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СЪОБЩЕНИЕ ОТ АСОЦИАЦИЯТА НА НЕВИЖДАЩИТЕ 
ЕСПЕРАНТИСТИ В БЪЛГАРИЯ

� Скъпи съидейници,
� Управителният съвет на Асоциацията на невиждащите есперантисти в 
България ви уведомява, че тазгодишната традиционна Национална среща на 
невиждащите есперантисти в България ще се проведе от 26 до 28 август в 
почивната база на ССБ - хотел "Хоризонт“, град Обзор. Таксата за участие е 64 
лв. и включва: две закуски, два обяда, две вечери и две нощувки. Нашето 
пребиваване ще започне на 26 август (петък) с вечеря и ще завърши на 28 август 
(неделя) с обяд. Осигурен е безплатен транспорт от Варна до Обзор и обратно.
� Заявки ще се приемат до 30 юли. За повече информация се обръщайте към 
председателя на АНЕБ – Димо Димов, на телефон: 0893 42 95 43.

СЪОБЩЕНИЕ ПО СЛУЧАЙ ГОДИШНИНАТА ОТ 
РОЖДЕНИЕТО НА ХЕЛЪН КЕЛЪР

На 27.06. се навършиха 136 години от рождението на Хелън Келър.
Нека си припомним нейната мъдрост, чрез безсмъртните й думи:

 
„Най-добрите и красиви неща на света 
не могат да бъдат видяни, нито 
докоснати… те се усещат в сърцето.“

„Безопасността е най-вече суеверие. 
Тя не съществува в природата...“ 

„Животът е или дръзко приключение, 
или нищо.“

“Независимо колко глупав и 
посредствен, или колко мъдър е един 
човек, той чувства, че щастието е 
негово неоспоримо право.“

„Животът е последователност от уроци, 
които трябва да се изживеят, за да бъдат разбрани.“

„Никога песимист не е разкривал тайните на звездите, не е пътувал до 
неоткрити земи, нито е откривал ново пространство пред човешкия дух.“

27 юни 1880 - 1 юни 1968 г.
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ХАБЕН ГИРМА – ПЪРВИЯТ СЛЯПО-ГЛУХ ПРАВИСТ,  

ЗАВЪРШИЛ ХАРВАРД  
 

 Хабен Гирма е родена в Еритрея1. Има брат, шест години по-голям от нея, който също е 

сляпо-глух. В Еритрея има училища за глухи и училища за слепи, но не и за сляпо-глухи. По вре-

мето, когато Гирма е родена (1988 г.) майка й емигрира от Еритрея в САЩ. А в щата Калифорния 

сляпо-глухото момиче има пълни права на обучение. Наред с всички останали предмети, тя е 

учила по един час брайл в масово училище в град Оукланд. Мечтите на Гирма били големи и тя 

винаги е работила много по-усърдно от другите хора, за да ги превърне в реалност.  

 Наскоро Гирма стана първият сляпо-глух човек завършил право в Харвард. Тя не се е спря-

ла дотук и е работила здраво, за да достигне друга своя голяма цел, въпреки нейните увреждания. 

Днес младата дама е независим адвокат по въпросите за достъпността и приобщаването на хората 

с увреждания.  

 На Световната конференция на разработчиците2 2016 в Сан Франциско, Калифорния, на ко-

ято всички присъстващи разработчици са заплатили по 1599 долара за билет, който им дава въз-

можност да се срещнат с над хиляда инженери, представляващи компанията, както и да присъст-

ват на организираните от тях практически демонстрации, Гирма говори за достъпността при ра-

ботата с различни устройства. Тя акцентира върху това, че произвеждането на достъпни продук-

ти се отразява благоприятно не само на потребителите с увреждания, но също така на разработ-

чиците, а в много случаи и на всички техни ползватели. Също така обръща внимание на това, че 

вместо преодоляване, достъпният дизайн би трябвало да се фокусира върху премахването на ба-

риерите, наложени от обществото. Хабен припомня, че преди десетилетия на Хелън Келър е бил 

отказан достъп до Харвард, защото е била жена. Също така е била спряна от нейното семейство 

да се омъжи за човека, когото обича. И в двата случая, Келър е възпрепятствана от тиранично 

натрапени бариери, издигнати от хората около нея. 

 Гирма профилира работата на Епъл в правенето на техните продукти достъпни чрез премах-

ване на бариерите. Например: екранен четец за тези, които не виждат дисплея; функция за дина-

мично писане, подпомагаща потребителите с увредено зрение; субтитри във видеоклиповете за 

достъпност на глухите потребители; помощни устройства, които показват информацията като 

дигитален брайл.   

 Целта, която си е поставила е свят, в който всички приложения са достъпни. Като пример тя 

разказва случка от личния си живот, когато е пътувала до Китай и е открила непознат обект в хо-

телската си стая, който изглеждал като плод. Вместо да го опита, тя го е снимала и изпратила на 

1Еритрея е държава в Източна Африка, основана през 1993 г. след отделяне от Етиопия  
2Организирана от Епъл – американска мултинационална корпорация за производство и продажба 
на потребителска електроника, компютърен софтуер и персонални компютри  
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приятел, който идентифицирал обекта като питая1. Гирма обръща внимание, че е можела да нап-

рави това, защото приложението за камера е било достъпно. Извън контекста на тази случка все-

ки би приел, че сляп човек няма нужда от достъп до приложението камера. Съответно субтитрите 

във видеоклиповете помагат на глухите потребители. Тя отбелязва, че всички видеоклипове нап-

равени от разработчиците на Епъл са с надписи. Те служат като отправна точка и всеки може да 

ги използва, за да намери конкретни коментари по даден въпрос или да прескочи до определен 

момент във видеото, където той се обсъжда.       

  Хабен разказва историите на още две технологии. Първата е свързана с развитието на пи-

шещата машина, дължащо се на мотивацията на мъж, който е искал незрящата му жена да пише 

писмата си самостоятелно. Днес идеята да пишеш чрез докосване е от полза на всички ни. А вто-

рата, описва работата на Винт Сърф, който днес се смята за един от бащите на интернет и е раз-

работил начин за дистанционна комуникация с глухата си съпруга. Тогава той създава най-

ранната версия на имейл протоколите2, за да направи възможно изпращането на невербални съ-

общения. Електронните пощи и съобщенията днес са от полза за всички ни.  

 Гирма също така налага нов начин на мислене относно достъпността и комуникациите чрез  

приложение за смарт часовници3 на Епъл, което използва сложни вибрационни сигнали. „Кожата 

е най-големия ни орган, но ние едва сега започваме да изучаваме възможностите за възприемане 

посредством докосване“, казва тя.  

 Епъл извършва дългосрочна работа в превръщането на продуктите и софтуера им в достъп-

ни. Резултатът е множество награди от застъпниците на правата на хората с увреждания.      

1 Питахая или драконов плод се среща предимно в Югоизточна Азия и Южна Америка 
2 Система от стандартни правила за обмяната на информация между различни устройства свърза-
ни в обща мрежа. 
3 Часовници с широк спектър от функции. Някои от тях могат да се ползват и като телефон. 

Източници: www.appleinsider.com; www.heshling.com; www.imagazin.bg  
Превод: Деян Славов и Анна Ройдева 

Гирма разговаря с президента Обама чрез 
дигитално устройство с брайлов дисплей  

Гирма в кабинета си на действащ адвокат  
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ДИМИТЪР ГРУДЕВ ПАК ЛАУРЕАТ В КУБРАТ!!! 
 

ЗНАЯ ГО ОТ ТВЪРДЕ МЛАД,  

ЗА КОЕТО НОСЯ ГРЯХ: 

„ВМЕСТО ДА УМРЕМ ОТ ГЛАД,  

НЕКА ДА УМРЕМ ОТ СМЯХ” 
 

 Това е мотото на Националния конкурс за хумор и сатира в Кубрат. Димитър Атанасов, 

председател на клуб “Жарава” от учредяването му през 1988 г. досега, пояснява, че конкурсът се 

появява в нашата културна среда през 2007 г. по идея именно на същия клуб. Конкурсът има три 

раздела: “Карикатура”, “Разкази, стихотворения, фейлетони” и “Епиграми, афоризми и миниатю-

ри”. Още с появата си той отключва голям интерес в страната и до днес в него са участвали над 

1100 творци. В журито се открояват имена като Борис Арнаудов, Доньо Донев, Румен Леонидов, 

Митко Новков, Николай Пекарев, Данаил Константинов и др. Тазгодишното жури за пореден път 

се оглавява от журналиста на програма “Христо Ботев” на БНР Борис Арнаудов, и включва като 

членове: Румен Леонидов, Георги Василски и Николай Пекарев. Съорганизатори на Националния 

конкурс за хумор и сатира са Община Кубрат, БНР – програма „Христо Ботев”, Народно читали-

ще ”Св. Св. Кирил и Методий – 1891” и Клуб на хумориста „Жарава”.  

 Кубрат е 8-хиляден град, със смесено население от турци и българи, в съотношение почти 

едно към едно. Отстои на 35 км северно от Разград. Вероятно някои от читателите знаят, че Куб-

рат е родният град на изумителната певица Лили Иванова. Според Г-н Димитър Атанасов, освен 

конкурса за хумор и сатира, липите, другата, може би по-голяма забележителност на града е вече 

споменатата Лили Иванова. 

 Тържеството води изтъкнатият актьор Иван Петрушинов. Той обявява имената на призьори-

те и чете произведенията им.  

Паричните награди, придружени 

със съответни дипломи, връчва 

Борис Арнаудов. Понякога дори 

и кметът на Кубрат инж. Бюрхан 

Исмаилов изпълнява това свръх-

приятно задължение, най-често 

при щастливците от раздел 

“Карикатура”. А между презен-

тациите на лауреатите, на сцена-

та се изявяват художествени със-

тави и индивидуални изпълните-

 Димитър Грудев и Иван Петрушинов 
Снимка: Гален Иванов 
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ли от местното читалище ”Св. Св. Кирил и Методий – 1891”, което съвсем наскоро отпразнува 

своята 125-годишнина. 

 Без съмнение, получавайки поредица от награди през последното десетилетие, Димитър 

Грудев се утвърждава като един от най-големите български майстори на късия хумористичен раз-

каз. На Деветия национален конкурс за хумор и сатира Кубрат – 2016, проведен на 20 и 21 май, в 

раздела “Разкази, стихотворения и фейлетони”, той отново е лауреат. Макар и да е бронзово отли-

чие, позицията е много престижна, защото моят герой тук отново мери оригинална инвенция1 и 

творчески умения със своите събратя по перо от цялата страна. Пак в Кубрат, и в същия раздел, 

преди седем години високо компетентното жури без никакво колебание отрежда на Димитър Гру-

дев сребърната позиция. Миналата година пък в Каспичан, на международния конкурс 

“Майстори на шеговития къс разказ”, с творбата си “Щастливец” той напълно заслужено се оки-

чи със сребърното отличие.  

 През 2012 и 2013 г. в литературния проект “Пощенска кутия за приказки” (по зададена те-

ма) със свои творби Димитър Грудев попада веднъж в десетката и още веднъж безапелационно в 

тройката на баш майсторите за този жанр. Едно от журитата се оглавява от всеизвестния писател 

и политик Любен Дилов – Младши. Приказката “Полет в нощта” на Димитър Грудев се чете от 

популярната певица Мария Илиева. Идеята за проекта е на Гергана Торийска. Литературният 

проект стартира през 2010 г. Всеки месец любители на късия разказ изпращат писма по зададена 

тема. Десет от историите се селектират и прочитат на живо. С текст може да участва всеки, като 

единственото изискване към авторите е да се вместят в три страници. Избраните произведения се 

прочитат от популярни личности – журналисти, писатели, музиканти, артисти и др. От март 

2015 г. събитието се излъчва и на живо в сайта http://inlife.bg. Сред участниците като четци в 

„Пощенска кутия за приказки“ са Владо Пенев, Ненчо Балабанов, Кирил Врачански, Марта Вач-

кова, Георги Тошев и други. 

 Разбира се, Димитър Грудев пише също така талантливо и нехумористични къси разкази, но 

те сякаш досега не са бивали обект на високо престижни национални награди. Впрочем не съм 

никак прав! Разказът му “Анабиоза” бе отличен на Националния литературен конкурс през 2006 

г. в Пловдив, по случай 50-годишния юбилей на предприятието за слепи в този град. По голямата 

част от тези разкази са публикувани в списанията “Зари” и “Звук и светлина”, а шест-седем от тях 

са намерили място и в неговата втора книга, с малко причудливото заглавие “Светла вест”. 

 На следващите страници представяме невероятния текст, с който талантливият homo 

scribens2 от морската ни столица попада сред наградените в Кубрат. 

Ангел Сотиров  

1инвенция (от англ. invention) - фантазия, въображение   
2homo scribens (от лат.) - пишещ човек 



5 

ОЩЕ НЕЩО ЗА ДУМИТЕ 
(или за вредата от четене) 

 
 – Написах една филологоисторическа вметка с научна стойност – каза съвсем неочаквано 

Станчо Ангелов, след втората гроздова. 

 – К’во? Кккакво си написал, бат‘ Станчо? – заекна от изненада Дончо и се заоглежда безпо-

мощно, видимо притеснен за здравословното състояние на своя приятел. – Знаех си! Знаех си аз – 

помисли си той, – че това непрекъснато четене на тия пусти книги ще го повреди. Кой днес чете, 

бе аланкоолу? Защо не гледаш телевизия? Има толкова много сапунени сериали, толкова много 

шоута. Гледай ги! Псувай политиците и се разтоварвай! Светът е в криза: икономическа, полити-

ческа, идеологическа. Държавата се тресе, а бат‘ Станчо започнал да пише 

„филологоисторически вметки“! Боже, Господи! Ами ако продължи да чете тия пусти книги, той 

някой ден може да напише и стихотворението „На прощаване” или „Хаджи Димитър”. Боже, бо-

же, до къде я докара горкият човек! – Дончо понечи да се прекръсти, но строгият глас на Станчо 

Ангелов го измъкна от вцепенението. 

 – Не ме гледай така уплашено като теле, ами чуй какво съм написал. – Станчо Ангелов, как-

то си му е редът, отпи една голяма глътка от гроздовата, за да прочисти гърлото си, и зачете: – За 

думите. Филологоисторическа вметка от Станчо Ангелов. Напоследък, когато се говори за наша-

та история, през времето между четиринайсети и деветнайсети век включително, вместо думата 

„робство” се използва, с цел по-точно отразяване на историческата действителност, думата 

„присъствие” или „съжителство“. Като имам предвид прословутото българско гостоприемство, 

предлагам в бъдеще, вместо думата „присъствие” или „съжителство“, да се използва думата 

„гостуване”, а въпросният исторически период да се нарича „времето на голямото гостуване”, 

аналогично на придобилия гражданственост израз „голямата екскурзия”, свързан със събития от 

близката история. Надявам се, че настоящата научна вметка ще заинтригува не само филолозите 

и историците, но и политиците, за да няма никога повече нито „голямо гостуване“, нито „големи 

екскурзии“. 

 – Защо, бе бат’ Станчо, мислиш така? – попита Дончо, вече малко успокоен за здравето на 

своя приятел. 

 – Защото, Дончо, както знаем от историята, Търново е бил държан много време в безуспеш-

на обсада. Когато тези, които го обсаждали разбрали, че е безсмислено повече да стоят, и решили 

да си тръгнат, защото се признали за победени, нашите им отворили вратите и ги поканили да ги 

нахранят и напоят. Всички знаем колко благороден и гостоприемен е българинът! Така започнало 

„голямото гостуване”. Няколко пъти „гостите” искали да си тръгнат, ама нашите не ги пускали. 

„Айде още по едно да му ударим, комшу” викали те и мохабетът продължавал. Тогава ония се 
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изхитрили и почнали да пият вода, а нашите ракия. Накрая, когато нашите се напили, гостите се 

измъкнали и се прибрали най-после при своите кадъни. Анадънму?! Всичко това дядо Вазов го е 

описал в романа „Под игото”, в главата „Пиянството на един народ”. 

 – Добре де, бат’ Станчо, ами как ще ми обясниш това, което сме учили по история, че 

„гостите”, както им викаш ти, искали пари за изхабените си зъби. 

 – Ех, Дончо! – каза Станчо Ангелов. – Стоматологичните услуги винаги са били скъпи, а 

тогава не е имало здравна каса и затова чест за всеки домакин е било да помогне на госта си да си 

оправи зъбите. Макар че, ако питаш мен, има и друг начин за оправяне на зъби, ама нейсе – смиг-

на Станчо дяволито. Каквото било – било! Битият – бит, такованият – такован, както се казва. Се-

га да гледаме напред и да се извиним на тоя народ за причинените страдания, както американци-

те се извиниха на негрите за робството, защото комшиите скоро ще влезнат в Европейския съюз и 

може да ни съдят. Европейският съюз пък само това чака и пак ще ни санкционира. 

 – Защо, бе бат‘ Станчо, тоя Европейски съюз все нас санкционира? 

 – Това е друга тема, Дончо – отклони деликатно въпроса Станчо Ангелов. 

 

Димитър Грудев 

“ПЛОВДИВ ЧЕТЕ” 
 

 “Пловдив чете” – уникалният пловдивски фестивал, който украсява тепетата, се проведе от 

6 до 12 юни. Негови създатели са Божана Апостолова, Надя Фурнаджиева, Стою Вартоломеев и 

Емил Стоянов. Литературният фестивал е организиран от издателство „Жанет 45“, с партньорска-

та подкрепа на Министерство на културата, Община Пловдив, Народна библиотека „Иван Вазов“  

– Пловдив, Асоциация „Българска книга“. 

 На 10 юни от 14:30 ч. по покана на г-ца Петя Алексиева от Брайлова библиотека към Наци-

онално читалище на слепите „Луи Брайл 1928“ в гр. Пловдив, представители на НАСГБ се вклю-

чиха в „Пловдив чете 2016“. Ентусиазираните чет-

ци и слушатели заеха местата си в залата на Кул-

турния дом за незрящи. Петя Алексиева приветст-

ва участниците. Първа се представи Петя Белева – 

преподавател по български език и литература с 

поемата „Слънчогледи“ от Блага Димитрова. По-

ли Янева прочете на брайл красивата притча за 

приятелството и прошката “Пясък и камък”.   
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След нея се включи Блажо Никулич, който чете преведе-

ни от него разкази на сръбския автор Данило Киш.             

Стефка Стой-

чева прочете 

на брайл най-

емблематич-

ното стихотворениe на починалия преди 2 години 

Здравко Лекишев “Молитва” и първото посветено на 

нея от съпруга й “Подарък”.  

 Чаровната водеща Петя Алексиева направи музикална пау-

за като изпя очарователно „You Lost Me” на Кристина Агилера.  

 На масата за 

четене един след друг 

се представиха чет-

ците от НАСГБ. Пръв 

поведе групата г-н 

Димитър Парапанов с 

четене на брайл на 

стихотворението 

„Вяра“ от Димка Дамянова. Злати Златев продължи брайловото 

четмо. Забавните разкази „За моето родословно дърво“ и „Защо 

маймуните вече не стават хора“ от Димитър Грудев, прочетоха 

Живка Огнянова и Анна Ройдева, а залата се огласи от смях и аплодисменти.  

 Георги Генов прочете “В привечер есенна” от 

непрежалимата Величка Кърпарова и 

“Тийнейджърска песен” от Недялко Йорданов. 

 Петя Алексиева прочете на брайл стихотворени-

ето на Петя Дубарова “Да съм слънчево момиче” с 

пожелание за слънце, любов и повече усмивки, защо-

то тя – усмивката се усеща. Водещата закри събитие-

то със свое изпълнение на песента с лятно, латино 

настроение "Дай ми ръка".  

 И така всички участници смело и отговорно четохме за „Пловдив чете 2016“. 

 
За вас разказаха и снимаха: 

Живка Огнянова и Анна Ройдева 
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ТРУДНО ЛИ Е ДА СИ ЧОВЕК? 
 

Истинско предизвикателство пред човечеството е да искаш, но и да можеш да бъдеш чо-

век. На улицата, в парка, във входа на блока и къде ли още не, срещаме хора малки и големи. 

Всеки тръгнал по своя път, следвайки цели и мечти.   

Трудно ли е да бъдеш човек? Тези думи долових на един конкурс за брайлово писане и 

четене. Думите бяха изречени от дама, която убедително и властно повтаряше думите „добър чо-

век“. Ориентирайки се по гласа, леко доближих говорещата дама. Подадох ръка за запознанство, 

но се наложи нeколкократно да повторим имената си, което ме наведе на мисълта, че дамата има 

сериозни проблеми със слуха, като мен самата. Не знам защо, но мигновено ме обзе чувството, че 

насреща ми се намираше един истински и сърдечен човек. Разбира се, че макар и трудно, разго-

вора продължихме съвсем по приятелски. Наистина се оказа, че сме с еднаква съдба, а именно 

със сляпо-глухота. Това обаче не попречи да изясним определението за добрия човек. Няма да се 

впускам в подробности, ще кажа само, че срещу мен бе обаятелната Иванка Христова. Дългого-

дишният й стаж в многопрофилната болница на гр. Левски е развил способността й да иска, да 

може и да бъде човек с огромно сърце и широко скроена душа. Всеки пациент, който й се е дове-

рил като масажист, и до днес разказва за лечебните последици от сръчните й ръце.  

Днес нашата Иванка изцяло се е посветила на организационната работа. Тя е всеотдайна 

към всеки от нас. Неуморим защитник на правата, изпълняващ задълженията си безрезервно. 

След броени дни ТО-Плевен ще отпразнува 70-тия юбилей на нашата Ваня. 

Честит ти юбилей, Воеводо! 

Много години се сражаваш! 

Любимец си на всички ни, 

признание такова заслужаваш! 

На добър час! Раздавай се и нека 

с още много години да ни радваш. 

Любовта е твоята пътека… 

Звездите не умеят да залязват! 

Човек е богат със своята ЦЕЛ, 

богат е със своя собствен дял 

но не с това, което е взел, 

богат е с това което е ДАЛ! 

За своите буйно изживени години ти не тъжи, 

а още толкова напред с дух и устрем ПРОДЪЛЖИ! 

 В знак на признателност и уважение за теб, Ваня!! 
Величка Великова 
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ЗАЕДНО СМЕ В ПРАЗНИЦИТЕ 
 
 ТО на сляпо-глухите гр. Добрич се включи в редица инициативи през пролетните месеци, 

организирани от различни правителствени и неправителствени институции.  

 За пета поредна година пет от добричките поети се включихме в конкурса на радио „Христо 

Ботев” – „Зрящо сърце”. Не бяхме номинирани, но се радваме на отличилите се наши събратя –  

Веселина Стоилова и Димитър Грудев от ТО на сляпо-глухите гр. Варна.  

 Най-тържествено посрещнахме празника на българската писменост и култура – 24 май. Съв-

местно с НЧ „Йордан Йовков 1870” – Добрич и БЧК, с които работим по програма за превенция 

на възрастните хора, организирахме концерт с песни под надслов „Да посрещнем празника”. Гос-

ти бяха приятели от Дом за стари хора в с. Полковник Савово, община Тервел. Благодарение на 

Димитър Кънчев, който бе нашият фоторепортер, подредихме албум със снимки. Всички участ-

вахме със свои изпълнения, а в края му се извиха кръшни добруджански хора.  

 На 24-ти май излязохме на площада, за да наблюдаваме общоградското празнично шествие. 

Идеята бе да се порадваме на нашите деца и внуци – ученици и абитуриенти. Дългите редици с 

подрастващи, ни донесоха настроение, накараха ни да бъдем горди с техните успехи и весели ус-

мивки. Химнът на светите братя Кирил и Методий пееха не само участниците в празничното шес-

твие, а и цялото гражданство. Пожелахме “На добър път” на абитуриентите и весела ваканция на 

учениците. Уговорихме се всяка баба и дядо (членове на организацията) да се включим и на пър-

ви юни, за да проследим интересните инициативи, организирани по повод Деня на детето. Така, 

млади и стари, предприехме голяма разходка в градски парк Свети Георги. Включихме се в ате-

лиетата по рисуване, театрално майсторство, четене, надбягване с лодки. Упойвахме се от без-

мерното щастие на нашите внучета и се зарадвахме, че заедно успяхме да им подарим този кра-

сив, обогатен с незабравими мигове ден.  

 Връщайки се от парка, групата ни поднесе официално цветя пред паметника на Захари Сто-

янов, намиращ се пред Младежкия център в гр. Добрич. Планирахме този жест по повод Деня на 

Ботев и на всички загинали за свободата и независимостта на България. Ние възрастните, при-

помнихме на нашите внучета великото дело на националните герои, дали живота си за родината 

ни.     

 На 13-ти юни се отзовахме на покана – посмъртно честване 90 години от рождението на 

именития ни гражданин – актьорът Калчо Георгиев. Инициативата бе на неговата съпруга – акт-

рисата Ема Георгиева. Вечно ще го помним като актьор и сценарист.  

 Тази пролет е малко дъждовна, но ние добруджанци не се плашим от лошото време. Винаги 

се включваме в различни инициативи, щастливи от възможността да обогатим общата си култура 

и да покажем пред обществеността какво умеем да правим. 
Калинка Ковачева 
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ТРИ ВАЖНИ ДАТИ, ЧЕСТВАНИ В ЕДИН ДЕН 
 

На 01.06.2016 г. в ТО на НАСГБ в гр. Варна, Ганка Параскевова и Станчо Добрев организи-

раха честването на три бележити дати – 28 май тази година беше годишнината от основаването 

на ТО на НАСГБ – Варна, 1 юни – Денят на детето и 2 юни – Денят на Ботев. 

 Присъстваха 24 души. Председателят поздрави всички присъстващи, поясни повода за съ-

бирането ни и даде думата на Параскевова, която приветства всички колеги и приятели, като за-

почна с първата важна дата. 

 На 28 май се навършиха 18 години от основаването на ТО на НАСГБ гр. Варна. Това е един 

дълъг период от време, през който се свърши много работа по всички дейности. Председателят 

Станчо Добрев, който 16 години ръководи организацията, заедно с ръководството й се стреми да 

направи живота на членовете по-съдържателен и по-осмислен. Постигнати са много успехи и 

постижения. Въпреки че някои от членовете неоснователно създават задкулисни проблеми, всич-

ки ние работим с желание и се стремим да има добър психологически климат, разбирателство и 

взаимно уважение, защото само по този начин работата ни ще върви успешно. Организацията ни 

е и ще бъде във възход. Художествената самодейност се развива добре. Участваме  в фестивали и 

концерти. Тук, в Културния дом, се празнуват национални, народни и юбилейни празници. Ак-

тивни наши членове вземат участие в спортната дейност. От организацията се съдейства за лече-

ние и почивка на наши членове, по тяхно желание. Посещават се възрастни и болни хора по тех-

ните домове. В организацията се води интензивен и приятен живот. Стремим се да бъдем като 

едно семейство и да се уважаваме, да проявяваме разбиране и да ценим това, което се прави за 

всички членове. Само по този начин организацията ни ще има възход и ще достига високи пости-

жения! Нашата програма се откри с песента – „Една е моята родина". 

 Следващата дата – 1 юни – е Денят на детето. Децата са най-ценното богатство на всяка на-

ция. Като малки те са съкровища, а като големи те трябва да бъдат наши последователи, надежда 

и гордост. Те трябва да са бъдещите строители на България. Нека всички деца да са живи, здрави, 

весели и щастливи! 

Третата и най-забележителната дата – 2 юни – Денят на Ботев. Роден на 6 януари 1848 г. 

(нов стил) в гр. Калофер в семейството на Ботьо Петков, който е бил учител и просветител, и 

майка – Иванка Ботева, която е закърмила от малки децата си с прекрасните български народни 

песни, вдъхнала им обич и любов към народ и родина. Последовател и продължител на делото на 

Раковски и Левски, Ботев води бурен и неспокоен живот. Той не може да гледа как турчин бес-

нее над бащино му огнище и поема пътя на борбата, става революционер. На 2 юни се навършват 
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140 години от неговата и на четниците гибел. Техният подвиг и днес вълнува всяко българско 

сърце. За Ботев знаем, че с 200 млади юнаци, не може да победи многочисления враг. Той показа 

пред цяла България и пред света жертвоготовността си да умре за свободата на България – това е 

пример, как да се обича народ и родина. Поетът революционер, показа пътя на борбата – трябва 

да има единство и да се подготви организирана борба. Той защитава правото на българския на-

род на самосъзнание и на радикална борба. Геният на нашата нация, отдаде най-скъпото от себе 

си – живота си за България. Ще живее вечно в сърцата на признателните българи и като револю-

ционер и като поет, оставил най-прекрасните си стихотворения в световната литература. Негова-

та прекрасна поезия е призната и оценена в цял свят.  

В памет на Ботев, изпяхме част от песента “Хубава си моя горо". Станчо Добрев, на фона на 

известната на всички мелодия „Жив е той, жив е", рецитира стихотворението „Хаджи Димитър". 

Накрая завършихме с кратката, но много подходяща и тематична програма с най-вълнуващия и 

безсмъртен куплет: 

 Тоз, който падне в бой за свобода, 

 той не умира: него жалеят 

 земя и небо, звяр и природа 

 и певци песни за него пеят... 

 Поклон пред светлата памет на революционера, 

поета и гения на нашата нация! 

 След завършване на тържествената част, продъл-

жихме с песни, музика и спомени за наши велики герои. 

Нека никога не забравяме най-великите българи, отдали 

живота си за нашето добруване, за нашият по-хубав жи-

вот. А днес трябва да се замислим какво правим и какво 

се прави за народа и за държавата ни. 

 Председателят Добрев благодари на всички уважили тези важни дати и пожела здраве, жи-

вот и бъдещи приятни срещи. 

 В програмата участваха: Станчо Добрев, Ганка Параскевова, Цонка Трифонова, Елиза Ко-

чева, Младен Стоилов; музикален съпровод - Мария Стефанова. 

 
Ганка Параскевова 
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ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА  

НА ТО НА НАСГБ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО  

ЗА ПЕРИОДА 2015-2016 ГОДИНА 

 

 Измина още една година от създаването на нашата млада организация. Година изпълнена с 

много събития и преживявания, трудности и надежди, но смислени и ползотворни за организаци-

ята на сляпо-глухите от Велико Търново. 

 В момента нашето ТО наброява 10 членове. Болшинството е над средната възраст – 50 го-

дини. 

 Въпреки усилията на УС да издирва и привлича нови хора, за съжаление не отбелязваме 

големи резултати. Инвалидите с тежки увреждания се отнасят с недоверие и резервирано към об-

ществени организации. 

 Тук е мястото да благодарим на Общинското ръководство и конкретно на кмета на Велико 

Търново Даниел Панов за отзивчивостта и готовността да ни помогне за предоставяне на Клуб 

на инвалида, в който провеждаме сбирки всеки четвъртък; за легналите полицаи; за сигнализаци-

ята на светофарите; за безвъзмездния транспорт до Русе по случай Деня на белия бастун. Съв-

местно с ТСО на ССБ – Велико Търново и община Велико Търново, посетихме Беленския мост, 

построен от Колю Фичето; комплекса Скални църкви край село Иваново, единствения в Бълга-

рия действащ скален манастир „Св. Димитрий Басарбовски” и Екомузей с аквариум в град Русе. 

 Бихме искали да благодарим и на специалистите от "Социално подпомагане", които ни ра-

зясняват законодателната наредба и решават наболелите ни проблеми. За личните и социални 

асистенти, които проявяват търпение и работят с нас. Признателни сме и на уредничките в клуба 

Таня и Марианка, които винаги са готови да ни помагат. 

 Доволни сме от съвместната си работа с ТСО на ССБ град Велико Търново и техния предсе-

дател Ненчо Обретенов. 

 Благодарим на Лайънс клуб Велико Търново-Арбанаси за предоставената материална по-

мощ за Деня на белия бастун и Деня на християнското семейство. 

 Изказваме задоволството си от местното "Дарик" радио, кабелните телевизии "Видеосат" и 

"Евроком" и вестник “Борба” за готовността да отразяват нашите мероприятия. 

 За да се справяме в ежедневието и организацията, най-важно, неоценимо съдействие ни 
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оказва УС на НАСГБ и неговият председател Димитър Парапанов. 

 По отношение на социално-рехабилитационната дейност, получаваната държавна субсидия 

за развитие на структурите по места е малка, въпреки това всички направени заявления за по-

мощно-технически средства са изпълнени от Управителния съвет на НАСГБ.  

 Винаги призоваваме членове на организацията да посетят курсовете за обучение и рехаби-

литация в Националния център "Хелън Келър" в гр. Пловдив.  

 Организацията ни е най-силна с културно-масовата си и просветна работа. Имаме двама 

изявени поети – Стефанка Славова и Аврам Аврамов, които са членове на клуб "Вдъхновение” и 

в същото време създават и издават творби. 

 НАСГБ и ССБ – Велико Търново са неразривно цяло. Заедно отпразнувахме всички бележи-

ти дати и събития: годишнината от създаването на териториалната организация във Велико Тър-

ново и годишнината от създаването на Асоциацията; Международния ден на белия бастун; Денят 

на християнското семейство; Нова Година; Международния ден на жената; Трифон Зарезан; Баба  

Марта; празника на града; Международния ден на труда; Великден и рождени дни на членовете. 

 На 12 октомври 2015 г. по случай Международния ден на белия бастун ТО на НАСГБ – Ве-

лико Търново, с подкрепата на ТСО на ССБ – Велико Търново и Лайънс клуб "Царевец", органи-

зира и проведе първия турнир по боулинг на ТО на НАСГБ - Велико Търново. Златен медал и 

диплом за първо място спечели Димитър Станев, сребърен медал и диплом за второ място полу-

чи Елица Йосифова, бронзов медал и диплом за трето място бе връчен на Георги Ангелов. Меда-

лите и дипломите бяха осигурени от Димитър Парапанов председател на НАСГБ. След състеза-

нието имаше обяд осигурен от Лайънс клуб – Велико Търново, на който се разискваше спортната 

проява. 

 На спортния празник на специфичните възможности на сляпо-глухите, провел се от девети 

до шестнадесети август 2015 г. в гр. Варна, Димитър Станев се класира втори на боулинг и трети 

в дисциплината хвърляне на копие. 

 Това накратко е отчетът на нашата организация за изминалия период. Предстои сериозна 

работа на ТУС за подобряване и разширяване дейността на организацията. 

 Пожелаваме успех във всяко начинание!  

 Очакваме Вашите препоръки. 

 
Елица Йосифова 
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ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ В ТО АСЕНОВГРАД 
 
На 03.06.2016 г. (петък) от 10 часа в спортния клуб се проведе отчетно събрание на ТО на 

НАСГБ в гр. Асеновград за 2015 година. Присъстваха 12 членове на ТО. Отчетена беше многост-

ранната, докосваща сърцето и душата организационна, социална, културно-масова, спортно-

туристическа и финансова дейност на организацията.  

Прочетен беше констативният протокол за извършена ревизия на финансово-отчетната и 

организационна работа на ТО на НАСГБ в гр. Асеновград за 2015 година. В него се дава положи-

телна оценка за документацията, кореспонденцията и организационната дейност.  

На вниманието на присъстващите беше предоставен проект на план-програма за 2016 го-

дина. 

Отношение по отчета и проекта на план-програмата взеха Иван Коручев, Елена Янакиева, 

Иван Шопов, Алекси Ладжев, Рейхан Карабекир, Костадин Ганев и Лушка Маджарова. 

Всички присъстващи единодушно гласуваха отчета на ТО на НАСГБ в гр. Асеновград за 

2015 година с направените допълнения и предложения и план-програмата за дейността през 2016 

година.  

На всички присъстващи беше предоставена закуска. 
Иван Шопов 

 

ОПРОВЕРЖЕНИЕ 
 

 В бр. 5 на сп. „Звук и светлина” е публикувана статията „Един юбилей” от Станчо Добрев – 

 председател на ТО гр. Варна. В нея се говори за тържественото честване 70-годишиния юбилей 

на Ганка Параскевова – член на ТУС и сътрудник на ТО. В статията се казва, че по единодушно 

решение на ТУС на ТО Ганка Параскевова се награждава с юбилеен медал, който на самото тър-

жество на юбилярката и е бил връчен от председателя на ТО. Допуснато е грубо нарушение на чл. 

12 от устава на НАСГБ. Наградите и званията, както и условията за получаването им се опреде-

лят с правилник, приет от УС на НАСГБ. Чл. 1 от правилника урежда условията и реда за награж-

даването. Юбилеен медал съгласно устава няма в асоциацията. Присъжда се медал за особени 

заслуги, който е една от най-големите награди в НАСГБ и се дава от УС на НАСГБ съгласно чл. 

3, т. 1 от правилника. ТУС на ТО имат право да награждават заслужили свои членове с грамота и 

благодарствен адрес, съгласно чл. 3, т. 2 от правилника за активна работа, принос и участие в 

дейността на ТО. ТУС може да дава и предметни награди за определен вид дейност, стойността 

на които се определя от УС на НАСГБ. За удостояване на определени лица с по-високи награди 

ТУС на ТО трябва да направят мотивирано писмено предложение до УС на НАСГБ, който съот-

ветно взема решение.  Маринка Маринова 
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ПЕЩЕРАТА ЛАСКО 
 
 Пещерата Ласко̀ е пещера в Югозападна Франция, известна 

със своите палеолитни пещерни рисунки. Намира се близо до се-

ло Монтиняк, департемент Дордон.  

 Тук се намират най-известните образци на изкуството 

от късния палеолит. Рисунките са датирани отпреди около 17 хил. 

години. Изобразени са основно големи животни, за които на базата 

на откритите фосили се знае, че са населявали района. 

 През 1979 г., заедно с другите праисторически обекти в доли-

ната на река Везере, пещерата Ласко е включена в списъка на Све-

товното наследство на ЮНЕСКО. 

 Пещерата Ласко е уникална праисторическа находка, светов-

ноизвестна с намиращите се в нея фрески от времето на късния 

палеолит – 15-13 000 г. пр.н.е. Ласко е случайно открита през 1940 

г. от четирима ученици, които откриват в тукашната долина на река Дордон, в Югозападна Фран-

ция, невероятно ценни и важни за човешката история палеолитни стенописи.  

 В началото пещерата Ласко е отворена за посещения, но поради атмосферните влияния, ко-

ито увреждат стенописите, през 1963 г. тя е затворена. Ценните праисторически рисунки са рес-

таврирани. През 1983 г. близо до нея е създадено копие на пещерата, с точни имитации на скал-

ните изображения, което е достъпно за посетители. 

 В галериите на пещерата Ласко са открити около 2000 рисунки и композиции, които дават 

солидни доказателства на учените за културния живот на древните хора. Пещерата Ласко е ус-

ловно разделена на няколко части: Голямата зала на биковете, Шахтата на мъртвеца, Камерата на 

гравюрите, Изрисуваната галерия и Камерата на котките. 

 Праисторическите рисунки в Ласко предлагат 

около 900 фигури, които могат да бъдат идентифи-

цирани като животни. В Залата на Биковете са на-

мерени четири огромни катранено черни бика на 

покрива. В останалите галерии могат да се разпоз-

наят например стадо елени, което плува в езеро. 

Особен интерес представляват и рисунките на ко-

не, едър рогат добитък, бизони, птици, котки, меч-

ка, носорог и само един човек. В пещерата има и композиции от геометрични фигури и точки, 

които според някои теории са карти на звездното небе. 
Източник: www.bg.wikipedia.org 
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ЛЕГЕНДИ ЗА ИМЕНАТА НА БЪЛГАРСКИ  
ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ 

 
ТРИМАТА ВКАМЕНЕНИ БРАТЯ 

 На един километър северно от град Айтос, в местността Казаните, се намира чудно скално 

образувание от три скали, изваяни от природата така, че наподобяват трима великани. От тази 

причудлива природна скална група измъчваният поробен народ е създал легенда. Той е оприли-

чил трите скални великана на трима братя - борци и защитници на потиснатите. Повтаряна и обо-

гатявана от уста на уста, от поколение на поколение, тя е блестящо доказателство за отношение-

то, което българският народ е имал и има към борците за свобода. 

 Героични битки водили по тези места тримата братя-юнаци. Скалите, по които стъпвали, се 

огъвали под тежките им кралимарковски стъпки и оставяли големи вдлъбнатини, широки и дъл-

боки колкото казани. Затова местността, където се намират тези природни вдлъбнатини, се нари-

ча Казаните. Вечер тримата братя-юнаци се прибирали, за да си отдъхнат след тежките дневни 

боеве. За да се прикриват от враговете си, те се превръщали в три сини скали. Когато тежката 

бран свършила и враговете били окончателно разгромени, тримата братя-юнаци отново се приби-

рали в подножието на скалната планина на дълъг отдих. И днес те, вкаменени, сложили огромни-

те си кралимарковски тела върху земята, продължават да почиват до появата на нови вражи сили. 

КАЯБАШКО БЛАТО 

 Каябашкото блато се намира в Източна Стара планина, в източния дял на Стидовската пла-

нина между две разклонения на т.нар. Каябашки рид. Легенда разказва, че по времето, когато 

Господ ходел по земята, веднъж на Великден или на Св. Троица, той слязъл на това място, където 

някога било село Босилково. Празнично облечените моми и момци от хорото се присмели на убо-

гия старец. От цялото село го приютила единствено бедна вдовица с две деца. Цял ред чудеса оз-

наменували присъствието на божествения гост в бедната хижа - питата в огнището се превърнала 

в дъхав хляб, разсъхналите бъчви се напълнили с вино, а кацата - със сирене. На изпроводяк той 

ѝ казал да вземе най-ценното вкъщи и да си тръгне от селото, без да се обръща. Вдовицата сло-

жила на глава решето с квачка и пиленца, взела за ръце двете си деца и потеглила към Мокренс-

кия проход. В това време Господ се върнал насред мегдана и побил тоягата си сред хорото с пре-

дизвикателното предложение към някой от младите да я извади. Никой не успял и това сякаш би-

ло доказателство за греховността им - само с кутрето си Той я изтеглил, екнал гръм от внезапно 

бликналата силна вода, в миг селото било потопено и се образувало Каябашкото блато.  

 Вдовицата чула гърма, забравила предупреждението и се обърнала да види какво става, но 

се вкаменила с решетото, квачката с пиленцата и децата в ръце. Каменната група се виждала ве-

кове наред над Мокренския проход, докато в 1934 г. не била взривена от иманяри. 
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ВКАМЕНЕНАТА СВАТБА  

 За природния феномен Вкаменената сватба (Каменна сватба), намиращ се на 5 км източно 

от центъра на град Кърджали, край село Зимзелен, легендата разказва, че местен момък залюбил 

девойка от съседно село. Само сините и очи светели на забуленото й лице, което никой не бил 

виждал. Залинял момъкът за прекрасните очи на девойката. Тогава баща му отишъл в селото и 

успял да я откупи за гърне пълно с жълтици. Вдигнала се голяма сватба и шествието с момата 

тръгнало за Зимзелен. Изведнъж духнал вятър, отвял кърпата и открил лицето на булката. От кра-

сотата и свекърът занемял. Нечестиви мисли минали през главата му. Тогава се случило нещо 

страшно. Цялата сватба за миг се вкаменила. Останал само младоженецът, вцепенен от мъка и 

ужас. Замолил той вятъра да вкамени и него. Молбата му била чута. В краката му останала жива 

единствено малката локва, образувана от неговите сълзи, която съществува и днес...  

ДОБРОСТАНСКИ БИСЕР 

 Пещерата "Добростански бисер" (или "Ахмедова дупка") се намира на 5 км от село Доброс-

тан, в района на Асеновград. Легендата за пещерата е останала още от турското робство. Местни-

ят турски управник Ахмед ага събирал данъци в околните села. В едно от селата той поискал да 

му сготвят нещо вкусно и българите приготвили на турчина свинско със зеле. Когато отишъл в 

следващото село агата поискал да му сготвят същото, но като разбрал, че е ял свинско толкова се 

ядосал, че решил да запали селото. Разбрали какво ги чака, местни момчета причакали агата и го 

убили. А тялото му пуснали в пещерата. 

РОДОПА И ХЕМУС  

 Името на планината Родопи е с тракийски произход. Открива се за пръв път у Херодот (V в. 

пр. Хр.). В античната традиция е запазена легенда, която изяснява името и появата на планината. 

Тя гласи: „Родопа и Хемус (тракийското име на Стара планина) били брат и сестра и започнали 

взаимно да се желаят, като Хемус я наричал Хера, а пък тя назовавала любимия си Зевс. Понеже 

боговете се почувствали оскърбени и понесли тежко това, превърнали ги в едноименните плани-

ни“. Без съмнение същата легенда има предвид и Овидий, когато говори за „Родопа и Хемус, сега 

ледени планини, но някога смъртни, които претендираха за имената на боговете най-велики”.  

 Трябва да се отбележи, че по-коректно спрямо античността е употребяването на името Ро-

допа (Родопе), вместо Родопи, защото в античните текстове фигурира винаги в единствено число. 

Доказателство за това е появата на четири филипополски монетни емисии, представящи женски 

образ с отнасящ се явно до него надпис Родопа. Според други хипотези Родопа се тълкува като 

първоначално име на река със значение „ръждива/червеникава вода“. През Средновековието пла-

нината е била известна като Славееви гори (Славееви планини), а през османското робство - ка-

то Доспатски планини. Източник: www.bg.wikipedia.org 
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КАРТОФЕНИ ШНИЦЕЛИ НА ФУРНА  

(предложение на Ивелина Стефанова от Силистра) 

 Продукти: 1 кг картофи , 2 бр. яйца, 100 гр. сирене, сол, магданоз – сух, олио – за намазва-

не на тавата. За панировката: 2 бр. яйца, брашно. 

 Начин на приготвяне: Сварените картофи обелете и намачкайте още горещи. Добавете 

яйцата и останалите продукти. Омесете всичко заедно.  

 Застелете тавичка с домакинска хартия, с намазнено дъно. Оформете шницелите. Потопете 

ги в брашно и яйце и ги наредете в тавата. Изпечете в сгорещена фурна. Поднесете топли с под-

ходяща салата.


 

ГОЛ ТИКВЕНИК  

(предложение на Анка Петрова от Добрич) 

 Продукти: около 1 кг тиква, 500 мл прясно мляко, 2 яйца, 200 гр. захар, 3 с.л. брашно, 50 

мл олио или краве масло, малко канела. 

 Начин на приготвяне: Тиквата се обелва, нарязва се на парченца, нарежда се в намазана с 

масло тавичка, поръсва се с част от мазнината и се слага на слаб огън да се задуши. След това се 

залива с разбърканите на средно гъста каша яйца, захар, мляко и брашно, поръсва се с останалата 

мазнина и се пече до зачервяване. 




ЗЕЛЕНЧУЦИ С ОРИЗОВ ПРЪСТЕН 

(предложение на Сашка Тодорова от Търговище) 

 Продукти: 1 ч.ч. ориз, 125 гр. гъби, 3 картофа, 75 гр. грах, 2 моркова, 120 мл. зеленчуков 

бульон (кубче), 1 с.л. ситно нарязан магданоз, олио, оцет, сол. 

 Начин на приготвяне: Оризът се сварява. Картофите се обелват и нарязват на парчета, по-

ръсват се с оцет, за да не потъмнеят. Морковите се нарязват на тънки ивички и си задушават в 

олио. Прибавят се грахът, гъбите, картофите, сипва се зеленчуковият бульон и се вари 15-20 мин. 

или до сгъстяване на соса. Изсипват се в средата на чинията, а наоколо се слага оризът. Преди 

сервиране се поръсва с магданоз. 
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ВИЦОВЕ: 

 Какво е коктейл "Трите прасенца"? Този коктейл добре провокира дори и съвсем начинае-

щи. Необходими продукти - три каси бира и още двама желаещи.  

 

 Влизам вчера в кварталното магазинче и питам: 

 - Имате ли тенис ракети? 

 - Не. 

 - А футболни топки? 

 - Не. 

 - Добре де, а фитнес уреди? 

 - Не господине, това е магазин за цигари и алкохол... 

 - Господ ми е свидетел, че исках със спорт да се захвана...  

 

 Нашите жени имат много ниска самооценка. Давам пример. Приближете се към непозната 

жена и я целунете. Ще чуете възмутено "Ти пиян ли си!" или "Ти луд ли си!". Според тях само 

пиян или луд би ги целунал. 

 

 - Жена, зарязах пиенето... 

 - Вярно ли? Еее браво на тебе, най накрая, а що си намръщен? 

 - Не помня, къде го зарязах!   

 

 - Брат, дай да спрем цигарите.  

 - И защо!?  

 - Ми, да спестим малко пари.  

 - Дай да спрем и пиенето...  

 - И за какво пък са ти толкоз много пари!??  

 

 Казах на моя: 

 - Дай да се разведем мирно и тихо. Той - не! Дойде пиян с приятели и оркестър!  

 

 Катаджия спира пиян шофьор. 

 Шофьорцът, с отчаян глас: 

 - Изгорях! 

 - На бас, на 200 лв., че не си!  
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ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИТЕ ОТ ПЕТИ БРОЙ: 

 1. Сива агрипна 

 2. Кожеста костенурка 

 3. Сечко титан  

 4. Водно конче 

 5. Пеперуда атлас 

 6. Анаконда 

 7. Гигантски калмар 

 8. Кралска кобра  

 9. Хърватия 

 10. Шестият сърдечен тон 

 

ВЪПРОСИ: 
 
 Въпрос 1: Какъв знак трябва да се постави между 5 и 6, така че да се получи число, по-

голямо от 5, но по-малко от 6? 

 

 Въпрос 2: Къде има реки, но няма вода, има градове, но няма здания, има гори, но няма 

дървета? 

 

 Въпрос 3: Ако в 12 часа през нощта вали дъжд, може ли да се очаква, че след 72 часа ще 

бъде слънчево? 

 

 Въпрос 4: Поставили молив на пода и помолили няколко души да го прескочат. Но никой 

не се справил с тази задача. Защо? 

 

 Въпрос 5: Един хотел има седем етажа. На първия етаж настанили 4 души, а на всеки след-

ващ с двама повече от предишния. На кой етаж най-често викат асансьора? 

 

 Въпрос 6: Кога човек е без глава в стаята?  

 

 Въпрос 7: Когато колата се движи, коя гума не се движи?  

 

 Въпрос 8: Каква болест няма на земята?  

 

 Въпрос 9: Кой знае да говори на всички езици?  

 

 Въпрос 10: Защо Наполеон е яздил бял кон?  



 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИТУРКА  

НА  

СПИСАНИЕ “ЗВУК И СВЕТЛИНА”  

 
БРОЙ 6, 2016 Г. 
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БРАТСТВОТО 
(с продължение) 

  

 Тръгнаха заедно през тънещия в разруха някога величествен град; придържаха се към сенките 

и се шмугваха в потока от минувачи като риби сред корали. Най-сетне стигнаха арената и седнаха в 

по-скъпите, многолюдни и сенчести ложи. Цял час наблюдаваха как Чезаре и многобройните му по-

мощници се бореха с три страховити бика. Ецио обърна внимание на бойната му техника — той по-

валяше животното с бандерилерите и пикадорите и накрая показно нанасяше смъртоносния удар. 

Въпреки че му помагаха четирима млади матадори, той несъмнено проявяваше храброст и ловкост в 

мрачния ритуал на смъртта. Ецио надникна през рамо към главната ложа и разпозна суровото, но 

стъписващо красиво лице на сестрата на Чезаре, Лукреция. Дали въображението го подвеждаше, 

или наистина я забеляза да прехапва устни до кръв? 

 Във всеки случай научи нещичко за поведението на Чезаре на бойното поле и колко опасен 

може да бъде. 

 И тук, както по улиците, стражи на Борджия наблюдаваха отвсякъде множеството, въоръжени 

с гибелните нови оръжия. 

 — Леонардо… — неволно промълви Ецио, сетил се за стария си приятел. 

 Макиавели го погледна. 

 — Заплашиха го със смърт, ако откаже да работи за Чезаре. Много болезнена смърт при това. 

Подробност. Ужасяваща, но съществена подробност. Важното е, че не харесва новия си патрон, кой-

то не притежава нито интелигентност, нито способност да контролира напълно Ябълката. Или поне 

така се надявам. Трябва да сме търпеливи. Ще си я върнем заедно с Леонардо. 

 — Ще ми се да бях толкова сигурен. 

 Макиавели въздъхна. 

 — Навярно е разумно да се съмняваш — заключи най-после. 

 — Испания владее Италия — каза Ецио. 

 — Валенсия владее Ватикана — отвърна Макиавели, — но можем да го променим. Имаме съ-

юзници в Съвета на кардиналите, някои от които — могъщи. Не всички са лакеи. И при цялото пер-

чене, Чезаре разчита на богатството на баща си Родриго. — Той изгледа остро Ецио. — Затова тряб-

ваше да се погрижиш за този досаден папа. 

 — Не знаех… 

 — И аз нося вина. Трябваше да ти кажа. Но както сам уточни, не бива да мислим за миналото, 

а за настоящето. 

 — Амин! 

 — Амин! 

 — Но откъде намират средства за всичко това? — попита Ецио, когато поредният бик се стро-
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поли под непоколебимия и безпощаден меч на Чезаре. 

 — Папа Александър е странна смесица — отвърна Макиавели. — Той е вещ администратор; 

направи и нещо добро за Църквата. Но злото у него винаги надделява над доброто. От години е ков-

чежник на Ватикана и откри нови начини да умножава богатствата му. Натрупаният опит му влиза в 

работа. Продава санове, така си осигури дузини кардинали, които безусловно го подкрепят. Помил-

ва дори убийци, стига да могат да се откупят от гилотината. 

 — Как оправдава това? 

 — Много просто. Проповядва, че е по-добре грешникът да живее и да се покае, отколкото да 

умре в мъки. 

 Ецио се разсмя, макар и невесело. В ума му изплуваха скорошните празненства, отбелязали 

настъпването на 1500 година — великата година, разполовяваща хилядолетието. Вярно, из страната 

бродеха и самобичуващи се фанатици в очакване на Страшния съд; дори лудият монах Савонарола, 

домогнал се за кратко до Ябълката и загинал от собствената му ръка, също се бе подвел по това суе-

верие. 

 1500-та беше паметна юбилейна година. Ецио помнеше как хиляди обнадеждени пилигрими се 

стичаха във Ватикана от всички краища на света. Настъпването й бе отбелязано тържествено дори в 

най-отдалечeните краища на планетата отвъд западните морета, в Новите земи, открити от Колумб, 

а след няколко години — от Америго Веспучи, който потвърди тяхното съществуване. Пари като 

река се стичаха в Рим, понеже вярващите купуваха индулгенции, за да откупят греховете си в очак-

ване Исус да се завърне на земята, за да въздаде присъда на живите и мъртвите. По същото време 

Чезаре се бе заел да покорява градовете държави в Романя, а кралят на Франция завзе Милано, оп-

равдавайки действията си с претенцията, че е законен наследник — правнук на Джан Галеацо Вис-

конти. 

 После на пищна церемония в ранното утро на четвъртата неделя от Великите пости папата наз-

начи сина си Чезаре за върховен генерал на папската войска и за Gonfaloniere (бел.ред.: Престижна 

обществена длъжност в средновековна Италия — по-специално във Флоренция и Ватикана.) 

 на Светата римска църква. Чезаре бе посрещнат от момчета в копринени мантии и четири хиляди 

войници в униформи с личните му цветове. Триумфът му изглеждаше пълен — през май предишна-

та година той се бе оженил за Шарлот д’Албре, сестра на Хуан, крал на Навара, а френският крал 

Луи, съюзник на семейство Борджия, го ръкоположи за дук на Валенсия. Понеже вече беше и карди-

нал на Валенсия, нищо чудно, че хората му прикачиха прозвището Валентино. 

  Сега това злобно влечуго бе на върха на могъществото си. 

 Как би могъл Ецио да го надвие? 

 Сподели мислите си с Макиавели. 

 — В крайна сметка ще използваме собствената им суета, за да ги сразим — отвърна той. — 
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Имат ахилесова пета. Всеки има. Знам твоята. 

 — И тя е? — жегнато попита Ецио. 

 — Не е необходимо да я назовавам. Просто внимавай с нея — отговори Макиавели, но бързо 

смени темата: — Помниш ли оргиите? 

 — Продължават ли? 

 — Да. Родриго — вече отказвам да го наричам папа — ги обожава. Нищо че е седемдесетгоди-

шен. — Макиавели се изсмя суховато, после изражението му внезапно стана сериозно. — Борджии-

те ще се удавят под тежестта на собствената си самонадеяност. 

 Ецио помнеше добре оргиите. Стана свидетел на една — на вечерята, организирана от папата в 

пищните му, бляскави покои, присъстваха петдесет отбрани момичета от градската армия от прос-

титутки. Предпочитаха да се наричат куртизанки, но в крайна сметка си оставаха леки жени. Когато 

вечерята — или преяждането — приключи, момичетата затанцуваха с прислугата. Отначало с дре-

хите, после се разсъблякоха. Свалиха свещниците на пода и благородниците започнаха да хвърлят 

печени кестени между тях. Наредиха на проститутките да пълзят по пода на четири крака като жи-

вотни и разлюлели хълбоци, да събират кестените. Накрая се присъединиха почти всички присъст-

ващи. Ецио си спомняше с погнуса как Родриго, Чезаре и Лукреция наблюдаваха оргията. Накрая 

раздадоха награди — копринени мантии, ботуши от фина кожа — от Испания естествено; плащове в 

лилаво и жълто с инкрустирани диаманти, пръстени, гривни, кесии от брокат с по сто дуката, ками, 

сребърни украшения и какво ли още не — на мъжете, правили секс най-много пъти с пълзящите 

проститутки. А семейство Борджия, отдало се на кръвосмесителни ласки, беше жури. 

 Двамата асасини напуснаха арената за борба с бикове и се смесиха с тълпите, наводнили ве-

черните улици. 

 — Следвай ме — каза Макиавели напрегнато. — След като видя главния си противник в дейс-

твие, трябва да си купиш необходимото снаряжение. И внимавай да не привличаш излишно внима-

ние към себе си. 

 — Нямам такъв навик. 

 Ецио за пореден път се почувства уязвен от забележката на по-младия мъж. Макиавели не ог-

лавяваше Братството — след смъртта на Марио нямаха водач, но скоро положението трябваше да се 

промени. 

 — Е — добави Ецио, — никога не се разделям с тайното острие. 

 — А стражите — със своите пушки. Леонардо ги е изобретил. Знаеш, че геният му няма спи-

рачки. Бързо се зареждат, както си забелязал, а цевите им са изпилени много находчиво за по-

голяма точност. 

 — Ще намеря Леонардо и ще поговоря с него. 

 — Може да се наложи да го убиеш. 
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 — По-ценен е жив, отколкото мъртъв. Сам каза, че не взима присърце работата си за Борджия. 

 — Казах, че така се надявам. — Макиавели спря. — Вземи тези пари. 

 — Grazie — благодари Ецио и прибра кесията. 

 — Вслушвай се в разума, докато си ми длъжник. 

 — Непременно. Щом чуя нещо благоразумно от теб. 

 Ецио се раздели с приятеля си и се запъти към квартала на оръжейните търговци, където си 

купи нова броня, стоманени белезници, по-добра сабя и нова кама. Най-много му липсваше щитът 

от Кодекса, изработен от таен метал, отблъснал десетки фатални удари. Ала нямаше връщане назад. 

Налагаше се да разчита на ума и на обучението си. Никой, при никакви обстоятелства не би могъл 

да му ги отнеме. 

 Върна се при Макиавели, който го чакаше в уречения хан. 

 Свари го в раздразнително настроение. 

 — Bene — отсече Макиавели, — сега си в състояние да стигнеш жив до Флоренция. 

 — Може би. Но не смятам да се връщам. 

 — Нима? 

 — По-скоро твоето място е там. Аз вече нямам дом във Флоренция. 

 Макиавели разпери ръце. 

 — Вярно е, че разрушиха имението ви. Не исках да ти го казвам. Но майка ти и сестра ти не-

съмнено са на сигурно място. Кланът Борджия няма власт в града. Пиеро Содерини го пази добре. 

Можеш да си построиш нов дом. 

 Ецио потрепери. Най-лошите му страхове се потвърдиха, но той се съвзе бързо и отговори: 

 — Оставам тук. Сам каза, че за да се възцари мир, трябва да се опълчим срещу Борджиите и 

тамплиерите, които им служат. 

 — Какви смели думи! И то след Монтериджони! 

 — Защо се заяждаш, Николо? Откъде можех да знам, че ще ме открият толкова бързо. И че ще 

убият Марио! 

 Макиавели улови събеседника си за раменете и заговори сериозно: 

 — Виж, Ецио, каквото и да ни чака, трябва да се подготвим внимателно. Не бива да действаме 

прибързано. Гневът не е добър съветник. Изправени сме срещу скорпиони, не, по-лошо, срещу 

змии. За секунда се увиват около врата ти и захапват. Не правят разлика между добро и зло; води ги 

само целта им. Родриго се обгражда със змии и с убийци. Дъщеря му Лукреция владее до съвършен-

ство едно от най-могъщите му оръжия. Знае всичко за отровителството. — Той замълча. — Както и 

да е… дори тя бледнее пред Чезаре. 

 — Пак той. 

 — Амбициозен е, безмилостен и жесток. Дори не можеш — и слава Богу — да си представиш 
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колко! Човешките закони не значат нищо за него. Уби собствения си брат, дука на Гандия, за да си 

разчисти пътя към абсолютното могъщество. Не се спира пред нищо. 

 — Аз ще го спра. 

 — Само ако не прибързваш. Не забравяй, че притежава Ябълката. Бог да ни е на помощ, ако 

наистина узнае силата й. 

 В ума на Ецио пробяга образът на Леонардо, който разбираше прекрасно Ябълката… 

 — Не познава нито страх, нито умора — продължи Макиавели. — Онези, които не паднат под 

меча му, охотно се присъединяват към лагера му. Вече постави на колене могъщите фамилии Орси-

ни и Колона, а френският крал Луи му е съюзник. — Макиавели замълча вглъбено. — Но крал Луи 

ще му остане съюзник, докато има полза от него… 

 — Надценяваш противника. 

 Макиавели сякаш не го чу, потънал в собствените си мисли. 

 — Какво възнамерява да прави с властта и богатството? Какви са подбудите му? Още не знам. 

Но, Ецио — впи очи в приятеля си Макиавели. — Чезаре се цели в цяла Италия и с тази скорост ско-

ро ще я има. 

 Ецио се поколеба стъписано. 

 — Нима… нима долавям възхищение в гласа ти? 

 Лицето на Макиавели не трепна. 

 — Чезаре знае как да налага волята си — рядка дарба в днешно време — и е способен да под-

чини света на тази воля. 

 — Какво точно имаш предвид? 

 — Само това — хората се нуждаят от опора, от идол. Бог или Исус, но още по-добре някой, 

който не е само въображаем символ, някой, когото наистина виждат. Родриго, Чезаре, дори талант-

лив актьор или певец, стига да е облечен добре и да вярва в себе си. Останалото е логическо следст-

вие. — Макиавели отпи глътка вино. — Така сме устроени, разбираш ли? Ти, аз или Леонардо не 

сме такива, но има хора, жадни да поведат другите, и тъкмо те са опасни. — Той допи чашата си. — 

За щастие хора като мен умеят да ги манипулират. 

 — А хора като мен — да ги унищожават. 

 Поседяха в мълчание. 

 — Кой ще поведе асасините след смъртта на Марио? — попита накрая Ецио. 

 — Що за въпрос! Цари хаос и кандидатите са малцина. Важно е, разбира се, и изборът предс-

тои. Междувременно ни чака много работа. 

 — Да си намерим коне? — предложи Ецио. — Рим се руши, но си остава голям град. 

 — Лесно е да се каже. Чезаре е завладял почти цяла Романя и могъществото на Борджиите рас-

те. Заграбили са най-добрите райони от града. Сега сме на тяхна територия. Няма да получим коне 
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от местните конюшни. 

 — Значи волята на клана Борджия е единственият закон тук? 

 — Ецио, какво намекваш? Че това ми харесва? 

 — Не се преструвай на глупак, Николо! 

 — Никога не се преструвам на глупак. Имаш ли план? 

 — Ще импровизираме. 

 Тръгнаха към конюшните, предлагащи животни под наем. Крачейки по улиците, Ецио забеля-

за, че много магазини са със спуснати кепенци. Защо ли? Колкото повече наближаваха, толкова по-

многобройни и заплашителни ставаха стражите в лилаво-жълти униформи. Ецио забеляза че Макиа-

вели изглежда все по-неспокоен. 

 Не след дълго един едър сержант начело на дузина мъжаги в униформи препречи пътя им. 

 — Какво търсиш тук, приятелю? — попита той Едио. 

 — Време ли е за импровизация? — прошепна Макиавели. 

 — Искаме да наемем коне — отвърна безизразно Ецио. 

 Сержантът се изсмя гръмогласно. 

 — Няма начин, приятелю. Връщайте се обратно. 

 Посочи им улицата, откъдето бяха дошли. 

 — Забранено ли е? 

 — Да. 

 — Защо? 

 Сержантът извади сабята си. Останалите последваха примера му. Опря върха на острието във 

врата на Ецио и натисна леко. Появи се капка кръв. 

 — Нали знаеш докъде води любопитството? Хайде! Изчезвайте! 

 С почти незабележимо движение Ецио посегна със Скритото острие и разряза сухожилията на 

ръката, стиснала сабята, която издрънча безпомощно на земята. Сержантът изкрещя и се преви одве, 

покрил с длан раната си. В същия миг Макиавели скочи напред и замахна с меча си срещу тримата 

войници, застанали най-близо. Те отстъпиха назад, изненадани от неочакваната дързост на двамата 

асасини. 

 Ецио прибра бързо Скритото острие и с плавно движение извади сабята и камата. Оръжията 

му заеха позиция тъкмо навреме, за да пронижат първите двама нападатели, които, възвърнали до-

някъде самообладанието си, се хвърлиха напред да отмъстят за сержанта си. Никой от хората на 

Борджия не притежаваше бойните умения, необходими да сломят Ецио и Макиавели — асасините 

бяха калени в съвсем друг огън. Въпреки това заради численото превъзходство на противника шан-

совете не бяха на страната на двамата другари. Неочакваната ярост на атаката им обаче им предос-

тави съществено предимство. 
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 Сварени почти напълно неподготвени и несвикнали да са от губещия лагер, дузината войници 

скоро претърпяха поражение. Глъчката от схватката обаче вдигна тревога и на местопроизшествие-

то се появиха нови стражи на Борджия — поне две дузини. Макиавели и Ецио едва не отстъпиха 

пред многочисления враг, изтощени от усилието да се справят с толкова нападатели наведнъж. 

Стилната техника, която владееха до съвършенство, бе заменена с по-бърза и по-ефикасна работа 

със сабите — светкавично убийство с един-единствен замах. Двамата асасини се отбраняваха с ли-

ца, изопнати от твърда решимост, и най-сетне враговете им или побягнаха, или паднаха ранени, 

мъртви или агонизиращи в краката им. 

 — Да побързаме! — каза задъхано Макиавели. — Изпратихме лакеите на Борджия при Създа-

теля им, но не се знае дали ще ни пуснат в конюшните. Обикновените хора са наплашени. Затова 

мнозина не отварят магазините си. 

 — Прав си — съгласи се Ецио. — Трябва да им дадем знак. Чакай тук. 

 Ецио грабна една главня от горящия наблизо мангал и скочи върху покрива на конюшнята, къ-

дето се вееше знамето на Борджия с черен бик сред златно поле. Ецио го подпали и една-две врати 

се открехнаха предпазливо, както и портите на конюшнята. 

 — Така е по-добре! — извика Ецио. Обърна се към малката, но любопитна тълпа, събрала се 

наоколо: — Не се страхувайте от Борджиите! Не се оставяйте да ви поробят! Дните им са преброени 

и часът на разплатата наближава! 

 Заприиждаха още и го възнаградиха с радостни възгласи. 

 — Те ще се върнат — предупреди го Макиавели. 

 — Ще се върнат, но ние показахме на тези хора, че не са чак толкова всемогъщи тирани, за 

каквито ги вземат. 

 Ецио скочи от стената в двора на конюшнята. Макиавели го последва. Избраха бързо два здра-

ви коня и ги оседлаха. 

 — Ще се върнем — обеща Ецио на главния коняр. — Поразчисти малко това място. Сега отно-

во принадлежи на теб, както ти се полага по право. 

 — Непременно, господарю — отвърна мъжът, но все още изглеждаше уплашен. 

 — Не бой се. Няма да ти сторят зло. Нали видя, че не са непобедими? 

 — Не се ли лъжете, господарю? 

 — Ти си им необходим. Не могат без теб. Просто им покажи, че няма да търпиш да те тормо-

зят и изнудват, и те ще омекнат. 

 — Ще ни обесят. Или по-лошо. 

 — Целия си живот ли искаш да прекараш в робия? Опълчи им се. Ще бъдат принудени да се 

вразумят. Дори тираните са безпомощни, ако достатъчно хора откажат да им се подчиняват. 

   
Оливър Боудън 
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