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Social

Кибер преследването, 
което води до мрак

Кога провалът 
е трамплин за успех

Продуктивни отдалеч: по-полезни 
ли сме за компанията, ако сме 
далеч от нея?
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Космическа марспревара: кой 
ще стъпи пръв на Червената 
планета?

Мъск срещу науката: изследване на 
пречките, стоящи пред прогреса

Мащабната личност зад 
осъществените идеи 

Умните съучастници: как точно се
променят аксесоарите днес?

Състезателна екипировка: 
на пазар с Vali Computers
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Илон Мъск, OpenAI и защо
изкуственият интелект е 
екзистенциална заплаха

TESLA и истинското бъдеще на
електромобилите

Последни новини и хроника от
света на технологиите, 
филмите и сериалите
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Кибер 
преследването 
в нашето кибер 
съвремие

Test Drive 
на Nissan GT-R: 

Да летиш
по земята
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Слънчево бъдеще на Земята: кое има 
най-голямо значение в граденето на 
енергийни източници?

Илон Мъск срещу света:  
крачките по пътя на един 
реализиран мечтател 
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014HiEnd EA 2016-17: вие избирате най-
добрите продукти и съдържание 

Top Event

Select

Да си направим облак... 
в Oblak.bg
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Като в офиса: 

Работно 
пространство в дома



Фантастични зверове и 
къде да ги откриете? 

Точно тук, на страница 092
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fACTS

Mafia III: хроника на
пропиления потенциал

„Фантастични зверове и къде 
да ги открием“: обратно във 
вселената на Хари Потър

Canon PIXMA TS9050:
фотопринтерът, който може
всичко

86 милиона страници
в мини платка 8x2 см

Да летиш по земята 
с Nissan GT-R

Игра на вируси: кои са най-
опасните патогени и защо 
продължаваме да си играем с тях

Атмосферата на Марс: какво да
очакваме и от какво да се плашим?

Еволюционен ли е поривът да
убиваш?

108Как изкуството си представяше 
космическото заселване?

Lenovo Moto Z: свеж полъх
във високия клас

Пътешествие на спомени и 
изненади: Opel Mokka и Zafira

У дома като на работа:
превръщане на дома в офисно
пространство 
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Lеnovo Moto Z: 
свеж полъх във 
високия клас

Интересни факти 
за Вселената, 

подбрани 
специално за вас

Samsung UE75KS8002: 
лукс от пръв поглед

Futuristic

078Лукс от пръв поглед със 
Samsung UE75KS8002
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MAFIA III: 

един 
пропилян 

потенциал
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