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Приоритети
Поздравителен адрес от зам. министър
председателя и министър на МТСП до
НАСГБ

Република България
Заместник министър-председател и
министър на труда и социалната политика
До г-н Димитър Парапанов, Председател на Националната асоциация на сляпо-глухите в България
Уважаеми господин Парапанов,
уважаеми госпожи и господа,
  Приемете моите поздрави по случай 18-годишнината от основаването на Националната асоциация на сляпо-глухите в България. Близо две десетилетия вие защитавате правата на хората със специфични потребности и сте достоен партньор на Министерството на труда и социалната политика в стремежа към предоставянето на адекватна подкрепа и създаване на добри условия на живот и реализация за тях.
  Приветствам всички участници и победители в спортните състезания. Пожелавам Ви още нови успехи и вярвам, че и за в бъдеще ще имате възможност да развивате своя потенциал не само в спорта, а и в други области.
  Министерство на труда и социалната политика създаде и поддържа добри взаимоотношения с организациите на и за хора с увреждания. Уверявам Ви, че продължаваме да работим за създаване на условия и гаранции за равнопоставеност, социална интеграция и упражняване на правата на всички граждани.
  Пожелавам успех на Вашето благородно дело и занапред!
  Честит празник!
София, 15 август 2015 г.	
Ивайло Калфин
:::::::::::::::::::::::::::::
Делници и празници
С признателност към един юбиляр
	Вероятно няма човек от Асоциацията, който да не познава добричлията Митко Симеонов. Той е сътрудник на местната организация от самото й учредяване. В дъжд и пек, в студ и жега той винаги се отзовава с готовност на всеки нуждаещ се от неговата подкрепа. Помага при монтиране или ремонтиране на помощни средства, придружава до комисиите за слухопротезиране, посреща и изпраща членовете, живеещи извън града и др. Заедно с председателката Ковачева оформят страхотен екип, допълвайки се взаимно.
	Той е тих и скромен човек. Не натрапва присъствието си, не обича да се говори за него. Прави каквото е нужно мълчешком. 
	Вероятно е съпричастен с проблемите на сляпо-глухите хора, защото и той самия е с увреждане. Едва седемнадесетгодишен пада от велосипед и получава неизлечими травми на десните крайници. Полага много усилия да закрепи сегашното си здравословно състояние.
	На 18-ти август Митко Симеонов навърши 50 години. Ние, членовете на териториалната организация го поздравяваме от все сърце. Желаем предимно много здраве. Нека да запази силния си дух, човечността, добротата, чувството за хумор!
	Обичаме те, Митко! Наслука!
Кристина Димитрова
* * * * *
Заслужени отличия
	На 11 и 12 юли 2015 г. в гр. Перник се проведе 11-я национален фестивал на хората с увреждания от цялата страна и балканските народи. Нашата вокална група „Детелини" за стари градски песни и фолклорна група за народни песни с художествен ръководител Ганка Параскевова и музикален съпровод - Станислав Парушев бяха поканени да участват във фестивала. След пристигането си сутринта се представихме на организаторите, но редът ни дойде към 16 ч. Докато чакахме, разбрахме, че има 1 300 души участници. Слушахме прекрасни изпълнения. Ние започнахме със стари градски песни и направихме силно впечатление със своето моряшко облекло.
	Преди да започнем с нашите изпълнения г-жа Параскевова благодари на г-жа Тараланска - директорката на фестивала и нейния екип за добрата организация и сърдечното посрещане. Музикалната ни програма се състоеше от: "Песен за Варна" и „Няма нищо по-чудесно", индивидуално изпълнение на Станчо Добрев - песента „Годините отлитат като ято" и Дует „Нежни сърца" изпълни стара градска песен. Дадоха ни малка почивка, за да се преоблечем за народните изпълнения. Изпяхме „Снощи мамо отидох на герана за вода" и „Снощи край порти седянка се кладеше". След хоровите изпълнения Ганка Параскевова изпя народната песен „Слънце зайде". С това нашето участие завърши и ние останахме да слушаме добри и прекрасни изпълнения, наситени с богата душевност, много чувства и хубава музика. След като журито се оттегли и дойде време за награждаването, се извиха кръшни и дълги хора. Журито обяви, че са присъдени 60 медала и 20 дипломи за 1300 души участници. Нашата вокална група „Детелини" беше наградена с бронзов медал. Групата за народни песни, Ганка Параскевова, Станчо Добрев и Дует „Нежни сърца" бяха наградени с диплом за отлично представяне. Останахме удовлетворени от оцененото, защото с това се показва, че в нашата организация се работи. Този хубав ден ще остане като скъп спомен в сърцата на всички от участници. 
	Дано да има и за в бъдеще такива успешни срещи!
Ганка Параскевова
:::::::::::::::::::::::::::::
Силуети
Тест: Какъв човек сте за другите?
	1. Кога се чувствате най-добре?
	а. сутрин
	б. следобед и привечер
	в. късно вечер
* * *
	2. Обикновено вървите:
	а. доста бързо, с дълги крачки
	б. доста бързо, с къси крачки
	в. по-бавно, с вдигната глава, гледате света в лицето
	г. по-бавно, с глава надолу
	д. доста бавно
* * *
	3. Когато говорите с хората:
	а. стоите с ръце, скръстени на гърдите
	б. дланите Ви са сключени
	в. едната или двете Ви ръце са върху бедрата
	г. докосвате или побутвате човека, с когото говорите
	д. играете си с ухото, докосвате брадичката или заглаждате косата си
* * *
	4. Когато си почивате, седите:
	а. с колене едно до друго
	б. с кръстосани крака
	в. с изпънати крака
	г. с един крак, свит под другия
* * *
	5. Когато нещо наистина Ви забавлява, Вие реагирате с:
	а. шумен, одобрителен смях
	б. смеете се, но не силно
	в. тихичко хихикане
	г. свенлива усмивка
* * *
	6. Когато отидете на купон или някакво събиране, Вие:
	а. влизате с гръм и трясък, така че всички да Ви забележат
	б. влизате тихо и се оглеждате за познати
	в. промъквате се възможно най-безшумно и се опитвате да останете незабелязани
* * *
	7. Работите усилено и Ви е трудно да се концентрирате. Когато Ви прекъсват, Вие:
	а. приветствате почивката
	б. чувствате се крайно раздразнени
	в. колебаете се между двете крайности
* * *
	8. Кой от следните цветове харесвате най-много:
	а. червено или оранжево
	б. черно
	в. жълто или светлосиньо
	г. зелено
	д. тъмносиньо или лилаво
	е. бяло
	ж. кафяво или сиво
* * *
	9. Когато сте в леглото, в последните мигове преди да заспите, лежите:
 	а. изпънати по гръб
	б. изпънати по корем
	в. на една страна, леко свити
	г. с една ръка под главата
	д. с глава под завивките
* * *
	10. Често сънувате, че:
	а. падате
	б. се биете или борите
	в. търсите нещо или някого
	г. летите или плавате
	д. не помните сънищата си
	е. сънищата Ви винаги са приятни
* * *
	Точки: 
	1. (a) 2 (б) 4 (в) 6
	2. (a) 6 (б) 4 (в) 7 (г) 2 (д) 1
	3. (a) 4 (б) 2 (в) 5 (г) 7 (д) 6
	4. (a) 4 (б) 6 (в) 2 (г) 1
	5. (a) 6 (б) 4 (в) 3 (г) 2
	6. (a) 6 (б) 4 (в) 2
	7. (a) 6 (б) 2 (в) 4
	8. (a) 6 (б) 7 (в) 5 (г) 4 (д) 3 (е) 2 (ж) 1
	9. (a) 7 (б) 6 (в) 4 (г) 2 (д) 1
	10. (a) 4 (б) 2 (в) 3 (г) 5 (д) 6 (е) 1
* * *
Резултати:
	Над 60 точки: Другите Ви виждат като човек, с когото трябва да се внимава. Изглеждате суетна, егоцентрична личност, която винаги се налага. Възхищават Ви се и искат да са като Вас, но не Ви се доверяват лесно и се пазят от по-дълбоко обвързване. 
	51 - 60 точки: За другите сте вдъхновяваща, енергична и доста импулсивна личност. Роден лидер, който бързо взема решения, макар и невинаги правилните. Изглеждате смели и авантюристични хора, които искат да опитат от всичко. Обичат Вашата компания заради вдъхновението, което излъчвате.
	41 - 50 точки: Другите Ви виждат като свежи, жизнени, забавни, практични и интересни. Човек, който винаги е в центъра на вниманието, но е достатъчно уравновесен, за да не се възгордява. Изглеждате внимателни и разбиращи, готови винаги да помогнете и да развеселите.
	31 - 40 точки: За другите изглеждате разумни, внимателни, предпазливи и практични. Умни и талантливи, но скромни. Човек, който не създава приятели лесно и бързо, но е крайно лоялен към тези, с които се сближи и очаква същото. Тези, които Ви опознаят, разбират, че е трудно да се разклати доверието Ви в приятелите, но трябва дълго време, за да се възстанови, ако веднъж е разрушено.
	21 - 30 точки: Виждат Ви като старателен и придирчив човек. Изключително внимателни, крайно предпазливи, упорити и съвестни. Ще се изненадат, ако направите нещо импулсивно и спонтанно - по-скоро очакват да изследвате всичко внимателно от всеки ъгъл и след това да се откажете. 
	Под 21 точки: Хората мислят, че сте стеснителни, нервни и нерешителни; някой, който има нужда да се грижат за него, който винаги иска друг да взема решенията и не обича да се обвързва с нищо и с никого. Виждат Ви като човек, който вечно се тревожи за несъществуващи проблеми. Някои мислят, че сте скучни. Само тези, които Ви познават добре, знаят, че не сте.
Източник: Мениджър нюз
:::::::::::::::::::::::::::::
Щрихи от родината
„Свети Николай“ в Копривщица - забравеният храм
	Копривщица е китно българско градче, известно със своята богата история и архитектура. Докато се разхождате по тесните калдъръмени улички и се любувате на възрожденските къщи, непременно ще забележите високата камбанария на църквата „Свети Николай” или както местните я наричат „новата черква”. Дълги години копривщенци имат само една църква - „Успение Богородично”, но с течение на времето тя все по-трудно събира нарасналото население за празнични литургии. Идва и идеята за построяването на нов храм. По онова време в Копривщица преподава йеромонах Неофит Рилски, който силно подкрепя идеята. На 29 юни 1839 г. той, йеромонах Игнатий, поп Павел, Найден Геров и други граждани изготвят протокол за построяването на новата църква. Оригиналът на протокола се пази в храма и днес. Църквата „Свети Николай” е построена изцяло с дарения. За да съберат пари за строежа, копривщенци правят „дискось” в „Света Богородица”. Оказва се, че събраните пари не стигат. Тогава Петко Хр. Доганов събира чорбаджиите на селото и нарежда кой колко пари трябва да даде. Парите за църквата събира главният касиер Лулчо Дебелигруев, а комисия от първенци следи за правилното им разпределяне.
 	Постъпления за строежа идват и от съседните села, а който не разполага с пари, дарява съдове, икони и труд. Значителни суми внасят Петко Хр. Доганов, Рашко и Петко Моравень, Петър Генчов и др. Доктор Тодор Мирчев подарява царските двери. В знак на благодарност той има собствен трон в църквата, а също така е зографисан в цял ръст отдясно на входа на храма. На престолния камък са изписани имената на 642 дарители, а в църковната кондика има пълен списък на всички благодетели. На 8 май 1842 г. е издаден султански ферман, който позволява изграждането на църквата. Главен майстор на храма е Уста Гавраил от Одрин. В построяването му вземат участие майстори от Брацигово, Пондьо от Мирково и 20 души копривщенци от дюлгерския еснаф. Църквата има кръстовиден план и се състои от трикорабна средновековна базилика, при която средният кораб е по-висок. Корабите са разделени от шест чифта дъбови колони, измазани с хоросан, за да приличат на мраморни. Източната фасада е с пластична абсида, където е разположен олтарът. Страничните фасади са декорирани и имат в ъглите скулптури на малки гълъби, символизиращи Светия Дух. Храмът е двуетажен, с обща площ 500 кв. м. и капацитет около 1500 души. Безкуполната масивна конструкция на храма е от светлосиви каменни блокове с блестящи люспици по тях. Стрехите са дървени - типично за Копривщица. С льок (смес от вар, счукани керемиди и врял зехтин) са фугирани и декорирани външните фасади. Настилката в храма е от бели мраморни плочи, специално поръчани от остров Мармара. Просторната църква е окъпана в светлина от големите си прозорци. Най-осветен е престолът. В храма се помещава галерия - отделение за жени. Въпреки че е построена по турско време, когато църквите не трябва да бъдат по-високи от турчин, възседнал кон, „Свети Николай” не е вкопана. Води се катедрална църква. Изградена е в левантински стил, съчетание от турски мотиви, италиански ренесанс и виенски барок. Таванът е декориран с ромбове от дърво, има изобилие от дървени орнаменти - типично български елементи. Галерията е заимствана от изтока. Тя е украсена с извивки в бароков стил. Средният таван на храма е повдигнат, има елипсовидни прозорци, а по горната част на страничните стени има медальони. Иконостасът е с дървени рамки, а архиерейският трон и царските двери са с дърворезба. Прозорците и портите са повдигнати с каменни прагове в турски стил. Според църковните описи в храма има 147 икони. От Йерусалим са донесени иконата на Рождество Христово и двата архангела на олтара, Йоан Попович от Елена рисува иконите на св. Спиридон, св. Богородица, Исус Христос, Александър Димитров от Одрин - св. Мина, а западната стена е зографисана от Христо Енчев от Копривщица. Като най-ценен се определя символът на дванадесет сцени. В този вид може да се види само в пет храма в България. Строежът на църквата е завършен през 1844 г. Храмът е осветен на 12 юли (29 юни по нов стил ) 1844 г. - Петровден. Освещаването е извършено от митрополит Никофор Филипопски, в присъствието на Архиерей Доротей, Неофит Рилски, Йеромонах Игнатий и др. църковни лица. Копривщенци разказват, че когато църквата е завършена, идва пловдивският паша да види новия храм. Огромната постройка много го ядосва и иска да я срине до основи. Българите с малка хитрост успяват да спасят църквата. Кръглото прозорче над входа на храма е украсено с метални орнаменти, част от които изобразяват турския герб. Копривщенци обясняват, че гербът е символ на щедростта и доброто управление на султан Абдул Азис. Така опазват църквата си. По-късно Хаджи Ненчо Палавеев, заможен копривщенски чорбаджия, дарява немалка сума за изграждането на камбанария и чешма. Неговият ктиторски портрет се намира отляво на входа на храма. След време се събират средства и се построява и метох. Приносът на църквата „Свети Николай” за обществената дейност е огромен. В периода 1844 -1861 г. работи съвместно със „Света Богородица” и създават църковна община и устав. Църковната управа поддържа килийните училища и събира пари за девическо училище. През 1858 г. се открива общо училище. Осигуряват се учители и се приемат църковници. Събират се дарения в помощ на Хилендарския манастир и други храмове в нужда. Парите, които църквата успява да спести, се дават на джелепи, абаджии и еснафи. Щом се замогнат, помагат на църквата. Всички дарения за Копривщица минават през църковната община и се разпределят според нуждите на града. През 1886 г. църквата „Свети Николай” е посетена от княз Александър Батенберг. Той споделя, че рядко е виждал толкова голям, светъл и красив храм. Ктитори на църквата са Тодор Мирчев и Хаджи Ненчо Палавеев. Настоятели са Лулчо Дебелигруев, Петко Христов, Любен Стойчев и др. Свещеници на храма са Панчо Разложков, Бойко Пинджелов, Илия Кацаров, Георги Узунов и др. Узунов дава своя принос за развитието на храма. Той събира пари и преустроява метоха, привлича Хаджи Ненчо Палавеев като дарител и подпомага построяването на чешмата и камбанарията, както и поддръжката на музея. Участва в издаването на списание „Родна реч”. По-късно става част от комитета за подготовка на Априлското въстание заедно с други свещеници. След провала на въстанието Узунов и др. свещеници са затворени в пловдивския затвор, където са измъчвани, а „Свети Николай” е обстрелван със снаряди. За щастие църквата не е улучена. По време на Априлското въстание в зандана - малка стаичка в храма, са затворени въстаници. Един от тях е Георги Тусунов. На стената все още се вижда клетвата му, в която пише, че за род и държава живота си дава. В двора на храма могат да бъдат разгледани идентични надгробни плочи. Твърди се, че са донесени от Пловдив. По тях се откриват различни символи, заимствани от други религии. Двуглавият орел, изобразен на някои от плочите, е руски православен елемент, символизиращ безсмъртие. Навлиза и тенденцията да се описва личността и професията на починалия. В църквата се съхраняват и две изключително ценни евангелия. Открити са и фино изработени самоковски щампи на свети Николай чудотворец. Предполага се, че те са дар за освещаването на църквата. 	Построяването и опазването на църквата „Свети Николай” са резултат от вярата и любовта на цял народ. Храмът е интересен не само с историята и архитектурата си, но и с атмосферата си. В него човек се чувства на сигурно място, сякаш е в родния си дом. През 1974 г. е обявен за паметник на културата. Днес „Свети Николай” тъне в забрава. Богомолци няма. Рядко е посещаван от туристи, случайно попаднали пред портите му, а времето с всеки изминал ден краде от красотата му.
Автор: Иванина Михайлова
от Екип "Българска история"
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Хоризонти
Портата на Ищар
	Портата на Ищар или още и Вратата на Ищар е осмата порта на вътрешния град на Вавилон. Построена е през 575 г. пр.н.е. по заповед на Навуходоносор в северната част на дотогавашния център на древността в двуречието. Портата представлява огромен полукръгъл свод подобен на триумфална арка, ограничен от двете страни от гигантски стени и през нея се е влизало при владетеля на Вавилон по улицата на процесиите. Улицата на процесиите е условно название на пътя, водещ до "Портата на Ищар" в древния град Вавилон. Датира от Нововавилонското царство, 6 век пр.н.е. и от времето на споменатия в Библията цар Навуходоносор втори. Запазен строителен надпис показва, че е построена по негова поръчка. Включена е сред седемте чудеса на света до 6 век, след което е заменена от Александрийския фар. Стените на улицата са облицовани с цветни глазирани керамични плочки, оцветени основно в свещения за Месопотамските религии тъмносин цвят. Изобразени са лъвове, бикове и различни фантастични животни като грифони и дракони, които се смятат за пазители на портите и градовете. Изобразителните пана са очертани от растителни фризове. Изобразявани са и свещени растения, като палмата. Всяка година на новогодишния празник във Вавилон по улицата на процесиите са минавали религиозни шествия, които са носили в свещена обиколка статуи на почитани божества. По "Улицата на процесиите" минавали процесиите в чест на великия бог Мардук - върховния бог на Вавилон. Улицата водела от външните укрепления на града до "Портата на богинята Ищар". От двете страни на улицата се издигали високи седемметрови стени. Те били украсени с пъстроцветни релефи на лъвове, а от "Портата на Ищар" гледали озъбени изображения на дракони и грифони. Неприятелят, който искал да проникне във Вавилон, трябвало да мине по улицата. Ала тогава тя се превръщала в път към смърта.
	По-голямата част от находките от "Портата на Ищар" и "Улицата на процесиите" са изнесени от Ирак. Възстановка на вратата и част от улицата се съхраняват в Берлинския музей "Пергамон". Малки части с изображения на бикове, дракони и лъвове се съхраняват в музеите в Истанбул, Детройт, Лувъра, Метрополитън в Ню Йорк и др.
	Портата на Ищар е посветена на едноименната богиня-майка покровителка на Вавилон и била изградена от тухли покрити с ярко синя, жълта, бяла и черна глазура. Стените на портата били барелефирани с изящна красота и на тях били изобразени животни в пози, които са много близки до естествените им в природата - на портата е имало около 120 релефи на лъвове. Също така е имало изображения на сируши (подобни на дракони и грифони) и бикове. Резултатите от проучванията на вратата разкриват около 575 изображения на животни. Покривната конструкция и вратите на портата са били направени от кедър, вероятно ливански подобно на Соломоновия храм.
	Портата на Ищар е разкрита от Роберт Колдевей, както и надписът на Навуходоносор, с който вавилонският владетел увековечил посредством управлението си по волята и благоволението на Мардук, и се изтъквал като върховен владетел на града, един от любимците на небето, хитър и неуморим, който винаги се грижел за благосъстоянието на Вавилон като първороден син на Набопаласар - мъдър Вавилонски цар и т.н. Отливката с древния надпис се съхранява в Пергамонския музей в Берлин. Вратата на Ищар символизираща властта на Вавилон над древния свят в двуречието, редом с Пергамския олтар от античността и Бранденбургската врата е един от трите символа на германската столица. Портата на Ищар е реконструирана за откриването на музея през 1930 г. в реалните й размери - 14 м. височина и 10 м. дължина. 
Източник: Интернет
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Полезна информация
Учени проникнаха в човешкия мозък: Картини и видеофилми от вашия мозък се пренасят на компютъра!
	Фантазирали ли сте някога да надникнете в нечий друг ум и да видите какво човекът до Вас си мисли и да осъществите мозъчно хакерство? Или може би, да запишете собствените си мечти и фантазии на компютъра и да ги гледате по-късно?
	Да, гениалните умове в университета Бъркли в Калифорния успяха да направят нещо невъобразимо!
	Изследователите от Бъркли са успели да декодират изображение от ума Ви след това да го реконструират, за да се получи картина. Изследователите са използвали магнитен резонанс и компютърни изчислителни модели за постигането на това.
	В момента тази методология за мозъчно хакерство може да се използва само за да се реконструират вече гледани видеоклипове, но се очаква, че може да бъде разработена да възпроизвежда изображения, които никой друг не вижда. Припомнянето на забравени мечти може да бъде много по-лесно! Поздравления!
	Неврологът и съавтор на изследването проф. Джак Галан пише в списание "Current Biology": "Това е голям скок към реконструкцията на вътрешната образност. Ние отваряме прозорец към филмите в нашите умове."Както се вижда от показаната снимка, на човека е показан за гледане холивудски филм и вдясно на компютъра се показва, това, което той възпроизвежда в ума си.
"Нашият природен визуален опит е като гледането на филм. За има тази технология широка приложимост, ние трябва да разберем как мозъкът обработва тези динамични визуални преживявания", каза Шинджи Нишимото, водещ автор на изследването. Той и другите двама члена на неговия екип са послужили като обект за експеримент. Те е трябвало да прекарат часове вътре в ядрено магнитния скенер.
	По време на експеримента са им дадени за гледане два различни набора от холивудски филми и e използван магнитен резонанс за да изчислят размера на кръвотока през част от мозъка, която се грижи за визуална информация и интерпретация (зрителната кора). На компютъра, мозъкът на участниците се разделя на малки части за проучване на информацията, която са възприели.
"Ние решаваме този проблем, чрез разработване на двуетапен модел, който поотделно описва основната невронна популация и сигналите на кръвния поток", казва Нишимото. "Ние трябва да знаем как работи мозъкът в естествени условия", каза той. "За това, ние трябва първо да разберем как работи мозъкът, докато гледаме филми." Проучването не пропусна да подчертае факта, че действителното мозъчно хакерство ще отнеме години работа, за да се материализира.
	Сега нека Ви разкажа за някои по-конструктивни приложения на тази технология за мозъчно хакерство. Тя може да се използва, за да погледне вътре в мозъка и да разбере, когато хората не могат да общуват устно в ситуации като хора с инфаркти, пациенти в кома и т.н.
	Мозъчното хакерство би било отворен портали за развитие на модерен мозъчно-машинен интерфейс за лечение на невро-дегенеративни заболявания.
Източник: www.fossbytes.com
Превел от английски:
Илия Кърджанов
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Любопитно
Какво ни говорят цветовете?
	Изборът ни на цветове е тайна врата към подсъзнанието ни. Как подбираме любимите си вещи е процес, който издава не само моментните ни настроения, но и дълбоки черти на характера ни. Замислете се добре - кой е любимият Ви цвят? Този въпрос може да изглежда лесен на пръв поглед, но много от нас в действителност никога не са се замисляли сериозно. Кой цвят Ви кара да се чувствате добре? В случая трябва да изберете първия цвят, към който изпитвате искрена симпатия. Ако случайно Ви е трудно да се спрете само на един цвят, то не се безпокойте. Може спокойно да сте част от по-сложна личност, в която са преплетени различни качества от описаните типове. Фокусирайте се върху този цвят, които Ви носи най-приятни чувства. Останалите само допълват Вашата личностна характеристика с малки щрихи.
	- Червен цвят: Вие сте темпераментна и страстна натура. Роден авантюрист сте. Жизнен, енергичен, активен и готов винаги да предприемете нещо ново. За да се чувствате добре трябва да сте непрекъснато в движение. Имате воля и смелост, не Ви плаши никакъв труд. В кариерата се стремите към висок пост и признание. Една от най-хубавите черти на характера Ви е, че бързо вземате решения и обикновено те са правилните. Като недостатък може да се брои прекалената Ви жажда за власт, смелостта, която често граничи с безразсъдство и лекомислието, с което се впускате в авантюри.
	 - Пурпурен цвят: Умеете да карате хората да Ви уважават. Вие сте уникални и притежавате личен стил. Горди и стоите с достойнство във всяка ситуация. Вниманието често е насочено към Вас, а уменията Ви в работата правят добро впечатление. И все пак често оставате на по-нисък пост в кариерата си, защото сте по-арогантни от приемливото.
	 - Розов цвят: Розовият цвят е любим на нежните и чувствени натури. Често се определя за женствен, но това не е пречка и мъже да го харесват и избират за свой любим цвят. Ако сте сред почитателите на розовото то любовта е важна за Вас, по-важна от всичко останало. Романтична натура сте. Обичате изгревите и залезите, подсъзнателно се стремите към идеалната идеалистична връзка. Хармонията и финесът са Вашата стихия. Интересувате се от околния свят, но не се впускате в авантюри и не обичате риска. Играете на сигурното в любовта и в живота. По душа сте мек и добър. Винаги готов да помогне. Талантлив сте, ненатрапчиво уверен, дружелюбен и създавате впечатление на много общителен. Истината обаче е малко по-различна. Малцина са тези, които могат да достигнат до сърцето Ви. Най-съкровените си тайни пазите дълбоко в себе си или споделяте само с дневника си.
	 - Лилав цвят: Вие сте творческа натура с претенции за естет. Цените красотата, изяществото и изтънчеността. Емоционални сте, а настроенията Ви са твърде променливи. В един момент се смеете, а в следващия сте облени в сълзи. Лилавото е цвета на загадъчните личности и като такава Вие обичате да сте обвит в мистерия. Имате силно развита интуиция. Често се доверявате на предчувствието си. Понякога сте склонни да вярвате повече в предсказания и сънища, отколкото в трезва преценка на ситуацията.
	 - Зелен цвят: Вие сте уверен и разумен човек. Не обичате промените твърде много. Предпочитате нещата да си стоят по установения ред. Трудолюбиви сте. Кариерата е важна за Вас, по-важна е от любовта и романтиката, от което често страда личния Ви живот. Силна личност сте и понякога отблъсквате с това. Сигурността, престижът и властта са сред приоритетите Ви. Ако искате да постигнете щастие - опитайте се да не се величаете прекалено. Добрите Ви страни са, че сте честен, лоялен и щедър. Опитайте се да сте такива не само във финансите си, но и в отношенията.
	 - Тюркоаз: Този екстравагантен цвят е характерен за идеалистите. Ако Ви е любим, то Вие се славите като особено непрактична и много фина натура. Възможно е да живеете в свят на илюзии, за които сте готови на саможертва. Търсенията Ви са свързани с покой, хармония, баланс. Притежавате буден ум и сте умел в комуникацията.
	 - Син цвят: Вие сте чувствителна натура. Чаровен и общителен сте. Обичате да общувате и лесно се сприятелявате. Близките Ви хора могат да разчитат на Вас във всяко отношение. Интуитивен сте, лесно намирате решение и за най-заплетените ситуации. Уважавате колегите си, търпеливи сте и умеете да изслушвате. Понякога обаче Ви обхваща прекалена пасивност. В повечето случаи сте наблюдател, а не главно действащо лице в живота си. Опитайте се понякога да поемете контрол над съдбата си.
	 - Черен цвят: Царят на цветовете олицетворява крайностите: от една страна сила, безкомпромисност и решителност, от друга - отчаяние и тъга. В същото време е любим цвят на тези, които се боят от новото. Черното говори за противоречив характер. Вие сте силен, твърд и упорит, принципен човек, който е готов да скочи в огъня за идеалите си. И другата крайност се проявявате като отчаян, раним и тъжен човек, който иска да се скрие зад черното от останалите. Или да прикрие истинската си същност. Замислете се защо точно се спирате на черно? Може би бягате от нещо в живота си? В модата черното е доминиращ цвят - белег на елегантност и шик, а в живота - символ на лукса, така че ако обичате черно, спокойно си го носете, без значение какво казват психолозите.
	 - Сив цвят: Вие сте предпазлив човек. Не обичате да се натрапвате и търсите уединение в тълпата. Не искате да се отличавате от другите и сте склонен да проявявате конформизъм. Сивото говори и за известна доза срамежливост. Затворен, не твърде общителен характер, който трудно се открехва за хората. Като недостатък може да се брои факта, че се стремите да избягвате всякакви вълнения, отговорности и напрежение.
	 - Кафяв цвят: Вие сте човек с високо самочувствие. Трудно бихте признали, че на света има по-добри от Вас. В работата и в живота се стремите към значимост. И често я постигате. Държите на всичко свое, на дома и семейството си. Обичате удоволствията и си позволявате всякакви наслади за духа и тялото. Най-големият недостатък на характера Ви е, че се вземате за прекалено важни.
	 - Бял цвят: Вие сте мил и внимателен по натура. Роден мечтател, чист и по детски наивен, но достатъчно проницателен. Отличавате се с акуратност във всичко, което правите. Прям и открит човек сте, критичен, но само когато е нужно. Сред недостатъците на характера е леката Ви припряност.
	 - Цвят на злато: Характерно за този цвят е, че не умее да стои кротко и незабележимо сред останалите в палитрата. Почитателите му са същите - екстравагантни, общителни, впечатляващи. Често обаче са склонни към необмислени харчове, прекомерна щедрост - на финанси и чувства. Ако не получат това, което желаят най-силно, а именно внимание, стават сприхави и нетърпими.
	 - Оранжев цвят: Обичате живота и го живеете на пълни обороти. Просто кипите от енергия и нямате търпение да я изразходвате в някоя от хилядите си идеи. Общителен сте, приятен и приветлив. Обичате да прекарвате времето си в компании и не понасяте самотата. Всъщност около Вас тя няма много шанс. Дори да няма никой в стаята Ви, в главата Ви има достатъчно много личности, с които да спорите. В работата си сте прилежен, идеите Ви са уникални, а пристрастията - силни. В любовта сте независим и непостоянен. Бързо се влюбвате и лесно разлюбвате. Винаги сте готов да покорявате нови светове.
	 - Жълт цвят: Вие сте непоправим оптимист. Жизнерадостен и открит сте по натура. Много общителен, усмихнат, духовит и с добро чувство за хумор. Не признавате трудностите, стремите се към изграждане на кариера. Имате вяра, надежда и позитивна нагласа към промените и новите неща. Обичате да учите. За Вас светът е едно постоянно поле за развитие. Статичността Ви е противопоказна. Жизнеността Ви често излиза от границите на нормалното и понякога това води до конфликти. Приемете, че не всеки може да се движи с Вашето лично темпо.
Източник: dama.bg
:::::::::::::::::::::::::::::
За конкурса
Пататник на тиган - предложение на Илия Костов от Добрич
	Продукти: 1 кг. картофи, 2 глави настърган лук, 3 яйца, 1 ч.л. сушен джоджен, 1 ч.л. червен пипер, 50 мл. олио, 50 гр. краве масло, сол на вкус.
	Начин на приготвяне: Картофите се обелват и се настъргват на едро ренде. Посоляват се и се оставят да се оцедят, след което се изстискват от сока. Смесват се с лука, яйцата, джоджена и пипера. В тиган се сгорещяват половината от маслото и олиото. Половината или една трета от картофената смес се разстила на пласт с дебелина 1 см. Пече се на средно силен огън, докато се зачерви. Пататникът се обръща внимателно върху капак или плоска чиния. В тигана се сгорещява останалата мазнина и пататникът се връща да се зачерви от другата страна. Същото се повтаря и с другите части. Поднася се горещ с кисело мляко.
* * *
Кекс с цял банан - предложение на Калинка Ковачева от Добрич
	Продукти: 2 яйца, 1 ч.ч. захар, половин ч.ч. олио, 1 ч.ч. кисело мляко, 2 ч.ч. брашно, 1 ч.л. бакпулвер, 1 банан, 2 ванилии, 2-3 ч.л. какао, галета, половин ч.л. сода.
	Начин на приготвяне: Яйцата се разбиват със захарта на пухкав крем. Добавя се млякото със содата и олиото. Разбърква се леко и внимателно се прибавя брашното с бакпулвера. Сместа се разделя на две части. Бялата се ароматизира с ванилиите, а за кафявата се добавя какаото. Бялата смес се изсипва в намаслена продълговата форма за кекс. Отгоре се изсипва половината кафява смес, в средата се поставя оваляният в галета банан и се покрива с остатъка от кафявата смес. Кексът се пече в умерена фурна 35 минути или до готовност.
* * *
Картофени питки с кашкавал - предложение на Ивелина Стефанова от Силистра
	Продукти: 5 - 6 картофа, 100 гр. кашкавал, 2 яйца, 2 с.л. царевично брашно, 100-150 гр. галета, сол и черен пипер на вкус, олио за пържене.
	Начин на приготвяне: Сварете картофите, без да ги обелвате предварително, след това охладете. Обелете ги и настържете, добавете едното яйце, сол и черен пипер на вкус, разбъркайте всичко добре. Сложете брашното при картофите и замесете меко и еластично тесто. 
	Нарежете кашкавала на парчета, другото яйце разбийте с малко сол в купа. От картофеното тесто оформете плоски питки, в средата на всяка поставете по парче кашкавал и придайте желаната форма.
	Потопете в разбитото яйце, след това оваляйте в галета (може да повторите процедурата още 2-3 пъти, за да се получи по-плътна коричка) и изпържете в нагорещеното олио до златисто от всички страни. Поднесете с любим сос.
* * *
Оризови кюфтета - предложение на Митър Митров от Каварна
	Продукти: 2 ч.ч. ориз, 1 гл. лук, 2 яйца, 100 гр. настърган кашкавал, магданоз, 1 с.л. червен пипер, галета, олио.
	Начин на приготвяне: Оризът се сварява, смесва се с едното яйце, кашкавал, ситно нарязания лук и магданоз. В купа се разбива второто яйце с червения пипер. С намокрени ръце се оформят топчета от оризовата смес, потапят се последователно в яйцето, галета и пак в яйцето. Пържат се в силно сгорещена мазнина.
* * *
Домашен кашкавал - предложение на Ивелина Стефанова от Силистра
	Продукти: 5 л. прясно мляко (непастьоризирано), ако имате домашно краве мляко, използвайте него, 1 пакетче лимонтузу, 3-4 с.л. сол. (Някои рецепти включват в състава си и мая за сирене. Тя се продава в някои по-големи хранителни магазини и начинът й на употреба е показан на самата опаковка. Около 15-17 капки от нея са достатъчни за това количество мляко.)
	Начин на приготвяне: Сложете млякото на котлона, изчакайте да се загрее и сложете солта. Разбъркайте добре. Точно преди да заври течността, сложете лимонтузуто, за да се пресече млякото. Разбърквате през цялото време. Оставете да поври така за няколко минути.
	След като се пресече млякото, го отстранете от котлона и го излейте в предварително приготвен тензух. В него ще се отцеди, като отгоре можете да сложите някаква тежест, за да сте сигурни, че течността ще излезе докрай. Отделената течност ще е много солена, така че едва ли можете да я използвате за друго. 
	След като сте се уверили, че няма повече какво да се оттече, оформете млякото във форма на кашкавалена пита и го сложете в хладилника. Нека остане така за поне 2 дни. След това време домашният кашкавал е готов за консумация.
* * *
Ароманти царевични хлебчета - предложение на Мария Андреева от Добрич
	Продукти: 150 гр. брашно с набухватели, 100 гр. царевично брашно, половин ч.л. сол, 1 ч.л. сода за хляб, 50 гр. натрошено сирене, 2 с.л. нарязани маслини, 2 с.л. босилек или магданоз - ситно нарязан, 2 с.л. нарязани сушени домати, 1 яйце, 300 мл. прясно мляко, 2 с.л. зехтин, 50 гр. кашкавал, нарязан на малки кубчета.
	Начин на приготвяне: Брашното с набухватели се пресява и се смесва с царевичното брашно, солта и содата. Разбърква се с натрошеното сирене, маслините, босилека и сушените домати. Яйцето се разбива с тел заедно с млякото и зехтина. Добавя се към брашнената смес, като се разбърква с дървена бъркалка кратко, само докато продуктите се смесят. Сипва се в намаслени формички за мъфини, поръсва се с кубчета кашкавал и се пече 20 мин. във фурна, загрята до 180 градуса. Хлебчетата се поднасят горещи с масло.
* * *
Пълнени домати с оризова салата - предложение на Евгения Парашкевова от Добрич
	Продукти: 4 едри домата, 1 ч.ч. дългозърнест ориз, 1 червена чушка, ситно нарязана, 3 с.л. царевица, 4 нарязани кисели краставички, 2 с.л. нарязани маслини, 2 с.л. ситно нарязан магданоз.
	За заливката: 4 с.л. зехтин, 1 скилидка чесън, 1 с.л. оцет, сол и пипер на вкус.
	Начин на приготвяне: Оризът се измива и се залива с 1 ч.ч. вода. Слага се да заври, похлупва се и се оставя да къкри на много слаб огън за 10 мин. Сваля се от котлона и се оставя да постои още 10 мин. без да се отваря. Разрохква се с вилица и се охлажда. Отрязват се капачета на доматите, издълбава се вътрешността им, като се смесва с продуктите за заливката и всичко се пасира заедно. Оризът се разбърква с нарязаната чушка, царевицата, краставичките, маслините и магданоза. Доматите се напълват с оризовата смес и се заливат със соса.
:::::::::::::::::::::::::::::
Здраве
Безценните съвети на един 103-годишен японски лекар
	Самият д-р Шигеаки Хинохара е блестящо потвърждение на своите правила за здраве и дълголетие. Той изглежда много по-млад от своите 103 години, а теглото му от 60 кг. е непроменено откакто е бил на 30 години. Смята, че дължи дълголетието си преди всичко на храната. Д-р Шигеаки Хинохара е най-възрастният практикуващ лекар в Япония, а и в света. Той е председател на съвета на настоятелите в болница Сейнт Люк в Токио, изнася лекции за правилно хранене в цялата страна и е непрекъснато зает. Винаги готов да опитва нови неща, Д-р Хинохара е издал около 150 книги след 75-ия си рожден ден, една от които - „Living Long, Living Good"(Живейте дълго, живейте добре) - е продадена в 1,2 милиона копия. Той насърчава хората да живеят дълъг и щастлив живот, като самият той е най-добрият пример за подражание. Вижте неговите принципи:
	1. Енергията идва от това да се чувстваме добре, а не да ядем и да спим много. Всички помним, че като деца сме имали толкова забавления, че често сме забравяли за съня и храната. Мисля, че и възрастните трябва да живеят така - не е необходимо да се изтощавате със строги правила за вечеря и час за лягане.
	2. Всички дълголетници, независимо от своята раса, пол или националност, имат едно общо нещо - те не са с наднормено тегло!
	3. Храната е най-важна. За закуска аз пия чаша плодов сок с една супена лъжица зехтин или чаша мляко с малко леща на прах и един банан. Зехтинът е много полезен за артериите и за кожата. На обяд хапвам малко мляко с 2-3 бисквити или пък нищо, ако съм много зает. Никога не чувствам глад, когато съм съсредоточен в работата си. За вечеря хапвам плодове, малко риба с ориз, а два пъти седмично - 90 грама немазно месо.
	4. Бъдете заети и гледайте напред. Моят график за лекции и обичайната ми работа в болницата е запълнен за година напред. А през 2020 смятам да се забавлявам на Олимпийските игри в Токио. Изобщо не е нужно да се пенсионирате, но ако много искате - в никакъв случай по-рано от 65-годишна възраст.
	5. Ако лекарят Ви препоръчва някаква процедура или операция, най-напред го попитайте дали би подложил жена си и детето си на нея. Противно на общоприетото схващане, лекарите не могат да лекуват всичко. Така че, защо да си причиняваме излишна болка от една ненужна операция. Аз вярвам, че животните и терапията с музика могат да направят повече, отколкото си представят лекарите.
	6. Ако искате да сте здрави, ползвайте стълбите и сами си носете багажа. Аз прескачам през две стъпала, за да поддържам мускулите си във форма. Всеки ден се опитвам да извървявам от
2000 до 2500 крачки с бавно темпо, тъй като си помагам с бастун.
	7. Болката е мистериозно нещо. Най-добрият начин да забравиш за нея е да се забавляваш.
	8. Не се тревожете прекалено за материалните неща. Не забравяйте, че когато дойде смъртта, няма да вземете нищо със себе си.
	9. Науката сама за себе си не лекува хората. Тя третира всички ни по еднакъв начин, но болестите са индивидуални. Всеки човек е уникален и болестите са свързани със сърцето му. За да познаваме болестите и да ги лекуваме се нуждаем от много по-широко разбиране за нещата, не само от медицината.
	10. Намерете своя пример за подражание и се опитайте да постигнете повече от него. Моят герой беше моят баща. И сега, когато съм в сложна ситуация, аз се питам как би постъпил той.
	11. Животът е пълен с инциденти и възможности. Спомням си, през март 1970 г., когато бях 59-годишен, в една прекрасна слънчева сутрин пътувах от Токио до Фукуока, самолетът беше отвлечен от фракция на японската комунистическа лига. Тогава трябваше да прекарам следващите 4 дни завързан за седалката при 40-градусова горещина. И като лекар, аз погледнах на ситуацията като експеримент. Беше удивително да установя как организмът се забавя в кризисна ситуация.
	12. Прекрасно е да имаш дълъг живот. Първите 60 години работим за семейството и за постигане на своите цели. А след това трябва да насочим усилията си в полза на обществото. От 65 години аз работя като доброволец. И до ден днешен мога да работя по 18 часа всеки ден от седмицата. И се наслаждавам на всяка минута.
Източник: www.gnezdoto.net
:::::::::::::::::::::::::::::
Любопитни факти
Любопитни факти за снега
	Всеки българин приема снега като нещо обичайно, без което зимата не може да мине. Но има и хора, които никога не са виждали сняг и посрещат Коледа на плажа по бански. 
	Независимо от кой тип хора сме, има факти за снега, които е възможно да не сме чували. Ето и някои от тях:
	1. Снегът е минерал, точно както диамантите и солта;
	2. Прясно навалелият сняг се състои от 90-95% въздух, което го прави толкова добър термо изолатор;
	3. Повечето снежинки имат размер по-малък от сантиметър. Според книгата на рекордите Гинес, най-голямата падала някога снежинка е имала диаметър над 30 см. Паднала е във Форт Кеог, Монтана, САЩ;
	4. В Антарктида, голямото количество сняг отразява звуковите вълни с невероятна ефективност. Някои изследователи твърдят, че са чували човешки гласове от разстояние над километър и половина;
	5. Прекалено многото сняг може да подлуди човек. Доказателство затова е пиблоктог (арктическа истерия) - вид истерия, която се наблюдава при хората, живеещи на места като Гренландия и Арктика;
	6. Поради все по-увеличаващата се популярност на ските, сноуборда и снегоходите, инфраструктурата, свързана с тях се увеличава рязко през последните 50 г. в САЩ. В резултат на това са загинали около 270 души само за последното десетилетие;
	7. В центъра на почти всяко снежно кристалче има малко парченце, което може да бъде всичко - от вулканична пепел до частица от открития Космос;
	8. Защо всяко снежно кристалче има различна форма - това зависи от температурата, при която се е формирало;
	9. Колко различни форми снежни кристалчета има? Според редица учени съществуват 6 различни форми с централна симетрия, а всяка снежинка е абсолютно уникална.
Източник: www.sibir.bg
:::::::::::::::::::::::::::::
Полезни съвети
Седем страхотни причини да пиете вода с краставица
	Водата с краставица е напитка, която може би не сте опитвали, но която има безброй ползи за организма Ви. 
	1. Помага Ви в хидратацията. Краставицата помага на водата да хидратира още по-добре тялото, да подобри работата на сърдечносъдовата система и да съдейства за очистването от токсини.
	2. Осигурява допълнителни витамини и минерали. Водата е от жизненоважно значение за тялото, но сама по себе си тя не е източник на витамини. Когато добавите във водата краставица, ще добавите витамини и минерали. Тъй като тези витамини идват от хранителни източници, а не от синтетични витамини, те ще бъдат по-добре абсорбирани и използвани от организма.
	3. Намалява кръвното налягане. Поддържането на кръвното под контрол е важно, защото ще държи далеч заболявания като инсулт, инфаркт, бъбречни заболявания или загуба на зрението. С пиене на вода с краставица, Вие можете да намалите хипертонията, благодарение на калия, който зеленчукът съдържа.
	4. Обуздава апетита. Пиенето на чаша вода с краставица, когато сте гладни, може да Ви помогне да утолите глада си. 
	5. Влияе добре на кожата. Водата с краставица повлиява добре кожата и ще се грижи за нейната гладкост и еластичност. Краставиците съдържат силициев диоксид, който дава допълнителни ползи за кожата. 
	6. Помага на мускулите. Споменатият вече силициев диоксид в краставиците заздравява и мускулните тъкани. Чаша вода с краставица всеки ден допринася за цялостното здраве на Вашите мускули и на тялото като цяло.
	7. Антиоксидант с детоксикиращи свойства. Използвайте вода с краставица по време на детоксикация, за да подсилите още повече организма. 
Как да я приготвите?
	Много лесно - просто обелете и нарежете краставица на тънки резени и ги пуснете в кана с вода (около 3 литра). Оставя се да престои за една нощ в хладилника и готово! При желание можете да добавите лимон и мента.
Източник: www.framar.bg
:::::::::::::::::::::::::::::
Искам да съм хубава
Най-честите твърдения за косата
	Косата - къса или дълга, боядисана или естествена... Каквато и да е, за да е красива и здрава, тя изисква много грижи, съответно - време, пари и усилия. Няма как, едно от първите неща, които правят впечатление във външния вид на един човек е косата. Има някои неща, които отдавна е известно, че трябва да правим, за да имаме красива и здрава коса. Но дали всички те са верни?
	Мит 1: Стократното сресване на косата всяка вечер я прави красива, здрава и блестяща. Това отдавна се тиражира като изключително полезно за косата. Така е, защото се смята, че това интензивно разресване стимулира циркулацията на кръвта, което е полезно за космените фоликули по главата.
	Истина: Все повече експерти смятат, че това разресване по-скоро може да увреди косата, отколкото да й помогне. Ресането е задължително, но не повече от необходимото. Още по-безсмислено и вредно е, ако не сме си избрали подходящата четка или гребен за нашата коса. Пластмасовите не са най-добрият вариант, по-добре е да се спрете на дървените.
	Мит 2: Само с помощта на козметика можете да възвърнете живота на увредена или изгорена коса.
	Истина: Веднъж увредена от корените, както се случва при боядисване например, косата не може да се оправи от това, че я мажем с най-скъпата маска на пазара.
	Все пак, това не е магическа пръчица. Да, тогава трябва да използваме маски, за да подхраним и овлажним косата си, но тя ще се върне изцяло към живот, едва когато израсте изцяло наново.
	Мит 3: Заплетените краища могат да се оправят напълно само с козметика.
	Истина: Всякаква добре подбрана козметика може да помогне, но ефектът ще трае до следващото измиване на косата. Единственото трайно решение е подстригването.
	Мит 4: Балсамите, които трябва да бъдат отмити са по-малко ефективни от тези без отмиване. Доста жени се притесняват, че когато използват балсам, който трябва да се отмие, той не действа на косата им толкова ефективно, колкото тези без отмиване.
	Истина: За всеобща радост, това не е вярно. Всеки балсам, дори и тези с отмиване, би трябвало да достави на косата протеини, които да я овлажнят, както и други вещества, които да я направят красива и блестяща и не се отмиват при изплакване с вода.
	Няма как да го избегнем, затрупването с всякакви съвети по всички теми са част от модерния живот. На какво да вярва, всеки решава сам за себе си.
Източник: Блогът на bissi - Sibir.bg
:::::::::::::::::::::::::::::
Усмивки
Житейският девиз на всяка зодия
	Всеки си има своите житейски ценности и приоритети, а мнозина вярват, че те до голяма степен се предопределят от знака на зодиака, под който са се появили. Да погледнем на астрологията с усмивка и да научим под какъв житейски девиз се подвизават различните зодии:
	Овен - Девиз: „Там, където всички набиват спирачка, аз давам газ!” Любимо хоби: Първо действаме, после задаваме въпроси. Настолна книга: „Моите мъдри мисли и фрази в 60 тома". Подходяща работа: Сексопатолог.
	Телец - Девиз: "Храбрият винаги е първи, а умният - втори!" Любимо хоби: Беседа за обеда. Настолна книга: „За истински гурмани". Подходяща работа: Инквизитор.
	Близнаци - Девиз: „Който владее информацията, той владее информацията!" Любимо хоби: Извършване на необмислени постъпки. Настолна книга: „Как да говорим с камъни". Подходяща работа: Продавач на въздух.
	Рак - Девиз: „Търпението ми няма граници!" Любимо хоби: Да поплаче на нечие рамо. Настолна книга: „Изкуството да бъдеш мъченик." Подходяща работа: Оператор на телефон на доверието.
	Лъв - Девиз: „Всичко ще бъде наред, тоест, така, както аз искам!" Любимо хоби: Да командва и инструктира. Настолна книга: „Как да стана звезда за 10 мин." Подходяща работа: Шеф на началниците.
	Дева - Девиз: „Щастието - това е, когато всичко е под твой контрол!". Любимо хоби: Да се суети и да се безпокои. Настолна книга: „Как правилно да си облека ризата. 1001 начина". Подходяща работа: Санитарен инспектор.
	Везни - Девиз: „Дълго запрягам, но пък после бързо тичам!" Любимо хоби: Да виси пред огледалото. Настолна книга: „Как да заприличам на Мона Лиза". Подходяща работа: Природозащитник.
	Скорпион - Девиз: „За всяка усмивка е нужна сериозна причина!" Любимо хоби: Фин, психологически тормоз. Настолна книга: „1001 плана за превземане на света". Подходяща работа: Екстрасенс.
	Стрелец - Девиз: „Не съм отзивчив, очарователен съм!". Любимо хоби: дървената философия. Настолна книга: „Как се става философ за пет минути". Подходяща работа: Ловец на пирати в Карибско море.
	Козирог - Девиз: „Обигран, като скъп коняк." Любимо хоби: Да играе централната роля. Настолна книга: „Как да стана властелин на Вселената". Подходяща работа: Финансов съветник на Уорън Бъфет.
	Водолей - Девиз: „Бъдещето зависи от мен!" Любимо хоби: Да блесне - винаги и навсякъде. Настолна книга: „Как да отгледаш таралеж в домашни условия и да спасиш света". Подходяща работа: Инженер-конструктор на машина на времето.
	Риби - Девиз: „За моето съчувствие се плаща скъпо!" Любимо хоби: Да брои гаргите. Настолна книга: „Как да се сприятелиш с марсианци". Подходяща работа: Професионален ревльо.
Източник: www.manager.bg
:::::::::::::::::::::::::::::
Занимателна страничка
Тест: любопитни факти от света
	1. Как се нарича прочутата скица на Леонардо да Винчи?
	а. Витрувианският човек
	б. Пропорционалният човек
	в. Везувианският човек
* * *
	2. Какво е първоначалното значение на червената точка на челото на индийките?
	а. Обозначава неомъжените жени
	б. Обозначава омъжените жени
	в. Обозначава вдовиците
* * *
	3. Кой остров северно от Австралия е вторият най-голям в света?
	а. Суматра
	б. Ява
	в. Нова Гвинея
* * *
	4. За пирамидата на еднодоларовата банкнота е изприказвано много. Но какво животно е изобразено в малък размер на същата страна на банкнотата?
	а. Вълк
	б. Сова
	в. Лисица
* * *
	5. Екваторът минава през 13 държави. Коя не е сред тях?
	а. Колумбия
	б. Индонезия
	в. Индия
Източник: сп. Обекти
* * * * * *
Отговор на криминалната загадка
от миналия брой (Уликата)
	Откъде Гицата знае, че убитият е ударен с дрянова тояга по главата? Възможните отговори са два: Гицата е извършил престъплението, или е свидетел на убийството.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Историята помни
ЧЕРНИЯТ КОННИК
(с продължение)

 
	Тя бе уверена, че изпитанието ще се окаже леко за нея и с радост го прие. Грабна меча и протегна ръка. Лазар веднага започна да брои на глас. Но едва бе казал „три“ и мечът затрепери в ръката й, а при пет девойката се предаде.
	– Не успях – рече тя засрамено. – Ти нарочно ми даде меч, който само твоята мечешка лапа може да държи.
	Той отново избухна в гръмогласен смях.
	– Мечешка лапа ли? Ха така, добре го каза. Само че сбърка – този меч не е мой. Не ме гледай така недоверчиво. Наистина, честно слово, не е мой.
	– А на кого е тогава?
	Той се поколеба малко, преди да отвърне:
	– Чакай, сега ще ти покажа, ама първо ще ми обещаеш, че никому не ще издадеш кого си видяла тук. – Той излезе от стаята и след малко се върна с още един човек. – Ето на кого е мечът, Кремено!
	– Мостич! – извика девойката.
	– Шшшт! – предупреди Лазар. – Говори тихо. Познаваш ли го?
	Кремена познаваше Мостича само по външност, но никога не бе говорила с него. Ала откакто той така чудодейно успя да се измъкне от лапите на боритаркана, и тя като всички жители на Плиска бе започнала да гледа на него като на познат и близък човек. Сега въпросът на Лазар я смути, но Мостич забеляза смущението й и побърза да й се притече на помощ:
	– Няма значение. А коя си ти, девойко?
	– Кремена, щерка на Есхач – отговори вместо нея Лазар.
	– На Есхач ли? Я виж ти, от добро дърво издънка.
	– А ти, Мостич – престраши се девойката, – тук ли се криеш? Преобърнаха Плиска да те дирят.
	Той се усмихна загадъчно.
	– Един ден тук, един ден – другаде. Сега за мен в Плиска къщи – колкото искам. Така ли е, Лазаре?
	– Така е. Сега друг вятър вее в престолнината. Знаеш ли защо те повиках, Мостич? Хубавицата Кремена не вярва, че този меч е твой. Много бил тежък, казва, за тебе. Я й покажи.
	Мостич се засмя, улови оръжието и го завъртя чевръсто. В неговата силна ръка на воин мечът бе сякаш лек като перце. После замахна към една дебела вощеница, закрепена върху тежък бронзов свещник на масата, но тя не се й помръдна.
	– Не улучи – ухили се Лазар.
	Но той бе забравил, че по-рано Мостич минаваше за най-добрия боец на княза. Младият човек приближи до свещта, вдигна я и смаяният Лазар разбра, че майсторският удар на Мостич я бе срязал на две по цялата й дължина, без да събори двете половини.
	– Нечувано! – възторжено възкликна великанът. – Ти си знаменит воин, Мостич. Само ти и Черноризец Храбър можете да извършите подобно нещо!
	– Уви, има и трети – тъжно призна Мостич. – Хорациус Барка.
	– Не говори за това немско куче. Черноризец Храбър ще му превие врата, щом му дойде времето. Е, какво ще кажеш, Кремено?
	В очите на девойката се четяха едновременно свян и възхищение.
	– Загубих облога, чичо Лазаре. Отивам си и няма да ти додявам повече.
	– Какъв облог? – попита Мостич.
	– Девойката искаше да стане от нашите, но не издържа на изпитанието. Карах я да държи меча ти, докато броя до десет, но тя и до пет не смогна… Не е за жени нашата работа, Кремено.
	Поруменяла като ябълка, Кремена се поклони за сбогом, но Мостич я повика обратно в стаята.
	– Не си прав, Лазаре, не си прав. Щом човек иска да ни помага, все ще се намери работа за него, пък бил той воин или мома. Така ли е, девойко?
	– Ама аз – без сама да разбира защо, Кремена започна да възразява, сякаш не разбираше, че намери подкрепа у Мостича.
	– Онзи ден говорихме с Черноризец Храбър – продължи боецът, – че часът вече настава, а ние още си нямаме пряпорец. Как ще поведем людете, като нямаме пряпорец? С конските опашки на Расате ли? Та тъй казваше Черноризец Храбър: „Някоя чиста и непорочна девойка трябва да направи пряпореца. Със сърма върху свила трябва да го извезе, та отдалеч да се вижда.“ Е, кажи, Кремено, можеш ли ти да го измайсториш?
	От радост Кремена не можеше да отвори уста, но Лазар отново отвърна вместо нея:
	– Може ами, как да не може! По-добра везбарка от нея няма в цялото княжество.
	– На зелена свила един сребърен лъв – обясняваше Мостич. – Това ще е нашият пряпорец. Знаеш ли как да извезеш лъва, Кремено?
	Наяве и насън, Кремена хиляди пъти бе виждала разярения лъв, който красеше гърдите на Черноризец Храбър. Затова отговори високо и ясно:
	– Знам. Ще го направя.
***
	Никой не разбираше по-добре от Окорсис онова, което ставаше в Плиска. От разгулен живот и излишества той бе преждевременно грохнал, но бе надарен с острото обоняние на хрътка, с което долавяше нещата много по-ясно от господаря си или боритаркана. За него катастрофата беше неизбежна – въпреки суровостта на хана и жестокостта на Хорациус Барка, народът – тази невзрачна сган, която живелият в изтънчено охолство Окорсис открито ненавиждаше, се бе превърнал в тайна и мощна войска, която някой ден щеше да въстане и да помете всичко пред себе си. Наистина той понякога се заразяваше от самоувереността на хан Расате и започваше да вярва, че всичко още не е загубено и че верните на хана воини биха могли да сразят един бунт на простолюдието, но дори и в такива моменти той не беше напълно спокоен – бунтът е кръвопролитие, а ичиргу-боилът никак не бе склонен да рискува живота си. Той бе себелюбив, мислеше единствено за собственото си благополучие и затова си казваше, че ако падне жертва на бунта, за него не ще бъде никаква утеха вероятната или възможна победа на Расате. Окорсис се страхуваше за живота си и този първичен страх превръщаше дните му в един непрекъснат кошмар. Той се съмняваше във всичко и всички – караше слугите да опитват пред него гозбите му, защото се страхуваше да не бъде отровен, разравяше вечер завивките в леглото си, защото си бе втълпил, че те ще скрият змия, ходеше денем с телохранители, а нощем поставяше възглавници в леглото си, пък сам спеше свит като просяк в някое ъгълче. Макар че бе велик боил, той не бе участвал в нито едно сражение през живота си, а с удоволствие бе предоставял възможността да се умре за отечеството на другите. И сега, когато за пръв път бе заплашен от насилствена смърт, той се превърна в жив труп – косата му побеля, ръцете му трепереха, не можеше вече нито да яде, нито да спи. Много пъти вечер, когато се връщаше с размътена глава от пиршествата в двореца, той бе кроил хиляди планове, „за да излезе сух от водата“, както гласеше основното правило на живота му. Понякога възбуденото му от виното въображение раждаше съвсем фантастични идеи – веднъж искаше да тури отрова във водата и да предупреди само най-верните привърженици на хана, та всички други да измрат и да ги освободят от заплахата, друг път мислеше да прободе с нож в гърба хана, за да спечели благоволението на бунтовниците. Но щом изтрезнееше, той виждаше нелепостта на тези мисли и отново изпадаше във властта на черното си униние. 	След безкрайни размисли най-после той намери единствения изход и една привечер сам, без пазачите си, отиде в дома на Есхач. Той бе решил да се спаси и цената на спасението му щеше да бъде самоунижението. Почука. Отвори му едно чипоносо и къдрокосо момче, което веднага го позна и го изгледа подигравателно.
	„Ето – помисли Окорсис, – дори и за този хлапак аз не съм ичиргу-боилът, а един пропаднал и осъден човек, чиято песен е изпята. Преди една година то би треперило като шумка пред мене, а днес ме гледа нахално и дръзко, като че завися от неговото благоволение“.
	– Тук ли е боилът Есхач? – запита той гласно.
	– Тук е – отговори Марко, защото чипоносото момче бе именно той.
	– Заведи ме при него – прекрачи Окорсис, но Марко остана препречен на вратата и го принуди да отстъпи.
	– Почакай тук – отсече хлапакът. – Първо ще попитам дали великият боил ще изволи да те види и изслуша. Как се казваш?
	Окорсис трябваше да преглътне и тази обида – той, ичиргу-боилът, да стои като божек пред вратата и да чака благоволението на човек, който доскоро бе смятан за низвергнат. Затова той се опита да вложи много достолепие в отговора, който – велможата бе убеден в това – съвсем не бе нужен на момчето:
	– Кажи на Есхач, че е дошъл ичиргу-боилът Окорсис.
	– Добре – заключи Марко с тон, който показваше, че това име и титлата не му правеха никакво впечатление. После хлопна портата пред носа на благородника. Не мина много време и сам Есхач дойде да посрещне високия си гост. В държанието на стария боил нямаше никакво предизвикателство или учудване, сякаш за него беше съвсем естествено да бъде посетен от един от заместниците на хана. Въпреки болезнената си мнителност Окорсис трябваше в себе си да признае, че в Есхач имаше някакво естествено, вродено благородство, съчетано с простота на воин, и че нямаше нищо чудно в това, дето беше признат любимец на войската. Настаниха се на меките миндери по чардака на къщата, размениха обичайните приветствия и с прямотата на войник Есхач запита направо:
	– Е, какво те води при мене, Окорсис?
	Обмисляйки разговора си с боила, Окорсис бе смятал да подхване нещата отдалече, със заобикалки, да спечели първо разположението на стария Есхач и едва тогава да достигне до главното. Но този воин не бе свикнал да говори с дворцовата изтънченост на ичиргу-боила и с прекия си въпрос го принуждаваше да изостави първоначалния си план.
	– Есхач, ти не ме броиш между най-близките си приятели, нали?
	– Нима, според тебе, би трябвало да те броя?
	– Всичко е от времената, Есхач. Ако не бяха такива времената, между нас би имало най-сърдечна дружба. Ние и двамата сме синове на славни предци, които винаги са били заедно, в победи и поражения. Защото аз съм от рода Чакарар, който не е нито по-млад, нито по-малко славен от Кувиар, твоя род. В миналото много пъти е имало и родство между Вашите и моите люде.
	– Това ли дойде да ми кажеш, Окорсис? – за втори път Есхач не позволи да бъде отклонен разговорът.
	– Това и друго нещо. Всъщност ти не би трябвало да ме смяташ за враг. Честно слово, без ти да знаеш, аз съм ти направил не една услуга. Ако не те пазех, ти надали би останал жив досега… Така е и със стария княз. Четох приглашението му още в деня, когато го написа. Е, какво щеше да стане, ако кажех и за него на Владимира?
	– Съмнителни са благодеянията, за които сам благодетелят напомня.
	– Сега ще разбереш, че казвам истината. Дошъл съм да ти предложа още една услуга, за която може би ще рискувам кожата си. – Окорсис почака да провери действието на думите си, но другият не изрази нищо, нито недоверие, нито нетърпение. – Есхач, да говорим честно. Ти си човек на Черноризец Храбър, нали?
	Нито един мускул не трепна по слабото бръснато лице на Есхач. Въпреки необикновеността на въпроса то оставаше безизразно и студено. За Окорсис това самообладание беше нова, непозната черта от характера на Есхач и сега той разбра защо някога княз Борис го предпочиташе за най-трудните пратеничества при другите владетели.
	– Кое те кара да мислиш така? – запита безстрастно Есхач в отговор.
	– Много неща. Нима ти ще го отречеш?
	Старият воин не отговори веднага. С присвити очи той наблюдаваше събеседника си, сякаш се мъчеше да проникне в душата му. Същевременно той бързо преценяваше какво трябва да каже, за да не се изложи на опасност, а и да не пресече излиянията на Окорсис.
	– Не съм на твоето мнение – рече той предпазливо, – но да предположим, че е така.
	„Стара лисица – помисли си ичиргу-боилът с яд и възхищение. – Не ще е лека борбата срещу него. Благоразумен е като заек, а има зъби на вълк.“
	– За тебе предположение, за мене – сигурност. Но да не спорим сега за това. Слушай, Есхач. Аз знам какво иска вашият Черноризец Храбър. Но кокалът е много голям за неговата уста. Каквото и да мислите, князът – за да не предизвика раздразнението на боила, Окорсис бе решил да избягва да нарича Владимира хан – е още много силен и борбата срещу него не ще прилича на игра с ашици.
	– Един княз трябва да бъде силен – неопределено отвърна Есхач. – Това е негово право и негово задължение.
	– Но борбата ще бъде лесно спечелена, ако един от най-близките му люде премине на страната на Черноризеца.
	– Например ичиргу-боилът? – подхвърли Есхач.
	– Например ичиргу-боилът – потвърди Окорсис, без да мигне. В живота си той бе извършил толкова подлости, че една повече или по-малко нямаше никакво значение за него.
	– И, разбира се, след това ичиргу-боилът ще си остане ичиргу-боил?
	– Да, ако новият княз ще има нужда от неговите знания и опит. Ако не – ще бъде оставен на спокойствие. Това е малка цена за такава услуга.
	Есхач се облегна на възглавниците си и скръсти ръце. Най-после той бе разбрал целта на посещението, а това беше главното. Останалото щеше да бъде вече много по-лесно. Боилът мълча продължително, отдаден на мислите си.
	– Ще ти разкажа една приказка, Окорсис – рече най-сетне. – В къщата на един добър стопанин живеел хитър плъх. Той познавал всички капани и умело ги избягвал, а налитал на най-добрите храни на стопанина. Като не успял да улови плъха, стопанинът решил да обърне с добро – да се сдружи с животното, да го храни, а то да го пази от другите хищници. Така и станало. Те сключили договор и отначало всичко започнало добре. Доволен бил плъхът, доволен бил стопанинът. Но после плъхът си взел жена, народили му се и плъхчета. И стопанинът трябвало да не ги закача, защото те били все поколение на стария плъх. Какво станало накрая? Плъховете толкова се умножили, че изяли всичките храни на стопанина, подгризали дори и основите на къщата му и един ден тя рухнала върху главата му. Това е приказката.
	– Не я разбрах. Какво искаш да кажеш с нея?
	– Че онзи, който се сдружава с плъхове, рано или късно става тяхна жертва.
	– Нима наричаш плъх мене, Окорсис, от рода Чакарар?
	– Нали знаеш какво разправят моряците, Окорсис? Не? Те казват, че когато корабът започне да потъва, първо побягват плъховете.
	Ичиргу-боилът прехапа устни. Плесницата беше толкова оглушителна, че дори той, закоравелият в подлостите Окорсис от рода Чакарар, се почувства обруган и оплют. Но страхът от смъртта беше по-силен от гордостта му и той каза хрипливо:
	– Все пак ти би направил добре да поговориш с Черноризец Храбър. Може би той ще е 
по-умен от своите пророци.
	Есхач се усмихна с престорено състрадание. Сега, когато конците на играта бяха преминали в неговите ръце, той отлично знаеше как да ги тегли.
	– Ти забравяш, че моите връзки с Черноризец Храбър са само предположение. Казах ти го още в началото. Всъщност те не съществуват.
	Окорсис се изправи. Лицето му бе пребледняло като на смъртник.
	– Сбогом, Есхач. Дано бъдещето да не покаже, че си се лъгал.
	– Бъди спокоен. Аз не се излъгах дори и тогава, когато беше много лесно да спечеля благоволение, ако подобно на пес лочех от паницата на... Как му викате? Расате.
	Гостът си тръгна. Фалшивата му самоувереност, с която беше дошъл, бе изчезнала и сега бе превил гръб под тежестта на своята орис. Есхач го изпрати до дворната врата.
	– Ще ти кажа още две думи, Окорсис – рече на вратата старият боил. – Плъхът е силен, когато постъпва като плъх. А добрият плъх знае да бяга, преди корабът да е потънал напълно.
	Със сведена глава вървеше към дома си ичиргу-боилът. Рояк мисли жужеше в мозъка му. „Плъхът е силен, когато постъпва като плъх.“ Колко прав беше старият Есхач, дявол да го вземе! Да, Окорсис беше плъх и за пръв път през дългия си живот на човешки плъх той го признаваше честно пред себе си. Но Есхач беше казал: „Добрият плъх знае да бяга преди потъването на кораба…“ А корабът на Расате и Хорациус Барка потъваше, потъваше безвъзвратно и Окорсис чувстваше с цялото си същество, че никоя земна сила не можеше да го задържи още дълго на повърхността. Корабът потъваше. Какво още чакаше той, плъхът Окорсис? Спасение имаше и той не беше човекът, който да не се възползва от него. Същата нощ Окорсис избяга от Плиска. С него бяха само един верен телохранител и два коня, натоварени със злато и скъпоценности.
***
	– Избягал е! – крещеше Владимир, обзет от гняв. – Избягал е! Помислил е, че ние сме пред удавяне и е побързал да се измете. Долна, лъжлива твар!… И това писмо – и то е открай докрай лъжливо, също като душата му.
	Князът крачеше из просторната престолна зала, ръкомахаше, а гласът му отекваше в мраморната облицовка на стените. Цок и Хорациус Барка го следяха с поглед, но мълчаха, защото знаеха, че гневът на Владимир беше страшен и страшна беда очакваше онзи, върху чиято глава се изсипеше.
	– Тръгнал си да гониш таласъмите на Плиска – продължаваше да фучи Владимир, като се обръщаше сега към боритаркана. – Глупости! Такива като Окорсис са най-опасни за престола ми. Те въртят опашка, ближат ръката ми, а са готови да обърнат гръб в същия миг, в който се промени вятърът. Ето от такива люде идва истинската опасност!
	Хорациус се наведе, вдигна захвърленото от хана писмо и го прочете още веднъж гласно:
	– „Светли господарю, най-велик от владетелите. Прости ми, че трябва да замина, без да ти се обадя. Тази нощ пристигна бърз пратеник от Велбъжд, който ме извести за страшни бедствия в имението ми – придошли реки, мор погазил добитъка, а людете ми се разбунтували. Реших веднага да отида, преди да съм се разорил съвсем. Прощавай! Пожелавам ти крепко здраве и спокоен живот. Твой верен слуга. Окорсис.“
	– Бедствия, вятър! Единственото бедствие е за мене, че съм вярвал на хора като Окорсис. Какво казват стражите, Хорациус, идвал ли е тази нощ човек откъм запад?
	– Не, господарю. Това е заблуда. Окорсис нарочно ти е писал за Велбъжд, за да го гоним към запад, докато той бяга към морето на изток. Селяни от далечни села, които от тъмни зори са тръгнали към Плиска, разказваха, че са видели ичиргу-боила да препуска презглава към Варна. Ще заповядаш ли да го преследваме?
	– Не, късно е. Той вече сигурно плува към далечна Скития или към Византия, рая на всички предатели.
	Верен на себе си, Цок побърза да предложи един глупав план:
	– Все пак аз казвам да заколим някой нехранимайко, да обезобразим лицето му и да пуснем мълва, че това е ичиргу-боилът Окорсис. Така ще покажем на всички, че имаме достатъчно сили да смажем предателите.
	– Или пък ще станем още веднъж жертва в устата на шегобийците.
	Владимир седна на престола, облегна се и затвори уморено очи. Всичко, всичко се рушеше около него. Цялата величествена сграда, която той бе наследил от баща си и която мечтаеше още повече да разшири и издигне, сега се разпадаше къс по къс, стена по стена. Един човек с черни дрехи и маска на лицето бе донесъл заразата и тя бързо бе обхванала града, който от две столетия бе непревземаема твърдина на българските ханове. И само градът ли? О, ако заразата беше само в Плиска, Владимир щеше да съумее да я изреже, да я изгори с нажежено желязо, пък дори и с цената на стотици живота. Ръката му все още бе достатъчно твърда, за да извърши това сурово, но целебно прочистване. Не, заразата бе възникнала тук, в престолния град, но бързо бе прелетяла по четирите краища на огромното княжество, разпростряно между Синьо море и Черно, между Карпатите и Беласица. Владимир знаеше: тя пъплеше с лъжесмирените стъпки на монаси и проповедници, които кръщаваха в името на Христа и дръзваха с висок глас от амвоните да анатемосват него, господаря и самодържеца на българи и славяни; тя се ширеше чрез словото на разни просветители, които говореха по-малко за писмената на Кирилицата, отколкото за подмолната бран на враговете му в Плиска; разнасяха я преоблечени в дрипи верни люде на Черноризеца; външните боили, изпълнени с ревност към новата вяра или само останали предани на Бориса, открито насъскваха хората си срещу престола и стягаха бранници и оръжие. Всичко, всичко знаеше Владимир. Всичко виждаше и всичко чуваше. Страшният Климент гърмеше в Охрид и гръмотевичният му глас сипеше огън и жупел върху старата вяра и господаря, привързваше людете към Бориса и кръста. Плъвдивските славяни прогониха боила си, защото той бе послушал повелята на хана и бе върнал първенците им, удостоени с различни милости и права от Бориса, в старите им колиби. Комитът на Средец, уж раболепно превивал гръб в Плиска, начаса се отрече от думите си, щом портата на неговата твърдина се затвори зад гърба му. Боилите в Браничево и Никопол дръзнаха да изпъдят с тояги и кучета ханските люде, дошли да приберат даждиите. „Да дойде сам вашият хан – бяха казвали те, докато ги налагаха по гърбините, – и него така ще посрещнем“. Знаеше, а нищо не можеше да направи, с нищо да противостои. Та кой щеше да се уплаши от думите на един хан, който тук, в престолния си град, бе обкръжен от врагове и се държеше свит и притеснен като при обсада? Какво можеше да стори? И с кого? Повечето боили и багаини усещаха накъде клони везната и под различни предлози се отстраняваха от него и от престола. Кой остана още? Сондоке увисна на въжето. Заешкото сърце на Паган се пръсна от страх. Двуличникът Окорсис избяга. На кого още можеше да има доверие? Владимир поотвори очи и през мигли изгледа двамата си служители. Слугите бяха несигурни. Но и тези, Хорациус и Цок, бяха ли по-сигурни от слугите? Можеше ли да повери спокойно живота си в техните ръце? На червендалестия дебел Цок още можеше да се разчита. Не поради сходство на мислите, не. В Цок изобщо нямаше мисли. Кавханът притежаваше само безпримерна лакомия, превърнала цялото богатство на дедите му в месо и вино. Иначе нямаше нищо – беше гол като тояга и на това се дължеше верността му. Защото за него нямаше друг изход – верността му беше заплащана с много злато и с непрекъснати пиршества, без които Цок не можеше да живее. Но кавханът беше глупак, кръгъл и неповторим глупак, който нито веднъж дори случайно не бе измислил нищо умно. За какво можеше да се разчита на един глупак? Дори и да имаше добро желание, Цок бе неспособен за действие – каквото и да предприемеше, беше предварително осъдено на неуспех. За кавхан той бе удобен – едно чучело, което да се разправя с чуждите пратеници и да устройва гощавките, докато цялата му власт почива в десницата на хана-самодържец. Но за действия? Владимир премести очи върху боритаркана, който сега стоеше неподвижен, облегнал ръце на дръжката на меча си. Хорациус Барка? Верен ли му беше този странен чужденец? Всъщност кой беше той? Откъде бе дошъл? Какво търсеше тук? Непроницаем мрак обгръщаше всичко, свързано с личността на боритаркана. Човек без вяра и род, със златни шпори на рицар и с хищност на рис, с ръка на воин и с помисли на наемен убиец, Хорациус Барка беше истинска загадка на загадките. Верен? Не, такъв човек не можеше да бъде верен. По същия начин, по който изостави краля Арнулф и рицаря Хуго фон Бернхайм, той можеше да изостави и него, хана Расате, стига да намери човек, който да пусне повече злато в шепите му. Способен? Може би, но неговата способност се проявяваше само срещу дребни овчици, а беше безсилна срещу хитър вълк като Черноризец Храбър. Но Хорациус имаше едно безспорно качество – беше смел. Неведнъж Владимир се бе запитвал дали именно на тази смелост не се дължеше ненакърнената досега привързаност на боритаркана към него. Как ли би постъпил той, ако не смяташе омразния Черноризец Храбър за свой личен враг? Дали все още би споделял грижите на хана или вече отдавна би намерил по-спокойна служба при друг владетел? И друго се питаше в този час Владимир – кой беше за предпочитане между двамата? Глупавата вярност на Цок или невярната, преследваща само лични облаги храброст на Хорациус Барка? Ако Плиска бе предишната весела и безметежна престолнина, той безспорно би предпочел кавхана. Но сега, когато вилнееше неуловимият дух на бунта? Да даде ли неограничени права на боритаркана, за да се справи с бунтовниците? Ами ако той после обърне оръжието срещу самия него? Мислите му бяха прекъснати от гласа на Хорациус:
	– Господарю, има още едно нещо, което не знаеш.
	– Говори – рече твърдо Владимир, който от всичко най-много се боеше да не издаде своята слабост пред людете си.
	– „Езици“ ми донесоха, че снощи ичиргу-боилът е бил на гости при Есхач. Никой не знае какво са говорили, но след този разговор Окорсис реши да изчезне.
	– Есхач? – замислено запита Владимир. – Между Есхач и Окорсис никога не е имало особена дружба.
	– Така или иначе, снощи са били заедно.
	„Какво става в Плиска? – за хиляден път се запита ханът. – Всички ли тъмни сили са се сдружили срещу мене? Кое е това нещо, което успя да събере под един покрив така различни хора като Есхач и Окорсис?“
	– Е, какво ще правим сега? – каза той гласно.
	– Нека първо аз да запитам нещо, господарю – рече вместо отговор Хорациус. Той очевидно бе мислил върху случката и сега искаше да провери заключенията си. – Защо трябваше досега да пазиш и покровителствуваш този Есхач?
	– Аз съм покровителствал Есхач? – искрено се учуди ханът. – Кое те кара да мислиш така?
	– Това, че той е още жив. Всеки друг на негово място отдавна би се преселил при дедите си – той поддържа връзки с твоя баща Борис, който съвсем не е между доброжелателите ти; – към тебе се държи дръзко и предизвикателно; даде подслон на явния подстрекател Наум; дъщеря му, а може би и не само дъщеря му се среща с Черноризец Храбър; вчера разговаря с ичиргу-боила и той изчезва още същата нощ. Да изреждам ли повече? От това, което казах, не личи ли, че Есхач, дори и да не е ламята, то положително е една от главите й? А щом тази глава още не е отсечена, значи, че ти, господарю, си я закрилял.
	– Есхач е идол на войската – без да ще, се заоправдава Владимир. – Посегнем ли на него, войската ще се обърне срещу нас.
	– А така го оставяме да беснее и да заразява и други със своя бяс. Преди малко ти питаше какво да правим. Ето моето мнение – първо Есхач – Хорациус направи движение, като че ли преряза гърлото на някого, – после на всички като него.
	Защо Владимир се чувстваше така уморен? Какво бе станало с него? Само допреди няколко месеца той решаваше бързо, без колебание, с царствена твърдост на самодържец, а сега бе нерешителен, мек и неуверен. Всяко предложение му се струваше съмнително по стойност, а сам бе неспособен да даде по-добро.
	– Как смяташ да стане това? – запита той.
	– Ще го извикаме довечера, за да го разпитаме за разговора му с Окорсис. Ще го пуснем да си отиде сам, без свидетели. Останалото ще направя аз. Хорациус забеляза, че Владимир продължава да се колебае, и побърза да добави заплашително:
	– Това е последното средство, господарю. Не се ли възползваме от него?
	– Добре – отпуснато реши ханът. Но той си спомни одевешните си мисли за себичната храброст на Хорациус и глупавата вярност на Цок и прибави: – Но с тебе ще дойде и кавханът.
	Боритарканът трепна. За пръв път към него се изказваше подобно недоверие.
	– Кавханът? Нима вече нямаш вяра в мене, господарю?
	– Не е въпрос за недоверие, а за сигурност – бързо отговори Владимир и веднага съжали за думите си – нелепо беше да се каже, че в сражение Цок може да бъде с нещо полезен на човек като Хорациус. Затова завърши: – Сега ме оставете сам. Да видим какво ще направите довечера.
	Силни удари по вратата разбудиха стария Есхач. Той скочи, грабна меча и както беше по долни дрехи, изскочи навън. На чардака се сблъска с Наума.
	– Кой тропа? – високо попита боилът.
	– Стражи на хана. Търсим великия боил Есхач.
	– Аз съм. Какво има?
	– Ханът те вика, боиле. Изпрати ни да те придружим.
	Есхач се замисли. Това твърде приличаше на клопка, но същевременно беше невъзможно да не се подчини.
	– Почакайте малко – извика той пак в тъмнината. – Ще се облека и ще дойда. – После се обърна към Наума: – Трябва да отида, Науме. Тази работа не ми мирише на добро, но няма как да откажа. Пък ако се случи нещо…
	Той облече кафявия кафтан с лисичите кожички, нахлупи самурения калпак, препаса меча и излезе. Тримата стражи, които бяха дошли за него, му се поклониха и тръгнаха на три крачки след него. Есхач беше нащрек. Вървеше по средата на улицата, оглеждаше се на пресечките, а ръката му не слизаше от дръжката на меча. Но нищо не се случи.
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