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ВЪЗХОД И ПАДЕНИЕ

Дарина Павлова на
карнавала в Рио де Жанейро
Дарина
Павлова
не пропусна да
посети
атрактивния карнавал в
Рио
де
Жанейро,
който беше официално
открит преди няколко дни. Тя публикува снимки от него в инстаграм профила си. На тях Павлова позира в
дълга розова рокля с деколте и диадема с пера в същия цвят.

В

ъпреки кризата точно
преди 10 години собственикът на “Ропринт” Емил Петков
решава да се захване сам с
това, което познава най-добре
- печатарския бизнес. “Не, печатът няма да умре! Поне не в
моя живот. Вестниците могат
да се променят, да намалят
тиражите си, но ще ги има
дълго време. А списанията ще
върнат авторитета си!”, категоричен е той.
И трябва да му вярваме. Дори заради безспорния му нюх
към създаването на издания,
които се превръщат в емблематични за своето време. Като вестниците “168 часа” и “24
часа”. Емо е техният пръв графичен дизайнер, оформител и
кръстник. Днес на създадения
от него екип в собствената му
печатница, спечелила средства по няколко европейски

Преди “Ропринт” Емил Петков създаде графичния
дизайн на “24 часа” - все успешни проекти

ЕМИЛ ПЕТКОВ

програми, се доверяват найлуксозните и авторитетни списания на българския пазар.
Приятелите от TREND,
TREND Auto, “Идеален дом”,
“Идеален дом - малкото жи-

На печатницата се доверяват най-луксозните и авторитетни
списания на българския пазар.
СНИМКИ: АЛЕКСЕЙ ДИМИТРОВ

лище”, “Идеален дом -ДЕКОР”, “Рецепти за здраве”,
“Иноватор” и “Обектив Китай” пожелават на Емо Пет-

ков и колегите му машините
в печатницата никога да не
спират и мастилото да е винаги “в кръвта им”.

50 нюанса
мобилни
Ако все още нямате среща за Деня на
влюбените, оставащите 24 часа може да
са ви напълно достатъчни, за да си уредите такава. Единственото, което ви
трябва, е смартфон и
мобилен интернет, с
който да изтеглите
приложение за запознанства, което да
отговаря на вкуса ви.
С него не само ще
флиртувате по-лесно, но и ще спестите
пари, защото няма да
поръчвате коктейли
в някой бар. Освен
това имате опцията
да опишете в детайли какво търсите в
бъдещата си половинка и какво сте готови да є предложите. Най-хубавото е,
че си спестявате из-

Приложенията за
запознанства може
да намерят идеалната
ви половинка
лишното губене на
време в “лов” на
следващата си плячка.
Не забравяйте, че
всеки може да се регистрира, да излъже
и пак да си намери
половинка. За да бъдете и вие сред тези
късметлии, са ви
нужни само няколко
часа,
по-провокативни
профилни
снимки и описание.
И ако си мислите,
че приложенията за
запознанства се изчерпват
само
с
Tinder, значи сте в
сериозна
грешка.

Да, то определено е
едно от най-популярните, защото е
лесно за използване отмяташ
надясно,
ако ти хареса човекът на снимката, отмяташ зеленото сърчице и ако този отсреща има интерес,
започвате да си пишете.
В телефона ви обаче може да намерят
място и други приложения като Badoo,
Elmaz или OkCupid.

I Вижте как се
използват те и още
5 приложения за запознанства на 19-а стр.

Само след 3 дни ще влезем в Годината на Кучето по китайския календар, която се очаква да донесе спокойствие и стабилност.
Тя настъпва на 16 февруари, а в
някои части на света и на 15 февруари
вечерта и сменя Годината на Огнения петел, която беше доста бурна и
конфликтна.
Кучето е верен приятел на човека,
символизира вярност и преданост.
Някои наричат годината на Жълтото куче, други на Кафявото, тъй като
елементът е земя и това са нейните
цветове. Очаква се през 2018-а да
бъдат разрешени заплетени конфликти и да бъдат осъществени големи финансови сделки.
Годината на Кучето е много добра
за сватби и за раждане на деца, които

Приложенията
могат да се
качат на
мобилния
телефон.

ДНЕС РОЖДЕН ДЕН ИМАТ
Калина Чапкънова,
член на Висшия съдебен съвет
Марко Ганчев,
писател, преводач, дипломат
Станимир Стоилов (Мъри),
треньор по футбол
Проф. д-р Христо Пимпирев,
учен и полярен изследовател

Мариус Донкин, актьор, директор на
Народния театър
“Иван Вазов”

Очаквайте пълен
хороскоп за всичко,
което ще ви донесе
новата година по
източния календар
ще са здрави и жизнени.
Всичко, което ви интересува за настъпващата нова година по източния
календар, може да прочетете в пълния хороскоп на в. “24 часа”, който
ще бъде публикуван в четвъртък.
В него ще научите какви са годините на Земното куче, какво да очакваме в политиката и личния живот.
Очаквайте и пълна прогноза за всеки
един от 12-те зодиакални знака в китайския хороскоп. (24 часа)

СМЯХ

Любим виц на
Играта
Всеки може да полее жена си с шампанско и да я
напръска със сметана. Бъди българин! Полей я с шкембе чорба
и я натъркай с люти чушки!
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Гала (Гала Пенева), тв водеща
Александър Йорданов,
политик и дипломат
Бойка Маринска, бивш депутат
Валентина Найденова,
депутат в 44-ото НС
Проф. Георги Петров, икономист
Йоан, Варненски и
Великопреславски митрополит

След 3 дни - пари
и спокойствие.
Идва Земното
Земнотокуче
Идва

