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ЯЖ, ЧЕТИ (СИ)
И ОБИЧАЙ
ПРЕДИ ОКОЛО МЕСЕЦ ГЛЕДАХ ФИЛМА ПО НАШУМЕЛИЯ
АВТОБИОГРАФИЧЕН РОМАН
НА ЕЛИЗАБЕТ АДЛЪР „ЯЖ,
МОЛИ СЕ И ОБИЧАЙ“, в който
една жена извървя пътя към хармонията
в себе си, като първо нахрани сетивата
си в Италия, а след това успокои душата си в Индия, за да намери отново
любовта сред екзотичния декор на остров Бали.
Няколко дни по-късно, в една дъждовна
октомврийска сутрин, за първи път влязох в ADI’S COOK&BOOK – място,
което ме накара да осъзная, че невинаги е
нужно да изминеш хиляди километри, за
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да откриеш хармонията, и че понякога
вдъхновението е само на една ръка разстояние. В конкретния случай то обитава красива софийска къща от началото на XX век, където традиционният
лондонски стил прелива в усещане за
абсолютна модерност. Великолепното,
изпълнено със светлина и уют пространство те посреща с любов – едновременно като скъп гостенин и като стопанин.
Вдясно от входа – трапезарията с дълга
бяла маса и дървени столове, вляво – кухнята, която е готова да сбъдне всичките ти кулинарни капризи, а под краката
ти – топъл дървен под, който води към
двата салона за чай, на чиито стени те

очакват лавици, отрупани с книги...
Силно и приласкаващо, усещането за
(собствен) дом определя цялостната
концепция на ADI’S COOK&BOOK... а
неписаните правила в него звучат така:
Яж – кулинарните специалитети изкусително ви намигат от оригинална листа
с „артистични” ястия, приготвени от
наистина необикновени готвачи.
Каквото и да обядвате, задължително си
оставете място за десерт – чийзкейкът
е фантастичен, особено в компанията на
чаша ароматно кафе или топъл чай.
Чети – единият салон предлага книги за
четене на място, а другият действа на
принципа на книжарницата – харесвате
си книга и... просто си я купувате. Ако
пък никога не се разделяте с лаптопа си,
сте попаднали точно където трябва –
мястото разполага с wi-fi, а Ади – собственик и главен „сценарист” на ADI’S
COOK&BOOK – е особено горда с поставките за лаптопи, които ще ви спестят досадното главоблъскане къде
точно да си поставите компютъра.
Обичай – след като нахраните очите,
тялото и душата си, разбирате, че онова, което прави ADI’S COOK&BOOK
толкова невероятно място, е обичта,
която усещате навсякъде около себе си...
и която прави тръгването ви оттук
доста трудна задача.
Така се случи и с мен в една дъждовна
октомврийска сутрин, когато след 3
часа, преминали като миг, осъзнах, че
понякога истински красивите неща не са
на другия край на света, а някъде съвсем
близо до нас... и просто чакат да ги
открием. 3
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ADI’S COOK&BOOK е на ул „Будапеща”
31 и работи всеки ден от 9.30 до 18.30
ч., без неделя и понеделник. За повече
информация и събития извън обявеното
работно време: 0898 686802, 0898
484848, или на hello@adiscookandbook.bg

