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хроматика. Доскоро нито
знаех, нито бях чувал тази
дума, макар да е в употреба
още от 1922 г. след едно заседание на американската
комисия по колориметрия. Но това е
хубавото на TREND – винаги научаваш нещо ново от страниците му. В
нашия случай ахроматиката е още на
корицата, където черното и бялото
са съчетани с други цветове. В модата и стила тази тенденция ще доминира, според експертите през цялата
2015 г. В по-широк контекст тя ще е
валидна и за политиката и бизнеса,
където черно-бялото е дифузирано в
нюансите на сивата гама.
Политологът Иван Кръстев допуска
малко розово, карайки ни да си представим, че Путин внезапно се влюбва
и решава да избяга от Кремъл. Не ни
се вярва, но да си го представим. Тогава никой не знае как би изглеждала
Русия година по-късно. Кризата в Украйна няма да доведе до нова студена
война, това е регионален, а не световен
конфликт, казва Кръстев и допълва, че
идеологическият противник на Запада
не е Кремъл, а Халифатът.
ойна между Русия и Америка няма да има, категоричен
е и социологът Андрей Райчев. Валери Найденов обаче се притеснява повече за
България и руския бойкот на нашите
плажове. Затова предлага решение
– тревата не само ще спаси родния
туризъм, но и ще върне усмивката
на лицето на българина. Но предлага да побързаме, защото легалната марихуана е следващият голям
световен бизнес, а както във всеки
бизнес, най-много ще спечелят първопроходците. Имаме шанс за свои
брандове като „Родопа джойнт“ и
„Джебел уийд“, вместо да ни налагат
отвън „Резервата на Уили Нелсън“,
казва Найденов. В този брой той
разсъждава и върху хормоналните

В

аспекти на т.нар. ромско „включване“, а Росен Янков е убеден, че само
оземляването на циганите ще реши
проблемите. И то след 300 години.
Освен ленински подход, Янков вкарва и малко структурална антропология, отнасяйки се към ромския етнос
в България като Клод Леви-Строс
към амазонските индианци.
Финансистът Емил Хърсев остава
верен на себе си и чертае същинските
полюси на банковия свят, а икономическият анализатор Георги Ангелов
– накъде отива Гърция. А може би
„Къде да отидем в Гърция“ е по-правилният въпрос на лятото и затова
имаме някои предложения. За родолюбците ваканционни шовинисти
Иван Михалев е представил няколко
otbivki с всичко интересно от Дуранкулак до Резово.
ародите, които ядат морска
храна са доволни от живота
и преуспяват, затова България ще стане добро място
за живеене, когато внуците ни се научат да ядат риба, казва
Борислав Зюмбюлев. Той е автор на
една рибна студия с фундаментални
изводи, която освен всички други
знания ни сочи заргана, барбуна и
сарделата като най-тренди това лято.
Какво трябва да се пробва още през
топлите месеци? Винтидж сладолед,
алкохолни близалки и разбира се,
коктейлът на сезона – ментсеко. Що
се отнася до хетерофлексията – това
е само за по-смелите експериментатори. Прото и мета хипстърията има
достатъчно последователи, но едно
друго истинско войнство идва на
мода това лято. Dadbod – хората без
бицепси и с бирено коремче, минали
40-те вече са утвърден хит! Не изглеждат добре на снимка? И без това
селфито вече не е модерно. Или поне
така твърди Лола Монтескьо. Тя има
и други съвети, но моят е само един –
TREND 2015 Лято!
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Понятието
не може да бъде лесно преведено с една дума, защото значи много повече. То се използва за лукс, изисканост, елегантност и един специален начин на живот. Тази дума
обобщава всичко, което е INFINITI, защото
също значи не отминавай, а се възползвай
от възможностите си. Вярвай във вкуса си и изпитай наслада, правейки своя избор.

75 500 лв. с ДДС
2.2 л. турбодизелов двигател, 170 к.с.; Седемстепенна автоматична скоростна кутия; Inﬁniti InTouch: Система с два
екрана за пълно управление и персонализация на автомобила; Два сензорни екрана (LCD VGA 8” и LCD VGA 7”);
Активен контрол при завиване; Пакет удобство: Сензори
за паркиране, Автоматично включване на чистачките със
сензор за дъжд, Двузонален адаптивен климатроник; Камера за задно виждане; Drive mode селектор за избор
на режим на работа на автомобила; Система Start/Stop;
Система за интелигентен достъп до автомобила и безключово стартиране на двигателя; AM/FM аудиосистема
с единичен CD плейър; Bluetooth технология за връзка с
мобилен телефон; Кожен салон; Предни седалки с отопление; Круизконтрол система; Индикация за налягането в гумите TPMS; Светодиодни предни и задни фарове
за мъгла; Пълен набор от системи за сигурност; 17-цолови алуминиеви джанти; Навигационна система Inﬁniti;
Светодиодни фарове с автоматично регулиране на височината и дневни светлини; Сгъваема задна седалка в съотношение 40/60; Удължена гаранция 5 години, или 150
хил. км;

Sport
82 500 лв. с ДДС

Hybrid
103 000 лв. с ДДС

2.0 л. ТУРБО-двигател с директно впръскване, 211 к.с.;
Седемстепенна автоматична скоростна кутия; Inﬁniti
InTouch: Система с два екрана за пълно управление и
персонализация на автомобила; Два сензорни екрана (LCD VGA 8” и LCD VGA 7”); Първото в света кормилно управление с електронни импулси и активен контрол
на лентата; Спортна предна броня; Спортни предни
седалки; Алуминиеви педали; Спортно окачване; Кожен
салон; Предни седалки с отопление; Система Start/Stop;
Drive mode селектор за избор на режим на работа на
автомобила; LED фарове с автоматично регулиране на
височината и дневни светлини; Светодиодни предни и
задни фарове за мъгла; Индикация за налягането в гумите TPMS; 19-цолови алуминиеви джанти; Kacchu алуминиеви декоративни елементи; Пакет “Добре дошли”: Електрическо регулиране на седалки/волан/странични огледала с памет; TPMS система за налягането в гумите; I-key
Система за интелигентен достъп до автомобила и безключово стартиране на двигателя; Пакет “Удобство”: Сензори за паркиране; Автоматично включване на чистачките
със сензор за дъжд; Двузонален адаптивен климатроник;
Пакет “Мултимедия”: Навигационна система; Премиум
аудиосистема BOSE; Пълен набор от системи за сигурност; Пакет Видимост: AWM система от 4 камери; Smart
Beam – автоматично превключване на предните светлини; Адаптивна система за управление на предните светлини; Сгъваема задна седалка в съотношение 40/60;
Удължена гаранция 5 години, или 150 хил. км;

3.5 л. V6 бензинов/електрически двигател с 364 к.с.;
Седемстепенна автоматична скоростна кутия; Inﬁniti
InTouch: Система с два екрана, за пълно управление и
персонализация на автомобила; Два сензорни екрана
(LCD VGA 8” и LCD VGA 7”); Първото в света кормилно
управление с електронни импулси и активен контрол на
лентата; Спортна предна броня; Спортни предни седалки;
Алуминиеви педали; Спортно окачване; спортни спирачни дискове и апарати; Регенеративна спирачна система;
Кожен салон; Предни седалки с отопление; Система Start/
Stop; Drive mode селектор за избор на режим на работа на
автомобила; LED фарове с автоматично регулиране на височината и дневни светлини; Светодиодни предни и задни
фарове за мъгла; Индикация за налягането в гумите TPMS;
19-цолови алуминиеви джанти; Интелигентна система за
задвижване на всички колела AWD; Kacchu алуминиеви
декоративни елементи; Пакет “Добре дошли”: Електрическо регулиране на седалки/волан/странични огледала
с памет; TPMS система за налягането в гумите; I-key система за интелигентен достъп до автомобила и безключово
стартиране на двигателя; Пакет “Видимост”: AWM система
от 4 камери; Smart Beam – автоматично превключване на
предните светлини; Адаптивна система за управление на
предните светлини; Пакет Удобство: Сензори за паркиране; Автоматично включване на чистачките със сензор за
дъжд; Климат – контрол система; Пакет “Мултимедия”:
Навигационна система; Премиум аудиосистема BOSE; Пълен набор от системи за сигурност; Удължена гаранция 5
години, или 150 хил. км;

inﬁnitibg.bg
Попитайте за възможностите за данъчен кредит в центровете на INFINITI
Моделът е илюстративен. Промоцията е валидна до изчерпване на количествата. Серията
е налична за всички двигатели от модела Q50.
Подробности за програмата INFINITI FAIR PLAY на inﬁntibg.bg. Разход на Inﬁniti Q50 2.2 d в л/100 км: гр. 6,0, извънгр. 4,1, комб. 4,8. CO2 124 г/км.
Inﬁniti Q50 2.0t в л/100 км: гр. 8,8,; извънгр. 5,2, комб. 6,5. CO2 151 г/км. Inﬁniti Q50 hybrid в л/100 км: гр. 9,6, извънгр. 5,3, комб. 6,8. CO2 159 г/км.
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