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Приоритети
ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ
ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ 
На 22.01.2015 г. в сградата на МТСП се проведе първото заседание за 2015 г. на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания (НСИХУ) към Министерски съвет на Р. България. То бе председателствано от вицепремиера и министър на труда и социалната политика г-н Ивайло Калфин. Участваха всички председатели на национално представителни организации на и за хора с увреждания (НПОХУ), включително и председателят на НАСГБ Димитър Парапанов, представители на министерствата, на работодателите и на синдикатите. 
В първите две точки от дневния ред бяха обсъдени двете части на Концепция за промени в законодателството с цел прилагане чл. 21 „Свобода на изразяването и мнението, и достъпа до информация” от Конвенцията за правата на хората с увреждания (КПХУ) на ООН. Чл. 21 касае достъпността на хората с увреждания до информацията, предоставяна на широката общественост. Достъпът до информация се осъществява чрез използването на всички достъпни средства, методи и формати на комуникация, предпочитани от хората с увреждания, наречени: „допълващи и алтернативни способи на комуникация“ (ДАСК), сред които: жестовите езици, брайловата азбука и всички други форми на общуване (различни от словесния език), които се използват за изразяване на мисли, нужди, желания и идеи. ДАСК се използват от лицата със сетивни увреждания: слепота, глухота и сляпо-глухота, както и от други лица с комуникативни нарушения (със затруднения в изразяване и разбиране на реч). Тези методи са много важни за сляпо-глухите хора, които се разделят на няколко групи според уврежданията на зрение и на слух (по степен – частично/тотално и по тип – вродено/придобито). По този начин различните видове сляпо-глухи общуват чрез методи, пригодени към остатъчния слух, или към остатъчно зрение, или посредством осезанието. Същевременно методите отговарят и на нивото на комуникативно и познавателно развитие на лицето, като някои способи се основават на знаци, символи и жестове, а други са по-близки до словесния език и писмената реч. Съгласно концепцията, реализирането на тази цялостна достъпност до информация трябва да се осъществи чрез широк спектър от мерки, които на първо място включват специализирани професионални асистенти: преводачи / интерпретатори за глухи и за сляпо-глухи лица, тяхното специализирано обучение и предоставянето на техните услуги (осигуряване на организиране на дейностите и на държавно финансиране). Главната идея е цялостният подход при обучението на интерпретаторите, като те да са подготвени във всички варианти на превод за виждащи глухи: различни варианти на жестов език, словесен език чрез отчитане по устата и ръчна азбука, както и всички алтернативни методи за сляпо-глухи (тактилни, хаптични, включително и устна реч посредством остатъчния слух). Останалата част от мерките са внедряване в обществените институции и електронните медии, на подпомагащи технологии и помощни средства, които предават информацията в достъпен формат, като звук и глас, брайл, изображение, жестове, текст и визуални субтитри. Тези мерки следва да се изпълнят чрез създаване на специфична нормативна база от закони, правилници и наредби. Бе отделено внимание на законовото признаване на жестовия език, съгласно чл. 21 от КПХУ и въвеждането му в образованието на глухите деца. Дискусията се породи по отношение на двата варианта на жестовия език: естествен разговорен език, който се създава и използва от хората с вродена глухота, и не следва словореда, морфологията и граматиката на устния език на чуващите; и т.нар. „калкиращ жестов език“ или „жестуван словесен език“ (тоест – устна реч, изобразена в жестове), който следва изцяло словореда, лексиката и граматиката на словесния език и обикновено се предпочита от хората с придобита глухота и не толкова ранна слухова загуба. Разбира се, всеки индивид избира сам кой вариант на език да използва, като най-често едно лице ползва и двата варианта. Експертите от МОН изразиха лично мнение (което не е част от приетата концепция), първо да се проведе научно изследване и след това да се извърши законово признаване. От Съюза на глухите в България, подкрепени от всички останали председатели на НПОХУ, включително Димитър Парапанов, както и Минчо Коралски от АХУ, настояха първо да се признае законодателно жестовият език, а след това да започнат научно-практически изследвания върху него и обогатяването му с още жестове. По този начин да се подпомогне учебния процес за глухите деца, лица и семействата им, за интерпретаторите и за широката общественост, а хората с увреден слух ще усетят реална полза в живота си. 
Другото важно решение от дневния ред бе избирането на г-жа Веска Събева, председател на Асоциация на родители на деца с епилепсия, за заместник-председател на НСИХУ от страна на НПОХУ за 2015 г. Г-жа Събева вече няколко пъти оправдано получава доверието на националните организации, именно заради своята инициативност, пробивност и работохолизъм и най-вече за непоколебимостта си да отстоява правата на всяка група от хора, без значение на тяхното увреждане.
Светлозар Парапанов


Делници и празници
80-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ
	На 17.01.2015 г. председателят на ТО на НАСГБ – Варна отпразнува 80-годишния си юбилей. Тържеството беше организирано от сътрудничката на ТО на НАСГБ – Ганка Параскевова в уютно заведение, където се събраха малко, но верни и добри колеги и приятели. Битовата обстановка беше украсена с разноцветни балони и красива лента с надпис „Честит 80-годишен юбилей". Първото поздравление, което Параскевова прочете беше от името на присъстващите на празника. В чест на юбиляря, всички гости го поздравиха с песента „Честит да бъде този ден". Последваха пожелания – топли, вълнуващи, изпълнени с обич, уважение за здраве, дълголетие, много радост и щастие. Елиза Кочева поздрави рожденика с песента „Аз живея за любов", Цветанка Пехливанова изказа хубаво пожелание още дълги години юбилярят да живее, да пее и да ни радва с успешни дела. Ганка Параскевова върна Станчо Добрев в далечните и незабравими детски години с песента „Малка къща с двор зелен", която го разчувства и пренесе в бащиния дом. Тя рецитира и едно посветено на него стихотворение. След нея Дует „Нежни сърца" изпълниха две песни, любими на дуета и на гостите: „Празнуваме с тебе днес щастливи" и „Покани ме ти на среща". Станчо Добрев изпълни – „Стари ли сме щом обичаме" и една руска песен, с които благодари за проявените почит и уважение към него. Вдигна се тост за здравето на юбиляря. Кристалният звън на чашите, ведрите усмивки, приятелските пожелания, богато подредената маса, отрупана с ястия и различни вина допринесе много за прекрасното настроение на всички. Параскевова поднесе букет и плик със скромна сума от колеги и приятели на рожденика, за да си купи нещо за спомен от този ден. Оркестърът засвири „Компарсита", а Станчо Добрев откри танците с любимото си танго. Последваха народни хора, „Бяла роза", „Червено вино" и много други. Ганка Параскевова и Веселина Войнова се отличиха с гръцките танци. Оркестърът поздрави Параскевова и Ваньо Биячев с любим рокендрол. Прозвуча и специален поздрав за Станчо Добрев от собственичката Евгения – „Гранде" с един хубав валс. Юбилярят беше неуморим, танцуваше и пееше, нещо невероятно за неговата възраст. Много усмивки, смях и преживявания на този ден. И най-хубавото дойде, когато оркестърът засвири „Честит рожден ден за теб" и под тържествените звуци сътрудничката Параскевова поднесе тортата с фойерверки и свещички. Всички запяха „Щастлив да бъде този ден". Незабравима и прекрасна вечер. Има ли по-голямо щастие от това да дочакаш 80-годишния си юбилей с колеги и приятели?

 Ганка Параскевова
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ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВЯНЕ!
	През месец декември 2014 г. преди Коледните празници в гр. Русе се състоя Третият републикански фестивал за руски песни. В него взе участие Правда Минчева, която достойно защити името на Националната асоциация на сляпо-глухите и Териториалната организация гр. Русе. Фестивалът беше под патронажа на руския консул и Община Русе. На него тя завоюва второ място и сребърна статуетка. ТО на НАСГБ – Русе и благодари и й пожелава все такива успехи.
Панайот Димитров
f f e e  
СТИХОСБИРКА НА СЪЮЗА НА
 ИНВАЛИДА – АЛМАНАХ "КУРАЖ"
	Юбилейно издание на Съюза на инвалидите в България по случай 25 години от създаването на съюза "1979 г. – 2015 г."
	Сборникът е естетично добре оформено художествено издание от 128 страници. Представени са 118 автори на текстове – поезия и проза, предимно хора с увреждания. Книгата е богато илюстрована с чернобели снимки, рисунки, карикатури, също творби на хора с увреждания. Тук могат да се прочетат дори произведения на Дамян Дамянов, Валери Петров, Иван Северняшки, Владимир Свинтила.
	В алманаха има произведения на членове на ССБ и НАСГБ – Георги Братанов, Калинка Ковачева, Милена Ганина, Костадин Папазов, Елена Гутман, Владислав Кацарски, Румяна Каменска, Боряна Коскина.
	Във въведението на алманаха от главния редактор на в. "Кураж" Петя Митева се определя духът и уникалността на това с оглед скромно издание – "Творчеството на нашите автори, стихове, есета, фейлетони, карикатури, епиграми, разкази, снимки – съдържат в себе си една невероятна светла енергия, която допълва в себе си "Кураж" да вдъхва оптимизъм, човечност и любов.
Владимир Желев
"Алманаха се разпространява безплатно"
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МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ИНВАЛИДА В ПЛЕВЕН
	На трети декември членове на ТО на НАСГБ Плевен, ТСО – Левски и РД на инвалидите, въпреки дъжда, се събрахме за да отбележим заедно международния ден на инвалида. На този ден хората с увреждания напомнят на обществото, че и те са равноправни граждани и имат право на достоен живот. Тържеството се проведе в ресторант "Перфекто". Наши скъпи гости бяха директорката на ДСП г-ца Романова, секретарката на Община Левски Таня Неделчева и членовете на УС на ТСО Долни Дъбник с председател г-жа Данчева. Тържеството откри Тодор Любенов, който поздрави присъстващите и ни пожела здраве, късмет и борбен дух. В краткото си слово той подчерта нашата непримиримост за решаване на проблемите на хората с увреждания и важната роля на организациите в този процес. В приветствието си г-ца Романова отбеляза, че организациите на хората с увреждания в нашия град се ползват с голям авторитет. Взаимоотношенията ни са на високо ниво и проблемите се решават своевременно. Въпреки това има още много какво да се прави. Обществото и държавата са ни длъжници и ние ще се борим за нашите права. Г-жа Неделчева прочете поздравителен адрес от кмета на Община Левски – Любка Александрова. Г-жа Величка Драганова поздрави присъстващите и благодари на институциите за грижите им специално към сляпо-глухите граждани, които се нуждаят от по-специални грижи и внимание. Благодарим и на тези, без които не можем – нашите близки, приятели и асистенти, без чиято помощ не можем. След деловата част тържеството продължи с обяд, подсигурен от спонсори и Общината. Благодарим на всички, които и този път не ни забравиха! За веселото ни настроение до късно следобед отново се грижеше Пламен Трифонов, за което му благодарим. Купонът свърши, но ние продължаваме нашата борба за достоен живот и равни права.
Иванка Христова
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МАЛКО РОМАНТИКА ОТ МИНАЛОТО
	На 22-ри януари група членове от ТО на сляпо-глухите от гр. Добрич посетихме природо-научния музей, намиращ се в парк „Св. Георги”. Поводът бе откриването на гостуващата изложба на Регионален музей Търговище – „Аз съм Гошко хубавеца или мъжката суетност в миналото”. Организатор на събитието бе Регионален исторически музей гр. Добрич. Всички бяхме посрещнати на входа с карамфил. За да се потопим в старовремската атмосфера, ни почерпиха и с локум. Изложбата показва градския мъж от края на 19-ти и началото на 20-ти век в типичната „Балканска” комуникативна среда – на улицата, в бръснарницата, в кръчмата, в шивашкия салон, във фотоателието. Експонираните интересни възстановки, позабравени мъжки аксесоари, изискани облекла, ежедневни тоалетни принадлежности и забавни постери дават възможност на посетителя да се „потопи” в атмосферата на стария град, в романтиката на онези „мъжки времена”, когато да си кавалер е преди всичко въпрос на чест. В изложбата оживява епохата, чийто главен герой е Гошко Хубавеца, „вечният ерген” от едноименната стара градска песен. Елегантни рединготи и папионки, сребърни часовници и табакери, стилни чадъри и шапки, автентични шивашки и бръснарски инструменти, стари фотоапарати, изящни съдове от колекциите на музеите в Търговище и Добрич илюстрират суетата и тайните на градския мъж от Новото време и възвръщат спомена за традиционните някога занаяти на шивача, бръснаря, фотографа. Изпълнението на състава за стари градски шлагери „Добрич” при НЧ „Йордан Йовков” с ръководител Мария Паскалева завладя посетителите с неостаряващия чар на любими песни и неподправената романтика на едно отминало време.
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В ПОДКРЕПА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНЕ

	От началото на 2014 г. Центърът за социална рехабилитация и интеграция гр. Добрич съгласно своята основна цел – да подпомага хората с увреждания, съвместно с медийния партньор – Добрич онлайн поеха ангажимента да популяризират кампанията „Bulgaria cap project” на територията на гр. Добрич. Тя има за цел да помогне на хора с увреждания, като се събират и предават за рециклиране пластмасови капачки. С получените средства се закупуват различни помощни средства (инвалидни колички, проходилки, вертикализатори и др.).
	В кампанията ЦСРИ въвлече всички правителствени и неправителствени организации, работещи пряко и косвено с тази социална група. В хуманната кауза участие вземат и представители на бизнеса, банкови институции и др. В инициативата се включихме и ние – Териториалната организация на сляпо-глухите. Предадохме десетлитрови туби от минерална вода пълни с пластмасови капачки. Кампанията продължава. Ние не сме спрели активността си в това отношение. Радваме се, че можем да помогнем и по този начин на нуждаещи се хора с увреждане.

Блока подготви: Калинка Ковачева
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КАК ВАРНЕНСКИТЕ БАБИ ОТПРАЗНУВАХА БАБИНДЕН –
 ДЕНЯТ НА РОДИЛНАТА ПОМОЩ
	На 21.01.2015 г. ТО на НАСГБ и ТО на ССБ се събраха в Културния дом на ПП "Успех", за да отпразнуват народния празник Бабинден. Председателят Станчо Добрев откри тържеството и поздрави всички присъстващи. След него сътрудничката – Ганка Параскевова накратко обясни значението на този голям народен празник, посветен на бабите, които са помагали при раждане. Винаги трябва да отдаваме заслужена почит и уважение към възрастните жени „бабували" на родилките за появата на новия живот. С организираната музикално-хумористична програма поздравихме всички присъстващи баби и им пожелахме да са живи и здрави още дълги години. Започнахме с фолклорна група „Цвете шарено", която изпълни „Събрали се бабите". С втората песен „Заспала баба" поздравихме нашите гостенки – две акушерки, на които в знак на уважение г-н Шипанов поднесе цветя. Последваха две сценки – израждане на бебе и именуване на дете. Бяха много закачливи и интересни, тъй като в тях се пресъздадоха български традиции и обичаи от миналото. Представиха се и 4 баби, които споделиха: "Нищо, че сме пенсионерки, но си пием кафето в МОЛ-а, а питието в бара. С приятели пеем, рецитираме, танцуваме, бистрим политика и мода. А на Вас, мили баби, поясняваме: годините отлитат, живота си тече, децата често ни забравят, заети с проблеми. Затова изживейте живота си сред приятели чудесни."
	Продължихме с музика и танци. Всички присъстващи останаха доволни от добре организирания празник.
Ганка Параскевова

ЕЛЕКТРОНЕН БЯЛ БАСТУН
	Модерните технологии също облекчиха живота на невиждащите. Това потвърждава новото откритие на корейската фирма "Примпо", а именно бастун за слепи. Той е звуков с вътрешна електроника. Бастунът може да бъде истинско съкровище за хора със сериозни зрителни проблеми. В него е монтиран ултразвуков сензор, който има способността да чувства или усеща препятствия в диапазон 25 градуса хоризонтално и 50 градуса вертикално, даже и повече, неговата чувствителност дава възможност да вижда много плоски обекти – даже с големина 3 см. на разстояние 2 м. За евентуално препятствие бастунът информира потребителя си чрез вибрационен сигнал. Най интересното е, че бастунът може да разпознава цветове и различава до десет нюанса на светлината и да информира за това гласово.


Превел от есперанто: Владимир Желев







Силуети
ГРАДЪТ НА КЛАДЕНЦИТЕ

Един град бил населен с кладенци. Живи, но все пак кладенци. Те се различавали помежду си не само по мястото, на което били изкопани, но и по отвора, който ги свързвал с външния свят. Имало кладенци заможни и пищни, с гърла от мрамор и скъпоценни камъни; скромни кладенци от тухла и дърво и други, по-бедни, с прости дялани отвърстия, които излизали на повърхността на земята. Общуването между обитателите на града ставало от устие на устие и новините бързо обикаляли от единия до другия му край. Един ден в града се появила „мода", според която всяко самоуважаващо се Живо същество трябвало да се грижи много повече за вътрешността, отколкото за външността си. Не повърхността била важна, а съдържанието. И така кладенците започнали да се пълнят с предмети. Някои се пълнели с бижута, златни монети и скъпоценни камъни. Други, по-практични, се напълнили с домакински електроуреди и механични апарати. Имало и такива, които заложили на изкуството и започнали да се пълнят с книги, с идеологически манифести и специализирани списания. Минало време. Повечето кладенци се напълнили толкова, че не им останало място за нищо повече. На един от тях му хрумнало, че вместо да сгъсти съдържанието, може да увеличи вместимостта си, като се разшири. Не минало много време и други започнали да му подражават. Всички използвали голяма част от енергията си, за да се разширяват и печелят повече пространство във вътрешността си. Един кладенец, малък и отдалечен от центъра на града, наблюдавал как другарите му се разширявали извънмерно. Казал си, че ако продължават да растат така скоро щели да се слеят и всеки да загуби самоличността си. Може би тази мисъл станала причина да му хрумне, че другият начин да увеличи вместимостта си бил да стане по-дълбок, вместо по-широк. Скоро осъзнал, че всичко, което имал у себе си, правело тази задача невъзможна. Ако искал да бъде по-дълбок, трябвало да се изпразни от цялото си съдържание. В началото се уплашил от празнотата. Но след това, когато видял, че няма друга възможност, го направил. Изпразнен от собствеността си, кладенецът започнал да става по-дълбок, докато останалите присвоявали нещата, от които се бил освободил. Един ден кладенеца, намерил дълбоко в себе си вода! Кладенецът преодолял изненадата си и започнал да си играе с нея, на дъното – мокрел стените си, пръскал устието си и най-накрая извадил водата на повърхността. Дъждът бил единственият, който понякога напоявал града, но той впрочем се оказвал доста оскъден. И така почвата около кладенеца, съживена от водата, започнала да се пробужда. Семената в недрата й покълнали и се превърнали в трева, в детелини, цветя и крехки стъбълца, които по-късно станали дървета. Животът избликнал в цветове около отдалечения кладенец, когото започнали да наричат Оазиса. Всички го питали как е успял да постигне това чудо.
	– Не е никакво чудо – отвръщал Оазиса. – Трябва да се търси вътре, в дълбочина.
	Мнозина пожелали да последват примера му, но се отказали от тази идея, когато разбрали, че за да бъдат по-дълбоки, трябвало да се изпразнят. Продължили да се разширяват все повече, за да се пълнят с нови и нови неща. Вдругия край на града друг кладенец решил да поеме риска да се изпразни. И също започнал да става по-дълбок. И също стигнал до вода. И също напръскал наоколо, с което създал втори зелен оазис в града.
– Какво ще правиш, като свърши водата? – питали го.
– Не знам какво ще правя – отговарял. – Но засега колкото повече вода вадя, толкова повече извира. Минали няколко месеца преди голямото откритие. Един ден, почти случайно, двата кладенеца разбрали, че водата, която всеки от тях намерил на дъното си, е една и съща. Че подземната река, която минавала през единия, напоявала дълбините на другия. Осъзнали, че пред тях се откривал нов живот. Не само можели да общуват от устие на устие, на повърхността, като всички останали, но чрез търсенето си познали нов и таен начин да контактуват. Така открили дълбокото общуване, до което стигат само онези, които имат смелостта да се изпразнят от съдържанието и да търсят в дълбините на съществото си всичко, което имат да дадат.

Хорхе Букай "Приказки за размисъл"





Приятели от близо и далеч

СЛЕПИЯТ ПРИКЛЮЧЕНЕЦ

	Интервю на Майлс Хилтън-Барбър в предаването „Панорама“ 
на БНТ 1 с водещия Бойко Василев, 23.01.2015 г. 

Наричат го „слепият приключенец“. Защото, когато ослепял, 
англичанинът Майлс открил себе си.

	Майлс Хилтън-Барбър: Ослепях на 21. До 50 мислех, че не мога да бъда щастлив. Преобърна живота ми моят брат Джефри, който също е напълно сляп. И двамата имаме генетично наследствено очно заболяване. Джефри живее в Дърбан, Южна Африка. Сам построи опипом десетметрова яхта в задния си двор и реши да плава до Австралия, абсолютно сам, абсолютно сляп, с говорещи навигационни уреди. Казваха му: „Джефри, ти не просто си слепец, ти си глупав слепец“. Но брат ми стигна Австралия за 53 дни, оцеля в буря. Тогава и аз осъзнах, че вече не трябва да играя жертвата. Не можем да контролираме външните обстоятелства, но себе си можем! Това бе моят отговор. И така, петдесетгодишен, аз станах „слепият приключенец“ по примера на лудия си сляп брат.

	И после Майлс прекосява пустини, качва върхове, участва в ралита, гмурка се в океана, бяга в маратони, опитва да стигне Южния полюс и дори управлява самолет. С ко-пилот прелита от Лондон до Сидни – 21 000 км., 21 страни, половината свят.

	Майлс Хилтън-Барбър: Винаги съм мечтал да бъда пилот. Баща ми пилотираше изтребител през Втората световна. 18-годишен, аз кандидатствах за военно-въздушните сили, но ме изритаха, защото зрението ми вече се влошаваше. На 50 обаче реших, че е време да се захвана с мечтите си. След като очите ми не стават, ще използвам ушите. Направих говорно устройство за летателните уреди и когато летя, просто натискам бутони – за ъгъла на наклона, въздушната и наземната скорост. Така че, мили българи от бизнеса, ако искате да растете, не мислете за глупостите от миналото. Искате ли да увеличите пазарния си дял с 50%? Ами измислете как, по дяволите, да го направите! Последното нещо, за което мисля, е слепотата ми. Започвам с мечтата – и после мисля как да я осъществя.

	Съжалявате ли, че не достигнахте Южния полюс?

	Майлс Хилтън-Барбър: Исках да бъда първият сляп човек на най-високата точка на света – Еверест и на дъното на света – Южния полюс. От Еверест ме върнаха, защото имах височинен проблем, но качих Килиманджаро. Там реших да покоря Южния полюс. И ето, пътувахме по-бързо от другите частни експедиции. Имахме страшни моменти. Но се справяхме. След 37 дни обаче пръстите ми измръзнаха. Бях ужасно разочарован. Само че провалът е временно състояние. Победителите никога не се отказват, а отказващите се никога не побеждават. Накрая ще съжалявам само за това, което не съм опитал въобще. Да, провалът е част от живота. Но няма напразно преживяване; всяко едно обогатява живота. Затова, спрете да чакате да се променят обстоятелствата! Разширете границите на живота си сами!

	Но все пак имате ли граници? Ние имаме ли граници?

	Майлс Хилтън-Барбър: На визитката ми пише: “Съществуват само границите, които си поставяме сами”. Да, имаме граници, но понякога те са глупави. Трябва да опитаме, за да видим дали можем. Преди няколко месеца пробягах един чудесен маратон сред лозята на Бордо във Франция и завърших 66-ти. Не спечелих, но събрах много пари за деца, които са родени слепи в развиващия се свят. Ето това си струва.

	Вие говорите на българите, които водят в проучванията за песимизъм. Можете ли да мотивирате песимисти?

	Майлс Хилтън-Барбър: Песимистът е Пепеляшка с амнезия. Човек, който не знае кой е. 	Щастието е резултат от постижения, не от бездействие. На всички песимисти в България ще кажа да опитат нещо ново, за което винаги са мечтали. Животът е това, което направиш от него. Удивително: аз съм по-щастлив, по-удовлетворен и по-успешен сега, като слепец, отколкото, когато виждах. Живея в абсолютна тъмнина. Сигурен съм, че Вие сте красив като Брад Пит, ама не мога да Ви видя. Но моето днешно щастие извира от това, което става в сърцето и съзнанието ми.

	Значи Вашата болест Ви е направила изключителен. Трябва ли да благодарим на проблемите си?

	Майлс Хилтън-Барбър: Бях на единадесетдневен ултрамаратон през Китай до пустинята Гоби. Като стигнахме Тибет, на 4200 метра надморска височина, един много известен германски бегач ме потупа и каза: „Слепи човече, за някои кризата е краят на качествения живот. За други е началото. За теб кризата е била начало“. В Англия смятат, че инвалидността понижава качеството на живота. Но на визитката си имам снимка от дъното на Червено море: един приятел, парализиран от гърдите надолу – а аз го бутам в инвалидната му количка по дъното на морето, като намирам пътя с бастуна си. Двама души с очевидни недъзи – един парализиран и един сляп като прилеп. Но си прекарват добре. Един индиец плачел, че няма обувки, докато не срещнал друг, който няма крака. И вие, чудесни българи, сте благословени. Седите и ме гледате, значи сте имали пари за телевизор. Имате чисти дрехи в гардероба, храна в чинията, може би дори малко пари в банката. Ама Вие сте по-богати от повечето хора на света! Щастието е да благодарим за това, което имаме, а не да се оплакваме за това, което нямаме. Моят живот започна на 50, когато ослепях. Сега съм на 66 и все още се чудя какъв да стана, като порасна… Единственото специално нещо в мен е, че съм обикновен. Питайте жена ми. Тя ще Ви каже: “В Майлс няма нищо специално”. Нали знаете? Зад всеки успешен мъж стои една изненадана жена.

	Можете ли да почувствате болката на другите?

	Майлс Хилтън-Барбър: Да, до голяма степен. Повечето от това, което влиза в главата, идва чрез очите. А аз слушам сърцето. То говори от Вашата уста.

	Какво научихте за живота и болката?

	Майлс Хилтън-Барбър: Че имаме само един живот. Изкарвам си хляба като корпоративен лектор и съм говорил на над 900 фирмени събития в 72 страни; сега съм тук във Вашата прекрасна България. 80% от шефовете, които срещам, не са щастливи. Те са стресирани, преработват се, балансът между личния живот и работата им е тотално объркан. Ядат и пият много, не спортуват достатъчно. Питам ги: „Какво правите?“. „Майлс, искам да съм успешен“. „Защо тогава пилееш живота си заради неща, които не те правят щастлив? Колко глупаво!” Върни баланса; личния си живот върни. Махни стреса, мини на диета, спортувай! Знаете ли, израснах в Зимбабве, тогава се наричаше Родезия. Там държах ръцете на няколко умиращи, включително близки приятели. Никой от тях не каза „Майлс, ще ми се да живея още, за да стана най-богатият човек в гробището! Или – ще ми се да имах Айпад преди да умра“. Говореха само за разбитите връзки, обърканите отношения с деца и родители. Миналата година, при голяма минна авария, намериха бележка в джоба на загинал миньор: „Сине, прости ми“. Мили българи, не чакайте смъртния одър, за да осъзнаете, че животът е за хората. За отношенията с тях. И още, животът не се мери с броя на вдишванията, а с миговете, които спират дъха ни. Затова вдигнете се и останете без дъх!
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Щрихи от родината
ВКАМЕНЕНАТА ГОРА
	Местоположение: Намира се в землището на с. Равен (Момчилградско), в дълбок дол, наричан от местните хора Габъз дере. “Дърветата” се простират от двете страни на дола в продължение на 120 м. Представляват двадесетина пъна, с вид на обгорели от огън дървета. Високи са до 1 – 1,5 м. и са с дебелина 0,4 – 0,6 м. В напречното сечение на дънерите ясно се различават годишни кръгове. Равенската гора е уникална с това, че дърветата са прави. Друга такава няма открита в България.
	Произход: Смята се, че Вкаменената гора е на възраст от около 30 млн. години и е резултат от подводна вулканична дейност и външни земни сили.
	Съществуват две мнения за оформянето й. Според едното, тя няма биологичен произход, а е образувана от седиментни скали, съставени от плътно споени фини песъчинки и стари скални късове. Второто мнение застъпва тезата, че това е било гора, разположена на крайбрежието на древното терциерно море, или край някой остров. При започналата интензивна вулканична дейност тази гора е била частично засипана и изгорена от горещия материал. Част от дърветата обаче са се съхранили, затрупани от този огромен вулканичен материал. Високата температура е овъглила цели дървета или части от тях. При някои се е съхранил скелета на дървото. През по-късните етапи на вулканичната дейност, през тези скелети са протичали води, носещи със себе си кремъчно вещество и са запълнили кухините. Така са се получили вкаменените дървета.
	Статут: Вкаменената гора е обявена за защитен обект, категория “природна забележителност” през 1970 г. Заема площ от 75 дка. Разположена е в поддържан резерват Боровец, имащ за цел съхранение на формации от черен бор и Вергилиев дъб. В миналото дънерите са били по-високи. За съжаление същите сили, които са създали Вкаменената гора, продължават да действат и да я разрушават. Ако не се вземат мерки, дърветата съвсем ще изчезнат.
	Достъп: С автомобил по главен път Момчилград – Крумовград и се отбива при табелата за село Татул. На около 2 000 м. от асфалтов път. Възможните пешеходни маршрути са през Нановишка река край село Гургулица, от село Татул и от село Нановица. По протежение на дерето се забелязват много изсечени в скалите трапецовидни ниши и други съоръжения.
Източник: www.newthraciangold.eu


Хоризонти
РОДОСКИЯТ КОЛОС
	Родоският колос е бронзова статуя на бога на слънцето Хелиос, издигната в пристанището на град Родос, на остров Родос в Егейско море. Издигала се е на височина от около 34 м. (112 фута) и е била една от най-високите статуи в древността. Едно от Седемте чудеса на света. Статуята е дело на Харес от Линдос и е построена в периода между 292 пр.н.е. и 280 пр.н.е.. След разпада на държавата на Александър Македонски, управлението на Родос поел Птолемей 1-ви Сотер.
 	След неговото утвърждаване в Египет, той сключил с Родос съюз, контролиращ търговията в източното Средиземноморие. През 305 пр.н.е. синът на другия диадоха Антигон 1-ви Едноокий – Деметрий 1-ви Македонски, обсадил Родос с войска от 40 000 души. Държал главния град на острова в обсада цяла година. Накрая бил принуден да отстъпи пред приближаващия флот на Птолемей. Народът на Родос решил да продаде счупените обсадни оръдия и да построи статуя на почитания бог на слънцето Хелиос, за да се отблагодарят за застъпничеството. Хелиос бил не просто почитано божество на острова – според легендите бил негов създател, изнесъл го от морските дълбини на ръцете си. Според Плиний Стари продали оставеното оръжие за 300 таланта и решили да използвал парите, за да построят гигантска статуя на техния патрон, бог Хелиос. Строителството е поверено на Харес, родом от Линдос на остров Родос, който е участвал и преди в издигането на големи статуи. Неговият учител, Лизип, е създал 22 метрова (70фута) бронзова статуя на Зевс в Тарентум. Дванадесет години се труди над статуята Харес, за да създаде почти 36-метров бронзов гигант. Когато приключил, пред очите на родосци се издигнал висок и строен юноша – Бог с лъчист венец на главата. Той стоял на мраморен постамент, леко наклонен назад и напрегнато гледал надолу. Статуята се издигала директно на входа в пристанището и била видима от близките острови. В основата си била направена от глина, върху метално скеле, а отгоре била покрита с бронзови листове. За изготвянето на грандиозния монумент са били нужни 500 таланта бронз и 300 таланта желязо (равни съответно на 13 и 8 тона). Родоският колос породил и своеобразна мода на гигантските статуи и на Родос през 2-ри век пр.н.е. имало вече около 100 колосални скулптури. Колосът се издигал сравнително кратко – 56 години. През 226 пр.н.е. статуята била разрушена от земетресение. Както пише Страбон, "Статуята лежала на земята, свалена от земетресението и счупена в коленете". Но дори и тогава Колосът удивлявал със своите размери. Плиний Стари казва, че малко хора успявали да обхванат с двете си ръце големия палец на ръката на Хелиос. 
	Птолемей трети предложил да плати за реконструкцията на статуята, но Делфийският оракул накарал родосци да се страхуват, че ще обидят Хелиос и те отказали. Отломките на Колос останали на земята, както е описано от Страбон за над 800 години, и дори счупени, те били толкова впечатляващи, че много пътешественици отивали да ги видят. През 654 г. арабите превземат Родос и според Теофан Изповедник ги продават на "еврейски търговец от Едеса". 
Източник: www.wikipedia.org



Любопитно
ИМПЕРАТОРСКИ ПИНГВИН
	Пингвините са древни животни, обитавали земята отпреди 80 млн. години. Тогава някои от тях са били по-високи от 2 м. Те се различават помежду си не само по големина, шарка на перата и дългата тясна човка, а и по някои особености в начина на живот, най-вече при гнездене. Едва ли има друго животно, което се размножава в средата на полярната зима при температури минус 30-40 градуса, а понякога до минус 70 градуса и вятър със скорост 120 – 140 км./ч. Тези пингвини изминават стотици километри по океанския лед, за да достигнат своите размножителни територии.
 	За други птици размножаването при такива условия е непосилна задача. Императорският пингвин е единствената птица, която през живота си почти не стъпва върху гола земя. Когато не е в морето, той се придвижва само по ледени блокове и снежни полета. През април върху ледените блокове по бреговете на Антарктида от морските простори започват да прииждат един след друг пингвини, струпвайки се на огромни сборища и взаимно се пазят от студения вятър, като периодично сменят местата си. Гърбът им е черен неслучайно. Слънчевата топлина винаги е недостатъчна и по време на краткотрайното слънчево греене топлината на лъчите трябва да се използва пълноценно. А черният цвят се нагрява най-добре. По-късно пингвините се отправят навътре в континента, където до края на април сформират към 30 гнездови колонии. През останалото време пингвините кръстосват ледените води и на север достигат до Оркнейските острови и Кергелен, но за изпълнението на заветния си дълг се връщат на континента. Пингвините са единствените птици, които не могат да летят, поне не във въздуха. Крилете им са се превърнали в плавници. Техният „полет” е под водата. И именно там те намират прехраната си – предимно риба, раци и калмари, но не се отказват и от мърша, а понякога ядат и водорасли. Във водата развиват скорост 36 км./ч., достигат до 200-250 метра дълбочина и могат да издържат повече от 18 мин. без въздух. Със същата скорост могат да се движат и по сушата, като се пързалят по корем по наклонените повърхности на ледените блокове. С тромавите си несигурни крачки пингвините смешно се поклащат на всяка стъпка, сякаш краката им са завързани. Преди да започнат да гнездят, птиците събират по няколко камъчета или ледени парчета, които подреждат в кръг. Много често нужните им строителни материали са дефицитни и тогава птиците се крадат взаимно. Императорският пингвин се размножава веднъж на 2-3 години, но въпреки това брачният съюз се запазва за цял живот. Още през първите дни партньорите се срещат като издават любовни звуци, покланят се, стоят един срещу друг и се изправят. Императорският пингвин издава кратък и силен опознавателен звук, като изпъва нагоре главата и врата си и си отваря човката. Сложната любовна песен се различава при мъжките и при женските пингвини. В средата на април започва копулацията, от началото на май до средата на юни женската снася едно крушообразно яйце, тежко 450 гр. При това мъжкият издава любовни звуци, на които женската често пъти отговаря. С поклони и като застават един срещу друг и се изправят, женската предава яйцето на мъжкия, който започва да го мъти. Тази задача се възлага единствено на него. След като са предали яйцата, женските напускат колонията и се придвижват отново в „гъша" колона към открития паков лед, за да поемат храна след двумесечно постене. Мъжкият сам мъти яйцето около 65 дни, като през това време то е върху лапите му, а отгоре е покрито с дебела кожна гънка, спускаща се от корема върху краката. Докато мътят събралите се на групички бащи, се гушат един в друг, за да се предпазят от студа, не се хранят, а нуждата от вода заместват със сняг. През двумесечното гладуване 45 килограмовите и високи 80-120 см. птици, загубват 40 процента от теглото си. Първоначално отслабват с по 1 кг. дневно. Първо се стопява коремната им мас, която е 5-6 кг., но после започват да отслабват всички мускули. Понякога така изнемощяват, че недочакват своите съпруги да се завърнат. По време на скитането си, женската се угоява и когато се върне, тя е готова да смени изнемощелия си другар. Гушата и е пълна с полу-смляна храна, събрана от похода в морето. Два дни пиленцето се освобождава от черупката на яйцето. След това то веднага пъхва главичка в човката на майка си. Ако пиленцето се е излюпило преди майката да се е завърнала, бащата го храни с бяло млечно вещество, богато на мазнини и белтъци, което се отделя от специална жлеза в хранопровода му. Отначало малкото наддава с по 2 кг. седмично. Семейството пингвини се събира за кратко, защото вече е ред на бащата да се нахрани. Докато навърши 6 седмична възраст пингвинчето е скрито под коремния „кожух” на майка си, а на 6 месеца вече се покрива с пера, които заменят детския му пух. През септември таткото се завръща от морето и заедно със съпругата си и поотрасналото пингвинче се присъединяват към останалите птици. Сформират се така наречените „детски ясли”. В тях се отглеждат по няколкостотин пингвинчета, които се пазят от птици гледачки. Малките намират закрила в яслите за не повече от 3 месеца. Идва декември и настъпва критичен момент за пингвинчетата. Това е времето на арктическото лято, когато ледовете се пропукват и топят и младежите започват да се срещат с водата. За съжаление 60-70 процента от малките пингвинчета не доживяват своето пълно развитие. До този момент те са сменили пуховото си оперение с младежко, което не пропуска вода и ги пази от изстудяване. Ако линеенето не е приключило, при първото съприкосновение с водата те загиват. Младежкото оперение на пингвините много прилича на това на възрастните, но ивицата от тила е жълто-сива, вратът – сиво-бял, а горната част на главата – сива. Има една особеност в развитието на императорския пингвин: след като пуховото оперение на малките падне, т.е. на възраст 4,5 – 5,5 месеца, те все още не са приключили растежа си и достигат 60 на сто от масата на възрастните птици. Пингвинчетата израстват напълно едва през следващите пет месеца. Това обстоятелство позволява на императорския пингвин да се приспособи към сезонните промени в района, където гнезди. От декември до март както младите, така и възрастните императорски пингвини прекарват в зоната с открит паков лед, където намират богата трапеза. Само 19 на сто от малките и младите птици оцеляват след изтичане на първата година. Ако издържат първата година, всяка следваща година оцеляват 95 на сто от животните. Императорските пингвини гнездят за първи път средно на петгодишна възраст (женските узряват полово на 3, а мъжките на 4 години). Средната продължителност на живот на полово зрелите императорски пингвини е 19,9 години. Императорският пингвин не е агресивен спрямо себеподобните си, вероятно защото няма развит териториален инстинкт. Но срещу гигантския морелетник, северния буревестник и проникнали в колонията пингвини на Адели, войнственото му отношение се проявява в пълна сила, което означава, че не е напълно закърняло. Други неприятели на императорския пингвин са морския леопард, косатката и акулите. Колониите на императорските пингвини са трудно достъпни. Първата гнездова колония е открита през 1902 г., втората – през 1912 г., а третата – едва през 1948 г. Оттогава са известни само тридесетина колонии около Антарктическия континент (с изключение на северната част на Антарктическия полуостров). Най-големите наброяват около 50 000 птици. Предполага се, че наброяват 250 000 до един милион екземпляра.
Източник: www.wikipedia.org


За конкурса
РУЛЦА С КАНЕЛА
(предложение на Марийка Атанасова от Добрич)
Продукти: 500 мл. прясно мляко, 1 пакетче суха мая, брашно – килограм до килограм и триста, 2 яйца, 200 гр. масло, 150 гр. захар. 
За поръсване: 100 гр. захар, 2 ч.л. канела.
Начин на приготвяне: Загрейте млякото и разтворете маята в него, прибавете 500 гр. брашно и разбъркайте добре. Оставете на топло да втаса. Към втасалото тесто прибавете захарта и разбъркайте. Добавете размекнатото масло, яйцата, останалото брашно и замесете не много твърдо тесто. Оставете отново да втаса. Смесете захарта и канелата. Разделете тестото на три части и всяка разточете на блат с дебелина 3-4 мм., поръсете със захарта и канелата и завийте на руло. Рулото нарежете на филийки 3-4 см. Наредете рулцата върху хартия за печене. Оставете да втасат около 20 мин. и печете на 180 градуса 25-30 мин.
* * *
ПЪЛНЕНИ ЯБЪЛКИ С ИЗВАРА
(предложение на Себиле Исмаил от Шумен)
Забележка: Рецептата е за 1 ябълка, а Вие ще си приготвите, колкото Ви е необходимо
Продукти: 1 ябълка, 3 ч.л. извара, 1 ч.л. стафиди, половин ч.л. пудра захар, 1 ч.л. грис, 1 жълтък, масло.
Начин на приготвяне: Изрежете върха на ябълката и с помощта на лъжица отделете меката част. Измийте стафидите и ги кипнете за няколко минути. Меката част от ябълката пасирайте и смесете с изварата, гриса, стафидите, захарта, жълтъка и маслото. Напълнете ябълката с получената смес и запечете. Преди поднасяне поръсете с пудра захар.
* * *
СУПА ТОПЧЕТА С ОРИЗ И ЗЕЛЕН ГРАХ
(предложение на Ивелина Стефанова от Силистра)
Продукти: 2 картофа, една четвърт ч.ч. ориз, 100-150 гр. сварен грах, 1 сладка чушка, 1 глава лук, 3 скилидки чесън, 1 морков, сол, подправки и магданоз на вкус, олио.
За топчетата: 300 гр. кайма, 1 филия хляб без кората, 1 глава лук, 1 морков, сол и подправки на вкус.
Начин на приготвяне: Първо омесете каймата и оформете топчета. За целта към нея прибавете напоената и после отцедена филия хляб, настърганите глава лук и морков, сол и подправки на вкус. Подгответе топчетата. Налейте вода в тенджера, сложете я на котлона и когато заври, изсипете в нея обелените и нарязани на кубчета картофи, измития ориз и оставете да се приготвят. В нагорещено олио сложете нарязаните на ситно (или настъргани) лук, чесън и морков да се запържат до омекване. Това трябва да стане на бавен огън и докато зеленчуците се приготвят, картофите и оризът също ще бъдат готови. Към последните прибавете нарязаната на кубчета сладка чушка, малко след това запържените зеленчуци и когато всичко заври, сложете топчетата. Подправете на вкус, добавете граха, нарязания магданоз и нека супата заври на бавен огън.
	След 5 мин. изключете котлона и затворете съда с капак до изстиване на котлона. По желание зеленчуците може направо да се сложат сурови и да се варят заедно с ориза и картофите.



Здраве
100 БОЛЕСТИ, 100 РЕЦЕПТИ
– с продължение – 
	Най-скъпото за човека е здравето, което в голяма степен зависи от начина му на живот и връзките му с околната среда. Много от нас, търсейки нови „престижни“ химически лекарства, забравят за старинната народна медицина, която в продължение на хилядолетия е изцелявала човека от недъзи и травми. Именно тези старинни рецепти предлага на читателя настоящият лечебник. Всяка от тях, събрана от забележителния руски лекар Куреннов, съдържа вековния лечебен опит на славянските народи.
Пречистване на организма
	Много болести връхлитат върху нас заради прекомерната употреба на мазнини, захарни изделия и месо. Стомахът не може да се справи с целия обем от храна, който ние, като че ли с добри намерения, се опитваме да изядем или принуждаваме другите да изядат. Резултатът е маса от ненужни вещества, които замърсяват храносмилателната система, жлъчния мехур, бъбреците, подстомашната жлеза, кръвоносните съдове. Човек често се оплаква от главоболие, болки в черния дроб… Моли за помощ, иска да му се препишат някакви чудодейни лекарства. И не желае да се замисли, че може сам да се избави от неразположението си. Затова предлагам, преди да се лекувате с лекарства, да се опитате да пречистите организма си.
	Как се прави това? Има много начини. Най-простият и най-приятният е: сокове и вода. Сутрин на празен стомах – чаша сок, разреден наполовина с вода, най-добре сок от два лимона. После отново пийте сокове с вода: от ябълки, моркови, цвекло, касис – по една чаша през един час. Да се храните не е нужно. На следващия ден, ако се чувствате добре, можете да го повторите. Ако усетите слабост, виене на свят, започнете да се храните. В никакъв случай нищо солено, тлъсто, сладко, пържено. След няколко дни болките в ставите, главата, вътрешните органи ще изчезнат, ще почувствате лекота в цялото си тяло, ще отслабнете. Тогава опитайте да регулирате храненето по такъв начин, че в дневния Ви порцион да има много зеленчуци, плодове, кисели млечни продукти и съвсем малко от онова, което натрупва в организма запаси от ненужни вещества – най-вече пържено, мазнини, сладкиши, пасти. 

Камъни в черния дроб и бъбреците
	1 ч.ч. семена от лен се стриват и се смесват с 3 ч.ч. непреварено мляко. Течността се слага да ври, докато от целия обем остане една чаша. Прецежда се. Всеки ден в продължение на пет дни се пие по една чаша. След десет дни процедурата се повтаря. Възможно е да усетите болки. Това означава, че се разтварят камъните и пясъка. След това настъпва облекчение. След една година лечението се повтаря. От менюто трябва да се изключват пържените и пикантните ястия.

Имате главоболие
	Това се случва най-често, когато организмът, в това число и съдовете, са замърсени от ненужни вещества. Преди всичко пречистете организма. А сетне използвайте настойки от корени, на валериана, листа от горска ягода, жълт кантарион, мента, лайка, календула. Прекарвайте повече време на чист въздух преди лягане. Ходете повече. Също така не забравяйте за доброто настроение и положителните емоции. Настойките се приготвят по следния начин. Вземете по 1 ч.л. валериана, листа от мента, кантарион, горска ягода, сипете малко изсушена лайка и календула. Залейте ги с литър вряла вода и оставете течността да ври няколко минути. Изстудете и прецедете. Пийте по четвърт чаша два, или три пъти дневно.

Нерви, сърце, прекомерна възбуда
	За успокояване и премахване на болки в сърцето е добре да се използва настойката, приготвена според предишната рецепта. Освен това бих препоръчал различни видове успокоителни бани. Ако нямате голяма вана, можете да ги правите само на краката. Рецептите за отвари са няколко. Вземете борови иглички, клонки и шишарки, накиснете ги в студена вода, колкото да ги покрие, оставете ги да врат половин час, а после нека стоят 12 часа. Отварата трябва да бъде кафява на цвят. Сипвайте я в умерено гореща вода – половин литър за вана, една четвърт – за крака. Много добре е да се добави във ваната отвара от корени на валериана. Това премахва главоболието, болките в сърцето, понижава кръвното налягане. Опитайте да правите бани с отвара от лайка, листа от орех. Тези отвари се приготвят по същия начин, както и отварата от борови иглички, клонки и шишарки. Само не е нужно настойката да се прави толкова часове. Откажете се категорично от „веселите“ напитки – ракията, коняка, водката и вината. За предпочитане е да пиете сокове, вода, а най-добре – чай. Приготвяйте най-разнообразен чай. През пролетта е много полезен чаят от млади стебла на касис, вишня, ягода, по-късно – с добавка от цветовете на жасмин, касис, вишня, песекиня. Ако пиете чай с мед на празен стомах, а вместо вечеря изпивате чаша ароматен, лечебен чай от листа и билки, гарантирам Ви здраве и бодрост за дълги години.

Ревматизъм и радикулит
	400 гр. дървени стърготини се слагат в платнена торбичка, поставят се в тенджера и се варят 30 мин. Отварата се излива във ваната, до половината напълнена с гореща вода, толкова гореща, колкото можете да издържите. Сяда се във ваната, която покривате с плътен плат, като оставяте отвор само за главата. Седи се дотогава, докато водата не стане топла. Стърготините съдържат много полезни вещества и етерични масла. Те добре проникват в порите, проявявайки големи лечебни свойства. Вана с дървени стърготини се препоръчва да се прави преди лягане. Вече след втората-третата процедура настъпва облекчение, болките изчезват.

Бронхит
	1 ч.ч. мляко, 1 с.л. конски босилек. Изварява се добре и се прецежда. Пие се много горещо – четвърт чаша преди лягане. Млякото може да се замени с вода.

Кашлица
	Настъргва се черна ряпа и се изстисква. Сокът се смесва наполовина с мед. Пие се по 2 с.л. преди ядене и преди лягане. Рецепта за деца: ряпата, нарязана на парченца, се задушава с мед или захар във фурната. Сокът се отделя и се дава по 2 ч.л. преди ядене и преди лягане. През пролетта добре действат и брезовият, или кленовият сок.

Хрема
	Вечер, преди лягане, на петите се слага синапена лапа. Краката се завиват добре или се обуват вълнени чорапи. До сутринта хремата ще изчезне.
	Има и друг начин да се отървем от хремата. Разтъркайте няколко коренчета хрян. Заедно със сълзите ще си отиде и простудата. Би било добре, ако с някое ястие изядете лъжичка хрян.

Шипка
	В един дом сушени шипки трябва да има винаги. Шипковата отвара помага за предотвратяване на простудата. Тя е незаменима при анемия, бъбречни заболявания, чернодробни смущения. Подобрява обмяната на веществата. Шипката се запарва като чай. За добавка могат да се използват различни билки и малко мед. Пие се три пъти дневно по една чаша след хранене. Особено се препоръчва за деца.

Анемия, слабост
	Много добри резултати се получават при лекуването с чесън. 300 гр. обелен чесън се залива със спирт, слага се в затворен съд, настойката се прави три седмици. Пият се по 20 капки от настойката с мляко или вода три пъти дневно. Още една рецепта. 200 гр. свинска мас, 200 гр. масло, 200 гр. мед се смесват и се разтопяват на горещ котлон, като се разбъркват през цялото време. 3-4 пъти дневно се пие по 1 ч.л. с горещо мляко или със силен горещ чай.

Източник: Народен лечебник


Любопитни факти
20 СЛУЧАЙНИ ФАКТА, КОИТО НИ ПРАВЯТ ГОРДИ БЪЛГАРИ
	1. България е една от най-старите държави в Европа и не е променяла своето име откакто е била създадена.
	2. Българите са спасили Европа от ислямизация. През 716 година под командването на хан/кан Тервел българите са влезли в решаваща битка пред портите на Константинопол в помощ на византийците срещу мюсюлманската заплаха, те нападнали арабите и избили много от тях. Арабски хроникьори разказват, че арабите се страхували повече от българите, отколкото от византийците. Западните летописци наричат хан/кан Тервел “Спасителят на Европа”.
	3. Сражението между войските на България и Византия през 917 година край река Ахелой е едно от най-големите в историята на Средновековна Европа. Общо над 115 000 воини участват в него.
	4. Българите са били първите хора, които са започнали за използват кирилицата, веднага след нейното създаване през 9 век.
	5. С присъединяването на България към ЕС на 01.01.2007 г. кирилицата е станала третата официална азбука в ЕС. България е и втората страна след Гърция, която не използва латинската азбука и първата държава, която използва кирилицата, произхождаща от средновековната българска империя.
	6. Българската армия няма нито едно загубено бойно знаме.
	7. Първата въздушна бомба във военната история е разработена от българските военно-въздушни сили и е използвана на 16.10.1912 г. от Радул Милков и Продан Таракчиев. Някои я считат и за втората, тъй като година преди това италианците осъществяват бомбардировка над турците, но не е доказано дали действията им се характеризират като такъв военен акт.
	8. Симеон Петров пръв в света приземява самолет със спрял двигател (1912 г.).
	9. Българката Райна Касабова е първата жена в света, която участва във въздушен бой, състоял се на 30.10.1912 г.
	10. През Балканската война полковник Владимир Серафимов се изправя със своя 5000 полк срещу 4 пъти по-голяма турска армия и въпреки заповедта от София да отстъпи, той побеждава.
	11. През Първата световна война българската армия се състои от 800 000 войници, което я превръща в най-голямата армия на глава от населението в света.
	12. Легендарният български борец Дан Колов има над 1500 победи в кариерата си.
	13. Най-силният мъж в света за XIX в. е българин и се казва Никола Петров.
	14. Първият електронен ръчен часовник в света е изобретен от българина Петър Петров.
	15.Първото военно летище в света е край Мустафа паша (днес Свиленград) откъдето е действало I-во аеропланно отделение по време на Балканската война.
	16. Христо Проданов е първият българин, покорил Еверест.
	17. Четири планински върха в Пакистанносят български имена благодарение на Николай Петков, Дойчин Боянов и Михаил Михайлов.
	18. Българинът Стамен Григоров е откривател на ваксината срещу туберкулозата.
	19. През Априлското въстание четата, окупирала се в Дряновския манастир, наброяваща едва 200 души, успява да удържи хилядна турска армия в продължение на близо 10 дни. Сред предводителите й били Бачо Киро, поп Харитон и Петър Пармаков.
	20. Вестник „Дейли телеграф“ определи Пловдив за петия най-стар град на света. 

Източник: Екип "Българска история"



Полезна информация


НОВО УСТРОЙСТВО ПОЗВОЛЯВА НА ГЛУХИТЕ ХОРА ДА "ЧУВАТ С ЕЗИКА СИ"


	Над 40 милиона американци страдат от частично или пълно увреждане на слуха. Изследователи от Университета на щата Колорадо са разработили технология, която може да помогне на голяма част от тях, съобщава местният телевизионен канал Fox31. Sound Retainer е устройство, трениращо мозъка да разпознава звуци чрез сигнали, изпращани към езика. Идеята е да се осигури достъпна алтернатива на имплантите за ушна мида, чиято цена достига 60 000 долара. 
	 Университетският екип включва д-р Джон Уилямс, който е създател на концепцията, Джоел Мориц – ръководител на проекта и д-р Лесли Стоун-Рой. В момента учените работят върху прототип със сравнително големи размери, но завършеният продукт ще бъде колкото зъбна шина и ще се предлага на значително по-ниска цена от имплантите. “Искаме да създадем нещо, което всички биха могли да купят в магазина и да променят живота си”, казва Мориц. 
	 Системата използва електроди върху езика, които предават сигнали към мозъка от малки микрофони, закачени за тялото. Мозъкът разчита сигналите като звук. Комуникацията се осъществява чрез безжична Bluetooth връзка, благодарение на което не използват кабели. Така пациентите могат да използват системата, без това да се забелязва от околните. Учените обмислят стартирането на кампания за набиране на средства чрез интернет платформата Kickstater за финансиране на проекта.
Превод и редакция: Екатерина Антонова




Полезни съвети 
НЕОБИЧАЙНА УПОТРЕБА НА БЪЛГАРСКОТО МАСЛО
	1. Естествените масла в маслото са идеални за борба с всичко лепкаво. Ако имате лепило по ръцете си, първо ги разтрийте с масло преди измиването със сапун и вода.
	2. След като сте се обезкосмявали, по краката Ви все още има някои восъчни останки. Също като с лепилото, разтрийте малко масло върху него и се измийте със сапун и вода.
	 3. Дъвка в косата? Няма страшно! Нанесете омекотено масло тя ще се махне лесно и без болка.
	4. Ако по колата Ви има мъзга от някое дърво, натъркайте петната с кърпа, напоена с меко масло. Изтрийте и измийте със сапун и вода.
	5. Ако трябва да нарежете лепкава храна (пай, карамел, бонбони и т.н.), намажете ножа с масло.
	6. Ако нямате WD-40 (това е препарат за почистване и раздвижване на клеясали панти, детайли и др.), или нямате никакво машинно масло, можете да намажете вратата, за да не скърца с малко чисто масло.
	7. За блясък на чугун или други метални изделия използвайте памучен парцал и малко масло. 
	8. Маслото може да се използва и за да прибавите блясък към кожени бейзболни ръкавици, якета, колани, портфейли, портмонета и т.н. Тъй като маслото съдържа протеини, то има много аминокиселини и няма да навреди на кожата. 
	9. Някои използват лъжица със захар, но ако пиете хапчета покрити с тънък слой масло, ще Ви бъде по-лесно да ги преглътнете.
	10. Същите тези протеини, които са добри за кожените изделия, са полезни и за кожата Ви! Разтрийте малко масло по ръцете си или други сухи/повредени участъци от кожата. Изплакнете с мек сапун и вода и ще почувствате разликата. Маслото поддържа кожичките меки, гъвкави и прави ноктите по-малко чупливи.
	11. Маслото е отлично за лечение на кожни раздразнения като обриви. Разтривайте ги с масло два пъти на ден. Оставете ги на въздух за един час всеки ден. Покрийте с превръзка след второто дневно намазване с масло и за няколко дни раната трябва да си отиде.
	12. Ако Ви свърши крема за бръснене, използвайте бучка масло за гладко бръснене.
	13. Маслото е полезно и за коса. То осигурява аминокиселини за накъсаната коса. Нанесете малко масло през косата с гребена си след като сте използвали шампоан. Изплакнете маслото с умерено топла вода за блестяща и здрава коса на главата. 
	14. Ако имате котка – следващия път, когато се местите в друго жилище, намажете с масло лапите на котката Ви. Тя ще седне, за да оближе масло, което ще й даде още малко време, за да се запознае с новото обкръжение, а и козината на котката Ви ще бъде лъскава и няма да се скубе.
	15. Намажете с масло отрязания край на твърдото сирене, за да изтрае по-дълго. Това помага и за отрязаната част от глава лук. Втрийте масло в разрязаната повърхност и увийте лука в алуминиево фолио преди да го сложите в хладилника.
	16. Спрете водата, в която варите тестени изделия от изкипяване чрез добавяне на бучка масло в нея.
	17. Ако сте сложили малък пръстен не изпадайте в паника, защото не можете да го свалите. Втрийте малко масло около пръста си и свалете пръстена.
	18. Ако ръцете Ви миришат на риба, разтрийте малко масло по тях, измийте ги с топла вода и сапун и те ще са отново чисти и свежи.
Източник: www.iskri.net/zefira


Усмивки

	Рибар хванал златната рибка:
	– Искам малък бизнес, една къща и прилична кола – пожелал си рибарят.
	– К’во избираш – На кредит или на лизинг? – попитала златната рибка.
	– А ти к’во избираш – на тиган или във фритюрник?
* * *
	Мъж се прибира мъртвопиян сутринта.
	– Къде ходиш?? Цяла нощ те чакам, не съм мигнала! – оплаква се съпругата.
	– А ти да не мислиш, че аз съм спал?
* * *
	Мъж обяснява на жена си: 
	– Представяш ли си! Утре в кръчмата ще има конкурс "Мистър член". 
	Жената:
	– Да знаеш, че не желая хората да ти го гледат… 
	Мъжът:
	– Ама наградата е 1000 долара! 
	Жената: 
	– Въпреки това, не желая… 
	На следващата вечер мъжът се прибира с доволна физиономия и брои пачка пари. Жената: 	– Ах ти, гадино, значи все пак им го показа? 
	Мъжът:
	– Не се сърди, скъпа, показах само толкова, колкото да спечеля…
* * *
	Млада жена се съблича и влиза в реката да се къпе. Изведнъж от храстите изскача горският:
	– Къпането тук е забранено!
	– А защо не ми казахте преди да се съблека?!
	– Събличането не е забранено.
* * *
	Паркинг. Мъж прегръща колата си, целува я по капака и вратите. Плаче, милва я. Минава друг мъж:
	 – Продаваш ли я?
	 – Не. Жената взе книжка!
* * *
	Момиче отива при своя приятелка и казва:
	– Чух, че си развалила годежа с Роб? Защо?
	– Просто чувствата ми към него вече не са същите.
	– Ще му върнеш ли пръстена?
	– В никакъв случай! Чувствата ми към пръстена ни най-малко не са се променили.

* * *

	Бащата казва назидателно на сина си:
	– На твоите години Линкълн е бил най-ученолюбивото дете в града!
	– А на твоите, татко, той вече е бил президент!




Занимателна страничка


„ПОДСЛУШАН“ РАЗГОВОР
(КРИМИНАЛНА ЗАГАДКА)
	– Ето тук седяха останалите – каза Камен и посочи масичката с магнетофона в дъното на стаята. – Двамата с Красимир си говорехме при вратата. Той ми съобщи, че излиза, а парите за наема оставил в захарницата на кухненската маса.
	„Останалите“ били двамата техни състуденти Кольо и Иван, дошли да послушат новите записи на Камен, а третият – техен съсед, „много добро, но нещастно момче, глухонямо по рождение“. Казвал се Жоро. Той често идвал у тях, седял си тихо, разглеждал книги, помагал им за чертежите.
	– И все пак някой може да е чул Вашия разговор?
	– Едва ли – след моментно двоумение отсъди Камен. – Магнетофонът свиреше доста силно.
	– Може би толкова? – попита инспектор Стрезов и завъртя копчето на магнетофона.
	– По-силно.
	– Така?
	Камен кимна. Стаята се изпълни с остри режещи звуци и Стрезов изправи лека гримаса. После прецени разстоянието до вратата – беше около шест метра. Да, наистина едва ли някой би могъл да чуе и дума от техния разговор при този адски шум.
	– Спомняте ли си някой от Вашите приятели да е излизал сам от стаята? – попита за всеки случай Стрезов.
	– Кольо и Иван се обаждаха по телефона, който е във входното антре. Когато си тръгнаха, аз ги изпратих до вратата. Жоро си отиде сам малко по-рано. Не много след тях се върна Красимир. Хазяинът изобщо не дойде тази вечер за наема. На сутринта парите ги нямаше в захарницата. Понякога си мисля, че Красимир изобщо не е оставял никакви пари. Лошото е, че сега и двамата се гледаме с недоверие.
	… Инспектор Стрезов седеше сам в кабинета и умуваше. Дали Камен не казва истината, или Красимир просто не е оставял никакви пари в захарницата? Спокойно могат да ги вземат Кольо, Иван или дори Жоро, но всички изглеждаха еднакво виновни или еднакво невинни. И все пак един от тях беше виновен. Инспектор Стрезов можеше да докаже това сравнително просто. Върху захарницата и по отдавна не изметения под бяха оставени твърде много отпечатъци, за да излезе истината веднага наяве, но инспектор Стрезов беше вече решил да не наказва крадеца, той желаеше да му помогне. Затова когато при него въведоха Жоро и на въпроса: „Вие ли сте Георги Костадинов?“, младежът кимна утвърдително, инспектор Стрезов му каза направо:
	– Срамота е да се вземат парите на приятели!
	Георги Костадинов стоеше пред инспектор Стрезов с наведена глава. Той наистина беше глухоням, но явно беше взел парите.
	Какво накара инспектор Стрезов да се усъмни в Георги Костадинов?

* * * * * *

ОТГОВОРИ НА ЛЮБИМИ ВЪПРОСИ 
НА НИКИ КЪНЧЕВ ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ 

	На задача 1: Отговор А, витамин C.
	На задача 2: Отговор А, Художествена гимнастика.
	На задача 3: Отговор Б, Тундра.
	На задача 4: Отговор В, Фиат.



Притурка Историята помни

ЧЕРНИЯТ КОННИК
– с продължение –
	През един топъл септемврийски следобед във великата престолнина цареше необикновено оживление. Този ден сякаш бе най-голям празник – наковалните на ковачите мълчаха, грънчарниците бяха онемели, сергиите на купците пустееха. Всички, мало и голямо, беден и богат, се бяха струпали край празнично украсения път, който свързваше Големия дворец с източната порта на вала. А днес този път бе съвсем неузнаваем – каменната му застилка изобщо не можеше да се забележи под дебелия килим от чемширени клонки, цветя и шарени черги. Около него тълпата шумеше, блъскаше се, на места се разменяха ругатни, другаде – пестници, всеки се мъчеше да бъде напред, да си осигури местенце, откъдето да вижда най-добре. Стражи, облечени в най-хубавите си дрехи, напразно сновяха надолу-нагоре и се мъчеха да въдворят някакъв ред. Пред външния вход на вала се бяха строили стотина стражника от личната свита на Владимир и техните изпънати стройни тела и ослепително лъснатите им брони и шлемове, които блестяха под ниските лъчи на слънцето, караха хилядите зяпачи да тръпнат от завист и възхищение. На кулите при източната порта на „Ханската твърд“, уловили лъха на планинския ветрец, се вееха разноцветни пряпорци и конски опашки. Плиска се готвеше да посрещне пратениците на могъщия немски крал Арнулф!
	Не мина много време и далеч откъм изток се вдигна облак прах – идваха! Тълпата за последен път зашумя и после изведнъж утихна така, че се чу дори лаят на гладните кучета на горнокрайненците. Пратениците, внушителна група от двадесетина конника и три колесници, придружени от още тридесетина български съпровождачи на коне, приближиха на около един хвърлей от вратата и спряха неподвижни. Един тръбач издигна до устните си дълга, права, непозната по тези краища тръба и от нея излетяха игриви бодри звуци. В отговор на двете кули до портата изникнаха по четирима воини с медни рогове в ръце и изсвириха приветствен сигнал. Тогава от групата на чужденците излезе напред млад русокос херолд с пъстра дреха и чудновати къси бухнати гащи, който извика високо на латински:
	– Мирни пратеници носят вест и поздрав на великия български княз Владимир от Арнулф, могъщия крал на всички немци!
	Лично кавханът Цок излезе от вратата, поклони се и отговори зазубрените също на латински думи:
	– Влезте с мир! Ще бъдете скъпи и любими гости на преславния български княз.
	Групата отново се придвижи напред. Стъпките на конете и скърцането на колесниците потънаха в мекотата на застилката и в радостните и учудени възгласи на тълпата.
	– Какви смешни одежди! – казваше един.
	– Какви жълти коси! – слисано бърбореше друг.
	– Колко злато има по тях! – възторжено повтаряше трети.
	Със студени безизразни лица пратениците преминаха сред множеството, провряха се под свода на вътрешно-крепостната врата и спряха на широката каменна тераса пред Големия дворец. Сега лицата им изведнъж се промениха – те никога не бяха очаквали да заварят такова великолепие и богатство в столицата на едно племе, което обикновено наричаха варварско. Те слязоха бързо от конете, изтупаха се от прахта, слугите вдигнаха раклите с подаръците и всички с бавни, тържествени стъпки изкачиха няколкото стъпала към тронната зала. Тук ги срещна ичиргу-боилът Окорсис и с мълчалив жест ги покани да влязат. Пратениците пристъпиха напред, влязоха в залата и за втори път останаха слисани – престолът, на който според установения церемониал трябваше да ги чака князът, беше празен и само купчина благородници в подножието му се споглеждаха смутено. Но кое всъщност бе накарало Владимир да измени на така добре познатия му дворцов етикет? Къде се намираше той? Докато целият град се бе струпал край източната порта за посрещането на големите гости, почти никой не бе обърнал внимание на една невзрачна опрашена черна колесница, със също така черни пердета на прозорчетата, която бе влязла в града откъм юг. Тя издрънча по подвижния мост, прекоси пустите улици на външния град, навлезе във вътрешната крепост, после проникна и зад оградата на Малкия дворец и тежко спря пред жилището на князете. Бледен, с искрящи от вълнение очи, от сградата се показа старият Борис, като се подпираше на крепката десница на Наум.
	– Сега… сега… – шепнеше той. – Сега ще видиш, брате Науме, какъв левент е моят Симеон. Ах, светлата опора на моите старини най-сетне дойде.
	Но Симеон не излезе веднага от колесницата. От капрата се смъкна стар слуга с рунтави дебели прошарени мустаци и се засуети наоколо.
	– Ох, ще умра – повтаряше Борис, като притискаше с ръка сърцето си.
	Слугата най-напред откачи голяма ракла, завързана отзад на колесницата, но ръцете му не я удържаха, изпуснаха я и от нея се разсипаха купчина книги и дебели свитъци. После отвори вратичката на колесницата и заизважда още книги, дебели фолианти, рула ситно изписани пергаменти, докато на стъпалата на двореца се образува внушителна по размери купчина. Едва тогава приближи до вратичката и се поклони. Първо се показа една бледа, безкръвна ръка. Пръстите й потърсиха опора в дръжката на вратичката. След това се появи полата на черно сукнено расо. Един крак полека се облегна на стъпалото. И най-после пътникът слезе на земята. Той беше висок, попрегърбен от дългите бдения над книгата и от цялата му фигура лъхаше кротост и безсилие. Не носеше шапка и дългите му къдрави кестеняви коси се спущаха върху раменете. Къдрава брада скриваше долната част на лицето му. Виждаха се само челото и бузите му, които бяха изпити и бледи, много по-бледи дори и от лицето на престария Борис. Симеон застана до колесницата и вдигна глава. Слънцето, на което той очевидно не бе привикнал, го заслепи и той запремига безпомощно. От един от горните прозорци на двореца прозвуча висок и подигравателен смях – смехът на Владимир. Борис оброни глава. По бузите му се стекоха скръбни сълзи.
***
	Владимир спокойно изкачи стъпалата на подиума, седна на престола, отметна с привичен жест трите плитки на косата си и облегна ръце на меча. На лицето му бе изписано толкова нескривано удоволствие, че немците пристъпиха през залата по-твърдо и обнадеждено. Единият от тях, възрастен човек с благородна осанка, излезе малко напред, размаха украсената си с перо шапка и направи поклон, който много зачуди българите – вместо да падне на колене и да превие кръст, той само протегна единия си крак, сви другия и приведе глава.
	– Слава на твоя меч! Щастието и победата да бъдат винаги с тебе и с княжеството ти! – произнесе той на латински.
	Тълмачите бързо преведоха думите му. Владимир кимна одобрително.
	– Аз – продължи пратеникът, – рицарят Хуго фон Бернхайм, маркграф на Тицен и Алтщадт, уста и ухо на славния ми господар Арнулф, крал на всички немци, ти заявявам: нося ти привет и дружеска прегръдка от моя владетел.
	– Бъди добре дошъл ти и хората ти – отговори Владимир и тълмачите побързаха да превърнат думите му в латински. – В моя дом Вие ще бъдете скъпи и почетни гости.
	– Като скромен дар от моя властелин приеми, о светли княже, тези нарочно за теб изработени неща.
	Пажовете и херолдите излязоха напред и оставиха в краката на княза топове от тежко кадифе, един нож с тънко лезвие и с дръжка, покрита със скъпоценни камъни, и два златни бокала, по които сръчни ръце бяха гравирали ловни сцени. Ако крал Арнулф и Хуго фон Бернхайм бяха очаквали, че тез скъпи дарове ще направят впечатление на българския княз, то се бяха много излъгали. Почти без да ги погледне, Владимир кимна с истинско варварско безгрижие на прислужниците и те отнесох даровете – капки в морето на несметните богатства, които изпълваха двата двореца на Плиска. Тази действително царствена надменност отново смути немския рицар.
	– Моят властелин, който отдавна иска да установи дружеска близост с тебе, ме изпрати…
	– Приемам всичко – с несравнима небрежност го прекъсна Владимир, а лицето му продължаваше да сияе от доволство. – Днес е щастлив, много щастлив за мене ден. Затова и милостите ми ще се излеят върху В ас. Всичко, каквото иска моят брат Арнулф, ще бъде изпълнено.
	– То е много малко, светли княже – побърза да каже рицарят. – Единственото желание на моя господар е да престанеш да доставяш сол от твоите солници на онези диви моравци и на техния богоненавистен Светопълк, който непрестанно крои пагубни планове срещу немския род.
	– Да бъде! – реши Владимир. – Ти, рицарю, друг път ще ми кажеш причината за това желание на Арнулфа. Но то ще бъде изпълнено. От днес нито щипка сол от моите карпатски солници не ще премине повече границата на Светопълка. А Вие оставате мои гости. Още тази вечер във Ваша чест ще уредя голямо празненство – да видите какво значи да имам щастлив, много щастлив ден.
	Владимир се изправи. Пратениците се оттеглиха заднишком.

***
	– Несправедливо ме упрекваш, татко – кротко каза Симеон. – Какво е моето провинение? С какво заслужих тежките ти думи?
	– Ти прочете писмото ми, нали?
	– Прочетох. Затова съм и тука.
	– Е, тогава знаеш, че аз те повиках не за хрисими приказки, а за дела, за мъжествени дела. А ти? Ти хленчиш като баба, говориш като светото писание и сигурно не знаеш от коя страна се хваща мечът.
	Симеон стоеше с наведена глава. Светлата му брада се стелеше на вълни върху расото му.
	– Нима искаш да те лъжа, татко? – смирено възрази той. – Аз не съм човек на меча и на делото.
	– И да не си – ще станеш. Трябва да станеш!
	– Но аз не мога! – горещо призна Симеон. – И не е моя вината, за това. Виж, татко, тигърът не учи детето си да мърка гальовно като котка, а го учи да хапе, да дере, да къса. А котката още от малка се учи да се гали, да се умилква. Затова тигърът е тигър, а котката – котка. Какво научих аз досега? Четиринадесет години прекарах във Византия, преминах Магнаурската школа, изчетох както никой друг мириобиблиона, усвоих седемте свободни изкуства, философията и знам наизуст всички писатели от Омира до нашия Тудор Доксов. Не изпълних ли по този начин именно твоето желание? И защо сега ме обвиняваш?
	– Защо ли? – удари с костеливия си пестник Борис по масата. – Есхач, Науме, чувате ли го? Той пита защо го обвинявам. Затова, буквоядецо, защото ти си на двадесет и осем години, а като бяхме на двадесет и осем години и аз, и братята ти, и Есхач, можехме, като стиснем клон, да изцедим вода от него. Да, ти си на двадесет и осем години, а аз – на осемдесет. И сега, тъй както сме с власениците, да премерим сили с мечове в ръка, аз ще те надвия и ще ти отрежа главата като на пиле. Ето за това те обвинявам.
	Четиримата събеседници седяха в горницата на Бориса, чиято монашеска скромност съвсем не приличаше на пищното великолепие на престолната зала, където по същото време Владимир разговаряше с рицаря Хуго фон Бернхайм. Досега говореха само бащата и синът. За пръв път се намеси и Есхач:
	– Прав е баща ти, Симеоне. Неговата воля и Христовата вяра, на която служиш, те зоват да оставиш книгите и да поемеш в ръка меча.
	– Но тъкмо Христовата вяра ми забранява да улавям меча, да си служа с насилие…
	– Лъжеш се, нещастнико – почти изкрещя Наум. – Не беше ли Исус, най–праведният от всички праведници, който взе камшика и изгони търговците от храма господен?
	– Да, но пак Исус казваше: „Отдай кесаревото кесарю и божието – богу“.
	– Боже – възкликна Борис, като обърна очи към небето, – защо ме наказваш така! – После запита иронично сина си: – Щом е така, защо дойде? И какво смяташ да правиш тук?
	– Дойдох, татко, за да има кой да те утеши с блага дума в тежък час…
	– Аз имам нужда от здрава десница, а не от женски утехи!
	– ...и да поработя на спокойствие. Има една интересна мисъл в „Откровението на Йоана, върху която съм намислил да напиша трактат.
	– Млъкни! – извика страшно Борис. – Млъкни и се махни оттука. Да не те виждат очите ми! По-добре съсел да беше родила майка ти, отколкото такъв син…
***
	Сондоке се усмихна доволно и от тази усмивка пълното му лице стана кръгло като месечина.
	– Отлично, Сондоке, отлично! – радостно възкликна Владимир. – Отлично! Хубава вест ми донесе ти. Да, ти доказа, че наистина си заслужил пояса, който ти дадох, и че скоро ще трябва и за сребърен да помислим… Вземи сега тази кесия и продължавай да си отваряш ушите. Чакай, иди кажи на добрия ми братец да дойде при мене.
	Владимир почака слугата да излезе и се обърна към своите приближени, като радостно потриваше ръце:
	– Чухте ли, а, чухте ли какъв брат си имам? Не можете да си представите с колко радост е изпълнено сърцето ми. А Вие какво? Сякаш не се радвате?
	– Как, ювиги хане? Разбира се, че се радваме – раболепно побърза да отговори Паган. – Щом гневните облаци се разсейват по челото ти, значи наистина всичко е на добре.
	– А ти, Окорсис?
	– Господарю, нека думите ми да не те разсърдят. Аз мисля, че само мъртвият враг не е враг.
	– Какво искаш да кажеш? – сви вежди Владимир.
	– Войникът, като върви напред, първо се оглежда дали е чисто зад гърба му. Зад твоя гръб е само Симеон. Той единствен може да има някакъв ламтеж за престола ти.
	– Говори де, говори. Не спирай по средата.
	– Аз мисля, господарю, че ако му се случи нещо – непозната болест да го прати в гроба като Гавриил или разбойници да го нападнат като Яков, – ти ще си завинаги спокоен.
	– Глупак си ти, Окорсис, това ще ти кажа аз на тебе. Мислиш ли, че болестта на Гавриил и разбойниците на Яков измамиха някого? Вятър! Всеки знае кой довея и болестите, и разбойниците. И роптаят, всички роптаят. Не само кучетата славяни, но и здрави българи ме зоват „братоубиец“, „палач“ и какво ли още не. А ако сега прелее чашата? Пък има ли и нужда? Гавриил и Яков бяха християни, но стрелата на единия от петдесет крачки улучваше къртица в дупката й, а другият с един удар на меча отсичаше двайсетлетен бор. От такива имаше защо да се страхувам. Почакай да видиш Симеона – той и муха не може да убие. Не, не, няма да те послушам. Напротив, ще го обсипя с милостта си, та всеки да каже: „Не е християнин Расате, но сърце има за сто християни“. Така ще…
	– Тихо, господарю – изсъска Цок. – Чувам стъпки.
	И наистина след миг една от страничните врати на престолната зала се отвори и влезе Симеон. Огледа се, после високото му отпуснато тяло забърза към подиума, докато краката му се препъваха в дългото расо. Симеон изкачи стъпалата, коленичи и целуна края на братовия си кафтан.
	– Стани, братко Симеоне, стани. Не стой на колене пред мене, любещия те брат.
	– Не, господарю, нека така да изкажа радостта на душата си, че пак се върнах, за да стана най-верен от верните ти люде.
	– Стани, Симеоне. Ти не си ми слуга, та да коленичиш в нозете ми и да целуваш дрехата ми. Не, ти дори занапред и поклон може да не ми сторваш, а ще седиш тук, от дясната ми страна. Такава е волята ми. Ела, ела да те прегърна по братски. – Владимир пръв обгърна отпуснатите рамене на брат си. – Така, вземи сега едно столче и ми разкажи къде прекара четиринайсет лета и четиринайсет зими.
	Въпреки поканата Симеон остана прав. Той знаеше, че никой, дори и катун, не може да стои седнал до хана.
	– Ще ти разкажа, господарю…
	– Не „господарю“, Симеоне, а „братко“ ме наричай! Както някога, за тебе аз пак ще бъда Расате или Владимир, както сам си избереш.
	– Твоя воля да бъде, братко. Аз, както знаеш, изпълних бащината воля и преди четиринадесет години заминах да се уча.
	– И все в Цариград ли остана през всичкото това време?
	– През всичкото, братко.
	– Но като замина, ти беше живо и пъргаво момче, а сега, не се обиждай, си станал някак си болнав и хилав.
	– Там аз обръщах внимание не на тялото, а на душата. Изкарах Магнаурската школа, после дълги години ден и нощ четох в мириобиблиона под ръководството на вещия във всички науки Фотий, а след него – заедно с патриарха Стефан, брата на императора Лъв Философа. Изучих много неща, братко. Вещ съм по граматика, риторика и диалектика, познавам из основи и аритметиката, и геометрията, и астрономията. Пък и езици доста научих. А от това, братко, тялото не става по-яко.
	– Така, така. Друг път ще ми обясниш какво означават всички тези неща, които си изучил. А нашият баща доволен ли е от знанията ти?
	Лицево на Симеон се помрачи. Неподправена тъга засенчи сините му очи.
	– Уви, не, братко. Не е доволен от мене баща ни.
	– Защо? Та нали ти неговата воля си изпълнил? Нали за него си натрупал толкова знания, та – както чувам – дори „полугрък” са те нарекли?
	– Така е и все пак той е недоволен и незаслужено ми надума много лоши приказки. Той, братко, нещо не е доволен от тебе и искаше нас брат срещу брата да опълчи. Пък аз отказах и той ме прокле и изгони.
	Докато разказваше това с наведени очи, Симеоновата брада потръпваше. Владимир за втори път огледа победоносно боилите си.
	– Не тъжи, брате, не тъжи. Ще му мине на стареца. А ти сега с какво смяташ да запълваш времето си тука?
	– Стига да не ти преча, най-голямото ми желание е да продължа науките си, да чета, пък и един трактат съм намислил да напиша. Но ако някой път имаш нужда от знанията ми – като роб предан ще ти бъда.
	– Не искам от тебе робска преданост, братко, а само братска любов. Да ти кажа откровено, аз по` бих искал да ми бъдеш другар в пиршествата и лова, но щом сърцето те тегли към книгите…
	– Нали ще мога да преровя и книгите, събрани от дедите ни?
	– Не ще и питане. Дори ако искаш, ще ги преместим в някоя слънчева стая, защото сега са в старите съблекални до банята.
	– Няма нужда, братко. Очите ми и без това свикнаха със светлината на вощениците и се отучиха от слънчевия блясък.
	– Но обещай ми, че ако имаш някаква потреба, начаса ще се обърнеш към мене. – Монахът се поклони утвърдително. – Пък и аз имам едно желание, Симеоне. Днес дойдоха в Плиска едни жълтоглави немци и довечера в тяхна чест ще бъде голямо тържество. Искам и ти тук, от дясната ми страна да бъдеш – да те видят и българи, и чужденци и занапред с подобаваща почит да се обръщат към тебе. – Владимир забеляза, че брат му се смути, и запита: – Какво, не желаеш ли?
	– Едно нещо ме смущава, братко. Днес е петък, а аз съм дал обет в петък да не вкусвам блажно…
	– А, това ли било! Ти ако искаш, яж, ако искаш, гладувай, но тук бъди, Симеоне. А сега иди и си почини от пътя, братко.
	Владимир едва дочака Симеон да излезе от залата и радостно тупна с длан по облегалото на престола.
	– Е, Окорсис, стар дръвнико, кой от двама ни имаше право?
	Никой не знаеше по-добре от ичиргу-боила, че дори и една педя не отделя ханската веселост от ханския гняв. Пък и наистина бе сгрешил. Затова той побърза да се хвърли по очи пред хана, да целуне кафтана му и да извика:
	– Прости ми, господарю. Дори и Тангра не може да се сравни по мъдрост и прозорливост с тебе.
	– Така е – самодоволно се съгласи ханът. – Трябва да познаваме людете от един поглед. Но ако видя, че в главата на Симеон започнат да се мяркат и други мисли...
	Той не се доизказа, но всички разбраха какво искаше да каже.
***
	Нямаше човек на земята, който да може да се похвали, че познава живота на Хорациус Барка. Не го познаваше нито Хуго фон Бернхайм, с чиято свита той бе дошъл в столицата на българите, нито дори крал Арнулф, който го бе изпратил на това далечно пратеничество с тайната надежда, че няма да го види повече. Защото не беше тайна, че Хорациус Барка бе опасен както за враговете, така и за приятелите си. За него разправяха, че бил сицилиец и това изглеждаше твърде вероятно – тъмната му кожа, черните му блестящи очи, тънките, сякаш насмешливи мустаци и косите с цвета на гарваново крило, всичко у него говореше за човек, роден и отрасъл под лъчите на южното слънце. Той самият не обичаше да говори за себе си. Само понякога, когато виното бе развързвало езика му, той бе споменавал за службата си при франкския крал, за кръвопролитни походи в далечна Испания, за пратеничества в заледените земи на скандинавците, за двубои, пиршества и жени. Наричаше се сам рицар, но никой досега не бе посмял да го запита от кого е получил шпорите си. Защото едно беше безспорно – по четирите краища на света навярно нямаше друг човек, който така изкусно да владее меча. Той беше малко над среден ръст, но правеше впечатление на висок поради тънката си и стройна снага, гъвкава като генуезки меч и силна като тялото на леопард. Познатите му предпочитаха да стоят по-далече от него – беше си спечелил славата на свадливец и грубиян, който често използува невероятното си умение да върти меча, за да избива неприятните нему хора под формата на честен двубой. Когато вечерта Хорациус Барка влезе заедно с Хуго фон Бернхайм в подредената за празненството тронна зала, той едва благоволи да кимне дръзко и надменно по посока на престола и огледа с нескрито високомерие насядалите край малки маси по дължината на залата български благородници. За голямо негово учудване до първата масичка отдясно на княза – място, което според всички церемониали на света се отрежда на най-видните гости и по право тази вечер трябваше да се запази за пратениците на Арнулф – седеше млад и бледен свещеник, а на самата масичка нямаше нищо друго, освен хляб, ряпа и пръстена паница с проста бобена чорба. Засегнат, Хорациус застана прав с разтворени крака и с ръце на кръста и извика обидено:
	– Какво прави на нашите места този недодялан поп?
	Уплашен от последиците, които можеха да имат за мисията му тези думи, Хуго фон Бернхайм се огледа бързо и с удоволствие забеляза, че тълмачите на княза не бяха още в залата. Това малко го успокои, защото вече знаеше, че нито князът, нито приближените му разбираха латински. Но стана нещо неочаквано – свещеникът трепна, гъста червенина покри бледото му лице, от смущение или от гняв вената на челото му се изду до пръсване и той отговори смирено, но достатъчно високо, за да го чуе цялата зала, на безупречен латински език:
	– Този недодялан поп е брат на княз Владимира. Вашите места са отсреща.
Старият немски рицар замръзна от удивление. Владимир се наведе от трона и запита:
	– За какво говорите, Симеоне?
	– Питаха за местата си, братко.
	Владимир посочи с ръка на гостите първата масичка от лявата си страна и същевременно помисли: „Чуден брат наистина. Дори един толкова обикновен въпрос го накара да се изчерви като мома!“ От жеста на княза Хуго фон Бернхайм разбра, че свещеникът бе скрил истината от брат си и му отправи един продължителен, пълен с благодарност поглед. После, докато заемаха местата си, смъмри своя спътник, но нито смъмрянето беше особено строго, нито Хорациус Барка му обърна някакво внимание. Гощавката не започна веднага. Най-напред хан-боилът коловър извърши заклинанията си. Под смаяните погледи на чужденците той постави сред залата седло и няколко конски юзди, с неясно шепнене ги поръси с вода, после ги обърна и се взря в тях. Никой не знаеше какво точно гледа, но той очевидно остана доволен, защото на кръглото му лице се появи усмивка и със смешно тънък глас обяви:
	– Боговете на нашите деди са доволни от дружбата на славния хан Расате с немския крал Арнулф. Тази дружба ще пребъде през вековете!
	Едва тогава Владимир вдигна чашата, разнесоха се наздравици и пиршеството започна.
	Хуго фон Бернхайм през целия си дълъг живот не беше виждал такава варварски великолепна гощавка. Тук се лееха реки от ароматно вино, разнасяха се цели овни, печени на шиш, месо от мечка, сърни и глигани, стотици яребици и пъдпъдъци… Приближените на княза отначало седяха на малки столчета, после се отпуснаха на дебелите килими и така, полулегнали, продължаваха да поглъщат неимоверни количества месо и вино. Те ядяха с пръсти, режеха дълги ивици печено месо и обърнали глави нагоре, бавно ги натъпкваха в гърлата си. След такива големи „хапки“ те изпиваха на един дъх огромни кани с вино, всяка от които би била достатъчна да събори мъртво пиян един несвикнал човек. Особено се отличаваше в пиенето кавханът Цок. Той пиеше направо от бъчвичка и като я вдигнеше, дълго не отлепяше уста от дупката й. По време на пиршеството невидими свирачи изпълваха залата с тиха, но дива и страстна музика, която караше кръвта да се разлудува в жилите. От време на време между масите се втурваха цели рояци облечени само в тънки полупрозрачни свилени дрехи танцувачки, които извиваха тела в кръшни и сластни игри. Понякога излизаха ловки борци с могъщи мускули, които сплитаха нарочно омазнените си тела в красиви сръчни хватки и предизвикваха неспирните възторжени викове на зрителите. Но най-голямата изненада дойде в самия разгар на пиршеството. Бе излязла една двойка опитни бойци, които с притъпени мечове водеха красив за окото бой. Те се нападаха с устрем и ловкост, спокойно и разумно се отбраняваха, мечовете им звънтяха един в друг или по шлемовете, раменниците и кръглите щитове, изобщо във всяко движение имаше толкова бързина, изящество и пресметната сила, че не можеше да не развълнуват зрителите. Те се сражаваха дълго, упорито. Единият се биеше главно със сила. Той стоеше с широко разтворени крака, щитът в лявата му ръка го прикриваше, а с дясната нанасяше страхотни удари, които отчекваха частици от железния щит на противника му. Другият му отстъпваше по сила, но очевидно владееше меча с много по-голямо изкуство. Той имаше котешка пъргавина и ловкост, избягваше ударите, прикриваше се, нападаше светкавично и веднага се отдръпваше, за да премине подир миг в ново настъпление. Най-сетне борбата завърши. Първият боец нанесе ужасяващ удар с меча. Другият се престори, че ще подложи щита си, но изведнъж се отдръпна и мечът със свистене процепи въздуха и се заби в пода. Тогава вторият подскочи напред и мушна под раменника. Всички забелязаха успешния удар, пък и малко кръв обагри дрехата на победения. Победителят прибра меча и коленичи пред хана. Владимир го поздрави с няколко думи и му подхвърли малка кесия. Заваляха и други златни и сребърни монети. Боецът ги прибра, поклони се на всички и се приготви да излезе. Неочаквано Хорациус Барка скочи на крака, пристъпи напред и се обърна към Владимира:
	– Княже, разреши ми да премеря и аз сили с този юначага.
Чрез тълмачите си Владимир отговори:
	– Пази се, чужденецо. Този боец е прославен майстор на меча.
	Хорациус вдигна насмешливо рамене и взе от земята търкалящия се меч на победения. Опита острието на пръста си, пък се засмя и го захвърли настрана.
	– Това са играчки за деца – каза той. – Дайте истински.
	– Дружбата ми с крал Арнулф не ми позволява да разреша този бой – намеси се пак Владимир. – Остави мечовете, храбри чужденецо, и се улови за чашата.
	– Ето тука е рицарят Хуго фон Бернхайм. Ако пострадам в двубоя, той ще съобщи на краля, че аз съм го предизвикал.
	Владимир нямаше какво да противоречи повече и мълчаливо заповяда на слугите да донесат мечове и въоръжение за чужденеца. Победителят от последната битка гледаше смутено и колебливо се местеше от крак на крак.
	– Знам какво мислиш – каза му Хорациус. – Ти си казваш сега, че ако те победя, ще загубиш живота си, пък ако ти ме победиш – пак ще го загубиш, защото господарят ти ще те накаже. Бъди спокоен. Ето князът ще ти обещае пълна милост и награда, ако ме надвиеш – от височината на престола си Владимир потвърди с кимване на глава, – а аз оставям тука тази кесия. – Хорациус извади добре натъпкана кесия и я остави в краката на княза. – Ако победиш – твоя е! Но пази се – аз съм корав орех…
	Слугите донесоха здрав щит, броня, раменници и наколенници и ги поднесоха на Хорациус. Но за всеобща изненада той ги отблъсна:
	– Ще се бия така, както съм.
	– Този човек е луд! – възкликна Владимир. Той сам беше един от най-добрите майстори на меча в княжеството и знаеше какво значи да се бие човек без защитни доспехи срещу добър и обкован в желязо противник. Той бе готов да забрани двубоя, но разпаленото му любопитство спря заповедта на края на устните му. Донесоха десетина меча. Боецът избра дълго и тежко оръжие, а Хорациус предпочете един лек и тънък меч, който при размахване се огъваше като върха на разлюляна от вятъра топола. Противниците застанаха един срещу друг, поздравиха се, кръстосаха мечове и битката започна.
Цончо Родев



