от четвърти клас, макар че
оттогава бяха минали пет години.
Беше се променил за едно лято. Беше станал
по-мил, по-дружелюбен и по-грижовен. Тя
харесваше промяната му.
След като свършиха часовете, Джули реши,
че е време да изпълни плана си, който беше мислила
дълго време. Тя отвори шкафчето си и извади една
красива акация, която беше символ на тайната
любов. Затвори шкафчето тихо, отиде в кабинета
по английски език и сложи на стола му красивото
цвете.На следващия ден имаха първия час английски
език.
На сутринта Артър влезе в класната стая
първи и видя красивото цвете на стола си. „Откъде
ли може да се е взело?“ – помисли си той.
После прибра акацията в раницата и не
обели и думичка пред приятелите си за това
„съобщение”. През целия ден той оглеждаше
момичетата и се чудеше кое ли е направило този
мил жест. След еднодневно проучване, той стигна

до заключението, че нито едно от момичетата не е
способно да направи това.
Денят за Джули мина еднообразно и
повечето време прекара в училищната библиотека,
потънала в един нов приключенски роман, който я
беше завладял. В главата ù обаче се въртеше само
Артър.
Като се прибра, Артър
се качи в стаята си и легна на
мекото си легло. Затвори очи
за няколко минути, мислейки за
днешния ден и цветето.
Изведнъж скочи рязко от
леглото и отвори чантата си.
Извади от нея красивото
цвете, но чак сега забеляза, че
на едно от листчетата му
беше залепен
бял лист с
надпис. Той обърна листчето,
за да прочете надписа „Акация”. Беше написано много красиво и изискано.
Артър се зачуди какво ли значи, но после се
сети, че има книга, свързана с цветята, която
всъщност беше на майка му. Отвори дебелата и
прашна книга и започна да търси името на цветето
под буквата А. Намери го. Започна да чете, но
нямаше нищо особено, само начини за отглеждане
на акация, а на него не му трябваше това.
Поразгледа още малко и видя, че всяко цвете има
символика. Акацията означаваше „тайна любов”.
Артър се ококори и любопитството му
надделя, затова реши да погледне в сайта на
училището момичетата от деветите класове.
Гледаше, четеше, гледаше, четеше и пак нищо.
Беше разочарован.
Позамисли се за малко, после взе едно малко
листче и написа върху него: „Благодаря за цветето!
Разбрах посланието, но коя си ти?” Неговият план
беше да го остави върху чина си и когато момичето
минава да остави друго цвете, да прочете
бележката.
г
Никол Ваташка VІІ

Любовен тест
Не забравяйте да запишете някъде отговорите си!
1. Представете си, че отивате на гости на
любимия човек. Има два пътя до
неговата/нейната къща. Единият е пряк и
ще ви отведе бързо, но е доста скучен.
Другият път е значително по-дълъг, но има
толкова прекрасни гледки и интересни неща.
Откъде ще минете вие?
2. По пътя виждате два розови храста.
Единият е обкичен с бели рози, а другият – с
червени. Решавате да наберете 20 от тях.
По колко от всеки цвят?
3. Най-накрая стигате до къщата. Отваря ви
човек от семейството. Можете да го

помолите да извика любимия/та или да
влезете в стаята му сами. Какво избирате?
4. Отивате в стаята на любимия/любимата,
но там няма никого. Къде ще оставите
розите – на леглото или на прозореца?
5. Оставате да преспите в къщата, но в
отделни стаи. На сутринта се събуждате и
тръгвате към спалнята на любимия/та. Как
бихте искали да го/я заварите – буден/на или
още спящ/а?
6. Е, вече е време да се прибирате. Сега кой
път ще изберете – краткия или по-дългия?
Интерпретация може да прочетете на стр. 11

Целувката

Целувката
е
преди
всичко
свидетелство
за
нежност, проява на внимание,
на споделено приятелство или
любов. Тя е първият физически
израз на сериозно привличане
между партньорите. Двама
души могат да се държат за
ръце, да се гледат влюбено в
очите, но ако те не се целунат,
тяхната връзка е обречена.
Нежният допир на устните е
най-голямата магия на света.
Тя е свързана с първите
трепети на вашето сърце.
Някои
определят
целувката като най-евтиния
наркотик на света. Според тях
целуването
стимулира
хормоните
бетаендорфини,
които отстраняват стреса,
болките и се грижат за
доброто
ни
настроение.
Пълното
отдаване
при
целуването
стимулира
имунната система, отразява се
благоприятно на кожата на
лицето. И още нещо: една
целувка е равна на изгарянето
на 10-12 калории. Но целувката
също отстранява умората,

особено ако дълго стоите пред
компютъра.
Сигурно ви се е случвало
да се запитате защо изобщо
хората се целуват. Отговорът
се крие в утоляването на
„целувковия
глад”,
т.
е.
нуждата да целуваме, както
имаме нужда от храна, вода,
въздух, интернет връзка и др.
Самото чувство е трудно да се
опише, но никой не би сбъркал
тази приятна необходимост да
прегърнеш
другия,
да
го
докоснеш, да го обсебиш…
Всъщност това е движещата
сила на любовта – тя идва
естествено и не може да ù се
противопоставиш.

Хормоните, които ни
правят влюбени

Всеки поне веднъж е
срещал
напълно
щастливи
двойки, за които мълвата с
недоумение разказва, че са се
намерили и харесали от пръв
поглед.
Учените
психолози
обясняват подобно явление с
чара и привлекателността на
личността, симпатия, сходство

в характерите и житейските
позиции… Но такова взаимно
проникване
обикновено
се
получава
доста
по-късно,
когато познанството вече е
налице, хората са поговорили за
едно-друго от заобикалящия ги
свят. И все пак защо в първия
миг на срещата между двама
съвършено непознати може да
бъдат
изпитани
напълно
противоположни чувства –
остра
неприязън
или
неудържимо привличане?
Виновни
за
това
са
феромоните. Те
са
вещества,
които
се
отделят от особени жлези в
подмишничните
ямки,
слабинните области и около
носа.
Подсъзнателно
възприемаме партньора не само
с очи, но с всички рецептори.
Пак според учените това се
случва на подсъзнателно ниво –
възприемаме
човека
от
противоположния
пол
по
неговия… мирис и „чуваме”
особени вещества – феромони.
Именно те са способни да
предизвикат
мигновеното
влюбване. Те представляват
деликатни естествени миризми,
които
човек
усеща
на
подсъзнателно ниво и които
влияят върху поведението на
хората.

Наричат ги най-романтичните градове в Европа. Отпускаща атмосфера, уютни ресторанти с пленяваща гледка, дълги
алеи за разходка на лунна светлина и уединени плажове – те са идеалното място за почивка с любимия човек.
Париж (Франция)

Представете си колко романтично би било да се
събудите в Париж, до любимия човек, да му прошепнете
„Bonjour, mon cherie!“ („Добро утро, любими“), а след това да
започнете деня си с традиционните френски кроасани в
подножието на Айфеловата кула. Фаворит сред найромантичните градове, Париж ще ви очарова с финес, лукс и
аристократизъм. Тук сякаш всичко нашепва за любов –
изтънчената френска кухня, изисканата градска атмосфера,
историческите и културните забележителности (Лувъра,
Айфеловата кула, Нот'р Дам, Монпарнас...). Дори френският
език със своето романтично звучене ще стопли душите ви.
Кажете „Je t'aime“ („Обичам те“) на своя любим в Париж!
Венеция (Италия)
Красотата
и
уникалността на Венеция
ще ви накарат да се
влюбите
от
пръв
поглед.
Разходка
с
гондола
на
лунна
светлина,
мостът
на
въздишките
и
базиликата „Сан Марко“
са
само
част
от
любимите атракции на
милионите влюбени двойки, които посещават града ежегодно.
Ще се изгубите в очарованието на тесните венециански улички,
съпътствани от песните на гондолиерите и музиката от
безбройните кафенета и ресторанти. Ще останете пленени от
тесните канали, многобройните мостчета над тях, старите
сгради и пъстрите цветни каскади, и преди да се усетите, ще
бъдете завладени от типичния италиански темперамент.
Виена (Австрия)

Виена наистина знае как да грабне сърцата ви. Можете
да се наслаждавате на великолепието на австрийската столица,
докато вечеряте насаме в някоя от кабинките на огромното
виенско колело в увеселителния парк „Пратер“. Обширните
паркове и градини пък ще ви предоставят идеалната
възможност за романтичен пикник и дълги разходки сред
природата. А нощта ще разкрие пред погледа ви разноцветно
осветени сгради и истинска европейска култура.
Амстердам (Холандия)
Има нещо магическо в градовете с канали. Нещо,
което ги нарежда сред най-романтичните в Европа. Такъв е и
Амстердам, наричан още „Северната Венеция“. Калдъръмените

тесни улички, архитектурното „съзвучие“ и свободомислието са
запазената марка на холандската столица. Направете си
разходка с лодка, вело обиколка или просто се изгубете – тук
всичко ви приканва да се откажете от задръжките и да дадете
воля на въображението си.
Брюж (Белгия)
Казват, че Брюж е
един от най-романтичните
градове на света. Казват, че
е идеален за всички онези,
които
обичат
древната
архитектура, хубавата кухня
и кокетното излъчване. Тук
се
усеща
духът
на
Средновековието,
навсякъде се носи мирисът на топъл шоколад и гофрети, а ако
искате да изпиете чаша бира, то трябва да знаете, че тук се
произвеждат най-много видове в света. А когато сте заедно с
любимия човек, всичко това ще ви е още по-сладко.
Майорка (Испания)
Остров Майорка е един от най-мечтаните, найкрасивите и най-посещаваните острови в Европа. Безброй
младоженци я избират за медения си месец, а милиони други я
включват в плановете си за романтична почивка с любимия.
Тук има за всекиго по нещо – усамотени плажове и закътани
заливи, впечатляващи планински масиви и романтични
рибарски селища, разнообразни заведения и местна култура.
Екзотиката е навсякъде около вас, карайки ви да се чувствате

като в самия рай.
Монако
Ако търсите малко по-нестандартна романтична
атмосфера, забравете останалите градове и тръгнете към
Монако. Малката страна предлага изобилие от романтични
кътчета, разнообразни туристически атракции и увлекателна
история. Връзката с природата се усеща навсякъде, както и
луксът, изкушенията и парите. Ако с половинката ви искате да
внесете малко адреналин във взаимоотношенията си,
изпробвайте късмета си в някое от казината. Все пак се
намирате в „Европейския Лас Вегас“!
Тоскана (Италия)
В Тоскана ще ви побият
тръпки от любов. Хълмовете,
осеяни с маслинови дръвчета, си
акомпанират с китни къщурки и
многовековни сгради. Тук можете
да срещнете много младоженци и
щастливи семейства, предпочели
спокойствието
и
пасторалното
излъчване на региона Тоскана.
Можете да посетите Флоренция,
Пиза и Сиена, да се припичате под жарките лъчи на слънцето
или да карате ски в някой от планинските курорти. Ще обикнете
хълмовете на Тоскана, още щом ги видите.

Тридесет и трима ученици от НСОУ „София” се съгласиха да отговорят на нашите въпроси. Вижте какво
мислят те за празника Свети Валентин.
Влюбвал ли си се досега?
79% от анкетираните признават, че са се влюбвали. Останалите
21% споделят, че не им се е случвало досега.
„Всеки се е влюбвал някога.” (Виктория Рангелова, 7г)
„Харесвала съм някого, но има разлика между влюбване и
харесване.” (Филипа Христова, 7г)

„Не биха ме накарали много неща да се влюбя - просто да го
чувствам, сърцето ми да тупти толкова силно, когато го видя, и
да ме прави щастлива. Любовта е най-хубавото нещо на света.“
(анонимна, 6г)
„Неговият характер, усмивката му, чувството му за хумор“.
(Анонимчето, 6г)
„Да се държи добре с мен, да ме защитава винаги, чувството му
за хумор“. (Джулиана, 6г)
„Че е красив, че има добро сърце, че ще ме защитава.“ (Йоанна,
6б)
„Не знам. Като го видя, вероятно ще разбера…“ (Илиана, 6б)
„Очите, характера ù, лицето”. (Кирил Венелинов, 6 в)
„Най-важен определено е характерът. Но и външният вид също
е от значение.” (Виктория Рангелова, 7г)
„Да се влюбя би ме накарало, когато един човек е нежен и
романтичен.” (анонимен, 5г)

Празнуваш ли Свети Валентин?
52% от учениците празнуват деня на влюбените. 27% не го
празнуват, а 21% споделят, че го празнуват, но не винаги.
„Празнувам, все пак това е най-прекрасното нещо.“(анонимен)
„Разбира се, че да.“ (Джулиана, 6г)
„Купувам си шоколад ☺”. (Виктория Рангелова, 6б)
„Чакам валентинка от мама ☺”. (Филипа Христова, 6г)
„Нямало е с кого.” (Ния Ялъмова, 7а)

Имаш ли гадже?
21% от анкетираните имат гадже, а 67% откровено споделят, че
нямат. 12% от учениците не са отговорили.
Ако отговорът е положителен, как го наричаш?
„Амо (от френски)“ (анонимен)
„Бобчо“ (Мария Илива, 6б)
„По име“ (Златан, 6г)
„Наричам го „миличко“. (Таня Ангелова, 6г)
„Нямам гадже, но ако имах, бих го наричала „съкровище“ или
„бебенце“. (анонимна, 6 г)
„Нямам гадже, но ако имах, най-вероятно щях да го наричам
Вейдър”. (Филипа Христова, 6г)
Какво в едно момче/момиче би те накарало да се влюбиш?
„Бих искал да е умна, красива и да ме харесва“. (анонимен)
„Трябва да е умен, мил, красив, забавен, да има чувство за
хумор“. (Кристина Капитанова, 6б)
„Трябва да е умен, красив, чувствителен, забавен.“ (Мария
Илиева, 6б)
„Искам да е красива и умна“ (анонимен)
„Красива, умна и забавна…“ (Адриан Методиев, 6г)
„Очите, косата, усмивката, характера и как се отнася с мен.
Нежността и романтичността му към мен“. (Таня Ангелова, 6г)
„Може би, ако е готин, умен и с чувство за хумор“. (Ванеса, 6г)

Какво мислиш да подариш на любимия си човек за Свети
Валентин?
„Валентинка с кутия шоколадови бонбони и покана за кино.“
(анонимен)
„Голямо плюшено сърце, което казва „Обичам те!“ (Мария
Илиева, 6б)
„Голямо сърце“ (анонимен)
„Любимото ù нещо“ (Адриан Методиев, 6г)
„Ще му подаря цялата си обич, много целувки, голямо
плюшено сърце с наша снимка“. (Таня Ангелова, 6г)
„Понякога не е нужен подарък, а топли чувства“. (Ванеса, 6г)
„Бих му подарила валентинка и много любов. И нещо, което би
му харесало“. (анонимна, 6г)
„Едно сладко мече и кутия с бонбони“. (Йоанна, 6б)
„Той си пада по колела. Мисля да му подаря една статуетка,
като трофей на колело”. (Елеонора Лапева, 6б)
„Шоколадови бонбони с форма на сърце”. (Калина Попова, 6б)
„Най-вероятно картичка във формата на сърце и още нещо”.
(Александра Петкова, 5а)
„Присъствието си.” (Благовест Асенов, 7а)

Какво издава за характера обръщението към любимия човек
Той
Когато партньорът ви нарича съкровище, скъпа,
любима, мила или принцесо, значи, че ви се възхищава.
Издигнал ви е на пиедестал, а себе си смята за страхотен тип,
защото му се е удало да притежава такова бижу като вас.
Всъщност само един истински кавалер може да нарече
“съкровище” своята нежна половинка.
Ако ви казва малката ми, мишленце, врабченце или
пиленце, тогава изпитва желание да ви закриля. Той обича
беззащитните и слаби създания. Силните жени не са по вкуса
му. Тази, която се оставя с удоволствие да бъде ръководена, ще
изпита истинско щастие, защото партньорът е
любвеобилен и обича да закриля. Ако му дойде до
гуша обаче, ще си потърси ново “врабченце”.
Нарича ли ви кукличке, сладурче, захарче
или бебчо, означава, че ви намира за привлекателна,
защото имате фантастична фигура. Иска му се хората
да го виждат с вас. Внимавайте, този мъж може да се
окаже евтин сваляч или диктатор.
Ако се обръща към вас с котенце, меченце
или зайче, имате до себе си един гальовник. Той харесва в
партньорката предимно нейната женственост.
Обръщенията агънце, пухче или джидженце показват,
че имате до себе си мъж-мечтател, който иска да ви свали
звездите от небето. Трябва обаче да му обясните как да го
направи. Той е любвеобилен, но незрял.

Любовни катинари

Според древно предание, когато
двама души искат завинаги да запазят
обичта
си,
изписват
с
въглен

1.

2.

3.

Ако партньорът ви измисля различни галени имена,
неизброени тук, показва, че фантазията му е богата. За него вие
сте специална. Обръща ли се към вас винаги по име, дори
когато сте сами, е знак, че ви уважава. Той е реалист.
Тя
Щом тя ви нарича скъпи или любими, означава че
копнее за нежност. Нужни са ù повече милувки. Непрекъснато
си спомня хубавите дни от запознанството ви. Такава жена
непрестанно се нуждае от нови доказателства за обичта ви.
Когато любимата ви нарича таралежче, тигърче или
котенце, показва, че е наясно с вашата сила и авторитет. Няма
нищо против да се обляга на рамото ви, но тайно се
страхува, че може прекалено да я наставлявате.
Ако тя ви нарича сладурче, бонбонче,
златце, може да сте нейния любим бонбон в
живота. Дамата се нуждае от партньор, който ще я
разсмива, ще бъде винаги в добро настроение.
Всичко друго тя постига сама.
Ако дава воля на въображението си и
според случая ви измисля различни галени имена,
тогава партньорката ви обича заради вашите душа и ум. Тя
мрази разправиите и се стреми към хармония.
Ако дамата на вашето сърце не ви нарича с никакво
галено име, означава, че нежностите и „глезотиите” за нея са
табу. По този начин тя ви държи на дистанция дори когато сте
сами. Такава жена трябва да се научи да проявява чувства си пооткрито. Мъжете също обичат да им шепнат нежни имена.

инициалите
си
върху
метални
катинари, заключват ги на някой мост и
хвърлят ключа в бурните речни води.
Катинари в разнообразни цветове и
форми, с гравирани послания и имена
на влюбени двойки или просто
надписани на ръка, вече украсяват
огради и местни забележителности в
редица градове по света. Твърди се, че
в съвременността този обичай е
тръгнал от Италия.

Отговори на теста от стр. 8
Пътят представлява вашето влюбване. Ако
сте избрали прекия път – значи се влюбвате
бързо и лесно. Ако сте предпочели дългия, то
на вас ви е нужно повече време, за да се
влюбите в някого.
Броят на червените рози показва колко
давате в една връзка, а броят на белите –
колкото очаквате в замяна.
Този въпрос показва как се справяте с
проблемите в една връзка. Ако сте избрали
да отидете сами до стаята на
любимия/любимата – вие сте по-скоро
директен човек и предпочитате да
решавате проблемите веднага. Ако сте
помолили някого от близките да го повика,
значи сте човек, който оставя проблемите
настрана и се надява, че те ще се решат от
само себе си.

4.

5.

6.

Според специалисти мостовете
винаги са имали символично значение
за влюбените, тъй като съединяват два
раздалечени бряга. Това обяснява защо
този обичай се е разпространил не
само в Европа, но и в целия свят,
включително Китай.
И макар че се сещаме за него в
деня на свети Валентин, той не е
запазен само за влюбени, а се
практикува и между приятели.

Мястото, където оставиха розите, показва
колко често искате да бъдете с
любимия/та. Ако сте ги сложили на леглото,
искате да сте с него постоянно. Ако сте ги
сложили на прозореца, нямате нищо против
и по-редките срещи.
Този въпрос показва отношението ви към
любимия/любимата. Ако искате да го/я
видите спящ/а, то вие го/я обичате такъв/а,
какъвто/каквато е. Ако предпочитате да
го/я заварите буден/а, значи очаквате този
човек да се промени заради вас.
Пътят
към
вкъщи
показва
колко
продължават най-често връзките ви. Ако
сте предпочели прекия път, бързо
разлюбвате партньора си. Ако сте избрали
по-дългия път, вие се стремите към една потрайна връзка.

Торта Сърце за Свети Валентин
Продукти:
2 бр. яйца
250 мл сметана
1 ч. ч. захар
200 г сгъстено сладко
кондензирано мляко
1 и 1/2 ч. ч. брашно
1 ч. л. бакпулвер
За крема:
200 г меко масло
200 г сгъстено сладко
кондензирано мляко
За декорацията:
1 ч. ч. натрошени орехи,
къпини, ягоди, захарни
перли, листа от мента или маточина
Допълнително:
1 компот по избор
Как да я приготвим:

Блатът: Яйцата се разбиват със захарта, добавя се
сгъстеното мляко, сметаната на струя, содата и
накрая се ръси брашното. Бие се непрекъснато.
Сместа се изсипва във форма, обилно намазана с
маргарин и се пече на 180° С 50-60 минути.
Блатът се оставя да изстине нацяло и се разрязва
с конец на три части.
Кремът: Маслото се разбива със сгъстеното
сладко кондензирано мляко. Всеки блат се
напоява със сок от компота, намазва се с 1/4 от
крема, ръсят се плодове от компота, слага се
следващият и процедурата се повтаря. Само на
последния не се слагат плодове, а се маже с крем
отвсякъде. Налепят се отстрани счуканите орехи,
отгоре се украсява по желание, в случая с
останалата последна 1/4 от крема, шприцован с ягоди и
къпини, оформени като цветя, с листа от мента и златни
захарни перли.

Подаръци, избрани с любов
Мече, бонбони, свещ, вино и
надпис колко го обичате, това стига за
подарък на любим човек.
Направете честитка, която
може да се изяде – голяма бисквита
или
меденка,
като
изпишете
пожеланията си с крем, шоколадова
или захарна глазура. Можете да
платите готварски курс за половинката
си, ако е запалена по кулинарията.

Какъв подарък да изберем за
любимия човек?

Бонбоните в хубава опаковка,
придружени от бутилка червено вино,
са перфектен подарък за деня на
влюбените. Можем да избираме между
черен, млечен или бял шоколад заедно
с розе или шампанско.
Букет от бонбони Рафаело,
декориран с червени сърца и подреден
в красива червена кутия. Нестандартен
подарък, с който може да кажете
"Обичам те!" за Свети Валентин на
любимия човек.
Розите са много романтични,
но не особено оригинални. Купете
цвете в саксия – то е по-трайно и още
дълги години ще напомня за милия ви
жест.

Ако нямате много пари,
сладкишът е добра идея. Можете да го
направите във форма на сърце и да го
украсите с панделка.
Любимият/любимата ще се трогне от
вниманието.

Подаръкът за Свети Валентин е много
специален и личен, но ако добавите и
картичка с малък текст, със сигурност
ще бъде запомнен дълго.

Редакционен екип:
Учениците от VІ б клас, участници в
клуб „Млад журналист”.
Ръководител - Миглена Митковска

За да изпълнят своята главна
роля, подаръците, независимо какви са,
трябва да бъдат подарени с много
желание
и
да
изразяват
лично
отношение. В никакъв случай обаче не
е
задължително
те
да
бъдат
изключително
лъскави,
скъпи
и
луксозни. В повечето ситуации дори
малките жестове и символичните
подаръци предизвикват много поголямо вълнение и трепет.

