
с роля в
телевизионен

филм за
Брекзит
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БНТ 1, сряда, 21,00 ч

“Максимилиан”

Само в сряда вечер ще върви авс-
трийската историческа сага в шест ча-
сти. Неочакваната любов между на-
следници от династии съперници про-
меня имперските интереси и културата
- от средновековно варварство към Ре-
несанс. Това е една от най-красивите и
бляскави любовни истории в ерата на
Хабсбургите.

Нова тв, четвъртък, 0,00 ч

“Бегълци от
бъдещето”

Сериалът е
премиерен
за малкия
екран. Джуд
Елис (Стийв
Зан) е шери-
фът на ри-
барско град-
че на брега
на Орегон.
Спокойното
му ежедне-
вие е нару-
шено, когато на брега присти-
гат бежанци от разкъсвана от
война страна и търсят убежи-
ще. Но държавата, от която са
те, е 180 години напред в бъ-
дещето.

БНТ1, неделя, 21,50 ч

“Брейвън”
Джей-

сън Мо-
моа, кого-
то зрите-
лите по-
знават от
“Конан
Варвари-
на” и хи-
товия се-
риал на
HBO
“Игра на
тронове”,
е в ролята на Джо Брейвън. Животът
му се променя, когато се натъква на
банда наркотрафиканти, които се укри-
ват в горите от полицията. Престъпни-
ците не подозират какво ги очаква
след срещата с Брейвън.
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ЗА ПОЧИВКА И ЗАБАВЛЕНИЕ
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ВСЯКА СЪБОТА
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2019

 

• ЕКРАН – любопитна информация 
за филми, сериали и артисти

• TV MEDIA – седмичната 
телевизионна програма за над  
36 канала с интересна информация 
за филми и предавания

• ОТКЪС – представяне на 
нашумяло заглавие на книжния 
пазар и автора му

• ГАСТРОГУРУ – със специалните 
рецепти на Толик

• АНТРАКТ – забавни игри, 
хороскоп и судоку

• ВИЦОВЕ

В пРиложението 
читателите ни ще 

намеРят изчеРпателна 
инфоРмация за:

сЕДМИЧЕН     
  ГИД
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7.00 Тенис: ATP турнир в Бризбън, 
полуфинали, директно 

9.00 Тенис: Купа “Хопман”, Австра-
лия - Германия 

10.00 Тенис: Купа “Хопман”, финал, 
директно 

15.00 Ски бягане: Тур дьо ски във 
Вал ди Фиеме 10 км, жени, 
директно 

15.45 Ски алпийски дисциплини: 
СК в Загреб, слалом, жени 

16.15 Ски бягане: Тур дьо ски във 
Вал ди Фиеме 15 км, мъже, 
директно 

17.00 Ски алпийски дисциплини: 
СК в Загреб, слалом, жени, 
втори манш, директно 

18.00 Ски скокове: Четирите шан-

ци в Бифовсхофен, директно 
19.00 Северна комбинация: СК в 

Отепяе, ски бягане 
19.30 Тенис: Купа “Хопман”, фи-

нал 
20.55 Новини 
21.00 Северна комбинация: СК в 

Отепяе, ски бягане 
21.30 Ски бягане: Тур дьо ски 

във Вал ди Фиеме 10 км, 
жени 

22.00 Ски скокове: Четирите 
шанци в Бифовсхофен, 
квалификация 

23.00 Северна комбинация: СК в 
Отепяе, ски бягане 

23.30 Ски бягане: Тур дьо ски във 
Вал ди Фиеме, 10 км, жени 

7.00 Ски бягане: Тур дьо ски в 
Оберсдорф, 10 км, жени 

7.30 Ски скокове: Четирите шанци 
8.30 Ски бягане: Тур дьо ски в 

Оберсдорф 
9.45 Автомобилизъм 
10.00 Ски скокове: Четирите шанци 
11.00 Спускане с шейни: СК в Кьони-

хзее, двойки, директно 
13.30 Ски скокове: Четирите шанци 
13.45 Спускане с шейни: СК 
16.15 Тенис: ATP турнир в Бризбън 
17.15 Тенис: Купа “Хопман”, финал 

18.45 Ски алпийски дисциплини: СК 
в Загреб, слалом, жени 

19.30 Ски бягане: Тур дьо ски във 
Вал ди Фиеме 10 км, жени 

20.00 Ски бягане: Тур дьо ски във 
Вал ди Фиеме 15 км, мъже 

20.30 Ски скокове: Четирите шан-
ци в Бифовсхофен, квали-
фикация 

21.25 Новини 
21.30 Ски алпийски дисциплини: 

СК в Загреб 
22.00 Тенис: ATP турнир

10.00 Волейбол: Добруджа – Пи-
рин, мач от Суперлигата, (п)

12.00 Футбол: Берое – Ботев Плов-
див (п)

14.00 Студио “Купа на Футболната 
асоциация”

14.30 Футбол: Уест Хям Юнайтед – 
Бирмингам Сити, мач от тре-
ти кръг за Купата на Футбол-
ната асоциация, директно

16.25 Студио “Купа на Футболната 
асоциация”

17.00 Футбол: Дарби Каунти – Са-
утхямптън, мач от трети 
кръг за Купата на Футболна-
та асоциация, директно

18.55 Студио “Купа на Футбол-
ната асоциация”

19.30 Футбол: Нюкасъл Юнай-
тед – Блекбърн Роувърс, 
мач от трети кръг за Купа-
та на Футболната асоциа-
ция, директно

21.25 Студио “Купа на Футбол-
ната асоциация”

22.00 Футбол: Бърнли – Барн-
зли, мач от трети кръг за 
Купата на Футболната асо-
циация, запис

0.00 Баскетбол: Денвър Нъгетс – 
Шарлът Хорнетс, мач от НБА, 
директно

8.00 Футбол: Манчестър Сити – 
Ливърпул (п) 

10.00 “НБА Екшън”
11.00 “Легендите на бокса”
12.00 “Да скъсаш мрежата”
12.30 “Светът на Висшата лига”
13.00 Обзор на кръга в английската 

Висша лига, 3-и еп., (п)
14.00 Студио “Купа на Футболната 

асоциация”, директно
14.30 Футбол: Манчестър Юнайтед 

– Рединг, мач от трети кръг за 
Купата на Футболната асоци-
ация, директно

16.25 Студио “Купа на Футболната 
асоциация”, директно

17.00 Футбол: Челси – Нотингам 
Форест, мач от трети кръг за 
Купата на Футболната асоци-
ация, директно

18.55 Студио “Купа на Футболна-
та асоциация”, директно

19.30 Футбол: Блекпул – Арсе-
нал, мач от трети кръг за 
Купата на Футболната асо-
циация, директно

21.25 Студио “Купа на Футболна-
та асоциация”, директно

22.00 Футбол: Астън Вила – Су-
онси Сити, запис

0.00 Футбол: Манчестър Юнайтед 
– Рединг, (п)

6.00 Фитнес серии
8.00 Екстремни спортове
10.00 Стронгмен ШЛ
12.00 Звездни отбори
14.00 Безсмъртните
16.00 Стронгмен ШЛ
17.00 Звездни отбори

18.00 Ветроходство
19.00 ПРЯКО: Волейбол, Серия 

А: Тренто - Перуджа
21.00 Стронгмен Шампионска 

лига
22.00 Бойни вечери
0.00 Европейски покер тур

7.00 Тенис: ATP 2017 (п)
11.00 Футбол: Барса ТВ 115 еп. Бар-

селона - Еспаньол,  (п)
12.55 Новини 
13.00 Футбол: Руска Премиер лига 

20 кръг Обзор (п)
13.30 Тенис: ATP 250 Махаращра 

2018 Марин Чилич срещу 
Жил Симон, първи полуфи-
нален мач На живо

15.35 Тенис: ATP 250 Махаращра 
2018 Беноа Пер срещу Кевин 
Андерсон, втори полуфина-
лен мач На живо

17.40 Trans World Sport
18.45 Футбол: Барса ТВ 24 еп. 

“Хавиер Масчерано”,  (п)
19.15 Баскетбол: Еврокупа Гран 

Канария - Алба Берлин (п)
21.00 Футбол: Холандска Ереди-

визи (п)
22.00 Футбол: Барса ТВ 145 еп. 

Селта Виго - Барселона, За-
пис

0.00 Тенис: “ATP WT Uncovered” 1 
еп.  (п)

0.30 Тенис: ATP 250 Махаращра 
2018 Чилич срещу Симон,  (п)

9.00 Футбол: Транмиър Роувърс/
Саутпорт – Тотнъм Хотспър,  
(п)

11.00 Дартс: СП, 16 ден, (п)
14.00 Студио “Купа на Футболната 

асоциация”, директно
14.30 Футбол: Борнемут – Брайтън 

& Хоув Албиън, мач за Купа-
та на Футболната асоциация, 
директно

16.25 Студио “Купа на Футболната 
асоциация”, директно

17.00 Футбол: Евертън – Линкълн 
Сити, мач от трети кръг за Ку-
пата на Футболната асоциа-

ция, директно
18.55 Студио “Купа на Футболна-

та асоциация”, директно
19.30 Футбол: Бристъл Сити – 

Хъдърсфийлд Таун, мач 
от трети кръг за Купата на 
Футболната асоциация, 
директно

21.25 Студио “Купа на Футболна-
та асоциация”, директно

22.00 “Новините на Нова Спорт”
22.15 Футбол: Кристъл Палас – 

Гримзби Таун,  запис
0.15 Професионална борба: “Пър-

вична сила”

bTV Нова Тв БЪЛГаРИЯ оН ЕЪР

ДИЕМаbTV ЕКШЪН

Нова СПоРТ

РИНГ Тв

ЕвРоСПоРТ 1

ЕвРоСПоРТ 2

СКаТ

КаНаЛ 3

Септември 2008-ма година. 
Световната икономическа кри-
за започва, но в САЩ още не 
предполагат каква катастрофа 
се очаква. В същото време гру-
па топ мениджъри от Уолстрийт 
търсят рецепта за спасение... 
Сътрудник на една от големите 
инвестиционни банки, с помощта на нова програма за анализи, 
получава апокалиптична прогноза – акциите ще пад-
нат, търговията ще рухне, а банките ще загубят всич-
ко! Информацията е потвърдена и от най-добрите 
аналитици в банката – крахът е неминуем. Нужни са 
спешни решения – предстои нощ, в която няма пре-
дел на риска.

2045

БНТ 1

ДИЕМа СПоРТ 2

ДИЕМа СПоРТ

Предел на риска

6.10 Винету игрален филм (2 еп.)
8.00 Пътеки седмично предаване 

с водеща Деница Атанасова-
Гергова

8.30 По света и у нас
9.00 Денят започва с Георги Любе-

нов публицистично предава-
не

11.00 Туризъм.бг (п)
12.00 По света и у нас
12.30 Бразди предаване за земеде-

лие
13.00 Иде нашенската музика с Да-

ниел Спасов и Милен Иванов 
предаване за фолклор 

14.00 Вяра и общество с Горан Бла-
гоев предаване за религия и 
култура

15.00 Винету игрален филм (3, по-
следен еп./(12) 

17.10 Шоуто на Греъм Нортън с 
участието на Хю Джакман, 
Зендея, Суран Джоунс, Зак 
Ефрон(п)(12)

18.10 Извън играта развлекател-
но предаване с водеща Люба 
Пашова

19.00 Какъв ще бъде краят на 
света документален филм 
(САЩ, 2011г./, режисьор 
Ричард Макс, с участието 
на Самюъл Джаксън

19.45 Лека нощ, деца! 
20.00 По света и у нас
20.30 Спортни новини 
20.45 Предел на риска игрален 

филм (САЩ, 2011г./, режи-
сьор Джей.Си.Чандър, в 
ролите: Джеръми Айрънс, 
Кевин Спейси

22.35 По света и у нас
22.50 Студио “Х”: Езерният 

град игрален филм (САЩ, 
2008г./, режисьори: Хън-
тър Хил и Пери Мур, в ро-
лите: Сиси Спейсек, Джей-
сън Дейвис, Джак Уебър и 
др.

0.25 Ястребът умира игрален 
филм (САЩ, 2006г./, в роли-
те: Пол Джиамати, Мишел 
Уилямс, Робърт Уиздъм и 
др.(12)

2.10 Изгори след прочитане игра-
лен филм (п)(12) 

4.00 Бразди (п)

7.00 „Пожарникарите от Чикаго” – 
сериен филм, сезон 5

8.00 „Събуди се” – предаване 
11.00 „Съдебен спор” – предаване 

на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
12.50 „Бейб в града” – с уч. на Ма-

гда Шубански, Джеймс Кро-
муел, Мери Стейн

14.50 „Железният Уил” – с уч. на 
Макензи Остин, Кевин Спей-
си, Брайън Кокс.

17.00 „Съдби на кръстопът” – пре-
даване на NOVA

17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 
“Златната топка” 

18.00 „Ничия земя” – предаване
19.00 Новините на NOVA
19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 „Али Баба и четиридесет-

те разбойници” – с уч. на 
Жерар Жюно, Лейла Бехти, 
Мишел Берние, първа част

22.00 „Тор: Богът на гръмотеви-
ците” – с уч. на Крис Хем-
суърт, Антъни Хопкинс, На-
тали Портман, Том Хидълс-
тън

0.15 „Бейб в града” – с уч. на Ма-
гда Шубански, Джеймс Кро-
муел (п)

2.15 „Всемогъщият Ейвън” – с уч. 
на Стив Карел, Лорън Греъм, 
Джон Гудман, Морган Фрий-
ман и др. (п)

7.00 „Двама мъже и половина” – 
сериал, с.10

8.00 „Тази събота и неделя” 
11.00 „Cool…T” 
12.00 bTV Новините 
12.30 „Мутра по заместване” – се-

риал, с.4
13.00 „Модна къща “Версаче” – би-

ографичен, драма (Канада, 
2013) 

15.00 „НепознатиТЕ: Емил Чакъров” 
16.00 „Мармалад” – токшоу
18.00 „Новините на годината” 
19.00 bTV Новините 
19.30 bTV Репортерите 
20.00 Мегахит: “Маями Вайс” - 

екшън, трилър, кримина-
лен (САЩ, Германия, Па-
рагвай, Уругвай, 2006),  
актьори - Колин Фарел, 
Джейми Фокс

22.10 Мегахит: “Арго” - драма, 
трилър (САЩ, 2012), ра-
ктьори – Бен Афлек, Бра-
йън Кранстън, Алън Ар-
кин, Джон Гудман

0.30 „Рок завинаги” – мюзикъл, 
комедия (САЩ, 2012), ак-
тьори - Джулиян Хоф, Дако-
та Сейдж Грант, Матю Ръш 
Съливан, Диего Бонета, Ръ-
сел Бранд, Алек Болдуин, Том 
Круз, Мери Джей Блайдж, 
Пол Джиамати, Катрин Зита-
Джоунс

2.40 “НепознатиТЕ: Емил Чакъров” 

7.30 Истината за кражбите в 
мола – филм

8.30 Авиошоу с Александър 
Богоявленски (п)

9.00 VIB (Very Important 
Bulgarians)  (п)

9.30 Пътеводител на здраво-
словната храна – филм

10.30 Фамилно – токшоу с Деля-
на Маринова 

12.30 Новините ON AIR
13.15 Живот в лъжа – сериал, 

политическа драма (п)
14.15 Черни коне – сериал, дра-

ма (п)
15.00 Характери – неизвестни-

те изповеди на известни-
те, автор: Биляна Митева

15.30 Новините ON AIR
16.00 Авиошоу с Александър 

Богоявленски 
16.30 Q&A – отговори на важни-

те въпроси от политиката 
с Клара Маринова

17.30 Брюксел 1 – предаване 
за Европа и гражданите с 
Милена Милотинова 

18.30 Новините ON AIR
19.00 Опорни хора – изпове-

дите на значимите за 
обществото пред Гани-
ела Ангелова

20.00 Живот в лъжа – сериал, 
политическа драма

21.00 Втори в листата – поли-
тически сериал

21.30 Новините ON AIR
22.00 Мъже в сянка – сериал, 

политическа драма
23.00 Облаците на Силс Ма-

рия – драма, Франция, 
Германия, Швейцария, 
2014 г.; в ролите: Жули-
ет Бинош, Кристен Стю-
арт

1.15 Кино – поредица на DW
1.30 Новините ON AIR (п) 
2.00 Опорни хора – изповеди-

те на значимите за обще-
ството пред Ганиела Анге-
лова (п)

3.00 Новините ON AIR (п)
3.30 Операция: История - пре-

даване с Росен Петров (п)
4.30 Характери (п)
5.00 Новините ON AIR (п)

8.15 Извън играта 
9.00 Аз съм… 
9.10 СК по ски-алпийски 

дисциплини: гигант-
ски слалом (мъже) 

11.30 СК по ски-алпийски 
дисциплини

12.00 Дуелът на братята - 
историята на “Ади-
дас” и “Пума” игра-
лен филм 

13.55 Спортни новини 
14.00 СК по сноуборд: па-

ралелен гигантски 
слалом 

15.15 Световно клубно 
първенство по фут-
бол: финал 

17.15 С Варна в сърцето 
док. филм за олим-
пийския шампион 

по бокс Ивайло Ма-
ринов

17.55 Баскетбол: Левски 
Лукойл - Балкан 
- среща от Наци-
оналната баскет-
болна лига пряко

20.00 СК по сноуборд: 
сноубордкрос 

21.25 Спортни новини 
21.35 СК по ски-алпий-

ски дисциплини
22.00 Извън играта 
22.45 Поздрави от брега 

игрален филм
0.40 Спортни новини 
0.50 Баскетбол: Левски 

Лукойл - Балкан - 
среща от Национал-
ната баскетболна 
лига

6.10 „Камиони по леда” – 
риалити, сезон 6

7.00 „Топ Гиър” – предава-
не за автомобили, се-
зон 24, 3 еп.а

10.50 „Превратът” – три-
лър с уч. на Оуен Уил-
сън, Лейк Бел, Пиърс 
Броснан, Стерлинг 
Джеринс, Спенсър 
Гарет, Клеър Джар и 
др. (п)

13.00 „Национална лота-
рия” (п)

13.30 „Щурите съседи” – 
сериал, сезон 2 

14.50 „Да се посмеем” 
15.30 „Пророчеството” – 

трилър с уч. на Никъ-
лъс Кейдж, Чандлър 
Кантърбъри, Роуз 
Бърн, Лара Робин-
сън, Бен Менделсон 
и др.

18.00 „7 секунди” – ек-
шън-трилър с уч. 
на Уесли Снайпс, 
Тамзин Аутуйет, 
Доби Опарей, Пити-
Лий Уилсън, Джор-
дина Райланс и др.

20.00 „От глупав по-глу-
пав: Завръщането” 
– комедия с уч. на 
Джим Кери, Джеф 
Даниълс, Катлийн 
Търнър, Роб Ригъл, 
Лори Холдън

22.20 „Съдебен заседа-
тел” – трилър с уч. 
на Деми Мур, Алек 
Болдуин, Джоузеф 
Гордън-Левит, Ан 
Хейш, Джеймс Ган-
долфини, Линд-
зи Кроус, Тони Ло 
Бианко, Майкъл 
Константийн, Мат 
Крейвън и др.

1.00 Еротичен 

6.00 „Аватар: Легенда за 
Анк” - анимация

8.00 „Луцифер” – сериал
11.00 „Мордекай” - ек-

шън, комедия 
(САЩ, 2015), актьо-
ри - Оливия Мън, 
Майкъл Бирни, 
Оливър Плат, Джеф 
Голдблум, Пол Бета-
ни

13.15 „Студена зона” – ек-
шън (САЩ, 2017), 
режисьор – Джон 
Макарти, актьори 
– Мартин Куминс, 
Кристен Робек и др.

15.00 „Кости” – сериал 
17.00 „Дивата муха”
17.30 „МИСИЯ МОЯТ 

ДОМ” 
18.00 „4х4” – автомобил-

но предаване
19.00 „Смотаняци” – 

комедия (САЩ, 
1991),режисьор - 
Джим Ейбръхамс, 
актьори – Чарли 
Шийн, Кари Елу-
ис, Валерия Голи-
но и др.

21.00 bTV Новините – 
централна еми-
сия

21.45 bTV Репортерите
22.00 Премиера: “Въл-

ната” - трилър, ек-
шън, драма (Нор-
вегия, 2015), ак-
тьори - Кристо-
фер Йонер, Ени 
Дал Торп, Томас 
Бо Ларсен

0.00 „Денят, в който зе-
мята спря” – фан-
тастика (САЩ, 
2008), актьори – 
Киану Рийвс, Дже-
нифър Конъли

2.00 „Луцифер” – сериал

8.30 По света и у нас 
9.00 TrendY младежко 

лайфстайл предаване 
9.30 №1 Туризмът: Варна 

- световната балетна 
сцена док. филм (БНТ 2 
Варна(п) 

10.00 Рецепта за култура то-
кшоу с Юрий Дачев (п) 

11.00 История.bg (п) 
12.00 По света и у нас 
12.30 Часът на зрителите (п) 
13.00 Златни ръце (БНТ 2 Ва-

рна) 
13.10 Олтарите на България 

(БНТ 2 Благоевград) 
13.20 Време за път тв сериен 

филм (3 и 4 серия) 
15.30 Туризъм.бг 
16.30 Денят започва 
18.30 Добър ден с БНТ 2 (п) 
19.30 Младите иноватори 

документална поре-
дица за иновации и 
нови технологии (п) 

20.00 По света и у нас 
20.30 Спортни новини 
20.45 Концерт на Теодо-

сий Спасов и Влатко 
Стефановски (БНТ 2 
Пловдив) 

22.00 Пътят към върха тв 
филм (2007 г./, в ро-
лите: Бистра Тупаро-
ва, Йоан Карамфи-
лов, Вълчо Камара-
шев

23.00 По света и у нас 
23.15 Магията на танца - 

празничен новогоди-
шен концерт на Фести-
валния симфоничен 
оркестър с диригент 
Емил Табаков и солист 
Патрик Галоа (флейта) 
(запис) 

0.45 Рецепта за култура то-
кшоу с Юрий Дачев (п) 

1.45 Репетиция (БНТ 2 
Русе(п)

7.00 “Имате думата” 8.00 “Де-
нят на живо” 9.00 “Пулс”   9.30 
“Социална мрежа” 10.00 “Ин-
тервю” с Наделина Анева (п) 
10.45   11.00 “Пясъчен часов-
ник: България 2018” – об-
зор (п) 12.00 “Вечните пес-
ни” 12.45 “Букмейкър – ана-
лизи и коментари” 13.00 НО-
ВИНИ 13.30 “Пътят на копри-
ната” – док.филм за Грузия 
14.00 НОВИНИ 14.15 “Парче-

та от реалността” 15.00 НО-
ВИНИ 15.15 “Имате думата” 
16.00 НОВИНИ 16.15 “Интер-
вю”  (п) 17.00 “Офанзива” с 
Любо Огнянов 19.00 НОВИ-
НИ 19.30 “Парламентът на 
фокус” 20.00 НОВИНИ 20.15 
“Имате думата” 21.00 НОВИ-
НИ 21.15 “Спорт в обектива” 
22.00 НОВИНИ 22.15 “Интер-
вю” 23.00 НОВИНИ 23.15 “Оф-
анзива” с Любо Огнянов(п)

8.00 Ранни вести 10.15 НО-
ВИНИ 10.30 “Телевизио-
нен форум”12.30 НОВИ-
НИ 12.45 “Ако зажалиш...” – 
стари градски песни с Бо-
ни Милчева 14.15 Полити-
чески обзор 15.25 “През 
планини и морета“ 16.00 
“Облаче ле бяло” - преда-
ване за българите в чуж-
бина (п) 17.00 “Изгнаници 
клети …” Патриотична ми-

сия в Армения – 2ра част  
17.30 Новини 17.45 Полити-
чески обзор 18.30 “Още ме 
има...” док.филм - 5-та част  
19.30 Новини 19.50 Другата 
история (архив (  20.00 “От 
българско, по- българско” 
22.30 Новини 23.00 “Телеви-
зионен форум” с водещ Сте-
фан Солаков п)) 1.00 Нови-
ни 1.30 “Карай да върви, то-
ва е блус” 

Max SporT 1

БНТ 1

БНТ  3 БНТ 4

С политическо послание

с роля в
телевизионен

филм за
Брекзит
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ЕКРАН 30-31

Бенедикт
позира с

почитател,
облякъл се
като героя
му доктор
Стрейндж.

СНИМКИ:

РОЙТЕРС

Популярният актьор
Бенедикт Къмбърбач
участва в телевизио-
нен филм за Брек-

зит, който ще бъде излъчен
от “Ченъл 4” на 7 януари, съ-
общи Франс прес. Това е съ-
щият ден, в който се възоб-
новява парламентарната
дейност във Великобритания
след коледните и новогодиш-
ните празници.

Сценарият на филма “Брек-
зит - нецивилизованата вой-
на” е написан от Джеймс
Греъм. Излъчването на теле-
визионната продукция ще е в
навечерието на съдбоносни
дебати и гласуване относно
бъдещето на страната във
връзка с Брекзит.

Известен с ролята си на
Шерлок Холмс в телевизион-
ната поредица на Би Би Си,
в новия телевизионен филм
Къмбърбач влиза в образа
на Доминик Къминг - ръково-
дител на кампанията в полза
на Брекзит преди референду-
ма от 2016 година.

Малко преди про-
веждането на
допитването
Къмбърбач

твърдо застана на позицията
Великобритания да не напус-
ка ЕС. Тогава той призова
сънародниците си да гласу-
ват срещу Брекзит. Но при
проведения референдум 52%
от британците дадоха гласа
си за напускането на ЕС.

“Приех предизвикателство-
то да се превъплътя в няко-
го, който е много по-разли-
чен от мен в много отноше-
ния. Беше ми интересно да
погледна на света през него-
вите очи”, обясни Къмбър-
бач.

42-годишният актьор има

наградите на БАФТА (Бри-
танската академия за филмо-
во и телевизионно изкуство).

През 2005 г., докато
работи по минисе-
риал по книги на
Уилям Голдинг в

Южна Африка, преживява
най-големия си кошмар. То-
гава е в Сейнт Лусия, където
заедно с двама свои прияте-
ли се учи да се гмурка. На
връщане към хотела се пука
една от гумите на колата им.
Актьорът и приятелите му
слизат, за да я сменят, но
изведнъж срещу тях като че
ли от нищото излизат въоръ-
жени мъже.

“Казаха ни: “Поставете ръ-
цете си на главата, не ни
гледайте”, докато ни пре-
търсваха за наркотици, пари,
оръжия. След това ни качиха
в колата си”, разказва за
ужаса след време Бенедикт.
Похитителите държат цял
ден него и приятелите му в
плен. Когато най-накрая спи-
рат колата, Къмбърбач за-
почва да говори с нападате-
лите и да ги накара да го ос-
вободят, докато го влачат
към багажника.

“Убеждавах ги да ме остав-
ят навън. Ако ме пъхнете въ-
тре, не само липсата на въз-
дух, а и малкото простран-
ство ще ми повлияе. Опитах
се да им обясня: Ще умра,
най-вероятно ще получа
удар, а това ще създаде про-
блем на вас самите. Ще съм
мъртъв англичанин във ваша-
та кола. Това не е хубаво”,
разказва актьорът.

Накрая освобождават и не-
го, и приятелите му. “Това ме
научи, че идваш на този свят
и си отиваш от него сам. На-
кара ме да искам да живея
един по-обикновен живот.”

таланта, характерния поглед
и харизмата да бъде светов-
на звезда и да се справи до-
ри с най-трудната задача. И
е навсякъде в последно вре-
ме. Доста успешно се изявя-
ва на сцена в най-добрите
лондонски театри, “Шерлок” -
сериалът, в който той изпъл-
нява главната роля на зна-
менития детектив на сър Ар-
тър Конан Дойл, спечели
одобрението на критиката и
на зрителите, често е зве-
здата във високобюджетни
блокбастъри, а освен това е
с ключова роля на герой от
вселената на “Марвъл”.

Той е роден на 19 юли
1976 г. в Лондон в семей-

ството на актьори. Още от
малък започва да проявява
артистичния си талант. Учас-
тва в куп училищни пиеси,
като дебютът му е 12-годи-
шен в “Сън в лятна нощ” на
Шекспир. Малко след това
учителят му Мартин Тайръл
му казва, че е най-добрият
ученик актьор, с когото няко-
га е работил.

Бенедикт пропуска
една година в коле-
жа и е доброволец
като учител по ан-

глийски в тибетски манастир.
След завръщането си оттам
започва обучението си в уни-

верситета в Манчестър със
специалност “Драма”, а след
това продължава в Лондон-
ската академия по музикал-
ни и драматични изкуства, от
която се дипломира като ма-
гистър.

Първата му главна роля в
театъра е през 2001 г., а в
телевизията признанието ид-
ва няколко години по-късно.

Той е харесан да изиграе
главната роля в биографич-
ния филм “Хокинг”. За да е
максимално автентична игра-
та му, на няколко пъти се
среща с гениалния учен Сти-
вън Хокинг, за да обсъдят
лентата. За перфектната си
игра печели номинация за

Бенедикт
Къмбърбач
(в средата)
като Доми-
ник Къ-
минг - ръ-
ководител
на кампа-
нията в по-
лза на
Брекзит
преди ре-
ферендума
от 2016 г.
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Иван и жена му в леглото. Тя
ласкаво:

- Ох, какъв си ми сладичък!
Направо ми иде да те схрускам!

- Само за плюскане мислиш
ти!

*****
След секс Йордан пита жена

си:
- Мила, знаеш ли кой е напи-

сал “Кама Сутра”?
- Не, но знам кой не я е чел!

Иван пише в гугъл:
- Как да разпознаем жената

вещица?
И в този момент от кухнята се

чува недоволният глас на жена
му:

- А да попиташ нормално не
можеш ли?

*****
- Аз правя страшно много па-

ри! - Йордан, работник в печат-
ницата на БНБ.

*****
Иванчо на разходка из парка

с майка си:
- Мамо, виж, гълъб! Имаш ли

хляб?
- Нямам. Яж го така!

*****
- Иванчо, къде е брат ти?
- В хладилника.
- Ти луд ли си, ще му стане

студено.
- Няма. Затворил съм вратата.

*****
Иванка хранела мъжа си само

с боб - нямали пари за други
продукти. Един ден гледа мъжа
си в близката река, потопен до
кръста, потен и зачервен от на-
пъване.

- Какво правиш?
- Не мога повече да ям боб.

Иска ми се риба.
- А стръвта къде ти е?
- Аз не мисля да я ловя, мис-

ля да я гърмя!
*****

Бъдещите именици Иван и
Йордан стоят в бара и си говор-
ят:

– При мен нещата някак по-
тръгнаха, всяка вечер на свещи.
- казва Иван.

– Плюс хубаво вино и красива
жена?

– Не бе, хемороиди имам.
*****

Бай Иван среща младата ком-
шийка във входа на блока:

- Г-це, блокирали сте ме!
- Възможно е... Как ви е про-

филът?
- Разкарай си колата да изля-

за, ма!
*****

Иван и жена му Костадинка

били на разходка в гората, кога-
то съзрели кладенец, на който
пишело “Кладенец на желания-
та”.

Любопитната Костадинка се
надвесила над него, за да види
какво има там и не щеш ли,
паднала в него.

А Иван си помислил:
- Брей, много бързо изпълня-

ва желанията тоя кладенец!
*****

Из раговор в семейство Йор-
данови:

- Мило, отслабнала съм с 2
килограма. Личи ли си?

Той:
- Ти ще забележиш ли, ако

откъсна 2 страници от “Под иго-
то”?!

*****
Иванчо пита баща си:
- Тате,осиновен ли съм?
- Да бе, от всички баш тебе

ще изберем.
*****

- Сине, трябва да ти го кажем
- ти си осиновен.

- Знаех си! Искам да се за-
позная с биологичните си роди-
тели. - викнал Иванчо.

- Ние сме биологичните ти ро-
дители. Но осиновителите при-
стигат след половин час, събери
си нещата.

*****
Блондинката Йорданка влиза

в магазин за техника:
- Дойдох да си купя телефон.
- Модел?
- Ооо, нее... но, благодаря за

комплимента!
*****

- Мамо, познай къде съм! - пи-
та Иванчо по телефона.

- Сега не мога, звънни ми по-
късно.

- Няма как да стане. Имам
право само на едно обаждане.

*****
Йордан се хвали на приятели-

те си:
- Купих си нов антирадар! На

триста метра от катаджията за-
почва да предупреждава: “Вади
парите... Вади парите.”

*****
Синко, искам да те питам не-

що...
- Не, не съм гей, мамо - отвър-

нал Данчо.
- Как разбра, че ще те питам

това!?
- Женска интуиция.

*****
Иван с 25-годишен брак раз-

казва на приятелите си:
- Разделихме се по взаимно

съгласие.
- Как така? - попитали те.
- Ами тя ме изгони и аз се съ-

гласих!
*****

- Данке, къде работиш?
- На летището, мия пода.
- За какво ти е тази гадна ра-

бота? Напусни.
- Да,бе! И да си тръгна ей та-

ка от авиацията?!
*****

Иван и Йордан си говорят:
- Знаеш ли, че според стати-

стиката 30% от жените изневе-
ряват на мъжете си?

- Статистика, статистика. За
какво ми е на мен тази статис-
тика?! Дай ми имена, адреси,
телефони!

*****
Ден преди имения си ден

Йордан се подготвя за празни-
ка:

– Ало, моргата ли е?
– Да, господине. Какво можем

да направим за вас?
– Искам да запазя маса за

двама.
*****

97-годишният бай Иван влиза
при доктора:

- Докторе, искам да си прове-
ря здравето!

Йордан пита:
- У някого да има нещо за
ядене, че у нас всичко е за утре

�След щуро празнуванена Ивановден именикътсе промъква многотихо в ранни зори и лягапод завивките.Съскащ глас:- Ти си пиян!- Е, как разбра, бе!- Ти живееш в съседнияапартамент!
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- Влизай, дядо. Вече виждам,
че имаш напреднала склероза и
диабет!

- Как разбра бе, докторе?
- Ципът ти е отворен, а край

него летят пчели!
*****

- Мамо, ще ми направиш ли
палачинки?

- Иванчо, чакай сега да ти
обясня. Това, че спя с баща ти,
не ти дава право да ми викаш
мамо!

- Ами тогава как да ти викам?
- Може и на име, чичо Данчо.

*****
Бившят месар Йордан решил

да си смени професията и ста-
нал акушер. При първото изра-
ждане слага бебето на везните
и се обръща към родилката:

- Три килограма и двеста гра-
ма. Толкова ли да остане?

*****
В навечерието на имения си

ден Иван се обажда на радио
“Ереван”, за да се поздрави:

- Слушам ви, на линия сте?!
- Алоо, може ли да ми пусне-

те песента “Докторе, докторе”?
- Може! А направление имате

ли?
*****

- Скъпи, а какво ще се случи,
ако ти случайно разбереш, че
съм ти изневерила? - пита Ваня.

- Надявам се да не разбера!
- И аз се надявам!

*****
- Какво се е случило? - попи-

та Спящата красавица.
- Една вещица ви прокле

преди 100 години и оттогава
спите.

- Кой ме събуди? Вие принц
ли сте?

- Не. Аз съм Иван от един от
телекомуникационните операто-
ри и искам да ви запозная с на-
шите нови абонаментни плано-
ве.

Людмила Живкова
унищожава касети
и документи дни
преди смъртта си
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Bероятно звучи абсурдно, но
причината за смъртта на
Людмила Живкова може да
се определи едновременно

като убийство и самоубийство.
Във всеки случай тя не беше есте-

ствена, вследствие на стари травми,
заболяване или преумора, а насил-
ствена - в резултат на безапелацион-
ната заповед на Кремъл да се сложи
край на ролята, която играеше Люд-
мила в политическия живот на Бъл-
гария. Тази заповед обаче не може-
ше да постигне търсения ефект, ако
липсваше сервилното послушание,
бих казал дори - ако го нямаше па-
ническото решение на Тодор Живков
да се впише в московския сценарий
срещу дъщеря си. Затова, ако тряб-
ва да отговорим честно и с ръка на
сърцето на въпроса

дали все пак всичко не
тръгна от Москва, ще кажа
- няма никакво съмнение
Людмила Живкова си отиде като

дъщеря на Тодор Живков, но не и
като председател на Комитета за
култура. След намесата на Кремъл
тя беше уволнена от собствения си
баща, който я принуди да се прави
на болна в Боровец, да приеме от-
страняването си от обществено-по-
литическия живот на страната като
залог за личното му оцеляване. Това
на практика беше моралното убий-
ство на тази млада жена. Самоубий-
ството с таблетките “Дормопан” бе-
ше израз не само на нейното отчая-
ние, но и на протеста є срещу чуж-
дия диктат и предателството на ба-
ща є. Тя прибягна до тази крайна
мярка, за да разберат всички и на-
всякъде, че Ода на радостта в зала 1
на НДК няма да има и на нейно мя-
сто като при опело на 1300-годишни-
ната ще звучи реквием.

Съветският натиск срещу полити-
ката на Людмила и планираните за
есента тържества за юбилея на бъл-
гарската държава се засилва след
посещението є в Мексико през март
1981 г. На Петър Младенов бе възло-
жена задачата да провери как ще
реагира Тодор Живков, ако се посег-
не на някои от хората, които най-ак-
тивно са помагали на дъщеря му в
провеждането на националистиче-
ската политика, отъждествявана от
Москва с честването на юбилея. Из-
борът пада на моя милост и това е
логично - честванията започнаха на
изключително високо равнище имен-
но в Мексико. Петър Младенов орга-
низира завеждането на дело срещу
мен за извършен преразход. Людми-
ла, естествено, с нищо не показа
колко е разочарована от провинилия
се посланик и свой приближен. Вме-
сто това тя ми даде да разбера, че

знае какво се върши и
говори против нея
Тя много точно и без двоумение

веднага оцени кой стои зад тази про-
вокация и срещу кого е насочена.
Тогава Тодор Живков послуша дъще-
ря си и публично ме защити. Нещо
повече - той отправи и недвусмисле-
на заплаха срещу неназования из-
вършител. Неназован, но известен
на всички - Петър Младенов - съвет-
ската маша в България. Този случай
убеждава Москва, че е необходима
по-твърда намеса.

Събитията след посещението на
бившия президент на Мексико Луис
Ечеверия и предупреждението на
Тодор Живков към Петър Младенов
се развиват, както се казва, с главо-
ломна бързина. През юни тогавашни-

отхвърля с възмущение
капитулацията на баща си
и влиза в остър конфликт

с него. Забележете - с него, а не със
своето близко обкръжение. Тя си да-
ва сметка за наложеното предател-
ство на собствения си баща и опас-
ността, пред която е изправена, като
пред дълбока пропаст. Затваря се в
себе си, изпада в депресия или по-
скоро в онова състояние, с което се
представи в Мексико. В отчаянието
си Людмила посещава и Ванга, пред
която разкрива разочарованието и
гнева си. В такъв момент

тя се нахвърля на книгите
на Живков, подарявани на
пророчицата, и ги изгаря

в нейната камина. А когато започва да
подготвя оттеглянето си от живота
пак с огън унищожава яростно и ме-
тодично всички документи, записки,
снимки, свързани с нейната дейност.
Тя вече знае, че няма да има търже-
ство в зала 1 на НДК. Вижда рухна-
лата си мечта, проваления смисъл на
живота си. И когато се уверява, че
нищо съществено не е пропуснала,
предприема последното си пътуване
до София на 20 юли 1981 г.

Когато пиша за реакцията на Люд-
мила, след като баща є я уведомява
за нейното уволнение, искам да ци-
тирам и онези няколко изречения,
които Мурджев няма как да си из-
мисли:

“В началото на юли тя предприе
действия, които бяха лоша поличба
за нас, но явно не за мъжа є и баща
є. Взе да унищожава всекидневно
много материали, касети и други не-
ща. Изпрати децата на море. Търсе-
ше усамотение и все вършеше нещо
скрито и беше припряна.

Престана да ходи на работа.
Бе обявено, че е в отпуск
Не знам кой бе взел решение да

отиде на почивка в Боровец. На по-
чивка с лечение. Не се противеше
вече на лекари и медицински сестри.
Видимо се беше предала. Личеше,
че всичко є е безразлично... Един-
ственото изречение, което ми каза
през това време, беше: “Всичко вече
е свършено, Мурджев! Нищо няма
смисъл!”.

Очевидно е, че в течение на ня-
колко седмици нещо е станало с
Людмила, което я изважда от физи-
ческо и душевно равновесие. Повта-
рям дълбокото си убеждение, че
причината да изрече ВСИЧКО ВЕЧЕ
Е СВЪРШЕНО и НИЩО НЯМА СМИ-
СЪЛ е следствие от отстраняването
є от работа и отменянето на търже-
ствата.

13-вековният юбилей на България
е основната причина за смъртта на
Людмила Живкова. Нейната неумор-
на дейност за неговото честване вбе-
сява Кремъл. Интересно е, че почти
всички, които пишат за онова време
и особено за смъртта на Людмила
Живкова, споменават мимоходом по-
следното є посещение в Мексико -
тази страна, която направи реверанс
на малка България и отдаде почит
на древната є култура. Точно съби-
тията в Мексико стават причина за
натиска срещу Людмила. Защо всич-
ки, които пишат за Людмила, пропу-
скат Мексико и нейното посещение в
тази страна? Отговорът според мен
се крие в една крилата фраза на
Иван Славков, отнасяща се до Мур-
джев, но валидна за много хора:
“Тежко на тази държава, на която
слугите пишат историята”.

Людмила Живкова при визитата си в Мексико през 1981 г. - оттам започват търже-
ствата за 1300-годишнината на България, каквито трябвало да има по цял свят.

ят съветски посланик в София Толу-
беев (ако съм запомнил правилно
името му) звъни на Тодор Живков, за
да му съобщи новината, че Кремъл
изпровожда свой отговорен и пълно-
мощен представител, който да обсъ-
ди с него много важни въпроси на
двустранните отношения. Този пред-
ставител от ранга на Черненко, а за-
що не и на Андропов, пристига в Со-
фия без шум и без информация за
медиите. В присъствието на посла-
ник Толубеев този височайш гост се
държи не като гост, а като помеш-
чик. Привиква Тодор Живков в съвет-
ското посолство или го посещава в
ЦК на БКП и го уведомява за дълбо-
кото недоумение и недоволство на
съветското партийно ръководство от
националистическите прояви, свър-
зани с 1300-годишнината на Бълга-
рия. Дава му да разбере, че Москва
няма повече да търпи тържества ка-
то това в Мексико и нещо подобно в
самата България. Не съм присъствал
на тази среща, характерна за бълга-
ро-съветските отношения по онова
време, но в разсъжденията си се

подчинявам на опита и логиката.
Съветските представители внуша-

ват на Тодор Живков, че

дъщеря му Людмила
трябва незабавно

да бъде освободена от поста председа-
тел на Комитета за култура и член
на Политбюро на ЦК на БКП. По тях-
но мнение това не е необходимо да
се оповестява през самата 1981 г.
На първо време е достатъчно да се
акцентира върху здравословните є
проблеми, да се използва “разболя-
ването” на Людмила в Мексико като
претекст за слизането є от политиче-
ската сцена. В противен случай...
Емисарите на Кремъл са обяснили
какво ще му се случи, ако реши да
не се съобразява с направените
“препоръки”. Тодор Живков прекланя
глава. На този етап няма полезен
алтернативен ход.

Каква е била реакцията на Людми-
ла, когато Тодор Живков є съобща-
ва, че другарите в Кремъл са я увол-
нили? Познавайки характера є, сигу-
рен съм, че тя

Има много версии за причината за
смъртта на Людмила Живкова. Офи-
циалното твърдение е, че тя е почи-
нала от естествена смърт в резултат
на влошено здравословно състояние.
Дали обаче това е така, дали на тази
“естествена” смърт не е помогнато.

Предлагаме ви версията за смърт-

та на дъщерята на Първия, която за-
щитава един от нейните съратници и
дългогодишен посланик на България
в Мексико - Богомил Герасимов. Тя е
убийство или самоубийство.

Текстът е откъс от книгата му “Ди-
пломация в зоната на кактуса”, изда-
дена от КК “Труд”.
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ПРЕДЛАГАМЕ ВИ УЧАсТИЕ В ПРИЛОЖЕНИЕТО TV media Релакс  
 на атрактивна цена

РЕКЛАМА В ПРИЛОЖЕНИЕТО*

РЕКЛАМА В    НА ПОСЛЕДНА        НА ВЪТРЕШНА
ПРИЛОЖЕНИЕТО*       СТРАНИЦА             СТРАНИЦА

ЦЯЛА СТРАНИЦА    1 300 лв.     1 000 лв.
Размер 254 мм х 342 мм
(6 колони х 342 мм)

ПОЛОВИН СТРАНИЦА    650 лв.                  500 лв.
Размер 254 мм х 171 мм
(6 колони х 171 мм)

** Отстъпки за повече от едно участия – по договаряне*

Размер 25,4 х 34,2 см

Хартия – вестникарска

Ушито с телчета

Обем – 24 стр.

Разпространение – 
безплатно с тиража на 
вестник “24 часа”

Тираж 98 300

пРоДУКтоВо позициониРане В ГаСтРоГУРУ
в специалните рецепти на толик

ЦЕНА: .................................................................1 лв./кмм

Представяне на рецепти с продуктово позициониране

ПРИМЕРНИ ФОРМАТИ:

100 кмм (83 мм х 50 мм) ...................................... 100 лв.

200 кмм (83 мм х 100 мм) .................................... 200 лв.

300 кмм (126 мм х 100 мм) ...................................300 лв.

Възможни са различни от посочените размери и формати.

1 колона - 40 мм 2 колони - 83 мм 3 колони - 126 мм 4 колони - 168 мм 5 колони - 211 мм 6 колони - 254 мм

Ширина на колоните на вестник “24 часа”

КАРЕ 40 мм х 40 мм /  Цена - 40 лв.

КАРЕ 83 мм х 83 мм /  Цена - 166 лв.

РеКлама на СтРаниците С КРЪСтоСлоВиците

Ден на излизане: всяка събота
Краен срок за заявки: сряда до 10.00 ч.

Комисиона за рекламна агенция: 15 %

Цените са без ДДС

ЗА ПОЧИВКА И ЗАБАВЛЕНИЕTV media Релакс ВСЯКА СЪБОТА във вестник 
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