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Илън
Мъск

Визионер, гений на 
предприемачеството, 
щедър дарител, ужасен 

шеф... Човекът, за 
чиято откривателска 
страст няма ограниче-

ния, не приема за от-
говор „невъзможно“. 

Начинанията му не се 
побират в срокове, 

но винаги се осъщест-
вяват: космически 
транспорт, чиста 

енергия, електрическа 
кола, а скоро... и човек 

на Марс. 

44 стр. 

Теодор
Леков

Ученият, превел на 
български Книга на 

мъртвите, разкрива 
мирогледа на древ-

ните египтяни и 
обяснява вярата им в 
безсмъртието. Защо 
душата е птица, а на-

зоваването на нещата 
ги сътворява? Как 

сърцето, изправено на 
съд, предопределя съд-
бата – безсмъртие или 
край? И защо любовта 
спасява от чудовище-

то Ам-мут. 

56 стр. 

Александър 
Въчков

Инспектор Стрезов 
навършва 50 години! 
Художникът, който 

илюстрира истории-
те за легендарния кри-
миналист в Списание 
8, разказва за живота 

на литературния 
образ, за различните 
художници, които го 
оживяват през годи-

ните. Припомняме ви 
и първата загадка за 
инспектор Стрезов, 

излязла в „Космос“ 
преди точно 50 г. 

122 стр. 

ЗА ТВОЯ КОСМОС

AKЦЕНТИ

Мистерията Царичина

Преди 26 години военните предприемат експеримент, 
подобен на правените в Русия и САЩ - опитват да раз-
плетат загадка с помощта на хора с паранормални спо-

собности. Ръководени от екстрасенса Елисавета Логинова, за-
почват разкопки край софийското село Царичина в търсене на 
първото човекоподобно същество, живяло на Земята. Логино-
ва твърди, че я направляват извънземни. Секретната опера-
ция „Слънчев лъч” продължава 2 години, но е прекратена. Защо? 
Какво си спомнят свидетелите? Защо жителите на Царичина 
и днес виждат странни светлини в небето?

14 стр. 
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85 ИЗБРАНО
Слънце, погали ме

86 АДРЕНАЛИН
Bossa-Гоол!
Нов спорт набира 
популярност и у нас

94 ИЗБРАНО
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дискова херния

100 ЗДРАВЕ ОТ ПРИРОДАТА
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102 ЕКО
Какъв е този знак
Някои световни стандарти
за качество

СЪДЪРЖАНИЕ

Мисля, че е важно да имаме бъдеще, което е 

приятно и вдъхновяващо. Трябва да има причина 

да ставаме сутрин и да искаме да живеем....За мен 

би било много тъжно да вярвам, че ние, хората, 

завинаги ще останем на Земята.

Илън Мъск

44 БЪДЕЩЕ
Show Musk go on
Визионерът Илън Мъск

56 ЕХО ОТ ВЕКОВЕТЕ
Древните египтяни са познавали 
безсмъртието
Кога човек заслужава вечен 
живот

64 ТАЙНИ ОТ МИНАЛОТО
Бягството на Хитлер
Спасил ли се е фюрерът в 
Южна Америка

72 КЛУБ 8
На кафе с Ванга
Откъси от книгата на 
Веска Цицелкова

76 ИНОВАЦИИ
Сарми и вино на хапчета
Как се правят космически храни 

82 НОВА КЛЕТКА
Защо диетите не работят
Рубрика на Албина Фабиани

108 ПЪТЕКИ
До Пъпа на света
Великденският остров

118 КАЛЕНДАР
Какво ни вещаят звездите 
през юли

120 БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ
И песни за него пеят
Хайдут Велко

122 КЛУБ 8
Решава логиката
Инспектор Стрезов на 50 г.

126 ЧЕТИВО
Старинният накит
Първият случай 
на легендарния 
криминалист

56 стр.

86 стр.

44 стр.
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TEMATA ИСТОРИЯТА:

Военните в 
тайна операция 

с извънземни
стр. 16

Телепатичните способности на 
Елисавета Логинова ръководят 
секретния проект 2 години.
Тайната обаче е разкрита,
а обектът - закрит.

  МИСТЕРИЯТА
ЦАРИЧИНА
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БЪДЕЩЕ

ДНЕС Е ГОЛЯМАТА ЗВЕЗДА, УТРЕ ГО ПРЕЗИРАМЕ, ЗАЩОТО СИ Е КОМБИНИРАЛ ТЪПО 
САКОТО И ВРАТОВРЪЗКАТА. СТИГА ДО ВРЪХ, МНОГО ПО-ВИСОК ОТ МЕЧТИТЕ НА 
ПОВЕЧЕТО ХОРА, И ПОСЛЕ ГО ЗАБРАВЯМЕ. МНОГО Е ТРУДНО В НАШЕ ВРЕМЕ ДА СИ 
НЕ ПРОСТО ЗВЕЗДА, ОЦЕЛЯВАЙКИ В ДЖУНГЛАТА НА МНЕНИЯ И ПРЕСКАЧАЩИ СЕ 
НОВИНИ, НО И ДА СЕ ОТКРОИШ ИСТИНСКИ. ДА ПРОДЪЛЖИШ ДА ДАВАШ НАДЕЖ-
ДА НА ЦЯЛОТО ЧОВЕЧЕСТВО, ЧЕ НЕ Е БЕТОНОВО ЗАЗИДАНО НА СВОЯТА КРЕХКА 
ПЛАНЕТА; ЧЕ НЕЛИЦЕПРИЯТНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА ОТ ЕЖЕДНЕВИЕТО НИ, КОИТО 

СМЯТАМЕ ЗА АКСИОМИ, МОГАТ ДА БЪДАТ ПРОМЕНЕНИ.

Георги Караманев

SHOW
MUSK
GO ON

За Илън Мъск като сблъсък на 
противоречия и последната 
голяма надежда на днешния 

човек да покори Космоса



56 Списание ОСЕМ / Юли 2018

EХО ОТ ВЕКОВЕТЕ

Доц. д-р Теодор Леков, снимки архив

ДРЕВНИТЕ
ЕГИПТЯНИ СА 
ПОЗНАВАЛИ
БЕЗСМЪРТИЕТО

СМЯТАЛИ, ЧЕ МОЖЕШ ДА ЖИВЕЕШ 
ВЕЧНО, АКО ИЗБЕРЕШ ПЪТЯ НА 
ЛЮБОВТА И ИСТИНАТА

В
ъпросът за живота и смъртта, 

за вярата в безсмъртието е 

крайъгълен камък на всяка ре-

лигиозна система. Идеята за 

това, че човек може да постигне 

безсмъртие, е основополагащ елемент на древ-

ноегипетската картина на света. Достатъчно 

е да погледнем онова, което е запазено от Дре-

вен Египет – пирамидите, великолепните гроб-

ници, изпъстрени с текстове, свещени изобра-

жения и съкровища, за да осъзнаем колко важна 

за древните е вярата в живота след смъртта.



TAЙНИ ОТ МИНАЛОТО

ПРЕЗ АПРИЛ ТАЗИ ГОДИНА НЕДАЛЕЧ ОТ БРЕГОВЕТЕ НА ДАНИЯ БЕ НАМЕРЕНА НЕМСКА ПОДВОД-

НИЦА U-3523, НАЙ-ВЕРОЯТНО ПОТОПЕНА ОТ БРИТАНЦИТЕ В НАЧАЛОТО НА МАЙ 1945 Г. НА ПЪТ 

ЗА НОРВЕГИЯ. ТОЗИ ФАКТ СТАНА ПРИЧИНА ДА СЕ РАЗГОРЯТ ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ СПОРОВЕ ДАЛИ 

ХИТЛЕР Е ИНСЦЕНИРАЛ СВОЯТА СМЪРТ НА 30 АПРИЛ 1945 Г. И ДАЛИ СЛЕД ТОВА Е ИЗБЯГАЛ. ПО-

ЯВИХА СЕ СПЕКУЛАЦИИ, ЧЕ ФЮРЕРЪТ МОЖЕ ДА Е ЗАГИНАЛ НА БОРДА НА U-3523, НО ТАЗИ ТЕЗА 

СЕ ОТХВЪРЛЯ ДОРИ И ОТ НАЙ-ВМАНИАЧЕНИТЕ ПРИВЪРЖЕНИЦИ НА КОНСПИРАЦИИ. КОГАТО 

ОБАЧЕ СТАНЕ ВЪПРОС ЗА БЯГСТВОТО НА ХИТЛЕР В АРЖЕНТИНА, СПЕКУЛАЦИИТЕ СЕ ЗАМЕСТВАТ 

С ОПИТИ ЗА АНАЛИЗИ, А ДОГАДКИТЕ - С ДОКАЗАТЕЛСТВА. 

БЯГСТВОТО    НА ХИТЛЕР
Има теория, че се е спасил в 
Латинска Америка. Конспирация 
ли е това, или „тайна“, за която 
са знаели всички съюзници?

Найден Колчев, снимки архив, Profimedia

П
овече от 70 
г. отминаха 
от 30 април 
1945 г. За да 
се приемат 
най-горчиви-
те истини 

на историята, трябва да мине 
много време, да се сменят поко-
ленията и наследниците на оче-
видците от онези дни да се въл-
нуват повече от настоящето, 
отколкото от миналото. във 
време на тероризъм, страх от 
война и несигурност за бъдещето 
не е толкова скандално да се при-
еме една друга възможна истина, 
а именно, че Хитлер е избягал от 

Германия и е починал чак през 1962 
г. но за да се случи това, е нужно 
задълбочено разследване и съгла-
суваност между много страни: 
Германия, Аржентина, велико-
британия, русия, САЩ. въпросът 
обаче не е дали сме готови за едно 
такова разследване. въпросът е 
имаме ли нужда от него.

Началото на края

на 28 април 1945 г. в бензинос-
танция на Пиацале Лорето в ми-
лано се полюляват обезобразени-
те трупове на мъж и жена. Пред-
ния ден италианският диктатор 
бенито мусолини и любовницата 

64 Списание ОСЕМ / Юли 2018
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КЛУБ 8

Избрани случки 
от книгата 
на приятелката 
є Веска Цицелкова

„Веске, ти ли си? Мори, цял ден те чакам, като Господ!..“ С тези думи Ванга по-

среща на прага своята приятелка художничката Веска Цицелкова. В книгата 

си „На кафе с Ванга“ тя разказва за свои 36 незабравими срещи с пророчицата. 

На кафе с Ванга

З а Ванга са правени филми, изписани са хиляди томове, но... едва ли някога с толкова малко думи е каз-

вано толкова много. За първи път нейната приятелка споделя спомени за безбройните хора, на които 

пророчицата помага, за изумителните є сбъднати прогнози като Пражката пролет, смъртта на 

Людмила Живкова и падането на Берлинската стена. За срещите на Ванга със знаменити личности 

като Учителя Петър Дънов, пророка дядо Влайчо, психиатъра проф. Николай Шипковенски, писателя Венко 

Марковски. За дълбоката є мъдрост и за живота, сладък като... кифла с мармалад. 
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ИНОВАЦИИ

България може да си върне славата 
на световен производител на космически храни, 

ако се намерят инвеститори

Изсушени плодове, свежи, сякаш току-що са набрани. И така вкусни. Коняк и вино 

на топчета. Лютеница, мусака, таратор, месо с картофи, гъби или зелен боб на 

прах. И кисело мляко. Килограм телешки пържоли в няколко хапчета. Добре дошли 

в Космоса? Почти...

Сарми и вино на 
хапчета

Женя Милчева, снимки архив и Владимир Мачоков
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Михаела Ценкова, 
снимки архив и Владимир Мачоков

Ритъм, музика, 
адреналин, спортен хъс 
и забавление – новият 
спорт босабол събира 
в себе си усещането  
за Бразилия

Bossa – гоол!
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ИЗБРАНО

Дископатия или дискова херния? 
Как се лекуват и как да живеем 

така, че да не ни сполетят 

Навеждаш се да си вържеш обувките и... така си оставаш. Адска 

болка в кръста те фиксира в тази поза задълго. И понеже бълга-

рите сме царе сами да си слагаме диагнози, веднага светва лампа: 

„Ужас! Дископатия/дискова херния!...“. Може и да сме уцелили, а 

може и не. Вместо да гадаем, най-добре да дадем думата на лекаря 

от специализирана болница за заболявания на гръбначния стълб. 

ДА ТИ
Е ЗДРАВА 

ГЪРБИНАТА

Женя Милчева,
снимки iStock и  Владимир Мачоков
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ЕКО

Д-р Светла Николова - Сдружение АГРОЛИНК и Адора Био

На етикетите има десетки означения,  
някои са гаранция за качество  
и екологичност на продукти

Какъв е този знак 

Застанал пред рафта в магазина, на типичния потребител би могло да му бъде простено за 

това, че е объркан. Знаците на етикетите са толкова много. Био, еко, натурално или орга-

ник? От екологично чист район, без глутен, без консерванти, без лактоза? Списъкът с раз-

личните послания на производителите е безкраен. За много от българските потребители 

обаче тези знаци въобще не са ясни и те ги подминават, като се фокусират единствено 

върху срока на годност. 

©
iSto

ck



ПЪТЕКИ

Мартин Байрямов, снимки авторът

До Пъпа   на света
Каменните колоси моаи и местните хора, 
винаги готови да споделят храната си, 
са лицата на Великденския остров


