
 

 

 

Февруари 2019 г. 

Места, превър-
нали се в сим-
воли на лю-

бовта 

Нашите учители 

за любовта 

Вечните любовни книги 
„Ана Каренина”, Лев Н. Толстои  

„Ана Каренина” – трагичната история на двама влюбени. Романът е сред най-
великите за всички времена. Той разказва за невъзможната любов между Ана Каренина 
– омъжена петербургска аристократка, и  граф Вронски – заможен офицер от кавале-
рията. Романът е истински литературен шедьовър, който 130 години след издаването 
си е все още актуален. 
Това е роман, които всеки един човек трябва да прочете поне веднъж в живота си.  

„Всички щастливи семейства си приличат, всяко нещастно семейство е нещастно пос-
воему…” – така започва един от най-великите романи за любовта в световната литература.  

„Гордост и предразсъдъци”, Джеи н Остин 
„Гордост и предразсъдъци” е роман, смятан от мнозина за едно от значи-

мите произведения на английската литература.  
Романът проследява любовната история на опърничавата Елизабет Бенет и ней-
ния ухажор – Фицуилям Дарси. Тяхната любов преминава през какви ли не труднос-
ти и пречки, но за да възтържествува,  Елизабет трябва да превъзмогне предраз-
съдъците, а Фицуилям да подчини своята гордост. 

„Гордостта се отнася повече към мнението ни за нас самите, а суетност-
та към онова, което бихме искали другите да мислят за нас.” 

„Отнесени от вихъра”, Маргарет Мичъл 
Историята на Скарлет О’Хара – разглезената дъщеря на богатия собственик на плантацията Та-

ра. Действието се развива в навечерието на Американската гражданска война. Това е епична 
сага за любовта и войната. Скарлет се влюбва в Ашли Уилкс, а в нея – Рет Бътлър. Кокетна-

та девойка от Юга е раздвоена – хладният южняк Ашли или дръзкия Рет. А ако има нещо 
по-драматично от борбата между Севера и Юга, то това би била борбата между страст-

та и суетата на Скарлет. 

„Никаква сила на света не може да ни сломи, освен нашата собствена природа, в която е заложено 
тъй силно да копнеем по неща, изгубе- ни безвъзвратно, и да пазим толкова много спомени.”  

Ето го 

това време от 

годината отново… Февруари ме-

сец - месецът на влюбените, месецът на сърчица-

та и кутиите, пълни с бонбони, месецът на розите и натис-

кащи се двойки...Еми, не всеки е късметлия, да му се не види! 

Гадже ли? Не, мерси - имам си достатъчно проблеми. 

Ако и вие сте необвързани и смятате, че 14 февруари е 

просто един комерсиален празник за продаване на шоколадо-

вите бонбони от коледните календари и останалите плю-

шени играчки от промоциите, ето ви няколко начина как да 

си направите кефа! 

1. Възползвайте се от промоциите! 

Знаете ли колко много сайтове и магазини правят промо-

ции точно по случай този празник на влюбените? Предизвик-

вам ви да си вземете точно онези... да бе, тези, сладките 

бонбони на промоция, една  бутилка шампанско( безалкохол-

но за неподсъдимите), удобните плюшени възглавници, фор-

мичките за сладко…Защо пък не… 

2. Да организирате антилюбовно парти! 

    Поканете всичките си необвързани приятели и празнувай-

те Вашата свобода и НЕЗАВИСИМОСТ! ВИЕ СТЕ ДОСТАТЪЧНИ 

САМИ НА СЕБЕ СИ… Само внимавайте с изпитите чаши - чес-

то имат обратен ефект, защото всички започват да се от-

чайват именно заради своята „независимост”. 

3. Направете си филмов маратон 

     Оф, 14-ти е четвъртък… Може би парти няма да е най-

уместният вариант… Изтеглете тогава любимата си поре-

дица филми или някой сезон на сериала ви, опукайте си пу-

канки и действайте… Допълнителен ефект е, ако някой от 

участващите е ваш тип… Кой знае, другата година може да 

карате Свети Валентин заедно! 

4. Празнувайте БЪЛГАРСКИЯ празник! 

    Вземете от виното на тати, баба да направи някоя пит-

ка, поръчайте нещо от „плюса“ и отпразнувайте Трифон 

Зарезан! Прочетете за традициите и научете повече за кул-

турата на нашия народ! Един от най-хубавите празници 

трябва да бъде отбелязван - хем да пийнеш, хем да ‘апнеш, 

хем да се повеселиш- и никой нищо не може да ти каже! 

Празник е!!! 

Йоанна Георгиева, XI а  



        

Лю-

бовта ти дава онези изпълнени с 
тръпка мигове, когато търсиш 
само едни очи в сред многото дру-
ги. 

Дава ти онези крадени минут-
ки за малко прегръдки и целувки. 
После — ти не спираш да изживя-
ваш отново и отново спомена за 
тях.  

Любовта може да ти даде 
уют, спокойствие, подкрепа. Да 
знаеш, че някъде там има човек, 
който го е грижа за теб, мисли за 
теб, на когото можеш да се дове-
риш и да бъде до теб в трудните 
моменти. Всичко става някак по-
хубаво, по-леко. Но както любов-
та може да дава, така може и да 
взема. Може да ти отнеме време-
то, в което си се заблуждавал и си 
мислил, че човекът, с когото си, е 
правилният за теб или че го оби-
чаш. Понякога, чакайки правилния 
човек, умираш от самота, а поня-
кога, търпейки грешния, погубваш 
живота си. Днес на 14 февруари 
празнуваме Деня на влюбените. 
Двойките изразяват любовта си 
чрез цветя, валентинки и подаръ-
ци. Но не мисля, че само днес 
трябва да показваме обичта си 
към любимия. Защо е нужен повод, 
за да честваш любов? Защо е нуж-
на дата, за да покажеш отноше-
ние? Красиво е да има любов! Дано 
не се обичате единствено на Све-
ти Валентин! Пожелавам Ви да 
бъдете по-добри, по-истински и 
много влюбени. Обичайте се и бъ-
дете обичани всеки ден! 

Весел празник!  

 

поднесени от луда любов 

Имало едно време един император Шах Джахан от династията на Вели-

ките моголи, който на 14-годишна възраст среща и се влюбва в Арджу-

манд Бано Бегум. Пет години по-късно, през 1612 г., се омъжват. Арджуманд се прекръства на 

Мумтаз Махал. Тя е неразделен партньор на Шах Джахан, умира през 1631 г., раждайки 14-то 

им дете.  Разказват, че болката му била толкова силна, че косата му побеляла за една нощ. В 

памет на любимата си съпруга Шах Джахан строи великолепен паметник на любовта като по-

чит към нея,  а ние днес познаваме като „Тадж Махал“. 

ДВОРЕЦЪТ 
Тадж Махал -

дар от един 

император  

за жена му 

Строежът на Тадж Махал започва през 

1631 година. От цялата империя, както и 

от Централна Азия и Иран са извикани 

най-добрите архитекти зидари, строи-

тели и други занаятчии. Използвани са 

услугите на над 22 000 работници и 1000 

слона. Паметникът е построен изцяло 

от бял мрамор, който е донесен от цяла 

Индия и Централна Азия, а скъпоценните 

камъни по фасадата са донесени от цял 

свят. 

ЕГИПЕТСКИЯТ ТРОН 
Отстъплението на  

Цезар пред Клеопатра 

Клеопатра далеч не била красива, но пък притежавала не-

що по-въздействащо: магнетизъм. Било 48г.пр.Хр. и умни-

цата Клеопатра било твърдо решена да прелъсти великия 

Цезар. На 21г., с изискани обноски и впечатляващо образо-

вание, тя говорела много езици, била интелигентна, забав-

на, находчива и много палава. Цезар бил на 30г. по-

възрастен от нея, могъща личност, остроумен, непобедим 

завоевател, чудесен оратор, със спортна фигура и лудо 

влюбен в жените. Клеопатра се явила пред него, увита в… 

килим. Историята разказва, че когато диктаторът раз-

гърнал килима и видял полуголото й тяло, на мига се влю-

бил в нея. Двамата преживели луда страст и Клеопатра 

получила от Цезар каквото целяла: египетския трон. Нещо 

повече: заради своята любима той се възпрял да присъеди-

ни Египет към завоеванията си. 

Интервюто взе Антония Савова, XI а клас 

Нашите учители за любовта 

Интервютата взе Даниел Иванов, XI а клас 

Не си представям живота без любов 

1. Някои хора казват, че любовта носи и 
болка, според Вас това вярно ли е? 

Абсолютно вярно! В любовта боли душата, 

което е по-страшно от всяка друга болка и често 

нелечимо. Понякога несподелената любов боли... 

Боли и когато споделяш болката на другия, любов 

не са само прекрасните моменти, а и да страдаш 

заради болката на любимия човек. Според Аристо-

тел любовта е една душа в две тела. 

2. За какво се сещате щом чуете думата "любов"? 
За ВСИЧКО. Не си представям живота без любов. Думата "любов" за 

мен е топлина, споделеност, отдаденост, страст, търпение, доверие, 

мотивация, стремеж към по-добро... Чувство, насочено към някого, с 

когото можеш да бъдеш себе си. 

Страниците подготви:  

Катерина Иванова, XI а  

Любовта е преди всичко действие 
1. Какво за вас е любовта? 
       Любовта е най-голямото предизвикателство в 

живота. Тя ни прави по-добри и по-щастливи.  

Истинската любов не е само чувство. Тя е магия, 

страст, копнеж, лудост и преди всичко действие. Да 

намериш точния човек е най-трудното, но и най-

сладкото нещо, което може да ти се случи.  

  За мен любовта е това, което придава истински смисъл на живота. 

Аз ценя верността и не бих простила изневярата и лъжата.   

2. Помните ли първата си целувка? 

Никога няма да я забравя! Без значение колко години са минали. Помня 

мястото, усещането и емоцията.  

3. Помните ли първата си истинска любов? 
Хората казват, че ако не си спомняш първата  любов, това означава, 

че никога не си я срещал. Напълно съм съгласна с това. Тя е един миг, кой-

то оставя силен отпечатък в нас.  

Колонка на редактора 

1. Помните ли първата си любов? 
Разбира се, всеки помни първата си любов. 

Мислиш, че това е голяма драма и едва ли 

не светът е свършил, но после бързо всичко 

отминава. 

2. Имате ли рецепта за истинска любов? 
Любовта е най-ценното чувство в живота. Тя 

осмисля съществуването ни на тази земя. Точ-

на рецепта нямам, но следните неща винаги помагат: взаимно доверие, 

компромиси, разбирателство, търпение и подкрепа.  

Пожелавам на всеки да намери сродната си душа, както аз намерих 

своята. 

г-жа Петя Неделчева 

Намерете своята сродна душа! 

г-жа Маргарита 
Трифонова 

г-жа Савка Михайлова 

Николета Атанасова, XII Б кл. 



 

ОТКАЗВА СЕ ОТ КОРОНАТА, ЗА ДА СЕ 

ОЖЕНИ ЗА КРАЛИЦАТА НА СЪРЦЕТО СИ 
Това е подаръкът от Едуард VIII за безразсъдно 

обичаната Уолис Симпсън  

 Влюбен в разведена жена, която за втори път е омъжена? На всичкото 
отгоре американка! Това било недопустимо за един крал на великата по оно-
ва време Британска империя. Но пък се случило с Едуард, принц на Уелс и хер-
цог на Корноул. Когато през 1936г. наследил баща си на престола, Едуард бил 
на 40г., никога не се бил женил, макар да е имал много връзки с жени, все омъ-
жени. 
 Когато през 1931г. срещнал Уолис Симпсън, той сериозно хлътнал по 
нея. Уолис била силно интригуваща жена: светска личност, амбициозна, хит-
ра и много красива. Когато  Едуард VII предложил брак на Уолис, постъпката 
му предизвикала истинска конституционна криза. Освен това кралят бил 
глава на Англиканската църква, а тя забранявала брак с разведен. Така Едуард 
бил изправен пред избор: или трона, или Уолис. И той избрал любовта – отка-
зал се от трона, но не и от любимата жена. В нощта срещу 11 декември 1936 
г. британският крал Едуард VІІІ произнася по радиото реч, в която заявява: 
„Намирам за невъзможно да нося тежкото бреме на отговорността и да 
изпълнявам задълженията на крал без помощта и подкрепата на жената, 
която обичам.” 

ОСТРОВ Изненадата 

на Анджелина Джоли  

за Брад Пит 

За 50-годишнината си Брад получил от 

красивата Анджелина много оригинален 

подарък: остров във формата на сърце.  Тя 

избрала самотния остров Петра. Анджи е 

открила това бижу на 80 километра от 

Ню Йорк. Актрисата била очарована и от 

двете романтични къщи на острова, про-

ектирана от любимия архитект на съпру-

га й: Франк Лойд Райт. 

ЗАМЪК Мирабел – доказа-

телството за любов на 

един принц към неговата 

незаконна любима 

Мирабел в превод от латински означа-

ва прекрасен. И наистина има от какво 

да останем смаяни, когато видим то-

зи великолепен пример на барокова 

архитектура. Принцът – архиепископ 

Волф Дитрих фон Райтенау поръчал 

през 1606г. сградата – замък в чест на 

своята скъпа Саломе, голямата любов 

на живота му, която го дарила с 15 

деца, от които 10 оцелели. Малкият 

Моцарт, детето чудо, изнасял концер-

ти в мраморната зала в замъка Мира-

бел. 

Любовната чешма 

в Трявна 
 Легендата разказва за тай-

ната любов между най-

красивата тревненска девойка 

и млад резбар. Той не бил приз-

нат за майстор от местния 

еснаф и не можел да събере сме-

лост, за да поиска ръката на 

девойката. Затова решил да 

отиде при Бога и да вае мрамор 

– най-трудният материал. С 

много усилия и пот на челото 

сътворил тази прекрасна чеш-

ма, в средата на която изваял 

образа на любимата, а водата 

се превърнала в символ на вечно 

слетите им души. Сега вече 

младият резбар можел да поис-

ка благословията на Бога и ръ-

ката на красивата девойка. И 

до ден днешен водата от чеш-

мата тече с една и съща сила 

през цялата година и никога не 

е пресъхвала. Легендата гласи, 

че този, който отпие дори 

глътка от водата, която тече 

от любовната чешма, отпива 

глътка от любовта между рез-

баря и девойката, която зави-

наги остава в него. 

 

 

Балконът на  

Жулиета 
Без съмнение най-

голямата забележителност в 

италианския град Верона е къ-

щата на Жулиета от Шекспиро-

вата трагедия „Ромео и Жулие-

та“. Самата къща е построена 

през XIII век и е принадлежала на 

семейство Капело (името е 

близко до това на Капулети), а 

известният балкон е построен 

по-късно. И въпреки че Ромео и 

Жулиета са били просто плод на 

въображението на великия Уи-

лям Шекспир, посетителите не 

се интересуват от това и всяка 

година милиони туристи посе-

щават дома на Жулиета. В къ-

щата е създаден малък музей, в 

който са изложени различни об-

лекла, предмети, снимки, фил-

ми, разказващи историята на 

Ромео и Жулиета. В двора на къ-

щата е издигната бронзова 

статуя на Жулиета, за която 

съществува поверие, че който 

докосне дясната ѝ гърда, ще бъ-

де сполетян от огромно щас-

тие и късмет в любовта.  

 

 

Момината кула в 

Истанбул 

(Леандровата  

кула) 
Съществуват много ле-

генди за построяването на ку-

лата. Според една от тях кула-

та получава името си от героя 

от древногръцката митология 

– Леандър. Той се влюбва в жри-

цата на Афродита - Херо, която 

живеела на другия бряг на Хелес-

понта. За да се среща с красива-

та девойка, Леандър всяка нощ 

преплува пролива Дарданели. 

Нищо не може да се изпречи на 

пътя му да срещне любимата. 

Херо всяка нощ пали огън, който 

да се вижда отдалече. Една нощ 

огънят угасва от вятъра и Ле-

андър не успява да се ориентира 

накъде да поеме, за да стигне до 

острова, и умира. На сутринта 

водата изхвърля тялото му на 

острова пред девойката, която 

цяла нощ го е чакала. Огорчена и 

отчаяна, Херо се изкачва на вър-

ха на кулата и се хвърля в море-

то, за да последва участта на 

любимия си.  

МЕСТА, ПРЕВЪРНАЛИ СЕ В СИМВОЛИ НА ЛЮБОВТА 

Йоанна Георгиева, XI а  



 

 

НЕЖНОСТ 

Да. 

Понякога тя може да бъде 

много крехка, 

лесно ранима, 

твърде чувствителна, 

несигурна, 

деликатна, уязвима, 

дори слаба. 

 

Но ироничното е, 

че това най-нежно същество на света 

може да те 

смачка, 

премаже 

и унищожи, 

ако просто… 

си тръгне. 

 

 

 

КРАДЛА 

Като малка си крала круши от двора на 

съседите. 

Ластици, 

тебешири, 

пари от чантата на майка си, 

за да си купуваш сладолед 

 

После си крала домашни, 

гримове, 

дрехи от приятелките си. 

Возила си се без билет  

и си се вмъквала безплатно в киното. 

Никога не плащаш с друго 

освен с усмивки. 

 

Вече си голяма и крадеш мъже. 

От тях самите. 

Стига само да минеш покрай тях. 

Всеки можеш да откраднеш. 

 

Но някой ден. 

Аз ще открадна теб. 

НЕДОВЕРЧИВА 

 

Все ти повтарям, че си най-красива. 

Че не си като останалите. 

Че никоя не е била. 

И няма да бъде. 

С нещо повече от теб. 

 

А ти все настояваш, 

че съм лъжец 

и съм казвал тези думи и на други. 

Не ти се сърдя. 

Не ми вярвай. 

Аз си вярвам. 

(НА)СИЛА 

без да искам 

не те искам 

вече 

*** 

спри 

да се разхождаш  

из сърцето ми 

оставяш мръсни петна 

от калните си обувки 

спри да го риташ 

тъпчеш 

и раняваш 

спри да го биеш  

и обиждаш 

спри да го докосваш 

с опетнените си ръце 

доскоро пипали  

какво ли не 

 

спри 

и без това е твое 

*** 

за да запълниш 

празнотата в сърцето 
 

трябва да имаш сърце 

 

3 НЮАНСА ПО-ТЪЖНО 

аз не мога 

 да бъда тъжна 

защото той е тъжен 

 

разбираш ли моята тъга? 

 

*** 

размяна на целувки 

брои ли се за любов!? 

 

 

УЧЕНИЧЕСКА ЛЮБОВ 

стрелките на часовника 

отброяват тревогата 

до новата ни среща 

рошава коса 

и три неотворени учебника 

открадната целувка в коридора 

 

всичко е хубаво 

когато е ново 

ТЯ И ТИ 

За нея мислиш ти – денонощно. 

Побъркваше те тя – и то нарочно. 

Красавица е тя – безспорно, 

но използва те – най- долно. 

 

Хлътнал си по нея ти 

и от километри ти личи. 

Усмивката ти хвръква до уши, 

щом тя до тебе приближи. 

 

И от поглед ти не я изпускаш, 

за нея мислиш, но внимавай, 

че зад тази красота омайна  

   се крие личност най-коварна! 

 Стихосбирката „Пияните 
мисли на една трезва глава“ е на 
Ана-Мария Герасимова, която е 
19-годишна поетеса. Стиховете на 
Ана-Мария са бунт срещу 
„опитомената любов“. Поезията й 
се противопоставя на липсата на 
романтика, влюбването, обичта и 
поевтинелите стойности на добро-
то.  

 Щ е  В и  п р е д с т а в я  д ве 
стихосбрки, които ме докоснаха по 
особен начин. В стихосбирката   
„Помниш ли“ на Димитър Калбуров 
стиховете са като емоция, която те 
разтърсва или която си мечтал да те 
разтърси. Искрено и откровено, без 
никакви излишъци и фалш поетът пише 
за любовта. Ето и някои от любимите 
ми стихове в тази книга. 

Любовна поезия 

Страниците подготви:  

Николета Атанасова, XII б  

Детелинка Симеонова – X б 

Детелинка Симеонова 

обича да чете книги,  да 

слуша музика, да рисува, 

да пише есета и 

стихотворения. В 

стихотворението „Тя и 

ти” младата поетеса 

отправя сериозно 

предупреждение към 

този, който, заслепен 

от външната красота, 

не вижда истинската 

същност на жената до 


