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БЪДИ НАЩРЕК
Добри момчета:
Шериф Хари Труман и специален
агент Купър оглеждат със
задоволство току-що
доставените им донъти.

1/ Води си бележки. Постоянно.
Агент Купър постоянно записва наблюденията си с малък диктофон. Никога не знаеш кога някоя гениална идея ще те тресне
по главата изневиделица, така че бъди подготвен.
2/ Не изключвай автоматично никой вариант.
Когато застанеш лице в лице с някой проблем, се постарай да го
огледаш от всички страни. (Освен ако проблемът не е разяре8 MEN’S HEALTH I ноември 2014

ният приятел на момиче, което току-що си огледал от всички
страни – тогава му фрасни една или бягай.)
3/ Прави подаръци на самия себе си.
Купър: „Всеки ден веднъж дневно си подарявай по нещо. Не го
планирай и не чакай подходящ момент. Просто го остави да се
случи – може да е нова риза, внезапна дрямка в офисния ти стол
или две чаши хубаво горещо кафе“.
4/ Животът е твърде кратък, за да пиеш лошо кафе.
Едно от малкото неща, които могат да развалят деня на агент
Купър, е, ако по някаква причина любимата му напитка е разредена или някой се осмели да сложи в нея мляко. Правилно –
истинският мъж трябва да има принципи.

Владимир Константинов
главен редактор

Ф ОТОГ РАФИЯ GE T T Y IM AGES /GUL I V ER

ЕДНА ОТ НАЙ-ДОБРИТЕ НОВИНИ ОТ ИЗМИНАЛИЯ МЕСЕЦ:
Дейвид Линч и Марк Фрост правят нови девет епизода на Туин
Пийкс, които ще видим през 2016-а. Последното може да мине и
за вървящата в комплект с добрата, лоша новина, защото дотогава има много време. Ако като мен чакаш завръщането на агент
Купър със сладко-горчива смесица от фенска възбуда и лек страх
(защото продълженията не са това, което са), ти предлагам да
хвърлиш око на следните задочни уроци, които можеш да вземеш
от него.

Бюлетин

ВНИМАВАЙ В
КАРТИНКАТА
Ако ти хвърля коси
погледи, значи
ти е навита. Честито!

СЕКС
СИГНАЛ

НОЕМВРИ 2014

ПОГЛЕДНИ
ИСТИНАТА
В ОЧИТЕ
Чети по очите, а не по устните
є: посоката на женския поглед
може да разкрие намеренията на
момичето, разкрива изследване
в Psychological Science. Учените
използвали снимки и технологии за проследяване на погледа и
открили, че когато човек е заинтересован от някого в романтичен
план, той гледа по-често лицето
му. Ако погледът е насочван от
похот, очите обхождат тялото.
Тези модели на гледане, еднакви
при мъжете и жените, са уловими в
рамките на секунда и половина. „Не
може да има стопроцентова гаранция за нечии чувства или желания,
обяснява един от авторите на
изследването, д-р Джон Качиопо,
но начинът, по който те гледа тя,
е достатъчно добра отправна
точка.” Възползвай се.
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КАЧИХ К2
С ИЗГНИЛА
КИРКА И
КОЛОЕЗДАЧНА
КАСКА.

Нещата
от живота
ФОТОГРАФИЯ ВАЛЕНТИН ДАНЕВСКИ

Алпинистът Боян Петров
за усещането да изкачиш
за 80 дни 25 000 м
и да стъпиш там,
където само орлите се
осмеляват да летят
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Хранене

Нещата от живота
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Учените отсъдиха
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зеленчуците са полезни, но изследване на хранителната им плътност показва, че някои от тях
заслужават по-специално присъствие във всекидневното ти
меню. „Хранителната плътност
е метод за откриване на онези
храни, които са най-питателни
за теб и не превишават допустимите калории“, казва диетологът
д-р Рики Кийн, директор на Центъра за здравословно хранене към
Florence Hospital. Например скорошно изследване на Preventing
Chronic Disease класира плодовете
и зеленчуците по съдържанието им
на протеинови фибри, витамини и
минерали. Избери си някои от топ
храните, изброени по-долу, и наблегни на цветовото разнообразие
(по-яркият цвят означава по-високо съдържание на фитохимикали),
съветва авторът на изследването
Дженифър Ди Ноя.
ПРОДУКТ

РЕЗУЛТАТ

1

КРЕСОН

100,00

2

КИТАЙСКО ЗЕЛЕ

91,99

3

ЦВЕКЛО

89,27

4

КРЪМНО ЦВЕКЛО

87,08

5

СПАНАК

86,43

6

КЪДРАВО ЗЕЛЕ

63,48

7

ЦИКОРИЯ

62,49

8

КЪДРАВО ЗЕЛЕ

60,44
49,07

9

ЧЕРВЕНИ ЧУШКИ

10

ЗМИЙСКИ ЛАПАД

41,26

11

БРОКОЛИ

34,89
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БРЮКСЕЛСКО ЗЕЛЕ

32,23

13

КАРФИОЛ

25,13

14

ЗЕЛЕ

24,51

15

МОРКОВИ

22,60

16

ДОМАТИ

20,37

17

САЛАТА АЙСБЕРГ

18,28

18

ЯГОДИ

17,59

19

ПОРТОКАЛИ

12,91

20

КЪПИНИ

11,39
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Хранене

Включи
фурната
Впрегни на работа най-малко използвания
източник на жега в кухнята и се отдай смело
на невероятни пиршества на „бърз“ огън

ТЕ КСТ
М АТ Ю КЕ Й Д И

Ф ОТОГРАФИ Я
ЛИ ВАЙ БРАУ Н

ПРЕДСТАВИ СИ КУХНЕНСКИ УРЕД, КОЙТО ТИ ПОЗВОЛЯВА ДА ПЕЧЕШ

на скара, независимо колко е гадно времето. Достига температура до 1100° С, еквивалента на въглища, нажежени
до бяло. С него рибата тон се топи в устата, а пържолите са сочни. Звучи ли ти като телевизионна реклама?
Добрата новина е, че ти вече притежаваш този уред.
Лошата – че не го използваш.
„Реотанът на фурната действа като обърната с главата надолу скара“ – казва с усмивка Скот Хеймендинджър, директор на отдела по приложни изследвания в
Modernist Cuisine. Използвай го по предназначение.
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ТЕ КСТ
Д ЖЕФ ФРАБ ЪЛ

Ф ОТОГРАФИ Я
М Е РЕ Д И Т Д ЖЕ Н КС

Вдигни
градуса в
спалнята
Истинското изпитание

започва, когато тя каже:
„Окей, нека да идем у вас“

НЯКОЛКО ЧАСА СЛЕД НАЧАЛОТО НА СРЕЩАТА

всичко върви страхотно. Тя те обстрелва
със съблазнителни намеци. Хвърля ти
закачливи коси погледи, навива кичур коса
на показалеца си и се смее на всяка твоя
шега, дори и на тези, които много не ти
се получиха. Дошъл е моментът да я поканиш у вас и ти като по-чудо не го пропускаш. Тя приема с глуповата усмивка. Имай
предвид, че това е и моментът, в който
нещата могат ужасно да се объркат.
Защото в зависимост от гледката, която
я очаква зад входната ти врата, можеш
за секунди да пропилееш всичко, което си
завоювал.
„Домът е като дрехите, които носиш –
той символизира това, което си“, казва
д-р Тоби Израел, автор на бестселъра Some
Place Like Home.
За да разберем на какво обръща внимание тя, когато влезе в твоята ергенска
квартирка, анкетирахме повече от 800
жени, подбрахме осем поучителни истории
и помолихме нашите експерти да ги разшифроват. Какво показват резултатите?
Не се престаравай с декорациите и не
се изживявай като Патрик Бейтмън от
„Американски психар“ с неговата мания по
чистотата. Но и не бъди мърляв и гледай
тя да не види плюшените ти играчки от
детинство. Изиграеш ли си картите правилно, тя ще ти дойде на гости отново.
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Мускули

ТЕКСТ
БИЛ ХАРТМАН

ФОТОГРАФИЯ
РИЧАРД КОРМАН

НАПРАВИ
СИЛНИ
РАМЕНЕ
Използвай програмата по-долу, за да
елиминираш болката в раменната
област и да направиш горната половина
на тялото си по-силна

ВЛЕЗ В КОЙТО И ДА Е ФИТНЕС И ЩЕ СТАНЕШ СВИДЕТЕЛ НА ЕДНА И СЪЩА НЕИЗМЕННО ПОВТАРЯЩА СЕ СЦЕНКА:

яки типове, които се оплакват от слаби рамене. Разтегнати сухожилия и болки ни принуждават да
избягваме упражнения като вдигане от лег, а от това обемът на мускулите намалява.
Тайната не е в това да избегнеш болката. Вместо това добави движения, които укрепват ставите ти.
Пробвай тази програма и освен по-малко болки и разтежения ще натрупаш сериозна мускулна маса по
ръцете, раменете, гърдите и гърба.

ДИАГНОЗА
ОТЕЛО
Т Е КС Т М А Й К К Е С Л ЪР

Когато стане дума за потенциалната възможност партньорката да ни е изневерила, повечето мъже придобиваме неестествено великодушно изражение, хвърляме смели фрази от типа
„свободна е да прави каквото пожелае, а и само да свирна – пред
нас ще се извие опашка“ и т.н. Въпреки това, дори ако се случи
да вдигне на шефа си в извънработно време, ядно скърцаме със
зъби и се стараем да покажем, че подобна невинна случка откровено ни дразни. Подобно поведение като цяло е нещо нормално.
Но, уви, при някои ревността е болестно състояние, което
може да достигне и до престой в психиатрия, както за малко
да стане с героя на тази статия Тони

ФОТОГРАФИЯ КАРЛОС НУНЬЕС/PICDESK МОДЕЛ БЕКА
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СКРИЙ ТОВА В
ОФИСНОТО
ШКАФЧЕ, ЗА ДА
СВАЛИШ КИЛА

ПОНЕДЕЛНИК
ОТ ЪРВИ СЕ ОТ
ИЗЛИШНИЯ
БАГА Ж
ДИЕТАТА СРЕДИЗЕМНОМОРСКА
НАКРАТКО Спазването на тази
диета е полезно за сърцето и топи
килограми
МН ЪПГРЕЙД Добавянето на
животински мазнини стимулира
метаболизма ти през цялата
седмица
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С

редиземноморската
кухня се слави като удължаваща живота, но схващането, че зехтинът е
полезен във всяка ситуация, е
погрешно. „При нагряване
той става вреден колкото
всяка хидрогенирана мазнина“,
обяснява диетологът Алекс
Ферентинос. Това пречи на
горенето на мазнини и
отнема от енергията ти,
подтиквайки те към нездравословни хапвания в средата
на следобеда. „Най-важното –
зехтинът не е животинска
мазнина, която е богата на
така необходимите за здраво
тяло хранителни вещества.“
Иронията е в това, че избягването на тези здравословни
мазнини най-вероятно ще те
направи по-дебел.

За да извлечеш максимални
ползи за сърцето и да си набавиш нов източник на енергия
за работната среща в
3 следобед (без да оформяш
коремче), направи една смяна
в отбора и готви класическите средиземноморски
ястия с животински мазнини.
Да, правилно си прочел – риба
или стек, сготвени в масло с
чесън. И не се тревожи за
допълнителните мазнини. Те
увеличават скоростта на
метаболизма, така че ще
гориш допълнително мазнини,
дори и да не можеш да се
отлепиш от бюрото. Добави
гарнитура от богати на
фибри бобови култури, които
засищат бързо, и ще започнеш седмицата по най-добрия
възможен начин.

СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ ПРИВКУС
ХРАНЕНЕ

ЗАЩО?

Закуска

Протеинът
задейства горенето на мазнините отрано

Цедено кисело
мляко с горски
плодове

Обяд
Пържени сардини, бекон,
зелени зеленчуци
и нахут

Здравословните мазнини
ще те спрат да
нападнеш въглехидратите
по-късно

Следобед

Поддържа
метаболизма
Шепа ядки макадаактивен цял
мия
следобед

Вечеря
Рамстек, леща и
печени чушки

Нутриентите
в месото гарантират, че
губиш мазнини,
а не мускули

ТОВА Е ОТКЪС ОТ СПИСАНИЕТО

КОЛКО
ЗНАЕШ
ЗА
ДРОГАТА?

ЛЕКУВАТ ЛИ
ДЕПРЕСИЯ
НАРКОТИЦИТЕ?

ЩЕ СИ
ИЗПЪРЖИШ ЛИ
МОЗЪКА
С LSD?

ВРЕДНИ ЛИ СА
ЛЕКАРСТВАТА,
КОИТО ТИ
ПРЕДПИСВАТ?

МОЖЕ ЛИ ДА
ИМАШ ДОВЕРИЕ
НА НАРКОМАН?

КАКВО ЩЕ СИ
ПРИЧИНИШ С
КЕТАМИН?

НАИСТИНА ЛИ
ТРЕВАТА Е ПОМАЛКО ВРЕДНА
ОТ ЦИГАРИТЕ?

ДОБРЕ ЛИ Е ДА
СПРЕШ
ОТВЕДНЪЖ?
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Научи се да
разграничаваш
фактите от митовете,
за да си наясно колко и
какво може да понесе
бедното ти тяло

ЗАЩО

ТВОЕТО

СПИРА

СЪРЦЕ?

Чувал си за кардиомиопатията и останалите
по-разпространени сърдечни заболявания, които
могат да прекратят внезапно младия ти живот.
Ние обаче имаме още една лоша новина – в лявата
половина на гръдния ти кош се е прицелил и още
един много по-безпощаден убиец. Той лови
жертвите си в засада във възраст, когато се
чувстват недосегаеми
Текст
Джим Торнтън

Фотография
Ник Бюхел

Стр.
91
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7

Зимен елек
Какво казва за теб
Че обичаш спорта. Свободата
на движение е в кръвта ти,
затова елекът с олекотена
подплата е твоят най-добър
приятел.

Как да го носиш
Обемната жилетка ще
защити ръцете ти от студа.
Но за да отбележиш гол още в
първото полувреме, съчетай
елека с вълнен панталон с класически италиански джоб.
Браво, точно така!
ЕЛЕК POLO RALPH LAUREN, 389 ЛВ.
ЖИЛЕТКА UPPER CASUAL BY
ERMENEGILDO ZEGNA, 3820 ЛВ.
ПАНТАЛОН VIVIENNE WESTWOOD
ANGLOMANIA, 760 ЛВ.
КОЛАН TED BAKER, 110 ЛВ.
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