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Роден да победи
Благодарение на изключителната си физика и вроден талант на боец, Антъни
Джошуа достигна върха в тежката категория. И въпреки че побеждава един след
друг най-силните боксьори на планетата, най-големият му опонент го предизвиква
ежедневно – собственото му аз
ТЕКСТ ДЖЕЙМИ МИЛЪР – ФОТОГРАФИЯ ДЕЙВИД ВЕНИ
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H

а две крачки от шампи-

ваш.“ После на лицето му грейва ог-

ната тренировка. Задъхва се, опит-

она в тежка категория

ромна усмивка, а дясната му ръка е

вайки се да неутрализира млечната

на IBF, WBA и IBO е за-

свита в юмрук и вдигната над гла-

киселина, изгаряща четириглавия му

станала жена на средна

вата му – сякаш позира за снимка.

мускул. Наблизо обикновените посе-

възраст. Тя прави ня-

Въпреки че се правят на незаин-

тители на фитнеса подтичват на

какво упражнение с ро-

тересовани, всички във фитнеса

бягащата пътечка, без да си дават

зови пудовки и, по всичко личи, че го

гледат Джошуа. Двама хилави мла-

много зор. Тренировъчната сесия на

изпълнява доста неправилно. Нищо

дежи спират да правят придърпва-

Джошуа вече приключва.

ненормално за стандартен фитнес

ния на горен скрипец и открито го

клуб в северен Лондон – само Ан-

зяпват, докато той преминава от

БАЗОВА СИЛА

тъни Джошуа стои абсолютно не

упражнение към упражнение, оче-

Вече минава 9 вечерта и е крайно

на място в него. Като се замислим

видно пресмятайки колко повторе-

време Джошуа да се наяде. Той вече

обаче, 27-годишният, 108-килогра-

ния ще са им нужни, за да имат по-

се е изкъпал, сложил е нова тениска

мов и 198-сантиметра висок бок-

добно божествено тяло. Един здра-

на Under Armour и ни качва в своя

сьор не се вписва лесно в почти ни-

веняк с гръден кош огромен като ва-

Range Rover, за да ни закара до тях.

кое обкръжение. Включително и на

рел спира с вдигането на тежести,

Очакваме да видим помпозно име-

ринга, където дори Кличко изглежда

за да хвърли страничен поглед към

ние на самовлюбен новобогаташ, но

безпомощен срещу му.

шампиона, който пълзи рачешката

вместо това 10 минути по-късно

„Сигурно очаквахте да ме срещнете на някое по-мъжкарско място?“,
усмихва се ехидно той, прочитайки мислите ни. Честно казано, да.

с гумени ластици около краката, за

разбираме, че Джошуа живее в скро-

да тренира седалищните мускули.

мен апартамент заедно с майка му

Джошуа също гледа внимател-

и племенницата му. И всичко това

но Джошуа. Защото по „Sky Sports

след мачовете за милиони долари,

Представяхме си разхвърляни дъм-

News“ пускат поредната новина за

изиграни с Дилън Уайт и Владимир

бели, покрити с тебеширен прах, ог-

евентуалния реванш между Джошуа

Кличко.

ромни гуми и „Phenomenal“ на Еми-

и Кличко, както и възможността

От багажника на автомобила

нем от тонколоните. Джошуа обаче

той да не се състои, а да се премине

Джошуа вади своята чанта и дет-

напълно разбива нашите предста-

директно към сблъсък с българския

ската количка на сина си Джоузеф,

ви и вместо във филмово клише, ни

претендент за IBF, WBA и IBO кола-

дете му от Никол Озборн – прия-

е довел на място, където за втори

ните – Кубрат Пулев.

телката, с която се събират и раз-

път пускат „Mr Vain“ на Кълчър

Разсейването му обаче е крат-

делят още от училище.

Бийт. „Не се притеснявайте, след

ко. И докато останалите в залата

„Не мога да се отпускам твърде

малко нещата ще се раздвижат.“

продължават с най-вероятно не-

много,“ обяснява Джошуа, седнал гол

правилното изпълнение на клекове,

до кръста на маса за масаж в него-

СИЛОВ ИГРАЧ

гребане и бицепсово сгъване, Джо-

вата стая. Наистина не изглежда

Мощта, благодарение на която

шуа вече е започнал серия мъртва

твърде отпускащо – докато той

Джошуа надвива 19 тежкотоварни

тяга с трап бар. Тренировката му

хапва сготвената от майка му вечеря, масажистът обработва рамо-

съперника в 19 срещи, не идва само

вече продължава 2 часа. Сутринта е

от мускулите му. Мощта е равна

направил още една, за която е изля-

то му с ултразвуков скенер. Изглеж-

на силата, умножена по скорост-

зъл в 8 и се е върнал около 2 следобед.

да болезнено.

та. Докато Джошуа нанася серия

Рейнолдс записва резултатите на

„Имам нужда единствено от по-

от експлозивни прави удари и ъпер-

боксьора в тефтер, а Джошуа си сла-

крив над главата си. Бих купил

къти във въздуха, неговият кон-

га слушалките и продължава с уп-

по-голяма квартира единствено за

диционен треньор Джейми Рейнол-

ражненията, независимо от трупа-

да е по-удобна за семейството ми,

дс от Velocity Training Club му вика

щата се болка и умората от пред-

а не заради очакванията на хората.

да действа още по-бързо. Джошуа
старателно игнорира един от обиДжошуа е здравеняк в разцвета
на силите си, а
твоята тежка
тренировка
за него е само
загрявка.

чайните посетители във фитнеса,
който се мотае близо до него, забил
поглед в телефона си. Когато обаче
последният се насочва към изхода,
Джошуа спира и подвиква след него –
„Хей, не знаех, че смяташ да тръг-

„Мисля за предстоящата
битка, но голямата
война е със самия мен.“
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Наръчник
за
добър живот

Пробягай 5 км
СВАЛИ ВРЕМЕТО, ЗА КОЕТО ВЗИМАШ
ТАЗИ КЛАСИЧЕСКА ДИСТАНЦИЯ, ПОД 24
МИНУТИ С ТОЗИ ПЛАН ОТ ТРЕНЬОРА ПО
БЯГАНЕ ГРЕГ МАКМИЛЪН
ТЕКСТ ДЖУЛИЯ БИСЪН ПОЛОРЕНО

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕШ:
Намери часовник с бутон за
отброяване на обиколките
 ичай от 20 до 40 мин 3 или 4 дни
Т
седмично за 2 седмици
 аправи поне едно 45-минутно
Н
бягане със леко темпо, което не
те натоварва.

СЕДМИЦА 1
ПОНЕДЕЛНИК
Почивка или допълваща тренировка

СЕДМИЦА 2
ПОНЕДЕЛНИК
Почивка или допълваща тренировка

ВТОРНИК
Допълваща тренировка или 40-60 мин
леко бягане

ВТОРНИК
100 м от 8 до 10 пъти
с темпо 7:30 (100 м
джогинг след всяко)

СРЯДА
Почивка, допълваща
тренировка или
30-45 мин леко бягане

СРЯДА
Почивка, допълваща
тренировка или
30-45 мин леко бягане

ЧЕТВЪРТЪК
400 м от 8 до 12 пъти
с темпо 7:45 (200 м
джогинг между тях)

ЧЕТВЪРТЪК
800 м от 4 до 6 пъти
с темпо 7:45 (400 м
джогинг след всяко)

ПЕТЪК
Почивка, допълваща
тренировка или
30-45 мин леко бягане

ПЕТЪК
Почивка, допълваща
тренировка или
30-45 мин леко бягане

СЪБОТА
30-45 мин леко бягане

СЪБОТА
30-45 мин леко бягане

НЕДЕЛЯ
1,5 км с темпо 7:45,
засили на последните 200-400 м

НЕДЕЛЯ
1,5 км възможно найбързо

СЕДМИЦА 3

СЕДМИЦА 4

ПОНЕДЕЛНИК
Почивка или допълваща тренировка

ПОНЕДЕЛНИК
Почивка или допълваща тренировка

ВТОРНИК
Допълваща тренировка или 40-60 мин
леко бягане

ВТОРНИК
100 м от 6 до 8 пъти
с темпо 7:30 (100 м
джогинг след всяко)

СРЯДА
Почивка, допълваща
тренировка или
30-45 мин леко бягане

СРЯДА
Почивка, допълваща
тренировка или
15-20 мин леко бягане

ЧЕТВЪРТЪК
3 бягания по 1,5 км с
темпо 7:45 (400 м
джогинг след всяко)

ЧЕТВЪРТЪК
400 м от 6 до 8 пъти
с темпо 7:45 (200 м
джогинг след всяко)

ПЕТЪК
Почивка, допълваща
тренировка или
30-45 мин леко бягане

ПЕТЪК
Почивка, допълваща
тренировка или
15-20 мин леко бягане

СЪБОТА
30-45 мин леко бягане

СЪБОТА
15-20 мин леко бягане

НЕДЕЛЯ
1,8 до 2 км с темпо
7:45, засили на последните 200-400 м

НЕДЕЛЯ
Състезание!

Ф о т о г р а ф и я I S T O C K P H O T O/ G U L I V E R

ЗАЩО ДЕЙСТВА
Да, това е тежка програма – приучaваш
тялото да надхитря ума. Изследователи
допускат, че мозъкът може да действа
като спирачка, когато очаква увреждане
на тялото, и да те забавя, преди да си
достигнал максималния си капацитет. За
да си по-бърз, трябва да преодолееш тези
настройки, смята Макмилън. Това означава
да продължиш въпреки дискомфорта,
което може да те направи по-издръжлив.
Критичният момент е по средата на
бягането. „Трябва да знаеш, че ако в
тази част задържиш желаното
темпо, ще постигнеш
целта си.“

П О Л Е З Н О

ТОВА Е ОТКЪС ОТ СПИСАНИЕТО

3

СИЛА
Бърза рецепта
за плочки
Най-доброто
упражнение

1B

Покажи плочки
ИЗКАРАЙ НАЯВЕ МУСУЛИТЕ НА КОРЕМА СИ,
КАТО ИЗГОРИШ ПРИКРИВАЩАТА ГИ МАЗНИНА
ОТ АЛВИН КОСГРОУВ

Инструкции Редувай тренировки А и В с 2 дни
почивка между тях. Редувай буквено-цифрените
упражнения (1А, 1В; 2А, 2В), като почиваш 60
секунди между сериите. Изпълни останалите
упражнения поред, като почиваш 60 до 90 сек.
Целта ти е всяка серия да те изморява.
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 КО ТРЕНИРАШ... 3 дни в седмично: Изпълни всяка от тренировките
А
по веднъж, плюс 1 интервална тренировка. 4 дни: Изпълни тренировките, 1 интервална и 1 кардио-сесия. 5 дни: Прави 3 силови
тренировки (като редуваш А и В), 1 интервална и 1 кардио-сесия.
 НТЕРВАЛИ Загрей 5 мин. Работи до 85% от максималния си пулс
И
(220 минус възрастта ти). Забави, докато пулсът ти спадне до
70% от максималния. Започни следващия интервал. Продължавай
20 до 30 мин. Охлади машините за 3 мин.
 АРДИО Целта е 45-60 мин активност с постоянна скорост, незаК
висимо навън или в зала. Дори бързо ходене върши работа. Единственото правило: нищо, което да пречи на възстановяването от
силовите тренировки.

2B

2A

1A

Т РЕ Н И РО В К А A

1A Напад с пудовка
Застани прав, като
държиш пудовката
пред дясното рамо,
крака на ширината на
раменете. Пристъпи напред с десния
крак или назад с левия.
Върни се в изходно положение. Направи 6 до
8 повторения, смени
страните и повтори.
3 до 4 серии

ФОТОГРАФИЯ БЕН ГОЛ ДСТИЙН

1B Гребане на скри-

2A Румънска мърт-

2B Раменна преса

3 Асиметрична

Вземи ръкохватката
от долна макара на
скрипец или ластик
в лявата си ръка и коленичи на ляво коляно.
Изтегли към талията, задръж, след което
върни в изходно положение. 6 до 8 повторения, смени страните и
повтори. 3 до 4 серии

Застани с дъмбел в
дясната ръка и крака
на ширина на талията. Изпъни десния крак
право назад, докато
отпускаш тялото напред към пода. Изтегли
се в изходно положение.
6 до 8 повторения, смени страните и повтори. 3 до 4 серии

Вземи дъмбели или
пудовки и ги дръж пред
раменете, докато
коленичиш с изправено тяло и бедра.
Изтласкай нагоре лявата ръка, после я отпусни надолу, докато
изтласкваш нагоре
дясната. 6 до 8 повторения. 3 до 4 серии

Вземи дъмбел или
пудовка до лявото
си рамо, а по-голяма
тежест – до дясното.
Върви 40 до 60 сек. (или
дължината на залата).
Остави тежестите
на пода, смени местата им и повтори
движението. Това е
1 серия. 2 до 3 серии

пец от полуколяно

ва тяга на един крак

от колянна поза

фермерска разходка
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ТОВА Е ОТКЪС ОТ СПИСАНИЕТО

ОТНОШЕНИЯ
ТВ любов

Нормално
ли е да си
влюбен в нея?
КОЛАЖИ ИВАН ДОГАНОВ

Падаш си по
героиня от
сериал? Нашите
експертите ще
ти обяснят защо
се получава така
ОТ ЕРИК СПИЦНАХЕЛ

Антъни е убеден, че е открил съвършената жена.
Тя е платинено руса със зелени очи и горещо тяло. Последният
път, когато я видя, тя излизаше гола от един горящ храм, където току що изпепели злите дотракски копелета, които се опитваха да я поробят. „Толкова е секси,“ казва Антъни (39), който си
изкарва хляба и прошутото като режисьор на рекламни клипове.
Има само един недостатък: съвършената жена, която обиюли 2017 / MEN’S HEALTH 31

ОТСЛАБВАНЕ
Пълен контрол!

Умна диета

Как лесно
да изковеш
желязна воля
36 MEN’S HEALTH / юли 2017

Втали се

Да си упорит е
не по-малко
важно от
тренировките и диетата
ти

Воля – това е едно от онези неща, с които някои
са родени, като гъстата коса и голямото наследство. Нали?
Всъщност изследванията сочат обратното: Рой Баумайстър,
професор по социална психология във Florida State University, казва,
че с практика можеш да укрепиш волята си. „Колкото по-често
я подлагаш на изпитание, толкова по-силна става“, смята той.
Пробвай тази стратегия, която ще те изведе на правилния път.

ТОВА Е ОТКЪС ОТ СПИСАНИЕТО

Яке Adidas
Running, 176 лв.
Шорти аdidas
CLIMACHILL
и часовник Casio
G-Shock от Giulian.

СТИЛ
Излез навън
Иди на море
Или на планина

Модел: Мартин Гаджев, грим Габриела Начкова

Излез навън
Независимо какъв вариант за прекарване на лятното ти бягство от офиса избереш,
в важно да си добре подготвен. Ето как да бъдеш най-добре облечения мъж, стъпил
самоуверено на планинския склон или проправяйки си път до плажния бар
44 MEN’S HEALTH / юли 2017

ФОТОГРАФИЯ ДИЛЯН МАРКОВ

1. 2.

Фотография ИВАЙЛО СТАНЕВ за CREATIVE HALL; архив на марките

4. 3.

1. РАНИЦА VERSACE JEANS ОТ TOTALLY
ERECTED STORE, 180 ЛВ.
2. ШАПКА CAYLER & SONS ОТ
MASSIVE BY BLOK, 89 ЛВ.
3. ХАВЛИЯ ARMANI EXCHANGE, 149 ЛВ.
4. ЕСПАДРИЛИ TOMMY HILFIGER, 139 ЛВ.

Банските са второто най-важно нещо за
плажа след кредитната карта. С този модел на Calzedonia, в два варианта на синьо и
сребърен кант няма как да сбъркаш. Достатъчно класически, но не и скучен той фитва
на почти всички фигури, а и е достатъчно
удобен независимо дали се печеш, плуваш
или правиш забивка на плажната волейболна
мрежа.
БАНСКИ CALZEDONIA, 51.90 ЛВ.

Ако си решил да се отдадеш на пълно презареждане то най- вероятно ще се разделиш за малко със смартфона си. Но за да не
бъдеш тотално извън времето се снабди
с водоустойчив часовник в забавен ярък
цвят и със силиконова каишка, разбра се.
Този модел на Diesel от колекцията Armbar е
нашето изпитано вече предложение.

Тoзи нов модел на Carrera Maverick е с олекотена рамка изработена от лазарно рязана
неръждаема стомана. А със сините плаки
освен, че предпазваш очите си морето ще е
още по-синьо.

ЧАСОВНИК DIESEL ARMBAR
ОТ AMR WATCH, 194 ЛВ.

ОЧИЛА CARRERA MAVERICK
ОТ OPTICLASA, 240 ЛВ.
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ТОП 4INVICTUS ОТ
MASSIVE BY BLOK.
ЧАСОВНИК CASIO
G-SHOCK ОТ GIULIAN.
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П ЪТЯ Т Н А П РЕД
СИМЕОН МИЛАНОВ ЗНАЕ ПРАВИЛНИЯ ПЪТ КЪМ ЛИЧНИЯ ТИ ЗЛАТЕН ВЕК НА ОТЛИЧНА ФИЗИЧЕСКА
ФОРМА И ОСТЪР УМ. ТРЕНЬОР, МАСАЖИСТ И РЕХАБИЛИТАТОР, ТОЙ Е ЕДИН ОТ НАЙ-ДОБРИТЕ ПРИМЕРИ
ЗА ПОДРАЖАНИЕ – НЕГОВАТА ВОЛЯ, ПОСТОЯНСТВО И ПОЗИТИВИЗЪМ СА ЗАРАЗИТЕЛНИ
ТЕКСТ НИКОЛА ШАХПАЗОВ – ФОТОГРАФИЯ ВАЛЕНТИН ДАНЕВСКИ

„БЕЗ БОЛКА НЕ СЕ ПОЛУЧАВА“,

„О, да, много хора ми казваха – „Недей

ви всеки ден. Но не може всеки път да е

обяснява ни Симеон Миланов, докато

така, това не е здравословно!“ Обаче като

дълбокотъканен. За един нормално спор-

отпива от ароматния си билков чай пред

ме погледнете, мислите ли, че не изглеж-

туващ човек, веднъж седмично е напъл-

луксозен фитнес салон в полите на Витоша.

дам здрав?“

В слънчев юнски ден като днешния е някак

Така е. Всъщност, Миланов изглежда

странно да говорим точно за това. Но пък

като човек, който няма никакви пробле-

Миланов познава добре болката. И всичко

ми. И неслучайно – той се занимава с поне

онова, на което тя може да те научи.

но достатъчно. И дори да не спортуваш – нужно е да бъдеш масажиран поне
един път месечно.“

пет неща едновременно. Някои го позна- „МОДЕРНИЯТ ЧОВЕК Е МНОГО

Няма и как да го забрави – на единия му

ват най-вече като един от най-търсе-

РАЗГЛЕЗЕН.“

крак завинаги ще останат белезите от

ните фитнес треньори наоколо, а други

Неусетно сме преминали към професио-

тежката операция, през която е преми-

свързват името му най-вече с работата

налната характеристика, която най-

нал като млад и многообещаващ младеж-

му като рехабилитатор в националния

добре описва Симеон Миланов в момен-

ки национал и футболист на „Сливнишки

волейболен отбор на България („макар че

та – тази на фитнес треньор. Както

герой“. По време на тренировка той се

там постоянните пътувания започна-

съвсем навреме отбелязва той, поради

контузва толкова тежко и болезнено, че

ха да ми идват в повече и по-рядко рабо-

специфичните температурни амплиту-

се налага да остане два месеца на легло и да

тя с тях“).

ди, през зимата и пролетта хората имат

премине през интензивна рехабилитация в

Първата тема, върху която се спира-

значително по-често нужда от масаж. А

продължение на цяла една година. Болката

ме обаче е работата му като масажист.

с наближаването на лятото все по-често

и контузията са толкова сериозни, че сла-

Тъкмо покрай нея всъщност стигаме до

се замислят какво е тялото, което изпъ-

гат край на мечтата му за кариера като

думата „болка“.

ква под тениската или пък на плажа – без
тениска. Мнозина обаче не започват тре-

футболист. По-лошото обаче е, че лека-

„При един хубав, спортен, дълбоко-

рите твърдо му заявяват, че е време да

тъканен масаж, клиентът трябва да

се откаже изобщо от активно спортуване.

изпитва допустима болка. Няма как да

„Разглезени сме и мислим, че неща-

През лятото на 2017-а всичко това

бъде твърде приятно. Това не е аромоте-

та стават светкавично. А истината е,

изглежда като нелеп и много лош сън.

рапия, на която да заспиш, с подобно нещо

че нищо в живота не се постига лесно и

Миланов не просто спортува активно –

няма да се отървеш нито от физическото

бързо. Бавно постиганите резултати са

той не спира. Дори за ден.

напрежение, нито от натрупания стрес.“

„Един 1 януари сутринта реших да

Чували сме, че хора като Антъни Джо-

проверя дали наистина мога да тренирам

шуа не минават без два масаж дневно – по

абсолютно всеки ден, без прекъсване. Така

един след всяка тежка тренировка.

действам вече 3 години и половина.“

нировките с правилната нагласа.

най-сигурни и здравословни. Волята, дисциплината и мотивацията променят
напълно човек.“
Това е и причината Миланов да харесва

„Но можете да си представите и какви

индивидуалния подход с всеки от своите
клиенти, а не работата с групи. Той пред-

Подхвърляме му, че повечето спорти-

тренировки прави Джошуа, нали?“, обяс-

сти, които познаваме, задължително си

нява ни Миланов. „Мисля, че този боксьор

почита да изследва всекиго – да проверява

дават по един ден почивка. Нещо повече –

е един от най-големите спортисти на

силните и слабите му страни, да говори
с него за скорошни и стари контузии, за

мнозина са убедени, че „почивката прави

нашето време и точно заради това него-

шампиона“. Миланов се усмихва насреща

вото възстановяване е толкова важно.

професията и начина му на живот, тъй

ни с типичното за него незлобливо и силно

Истината е, че масажът няма проти-

като единствено така може да промени

позитивно излъчване.

вопоказания и наистина може да се пра-

физическата му форма. И нагласата към

СТИЛ КОНСТАНТИН СТОЙНОВ – ГРИМ И КОСА MAРИНА МЛА ДЕНОВА
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ВКУСНО И

БЕЗ

СКАРА
ГИД ЗА

ГОТВЕНЕ НА

ОТКРИТО
ТРАДИЦИОННОТО МЕСО НА СКАРА
E ПОТЕНЦИАЛНО КАНЦЕРОГЕННО,
ТАКА ЧЕ Я ОСТАВИ В КИЛЕРА И
СПРЕТНИ ЕДНО ПО-ЗДРАВОСЛОВНО
И ПО-ВКУСНО ПИРШЕСТВО В ДВОРА
НА ВИЛАТА. ГОСТИТЕ ЩЕ ТИ БЪДАТ
БЛАГОДАРНИ ЗА ТОВА!
ТЕКСТ ТЕД ЛЕЙН ФОТОГРАФИЯ ДАН МАТЮС
ИЛЮСТРАЦИИ БЕН МОУНСИ

ПИЛЕТОАИРТОФИ
ИТЕ К НА
К
Д
А
Л
С
И
СА БОГАВТ6, КОЙТО
Н
И
М
А
Т
И
В
ДЕЙСТВА
ПРОТИВЕОДНИЯ ЗА
НА ВР ТО ХОМОС ЪРЦЕ Т Е И Н .
ЦИ С

С
ПОКРИЙМАРИН.
З
О
Р
А
КЛОНК ТА ЗАСИЛВА
БИЛКА ТИ, КОЕТО
ПАМЕТТЕА ОТ ПОЛЗА,
ЩЕ ТИ О ВИНОТО
КОГАТ ЧНЕ ДА
ЗАПО ЕЕ.
СЕ Л

ПИЛЕ НА

ШИШ

ЗА ПЕРФЕКТНОТО ПИЛЕШКО,
НАПРАВИ СИ СОБСТВЕН ШИШ ЗА
ПЕЧЕНЕ В ДВОРА С ПОМОЩТА НА
ШЕФ-ГОТВАЧА РОС КЛАРК*
ЩЕ ТИ ТРЯБВАТ

МЕТОД

Срежи варела го наполовина
по височина, за да приеме
формата на тава. Постави огнеопорни тухли в двата края и заглади металния
ръб с чук.
Използвай тухлите четворки за крака, така че да
предпазят тревата в двора ти от високата температура (1). Постави дървото за горене във варела,
запали го и го остави да
стане на жар. Избягвай въглища – димът им съдържа
същите карциногени, които се съдържат и в цигарите. Използването на дърво
драстично намалява риска.
Промуши пилето с шиша
(2), после го постави на огнеопорните тухли. Обръщай на всеки 90 минути.
За маринатата смеси
разтопено масло с горчица с кетчуп; намазвай месото при всяко обръщане. За
финал зарови картофите в
жарта (3). Извади ги като
омекнат, обели кожата и
разбъркай с маринатата,
за да получиш цветисто
пюре.

(4 ПОРЦИИ)
• ЧИСТ ВАРЕЛ
• ОГНЕОПОРНИ
ТУХЛИ
• ТУХЛИ 4-КИ
• МЕТАЛЕН ШИШ
• ДЪРВО ЗА ГОРЕНЕ
• ЦЯЛО ПИЛЕ
• МАСЛО, 250 Г
• ГОРЧИЦА С
КЕТЧУП, 2 С.Л.
• СЛАДКИ
КАРТОФИ, 4
СРЕДНО ГОЛЕМИ
• РОЗМАРИН,
КЛОНКА

(2)

(3)

†

ГОТВАЧ СЪС ЗВЕЗДА НА МИШЛЕН И КОНСУЛТАНТ НА РЕСТОРАНТИ

(1)
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Tежка категория
Един от най-базовите като дизайн фитнес уреди е и едно от найважните ти оръжия в борбата за здраво тяло и функционална
сила. Пудовките могат да променят напълно начина, по който
тренираш, както и качеството на живота ти като цяло. Остава
само да научиш как да ги използваш
ТЕКСТ НИКОЛА ШАХПАЗОВ — ФОТОГРАФИЯ ЯНЕ ГОЛЕВ

„КАКВО Е ТОВА? ЗА ПЪРВИ ПЪТ ГО

тушките“, е удивително, че десетилетия

ЧУВАМ…“

наред пудовката не се радва на очакваната

Удивително е, но това е отговорът, кой-

популярност сред гимнастическите сало-

то чувам най-често, когато се опитам

ни на Народната република, а и днес – в

да обясня на някого за ползите от пудов-

българските фитнеси.

ките. За повечето думата звучи абсолютно непозната и в един много кратък

OТ РУСИЯ С ЛЮБОВ

момент хората срещу мен са убедени, че

Има и още – мистериите и неясноти-

съм открил нещо хипстърско, твърде

те тепърва започват. В Русия нашите

ново и, най-вероятно – твърде смешно.

пудовки носят названието „гиря“ (да

Когато им обясня какво точно предста-

именно, производно от което е нашето

влява пудовката (налагало се е дори да я

„гира“), което пък идва от персийското

рисувам – слава Богу, лесно е!), от другата

„гиран“, тоест „тежък“. В случая обаче

страна винаги възкликват – „Да, бе, знам

сме две крачки пред „братушките“ (или

го това. Но никога не съм го пробвал.“
До голяма степен, това е учудващо.

пък няколко крачки назад от тях във
времето) – пудовка всъщност е истин-

Въпреки че вариациите на пудовката и

ското, древно название на тези тежести.

тренировките с нея могат да бъдат про-

То отново е руско и е свързано със стара-

следени до Древна Гърция, поднебесната

та система за измерване на тежестта,

Китайска империя и цирковите артисти

променена в килограми едва след кому-

в Европа през 19 век, нейното най-широ-

нистическата революция през 1917 г. В

ко разпространено приложение се случва

стари времена (най-ранното упоменава-

най-вече в царска Русия и впоследствие – в

не е през 1134 г.) един пуд се е равнявал на

Съветския съюз. Имайки предвид особения

16,3804964 кг. Това е и истинската база на

интерес, който се култивира тук относ-

тренировъчната програма с пудовки, при-

но всичко, с което се занимават „бра-

лагана от здрави мужици по течението
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ТЕКСТ ОЛИВЪР ТРИНГ — ФОТОГРАФИЯ ДЖОУБ ЛОРЪНСЪН

Повече от 50 години ни пробутват
лъжата, че мазнините, а не захарта, са
най-голямата заплаха за дълголетието ни.
На фона на разтърсващи разкрития за
вмешателството на захарната индустрия
в научни изследвания Men’s Health пита
какво означава за здравето ни най-голямата
заблуда в историята на храненето
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ИСТИНАТА ЗА
ПОСЛЕДИЦИТЕ
ОТ ДЕСЕРТА ТИ Е
ЗАХАРОСАНА С ЧАСТНО
ФИНАНСИРАНЕ.

Колкото и здравословно да живееш
сега, никой мъж не достига средна
възраст без някоя и друга драскотина
по пътя – било то от дълги часове зад
бюрото или от повече питиета в бара.
Но ние идваме на помощ. Съставихме
изчерпателен списък на бързите
противоотрови за небрежността на
младини. Не съжалявай за нищо

ТЕКСТ ТОМ УОРД — ФОТОГРАФИЯ КАТ ПИЗИОЛЕК
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Страничните
ефекти включват повишена
енергичност,
мъжественост и
жизненост. Моля,
използвай разумно.
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01

ГРАДСКИ
ВОИНИ

01\ В сянката на
олющена жилищна
града, участник в
надпреварата
преминава първата
от осемте шлюзни
врати.
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AД ПОД
ВОДАТА
През април стотици елитни атлети се гмурнаха в
ледените канали в един от бедняшките квартали на
Глазгоу с надеждата да се окичат със слава. Men’s
Health проследи дългото половин километър трасе с
обратен наклон от 18 м, за да станем свидетели на
най-странното плувно състезание в света

ТЕКСТ ДАН МАСОЛИВЪР — ФОТОГРАФИИ РИЧИ ХОПСЪН

Фотография GETTY IMAGES/GULIVER

АНТЪНИ ХОПКИНС
БЪДИ ПО-ДЕБЕЛОКОЖ И НЕ СЕ ВЗЕМАЙ НАСЕРИОЗНО / TEКСТ МАЙК ЦИМЕРМАН

Когато някой млад актьор го попита за съвет, легендарният Хопкинс отвръща кратко и ясно: „Дай всичко от себе си.
„Забавлявай се. И недей да обръщаш особено внимание на негативните критики.“ Тази простичка житейска философия
изглежда все още работи за Хопкинс (79). Въпреки достолепната възраст, режисьорите все още се сещат за телефонния
номер на агента му (можеш да го гледаш в излезлия в края на юни „Трансформърс: Последният рицар“, поредния „Тор“ и в антиутопията
на HBO “Западен свят“). Струва си човек да се замисли над живота му, но самият Хопкинс се забавлява прекалено много да живее тук
и сега, за да си прави този труд.
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ТОВА Е ОТКЪС ОТ СПИСАНИЕТО

В ИНА

СИЛ

ЕН

ГИ

ПОВЕЧЕ

МУСКУЛИ

МОЗЪК
ИДЕИ

ЕРЕКЦИИ
КРЕАТИВНОСТ

ВРЪЗКИ
ПРИЯТЕЛСТВА

ИГРИ
ВЛИЯНИЕ

АРГУМЕНТИ
ОТ ВСИЧКО!
Ние знаем как да живееш
по-добре

ТЕКСТ МАРКАМ ХАЙД
И РЕДАКТОРСКИЯ ЕКИП НА MEN’S HEALTH
ФОТОГРАФИЯ ПИТЪР ЯНГ
СТР. 90

ЛИЧЕН ОПИТ

КАК ОЦЕЛЯХ

По време на хаотична стрелба
КОГАТО НА ЛЕТИЩЕТО ВЪВ ФЛОРИДА ИЗТРЕЩЯХА ИЗСТРЕЛИ, СТИВЪН ФРАПИЪР ЗАЛЕГНА НА ПОДА.

Бях щастлив, че се махам от Ат-

джоб. Моята раница от балистичен найлон

ланта на шести януари. Прогнозата

Tumi беше преминала изпитанието успешно.

беше за сняг, а аз изчезвах към Флори-

Агентите на ФБР взеха раницата ми и съ-

да за конференция.

ства. Те ме разпитаха пред чувалите за тру-

тък. Не бързах, затова се запътих към крайя

пове. Лекари почистиха раните ми с пинсети.

на лентата за багаж, готов да чакам.

1

Много йога-практики наблягат на
управлението на
дишането, което
може да е полезно
при кризисна ситуация, казва Рик Хехт,
директор на изследванията в Osher
Center for Integrative
Medicine в University
of California, Сан
Франциско.
2

Понякога жертвите на травма
не осъзнават, че
са наранени, казва
Дейвид Спийгъл,
директор на Center
on Stress and Health
в Stanford University
School of Medicine.
По най-бързия начин
избягай в комфортна, сигурна обстановка.

държанието ѝ като веществени доказател-

Полетът ми до Форт Лодърдейл беше кра-

Казаха ми, че мога да напусна летище-

По уредбата на летището пуснаха калип-

то. Когато започнах да се отдалечавам, ня-

со. Започнаха да излизат първите куфари.

колко офицери ме спряха. Казах им имената

Следващото нещо, което чух, звучеше като

на агентите, които ме бяха пуснали, и ме

пиратка. „Пук-пук“. И тогава някой изкрещя:

освободиха.

„Всички да залегнат! Този има оръжие!“
Направих точно това. Отдавна практику-

вам йога 1 и много пъти съм заемал поза ча-

на земята брезентовата си торба – последното, което носех с мен, – и вдигнах високо

йога-режим. Стрелецът, който беше на около

ръце. Докато вървях към тях, постоянно ви-

5 м от мен, стреля към групичка пътници в

ках „Не стреляйте по мен!“ и имената на аг-

началото на лентата за багаж. Имаше малък

ентите от ФБР, които ме бяха освободили.

пистолет и студен, лишен от емоции израз.

Оказа се, че имало слухове за втори стре-

Един мъж беше застрелян в главата и

лец – висок с тъмен цвят на кожата, носещ
брезентов сак. Аз съм висок 183 см и наполо-

Един куршум удари нещо до мен, и ръката

вина тайванец, а носех и брезентова сак. По

ми изтръпна. Парченца метал бяха проник-

стечение на обстоятелствата отговарях на

нали в нея. После усетих потупване по гърба.

описанието на предполагаемия втори стре-

Помислих, че някоя чанта е паднала от лен-

лец, когото издирваха. И никой не ги беше пре-

тата и се е приземила върху мен.

дупредил, че идвам, за да бъда в безопасност.

Когато стрелецът привърши муниции-

За щастие полицаите не ме застреляха, и

те, той легна на пода и хвърли оръжието си.

ми позволиха да се кача в евакуационния ав-

Най-после пристигна полиция и го арестува.

тобус. После един приятел ме взе от близката

Когато ни казаха, че всичко е наред, аз се из-

бензиностанция.

правих. Около десет души около мен не се изправиха. Пет от тях бяха мъртви.
Отидох в тоалетната, за да се огле-

дам.2 Извадих лаптопа си от раницата и за-

Сега мисля много повече за хората, които
загубиха живота си, отколкото за това, кое-

то почти ми се случи. 4 Също така се опитвам да организирам събиране на средства за

белязах дупка в него. Потупването по гърба

обучение на студенти, които да помагат на

ми не беше от паднал багаж. Един куршум

хора с психически проблеми. Трябва да напра-

беше рикоширал в раницата ми и моя МаcBook

вим нещо повече, за да предотвратим наси-

го беше поел.

лието и да помогнем на преживелите го да се

По-късно агенти на ФБР претърсиха раницата ми и намериха куршума в страничния
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Ако към теб е насочено оръжие, пусни
на земята всичко,
което държиш, казва Сет Стаутън,
доцент по право в
University of South
Carolina. Разпери
ръцете с отворени
длани настрани, за
да се виждат, и се
движи бавно.

Изведнъж видях пистолети, насочени към

мен. 3 Това беше местната полиция. Пуснах

туранга – тя наподобява планк. Преминах в

умря на три метра от мен.

3

възстановят от травмата. 5

Стивън Фрапиър е на 37 и живее в Атланта.

4

Напълно естествено е да се чувстваш
ужасно заради хората, които са били
наранени или убити,
или да се чудиш с
какво си можел да
им помогнеш, казва
д-р Спийгъл. Иска
ни се да вярваме, че
имаме контрол в
ситуации, които не
зависят по никакъв
начин от нас. „Много
хора предпочитат
да се чувстват виновни вместо безпомощни“.
5

Ако имаш нужда от
помощ след травмиращо преживяване,
потърси психиатър
или психолог, обучени
да третират жертви на травма. Дружеството International
Society for Traumatic
Stress Studies поддържа директория
на istss.org/find-aclinician.aspx.
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