
- Кои сте вие?
Маги: Àз съм биолог- зоолог,

завършила съм университет на
Канарските острови, Испания.

Цветин: Àз съм инженер иконо-
мист. Сменил съм най-различни
професии - от производствен
мениджър, маркетингов специалист
и собственик на малко предприятие
до строителен работник, продавач
на чорапи и учител по английски в
китайска детска градина.

М.: Íие сме най-обикновени хора.
Това, което определи може би
сегашното ни положение на пътеше-
ственици на “пълен работен ден”,
освен съдбата, е фактът, че обичаме
природата и пътуваме от малки.
Обиколили сме почти цяла
България, изкачвали сме се по всич-
ки планини и сме се гмуркали из
всяко заливче по Българското Чер -
номорие.

Ц.: След изследването на нашата
прекрасна родина някак си есте-
ствено интересите ни се насочиха
навън. Íезабравимо ще остане
първото ни пътешествие
до Иран, което буквално
взриви представите ни за
света. Получихме силен
културен шок, невярвай-
ки, че ценностната систе-
ма на западния свят на
базата на егоизма и на
боготворенето на парите
не е общовалидна за
света. Влюбихме се в
Àзия и нейните хора.
Íаред с работата и учене-
то започнахме да пъ -
туваме всяка година за
по месец-два до различ-
на дестинации из Àзия.
След като Маги завърши биология
на Канарските острови, заминахме
да живеем и изучаваме бойни изку-
ства в Китай.

За три години там имахме незаб-

равими изживявания, но в същото
време животът в “малки” 8-милион-
ни градчета, бруталното замърсява-
не, липсата на дива природа и “мат-
ричността” на китайското общество
породи в нас невероятно силен коп-
неж за едно по-дълго, да кажем с
отворен край, пъту-
ване.

През последните
3 години изминах-
ме Пътя на копри-
ната от Åвропа към
Югоизточна Àзия
през Индийския
субконтинент. От
Индия продължих-
ме по Пътя на под-
правките към
Индонезия и остро-
вите на карамфила и индийското
орехче. След това - над година в
мореплаване и пиратсване из
Океания, Мела не зия и Микро незия.
Всички пътища и маршрути сме
изминали изцяло по земя и море
без нито един
полет.

- През май пред-
приехте по редното
предизвикателство
“По стъпките на
п р а  б ъ л г а р и т е ” .
Как во представля-
ва то?

М.: Åкспе ди -
цията ще про-
дължи 8 месеца.
Маршрутът ни,
свързан с иран-
ския произход на българите, ще пре-

мине през Китай, пустинята
Гоби на Монголия, Южен
Сибир и Байкал, държавите
от Централна Àзия, плани-
ните Памир и Тяншан.
После ще преминем с
ферибот през Каспийско
море и ще се завърнем в
България през
Àзербайджан, Грузия и
Турция.

Ц.: Целта на проекта е да
изминем с изследователс-
ка и пътешественическа
нагласа този теоретичен
маршрут от няколко хиля-
ди километра по земя, спи-

райки се на ключови исторически
места и заснемайки фото и видео
материали за областите и етносите
по пътя. Планираме да направим

фотографски проект с интерактив-
на карта, където да проследим
постепенната промяна на феноти-
па (или как се изменят чертите на
лицата на хората) по маршрута.
Очакваме да намерим археологи-
ческа и историческа информация

чрез разговори с
местни хора, да
посетим музеи и да
преминем през
места, където би
могло да има сведе-
ния за прабългарите.
Ще търсим връзката
на местните вярва-
ния, обичаи, бит и
култура с нашите
предци. Ðедовно ще

публикуваме истории и снимки за
развитието на проекта в блога,
www.bgmagickervan.com и на
Фейсбук страницата ни.

- Къде сте в средата на юли?
М.: Сухоземното ни пътешествие започна от Виетнам, после през

Китай, месец из степите и пустините
на Монголия и в момента се намира-
ме на езерото Байкал в Южен
Сибир, Ðусия.

- Íаистина ли пътувате с бюджет 5
лева на ден?

Ц: Пътуваме с екстремно нисък
бюджет, предназначен само за
храна и визи, в редки наложителни
случаи и за екипировка или дрехи.
Íе използваме пари за транспорт
или нощуване (освен в изключител-
ни обстоятелства).

Åма ИВÀÍОВÀ

“ТРЕТА ВЪЗРАСТ” Бр. 30 l 25. - 31. VII. 2018 г.

МАГИ И ЦВЕТИН ВЪРВЯТ ОСЕМ
МЕСЕЦА “ПО ПЪТЯ НА ПРАБЪЛГАРИТЕ”

“След 3 седмици и
2000 км из Виетнам е
време да пресечем
границата с Китай.
Бла годарим ти заду-
шен, зелен Виетнам
за кафето, карстови-
те планини, конусо-
видните шапки и
гостоприемството!
Ще се върнем пак да
преплаваме це лия
Меконг по дължина със сал”, обещават Маги и Цветин на
страницата си във Фейсбук

В Байкал, Иркутска
област, Ðусия
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МОЩНА ПОДКРЕПА ЗА ПРОСТАТАТА с
ФИТОСТЕРОЛИ, ИЗОФЛАВОНИ и САУ ПАЛМЕТО

Поръчайте вашата едномесечна доза от 60 капсули
на промо цена от 26,90 лева! 

Íа ( 0877 877 660 при поръчка на 2 и повече опаковки -
безплатна доставка!!!

Вече може те  да заку пи те  и  в спе циа ли зи ра ния мага зин  
за хра ни тел ни добав ки  на  ул. “ Искър” 16,  София!

ПОГРИЖЕТЕ СЕ ЗА ПРОСТАТАТА С ТОТАЛ ПРОСТАТ МАКС!

Óвеличаването на простата е често срещан проблем при
повечето мъже над 40-годишна възраст. С нарастването
на простатата започва притискане на уретрата и проблеми с
уринирането. 

Äоскоро това състояние се приемаше за нормално и
мъжете се примиряваха да живеят с тези проблеми. Днес
вече качеството им на живот може да се подобри с
помощта на Òîòàë Ïðîñòàò Ìàêñ!
Íай-но ва та раз ра бот ка  на бри тан ска та ôар ма цев тич на про миш-
 ле ност  в под кре па  на мъже те  вече  е  на бъл гар ския  пазар.

"
Д. Н., гр. Нова Загора на 57 г.
Преди да ми се случи, не съм

очаквал, че ще ме постигне по -
добен проблем. Нито съм голям
пияч, нито коцкар. Започна се с по-
често ходене по малка нужда,
будене нощем, мислех че е от
водата и спрях да пия след 10ч. Не
помогна особено. После обаче се
яви парене при уриниране. Зачести
силно и нощното ходене по нужда
и съвсем ми се развали сънят.

Тогава прочетох за уве ли -
чението на простатата и раз -
ните препарати и не дай Боже -
операции. Реших се и поръчах
Тотал Простат Макс, и си го
приемам и досега. След първите
десетина дена прием усетих
подобрение. Постепенно се раз -
реди и ставането нощем, като
може би към началото на втория
месец вече имаше и нощи в които
да си спя цялата нощ. Ей, голямо
облекчение! Чувствам се отново
бодър и пълноценен. От личен
опит препоръчвам Тотал Прос -
тат Макс на всички със сходни
проблеми. Дано помогне и на вас!

Òîòàë Ïðîñòàò Ìàêñ е хранителна
добавка с високо съдържание 
на ФИТОСТÅÐОЛИ, ИЗОФЛÀВОÍИ 
и СÀÓ ПÀЛМÅТО. 

Íейното действие води до отпускане на
простатата, разширяване на каналчето на
уретрата и улесняване на уринирането. 

Èма противовъзпалителен еôект върху
простатната жлеза. 

Съдейства още за предпазване на
простатата от онкологични изменения 
и спомага за повишаване на потентността
и либидото.

Òîòàë Ïðîñòàò Ìàêñ
се препоръчва когато:

l мъжът често ходи по малка нужда 
през нощта;

l трудно задържа урина;
l по време на уриниране струята става 

по-тънка, прекъсва или се забавя;
l след уриниране има чувство за

недоизпразване на пикочния мехур;
l при всички мъже над 45-годишна

възраст;
l имате инôекции на пикочните пътища и

дори хронична бъбречна недостатъчност;
l за забавяне темповете на

доброкачествената хиперплазия.

Те са просто Маги и Цветин.
Пътешественици. Имат свой блог
“Вълшебен керван”, където раз-
казват своите преживелици. Лю -
бопитно е, че навсякъде по света
двамата пътуват с минимален
бюджет от 5 лв. на ден на човек!

26 ДНИ В МИКРОНЕЗИЯ 
С 36 ДОЛАРА ЗА ДВАМА
В държавата Федерални Щати Микронезия прекарахме близо месец

(по-точно 26 дни) от 19.Х. до 15.ХI.2017 г., като през цялото време бяхме
на разноските на морската експедиция на кораба “Алабама”.
Посетихме два от общо четирите щата - Кошрай и Понпей. В страната се
използва американски долар и стандартът е относително висок, с
пазарни цени често по-високи от тези в Щатите. Стоковото разнообра-
зие не е голямо, но всички основни продукти могат да бъдат намерени.
Уличната храна е сравнително евтина.

За нас равносметката 
е следната:
Спане: 0 долара
Транспорт: 0 долара
Храна (закупена с лични
пари): 4 долара
Други: 32 долара 
(ле карства, санитарни 
принадлежности, аксесоа-
ри, дрехи, пощенски разхо-
ди и др.)
Общо: 36 долара 
за месеца

Японски спомен

Маги и Цветин сключват брак в пра-
вославен храм във Фиджи, 2017 г.

Карта на маршрута “По стъпките на
прабългарите” 


