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СЛЯПО-ГЛУХИТЕ В ЕВРОПА – ИЗКЛЮЧЕНИ 

 ОТ ИЗКЛЮЧЕНИТЕ? 

Брюксел, Белгия, 24 юни, 2015 

 На 24 юни 2015 г., в Европейския парламент се проведе Работна закуска на тема "Сляпо-

глухите в Европа – Изключени от изключените?", организирана от Европейския съюз на сляпо-

глухите (EDbU) в партньорство с ев-

родепутатите Адам Коса, Давор Сти-

ир и Хелга Стивънс. 

 Тази важна среща, от интерес 

за експерти и институции, работещи 

за насърчаване на Конвенцията за 

правата на хората с увреждания, бе 

организирана с цел да се изтъкне как, 

въпреки всички европейски приоб-

щаващи стратегии, насочени към по-

вече възможности за хората с увреждания, за да могат да се ползват от правата си на равна основа 

с другите, Европа все още често пренебрегва сляпо-глухите, една група от хора, които се считат 

за най-социално изолираните сред гражданите в Европейския съюз. 

 Първото от този род събитие, организирано някога в Европейския парламент включва пре-

зентации от някои от най-добрите и изявени лидери на Европейската общност на сляпо-глухите, 

които грабнаха тази специална възможност за повишаване на осведомеността за сляпо-глухотата 

като отделно увреждане, за да представи EDbU (Европейския съюз на сляпо-глухите) и неговата 

визия, мисия, бъдещи планове за действие, както и текущите пречки, на които EDbU, като орга-

низация, се натъкват. 

Ето и кратко описание на основните проблеми и предизвикателства, 

 разгледани на това събитие: 

  • Откриване и встъпителни думи (Давор Иво Стиир, хърватският член на Европейския пар-

ламент, Група на Европейската народна партия) 

 • Правно положение на сляпо-глухите в Европа (Адам Коса, унгарски член на Групата на 

Представителите на EDbU 
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Европейския парламент на Европейската народна партия – Християндемократи) 

 • Сляпо-глухите – невидими граждани на Европа – национален опит, представен от Питър 

Ванхоут (VZW Анна Тимерманверенигинг, Белгия), Тамаш Гангл (Национална асоциация на сля-

по-глухите, Унгария) и Франсиско Хавиер Тригуерос Молина (Асоциация на сляпо-глухите, Ис-

пания). 

 • Способни ли сме ние да 

чуем истинския глас на сляпо-

глухите в Европа? – озвучен от 

Д-р Саня Таркцай, (Председател 

на EDbU, Хърватия). 

 • Как да се изгради дос-

тъпна и приобщаваща Европа за 

сляпо-глухите? (Опит на скан-

динавските страни) маркирания 

от Сепо Юрванен, заместник-

председател на EDbU, Финлан-

дия 

 • Европейската комисия (Луиса Кабрал, началник на отдел за правата на хората с уврежда-

ния, заетостта, социалните въпроси и социалното включване) и офиса на Европейския омбудсман 

(Астрид Айхщадт, командирован национален експерт) – Проблеми на сляпо-глухотата 

 • Дискусионен панел 

 • Официален преглед и съобщения за бъдеща конференция от Хелга Стивънс (Белгийски 

член на Европейския парламент, Европейска консерваторска и реформистка група) 

 

Подчертано важна информация от представителите на EDbU: 

 • Независимо от наложеното социално изключване, липсата на правна рамка и изразената 

дискриминация чрез Потьомкин вилидж (изфабрикуван образ на участието на сляпо-глухи, дока-

то в действителност техният вот по никакъв начин не може да влияе на решението), 

"паразитизъм" (положителен образ като резултат на усилията и личната находчивост на сляпо-

глухия човек) и Покровителстване (погрешно впечатление, че сляпо-глухите са безпомощни и се 

Представителите на EDbU заедно с евродепутатите 

Давор Иво Стиир, Адам Коса и Хелга Стивънс 
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нуждаят от някакъв предста-

вител от редиците на хората 

без увреждания, които да се 

борят за правата им), сляпо-

глухите лица отдават и ще 

посветят много усилия да взе-

мат в свои ръце процеса на 

вземане на решения, засягащ 

живота и бъдещето им. 

 • Като автентичен и си-

лен глас на сляпо-глухите в Европа – Европейски съюз на сляпо-глухите се стреми да превърне в 

реалност лозунга "Нищо за нас без нас!" за сляпо-глухите хора, водени от силното желание за из-

веждане на сляпо-глухите извън изолация чрез създаване и предоставяне на достъпни и качестве-

ни интерпретаторски услуги за сляпо-глухи и подобряване на видимостта на сляпо-глухотата и 

осигуряване признаването й като уникално увреждане с индивидуалните нужди при достъпа до 

информация, комуникация, мобилност и социално взаимодействие. 

 • "Нищо за нас без нас!". Или по-положителен израз: "Всичко за нас с нас". EDbU и хората 

със сляпо-глухота в Европа са доброволци за сътрудничество в изграждането на достъпна и при-

общаваща Европа за хората със сляпо-глухота. 

 Правилното начало е зачитане на равнопоставеността и правата на хората с увреждания като 

същевременно се гарантират квалифицирани преводачи на разположение на сляпо-глухите общ-

ности. 

 Работната закуска бе призната като значима от Европейския съюз на глухите (EUD), Евро-

пейския съюз на глухите младежи (EUDY) и Европейския форум на хората с увреждания (EDF), 

който подкрепи това събитие с присъствието си. 

 EDbU благодари на всички приятели, колеги, презентатори, както и на партньорските орга-

низации, които почетоха това събитие с тяхното участие.  

“Бяхме щастливи, че избрахте да се насладите на този голям ден с нас!” 

Източник: www.edbu.eu 

Превод от английски: Илия Кърджанов 
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МОЖЕ ЛИ ЧОВЕК ДА БЪДЕ САМОТЕН В ПРИЯТЕЛСТВОТО? 

 Приятелството не е задушевен бар, в който всеки може да влиза и излиза, когато си поиска. 

То трудно се ражда, но живее дълго, ако е чисто и истинско. Приятелство може да се роди още в 

детска възраст. Както големите, така и децата имат нужда от близост, взаимност и разбиране. С 

течение на времето, ако се намираме сред добронамерени и доброжелателни хора, то се затвърж-

дава и продължава до края на живота ни. Само с истински приятел можеш да споделиш най-

голямата си радост и болка. Споделените с близък човек мисли и постъпки го карат да се чувства 

подкрепен, успокоен, облекчен и най-вече – не е самотен. Смятам, че приятелството е богатство, 

което не може да се купи дори и с пари. То не е дадено за всеки човек, защото истинското е голя-

мо и изисква отговорност и задължение. Понякога, макар и обкръжен от много хора човек се чув-

ства самотен. Такъв е този, който не е разбран, желан и обичан от приятелите си. Именно прия-

телството свързва сродни души, хора с близки възгледи, интереси и със сходни желания. Чрез 

приятелството човек съпреживява радостта, огорченията, любовта и всичко, което вълнува дру-

гия. Има и самота, когато човек е преживял нещо трагично: загуба на близък човек, любовно ра-

зочарование, неуспехи в работата и т.н. Такъв човек е огорчен, потиснат, дълбоко засегнат от жи-

тейски и сърдечни проблеми. Той се затваря в себе си и се усамотява. А самотата убива личност-

та, опустошава душата й. Такъв човек става самолюбив, егоист, дори безразличен към всичко. В 

такъв момент е необходимо да имаш сърдечни приятели, а именно хора с нравствена красота, с 

много човешки добродетели, които да умеят да приобщят, да привлекат самотния младеж, девой-

ка или зрял човек към приятелската среда. И с много внимание, такт, сърдечност и топлота да се 

помогне на такива хора да се отърсят от самотата си и отново да изживеят радостите на живота – 

мечти, блянове и копнежи. Това може да стане ако приятелството е споделено от двете страни. С 

него сърцето ни винаги трябва да „пее”. Знаем, че има хора – коравосърдечни, жестоки, без ми-

лост, затова те са отбягвани, самотни и будят у нас съжаление. Приятел е не този, който яде и пие 

с теб, а този който в труден момент е до теб, който в самотата те подкрепя. Затова ако двама души 

не ги свързва чистосърдечна връзка, винаги единият ще се чувства самотен. Приятелството тряб-

ва да се цени и съхранява. Това е богатство. В него намираме радост и утеха. Сред приятели пре-

живяваме най-прекрасни мигове от живота си, с тях споделяме успехи, постижения, удари на съд-

бата. Човек не може да живее самотен, защото животът му ще е пуст и безрадостен. Всеки от нас 

има нужда от верен приятел. Ненапразно поговорката гласи: „приятел в нужда се познава”.  

 Да обичаш, да държиш на истинското приятелство, в което можеш да се опреш при необхо-

димост на любим човек или верен приятел, само тогава човек може да изживее пълноценно живо-

та си, да изпита пълна естетическа наслада от най-красивото чувство – приятелството. Тогава ня-

ма самота. Тогава човек не е самотен, а живее в едно общество или определен кръг от приятели – 

прекрасни хора, които умеят да уважават и ценят другия. 

 

Ганка Параскевова 
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ЧЕТВЪРТИ БАЛКАНСКИ ФЕСТИВАЛ “ЖИВА ВОДА” 
 
  Музикалните празници “Евро фолк” се състоAят от четиридесет и пет музикални фестивала 
и се провеждат под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали – ЕАFF в раз-
лични европейски градове. Основно събитие на музикалните празници “Евро фолк” е Фестивал 
№1 в Европа на традиционните народни изкуства – Старопланински събор “Балкан фолк” в Бъл-
гария. В него ежегодно участват от 7000 до 15 000 музиканти, певци и танцьори. Характерна осо-
беност на музикалните празници “Евро фолк” е, че всички изпълнения се записват с професио-
нална аудио и телевизионна техника и най-добрите от тях се излъчват многократно по повече от 
50 кабелни и сателитни телевизии, както и по Световната интернет телевизия "EuroFolkTV". 
Оценките на колективите, явили се в конкурсната програма на Балканския шампионат по фолклор 
"Евро фолк – Жива вода 2015” в гр. Хисаря, са валидни за класиране в Световната ранг листа /
World ranking list of folklore/. Фестивалът се провежда от 4 до 8 юни в гр. Хисаря, в който участ-
ват колективи от: Албания, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Косово, Република Македо-
ния, Черна гора, Сърбия, Хърватия, Словения, Румъния, Турция, Италия и др. 
 На 04.05.2015 г. се включиха и Пловдив в лицето на фолклорна група "Орхидея" и дует 
"Настроение" от гр. Пловдив. Група "Орхидея" изпълни две песни – "Запалило се малемо" и 
"Гюрга бели бяло платно", за които беше удостоена със златен медал, диплом и участие на фести-
вала в Симеоновград. Дует „Настроение” също бе награден със сребърен медал и също с диплом 
и участие във фестивала в Симеоновград. Вярваме, че където и да отидат самодейците се предста-
вят отлично и няма да ни посрамят. Да са живи и здрави още дълги години, да са на ниво на музи-
калната сцена и все така да обират наградите. 

Снежанка Кирчева 
 

 

 

ПЕТ НЕЗАБРАВИМИ ДНИ В ГРАДА НА ТЕПЕТАТА 
 От шести до десети юли 2015 г. четирима спортисти от спортен клуб „Устрем” – Добрич 
пребивавахме в НЦРСГ „Хелън Келър” гр. Пловдив. С нас бяха и колеги от Стара Загора и Варна. 
Поводът бе обучение по боулинг. Тренировките провеждахме в хотел „Новотел”. Обучителите ни 
бяха младите преподаватели – Деян Славов, Анна Ройдева и Елена Атанасова. Ежедневно про-
веждахме тренировки. Признавам си откровено, че в началото ми бе много трудно. Моята топка 
все попадаше в каналите. Елена, учителката, ми даваше непрекъснато кураж с думите: „Няма да 
се даваш на някаква топка! Ти си упорито момиче.” С течение на времето успявах да насоча не-
мирната топка и тя започна да попада в целта. Радвах се като малко дете. Усилията ми бяха въз-
наградени. През свободното време, когато нямахме тренировки по боулинг, ни организираха игри 
по дартс и спортна табла. На 7-и юли – вторник ходихме в Асеновград по повод откриване на 
спортния клуб „Станимъшка светлина” към организацията на сляпо-глухите. Те разполагат с по-
мещение, предоставено им от общината. Председателят на НАСГБ г-н Парапанов отряза лентата 
на новия клуб. За забавление ни представиха интересни игри, с които ще оползотворяват свобод-
ното време на сляпо-глухите от Община Асеновград. Дните в гр. Пловдив минаха неусетно. За 
пореден път изразявам своята благодарност към всички членове на екипа на Националния център 
– от хигиенист до директор. Когато човек работи с любов и обича хората, не може да няма отлич-
ни резултати. Винаги отивам с желание в социалното заведение, защото съм убедена, че ще бъда 
в приятелски ръце, които знаят как най-добре да ми окажат съдействие и подкрепа. 

 
От сърце Ви благодарим, мили хора! 

 
Калинка Ковачева  
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 СЛЯПО-ГЛУХ ГРАБНА СРЕБРОТО НА 

КАСПИЧАНСКИЯ КОНКУРС 
Ангел Сотиров 

Снимка: инж. Валентин Тонев 

 Въпреки двойното си сензорно увреждане – ето го и сред лауреатите на Международния 

конкурс „Майстори на шеговития къс 

разказ”. Двайсет зевзека от България, 

Украйна и Румъния сами представят 

своите весели истории, с времетраене не 

повече от десет минути. 

 Конкурсът стартира през 2011 г. 

Негови организатори са Община Каспи-

чан и Народно читалище „Пробуда 

1928”. Той се организира всяка година, 

споделя по телефона председателят на 

читалището Стефан Петков. 

 Строгото жури включва: Никола 

Анастасов (почетен председател), Ма-

рия Статулова (председател), Пламен 

Сираков, Любен Чаталов, Стефан Соти-

ров и Стефан Петков. И тези всепризна-

ти професионалисти без колебание при-

съждат второто место на Димитър Гру-

дев. Той представя брилянтно своя смешен разказ „Щастливец”. Бурни и нестихващи аплаузи, и 

гръмогласен смях до сълзи. „Ние смятахме, че играеш роля, че се правиш на сляп” – смаяни са 

семейство Валентина и Юлиан Куртеви. „А ти наистина си бил невзрачен, оооо, искахме да ка-

жем, незрящ”... Точно Юлиан Куртев преди три години насърчава съчинителя Грудев в основата 

на хумористичната си творба да вкара битов сюжет. 

 А актьорът от варненския театър Любен Чаталов признава на лауреата, че журито било сил-

но впечатлено от неговата самоирония, че Митко в хумористичното си творение най-спокойно се 

шегува със своя сензорен недъг. Изглежда този факт до голяма степен е издърпал нашия човек на 

призовата позиция. Актрисата Мария Статулова при награждаването на сребърния баш зевзек му 

заявила, че е играла Надежда Сляпата в едноименната пиеса на Боян Папазов. 

 На хумористичното поприще Димитър Грудев е печелил призови места и друг път. Преди 

шест години той участва в Националния конкурс за весел разказ в Кубрат. Тръгва си от там пак 

със сребро. Авторитетното жури се оглавява от Румен Леонидов, включва и писателят Борис Ар-

наудов, представител на програма „Христо Ботев” на БНР. Разбира се, и още двама-трима, чиито 

имена не успях да науча. 

 Да честитим на Димитър Грудев високата награда! Да му пожелаем нови, още по-големи 

завоевания в полето на изящната словесност!!! 
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А ето и въпросния разказ: 

ЩАСТЛИВЕЦ 
 От няколко дни съм в санаториума. С моя нов приятел Стойне, правим обичайната си раз-

ходка преди вечеря. 

 – Ти Митко, шъ извиняваш, – казва Стойне – ама нъли си невзрачен, та такова… 

 – Кой е невзрачен, бе – прекъсвам го аз – кой е невзрачен? Аз ли? Аз дето съм една глава по

-висок от тебе, и тежа десетина килограма повече от тебе. Аз ли съм невзрачен? 

 – Да бе, да бе, така е. Висок си, хубав си, ама нъли на Вас дето не виждате Ви викат невз-

рачни. 

 – Не невзрачни, бе Стойне! Не невзрачни, а незрящи – поправям го аз. 

 – Знам бе, знам бе, ама аз обърках думата защото нещо зъбите ми не са съвсем наред – не се 

предава Стойне – та затова обърках думата. 

 “Абе аз мога да ти оправя зъбите”, си казвам наум, ама нейсе. И след като си изясняваме що 

е това „незрящ“ и „невзрачен“ аз и моя приятел продължаваме разходката си защото до аперити-

ва преди вечеря остава малко време, а при него, ние лингвистични недоразумения нямаме. 

 Както, вече разбрахте, аз съм с увредено зрение, незрящ или направо казано сляп, въпреки 

това съм твърде мобилен и обичам да се разхождам. Когато съм сам ползвам бял бастун. Веднъж 

движейки се с моя приятел белия бастун, чувам: – Здравей! Как си? 

 – Благодаря, добре съм – отговарям аз – но не мога да те позная по гласа. 

 – Върви си по пътя, бе – троснато казва гласа – не говоря на теб. Приказвам по мобилния си 

телефон. 

 – Моля да ме извините – казвам притеснено аз и бързам да изляза от обсега на сърдития 

глас. 

 Слава Богу, не всички хора са недружелюбни. Много от тях ми помагат. Веднъж изчаквай-

ки да преминат няколко автомобила, за да премина и аз на свой ред от другата страна на улицата 

чувам: 

 – Приятел чакай, ей сега шъ тъ прекарам. 

 – А, не! Не разрешавам – отговарям аз. 

 – Защо бе, приятел – чуди се човекът – аз искам да ти помогна да пресечеш улицата. 

 – Така може. Да ми помогнеш може, но да ме прекараш не! 

 Та такива недоразумения се получават понякога, но общо взето съм щастлив. Така поне ни 

казват моите приятели, защото не съм могъл да видя това, което се случва около мен. Не било 

много лицеприятно. Ти, викат Митко си добре, че не виждаш. Абе направо си щастлив. И аз взех, 

че им повярвах. Един ден, мой съученик от гимназията, с когото не бяхме се срещали много го-

дини, като ме видя каза съчувствено: 

 – Ех, Митак докъде си я докарал. Жалко, много жалко! 

 – Напротив – казвам му аз. – Аз съм по-добре от теб, защото ти виждаш и все не можеш да 

си харесаш жена, а за мен всички жени са хубави.  

 Това, което казвам за жените е вярно, но то е тема за друг разговор. 

 

Димитър Грудев  
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БЛИЦ ИНТЕРВЮ 
 Искам да Ви срещна с друга дама, участвала в поетичния конкурс, спечелила второ място – 
Димка Дамянова от гр. Пловдив. 
 От кога се занимавате с писане на стихове? 
 Димка: От ученическите години. Тогава беше времето на лексиконите. На кратките стихове 
тип хайку. Обичах много да пиша стихове. И да ги чета на приятели в компания. Казваха ми, че 
трябва да стана писателка. 
 Какво Ви доведе в "Зрящи сърца"? 
 Димка: Изпратих моите стихове за конкурса с мисълта да проверя дали това, което съм на-
писала като незряща ще докосне сърцата на околните. 
 Конкурсът е главна част от проекта на програма „Христо Ботев“ – "Познати и непознати".  
 Какво не знаем за Вас? 
 Димка: Преди да загубя зрение бях национален състезател по скокове във вода. Имам 101 
скока. Сто и втория се оказа фатален. Завършила съм музикалното училище в Пловдив  
 Двете с Лушка Маджарова сте като в онази песен за двата стръка иглика. Едната из-
раснала в топлата пазва на Средна гора, а другата под жаркото тракийско слънце. Какво Ви 
топли, когато Ви обгърне студенината на околния свят? 
 Димка: Когато ме обгърне студенината на околния свят разчитам единствено на акумулира-
щата печка. Шегувам се, разбира се. Най-много в живота ме топли обичта на моя съпруг, песента 
на славея на двора и лъчите на слънцето, които ме докосват сутрин рано. 
 Как изглежда светът през очите на незрящите? 
 Димка: Светът през очите на незрящите изглежда много интересен. Понякога тъжен, поня-
кога палав и игрив. Но винаги весел и непредвидим. И пълен с какви ли не изненади! 
 Според Вас какво е необходимо на хората, за да бъдат щастливи? 
 Димка: Да няма войни и да има истинска любов между хората. Всеки да бъде готов да по-
могне на другия, за да бъде щастлив като него. 
 От какво Ви боли най-много? 
 Димка: Най-много ме боли от предателството. Особено, когато е било от човек, който съм 
обичала и държала на него. 
 Най-трудната крачка във Вашия живот? 
 Димка: Когато се налага заради това че съм сляпа, да си премълчавам. Това ме убива. 
 С какво не бихте се разделили никога? 
 Димка: С плюшените играчки изпълващи немалка част от дома ми и двете котета, които ме 
посрещат с много любов, когато се прибирам в къщи.  
 Каква е цената на зрението? 
 Димка: Какво е небе без слънце, нощ без звезди. Така бих определила да имаш или да нямаш 
зрение. А що се отнася за цената – зрението няма цена. То не може да се купи нито със злато, ни-
то с диаманти.  
 А каква е цената на приятелството? 
 Димка: Изобщо има ли го в днешни времена? 
 Имате ли кумир и кой е той? 
 Димка: Моят кумир е Лили Иванова. Нали помните какво бяха казали преди години за нея. 
 Времето се бои от пирамидите, пирамидите се боят от Лили Иванова. 
 Славата тежко бреме ли е? 
 Димка: Категорично да. Тя винаги е била съпроводена с много лишения и труд, и още пове-
че завист от страна на ближните, когато постигнеш някакъв успех. 
 Освен с писане на стихове с какво друго се занимавате? 
 Димка: И аз като Лушка не си стоя мирно и кротко в къщи. Голямата ми слабост обаче е му-
зиката, благодарение, на която със съпруга ми повече от седем години обираме овациите на пуб-
ликата из цялата страна. Лично аз с много любов пея песните на моя кумир и хората казват, че 
съм втората Лили Иванова. Старая се да спортувам активно, обичам шопинг терапията. Болна съм 
на тема чистота, обожавам готвенето. 
 Опишете се с едно изречение? 
 Димка: Борбена, упорита, любяща и състрадателна. 
 Вашето послание към читателите на списанието? 
 Димка: Раздавайте обич, за да я получавате! 

Кирил Дамянов 
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СТОБСКИТЕ ПИРАМИДИ  
 На самия вход към долината на р. Рилска и Рилския манастир, се намира с. Стоб – наслед-
ник на древния тракийски гр. Стоби, унищожен според преданията при наводнение. Някогашни-
ят град-крепост е включен за пръв път в българската държава от хан Крум в началото на 9 в. 
През 1190 г. българските войски отново надделяват над византийците, но през 1254 г. е присъе-
динен към Никейската империя от Йоан трети Дука Ватаци. Градът е присъединен за пореден 
път към България по времето на Иван-Александър (1331-1371 г.), а в местността Църквището е 
открит кръст с надпис от 1373 г. Самото селище 
днес, въпреки древната си история, не е толкова по-
пулярно, колкото намиращия се в непосредствена 
близост до него природен феномен – Стобските пи-
рамиди. Може би те отстъпват на Мелнишките по 
размери, но според мнозина ги превъзхождат по жи-
вописност и богатство на форми. Намират се на 96 
км. южно от София, като се пътува по международен 
път Е-79 (София-Атина) и само последните 7 км. са 
след отклонението за Рилския манастир. Селището е 
разположено на 2 км. от единствения път към Рилс-
ката обител. Ако разполагате с повече време, е добре 
първо да посетите туристическия информационен 
център в селото. Той е съвсем близо до площада, ка-
то за улеснение на туристите са поставени указателни табелки. Там ще имате възможност да по-
лучите и подробна информация за туристическите маршрути, забележителностите в околността и 
местата за отдих и настаняване. Началната точка за еко маршрут Стобски пирамиди е църквата 
"Св. Прокопий" в западния край на селото. От там продължава почвен път, който се изкачва на-
горе по склоновете на планината и след по-малко от километър отвежда до същинското начало 
на маршрута – местността Църквище. Тук е крайната точка, до която може да достигнете с авто-
мобил (въпреки, че поради лошия път е най-добре да го оставите още на паркинга до информаци-
онния център). На това място е поставено информационно табло, на което са обозначени: турис-
тическа карта на целия регион, туристическа карта на тази част от Рила планина и информация за 
други природни забележителности и исторически обекти в околността. От местността Църквище 
се тръгва по горска пътека, маркирана с червен цвят, която плавно се изкачва към билото. И тук 
създателите на маршрута не са спестили средства и са поставили дървени пейки за отдих за най-
уморените туристи. Въпреки това не се бавете с много почивки, защото предстоящите гледки ще 
Ви накарат да забравите за умората от физическото усилие. След 15-20 мин. пътеката излиза от 
гората и достига до малко заслонче-беседка, поставено до първата група пясъчни пирамиди. Зас-
танете ли до изградения дървен парапет, пред Вас се открива смайваща картина от остри земни 
пирамиди, изградени от невероятната фантазия на природата. На върховете на много от пирами-
дите могат да се забележат огромни камъни, които в течение на дълги години са предпазвали ка-
то калпаци крехката основа под себе си от поройните дъждове и ерозионните процеси и по този 
начин са формирали високите стъбла на пирамидите. В днешно време те са останали да стърчат 
самотни във въздуха на височина от 6 до 10 м. над новата земна повърхност. Каменните калпаци 
стоят от векове върху пирамидите. Пясъчните Кули, изваяни от природните стихии през векове-
те, носят неповторимо очарование, особено ако се посетят при залез слънце. По това време чер-
вено-оранжевите нюанси на скалите, отразяващи последните лъчи на небосклона, изпъкват най-
силно. Контрастът с яркосиньото небе и заснежените върхове на планината правят картината не-
повторима. Посетете Стобските пирамиди преди залез слънце. 
 Живописните композиции носят различни имена, дадени им от народните предания – Кук-
лите, Чуките, Самодивски комини, Зъберите, Братята и др. 

Списание "Оренда", 
 Списание за свещените места в България.  
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СМОЛИСТОТО ЕЗЕРО 
 
 Тамянът е една от най-древните и най-ценни субстанции за кадене, той е „мозъкът на небе-
то”, символизиращ святост. Традиционно се използва от антични времена като благовоние в Ин-
дия, Китай, както и по време на християнски богослужения. Египтяните използвали тамян за при-
готвянето на подмладяващи маски за лице. 
 Древните китайци се къпели сред дим от тамян, за да пречистят съзнанието и душите си. 
Смятали тамяна за източник на вдъхновение, защото когато гори, димът му се издига спирало-
видно нагоре и вярвали, че осигурява директен контакт с божественото. 
 Има едно плато в Оман-Дофар. Местните жители наричат това място храм под открито не-
бе. Тук дърветата плачат с божествени сълзи. Прекрасни гори, в които дърветата излъчват плътен 
и гъст мирис на тамян, са покрили платото с гъсти корони, запазвайки в своите сенки свещения 
аромат. 
 Много хилядолетия драгоценната ароматична смола тамян (ливан – така се среща в по-
старите преводи на Библията) била единственият източник на доходи за обитателите на изгубени-
те в пустинята селища. Южната част на пустинята, опънала се през целия Арабски полуостров, 
граничи с оманската провинция Дофар. Именно там, върху каменистото високопланинско плато 
растат дърветата, за които се разказват легенди. “А когато се роди Иисус във Витлеем Юдейски, в 
дните на цар Ирод, ето, мъдреци от изток пристигнаха в Ерусалим. И като влязоха в къщата, ви-
дяха детето с майка му Мария, паднаха и му се поклониха отваряйки съкровищата си, принесоха 
му дарове – злато, ливан и смирна.” – (Матея 2:1, 11). Още в древни времена югозападният район 
на държавата Оман-Дофар, бил известен като важен център на търговията с тамян. Легендата раз-
казва, че един от тримата мъдреци, които дошли да се поклонят на младенеца Иисус и носейки в 
дар тамян, е тръгнал именно от Дофар. Днес, когато тамянът не се използва толкова много, в све-
та съществуват само няколко места, където може да се намери. Заради многото мъгли в този ра-
йон съществува легендата, че тамянът – това е роса, падаща от дърветата. И това не е далеч от 
истината. В края на март върху дърветата се правят нарези. През дъждовния сезон, който започва 
след това, сок, който много прилича на мляко, се издига по ствола и изтича през нарезите. Араби-
те го наричат „сълзите на боговете”. Три-четири седмици съхне върху ствола на дърветата, а след 
това започва времето, когато събират реколтата. От едно дърво събират до 400 гр. тамян. Местни-
те жители смятат, че димът му гони дявола. Преди всички бедуини в селото живеели благодаре-
ние на тамяна. Днес само старците знаят къде растат дърветата и какво трябва да се прави с тях. 
Векове возели тамяна по суша от Дофар в Южна Арабия, откъдето завивайки на север, пътували 
покрай Червено море до мястото, където пътят на благовонията се разделял на две. Единият сти-
гал до Египет, а другият отивал на изток – във Вавилон и Сирия. Докато товарът стигне до место-
назначението, стойността му се увеличавала 6 пъти. Затова египтяните се стремели сами да изми-
нат този път, избягвайки посредниците и дори се опитвали да си донесат млади дръвчета, за да ги 
засадят в Египет. Първата известна експедиция на египтяните се отправила за благовония около 3 
000 години преди раждането на Христос. Това означава, че тамянът като благовоние се използва 
вече пет хиляди години. В търговските закони на Рамзес трети от 1200 г. пр. Хр. се казва, че цве-
тът на благовонията може да бъде от опушено кехлибарен до нефритово зелен, блед като лунна 
светлина, а всички останали нямат никаква ценност. В древните времена тамянът за оманците бил 
това, което е нефтът сега – най-важната експортна стока и източник на благосъстояние. Кервани 
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от камили возели благовонната 
смола в Европа. Търговията с та-
мян отдавна вече не играе толкова 
важна роля, както в старите време-
на, но все още над 300 000 дървета 
на платото Дофар плачат с божес-
твени сълзи. Веднъж пророкът 
Мохамед казал, че от всичко най-
много цени молитвите и приятни-
те ухания. Всеки петък ароматни-
ят дим гони злите духове от мю-
сюлманския свят. Ароматът на 
тлеещ тамян изпълва храмовете на 
християни и индуси. От древност-
та той е бил знак на божествена 
близост. Благодатната му миризма 
ни напомня, че трябва да издигаме своите дела и мисли като благоуханен жертвен тамян пред 
всеблагия Бог. Тамянът е ароматна смола от дърво от семейство Бурсерови, което расте в Източна 
Африка (Сомалия, Етиопия), на Арабския полуостров и в Индия и Иран. Латинското наименова-
ние на това красиво, невисоко дърво или храст с гъста корона и бели или бледорозови цветове е 
Boswellia sacra. За получаването на тамяна през пролетта в ствола на дървото се прави дълбок на-
рез, от който започва да изтича млечен сок. На въздуха той се втвърдява в кръгли зърна с кехли-
барено жълт до ръждиво-червен цвят и характерен мирис. При стриване се образува прах, който 
частично се разтваря във вода като образува мътна емулсия с горчив вкус. В етанол смолата се 
разтваря малко по-добре. При нагряване се размеква и разпространява силен приятен балсамов 
аромат. Съдържа смоли (50-60%), камед (20-30%), минерални вещества (6-8%), етерични масла (3
-7%). 
 Истинският тамян е смолата на дървото Boswellia Carteri. Останалите видове тамян наричат 
индийски, йерусалимски, африкански. Другото най-близко по мирис дърво е Boswellia pupurifera, 
което расте в Сомалия и Етиопия. Неговата смола понякога наричат абисинска. Дървото, което 
расте в Индия и Персия, е Boswellia Serrata Roxb. и от него добиват индийския тамян. Тамянът 
(църк.слав. ливан – под това име се среща в Библията) е едно от най-древните благовония. И днес 
тамянът се използва за кадене от много религиозни конфесии. Издигащият се ароматен дим сим-
волизира жертвоприношението пред Небесата. Тамянът се използва в парфюмерията при произ-
водството на сапуни, дезодоранти и парфюми, особено мъжки, с източни аромати, и в ароматера-
пията – най-вече във вид на етерично масло, в хомеопатията и медицината. Учени от американс-
кия университет Джон Хопкинс и Йерусалимския Еврейски университет твърдят, че дори малки 
количества дим от тамян има антидепресивно действие, потискайки страховете и тревогите. Та-
мян се използва в психотерапията и при медитация. Представлява най-силното средство за защита 
на аурата, изпълва с енергия и повдига общия тонус, създава чувство на благоденствие и покой. 
Отстранява безсъницата, нощните страхове и подпомага правилния ритъм на съня. 

 
Източник: Списание "Обекти" 

Тамяново дърво Boswellia sacre 
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БАНИЦА С ХЛЯБ 
(предложение на Себиле Исмаил от Шумен) 

 Продукти: 250 гр. сух хляб, 5-6 с.л. олио, 3-4 яйца, 1 кофичка кисело мляко, 1 ч.л. хлебна 

сода, 1 ч.л. сол, 150-200 гр. натрошено сирене. 

 Начин на приготвяне: Подмазва се тавичката и се нарежда хлябът, нарязан на хапки. Раз-

бъркайте яйцата, киселото мляко, содата, солта и сиренето. Изсипете сместа върху хляба, зарав-

нете отгоре. Напръскайте с 2-3 с.л. олио. Печете 30 мин. до готовност. 


 

БЪРЗ СЛАДКИШ С ЯБЪЛКИ 
(предложение на Марийка Атанасова от Добрич) 

 Продукти: 4 яйца, 1 ч.ч. захар (може и кафява), 2 ч.ч. нарязани на дребно ябълки, две трети 

ч.ч. олио, 2 ч.ч. брашно, 1 ч.л. канела, 1 бакпулвер, 1 ванилия, 1 ч.л. хлебна сода.  

 Начин на приготвяне: Разбиваме добре яйцата със захарта. Прибавяме на тънка струя оли-

ото и брашното с бакпулвера, содата и ароматизаторите. Бърка се до хомогенизирането на всички 

продукти. Накрая се прибавят и ябълките и се разбърква добре, така че да се усвоят от тестото. 

Кексовата смес се прехвърля във форма за кекс или в подходяща тавичка, предварително намаза-

на с олио и брашно. Сладкишът се пече в предварително нагрята фурна на 200 градуса. 


 

КАША ОТ ЗЕЛЕН ФАСУЛ 
(предложение на Александър Александров от Шабла) 

 Продукти: 300 гр. пресен зелен фасул или от консерва, 2 с.л. брашно, 4 с.л. мас или масло, 

1 ч.л. червен пипер, магданоз и сол на вкус. 

 Начин на приготвяне: Измитият и нарязан на ситно фасул се сварява в подсолена вода и се 

претрива през цедка. Брашното се запържва до златисто в мазнината, поръсва се с червен пипер и 

се прибавя към пюрето от фасул. Получената каша се вари на тих огън няколко минути. След сва-

лянето от огъня се поръсва със ситно нарязан магданоз. Може и да се сложи счукан чесън. 




МЪРЗЕЛИВ ТУТМАНИК 
(предложение на Димитър Кънчев от Добрич) 

 Продукти: 2 ч.ч. брашно, 1 ч.ч. олио, 1 ч.ч. сирене, 1 ч.л. сода бикарбонат, 1 ч.ч. кисело 

мляко и 3 яйца. 

 Начин на приготвяне: Всички продукти се разбиват с миксер. Сместа се изсипва в намаза-

на с олио и поръсена с брашно тавичка и се пече в предварително загрята фурна на 180 градуса. 
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ПАТЛАДЖАНИ С БЕКОН НА СКАРА 
(предложение на Ивелина Стефанова от Силистра) 

 Продукти: 6 големи патладжана, 200-300 гр. бекон, 1 връзка магданоз, 1 връзка копър, 1 
с.л. смлян червен пипер, сол и черен пипер на вкус, хляб Лаваш. 
 Начин на приготвяне: Измийте патладжаните и ги разрежете по ширина на всеки 1,5 сан-
тиметра, като не срязвате докрай зеленчука (трябва да се получи хармоника). Подсолете самите 
разрези и оставете за около 20 минути. Бекона нарежете на парчета по Ваш избор, подправете с 
червен и черен пипер и разпределете в разрезите на патладжаните. Нанижете ги на шишчета и 
изпечете на скара или на дървени въглища, като често обръщате от всички страни. Необходими 
са около 15-20 минути за изпичането. Готовото ястие поднесете с гореща питка Лаваш и нарязани 
зелени подправки. 




НАДЕНИЧКИ СЪС ЗЕЛЕНЧУЦИ 

(предложение на Илия Костов от Добрич) 
 Продукти: 4 наденици, 4 моркова, 3 домата, 1 глава лук, 2 супени лъжици масло, 3-4 супе-
ни лъжици брашно, купче зеленчуков бульон, сол, брашно, 2 малки кисели краставички, 1 чаена  
лъжичка червен пипер, щипка захар. 
 Начин на приготвяне: Нарежете наденичката на парчета. Морковите, доматите и лука на-
режете на дребно и задушете с лъжица масло. След това сипете разтворения в половин литър вода 
зеленчуков бульон. Наденицата оваляйте в брашно и запържете в останалото масло. Прибавете ги 
заедно с нарязаните краставички във врящия бульон и зеленчуците. Подправете ястието със сол, 
червен пипер и захар. Оставете го да ври до готовност на продуктите и сгъстете с чаена лъжичка 
брашно. Поднесете с варени картофи. 




БАНИЦА С ПРАЗ И СИРЕНЕ 

(предложение на Калинка Ковачева от Добрич) 
 Продукти: 125 гр. масло, 2 стръка праз, ситно нарязани, 300 гр. натрошено сирене, 4 яйца, 5 
ръчни кори за баница, 50 мл. газирана вода. 
 Начин на приготвяне: В 1 с.л. от маслото се слага празът с 2 с.л. вода и се задушава на 
умерен огън 5-6 минути, докато остане на мазнина. Сиренето се смесва с праза и 3 от яйцата. Ос-
таналото масло се разтопява. Тавата се намазва с масло. С помощта на четка всяка кора се намаз-
ва с масло, слага се от плънката и се завива на руло. Рулото се завива на охлюв и се слага в центъ-
ра на тавата. По същият начин се процедира и с останалите кори, като се завиват спираловидно 
до края на тавата. Баницата се напръсква с газирана вода. Отгоре се намазва с четвъртото яйце, 
разбито с останалото масло. Запича се на 200 градуса за 10 минути и се допича на 180 градуса 
още 20-30 минути. 


ОРЕХОВ СЛАДКИШ С КОНДЕНЗИРАНО 

 МЛЯКО И РАЗТОПЕН ШОКОЛАД 
(предложение на Ивелина Стефанова от Силистра) 

 Продукти: 125 гр. масло, 1 яйце, 4 с.л. захар, 4 с.л. прясно мляко, 3 ч.ч. брашно, 100 гр. оре-
хи, 250 мл. кондензирано мляко, разтопен шоколад. 
 Начин на приготвяне: Смесете яйцето със захарта, добавете разтопеното масло, млякото, 
след това брашното и замесете тесто. Разделете го на 2-3 части и замразете. Когато извадите от 
фризера, настържете го с помощта на едро ренде и разпределете върху пергамент. Изпечете на 
няколко пъти, пластовете не трябва да бъдат дебели. Температурата да бъде 160 градуса, а време-
то – около 10 минути (до златисто). Изпечените трохи смесете с кондензираното мляко, натроше-
ните орехи и разпределете сместа в подходящ съд. Заравнете и сладкишът е готов. Полейте с раз-
топен шоколад и приберете за известно време в хладилника, за да стегне покритието. След това 
може да се насладите на вкусния десерт. 
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ХИРУРЗИ УСПЕШНО ПРИСАДИХА „БИОНИЧНО ОКО” 

 НА 80-ГОДИШЕН ПАЦИЕНТ 

 Медицински екип от болница в Манчестър успешно присади „бионично око” в ретината на 

80-годишен пенсионер, страдащ от макулна дегенерация, предаде АФП. 

„Пациентът Рей Флин възстановява 

зрението си със забележителни тем-

пове и различава хората и контури-

те”, заяви проф. Пауло Станга, ръко-

водител на екипа от Манчестърската 

кралска офталмологична болница, 

извършил трансплантацията. 

При макулната дегенерация се наб-

людава увреждане на част от ретината (макулата) и заболяването е отговорно за голяма част от 

дисфункциите на зрителния апарат при хората над 50-годишна възраст. То може да доведе до 

пълна загуба на зрението. 

 „Първите резултати говорят за пълен успех и сме нетърпеливи да лекуваме и други пациен-

ти, страдащи от същото заболяване с помощта на апарата „Аргус 2”, заяви проф. Станга. 

 Медицинският апарат „Аргус 2” се произвежда от калифорнийската фирма „Секънд сайт” и 

се продава в Европа за 115 000 евро. Той представлява очен имплант, който досега се използваше 

за незрящи и от страдащите от дегенеративна ретинопатия. Апаратът изкуствено стимулира с 

електрически импулси отслабената ретина. На външен вид той наподобява чифт слънчеви очила, 

снабдени с миниатюрна камера и портативен апарат, в който се помещава електрониката и систе-

ма за предаване на сигналите до очния имплант. 

 

Източник: БТА  
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ЛЕДЕНИТЕ КРЪГОВЕ – ИЗЯЩНИЯТ ФЕНОМЕН 

 Миналата зима лошото време в 

Англия стана повод освен за традици-

онните оплаквания и за изумление. 

Студът и загадъчните естествени про-

цеси доведоха до формирането на впе-

чатляващ природен феномен. Във во-

дата на р. Отър в графство Девън беше 

забелязана огромна кръгла плоча от 

лед, която се върти на едно място. До този момент подобни образувания са виждани много рядко 

и само на територията на страни с извънредно студен климат. 

 „Природата ще продължи да ни изненадва.” Това минава през главата на Рой Джефърийс, 

който първи забелязва ледения кръг в югоизточна Англия. Джефърийс се разхожда с кучето си по 

поречието на река Отър, когато вниманието му е привлечено от странна плаваща форма във вода-

та. На мястото, където се срещат двата водни потока, се върти масивен леден диск с диаметър по-

вече от 3 м. За да бъде сигурен, че няма да остане единственият свидетел на необичайната гледка, 

англичанинът се обажда на своя съгражданин г-н Блисет, който е известен с интереса си към 

странните истории и явления и по случайност живее наблизо. В интервю за местния вестник по-

късно Блисет разказва, че веднага грабнал камерата си и се забързал към реката, за да види с очи-

те си странния леден диск. „Не можах да повярвам, когато Джефърийс ми каза. Засякохме и уста-

новихме, че дискът изпълнява едно пълно завъртане за 4 мин. и 10 сек. По това време температу-

рата на въздуха беше под 0 градуса и времето беше нетърпимо студено през последната седми-

ца”, разказва той. От Метеорологичната станция на Девън заявяват, че не могат да обяснят поява-

та на забелязания леден кръг. Говорителят на станцията признава, че и те са озадачени. „Нашето 

най-разумно предположение, а това е само предположение, е, че кръгът е формиран от някакъв 

вид водовъртеж в реката. Не сме виждали подобно нещо досега”, казва той. 

 

Невена Любенова – сп. Обекти  
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КОЙ Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ПОЗНАТ ОБЕКТ ВЪВ ВСЕЛЕНАТА? 

 Вселената е огромна бездна, в която предимно преобладава празен вакуум. Въпреки тази 

цялостна празнота, съществуват региони, в които има огромни структури. Така например, нашето 

Слънце е голяма топка от газ и прах, а обра-

зувания като мъглявините и галактиките са 

многократно по-големи, пише IFL Science. 

Но коя е тази структура, която надвишава 

по обем всички и чието съществуване бук-

вално обръща наопаки законите на физика-

та? Това е т.нар. Велика стена Херкулес-

Корона Бореалис, която е повече от два пъ-

ти по-голяма от досегашния рекордьор, 

който е куп от 73 квазара, известен с името Голямата квазарна група или със сигнатурата Huge-

LQG. Този куп се простира на около 4 милиарда светлинни години. Новата структура е и 6 пъти 

по-голяма от Великата стена на Слоун, която е с диаметър от 1,4 милиарда светлинни години. 

Учените се натъкнали на новата структура, като обозначавали местоположението на избухвания-

та на гама лъчи, за които се предполага, че се появяват при експлодирането на огромни звезди. 

Находката е в посока на съзвездията Херкулес и Корона Бореалис, където първоначално били от-

четени прекалено голям брой гама лъчи. Тъй като тази структура е толкова далече, нейното отра-

зяване и разчертаване е много трудно. Предварителните оценки са за размер от 5,4 милиарда 

светлинни години, което е невероятно голям обхват. Всъщност, същината на загадката около по-

добни структури е, че те са просто твърде големи, за да съществуват. "Теоретичните модели, кои-

то описват формирането на такива структури, противоречат на нашите практически наблюде-

ния", коментира Джон Хакила от Колежа на Чарлстън. Дори още по-озадачаващо, тази стена изг-

лежда продължава да расте и днес. Великата стена Херкулес-Корона Бореалис е титанът, който 

доминира познатото ни пространство и всичко друго изглежда нищожно, сравнено с нея. Докато 

я изучават, астрономите продължават да наблюдават нощното небе и кой знае, може би един ден 

ще се натъкнат на нещо още по-голямо. 

Източник: сп. Обекти – Космос  
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ПРОБЛЕМИТЕ НА ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА 

 Неприятното при хипофункцията на щитовидната жлеза е, че може и да не знаете за заболя-

ването си. Хипофункцията на щитовидната жлеза означава, че не произвежда достатъчно хормо-

ни Т4 и Т3, които са необходими за функционирането на тялото и мозъка Ви. Научното наимено-

вание на това разстройство е хипотиреоидизъм. 

 “Хипо” произхожда от гръцки и означава “под”. “Хипер” означава противоположното, т.е. 

“над”. (Така хипертиреоидизъм означава хиперфункция на щитовидната жлеза.) Друг термин, 

който все още се употребява за понижена активност на щитовидната жлеза, е микседем. Въведен 

е от д-р Орд през 1877 г. и се дължи на оточността (едем) на кожата при това заболяване. Хипо-

функцията на щитовидната жлеза е често явление, вероятно е много по-разпространено, отколко-

то се диагностицира. Тръгнете да пътувате с автобус или влак и със сигурност ще видите поне 

един човек с хипотиреоидизъм. Поне петдесет пъти по-вероятно е да е жена, а не мъж и тя ще е 

между трийсет и шейсет години. Депресията често съпътства заболяването и хипотиреоидизмът 

обикновено се прокрадва толкова бавно, че си мислите, че просто сте си такива или, че всичко се 

дължи на възрастта. Сър Уилям Гъл, лекарят на кралица Виктория, който пръв свързва щитовид-

ната жлеза с някои странни промени, засягащи дамите около менопаузата, описва една от своите 

пациентки през 1873 г. така: “След менопаузата мадам Б. малко по малко стана апатична и на-

пълня значително. Промените протичаха бавно от година на година, лицето й се промени и от 

овално стана кръгло, заприлича на изгряваща луна по време на пълнолуние, гласът й стана гър-

лен, а ръцете – особено широки и месести.” Въпросната мадам Б. не се е събудила една прекрас-

на сутрин с подпухнало лице, както се случва например при заушки. Промените, дължащи се на 

хипофункция на щитовидната жлеза, са така постепенни, че семейството Ви и дори Вашият ле-

кар може да не осъзнаят какво се случва. Понякога е по-вероятно заболяването да бъде открито 

от лекар, когото не сте посещавали преди това. Когато Филис беше на посещение при майка си, 

която лежеше в болница с диабет, тя си побъбри с ординатора. За нейна изненада той искрено се 

поинтересува за здравето, вместо да попита за състоянието на майка й. Беше забелязал, че Филис 

е станала пълничка, леко се задъхва и има някои от външните белези на хипотиреоидизъм. Но, 

предполагам, за всички е ясно, че от нас зависи да съобщим на лекарите си за всяка промяна, 

включително и за незначителните, която настъпва с нас, независимо доколко нормални се смятат 

те за дадена възраст. Изключително важно е навреме да се установи недостатъчната функция на 

щитовидната жлеза, за да се предприеме веднага адекватното лечение. Например, ако Ви се стру-

ва, че кожата Ви става малко по-плътна и жълтеникава, увеличили сте теглото си с няколко ки-

лограма, без да ядете повече, всяко нещо ви коства усилие, не приемайте, че сами сте си винов-

ни. Една от причините за този подмолен начин, по който проблемите, предизвикани от недоста-

тъчната продукция на щитовидната жлеза, завладяват организма Ви, е, че жлезата се бори да 

функционира въпреки затрудненията и усилията, които полага, я изтощават. Друга причина е 

значителният резерв от йод и отчасти вече произведените и складирани в нея хормони.  

 

Автор: Джоан Гомез 

www.znam.bg – Българският портал на знанието 
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ХИТРОСТИ В КУХНЯТА 

 Всеки, който обича да готви, има своите малки тайни, с чиято помощ превръща обикнове-
ните ястия в кулинарни съвършенства. Да не говорим за майстор-готвачите – при тях засекрете-
ните тънкости са неизброими. Нека видим някои хитрости и при първа възможност да ги прило-
жим, когато решим да сготвим поредната вкуснотия за семейството или приятелите си. 

 За да получите снежнобял ориз, добавете малко оцет по време на сваряването му. 
 
 За да добавите пикантен чеснов нюанс към всяко ястие, натрийте чинията, в която ще под-

несете, с ароматния зеленчук и тогава сложете салатата или гарнитурата. 
 
 Съвсем различен вкус на месото придава маринатата от тъмна бира или смес от светла бира 

и соев сос със сол и черен пипер на вкус. Към пенливата течност може да добавите също 
задушени зеленчуци. 

 
 Черният дроб се подсолява в края на приготвянето, в противен случай той ще стане твърд. 
 
 За да не прегори повърхността на баницата, покрийте я с мокра хартия. 
 
 Ако пуснете кубче лед в бульона и поставите на котлона да кипне, последният ще се получи 

по-прозрачен. 
 
 Твърдо свареното яйце може да нарежете лесно и красиво, ако намокрите острието на ножа 

със студена вода. Така жълтъкът няма да се натроши. 
 
 Бобът няма да потъмнее при варене, ако се приготвя, без да затваряте съда с капак. 
 
 По-вкусна и ароматна кайма ще получите, ако прибавите една част суров лук, една част пър-

жен и малко настърган картоф. 
 
 Използвайте лимонов сок за овкусяване на ястията, за да замените частично солта. Това е 

полезно за кръвното налягане. В крайна сметка няма да пресолите храната, а и ще й прида-
дете по-изискан аромат. 

 
 Патладжанът няма да горчи, ако преди приготвянето му го нарежете на парчета, подсолите 

и оставите да си пусне малко от сока. След това изплакнете със студена вода. 
 
 Ципите на бадемите се обелват лесно, ако първо ги пуснете във вряща вода за 5 минути, а 

след това охладите, пускайки ядките в студена. 
 
 Бързо може да размразите пиле като го пуснете в купа със студена вода и прибавите щипка 

сол и го оставяте да престои във водата докато се размрази. По този начин, освен че спестя-
вате време в размразяване на продукта, пилешкото месо ще стане по-бяло, по-вкусно и по-
крехко. 

 
 С оцет ще направите месото много по-крехко и ще го размразите лесно, ако прибавите оцета 

към водата, с която размразявате месото или го облеете с оцета. Този трик ще Ви позволи да 
направите жилавото месо много по-крехко. 

Източник: framar.bg 
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КАКВО СЕ СЛУЧВА, КОГАТО ВСИЧКИ 

 ЗОДИИ ТРЪГНАТ НА МОРЕ? 
 

 За много от нас летните отпуски започнаха. Да си представим, че всичките 12 зодии се на-

товарват в автобус и тръгват за морето. Вижте кой как би реагирал според своя характер в раз-

личните ситуации: По пътя: Овенът се нервира, че автомобилът не върви по-бързо, а Девата се 

ядосва заради трохите, които е направил Скорпионът, който скришом изяде сандвича. Стрелецът 

е сложил слънчевите очила, събул е джапанките и си е сложил краката на седалката пред негaо. 

Това ядосва Рака, който дори започва да плаче. Близнаците вече са променили няколко статуса 

във Фейсбук: „Отивамееее!”, „Тръгнахмееее!”, „Пристигнахмееее!”, „Голям купон!”.  

 И така – Скорпионът яде, Ракът плаче, Овенът се нервира. Везните внимават да не се изца-

пат и любезно молят Телеца да стои далеч от тях с този шоколад и сок, защото може да им изца-

па бермудите. Лъвът маха на всички, които вижда през прозореца, защото е убеден, че всички 

наблюдават именно него. Козирогът брои парите си и изчислява по колко средно ще може да 

харчи на ден. Водолеят изпробва маската за гмуркане, а Рибите проспиват целия път. 

 „Слава богу, пристигнахме!” Веднага пускат статус във Фейсбук Близнаците. Водолеят 

веднага лайква статуса. Овенът вече е в морето. Скорпионът влиза директно в банята, където 

прекарва известно време, което кара Везните да чукат на вратата, защото искат да си оправят 

прическата. Девата преживява нервен срив, защото в апартамента е пълен хаос и никой не се ин-

тересува от това. Стрелецът заминава на обиколка на мястото, Телецът търси риба на скара, а 

Ракът прави супа за всички. Козирогът още веднъж си преброява парите и се пазари със собстве-

ника на апартамента. Лъвът е на терасата и гледа минувачите. Рибата най-после се събужда и 

разсъждава за смисъла на живота. „Юхууу, ето ни на плажа” публикуват Близнаците нов статус 

в социалните мрежи, придружен със снимки. На една от тях Девата не се вижда добре от голяма-

та шапка с периферия, но пък добре се вижда кремът със слънцезащитен фактор 50. Вижда се и 

Ракът, който е увит с плажна кърпа на анимационни герои. Везните си показват скъпия бански. 

Лъвът показва перфектната си фигура, а Рибите не се виждат от големия фотоапарат, който дър-

жат. Скорпионът е обърнал гръб и забранил да го тагват на снимки във фейсбук. Водолеят снима 

с оборудване за гмуркане, Козирогът вади трите книги от чантата, докато Телецът се радва на 

сладоледа. Овенът го няма на снимките, защото вече е преплувал 200 м. навътре в морето.   

 „Парти вечер” туитват Близнаците, но този път без снимка, защото всички са червени като 

раци, с изключение на Девата. Телецът разпалва барбекюто, а Лъвът твърди, че той знае по-

добре как става. Стрелецът кани всички съседи на купона, а на Скорпиона това не му харесва и 

се дръпва настрана. Ракът слага в чиниите на всички плодове. Везните са с вечерен аутфит и ка-

рат Рибите да ги снимат във всички пози. Водолеят предлага утре всички да отидат на курсове 

по гмуркане или на подводен риболов, но Козирогът пресмята на таблета си дали това би било 

рентабилно. Овенът пък го няма – заминал е на нощно къпане. 

 

Източник: Екипът на Dama.bg 
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УЛИКАТА 
(Криминална загадка) 

 Инспектор Стрезов гледаше крачещите пред него мъже – отмерените широки крачки на 
обути в гумени цървули нозе, вдървената и малко тромава походка. Той внимателно наблюдава-
ше как всеки един от тях се подпираше на дебелата дрянова тояга, как си помагаше с нея, когато 
трябваше да премине реката или да се промуши през храсталаците. 
 Ударен с дрянова тояга, беше заключил съдебният лекар при неофициален разговор със 
Стрезов в моргата. Същото той потвърди и в протокола. Ударен един път и завинаги – точно, от-
мерено, хладнокръвно, с необходимата сила и замах на движението. 
 Дебела дрянова тояга! Такава имаха и тримата свидетели по убийството, които сега крачеха 
пред него, за да го заведат на местопроизшествието. Такава тояга имаше и всеки друг жител на 
този планински край. 
 – Тук – каза най-възрастният и спря. 
 Бяха изкачили рида и се намираха пред нещо като малък параклис, останал от векове. 
 – Лежеше по очи… Повдигнах го, а той се заваля. Главата си не може да държи изправена – 
каза вторият селянин и запали цигара. – Тогава дойдох аз, а малко след мен – Станьо. Отнесохме 
го в село при фелдшера. 
 Инспектор Стрезов вече знаеше, че Станьо е името на най-възрастния, че този с цигарата е 
Гицата, а третият е Продан Мокрея. Сега той можеше да свърже имената с външността, думите с 
показанията, които те бяха дали пред селския милиционер. Но в показанията нямаше нищо съ-
ществено. 
 – Ударен е с твърд предмет по главата – каза Стрезов и неволно влезе в тон с техния леко 
провлачен и лаконичен маниер на говорене. – Раната почти не кървеше. Две-три капки и толкова. 
 – Не кървеше, ама всичко си беше ясно. Човек, който така хърка, не го бива дълго – намеси 
се Продан Мокрев. 
 – Бяхте се уговорили да се съберете в 11 часа през нощта при параклиса, така ли? – попита 
Стрезов и погледна очаквателно към Продан, защото единствен той проявяваше някакъв интерес 
към разговора. 
 – Така беше. 
 – И по каква работа? 
 – По наша си… 
 – Иманярска? 
 – Така я наричате вие, на смях, но тя е по-сериозна. Има тук заровена делва с жълтици още 
от турско време и това знае цяло село. Към полунощ преди новолуние златото свети… Малко 
жълто пламъче, което се мести. Обикаля пламъчето около параклиса и щом спре за по-дълго на 
едно място – там е заровена делвата. Затова се и събрахме. 
 – Хич да се не бяхме уговаряли – хвърли цигарата Гицата. – Като тръгнеш на Станьо и Про-
дан по акъла, освен тояга по главата да получиш, друго няма да ти се случи. 
 Станьо чу името си и сви рамене. Вратът му хлътна в яката на палтото. Бавно премести дря-
новата тояга в лявата ръка и пристъпи към Стрезов: 
 – Престъпника все едно ще хванете… няма къде да се скрие. Защото и той като имането е 
белязан завинаги – имането свети с жълто пламъче, а лошият човек… 
 Станьо не се доизказа, но Стрезов вече знаеше кой е престъпникът. 
 В кой от тримата се е усъмнил Стрезов? 


ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ ОТ КНИГАТА 

 "ЛЮБОПИТНИ ФАКТИ" НА НИКИ КЪНЧЕВ 

 На задача 1: отговор В – Холандия;  

 На задача 2: отговор Б – Жителите на островите Фиджи; 

 На задача 3: отговор В – между Канада и Сащ; 

 На задача 4: отговор Б – Мачу Пикчу; 

 На задача 5: отговор В – Орехи. 
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