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Пуша трева, но се
притеснявам за
белите си дробове.
Да мина ли на
вапоризатор?
За щастие димът от марихуаната,
изглежда, не увеличава значително
риска от рак на белите дробове. Изпарителят обаче е добра идея. В едно
изследване при пушещите марихуана в
умерени количества, които са податливи на кашлица, се наблюдавали 73%
подобрение на респираторните симптоми, след като минали на вапоризатор. Освен това можели да издишват
повече въздух от дробовете си в сравнение, с когато пушели обикновени
цигари. Имаме обаче и лоши новини:
истинският риск от марихуаната не е
за белите ти дробове, а за мозъка. От
участвалите 5115 души в 25-годишно
изследване на JAMA Internal Medicine
тези, които пушат редовно до средна
възраст, имали по-малко дар слово в
сравнение с онези, които прекъснали в
по-ранна възраст. Освен това колкото
повече години пушели трева хората,
толкова по-трудно запаметявали списък с 15 думи.
ХРАНЕНЕ

Децата ми обожават да ядат сурово
тесто за сладки от супермаркета.
Дали е безопасно?

Спокойно, тате. Повечето производители използват пастьоризирани яйца,
което ограничава до минимум риска
от салмонела. Повечето от регистрираните случаи на заразяване с E.coli от
сурово тесто се дължат не на яйцата,
а на заразено брашно. Шансовете да
попаднеш на заразена партида са много
малки, така че, спокойно.
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—Христо Стоичков

Винсент ван Гог

Фотография GET T Y IMAGES/GULIVER

„Рибарите знаят, че морето
е опасно, а бурята – ужасна,
но те нe смятат това за
основателна причина да си
останат на брега.“
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Х ЪР Б Е НИК

Широко затворени очи

Ново изследване разкрива какво точно порно харесва тя, дори и да не
е склонна да ти го признае
Първото правило на порното е, че ако можеш да си го представиш, значи някой вече го е заснел в HD и вече има 2 милиона гледания. Според ново изследване на Journal of Sex Research има зрители за всеки вид сексуален акт. Кои категории
обаче са най-привлекателните? За мъжете това са видеата в аматьорски стил. „Жените изглеждат по-достижими и
се възприемат като по-малко промискуитетни – обяснява Брайънт Пол, който се занимава с изследване на медиите в
Indiana University. – Освен това разнообразието е движещата сила на мъжката възбуда, а аматьорското порно предлага
необятни възможности.“ Жените пък харесват тройки (да, да) както с двама мъже, така и с две жени. „Фантазията е
да бъдеш обект на желание от няколко партньора едновременно – казва Пол. – А и жените по-често се възбуждат от
еднополов секс в сравнение с мъжете. Тройката може да е безопасна алтернатива на лесбийското порно.“
РАЗМЕРЪТ НАИСТИНА ЛИ НЯМА ЗНАЧЕНИЕ? Несигурността относно размера на члена тормози мъже
по целия свят, разказва д-р Ейбръхам Моргенталер. Ето ти обаче причина да не се стресираш: в изследване,
включващо повече от 15 000 мъже – едно от най-големите, правени някога, учените са открили, че средният размер на пениса в ерекция е около 12,7 см. Затова спри да се сравняваш с жребците от порно сайтовете. Те са рядкост, а и камерата го прави по-голям. Освен това уменията ти в леглото са над средните, нали?

Самотата
убива

Съвместният живот със съпруга
или съквартирант може да е полезен за талията ти. Живеенето сам
може да доведе до лоши хранителни навици, показва австралийско изследване. Мъжете, живеещи сами,
обикновено ядат повече джънк и
по-малко плодове, зеленчуци и риба
в сравнение с онези, които споделят жилище с някого, казват учените. Вечеря за един? Запомни, че
готвенето е по-добрият избор от
поръчването – както за портфейла, така и за тялото ти.

Порно избори
Жени
ТРОЙКИ
ОРАЛЕН СЕКС
СОФТКОР
ГЕНГ БЕНГ
ГОЛЕМИ ПЕНИСИ
Мъже
АМАТЬОРСКО
ОРАЛЕН СЕКС
ГОЛЕМИ ГЪРДИ
ТРОЙКИ
АНАЛЕН СЕКС

453

среден брой допълнителни калории, които
мъжете консумират от петък до неделя в
сравнение с всеки друг тридневен период от
седмицата, показва изследване на Annals of
Epidemiology. Храниш се навън? Учените
предлагат да изчетеш менюто за броя на
калориите, за да избегнеш грешния избор.

Съседката
ми се разхожда гола в дома
си и не мога
да не гледам.
Перверзник ли
съм?
Няма как да си сигурен, че тя знае, че я
наблюдават. Надничането през щорите и монтирането
на шпионска камера
или навлизането подруг начин в личния й
живот обаче са криминални деяния. Сайтовете за стрийм
могат да ти дадат
същата фантазия –
за тях обаче плащаш
с кредитната си
карта, а не със свободата си.
Защо идеята
за женска еякулация е възбуждаща?
Отговорът е лесен. Еякулацията е
недвусмислен знак,
че си я задоволил.
Изследване в BJU
International е открило, че при над 300
жени, които еякулират, 80% са посочили, че това е повлияло положително на сексуалния им
живот. Трябва обаче
да правиш разграничение между женската еякулация (малко
течност) и скуъртинга (в по-голямата си част разредена урина). Скуъртингът е често използван в порното, не
всяка жена е способна на това. Затова
просто й се довери,
когато ти каже, че е
задоволена.
Д-р Деби Хърбеник
е експерт по
сексуално здраве в
Kinsey Institute

юли 2016 I Men’s Health 17

Профил

Свободна

Текст
Никола
Шахпазов
Фотография
Яне Голев
стр.

22

програма
Там, където ти виждаш просто парапет,
трафопост, покрив или балкон,
Илко Илиев (26) съзира възможност
за скок, набиране, предно и задно салто.
Един от най-добрите български
фрийрънъри ни въвежда в своя свят,
където предизвикателствата
са жизненоважни,
а движението не спира никога

>

Отношения
„ТИ СИ МОЕТО НАЙ-ГОЛЯМО
РАЗОЧАРОВАНИЕ“
Последните думи на баща към сина му. Няма
да ги видиш на поздравителна картичка, но
как продължава да живее човек с подобен
товар на раменете си Текст Майк Едисън

На баща ми му беше много трудно да говори.

Лежеше на смъртния си одър в огряната от
слънцето болнична стая, пълна с всевъзможни монитори, които пиукаха и бръмчаха, със сестри, които
влитаха и излитаха, за да тълкуват числата, премигващи на коледна елха от натрупано биотехнологично оборудване, със светодиодни датчици, колкото
за цял салон за игри на пинбол, които със същия успех

можеше да са проектирани да изписват „Допълнителна топка“ или „Бонус игра“. Той дишаше на пресекулки през прозрачно бяла кислородна маска, замъглена от кондензацията.
Махна ми да се приближа до леглото.
– Радвам се, че си тук – започна. – Искам да ти
кажа нещо.
Пристъпих към него, за да чуя какво има да каже.
Ф ОТО Г РА Ф И Я Т И М Ш У Ц К И
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Отношения

ВЪПРОС НА
САМОЧУВСТВИЕ
Да си уверен в собствените си сили и
качества е нещо безценно, независимо
дали трябва да се представиш на ниво
в леглото или на бизнес среща. Ето
няколко съвета как да бъдеш по-непоклатим и от Шон Конъри в „Диамантите са завинаги“ Текст Маркъм Хайд

Увереният в себе си мъж се държи авторитетно независимо дали е на

първа среща с руса красавица, или се опитва да сключи сделка с намръщен бизнесмен. Неувереният, напротив, сякаш шепти: „Не ми обръщай
внимание, аз не съм от значение“. Увереният мъж знае точно колко
струва, затова яростно се бори за заплатата си, докато към сумата
не се появи още една нула. Неувереният се радва, че просто си получава
парите навреме, нищо, че не му стигат. Всеки може да влезе и в двете
роли, но ние силно препоръчваме първата. „Увереността ни дава възможност да покажем най-ясно своите предимства – професионализъм,
доходи, амбиция, на които иначе мнозина не биха обърнали внимание“,
казва психологът Шон Мърфи. Някои мъже я имат по-рождение, но
дори и да не си от тях, има начин да сдобиеш със суперсилата „увереност“ за нула време.

ИСТИНАТА ЗА
ЧОВЕШКИЯ ХОРМОН
НА РАСТЕЖА

Здраве

Нелегалните експерименти с
човешкия хормон на растежа
(HGH) могат да имат негативен ефект върху законните
изследвания, които ще са от
полза за всички Текст Лора Бел
Независимо че много спортисти и екшън
звезди злоупотребяват с него, според скорошни данни, изнесени от Associated Press,
само 45 000 американци имат законна необходимост да приемат HGH, но през 2013 г.
са издадени близо два пъти повече рецепти
и това, без да се включва разпространяваният без рецепти HGH.
За съжаление много от предполагаемите
ползи от HGH все още не са доказани, а репутацията му на забранено допинг вещество
и противостареещ „еликсир“ пречи на по-сериозните изследвания, обяснява д-р Рандал
Ърбън, ендокринолог от University of Texas
Medical Branch. „Злоупотребите създават
лошо име на един хормон, който може да се
окаже от невероятна полза за някои хора.“
Това може да включва милиони, страдащи
от мозъчни травми и ставни контузии. }
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За да отделим фактите от
измислиците, се срещнахме с
пациенти, лекари и учени, а разговорите с тях ни помогнаха
да разберем действителните и
потенциалните ползи от HGH.
Нека обаче хвърлим малко светлина върху това какво е HGH и
какво прави той.
Всяка вечер, след като заспиш, хипофизата ти, бъбрековидна жлеза в основата на
мозъка, започва да работи и да
отделя HGH – полипептид, състоящ се от 191 аминокиселини.
HGH навлиза в кръвопотока и се свързва със специфични повърхностноклетъчни рецептори в цялото тяло, включително в мозъка,
където те са разположени изключително нагъсто в зоните, отговарящи за ученето и запаметяването. Хормонът се свързва и с
мастни клетки, поради което те освобождават част от товара
си, а освен това стимулира черния дроб да произвежда силен хормон, наречен инсулиноподобен растежен фактор 1 (IGF-1), който
подпомага растежа на костите, хрущялите и мускулите. Нивата
на HGH се покачват през детската и юношеската възраст, но по
времето, когато станеш на 40, отделяните количества са наполовина на тези в 20-те ти години. Но дори и малко количество е от
критично значение за правилното поддържане на тялото.
В САЩ FDA е одобрила ползването на рекомбинантен HGH
от 1985 г. при едно условие: тежък дефицит, най-вече сред 15-те
хиляди деца с риск от необичайно нисък ръст. По-късно е разрешен и за пациенти с ХИВ/СПИН, които страдат от мускулна
загуба, както и за хора с т.нар. синдром на късото черво. Преди
1985 г. HGH се извлича от трупове, но тази практика е прекратена, след като учени установяват, че носи риск от предаване
на мозъчно заболяване, подобно на луда крава, на пациентите.
Скоро след това две компании разработват безопасен метод
с неограничени възможности за производство на лекарството
чрез въвеждане на кодиран ген за производство на човешки растежен хормон в бактерии, което ги превръща в микроскопични
фабрики за HGH.
През 1990 г. на фона на напрежение в спортните среди във
връзка с употребата му като допинг са приети законови ограничения за HGH. По това време ендокринолозите изразяват опасения, че обявяването му за контролирана субстанция и поставянето му в една категория със стероидите и наркотиците
ще бъде в ущърб на хилядите деца, които се нуждаят от него.
Поради това Конгресът въвежда безпрецедентни ограничения за
изписването на рецепти и HGH става единственото лекарство,
чиято употреба не по предназначение е забранена. Това го прави
лекарството с най-ограничена законна употреба в САЩ. И както
често се случва със забранените неща, пазарът се измества в
сивия сектор и извън страната.
Е, какво може и какво не HGH? Да разгледаме твърденията.

З

HGH и законът
Човешкият растежен хормон е може би най-ограничаваният законен
медикамент в САЩ. Ето за какво може и не може да се използва.
Разрешено предписване


Дефицит на растежния хормон при деца

Дефицит на растежния хормон при
възрастни
Синдром на късото черво при възрастни

Заболяване със загуба на мускулна маса,
свързано с ХИВ/СПИН

И Л Ю С Т РА Ц И И И Л А Ъ Й С Щ А Й Н

Клинични изследвания

Мозъчни травми
Травми на предни кръстни връзки
и над 100 други

Неразрешено предписване
Противостареене
Подобряване на спортната форма

Твърдение

HGH
увеличава
мускулите и
гори мазнините
За повечето от приятелите си Лари е просто добър
финансист. Те обаче не знаят,
че може да вдига 590 кг 18
пъти от лег преса. Амбициозен бодибилдър от 19-годишна
възраст, Лари започва да
плаща цената за повторенията с големи тежести,
когато става на 40, и трябва
да се подложи на операции за
възстановяване от контузии
на коляното и ротаторния
маншон. „Преди това не съм
приемал абсолютно нищо“,
казва той.
Когато възстановяването на
Лари от операциите се проточва, негов приятел му предлага да опита стероиди и растежен хормон, за да ускори
нещата. Намирането не е
проблем. Лари се снабдява благодарение на приятелството
си с лекар. Хората, които
не могат да си намерят
рецепта, обикновено се свързват с дилър, който им го доставя от Китай.
Едно австралийско изследване
се заема с въпроса и разглежда
резултатите на 96 велосипедисти при спринт, които си
инжектирали или HGH, или
тестостерон, или HGH+тестостерон, или плацебо (солена
вода) в продължение на 8 седмици. В сравнение с плацебо
групата участниците с HGH
показали почти 4% подобрение на капацитета си; при
групата с HGH+тестостерон подобрението било 8%.
При групата с HGH обаче
нямало подобрение в силата
на мускулите.
Истината е, че въпреки разпространяваната в интернет информация HGH
изгражда мускули в здравия човешки организъм по
начин, който не се различава
от действието на тестостерона, казва д-р Микаел
Кяер, професор по спортна

медицина в University of
Copenhagen. В едно от изследванията си върху здрави
доброволци д-р Кяер предписал инжекции с HGH на мъже
между 20 и 30 години и сравнил
растежа на мускулите с този
при мъже, които получили
плацебо. Открил стимулиране
на съединителната тъкан, но
не и на мускулите.
Няма доказателства и за
това, че растежният хормон помага на по-възрастни
мъже. Както се обобщава в
анализ на медицинския факултет на University of Southern
California по въпроса от
2013 г., „липсват убедителни
данни, че лечението на по-възрастни мъже с HGH подобрява мускулната сила и
резултатите“.
Вече прехвърлил 50, Лари продължава от време на време да
използва комбинацията от
стероиди и хормони, която
е започнал да взема преди
повече от 10 години. Стероидите работят за мускулите,
а растежният хормон – обикновено в доза от 0,6 до 1,2 мг
дневно – гори допълнителни
мазнини, обяснява той. Факт
е, че много изследвания разкриват потенциалните възможности на HGH като бърнър, особено при упоритите
висцерални мазнини.
Това, което притеснява Лари,
са страничните ефекти от
приемането на HGH, по-специално връзката с увеличения
риск от рак. Сега е по-стриктен от всякога за профилактичните си медицински прегледи. Разказва, че HGH има
по-лоша слава от стероидите
в неговата зала заради малкото изследвания върху него.

Присъда „Не“ за трупането
на мускули, „да“ за горенето на
мазнини; излиза доста скъпо
обаче.
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Мускули

Укрепи
раменете
Контузиите в раменете са
много често срещан проблем
при усърдно трениращите
мъже. Ето как да спреш
болката там, ако вече е налице,
и как да я избегнеш в бъдеще
Текст Лу Шулър
Нараняванията на раменете не под-

Спри да правиш тези упражнения
Част от проблемите на Колбър се дължали на лоши съвети от физиотерапевта
44 Men’s Health I юли 2016

Травмите на раменете
отнемат три и повече
месеца за излекуване.
Не позволявай това
да се случи.

и партньорите му в залата. „Нещата, за
които ми казаха, че са добри за раменете,
всъщност се оказаха лоши.“
В момента той преподава в Nova
Southeastern University и е започнал да изучава болките в раменете още от 2004 г.
Почти веднага открил силна взаимовръзка
между болката в рамото и движения, изпълнявани с вдигната ръка, като придърпване
зад врата и раменна преса – основни упражнения в културизма. „Това бяха неща, които
правех по всяко време“, казва той. Вместо
да заздравяват раменете, тези движения
правят ставите нестабилни, като разтягат предпазващите ги тъкани.
След това се вгледал какво се случва в
тези нестабилни стави. Притискането в
рамото се случва, когато въртящият маншет – четирите мускула, които придържат и завъртат ябълката на раменната
ти става – бъде прищипан в тясното пространство, което заема. Това състояние,
предизвикано от възпаление, може да доведе
до хронични болки. Трениращите, които
изпълняват вдигане пред тялото от стоеж
и повдигат китките над височината на
раменете, най-често получават това със-

тояние, известно като „синдром на притискане в рамото“ или „раменен импинджмънт“.
Страдащите от болки в рамото обикновено хвърлят вината на вдигането от лег.
То може и да е виновник, но Колбър не успял
да намери никакви доказателства. „Над
95% от изследваните от мен вдигат от
лег – казва той. – Трудно е да разбера дали
това е причината, когато всички го правят.“ Най-добрата ти тактика е да изчистиш формата, за да намалиш риска (виж
следващата страница).

Съсредоточи се върху формата
Най-изненадващият резултат от
12-годишните изследвания на Колбър преобърнал един от най-старите принципи във
фитнеса: оказало се, че тежестта няма
значение. „Хората, които вдигат големи
тежести в правилна форма, не се подлагат
на по-голям риск от нараняване. Казано им
е: „Ако усетиш болка, намали тежестта
и направи повече повторения“. Но тук не
става дума за тежестта. Липсата на
баланс в мускулите и лошото изпълнение
на движенията предизвикват травми.“
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минават никого. Те формират стряскащите 36% от общия брой сериозни
травми при вдигане на тежести (т.е.
достатъчно сериозни, за да изискват
медицинска намеса) и не правят разлика
между едри и по-дребни момчета. Мори
Колбър е една от жертвите им. „Извадих
едното си рамо и разкъсах частично въртящия маншет на другото, когато вдигах в колежа“, казва той.
Колбър преминал тримесечна физиотерапия, за да възстанови раменете си до
работещо състояние. Съветът от лекаря
му бил прост: използвай по-малки тежести. Но дори и след като се вслушал внимателно в него, само след няколко години Колбър отново наранил сериозно рамото си.
Вероятно никога няма да те изнесат на
носилка с разкъсано рамо, какъвто е бил
неговият случай. Но ако си обикновен тип с
естествено влечение да изпробваш максимума си при вдигане от лег или повдигане
над рамо, много е възможно да си усещал
болки в рамото по някое време.
Болката е знак, че правиш нещо
погрешно, и може би предвестник на по-сериозни проблеми. Ако ставата в крайна
сметка откаже, ще загубиш възможността да извършваш ежедневни дейности, които обичаш. Всичко – от писане
на клавиатура до спане през нощта – може
да се окаже болезнено и трудно. Всъщност
80 процента от хората с болки в рамото
отчитат проблеми със съня си. Освен
това ще трябва да се сбогуваш с приятните занимания в свободното време, като
игра на бейзбол с децата или замятане на
въдица в любимия ти поток. Затова премини към активни мерки и прочети за
четирите начина да защитиш тази жизненоважна става.

ТОВА Е ОТКЪС ОТ СПИСАНИЕТО

ПОБЕДИТЕЛЯТ
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Звездите
от сериала
„Ч Е Р Н И П Л АТ Н А “

Том Хопър, Тоби
Стивънс и Люк
Арнолд минават
през брутален
тренировъчен
лагер, за да влязат
във формата на
живота си.
Използвай
наученото от тях и
спечели всяка
битка от тук до
края
Т Е КС Т
А РТ Ъ Р Д ЖО У Н С
Ф ОТО Г РАФ И Я
Ш О Н Л О РЪ Н С

ВЗЕМА ВСИЧКО
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ДЖАК ХАРТ
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МАКР РОУСИЛИЯ
МИК

ФОТОГРАФИЯ

ДЕЙВИД МАРКЕС

МИСИЯ:
МАКРОГОТВАЧИ

Независимо дали целта ти е да си по-силен, по-слаб
или в по-добра форма, да изчислиш правилно баланса
на макронутриентите, които приемаш, e ключов
момент за успеха на начинанието. Запознай се с
основните закони на здравословното хранене
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ма голяма вероятност да си се натъквал на термина „макроси“. Ако следиш
#fitfam категориите в Instagram, си
виждал думата поствана, харесвана и засипвана с емотикони. Защото макросите,
по-конкретно „набавянето“ им, внезапно са
на мода.
Макронутриентите, както е пълното им
название, са трите основни източника на калории в храненето: белтъчини, въглехидрати
и мазнини. Те се съдържат във всичко, което
някога си ял, така че доволно си поглъщал
макроси цял живот, макар и без да го знаеш и
без да следваш определен ред.
Тук се намесваме ние. Защото регулирането на макронутриентите в ежедневното ти
хранене е най-простият и ефикасен начин да
постигнеш трайни физически цели. Когато

знаеш как да си набавяш макронутриентите – конкретното количество от всеки,
необходимо на тялото ти, за да постигне резултат, – те очакват хранителна независимост, гъвкавост и свобода.
Възложихме на екип от добре запознати
с макросите кулинарни професионалисти
задачата да разработят три дневни плана
на хранене, стъпващи на белтъчините, въглехидратите и мазнините за постигането на
различни цели, свързани с твоята фигура. Към
каквото и да се стремиш, ние сме изчислили
до последния грам всичко, което трябва да
ядеш. Ако рецептите изглеждат специфични,
то такъв е замисълът.
След като откриеш колко е лесно да ни оставиш да свършим работата вместо теб,
набавянето на макронутриенти няма да изглежда чак толкова непосилно.
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Текст
Георги Блажев
Фотография
Валентин Даневски
@ Creative Hall
стр. 70

ЛИГАТА НА
НЕОБИКНОВЕНИТЕ
Докато на този свят има хора, които внимават
да не се опарят с кафето и стъпват като
пингвини върху заледения тротоар, ще има и
безстрашни герои, които да владеят сърцата
им. Men‘s Health се срещна с лудите глави в цирк
„Балкански”, за да разбере какво ги мотивира всяка
вечер да оспорват законите на физиката и да се
плезят самоуверено в лицето на смъртта

MH ТЕСТ

ВЪГЛЕХИДРАТИ
СТР. 78

Заклетите привърженици на високовъглехидратната
диета са готови да ти се закълнат, че тя е разковничето
за извайването на перфектното мускулесто тяло. Така ли е
обаче наистина? Попълни нашия тест, за да видиш дали
си експерт по темата, или тънеш в дълбоки заблуди

ТОВА Е ОТКЪС ОТ СПИСАНИЕТО

Секс
роботите
идват!
Приятелката ти напоследък те дразни, а
досегашният ти опит с жените също е, меко
казано, мрачен? Няма проблем. Учените
вече притежават всички технически умения
и високотехнологични оръдия на труда,
необходими за създаването на идеалната
ти половинка. Ще бъдеш ли обаче наистина
щастлив с нея?
ТЕКС Т Е Р И К С П И Ц Н А Х ЕЛ
Ф ОТО ГРА Ф И Я Д Ж И Л ГР И Н Б Ъ Р Г
С Т Р. 8 2

Б ЪР Т
РЕ Й НОЛ ДС
Мъжете искаха да са като него. Непознати жени
му предлагаха брак. Спечели 200 млн. долара и ги
изхарчи до цент. Ей на това се казва живот!
ТЕКСТ ЕРИК СПИТЦНАХЕЛ
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ВИЗИТКА
ФИЛМИ, В КОИТО Е
ОТКАЗАЛ ДА
УЧАСТВА

“Умирай трудно”,
“Междузвездни
войни”, “Думи на
обич”
ФИЛМИ С НЕГО,
СПЕЧЕЛИЛИ НАД 50
МЛН. ДОЛАРА

8
НАГРАДИ “ОСКАР”

Нула (една
номинация)
НАГРАДИ
„ЗЛАТНА МАЛИНКА“

Две
СУМА, КОЯТО ДЪЛЖИ
НА ФРИЗЬОРА СИ,
КОГАТО ОБЯВЯВА
БАНКРУТ

121 796 долара
НАЙ-ГОЛЯМ ЛИЧЕН
РАЗХОД

„Жените“

Ф отог р афи я G E T T Y IM AG ES/GUL I V ER

Бърт Рейнолдс изигра най-големия гадняр в историята на киното.
Кой ли? Избери си сам. Всеки има любим образ от репертоара
на Рейнолдс. Може би си падаш по бившия футболист, попаднал
в пандиза, Пол (Разбивача) Крю от „Свободна игра“ (1974). Или по
контрабандиста от „Смоуки и Бандита“ (1977). Или по среброкосия порно продуцент от „Буги нощи“ (1997). За шест десетилетия
Рейнолдс участва в над 160 филми и телевизионни сериали и всеки
герой, събуден за живот от него, може да те бие на канадска,
докато междувременно съблазнява приятелката ти.
За мен лично най-добрата му роля бе тази, която го направи
звезда: Люис Медлок; суровият бизнесмен в „Избавление“, който
пускаше жестоки лафове като „Не вярвам в застраховките. В тях
няма никакъв риск“. Филмът може и да е от 1972-ра, но Рейнолдс
все още е мъжагата, когото искаш до себе си, ако почивката ти в
Апалачите бъде грубо прекъсната от беззъби селяндури, профилирани в изнасилванията.
Вече няма актьори от калибъра на Рейнолдс. През по-голямата
част от 70-те и първата половина на 80-те той бе сред най-популярните хора в света. Името му гарантираше фурор в боксофиса
дори за най-посредствения филм. Кой актьор упражнява такова
влияние днес? Джордж Клуни? Том Круз? Мат Деймън?
Свързах се с Рейнолдс в дома му в Малибу, Калифорния. 80-годишният великан звучеше уморен, може би и леко тъжен. От дума на
дума, спомняйки си славните дни, Рейнолдс пусна така характерния си смях. „Още е вътре в мен. Просто отнема повече време да
излезе на повърхността.“

MEN‘S HEALTH: Наскоро навърши 80,
нали?
БЪРТ РЕЙНОЛДС: Не ми напомняй.
Как отбеляза повода?
Предимно плаках. Не, шегувам се – поканих приятели и се позабавлявахме.
В даден момент от партито караше
ли черен понтиак, преследван от полицията?
Не. Бъркаш се с някой от предишните
ми рождени дни.
Значи все пак си бил под прицела на ченгетата?
Разбира се. Обичах височките скорости.
Надбягал съм не една и две патрулки.
Само че баща ми беше шеф на полицията и трябваше да съм внимателен.
Щом разбереше какви съм ги надробил,
ме хващаше за яката и здравата ме
раздрусваше.
Участвал ли си в ръкопашен бой?
Да, но не по мое желание. Винаги се
намираше някой задник, който да ме
предизвика.
А ти заслужаваше ли си го?
Повечето пъти. (Смее се.) Сърдеха се,
защото говорех с гаджето им или виждаха начина, по който тя ме гледа. Това
ги побъркваше. „Хайде да проверим дали
си толкова як, колкото във филмите.“
Някаква такава глупост.
През 70-те си бил като магнит за
жените...
Бях идиот.
Да, но идиот с милиони обожателки.
Искам да се уча от теб.
Повярвай ми, не искаш.
Наистина искам! Каква беше тайната
ти? Чарът? Мустакът? Мускулите?
Отношението ти?
Човече, просто знаех как да разказвам
вицове. Жените обичат това.
Това ли е всичко? Вицове?
Поне в моя случай. Дори когато не бях u
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ИГРИТЕ
НА ГЛАДА

СПОРЕД НОВИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ
ТАЙНАТА НА ДЪЛГОЛЕТНИЯ
ЖИВОТ БЕЗ БОЛЕСТИ Е ДА СВЕДЕШ
КОЛИЧЕСТВОТО ХРАНА… АМИ ДА,
ПОЧТИ ДО НУЛА. MAN’S HEALTH
РАЗГОВАРЯ С ЛУДИТЕ ГЛАВИ,
КОИТО ВЯРВАТ, ЧЕ ЧОВЕК ЖИВЕЕ
НАЙ-ДОБРЕ С ПРАЗЕН СТОМАХ.
И НАЙ-ВАЖНОТО: ТВЪРДЯТ, ЧЕ
РАЗПОЛАГАТ С ЖЕЛЕЗНИ НАУЧНИ
ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ТОВА

ТЕКСТ МАРК БЕЙЛИ – ФОТОГРАФИЯ СУН ЛИЙ
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ЩЕ БЪДЕШ ЛИ
ПО-ЗДРАВ, АКО
НАМАЛИШ ЯДЕНЕТО?
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Мъжът,
който
не губи
надежда

Мозъкът на Валери
Спиридонов работи на пълни
обороти, но всичките му
мускули атрофират. И то
бързо. Само ако някой можеше
да трансплантира главата му
върху друго тяло...
Текст Оливър Броуди
Фотография
Константин Саломатин

С Т Р.
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Списък
10 неща,
които не
струват
4

7

Разговорите за вино
Чаша каберне след работа
е супер, преди някой отворко да
започне да ти обяснява за свойствата на танина и как виното
се нуждае да „подиша“, за да усетиш „изискания му завършек“.
Дали доловихме нотките на опушена кожа, женско биле и орех?
Не. Доловихме единствено алкохол и грозде, мамка му.

1

Плажът Докато се пържиш в офиса, си мислиш
постоянно за него, макар всяко
лято картинката да е една и
същa: мръсна вода, нагли чайки,
миниран със стъкла пясък, обсебени от зъл дух деца, невъздържани крясъци от сорта на
„Топли гевреци“ и „Терца“ плюс
кисел съсед по кърпа с бронежилетка на флорални мотиви.
Басейнът, приятелю, басейнът.
Така изглежда цивилизацията.
Деца с екзотични
първи имена Сещаме се
само за две причини да се казваш Никълъс и да си с български
паспорт. Едно, родителите ти
не са повярвали достатъчно в
теб. И, две, медицинската сестра в родилното си е направила
безвкусна шега.

3

4D порно Случвало ли ти
се е да гледаш порно и да
си мислиш: „Леле, колко щеше
да е яко, ако сега всички тези
телесни течности и секрети
можеха да се излеят през
екрана и да ме опръскат?“. И на
нас не ни се е случвало.
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8
6

5

Ексклузивните
новини В миналото този
термин се е използвал, когато
нещо наистина важно се е случило. Човек на Луната! Застреляха президента! Берлинската
стена падна! В днешната алчна
за новини и бедна откъм възможности журналистика обаче
той се появява обикновено,
когато двама водачи на МПС
се блъснат на кръстовище и
започнат да се снимат с телефоните си. Докато не пратим човек на Марс, казвайте
просто „новини“, става ли?

Личните ти данни
Наистина ли вярваш, че
някъде живее човек, който
получава заплата, за да седи
пред компютър и да те шпионира? Да, има хакери, които
искат да откраднат информацията за кредитната ти
карта. Но да се притесняваш за
настройките на сигурността
си във Фейсбук? Сори, никой не
иска да открадне снимките ти
от почивката на Кранево. Безценните ти статуси са в безопасност, дишай спокойно.

Да се напиеш Никой
никога не се е събудил след
тежък гуляй и не е казал: „Каква
вечер! Срещнах страхотни
нови хора, получих предложение за работа и се влюбих в перфектната жена“. Пиеш, защото
ти дава кураж. Вместо това си
пусни топки.

9

Котките Докарват го на
визия, но всъщност се държат като плеймейтки – дават
да ги погалиш само ако след това
им сипеш да ядат. По-добре си
вземи куче. Ще те обича безпрекословно дори да си грозен.

10

Калифорнийските
ролца За да се квалифицира една храна като суши, тя
трябва да произхожда от Източна
Азия, не от Лос Анджелис. Американците ли направиха филмите
за Годзила? Не. Сушито, както
и гигантските апокалиптични
гущери, принадлежат на Япония.

Фотографии ISTOCKPHOTO/GULIVER, GET T Y IMAGES/GULIVER (АЙНЩ АЙН)
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Славата Алберт Айнщайн
е имал скромен социален
кръг, а Ким Кардашиян е следвана
от над 42 млн. души в Туитър.
Сам си направи изводите.

