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Приоритети
СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ"  ОТГОВАРЯ ЛИ НА РЕАЛНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ  НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ?

  Уважаеми читатели на списание "Звук и светлина",
   Съгласно устава на НАСГБ, чл.4, ал.2, приоритет при предоставяне грижи за членовете на НАСГБ (защита на правата, рехабилитация и включване в обществото, подобряване качеството на живот, личностната им реализация, осигуряване достъпна информация, достъпни начини на общуване, достъпност до заобикалящата среда) имат тотално сляпо-глухите и тези с комбинирани дълбоки слухови и дълбоки зрителни увреждания. При оценката на сляпо-глухотата като комбинация от слухови и зрителни нарушения на индивида, обективно по-голямата тежест идва от слуховото увреждане. Известна е мисълта на Хелън Келър: "Слепотата ни отделя от предметите, но глухотата ни отделя от хората". Глухотата нарушава комуникацията и общуването на човека, като налага употребата на жестови езици и ръчни азбуки. Хората с тежка слухова загуба и определен остатъчен слух постоянно ползват слухов апарат. Напълно глухите хора нямат достъп до информация, предавана по гласов път, при което срещат затруднения в общуването с чуващите хора, повечето от които не разбират жестовите езици. Ако са загубили слуха в ранна възраст, в много случаи имат проблеми с възприемането не само на гласовата комуникация, но и с разбирането на писмената информация, тоест за тях е много тежка езиковата бариера между жестовия език (основан на образи, движения на ръцете, тялото и мимики) и словесния език. Словесният език се изгражда от устната реч и от писмената реч, а в индивида процеса на общуване от бебешка възраст естествено се развива на основата на слуховата функция. При липса на слух в този сензитивен период, се препоръчва възможно най-ранна кохлеарна имплантация и слухопротезиране, едновременно с целенасочено обучение и слухово-речева рехабилитация. Тогава писмената и устната реч се формират не само чрез наличния остатъчен слух, но чрез усвояване езикови умения на базата на зрението, тактилно-вибрационните възприятия, ръчните азбуки и заучаване на артикулацията и фонацията. Все пак, визуалното отчитане по устните предоставя непълно и неточно получаване на гласовата информация - много често глухия се налага да моли говорещия да повтаря. Така, глухите се отделят от чуващите в отделна езикова общност, базирана на жестовия език и ръчните азбуки и по този начин се обособяват в отделна културна общност, наречена "култура на глухите". Жестовите езици, културата на глухите и алтернативните методи на комуникация са признати от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. 
  Лицата с тежка или дълбока слухова загуба и слаб остатъчен слух, макар и да ползват постоянно слухов апарат, имат силно затруднена комуникация, особено ако околните не спазват правилата за общуване с човек, използващ слухов апарат, или ако няма подходящи условия за слушане (тих или неясен говор, голямо разстояние между говорещия и слушащия, силен околен шум и др.). Много често заради липсата на комуникация, тежкочуващите са изолирани от обществото и общуват в тесен кръг от роднини, приятели и колеги, където са добре познати и приемани. 
Лицата със зрително увреждане или пълна слепота, без слухово увреждане или с леко слухово увреждане, могат да комуникират слухово и гласово с всички околни хора. Така, те са в общността на чуващите и не използват жестов език, ръчни азбуки или алтернативни методи за общуване, свободно ползват устен език. Те имат проблеми с придвижването и ориентирането, възприемането на писмена информация, поради което се налага да се използва едър шрифт или брайл. Срещат проблеми или не възприемат визуална информация, имат затруднения с взаимодействието със заобикалящата среда, с практическите умения и всекидневните умения, налага се да ползват специфични помощни средства и прибори за зрително затруднени. 
Лицата с глухота и нормално зрение, или с глухота и много леки зрителни нарушения; както и лицата със слепота и нормален слух, или със слепота и много леко слухово нарушение, считаме за леки случаи по отношение на сляпо-глухотата. Глухите - виждащи използват зрението си за компенсация на слуховото нарушение, до определена степен чрез научените умения. Слепите       чуващи използват слуха си за компенсиране на зрителното нарушение, отново до определена степен чрез усвоените умения. 
Съчетанието на глухота или дълбоко слухово увреждане, със слепота или дълбоко зрително увреждане, утежнява многократно състоянието на индивида. Това е състояние, при което остатъчното зрение не може да компенсира загубата на слух, а остатъчния слух не може да компенсира липсата на зрение, което налага използването освен на жестов език и ръчни азбуки, но и на други специализирани алтернативни методи за общуване със сляпо-глухи и на интерпретатори за сляпо-глухи (които улесняват комуникацията с околните и достъпа до информация чрез интерпретиране, съдействат за придвижването и взаимодействието със заобикалящата среда чрез водене и придружаване). 
Леките случаи, членуващи в НАСГБ (зрително затруднени или напълно слепи хора с лека слухова загуба; и тежкочуващи или напълно глухи хора с леко зрително увреждане) са призвани да се включват в живота на НАСГБ, като помагат на колегите си с комбинация от тежки слухови и тежки зрителни увреждания, като се включват в живота на ТО, съдействайки в културните, творческите и спортните дейности. 
  Съгласно приетата от Общото събрание на НАСГБ, Програма за дейността на НАСГБ през 2014 г., раздел I Организационна дейност, т.6 и т.8:
т.6:"Да се осъществява ежегоден анализ колко от членовете на НАСГБ имат практическа глухота или пълна глухота (особено тези, неподлежащи на слухопротезиране) и са действително тежки случаи по отношение на комуникацията и достъпа си до информация, за да може да им се оказва приоритетно подкрепа от страна на НАСГБ и НЦРСГ "Х. Келър". Съгласно чл. 4, ал.2 от устава, те имат приоритет при осъществяване на целите и използване на средствата за постигането им.
Членовете с по-лека слухова загуба от своя страна трябва повече да се включват в живота на териториалната си организация, като помагат и съдействат на тези с тежка слухова загуба.
  Отговарят: УС на НАСГБ, председателят на НАСГБ, председателите и сътрудниците на ТО.
  Срок: постоянен."т.8: " а) Да се издирват и приемат за членове на НАСГБ сляпо-глухи лица, отговарящи на изискванията за членство съгласно устава, но с приоритет на тотално сляпо-глухите и сляпо-глухите с тежки комбинирани увреждания на зрението и на слуха (с практическа глухота или по-тежка форма на глухота), които действително се нуждаят от подкрепата на асоциацията. Съгласно чл. 4, ал.2 от устава, те имат приоритет при осъществяване на целите и използване на средствата за постигането им. Да се ограничи приемът на членове с леки слухови увреждания, които не се нуждаят от подкрепата на асоциацията, тъй като те имат по-добра комуникация, общуват свободно и дори не се нуждаят от интерпретатори-придружители. 
б) да се учредят ТО в градове, където има най-малко 5 сляпо-глухи. Тежките единични случаи на сляпо-глухота, живеещи в селища, в които няма ТО, да членуват към най-близката подходяща ТО.
  Отговарят: УС и Тодор Радев; председателите, сътрудниците и членовете на Териториалните управителни съвети на ТО. 
  Срок: постоянен."
  С леко слухово увреждане от 45 децибела до 55 децибела слухова загуба на по-добре чуващото ухо, са 151 члена или 24,75 процента от 610 члена на НАСГБ за 2013 г. (съгласно анализа, публикуван в Отчета на УС за дейността на НАСГБ за 2013 г.). Считаме, че през тези 17 години съществуване на НАСГБ, сме приели достатъчен брой членове с лека слухова загуба, достигнал вече една четвърт от общия брой. 
С леко зрително увреждане (при остатъчното зрение с 71 до 90 процента степен на увреждане на зрението) са 91 члена на НАСГБ или 14,91 процента от 610 члена за 2013 г. Тези 91 члена с остатъчно зрение (леко зрително увреждане), се разпределят по слухова загуба, както следва:
  22 члена - с лека слухова загуба от 45 до 55 децибела
  14 члена - с умерена слухова загуба от 56 до 65 децибела
  48 члена - с практическа глухота от 66 до 90 децибела
  7 члена - с пълна глухота над 90 децибела.
  Сравнявайки глухотата и слепотата, както подчертахме по-горе, нашето най-голямо внимание следва да бъде обърнато към слуховата загуба, която нарушава общуването на индивида. Следователно, едно лице с остатъчно зрение и тежка слухова загуба се намира в по-неблагоприятно положение по отношение на комуникацията от сляп човек с много леко слухово увреждане. 
  УС на НАСГБ с тревога констатира, че все пак за кандидат-членове продължават да се предлагат членове с лека слухова загуба малко над 45 децибела. Например през 2013 г. единствено леките случаи от 45 до 55 децибела са се увеличили с 3 души, докато всички останали по-тежки случаи на слухова загуба са намалели като брой в членския състав.
  Можем да вземем един показателен пример от практиката в международния спорт за глухи хора. До национални и международни състезания се допускат глухи или тежкочуващи спортисти, които имат от 55 децибела нагоре средна слухова загуба. За да се избегнат симулации и измама в измерванията, аудиограмите се правят последователно по три отделни метода на изследване, като последния метод се базира на измерване на електрически потенциали на мозъка, доказващи обективно слуховата загуба. Препоръчва се много внимателно да се изследват най-ниските стойности от 55 до 65 децибела. Националните спортни федерации на глухите отговарят за достоверността на всяка една аудиограма. След това, аудиограмите биват обстойно проверявани от аудиолози-експерти на Международния комитет по спорт за глухи, които след преценка, лично правят нова аудиограма на съмнителните случаи. Доказаните симуланти задълго биват отстранявани от национални и международни състезания на глухите. Тази практика може да ни служи за пример, как с внимание следва да се отнасяме към обективността и реалната тежест на слуховата загуба, както и дали лицето реално оказва помощ. Разбира се, НАСГБ винаги е била и продължава да бъде благодарна на тези свои членове с леки увреждания, които със сърце и душа работят и активно помагат на своите събратя в тежко състояние. 
  През септември тази година ще се проведе Вторият европейски празник на специфичните възможности на сляпо-глухите, включващ:
   3-то европейско първенство по шахмат на сляпо-глухите
   1-во европейско първенство по спортна табла на сляпо-глухите
   1-во европейско първенство по боулинг на сляпо-глухите
   2-ро европейско първенство по лека атлетика на сляпо-глухите
   2-ро европейско първенство по канадска борба на сляпо-глухите
   2-ро европейско първенство по дартс на сляпо-глухите
   2-ри европейски фестивал на художествената самодейност на сляпо-глухите.
В празника ще участват и колеги от чужбина. В него приоритетно участие ще вземат тотално сляпо-глухите и тези с тежки слухови и зрителни увреждания. За целта до председателите на ТО беше изпратено писмо-указание. Във фестивала на художествената самодейност отпадат изкуствата от типа "рецитиране на художествено слово", тъй като поради международната публика и естествената езикова бариера, няма да са взаимо-разбираеми. Един участник във вокално-инструменталните изкуства може да се включи само с едно изпълнение (с една песен или един инструментал) или като солист, или в дует, но не и в двете изяви. Вокално-инструменталните състави също имат само по едно изпълнение. Допуска се, едно лице да участва в състав и отделно като солист, но без да е в дует; или да участва в състав и отделно в дует, но без да е солист. 
  При изпълненията, да се внимава, участието в дуети и състави на виждащи и чуващи, слепи-чуващи или глухи-виждащи да не измества участието на лица със сляпо-глухота. 
Това се прави не само заради приоритетното участие на тотално сляпо-глухите, но и поради ограничените финансови възможности на асоциацията. Също така, канализирането на изпълненията ще даде възможност на всяко лице да се представи с най-доброто, на което е способно, което ще повиши качеството на фестивала като цяло.
УС на НАСГБ е задължен да се съобразява за спазването на устава, да закриля и да дава възможност най-малката група членове с тотална сляпо-глухота да бъдат включени според специфичните възможности в живота на асоциацията, следователно за интеграция в обществото.
Димитър Парапанов
Председател на НАСГБ

Делници и празници
НАС НИ ИМА И НИЕ МОЖЕМ!
   На 29-ти април в залата на "Нефтохим" гр. Бургас бе изнесен концерт с надслов: "Изкуството - среща на два свята и форма на интеграция". Гости на концерта бяха г-н Васил Долапчиев и кмета на гр. Бургас - Димитър Николов. Залата бе пълна и това е доказателство, че въпреки всички проблеми, има още сърцати хора, които са съпричастни към хората със зрителни увреждания. На сцената излизаха хорови и танцови състави, изпълнители на поетичното слово. Великолепни изпълнения, невероятен дух. Ако не се взреш в невиждащите им очи, не можеш да разбереш, че те са лишени от зрение. Но пък съдбата, която ги е лишила от зрение ги е дарила с богата сърдечност и много любов. Песните извираха от душите им и залата ехтеше от ръкопляскания - отплата за удоволствието, което ни даряваха с всяко свое изпълнение. Танцовият състав плени зрителите със своите изпълнения. А рециталът по стихове на Христо Фотев беше толкова затрогващо сърдечен, че още дълго ще го помним. Гостите от Варна и София бяха подготвили такива изпълнения, че за миг забравяме, че там на сцената са същите, които вън са с белия бастун. Бургаският хоров състав доказа за пореден път, че въпреки всички трудности ние, хората с увредено зрение, можем да се веселим и можем да раздаваме любов. Средец, макар и малък град, също имаше свой представител, който изпълни две великолепни странджански песни. Но от София триото "Веселите момчета" грабна душите на зрителите.
  И за финал, изпълнената от тях, съвместно с Варненската формация "Настроение", песен "Моя страна, моя България" накара зрителите да станат прави и по бузите се стичаха тези издайнически вадички, но те не бяха сълзи от болка, а бяха сълзи от радост, щастие и удовлетвореност. Дълго аплодираха и някак малко ощетени си тръгнахме, защото ние искахме още и още от тези сърцати хора. Надявам се, че ще имаме още такива срещи, с които да покажем на света, че нас ни има и, че ние също можем.
 
Весела Парашкевова
* * *
БРОЕНИЦА ШАРЕНА
   Петата стихосбирка на клуб "Вдъхновение" - "Броеница шарена" е вече факт. Нейното представяне се състоя по време на годишното отчетно събрание в гр. Пловдив на първи април в хотел "Новотел". В нея са публикувани творби на 22-ма автори от 11 града в страната. Всеки автор получи по една книжка. Стихосбирката беше разпространена и сред медиите, с които работим.
  Избрахме името "Броеница шарена", защото стихотворенията, публикувани тук, са най-разнообразни. Третирани са теми, свързани с любовта, със съкровени спомени от близко и далечно минало, със сбъднати и несбъднати мечти, с житейски равносметки и прочие. Оформи се интересен сборник с творби, изпълнени както с тъга и носталгия по безвъзвратно изминалите дни, така и със здрав реализъм, утвърден от опита ни на силни хора, поели здраво своя кръст. От тук и чувствата в стиховете - меланхолия и песимизъм се редуват с борбеност и ентусиазъм.
  Благодарим от сърце на всички поети, участвали със своите творби! Не на последно място отправяме специални благодарности и към г-н Парапанов и неговия екип, които намериха нужния ресурс за отпечатването на книжката!
Калинка Ковачева 
* * *
НА ЛЕЧЕНИЕ И ПОЧИВКА
   Всяка година ръководството на ТО-НАСГБ Варна, съдейства и организира почивка и лечение на желаещите наши членове. И тази година няколко души от нашата организация и членове от други организации, отговарящи на изискванията на лечебното заведение в гр. Хисар, отидохме на лечение и почивка.
	Бяхме приети и настанени от уважаемата наша, вече близка приятелка д-р Терзийска.
  Престоят ни в санаториума бе полезен и приятен. Групата ни беше от 9 души. До обяд имахме назначени процедури и в следобедната почивка се събирахме, ходехме на разходка, посетихме две от най-реномираните заведения в Хисар - "Камилите" и "Изворите". И в двете заведения веднага ни познаха от предишни посещения и многократно бяхме поздравявани от оркестъра и певицата с любими и известни песни. В самото лечебно заведение, организирахме програма, състояща се от стари градски и народни песни, поезия и хумористични сценки. Внесохме едно разнообразие на лекуващите се като нас пациенти, като направихме пребиваването им по-весело и по-щастливо. Директорът на заведението - г-н Туджаров и д-р Терзийска, одобриха нашата инициатива и ни благодариха за проведеното мероприятие, а самите пациенти, присъстващи на нашата програма, останаха очаровани и много доволни. Получихме много аплодисменти и поздравления от присъстващите, които останаха възхитени от градските, соловите и дуетните изпълнения. С пенливо и искрящо шампанско отпразнувахме завършването на нашата почивка. Въпреки че тук идват хора с различни увреждания, които да се лекуват, те също така обичат най-ценното и най-скъпото - живота, знаят и умеят да го изживеят по подобаващ начин. Ние помислихме не само за нас и нашето удоволствие и добро прекарване, но и се постарахме да създадем на всички присъстващи с нашата програма, едно приятно преживяване, което ще се помни от всички.
  Благодаря от името на варненската група на ръководството на болничното заведение - на д-р Терзийска и на всички останали от персонала за положените грижи и внимание към нас.
 
Ганка Параскевова
* * *
ДВАНАДЕСЕТ ГОДИНИ ТО НА НАСГБ - ШУМЕН
  На 22.05.2014 г. шуменските сляпо-глухи членове отбелязахме 12 години от създаването на организацията. Същия ден в 10 часа се събрахме в началото на парк "Кьошковете". Времето беше приятно и леко прохладно. Бавно се движехме по алеите, радвахме се на зеленината, красотата и чистотата. Вековните дървета сипеха своята сянка, а ние вдишвахме чистия, свеж въздух. Поразходихме се из парка и се настанихме близо до зоокъта. 
  Председателят Янко Стайков приветства всички присъстващи и ги поздрави с дванадесет години от създаването на ТО-НАСГБ Шумен. Сътрудничката разказа за възникването на организацията, за нейните постижения и успехи. Прочетохме поздравителните адреси от Пловдив и Добрич. Няколко члена припомниха интересни случки от организационния ни живот - и смешни, и тъжни. След това разгледахме списание "Звук и светлина" - бр. 3-ти и 4-ти от 2014 г. Прочетохме статията "Живот, отдаден на хората" за 75-годишния юбилей на председателя на НАСГБ - Димитър Парапанов. Янко Стайков, който е негов земляк, разказа как са се запознали и как е станал член на асоциацията, благодарение на г-н Парапанов. Прочетохме няколко полезни съвети, усмивки и кулинарни рецепти. Обменихме опит. Хапнахме от предварително приготвените сандвичи, сладки и плодове. Прекарахме един незабравим ден. Дълго ще го помним, защото той внесе разнообразие в нашия живот.
Върбина Станкова
* * *
Силуети
ЕХО ОТ ДЕЛИОРМАНА - ТРЕТА ЧАСТ  - С ПРОДЪЛЖЕНИЕ .
Преди десет години
  В една пролетна вечер Керим пристигна в града с намерение да се отърси от еднообразния селски живот и ако може да смени вече омръзналата му поредна жена. Отдавна му бе втръснало от нейните непрекъснати натяквания, че парите, които носи в къщи никога не стигат. Белилата и мазилата нямаха чет, но тя постоянно се оплакваше. Да беше някаква неземна красавица, а то една върлинеста и суха, не прилича на жена, ама фасоните й край нямат. Командваше го, та дъх не му даваше да си поеме. Ей от тая усойница побягна Керим. Мислеше си, че като иде в града, ще го посрещнат с пилаф и баклава, ама не беше познал. Пристигна той в малкия и нареден планински град, поразпита тук там за хората, за навиците им, после се запъти към къщата на един от най-богатите негови жители - Мехмед Хасан Избегли.
  Стопанинът го прие, нахрани го, след туй го назначи за писар в джамийското настоятелство. Полека-лека, Керим се опозна с единствената дъщеря на своя благодетел. Не след дълго време Мехмед благослови двамата млади и така Керим стана зет и син на градския първенец.
  Ожени се Керим за Мохадес и заживя с мисълта, как всичко се нарежда от добре по-добре. Селският хитрец беше проучил издълбоко бащата на своята избраница. Пък и беше подочул тук-таме за тлъстите доходи, които получава семейството от имотите и магазините. Облизваше се лакомо нашият герой, като котарак край бакър с масло, ала сметките му излязоха криви. Щерката на Мехмед се оказа по-проклета, по-опърничава от черния брадат пръч на Дели Станчо чобанина. Мохадес не бръснеше Керим за нищо. Влезеше ли и някоя муха в главата, ако трябва града ще запали, но ще стане нейното. Освен това, за нищо на света не му даваше да припари до бащините лири. Пазеше ги така, сякаш пази султанската хазна. Не само стисната, ами хитра и пресметлива беше Мохадес. Търпя година-две женското царство Керим, накрая не издържа и една нощ с дрехите на гърба и няколко пари в джоба избяга в едно далечно село. Поживя там, но градският живот го теглеше силно и неотстъпно назад. Спомените за тежките софри и буйните танци не му даваха мира ни денем, ни нощем. Не издържа Керим, па един ден се дигна та се върна там, откъдето навремето избяга, подгонен от неспиращата да мърмори женска уста. Когато пристигна, той разбра, че бившата му жена отдавна го е забравила и се е оженила в съседния град за един от тамошните големци. Отиде при Мехмед и като падна на колене, изплака душата си дорде не го накара да повярва, че не е виновен за раздялата с дъщеря му. Мехмед го слуша, слуша, а накрая рече:
 - Ти по твоя път, тя по нейния. Било що било. Щом си дошъл при мен, няма да те изгоня. Остани да ми помагаш в търговията. Ял си ми хляба преди, ще ядеш и занапред от него, ако си гледаш добре работата.
 - Можеш да ми имаш доверие Мехмед ага - продума с благодарност Керим. - Имам те за баща и брат. Денем ще гледам търговските дела, а вечер ще ти веселя душата с песни и музика. Докато бях далеч от тука, понаучих се да свиря на зурна.
 - Добре Керим, добре. Ще дойде време и за свирнята, но първо работата - усмихна се Мехмед и го проводи да нагледа как върви търговията в магазините.
  Макар прост и неук, новоизлюпеният чорбаджия беше схватлив по природа. Разгледа Керим стоките, разпита продавачите за цените, разбра кое откъде иде и от кое какъв келепир може да излезе. 
  Една вечер като нямаше какво да прави, Керим влезе в близкото кафене. Там няколко души хвърляха заровете, а един едър мустакатко стоеше край тях и гледаше играчите да не си тръгнат без да са платили изгубеното. Керим не беше играл досега и без да се замисли, реши да опита късмета си. Седна на едно от свободните места, после полека-лека така се втурна в играта, че не усети кога мина полунощ. Прибра се в отредената за нощувка стая, недоволен и притеснен от загубата в кафенето. Чудно му стана, как добрите зарове вървяха все в ръцете на другите трима играчи. Дали пък не играеха заедно срещу него, мислеше на глас Керим. Легна, ала сънят не идваше в подлютените от тютюневия дим очи.
  За седмица Керим заборчня толкова много, а заровете с още по-голяма сила се търкаляха между мечтите за големите печалби и реалния живот. От ден на ден примката на борчовете се затягаше около врата му все по-здраво. Ако не намереше пари, трябваше или да си окачи въжето, или да побегне пак нанякъде. Но ония баш хайдути едва ли щяха да го изпуснат без да се издължи. Една нощ докато се въртеше в леглото, Керим най-сетне прозря своето спасение. То стоеше пред него, чакаше го да протегне ръка, да го вземе и да се отърве от тежкото положение, в което бе изпаднал.
  Минаха три месеца откак Мехмед повери търговските дела в ръцете на своя бивш зет. В началото всичко вървеше добре, докато не дойде момента, в който един от неговите хора проверявайки сметките, забеляза доста големи разлики между наличните стоки и печалбата от продажбите. Той разказа за тия неуредици на Мехмед. Старият търговец дълго време не можа да проумее откъде иде проблемът, докато собственикът на близкото кафене Реджеп не му подшушна за новата изгора на зет му. 
  - Да знаеш само как са го хванали за гушата проклетите зарове - сподели му кафеджията. -Пръв сяда на масата, последен става от нея. 
  - Хубаво, ами плаща ли като играе? - попита умислен Мехмед своя довереник.
  - По някой път плаща, друг път не, но като закъснее, после донася парите накуп - отвърна Реджеп. 
  На другия ден Мехмед повика при себе си Керим и без много заобикалки му каза:
  - Чуй добре, чапкънино. Ще те попитам нещо. Ако не ме излъжеш, ще те оставя в къщата ми. Излъжеш ли ме, ще ти дам да избираш между тъмния вир и кривата топола.
  Керим падна на крака пред своя благодетел и замоли за прошка:
  - Прости ми, татко! Не усетих кога попаднах в мрежите на дявола. Оплете ме той така здраво, че до края на живота си няма да мога да се разплатя с него.
  - Колко пари отмъкна досега? - попита разгневен Мехмед.
  - Знам ли? - проплака Керим. - Не съм ги броил, но не са малко.
  - Само в кафенето ли харчеше? - не спря разпита Мехмед.
  - Ами... - запелтечи Керим. Има една кадъна на която от време на време давах по някой грош за това-онова.
  - Държал съм змия в къщата си! - процеди през зъби Мехмед. 
  - Прощавай благодетелю мой, ама и дъщеря ти не беше по малка змия от мен - отвърна Керим, поглеждайки нагло начумерения стопанин.
  - Прав си, проклетнико! - рече Мехмед. - То като помислиш, една змия излязла от къщата, друга влязла на нейно място. Хайде, върви сега да си гледаш работата. 
  С омекнали крака, Керим се запъти към чаршията, мислейки си колко леко се е отървал след направените от него поразии на стария търговец. "Кой ли ме е наклепал пред Избеглията" питаше се пътьом Керим. 
Кирил Дамянов

* * *
Историята помни
ПОСЛЕДНИЯТ АСЕНОВЕЦ - БОЯНСКИЯТ МАЙСТОР  -ПРОДЪЛЖЕНИЕ.
  Всяка нощ Калоян се разхождаше безсънен из своята планина, без да намери ответ на безбройните грижи, които го разяждаха като безмилостен яд. Той чувстваше да тежи на съвестта му някакъв неясен, неизречен грях, който го измъчваше с немия си укор. "Помни Калимана..." Думите на баща му звучаха непрестанно в ухото му. Той знаеше, че трябва да отмъсти, да закрепи загиващото дело на прадедите си, да поеме с мъжка десница наследството на Асеновци. А копнежът по Десислава го изгаряше като невярна болест, нашъпвайки му коварни и отровни мисли... Да приеме предложението на Петра и Ирина? Да се помири, да се откаже от задълженията, които надеждите на цял народ слагаха върху него... И тук, сред своята любима Витоша, заедно с Десислава да прекара дните си... Никога. Никога. Той беше длъжен да поеме бремето на съдбата си. Да се бори, да мрази, да заплашва. 
  Седна връз един мъхест камък и улови чело между дланите си. Пратеникът на Ирина щеше да чака до утре за отговор. И този ответ щеше да реши цялата му съдба, да отсъди целия му живот. Някъде из гората се зачуха проточени викове. Стражите го диреха, изплашени от дългото му отсъствие. Той стана, спусна се по една тясна, стръмна пътека надолу към селището. Към края на гората го посрещнаха трима блюстители. Бяха разтревожени и едва поемаха дъх от вълнение.
  - Един момък иска веднага да говори с тебе, господство ти... От два часа чака пред крепостните порти на селото и моли да го пуснем. Имал нещо важно да ти казва. Но чуло ли се е досега гост да се приема по тая доба?
  Севастократорът се сепна. Нещо прободе сърцето му. Важна вест? От кого?
  - Откъде иде тоя момък? - попита бързо и пресекнато, като последва с припрени крачки стражите.
  - Не казва... - отвърна страторът - ала изглежда, че иде много отдалеч. Капнал е от умора. Едва говори.
  Калоян ускори стъпките си, почна да тича, следван от войскарите. Но изведнъж те спряха. По ливадата към тях се зададе дружина стражи, които водеха някакъв момък, обвит с тъмна плащаница, преметната през лявото рамо, с ниско спуснат шлем. Стройната му снага с мъка следваше бързите крачки на войскарите: личеше, че само някаква огромна воля крепеше това изтощено тяло в желанието му по-скоро да види севастократора. Калоян се загледа внимателно в тъмния силует, който се движеше към него, някакво смътно чувство го клъцна. Нещо много познато лъхаше от тия стъпки, от това леко люлеене на тялото при хода. Нима бе възможно? Безумие ли го обхващаше? Той почна цял да трепери. Нито дума не можеше да излезе от скованите му челюсти. Женски вик накара стражите да се сепнат смаяни. Непознатият хвърли мантията си. Затече се към севастократора. Падна в ръцете, които се спуснаха да поемат скъпото тяло. Калоян полека смъкна припадналата към земята, подпря главата й на коляното си, приближи към себе си бледото студено чело. Изтощена от дългия път, от преживените вълнения, от глада и радостта на свиждането, за миг Десислава бе загубила свяст. Страторът подаде шлема си, набързо напълнен с вода от близкия поток. Напръскаха лицето й. Полека отвори очи. Подири с плаха тревога лицето на севастократора, сведено над нейното.
  - Ти ли си?... В Бояна ли съм?... - пошъпнаха белите устни, връз които бързо изплува щастлива усмивка. - Сън ли е?
  Калоян я притисна силно към буйните удари на сърцето си. След това погледна в хубавите големи очи.
  - Сън е.
* * *
  За да се спасят от растящото недоволство на народа озлобен от безсмислената, безкрайна война, Ирина и Петър бяха решили да си осигурят гърба откъм вечно враждебните маджари, като получат техния съюз и помощ. Също така те се бяха осигурили и с помощта на куманите. И все по-стръвна ненавист я обладаваше към народа, който я усещаше чужда и нежелана. Но колко по се мъчеше с добро или зло да привлече тоя народ, да го покори под властта си, толкова повече той се отдръпваше чужд, студен, враждебен. Ласкарис събираше в Мала Азия огромна войска. Такава не бе имал никога дори и баща му Ватаци. Борбата щеше да бъде страшна. За живот или смърт. Мисълта на царицата се прехвърли към онова бунтовно гнездо, което я изпълваше с най-гореща ненавист. Ах, ако не бе оня самонадеяник там, къде щяха да се отправят очите на всички недоволници, които се осмеляваха да злословят за делата й. Ако Десислава не бе успяла да избяга, подпомогната от париците на селото, което принадлежеше към манастира, в който бе заточена, и до днес Калоян щеше да свежда чело в примирено покорство. Ала от Бояна идеха все по-лоши вести. Открито, пред всички, певците славославели дръзкия севастократор като освободител на българското царство от игото на Ирина и зетя й... Тя затвори за миг очи, стисна пестници. Трябваше да се свърши с това размирно котило. Нямаше вече никаква надежда, че ще се възвърне Средец към държавата, Калоян трябваше да бъде премахнат.
  - Щом не може да го достигне ни меч, ни отрова, тогава ще обърнем и другата страна... С добро, с любезно подадена десница...
  - Да пратя писмо до Десислава, че й прощавам и я каня като брат да дойде с мъжа си на Михаиловата сватба - каза гневно Петър. - А влезе ли веднъж Калоян в Търнов, не ще излезе вече...
  - Няма да се улови на клопката.
  - Защо не... Той е добродушен и наивен...
  - Да опитаме - и усмивка изкриви гордата уста на Ирина.
  Петър изпрати писмо, в което молеше царския братовчед Калоян и светлата му съпруга Десислава да дойдат в Търнов за високата сватба на цар Михаил. Калоян дълго препрочита чудното послание, като се мъчеше да вникне зад скритите помисли, които се таеха в него. Полека-лека радостна светлина озари лицето му. Той се обърна към жена си, погледна я внимателно, с дълбок, питащ взор. Тя посрещна погледа и разбра какво кипи в душата му. Прошка, забрава, братска обич. Хубави слова. Угодни за благородното сърце на Калояна. Ала изречени от злословни люде - бяха по-неверни от отрова. Тънкият й женски усет подуши измамата, долови неуловимия дъх на лицемерието. Тя свали тежката мантия, остави диадемата си връз скрина от орехово дърво. Приближи до севастократора. Простря ръка. Помоли тихо:
  - Не ходи...
  Той трепна, прехапа устни. Изпъкналото му чело се изпълни с бръчки.
  - Ще помислят, че се боя от тях.
  - Не ходи...
  - Защо да мислим винаги злото? Може би са искрени. От държането им ще разбера какво целят...
  Тя полека се смъква на земята. Обви с ръце краката му. Притисна буза до коляното му. Като верен хрът, като предан роб. Изви нагоре зеници.
  Севастократорът се усмихна. Вдигна жена си.
  - Ще откажа. Имаме поне благовиден предлог. Ти вече не можеш да пътуваш. Ще им изпратим скъпи дарове и гиздаво изписани писма. А майстор Силян ще им съчини нарочна сватбена песен. Той се смееше и шегуваше, галейки мекото като аксамит лице на Десислава. Ала в сърцето му кънтеше неумолим и незабравим глас:
  "Помни Калимана..."
* * *
  Михаил Асен загуби дързост. Страхът премина и в него. Безсмисленият и необясним животински страх, който понякога завладява тълпите и не може с нищо да се укроти. И тогава той реши да изпрати до Ласкарис посланици, които да поискат мир. За най-подходящ посредник в преговорите избра своя тъст, княз Ростислав Михаилович, бан на Мачва, който, придружен от многобройни знатни люде, натоварен със скъпи дарове, се отправи към гръцкия стан, разположен край реката Регина, приток на Хебъра. Така, от победител Михаил неволно се представи за победен. Защото нямаше упование в силите си, да продължи войната докрай. 
Фани Попова Мутафова
* * *
Щрихи от родината
СТРУПЕЦКИ (ТЪРЖИШКИ) МАНАСТИР "СВ. ПРОРОК ИЛИЯ"
Врачанска епархия 
  В манастирски документ е записано, че при завладяването на България от османците обителта била разрушена.
  Старата църква "Св. Николай Чудотворец" била издигната отново в края на 16 в. В дебелите й стени има нарочно оставени кухини, които подобряват акустиката на вътрешното пространство. Стените и сводът били богато изписани от неизвестен майстор през 16-17 в. Постепенно манастирът бил изоставен и запустял.
  През 1824 г. врачанинът Димитраки Хаджи Тошев открил забравената манастирска църква, която била превърната в конюшня. Той наел работници, които през нощта препокрили срутения покрив. Три години по-късно, през 1827 г., получил официално разрешение от турските власти за възстановяване на църквата и манастира.
  Триетажните жилищни сгради били построени между 1851-1857 г. от майстор Ватьо.
През 19 в. тук живял и творил книжовникът Дамаскин Хилендарец. В манастира отсядали Васил Левски и Никола Обретенов, които организирали революционен комитет в с. Струпец с участието на игумена йеромонах Пантелеймон. За съжаление най-големият от трите пожара, поразил манастира през 1972 г., унищожил по-голямата част от жилищната сграда, включително стаята на Левски.
  За пореден път манастирът бил възстановен през 1991 г.
  Новата и старата църква се издигат една до друга в манастирския двор. Новата църква "Св. Илия" е строена през 1991 г. и в нея се извършва богослужението.
  Манастирът бил наречен Тържишки, защото наблизо имало пазар (тържище), където местните хора продавали произведеното.
  Общи данни: Манастир "Св. пророк Илия", 16 в., действащ, мъжки, храмов празник - 20 юли, паметник на културата.
  Местоположение: между Мездра и Роман.
   Стенописите в старата църква се отличават с изключително живо и подробно пресъздаване на библейските сюжети.
  Дамаскин Хилендарец приел монашеството в Хилендарския манастир в Атон през 1831 г. Негов духовен баща и наставник бил известният български духовник Панталеймон Хилендарец, който посветил в монашеството и Иларион Макариополски.
  Дамаскин Хилендарец не останал дълго в Атон. Той пътувал по българските земи и се отдавал на книжовна работа из различни манастири. Автор е на изключително колоритен дневник, който днес се съхранява във Врачанската митрополия.
Източник: www.nasamnatam.com

Любопитно
МАРГАЙ Е ДИВА КОТКА СЪС СТРАННИ УМЕНИЯ
  Маргай е необичайното име на една необикновена малка дива котка. Латинското име на този вид Леопардус Вийди й е дадено в чест на немския изследовател, етнолог и натуралист принц Александър Филип Максимилиан Вийд-Ноевийд, живял през първата половина на 19 век, приятел и ученик на Александър Хумболд и антрополога Йохан Блуменбах. Маргай е петниста котка с дълга опашка, която можете да видите единствено в тропическите джунгли на Централна и Южна Америка. Както повечето си малки и големи роднини, маргай е индивидуалист -територията, която обитава, е между 15 и 43 км. Предпочита по-далечните и изолирани части на джунглата от Мексико през Коста Рика, Гватемала, Никарагуа, Панама, Еквадор, Венецуела, Колумбия, Перу, Боливия, Бразилия, Парагвай, Уругвай, Хондурас до Аржентина на изток от Андите. Известни са негови 10 подвида - популациите в Централна Америка, северна Южна Америка и представят трите различни родословни линии на Леопардус Вийди. Маргай е малка на ръст дива котка с дължина на тялото от 45 до 80 см., с опашка от 33 до 51 см., т.е. до 70 процента от дължината на телцето й и тегло между 3 и 9 кг. Всъщност маргай е подобен на своя малко по-едър роднина оцелота и обитава същите територии, но главата му е малко по-къса, опашката и крайниците са по-дълги, а шарките по козината на опашката му - съвсем различни. Най-важната разлика между оцелота и маргай е в умението на по-малката дива котка да се катери по дърветата. Затова понякога наричат маргай "дървесен оцелот". И съвсем логично докато оцелотът ловува на земята, маргай може да прекара почти целия си живот сред дърветата, преследвайки птици и маймуни по върховете им. Маргай е единият от само двата вида диви котки, чийто начин на ловуване изисква изключителна гъвкавост на глезените. Подобно на опушения леопард - може би най-страшната дива котка в момента на планетата ни, маргай може да се завърта на глезените си на 180 градуса и да слиза с главата напред, така както се качва по дърветата. Може да сграбчва клоните на дърветата и да се задържа на тях както с предни, така и със задни лапи, както и да скача на значителни разстояния. Има документирани наблюдения, че маргай може да се задържа на клон само с един крак! Няма съмнение, че е твърде неприятно да те преследва из джунглата. Маргай има златиста козина с големи тъмни петна по нея. В по-високите части на ареала му петната са по-големи и по-тъмни (черни). Масивната му опашка е едно удобно и много полезно улеснение в джунглата - използва я като балансьор при своите скокове между дърветата. От малката му кръгла главица към вас поглеждат огромни и не особено миролюбиви очи. Както някои свои роднини (каракал, сервал) маргай има черни уши с бели петна отзад, подобни на очи, които служат да съобщават в какво настроение е в момента. Наблюденията на маргай в естествената му среда са доста трудна задача макар, че е активен и през деня, и през нощта. Затова и сведенията за живота му не са многобройни. Известно е, че се храни с малки бозайници, птици, яйца, гущери и дървесни жаби. Понякога яде и трева най-вероятно за улесняване на храносмилането. Скорошни съобщения за ловуващ на катерици маргай, само още веднъж доказват, че той намира плячката си главно сред дърветата и прекарва по-голямата част от времето си сред клоните им. Доколкото е известно, при маргай няма определен размножителен период - той може да бъде по всяко време на годината, но само веднъж годишно. Трае около 76 до 84 дена, раждат се само едно или две малки - те са слепи и проглеждат в края на втората седмица от раждането си. Започват да излизат от леговището на 5 седмици и започват да се хранят с месо на 2 месеца. Единствените врагове на маргай са хората - тези малки диви котки се избиват заради прекрасната си козина. А след повсеместната им забрана за отстрел, следващата най-голяма заплаха за тях е изсичането на Южноамериканската джунгла. Не можете и да ги срещнете особено често в зоологически градини - те просто не оцеляват в плен. Тогава смъртността сред малките диви южноамерикански котки маргай е много над 50 процента. Трудно е да се прецени какъв е техния брой в естествената им среда, но за тяхно щастие, тайнственият им начин на живот в отдалечени от вредното въздействие на хората райони ги предпазва от унищожение. Видът Леопардус Вийди е вписан като застрашен вид в световната Червена книга на Международния съюз за запазване на природата.
Източник: www.catbg.net
* * *
Полезна информация
30 НЕЩА, КОИТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ - ПРОДЪЛЖЕНИЕ.
  16. Ние не познаваме границите. С постоянство и упоритост можем да постигнем всичко.
  17. Не вземай живота твърде на сериозно. Никой не се измъква жив от него. Усмихвай се. Бъди смешен. Рискувай. Забавлявай се.
  18. Обгради се с хора, които те обичат и подкрепят. Ти също ги обичай и ги подкрепяй. Животът е твърде кратък, за да не го правиш.
  19. Имай големи и красиви мечти. Преследвай ги страстно. Но и не се вкопчвай с всички сили в тях. Бъди готов да плаваш по течението на живота.
  20. Кажи "да!" на всичко, което те радва. Кажи "не!" на всичко, което не те вълнува. Времето е най-ценния ти ресурс и никога не можеш да си го върнеш. Използвай го разумно.
  21. Понякога надрастваме приятелствата. Не означава, че те са лоши. Просто тръгвате по различни пътища. Когато започнат да Ви нараняват или да Ви дърпат назад, освободете се.
  22. Страхът често е добър индикатор за това, което наистина искаме и имаме нужда в живота. Нека той да е компаса ти и се наслаждавай на приключенията, към които те води.
  23. Да превъзмогнеш страховете си е едно от най-вдъхновяващите неща, които би могъл да направиш. Така ще си докажеш, че можеш да постигнеш всичко.
  24. Третирай тялото си с любов и го зареждай със здраве, за да се чувстваш млад и енергичен. Но никога не се вманиачавай по външния вид. Той е субективен и е до едно време. Да се чувстваш добре, здрав и комфортно в кожата си е най-важното.
  25. Животът е пълен с висини и падения. Имаме нужда от тях, за да реализираме пълния си потенциал. Дръж се здраво и се наслади на пътешествието.
  26. Всички сме свързани като едно човешко семейство. Никой не е по-добър от другия - просто сме на различни етапи в животите си и се справяме с тях по най-добрия начин, който познаваме. Разпознавай другия човек в себе си.
  27. Бъди благодарен на малките и големите неща. Само така ще бъдеш щастлив. 
  28. Не сме центъра на вселената, макар егото ни понякога да ни кара да се чувстваме така. Избягай от този начин на мислене и виж света и хората от различна перспектива.
  29. Ти си гуруто. Все ни казват какво да правим, как да мислим, какво е хубаво, какво е успехът. Не е нужно да вярваш на всичко това. Чувствай се свободен да анализираш. Мисли различно. Разчупи модела. Когато спреш да правиш каквото всички останали искат и започнеш да следваш своята интуиция, само тогава ще бъдеш истински щастлив.
  30. Показвай на любимите си хора, че ги обичаш и цениш. Никога не можеш да прекалиш. Твоето време, присъствие, любов и истинска загриженост са най-големият подарък.
Източник: www.avenue.bg
* * *
Здраве
БОЛКИ В ШИЯТА
  Много хора се оплакват от болки в областта на шията, наричани още цервикалгия. Често болката се превръща в хронична, като на периоди затихва, а друг път се усилва. Какво отключва болката в областта на шията и как да я прогоните?
  Кратка анатомия
  Горната част на гърба и долната на шията образуват структура, която има за цел да поддържа главата. Има седем прешлена, които изграждат гръбначния стълб в областта на шията и в същото време обграждат гръбначния мозък и канал, които минават от там. Между въпросните прешлени са разположени дискове и в непосредствена близост до тях - нерви. Ако част от тази система бъде засегната по някакъв начин, това автоматично причинява болка в областта на шията. Освен това този участък включва мускули, артерии, лимфни възли. Там е разположена щитовидната жлеза, а също и части от хранопровода, трахеята, ларинкса. Следователно всякакви нарушения, които са настъпили в тази област, могат да отключат болката. Общият медицински термин за болка в областта на шията е цервикалгия.
  Симптоми
  Симптомите, характерни за цервикалгията, причиняват значителен дискомфорт. Болният чувства скованост, мускулите са напрегнати, а при раздвижване се усеща остра болка. Главоболие, световъртеж и болки в гърба са другите обичайни сигнали на организма, че нещо не е по реда си. Внимавайте за други съпровождащи симптоми като висока температура, промяна в пулса и кръвното налягане, поява на обриви, тъй като те алармират за по-сериозни заболявания и предполагат възможно най-бързо да се консултирате с лекар. 
  Причини за поява на болката
  Три са основните и най-често срещани причини. Болката в областта на шията може да в следствие от травма, медицинско състояние или ежедневни дейности. В повечето случаи болките се появяват при стрес, напрежение, неправилна стойка по време на сън или работа, притиснат нерв. Друг път възниква като проявление на вирус, гръбначно-дискова херния, ревматоиден артрит, травма на щитовидната жлеза, и по-рядко - на рак. Как да се излекувате от болките в областта на шията? В повечето случаи лечението се провежда в домашни условия. За да успокоите болката, през първите 48 до 72 часа редувайте топли и студени компреси. Дръжте ги за около 20 мин. върху болното място. Срещу болка в областта на шията помагат също горещи душове, компреси, сгряване с помощта на електрическа възглавница. В някои случаи заболяването се лекува с терапия и масажни техники, полезни са също лечебните сили на акупунктурата. Ако болката е по-силна и смущаваща, личният лекар може да Ви предпише някакво обезболяващо хапче и крем, с който да лекувате болното място. Много рядко се прибягва до хирургическа намеса - това става, когато причина за болката е тумор или друго по-сериозно заболяване. Ще прогоните болката по-бързо и ако ограничите за известно време натоварването, стреса и движението. Избягвайте да вдигате тежки предмети, оставете временно спортове от типа на аеробика и футбол. За да оздравеете по-бързо, опитайте няколко дни да спите без възглавница на твърд матрак или да спите със специална ергономична възглавница.
Христина Спасова
* * *
За конкурса
Малиново-шоколадови бисквити - предложение на Илия Кърджанов от Пловдив
  Продукти: половин ч.ч. сладко или конфитюр от малини, 1 ч.ч. захар, една трета ч.ч. растително олио, 1 пакетче ванилова захар, 3 с.л. с връх какао на прах, 1 и половина ч.ч. пшенично брашно, 1 ч.л. бакпулвер и щипка сол.
  Начин на приготвяне: В дълбок съд се поставят захарта, конфитюрът, олиото и ванилията. Разбъркват се добре, докато се разтвори захарта. В друг дълбок съд се пресяват брашното, солта, какаото на прах и бакпулверът. Разбъркват се. След това към тях се добавя сместа с конфитюра последователно на 3 пъти и се бърка до получаване на еднородно тесто. Когато тестото ни е готово, започваме да оформяме бисквитките. За целта откъсваме от тестото малки парченца и правим от тях топчета с големина на орех. Леко ги сплескваме с вилица и ги слагаме в предварително намазнена тавичка. Готовите топчета се пекат в загрята до 180 градуса фурна за около 10 минути. Внимавайте да не изгорите бисквитките! Сервират се след като изстинат. Добър апетит!
* * *
Супа със спанак - предложение на Стоянка Минчева от Шумен
  Продукти: 500 гр. спанак, 3-4 с.л. олио, 1 глава лук (1 връзка зелен лук), 3-4 лъжици ориз, сол, черен пипер, 1 ч.ч. кисело мляко, 2 яйца, сирене, вода. 
  Начин на приготвяне: В горещо олио се задушава ситно нарязаният лук. Прибавят се червения пипер, солта и ситно нарязания спанак. След 2-3 минути се залива с вода. След завирането се добавя оризът. Ври, докато спанакът и оризът омекнат. Застройва се с разбитите в киселото мляко яйца. Сервира се с натрошено сирене.
* * *
Яйчена салата - предложение на Мирослава Енчева от Балчик
  Продукти: 7-8 твърдо сварени яйца, кофичка кисело мляко, 1 майонеза, 1 скилидка чесън, резен лук, червен пипер, босилек и сол.
  Начин на приготвяне: Яйцата се режат на лодки. Прави се сос от майонезата, киселото мляко и ситно нарязания чесън, с който се заливат яйцата. Украсяват се с няколко резенчета лук, нарязани на лунички и се поръсва с червен пипер и босилек.
* * *
Чуден български качамак - предложение на Стоянка Миланова от Добрич
  Продукти: 150 гр. царевично брашно, 1 л. вода, сол на вкус. 
  За гарниране: олио, червен пипер, натрошено сирене.
  Начин на приготвяне: Сложете 800 мл. подсолена вода да заври. В останалите 200 мл. разтворете брашното и го изсипете във врялата вода. Разбърквайте енергично до пълно сгъстяване на качамака, намалете котлона при нужда. Още топъл изсипете качамака в тава и го запечете с натрошено сирене, а накрая го полейте с горещо олио и червен пипер. Има и друг вариант: след като е готов, започвате да сипвате ред качамак, ред сирене, ред качамак, ред колбас и пак запичате. 
* * *
Пълнени чушки с пилешки дробчета - предложение на Иван Лицов от Горна Оряховица
   Продукти: 500 гр. пилешки дробчета, 1 ч.ч. ориз, 1 връзка пресен лук, 200 гр. доматено пюре, 1 с.л. червен пипер, 150 мл. олио, щипка куркума, щипка чубрица, черен пипер и сол на вкус.
  За заливката: 2 яйца, 2 с.л. брашно и 1 ч.ч. кисело мляко.
  Начин на приготвяне: Измитите дробчета се нарязват на дребно, нарязания лук и подправките се разбъркват добре заедно, след което се пълнят чушките. Напълнените чушки се овалват в брашно и се нареждат в тава една срещу друга. Заливат се с вода до покриване и се пекат във фурната на 180 градуса. Преди да сложите заливката обръщате чушките и ги печете и от другата страна. Накрая ги заливате със приготвената заливка от яйца, кисело мляко и брашно, печете до получаване на коричка. 
* * *
Руло от тиквички с майонеза и чесън - предложение на Ивелина Стефанова от Силистра
   Продукти: 1 тиквичка, 2 яйца, половин ч.ч. кисело мляко, 1 ч.л. сода, брашно, чесън, сол, майонеза и олио.
  Начин на приготвяне: Настържете тиквичката и отцедете течността. Смесете я с яйцата и млякото, прибавете брашното, содата и солта. Разбъркайте добре. Трябва да се получи смес малко по-гъста, отколкото тази за палачинки. В тиган с нагорещено масло изпечете "палачинка" (от двете страни), намажете я с майонеза и поръсете с намачкан чесън. Навийте на руло и поставете за час в хладилника. 
* * *
Печурки в орехов сос - предложение на Руска Ангелова от Добрич
  Продукти: 1 кг. печурки и сол на вкус. 
  За соса: 200 гр. орехови ядки, 2 глави кромид лук, 5 скилидки чесън, 1 с.л. олио, 100 гр. копър, 1 червено люто чушле и 1 с.л. оцет.
  Начин на приготвяне: Измитите гъби, нарязани на едри парчета се сваряват в подсолена вода на тих огън, като разбърквате и обирате пяната. Щом гъбите паднат на дъното, извадете ги с решетъчна лъжица и ги отцедете в гевгир, а бульона прецедете и запазете. За соса смелете ореховите ядки, обелете кромида и чесъна и скълцайте скилидките. Смелете една глава кромид, а другата нарежете на тънки колелца и ги запазете за украса. В олио изпържете до омекване смления кромид. Нарежете на ситно копъра и лютото чушле. Залейте с бульона смлените орехови ядки и добавете чесъна, пържения кромид, копъра и чушлето. Подправете с оцет. Сварените гъби сложете в дълбок съд и ги залейте със соса като разбъркате, а накрая украсете с колелца кромид. 
* * *
Хлебна баница със спанак и сирене - предложение на Александра Тодорова от Шумен
  Продукти: 8 филии сух, бял хляб, 1 ч.ч. настъргано сирене, 500 гр. спанак, 2 с.л. масло, 2 ч.ч. прясно мляко, 5-6 яйца, половин лъжица сол, четвърт ч.л. черен пипер.
  Начин на приготвяне: Намажете тавичката с мазнина и наредете 4 филии хляб. Отгоре посипете с половината чаша сирене, разпределете нарязания и леко задушен спанак равномерно и поръсете с другата половина сирене. Останалите филии намажете с масло и покрийте с тях плънката с намазаната страна нагоре. Разбийте яйцата с млякото и прибавете солта и черния пипер. Залейте хлебната баница с тази смес. Покрийте с фолио и оставете 30 минути в хладилника. Махнете фолиото и запечете, докато се зачерви. Извадете, изчакайте 5-10 минути и поднесете. 
* * *
Любопитни факти
НАЙ-СТРАННИТЕ ЗАКОНИ
Без позволение не се прераждай!
  Прераждането за будистките монаси в Тибет е забранено без разрешението на правителството на Китай. Законът от 2007 г. посочва точно позволените процедури за прераждане. По света този закон може да изглежда налудничав, но за будистите, които живеят в Тибет, той е сериозен проблем. 72-годишният Далай Лама, който е в изгнание, казва, че той няма да се прероди, поне не в Тибет и в никакъв случай под контрола на китайското правителство. Въпросът за мястото, където Далай Лама ще се прероди, остава отворен.
* * *
Маргаринът е незаконен!
  През ХІХ век в щата Мисури е бил издаден закон, който забранява продажбата на маргарин. При първо нарушение наказанието било един месец затвор и 100 долара глоба, а при второ - 6 месеца лишаване от свобода и глоба от 500 долара. Смята се, че този остарял закон е издаден в защита на млечната индустрия в щата Мисури.
* * *
  Нямаш право да умираш! 
  Да умреш в сградата на английския парламент е незаконно, защото тя е кралски дворец. Ако някога решите да се включите в организирано посещение на двореца, трябва да сте сигурни, че сте в отлично здраве. В случай, че Ви прилошее, излезте веднага навън, за да се измъкнете от парламента навреме, ако не дай Боже се случи немислимото. 
* * *
  Палавите булки може да се връщат
  От 1916 до 2002 година в Бразилия мъжете имаха право да върнат булката си, ако тя не е девствена, със същите аргументи, с които се връща некачествена стока в магазина. Това не се случи в някоя мюсюлманска страна, а в известната с горещите си карнавали Бразилия. Според тогавашния закон, ако се окаже, че младоженката не е девствена, мъжът може да поиска анулиране на брака, но не по-късно от 10 дни след сватбата. Съвсем наскоро в Бразилия бе приет закон, който забранява на жените да се снимат за пощенски картички по бикини.
* * *
 Долу секс играчките!
  В американския щат Алабама продажбата на секс играчки е незаконна. През 1998 г. там бе приет закон, който забрани разпространението на всички подобни уреди. Тъй като няма забрана за притежаване на секс играчки, те могат да бъдат закупувани в съседна държава и внасяни в Алабама. Но гражданите на щата, които си позволят няколко минути удоволствие, са заплашени от глоба и затвор. Наказанието е 1 година зад решетките и огромна глоба от 10 хиляди долара за първо нарушение. А за второ нарушение на закона наказанието е от 1 до 10 години затвор. 
* * *
Марихуана - да, тютюн - не! 
  Странна е политиката на холандците да позволяват на хората да пушат канабис на обществени места, а същевременно да проявяват нулева толерантност към цигарите. От 2008 г., когато започна походът срещу тютюнопушенето, така наречените пушачи на дрога, които смесват тютюн и марихуана, вече не могат да се насладят на своя любим джоинт. На холандците им се налага да пушат чиста марихуана. 
* * *
Комбинираното пътуване с кола е сложно
  Комбинираното ползване на кола в Канада е разрешено, но само когато пътувате от дома си до работното си място, а не до училища, детски градини или някъде другаде, без първо да спазите някои изисквания. Едни от най-странните са: да се возиш всеки ден с един и същи шофьор, задължително да носиш със себе си калкулатор, за да можеш в края на седмицата да изчислиш времето на ползваните услуги и да ги заплатиш. Шокиращо е, но Вие сте нарушили закона, ако накарате приятеля си да вземе от дома му братовчед Ви и да го закара на летището. Ако пътувате с приятел и му дадете 5 долара за бензин, също нарушавате закона. 
Източник: www.jivotadnes.com
* * *
Полезни съвети
Изненадващи приложения на захарта
  1. Лекува рани и инфекции 
  Доказано е научно. Бактериите се нуждаят от вода, за да оцелеят, а захарта "изсмуква" водата от раната в превръзката.
   2. Изпира зелени петна от трева 
  Много хора си мислят, че това чудо просто не може да се премахне от дрехите. Всъщност няма проблем. Смесете захар с вода, нанесете така приготвената паста върху замърсения участък и оставете да действа в продължение на час. Пригответе се за приятна изненада!
  3. Измива мазнина от ръцете 
  Ако сапунът и препаратът за чинии не помагат, опитайте със захар и олио в равни количества. Веднага ще разрешите "мазния" си проблем.
  4. Поддържа цветята във вазата свежи
  Просто сложете във водата 3 супени лъжици захар и 2 супени лъжици бял оцет - така букетите Ви ще увяхват значително по-бавно. Захарта се отразява добре на стъблата, а оцетът спира развитието на бактерии.
   5. Поддържа сладките и тортите свежи 
  Трябва само да затворите вкусотията в кутия без въздух, като преди това сте сложили вътре и няколко бучки захар.
   6. Предпазва сиренето от мухлясване 
  Твърди се, че ако съхранявате сиренето в компанията на няколко бучки захар, можете да спасите и него от разваляне за по-дълъг период от време.
  7. Почиства мелничката за подправки или кафе 
  Това по принцип е сложна процедура, но не и ако използвате захар. Трябва само да я сипете в мелничката и да помелите няколко минути - така, както обикновено го правите. Попилите в мелничката миризми ще изчезнат.
  8. Помага при подлютяване с пикантни храни 
  Ако се окаже, че отново сте прекалили с чили соса (примерно), лапнете малко захар. Така няма да останете с лош спомен от твърде лютия обяд.
   9. Помага и при изгаряне на езика или небцето 
  Всички знаем колко е неприятно усещането. Ако нанесете захар върху пострадалия участък обаче, болката веднага ще мине.
   10. Предпазва от оси и мухи 
  В топлите дни лесно можете сами да си направите лентички, по които досадните насекоми ще залепнат завинаги. В тиганче сложете равни количества захар, мед и вода. Варете сместа докато се сгъсти, като разбърквате от време на време. Оставете да се охлади. След това потопете в нея предварително изрязани ленти от опаковъчно тиксо, които сте продупчили в единия край и сте промушили конец в дупката.
 
  11. Изтребва хлебарките 
  Направете си пудра домашно производство, като смесите равни части захар и сода за хляб. Поръсете това над необходимите участъци. Правете го често. 
 
  12. Прави горчивите лекарства по-приятни 
  Това действа и при деца, и при възрастни. Ако се мръщят на неприятното лекарство, дайте им малко захар преди него.
Източник: www.jenite.bg
* * *
Искам да съм хубава
За гладки и здрави пети
Мехлем за напукани пети
  Нарежете една добре узряла ябълка на малки кубчета и я сварете в толкова количество прясно мляко, че да се получи каша. Нанесете дебел слой от сместа върху засегнатите участъци и ги покрийте с марля. Останете с компресите в продължение на половин час, а ако имате възможност - 40 минути. След като изплакнете с хладка вода, ще усетите мекотата, която ябълката е придала на кожата ви.
* * *
Морков и олио за напуканите пети
  В празен буркан настържете около 100 гр. моркови и ги смесете с половин литър растително олио (зехтин или слънчогледово олио). Затворете буркана и го оставете да престои на тъмно място при стайна температура в продължение на 10 дни. После прецедете течността, като хубаво изстискате морковите. С получения мехлем мажете напуканите пети всяка вечер преди лягане.
* * *
Запарка от дафинови листа
  При изпотяване и миризма на краката ги киснете в запарка от дафинови листа. Залейте 30 листа сушен дафинов лист с 1 чаена чаша вряла вода. Изчакайте да се запари за 3 часа, след което прецедете и изсипете концентрата в съд с 1-2 л. топла вода. Потопете краката си в него за 15-20 минути, като после само ги подсушите. Повтаряйте процедурата всяка вечер в продължение на 1 седмица.
* * *
За здрава и чиста коса
 Правете си солна маска против пърхот
  Микроскопичните гъбички, които се развиват по нашия скалп, са една от най-честите причини за упорития пърхот. За да се отървете от тях, използвайте концентриран разтвор на сол.
  Смесете 100 гр. нейодирана сол с 50 гр. топла вода. Получената смес втрийте в скалпа, няколко минути преди да измиете косата си. Правете процедурата веднъж седмично до пълно изчистване на скалпа от пърхота.
* * *
  На нервна почва или поради генетична предразположеност, в даден момент от живота ни, косата ни може да оредее значително. 2 с.л. наситнен бял равнец се варят в 500 мл. вода за не повече от 5 минути. Прецежда се и с отварата се прави масаж на скалпа. Всеки ден течността се втрива само в корените на косата.
Източник: www.framar.bg
* * *
Усмивки
Децата пишат писма до бог   - с продължение -
  - Е, а сега Ти би ли създал човека за втори път? Олег, 3 клас. 
  - Аз нямам вредни навици. Какво ми се полага? - Роберт, 4 клас.
  - Господи, хайде да бъдем приятели! - Федя, 1 клас.
  - На Земята има толкова нещастия и страдания, за да не им бъде на хората жалко да умират ли? - Игор, 4 клас.
  - Ти защо допускаш всичко на Земята? - Адик, 4 клас.
  - Ти какви оценки би ми поставил за живота? - Аркадий, 2 клас.
  - Ох, Господи, ама аз защо съм така устроена? - Алла, 3 клас.
  - Ти как сам виждаш всичко едновременно? - Стасик, 2 клас.
  - Ти си дал на хората болести за инжекциите ли? - Ося, 2 клас.
  - Как да живея, че всички хора на света да бъдат щастливи? - Лиза, 2 клас.
  - Какво ще стане, ако хората не Те обичат, а се страхуват от Тебе? - Руслан, 2 клас.
  - Къде отиват сенките? - Тоня, 3 клас.
  - Ти защо си създал този свят, Ти не разбра ли, че това ще е такава грешка? - Марина, 4 клас.
  - За какво е нужен животът, а ако е нужен, защо хората умират? - Костя, 2 клас.
  - За какво съм нужен на планетата Земя? - Олег, 2 клас.
  - Защо у нас вкъщи животът е толкова кучешки, че нито една котка не издържа? - Андрей, 4 клас.
  - И за чуждопланетяните ли ще има също край на света? - Льова, 2 клас.
  - Защо нашите рани зарастват, а твоите не? - Денис, 4 клас.
  - Какво щеше да има на Земята, ако Адам и Ева не бяха нарушили Твоята заповед за ябълките? - Валентин, 4 клас.
  - Бих искал да знам, какво е набелязано при Тебе: още едно наводнение или Земята ще изгори с огнен пламък? - Кирил, 4 клас.
  - В различните книги Тебе те описват по различен начин. Къде да намеря Твоя снимка? Пък била тя и допотопна? - Рая, 3 клас.
  - Какво не ти харесва в нашия живот? - Славик, 2 клас.
  - На тебе харесва ли ти моя дядо? - Елла, 2 клас.
  - Защо се уча толкова лошо? Може би заради учителите, а? - Гена, 3 клас.
  - Защо по-рано зверовете са говорили, а сега не умеят? Ами спомни си, де, дори Змията е разговаряла с Ева. - Ева, 3 клас.
  - Ти защо си направил човека главен на Земята? - Олег, 4 клас.
  - А ако всички хора попаднат в рая, ще стигне ли мястото за всички? - Андрей, 3 клас.
  - Вярно ли е, че преди Тебе всички хора са били маймуни? - Сергей, 4 клас.
  - Ти смееш ли се някога? Плачеш ли? - Олга, 3 клас.
  - А атеистите молят ли те за нещо? - Ояр, 3 клас.
  - А ние да не би да сме Твоите играчки? - Саша, 2 клас.
  - Защо човекът не се излюпва от яйцето? - Тима, 2 клас.
  - Все пак кой е създал човека - Ти или трудът? - Рафик, 3 клас.
  - Ти защо всичко прощаваш на хората, а учителите - не? - Костя, 2 клас.
  - Ако аз отида в ада, Ти ще ме видиш ли там и ще гледаш ли как издевават над мен? - Глеб, 3 клас.
  - Там при Тебе красиво ли е или не? - Серьожа, 2 клас.
  - Ти щастлив ли си? - Евелина, 1 клас.
  - На какъв език говорят душите? - Рая, 4 клас.
  - Когато още ме нямаше, Ти знаеше ли, че ще ме има? - Леня, 4 клас.
Източник: www.margaritta.dir.bg 
:::::::::::::::::::::::::::
Занимателна страничка
Хобито на инспектор Стрезов
(Криминална загадка)
  Открай време Стрезов не обичаше чуждиците, а думи като "хоби" му бяха направо неприятни. Вярно, в къщи беше насъбрал повече от десет стари телефонни апарата и още толкова часовника, но това беше по-скоро приятно занимание в часовете за отмора, отколкото колекционерска мания. Телефонният апарат, който възрастната жена се готвеше да му продаде, беше един стар "Сименс" модел 1907 г. Той дори не я попита дали работи, или не, само мълчаливо отпиваше от чая в очакване да му съобщи цената. Но тя не бързаше. Явно, изпитваше известно неудобство от другия гостенин - възрастен, плешив човек, който тя представи като цигулар от плевенския симфоничен оркестър и добър приятел от детинство. В този момент на входната врата се звънна и домакинята въведе висок представителен мъж на средна възраст.
  - Пенков - представи се той на всеки поотделно, като подаде червената си месеста ръка. - Цял ден продавах замразено месо и още не мога да се стопля.
  Той седна до печката и потри ръце. Категорично се отказа от чая и делово влезе в преговори с домакинята:
  - Да бяхте ми я показали.
  Жената свали от бюфета протрит калъф и от него извади по-износена и от калъфа цигулка.
  - Това ли е? - попита Пенков с недоверие. - Не е ли твърде стара?
  - Стара е - съгласи се домакинята. - Поне шест пъти по-възрастна от мен, а аз съм на 65 години. Така че си правете сметката.
  - Друга си я представях - не се предаваше Пенков, но и не каза каква точно си я представял.
  - Сигурно в ново калъфче, лъскавичка. Вижте какво ще Ви посъветвам, я отидете в магазина и си купете една нова цигулка. Така ще е най-добре.
  - Ама Вие нещо се обидихте. Жената иска да купим на детето от тези стари цигулки, на които свирят сериозните музиканти по света, а пък аз й казвам, че щом е за детето, на всичко съм готов.
  Е, подобен разговор не беше за ушите на присъстващия стар цигулар. Това направо бе обида за хора като него, посветили живота си на музиката. И той не се въздържа да го каже гласно. После взе цигулката и я разгледа в детайли с лупа.
   - Не е работа на Страдивари, нито на Амати, а още по-малко на Бартоломео Кристофори. По-скоро Гуарнери от второ или трето поколение... примерно Пиетро Гуарнери. Но в едно съм абсолютно сигурен - цигулката е от някой от известните майстори от Кремона, живял през втората половина на 17 век. И мисля, че ще е по-добре да не я продавате - сега той говореше единствено на домакинята. - Посъветвайте се с някой специалист, нека той определи с точност името на майстора, защото каквато и цена да поискате сега, положително ще се излъжете. Та такава цигулка струва в чужбина хиляди долари.
  - 500 лева! - почти извика Пенков. - Вие сама казахте тази сума преди време и аз съм готов да я дам веднага.
  - Изнудване, изнудване - крещеше цигуларят, докато Пенков вече броеше парите.
  - Престанете с този цирк! - каза строго Стрезов.
  - Добре де, какво толкова - опита се да възрази Пенков. - Нейна е цигулката и тя трябва да реши дали да вземе парите, или не.
  - Вие сте мошеник, Пенков, но не сте единствен. Този тук, който се представя за цигулар, също е мошеник като Вас, ако не и по-голям. Той не само не е свирил в никакъв оркестър, но въобще не е изучавал този инструмент.
  Как инспектор Стрезов се досети, че "приятелят от детинство" не е цигулар?
* * *

ОТГОВОРИ НА ЛОГИЧЕСКИТЕ ЗАДАЧИ ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ
  На задача 1:  В детска въртележка
  На задача 2: Просто ще си отвори устата и ще каже, че иска слънчеви очила!
  На задача 3: Неотворен парашут


