Очаква ни дъждовен уикенд, а високо в планините и снежна покривка
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Защо говорим за това?
За да не измръзнеш, ако излезеш по тениска!

През нощта и утре ще ни радва есента. Да се приберем на топло, защото над страната ще
бъде облачно и дъждовно. Започналите от запад дъждове ще продължат до вечерта и ще са
в цялата страна. На места в Западна и Централна България ще вали много. Ще духа вятър -

като цяло умерен, но понякога ще се усилва. Температурите ще са като замръзнали във
времето: минималните - между 8° и 13°, а максималните - между 11° и 16°.
Тези почивни дни няма да са като миналите - слънчеви и приятни за разходки. Времето ще си
е типично есенно - облачно, дъждовно, хладно и ветровито. В планините ще се усеща как
идва зимата. Причината е в един циклон, който идва от Средиземноморието.Това са големи
количества въздух, които започват да се въртят като спирала - от края към центъра.
Обикновено носят застудяване.
Повече ще е дъждът в западната половина от страната, но през нощта срещу събота и на
изток е възможно да повали повече. Вятърът ще продължи да ни напомня да се обличаме
добре. По-хладно ще е в Северна България, където дневните температури ще остават под
10°. На юг ще е обичайно малко по-топло, но не много - до около 14°. Сутрин в равнините
няма да е много студено, защото облаците ще имат ролята на одеяло и няма да позволят на
въздуха да изстине, но пък снегът в планините ще е нетърпелив и ще слезе до около 1600
метра. Във високите части ще се натрупва снежна покривка.
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