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Приоритети
ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ КОНВЕНЦИЯТА ЗА ПРАВАТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ НА ООН, ПРИЕТА ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 2006 Г., в текстовете, отнасящи се до сляпо-глухотата и нейните потребности
 
	Конвенцията е ратифицирана от Народното събрание на Р. България на 26.01.2012 г. На основание на нея, ние, сляпо-глухите, търсим правата си: 
	Чл. 24 „Образование”, точка 3, подточка (в):
	(в) гарантиране, че образованието на лица и особено деца, които са слепи, глухи или сляпо-глухи, се извършва на най-подходящите езици, методи и средства за комуникация за индивидите, и в среда, която да увеличи до максимум академичното и социалното им развитие.
	Чл. 2 „Определения”
	За целите на настоящата Конвенция: 
	Понятието “Комуникация” включва всякакви езици, визуално представяне на текст, брайлова азбука, тактилна комуникация, едър шрифт, достъпни мултимедии, както и всякакви писмени, звукови, на опростен език, чрез четене на глас, допълващи и алтернативни способи, средства и формати за комуникация, включително достъпни информационни и комуникационни технологии;
	Понятието “Език” включва говоримите и жестови езици, както и всякакви други форми на неговорим език; 
	Чл. 21 „Свобода на изразяването и мнението, и достъпа до информация”.
	Държавите-страни по настоящата Конвенция, трябва да предприемат всички подходящи мерки, за да гарантират, че хората с увреждания могат да упражняват правото на свобода на изразяването и мнението, включително свободата да говорят, получават и споделят информация и идеи наравно с останалите и чрез всички форми на комуникация по техен избор, според определението в член 2 на настоящата Конвенция, включително чрез:
	(а) предоставяне на информация, предназначена за широката общественост, на хората с увреждания в достъпни формати и технологии, подходящи за различни видове увреждания навременно и без допълнително заплащане;
	(б) възприемане и улесняване на използването на жестовите езици, брайловата азбука, допълващите и алтернативни способи на комуникация, както и на всякакви други достъпни средства, методи и формати на комуникация, предпочитани от хората с увреждания при тяхното официално общуване; 
	(в) призоваване на частните предприятия, които предоставят услуги за широката общественост, включително чрез Интернет, да предоставят информация и услуги в достъпни и ползваеми формати за хората с увреждания; 
	(г) окуражаване на масовите медии, включително доставчиците на информация чрез Интернет, да правят своите услуги достъпни за хората с увреждания; 
	(д) признаване и пропагандиране на ползването на жестовите езици.
	Чл. 9 „Достъпност”.
	т. 2. Държавите-страни по настоящата Конвенция трябва също така да предприемат подходящи мерки за:
	(e) предоставяне на форми на помощ с участието на живи помощници и посредници, включително водачи, четци и професионални жестови преводачи, за да се улесни достъпа до сградите и учрежденията, отворени за обществеността; 

	Чл. 19 „Самостоятелен живот и включване в общността”.
	Държавите-страни по настоящата Конвенция признават равните права на всички хора с увреждания да живеят в общността, с равни на всички останали възможности за избор, като се задължават да предприемат ефективни и подходящи мерки за улесняване на пълноценното упражняване от хората с увреждания на това тяхно право и пълното им включване и участие в общността, включително чрез осигуряване на:
	(а) възможност за хората с увреждания да избират, равноправно с всички останали, местожителство си, къде и с кого да живеят, като не биват задължавани да живеят при конкретни условия;
	(б) достъп на хората с увреждания до набор от служби за социално подпомагане, у дома, по местоживеене или други, включително до лично съдействие за тяхното живеене и включване в общността, за предотвратяване на тяхната социална изолация и сегрегация;
	(в) комунални услуги и обществени обекти за населението, които да са еднакво достъпни за хората с увреждания по начин, съобразен с техните нужди.
 
Светлозар Парапанов


Делници и празници
МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА И ОБМЯНА НА ОПИТ СЪС СЛЯПО-ГЛУХИТЕ ОТ ХЪРВАТИЯ И СЛОВЕНИЯ
(с продължение)
 
	От 09.12. до 12.12.2015 г. председателят на НАСГБ – Димитър Парапанов организира Международна среща и обмяна на опит с колегите от Хърватската асоциация на сляпо-глухите „Додир“ и Словенската асоциация на сляпо-глухите „Длан“, с участие на 70 души представителна група от НАСГБ: членове на Управителния съвет (УС) и Контролния съвет (КС), председатели, сътрудници и активисти на териториалните организации (ТО), председатели на обединените спортни клубове на сляпо-глухите (ОСКСГ), тотално сляпо-глухи и техните интерпретатори, както и екипа на НАСГБ и НЦРСГ „Хелън Келър“. Пътуването бе с автобус и микробус, като на 09.12.2015 г. пренощувахме в Белград, а на 10.12.2015 г. – в Загреб. Там осъществихме и международната среща на 10 и 11.12.2015 г., а в България се върнахме на 12.12.2015 г. Същевременно, разгледахме и забележителностите на двете столици – Белград и Загреб. 
	В Белград пристигнахме в ранния следобед на 09.12.2015 г., макар и в леко дъждовно време. Първата дестинация беше храмът „Св. Сава”. Научихме, че църквата е издигната в чест на свети архиепископ Сава Сръбски - основоположник на самостоятелната православна Сръбска архиепископия (1219 г.), по-късно прераснала в патриаршия. Разпростира се на площ от 3500 кв.м. с размери 91 м. на 81 м., като има 4 камбанарии, достигащи до 44 м. Централния купол при върха му е с височина 70 м. Цели 17 позлатени кръста украсяват църквата „Св. Сава” и й придават неповторим вид. Храмът „Св. Сава” е не само най-големият православен храм в Сърбия, но и на територията на Балканския полуостров. Изграждането на външната му облицовка е завършено през 2004 г., като и до днес интериорът на църквата все още не е готов. Основите на обителта са положени през 1894 г., но едва през 1926 г. е одобрен архитектурният план на архитект Богдан Несторович, по-късно променен от архитект Александър Дероко. В годините на Втората световна война, строежът на храма е спрян. Едва през 1984 г. сръбската държава позволява проектът да бъде доизграден. „Св. Сава” е построен в неовизантийски стил, като е ясно видимо влиянието на храма „Св. София“ в Истанбул. Църквата е издигната благодарение на волни пожертвования и дарения. Разгледахме храма отвън и отвътре, запалихме свещи, очаровани бяхме от прекрасните големи икони, от дребните сувенирчета, иконки, медальончета и какви ли не неща за спомен. Огромното пространство вътре чак стряска, но е прекрасно чувство да се разхождаш и наслаждаваш на красотата. 
	После продължихме към Калемегдан, като нашия гид Стефан в движение ни разказваше за забележителностите на Белград, някои от които може би нямаше да успеем да видим, защото часовото време е с един час назад и в този сезон още в 16 ч. е тъмно. Както повечето от нас знаят, Белград е не само столицата, но и най-големия град в Сърбия. Разположен е в северната част на страната, при вливането на река Сава в Дунав. Търговски център на града е площад Теразие („Везни“). Новата архитектура е в сполучливо съжителство с едно богато наследство на сгради от османско време – стил „дорчул“ от края на 19 в. и началото на 20 в. Първото селище на територията на днешен Белград се нарича Сингидунум, по името на местното племе. За името на Белград (на сръбски се произнася „Београд“) има поне две версии: едната твърди, че името му идва от белите скали в околността, а другата версия се основава на факта, че в средните векове посоките на света са означавани с цвят. Цветът за запада е белият цвят, и тъй като Белград по това време е най-западната точка на България, е наречен Белград. Със султански ферман от 30 ноември 1830 г. е призната автономията на Белградския пашалък под името Княжество Сърбия, но до 1841 г., княжеска столица е главния град на Шумадия – Крагуевац, където заседава старата скупщина. През 20 в. градът е бомбардиран 5 пъти, като последната е бомбардировката на НАТО през 1999 г. Белград е най-големият промишлен, научен и културен център на страната. Особено колоритни са старите квартали „Ташмайдан“ и „Палилула”. Капаните и ресторантите са същинската памет на Белград. Те пазят твърде много от отминалата атмосфера. Четири моста на р. Сава свързват двете части на града – старата – Земун и новата (модерната), наречена Нови Београд. Най-старото и забележително място в Белград е крепостта Калемегдан. Тя се издига на носа, образуван при вливането на Сава в Дунав. Високите, здрави стени, портите, стражевите кули и дълбоките ровове мълчаливо напомнят за отминалите векове. Подходите към Калемегдан и вътрешните дворове са превърнати в парк, украсен със скулптури. На една площадка, от която се открива панорама към Дунава, е издигната каменната Колона на победата – увенчана с бронзова фигура на мъж, който държи в едната си ръка меч, а в другата – гълъб, символ на победата и мира. Скулптурата е елемент от визитната картичка на Белград и емблема на телевизията. В района на Калемегдан са зоологическата градина, фонтанът с фигурата „Борба“ – дело на Симеон Роксандрович, скулптурите „Партизанинът и децата“, „Умореният борец“, Байракли джамия от 1690 г. Тя носи това име защото с байряк на минарето се давал сигнал на другите джамии да започват молитва. По булевард „Княз Милош“ се достига до живописния парк Топчидере. До огромен чинар се намира бившата лятна резиденция на Милош Обренович. Тази красива, в сръбски национален стил, сграда е превърната в музей. Близо до Топчидере е горският парк Кошутняк. На 15 км. югоизточно от Белград е прочутия хълм Авала, висок 511 м. Тук върху останките от крепостта Жърнов, османците, предвождани от Ходи паша, издигат крепостта Авала, името на която в превод на български значи „обезпокоявам“. Целта на крепостта е била не да се напада, а да се безпокои владеният тогава от унгарците Белград. Многобройни стъпала на хълма Авала отвеждат посетителите до Паметника на незнайния воин. Четири фигури на жени – кариатиди, символизиращи югославските народи, подпират с главите си похлупака на античен саркофаг. Паметникът е висок 14,5 м. Негов автор е скулпторът Иван Мещрович. На Авала е построена телевизионна кула, висока 120 м. От ресторанта на кулата се открива панорама към Белград и околността му. По товарооборот е между най-големите дунавски пристанища. В белградската корабостроителница е построен най-мощният български влекач – „Христо Ботев“. 
 
	След прекрасната разходка, пристигнахме за нощувка в хотел-кораб, стабилно закрепен в река Дунав на около петдесет метра от брега. Преминахме по мостика до кораба, а персоналът ни посрещна на вратата с традиционна местна ракия и сладки. Имаше богата и разнообразна шведска маса, на която се насладихме с удоволствие след дългото пътуване и заредени с емоции от чутото и видяното. Стаите бяха като корабни каюти и полека се полюшвахме от дунавските вълни. Усещането, че си на кораб, а не в хотел, беше невероятно и романтично. 
 
Снежанка Кирчева 
 


15 ГОДИНИ ТО НА НАСГБ – ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА

	Изминалата 2015 г. даде хубав повод за празнуване. Териториалната организация на сляпо-глухите в гр. Горна Оряховица отбеляза своя 15-и рожден ден. Събитието се състоя на 17 декември. Управителният съвет даде начало на празненството, което бе предшествано от кратко събрание. Присъства малка част от членовете. Останалите отсъстваха по здравословни причини. Председателят Иван Лицов откри събранието с поздрав към присъстващите и отправи пожелание за здраве, много настроение и весели мигове. Председателят на КС на НАСГБ Маринка Маринова запозна участниците с историята за създаването и съществуването на организацията от самото начало до днес. След учредяването на Национална асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ) се преминава към създаване на Териториални организации в страната. Членовете на НАСГБ от Горна Оряховица и Велико Търново се числят към ТО Дряново. На 19 ноември 2000 г. се учредява организация в Горна Оряховица с председател – Марин Пейчев. Временно по времето на продължително боледуване Пейчев бе заместван от Георги Кънев. През 2009 г. Марин заминава в гр. Пловдив на работа и се установява там. През това време се провежда изборно събрание, на което за председател бе избран Иван Лицов, а в УС на ТО-НАСГБ Горна Оряховица влизат още Димитър Димитров и Иван Кожухаров.
	За юбилейната годишнина се погрижи кметът на община Горна Оряховица – Добромир Добрев, който осигури безплатен обяд. Празникът бе честван съвместно с членовете от Териториалната съюзна организация на слепите Горна Оряховица.
Димитър Димитров
 
 

 
НА СПОЛУКА ПРЕЗ НОВАТА 2016 Г.
	Изтеклата 2015-а година бе успешна за членовете на сляпо-глухите от гр. Добрич. Организацията проведе множество мероприятия по различни поводи. Осъществиха се срещи с лекари, краеведи, историци, писатели и социални работници. Своевременно се отбелязваха лични и национални празници. Редовно звучаха поздрави по националното и местно радио за всички празници.
 
	Представихме се отлично на Националния преглед на художествената самодейност, състоял се в гр. Пловдив. Спечелихме статуетка и две дипломи в жанра художествено и лично творчество на юбилейния фестивал „Листопад на спомените” в гр. Варна. Нашите самодейци взеха участие във всички общоградски тържества. Представихме се достойно и в държавното спортно първенство, проведено в гр. Варна. 
	Удовлетворени сме от успехите си. Надяваме се, че настоящата 2016-а година ще бъде още по-добра, мирна, ползотворна и богата за всички! На сполука да е, мили приятели!
	В заключение отправяме апел към всички читатели на списание „Звук и светлина”:

		Да запретнат ръкави, 
		да изхвърлят боклуците стари, 
		злобата и завистта, 
		лъжата и пошлостта,
		Да променят начина си на живот,
		За да има щастие и възход!
Калинка Ковачева

КОЛЕДЕН И НОВОГОДИШЕН ПРАЗНИК
	
	На 18.12.2015г. ТО на НАСГБ – Варна празнува най-хубавия християнски празник – Коледа и Нова година. Той се отпразнува в заведението "Родина" – Варна. Празниците бяха организирани от ръководството на териториалната организация. Присъстваха 50 наши членове, освен придружителите. За случая се подготви и представи подходяща Коледна и новогодишна музикална програма. Председателят откри празника с кратко слово и пожелание – „Всички да са живи и здрави през 2016 г., да е мирна плодородна и щастлива! 
	Първата песен, с която започна коледната програма бе "Коледо, Коледо". Следващото поздравление бе на Стефка Мирева "Идвайте". Последва изпълнението на песента на Диана Кръстева и Станислав Парушев "Моля се". 
	Празнуващите бяха върнати във времето към българските традиции с народния обичай "Коледуване". Ганка Параскевова и Станчо Добрев бяха стопаните на къщата, Диана Кръстева –дъщерята. Щом се чуха идващите коледари Диана се обърна към майка си с думите: "Мале, тейко, вижте моя любим колко е снажен, напет и красив. Той води коледарите у нас. Дай ми, мале, китка да го закича и кравай да го даря. А ти, тейко, посрещни коледарите с руйно вино, дари ги мале с кравай." Пред вратата на голямата зала се чу коледарската песен: "Стани, стани нине, стани господине, че ти идват добри гости, добри гости, коледари." Коледарите се даряват с кравай и се черпят с бъклица с вино. Главният коледар изрича пожелание: "Нека в този дом да има пълни хамбари с жито", "Да бъде!" – казват всички. "Нека в къщата Ви да има много дечица" – "Да бъде!" "Нека кошарите Ви да бъдат пълни с добитък" – "Да бъде!" "Нека в тази къща да сте всички живи и здрави” – "Да бъде!" След почерпката и даряването коледарите излизат като пеят: "Ний като излезем, Господ да влезе!"
	За настъпващата Нова 2016 г. се изпя песента "Елхови лес". В края на празничната програма всички заедно запяха песента „Годините бързо отлитат". 
	Звъннаха пълните чаши с червено вино – първата наздравица за настъпващите Коледа и Нова година! Започна веселието. Извиха се кръшни български хора и танци. За доброто настроение на всички Пламен Стоилов изпя песента "Девойко мала". Ганка Параскевова и Станчо Добрев изпяха стара градска песен "Жива е още в мене песента" и "Песен на рибаря", след което по желание на присъстващите, Станчо Добрев изпълни руска песен. Така празникът премина в песни, музика и танци. Беше организирана и викторина като на всеки верен отговор участниците получаваха от Ганка Параскевова сладкиш. Бяха поднесени благодарности, пожелания и цветя за добрата организация и настроение на празника. 
	Така завърши този прекрасен празник.
Ганка Параскевова

СЪОБЩЕНИЕ
 
	Уважаеми поети,
	По повод 27 юни – Деня на сляпо-глухия гражданин, поетичен клуб "Вдъхновение" обявява конкурс на тема: "Слънцето грее еднакво за всички". Приканваме Ви да вземете участие, като изпратите есе или стихотворение в 3 екземпляра, не по-дълго от една машинописна страница. Крайният срок за изпращане е 1 май 2016 г.
	Творбите изпращайте на адрес:
	НАСГБ
	За конкурса на поетичен клуб "Вдъхновение",
	п.к. 29, 4018 гр. Пловдив
Калинка Ковачева
 
*******

ДЪРВО С ДЪЛБОКИ КОРЕНИ
 
	В края на 2015 г. все още зимното слънце ни топли и радва. Вземам топли думи от слънцето, за да опиша един ден от живота на членовете на ТСО на слепите и ТО на сляпо-глухите – Асеновград.
	На 29.12.2015 г. усмивките на тези хора изпълниха спортната зала на клуба по случай изпращането на старата и посрещането на 2016 година. Новогодишната украса също допринасяше за веселото настроение. Председателят Иван Шопов предложи да запазим мълчание и сведем  глави за починалите през годината членове. След това сътрудничката Пенка Христозова направи кратък отчет за дейността на организацията и пожела на всички много здраве и слънчеви хоризонти. Програмата започна със стихове, рецитирани от Елена Янакиева и Славка Илиева. Ангел Манчев декламира авторско стихотворение, посветено на поетесата Лушка Маджарова. Янко Русков продължи с новогодишни песни. Масите бяха отрупани с домашни специалитети: баници, сарми, мезета, сладки. Питите с късмети, с най-добри пожелания, зарадваха всички. Алекси Ладжев и Рейхан Карабекир гръмнаха бутилките с шампанско и почерпиха всички. Следваше томбола с предметни награди за присъстващите.
	Този слънчев ден усмихна не само лицата, но и сърцата на незрящите, защото обичта и уважението са присъщи на този амбициозен колектив, който живее с вдъхновението на членовете и с креативността на ръководството. Този колектив е като едно здраво планинско дърво с дълбоки корени.
	И накрая присъстващите пожелаха много здраве, борбен дух и победа над мрака не само за себе си, но и за всички членуващи в организациите на слепите и сляпо-глухите в цялата страна.
Славка Ставрева
* * * * *
БАЛКАНСКИ ПРЕХОДИ
 
	От 9.12. до 12.12.2015 г. пътувахме от София до Загреб през Белград. Хубави преживявания при опознаване на непознати места, а в сърцата ни очакване за среща с приятелски и братски народи. Приятни и незабравими моменти. Осъзнаваме голямата заслуга и отговорност на организаторите на това мащабно мероприятие. Уважаваме техния труд, знаем, че никак не е лесно, когато много дни и нощи обмислят всички варианти за организиране на транспорт, за определяне на хората, които ще пътуват, за настаняване в хотелите, за прехраната, за преводачи и екскурзоводи.  	Благодарим на всички за всичко!
	Но сега вече сме в автобуса и минаваме покрай сръбския град Димитровград, който не видяхме от близо. Скоро се намерихме в едни тесни клисури, а наоколо се издигат големи и високи скали. Това продължи доста време, докато пътят стана по-прав и наоколо просветна. Настроението се повдигна и се запяха песни. Отначало по-тихо и скромно, но Кирил Родопски сложи нещата в ред. Запя човекът от сърце – тези хубави, родопски песни в акомпанимента на акордеониста – Васил Оцов. От време на време пригласяше и тамбурата на Марин Маринов. И така с настроение, но поизморени пристигнахме в Белград. Този Белград, за когото сме чували толкова много неща още от времето на Легиите на Раковски. За нашите народни борци, които са намирали убежище и закрила в него. Когато слязохме от автобусите, времето хич не предразполагаше за разходки. Пръснахме се да видим кое-що, но кое по-напред? Исках да си купя един вестник, но приемат само динари, а аз не бях подготвен. Скоро автобусите ни отведоха до мястото за нощуване. А то беше хотел-кораб в р. Дунав. До него се стигаше по мостик застлан с пътека. Наистина интересно! Вечерята беше шведска маса, кой колкото му душа сака, и хайде – по нашенски – по стаите, които бяха корабни каюти. Сутринта закусихме и отново пак на път. Времето е хубаво и ясно. Видяхме някои големи и хубави сгради със знамена, който може щрака с апарата да запечата някой спомен. И напред към Загреб. След около 40-45 км. стигнахме границата с Хърватия. И оттам нататък около 350 км. прави, хубави магистрали и равнина – безкрайна. Е, вече сме в Загреб. 	Светло е още и имаме възможност да разгледаме града докато пристигнем в дневния център на Хърватската асоциация на сляпо-глухите хора „Додир”. А нашите домакини как добре ни посрещнаха! Бяхме сърдечно поздравени от Саня Тарцай, председател на Хърватската асоциация и президент на Европейския съюз на сляпо-глухите. На всеки беше подадена чаша греяно вино с карамфил и сладки. Всички получиха по един сувенир със символите на „Додир”. Председателят на НАСГБ – Димитър Парапанов произнесе кратко, но много съдържателно слово. А и нашите преводачи: Стефан, който знаеше добре сръбски, Деян Славов и Светлозар Парапанов, които владеят английски, се представиха блестящо. Благодарение на преводачите, милата сценка, представена ни от домакините беше преведена по най-изразителен начин. Но да не пропуснем и изявите от българска страна. Тези красиви млади хора Кристина Григорова от Хасково и Атанас Калинов от Асеновград към Съюза на глухите, изнесоха един виртуозен спектакъл по мотиви от произведението на Елица и Стунджи – „Вода”.
	След срещата в дневния център, отидохме в хотел, където бяхме разпределени по стаите. Това стана бързо и лесно по предварително подготвените списъци. След настаняването отидохме в хотелския ресторант, където ни предложиха хубава и вкусна храна. Сутринта след закуска автобусите ни отведоха към центъра на Загреб, откъдето започна разглеждането на красивата столица и нейните исторически забележителности: църкви, административни и правителствени сгради. Разбрахме, че Хърватия по територия и по население е почти наполовина на България, но стандартът им е много по-висок. А пътищата, по които се движехме са отлични. Особено впечатление прави тази безкрайна равнина. Още от Белград, че чак до Загреб почти 350 км. само равнина. В миналото голяма част от Хърватска е била Австро-Унгарска империя до края на първата световна война, когато влиза в Югославската федерация. Обиколихме колкото можахме около централната част, купихме си неща за спомен, сувенири, снимки. Даже някой се уплашиха да не се изгубят в това гъсто гъмжило от туристи – местни и чужди. Ориентир ни беше красивия паметник с конника. Само как ослепително блестяха с хилядите си сребърни лампички, всичко което е украсено с тях – и дърветата, и елхата, и търговските сергии. Вълшебна феерия от блестяща светлина! Това което успяхме да разгледаме в Загреб, остави у нас най-добри впечатления. Дойде и времето да отидем на театъра, който ни приготвиха нашите хърватски сляпо-глухи приятели. Един трагикомичен, но в същността си истински до болка разказ за въжделенията и стремежите на хора с увреждания да имат приятели до себе си и да бъдат разбирани. „Колко е хубаво да имаш приятел за взаимопомощ" каза берачът на гъби с нотка на тъга в неговия угаснал поглед! Наистина като се замисли човек неволно си спомня думите на Йордан Йовков: „Колко мъка има на тоя свят, Боже!" Но пиесата свърши и на излизане от залата на всеки от нас беше подарен по един сувенир с логото на „Додир”. Но ние знаем, че Господ ако е отнел едно, е добавил друго и най-важно е силната воля и цел в живота. Благодарим Ви, братя хървати! Ще запазим най-мили спомени за това наше посещение при Вас и Вашия красив гр. Загреб.
	Ето че дойде времето да се качваме на автобусите. Поемаме към Белград и България. След кратко умълчаване на пътниците-туристи – като че ли всеки си прави преценка на преживяното – полека-лека компанията се развесели. Отново прозвуча акордеонът на Васил Оцов и певецът Кирил Родопски запя със своя плътен и приятен глас. Стана весело. Г-н Димитър Парапанов няколко пъти по време на пътуването ни поздрави, минавайки в автобуса от човек на човек. Благодарим за жеста и пак го казвам: Той е един благороден човек. Справедлив. Не вдига яка на всеки вятър. Така неусетно стигнахме до София. 
	Уважаеми колеги. Вярвам, че у всеки един от нас ще останат хубавите спомени от това голямо пътуване. Още веднъж нека да благодарим на председателя на НАСГБ – Димитър Парапанов и на всички, които участваха в подготовката и провеждането на това впечатляващо мероприятие!
Димитър Кънчев
 


Силуети
20 УРОКА ЗА ЖИВОТА, С КОИТО  ЩЕ СЕ ПОЧУВСТВАШ ПО-СИЛЕН
 
	1. Не се страхувай да започнеш отначало. Това е нов шанс да построиш отново нещата, които искаш.
	2. Забрави това, което те е наранило в миналото, но никога не забравяй поуката.
	3. Не губи себе си в опитите си да запазиш някого, когото не го е грижа дали ще те загуби.
	4. Никога не карай този, когото обичаш да се чувства сам. Особено, когато и ти си там.
	5. Всеки прави грешки, но това не означава, че трябва да плаща за тях през остатъка от живота си. Понякога добрите хора правят лош избор. Това не означава, че са лоши, а че са Хора!
	6. Моли се да имаш очи, които виждат най-доброто. Сърце, което прощава лошото и душа, която никога не губи Вяра.
	7. Разликата между „харесва", „влюбен" и „любов" е същата, като между „за сега", „за известно време" и „завинаги".
	8. Когато напълно се доверяваш на друг човек има два възможни резултата – Приятел за цял живот или Урок за цял живот. И двете са много ценни.
	9. Не се чувствай зле, ако някой те отхвърли. Хората обикновено отхвърлят скъпите неща, защото не могат да си ги позволят.
	10. Просто е. Не лъжи този, на чието доверие държиш и не вярвай на този, който те лъже.
	11. Добрите взаимоотношения не се случват просто така. Те изискват Време, Търпение и двама човека, които наистина искат да бъдат заедно.
	12. Помни – не можеш да обвиеш ръцете си около спомен, така че прегърни този, който обичаш днес.
	13. Семейство не е задължително винаги да са хората, с които имаш кръвна връзка. Това са хората в живота ти, които те искат в техния. Тези, които биха направили всичко, за да те видят усмихнат и тези, които те обичат.
	14. Не пази място за някой, който не си прави труда, за да остане с теб.
	15. Вторият шанс не значи нищо, ако не си научил урока от първия път.
	16. Уважавай хората, които намират време за теб, въпреки натоварения си график, но обичай хората, които намират време за теб без да се съобразяват с графика си, когато имаш нужда от тях.
	17. Не можеш да контролираш това кой точно се появява в живота ти, но винаги можеш да избираш през кой точно прозорец да го изхвърлиш.
	18. Не вярвай на хора, чиито чувства се променят с времето. Вярвай на тези, чиито чувства остават същите, въпреки че времето се променя.
	19. Не е трудно да намериш някой, който да ти каже „Обичам те". Трудното е да намериш някой, който наистина те обича.
	20. Едно от най-трудните решения, които ще ти се наложи да вземеш в живота, е това да решиш дали да си тръгнеш или просто да вложиш повече усилия. Силата е в Теб! Управлявай живота си!
Източник: www.gnezdoto.net


 От първо лице
КОЙТО ПЕЕ, ЗЛО НЕ МИСЛИ!
 
	Честит юбилей на Станчо Пеев Станчев, акордеонистът известен не само в нашия град Добрич, не само в цяла България, но и в чужбина. На 16 януари, той навърши 60 години. Много или малко са те? За млади хора сигурно са много, но ако говорите със Станчо, ще разберете, че има още толкова неща да свърши в своя живот, които все него чакат.
	Повече от 55 години от живота си Станчо е посветил на образованието, труда, музиката и семейството. След завършване на основното си образование в училище „Отец Паисий”, постъпва в ТМТ „М.В.Ломоносов”, но проблемите със зрението го препращат по други пътеки. От 17-годишен започва работа в ПП „Успех” и учи във вечерна гимназия. След 1990 г. предприятието е закрито, а той е пенсиониран по болест. И ето идва спасението – музиката. От малък Станчо носи големия акордеон на гърба си, минава през школата в читалището и усъвършенства инструмента, а народната музика е в кръвта му. В репертоара си има повече от 150 български песни, както и песни на балканските народи. От 17-годишен тръгва по сватби и тържества. Става член на ТСО-ССБ, а по-късно и член на ТО-НАСГБ от самото й учредяване през 1998 г. Основава инструментален квартет за народна музика в ПП „Устрем” и успехите не закъсняват. Отличията от фестивалите във Варна и Дряново, изпращат квартета на международен фестивал в Полша, откъдето се връщат с първа награда. След 1990 г. Станчо последователно е корепетитор на танцови състави към ДНА, Окръжен съвет – Добрич и НЧ „Йордан Йовков”. Музиката компенсира здравните му проблеми и го спасява от отчаяние и безразличие. Със своя оркестър той е търсен нaе само в Добрич и в областта, но и извън нея. От 1998 г. става член на състава за градски шлагери „Добрич” към читалището, а от една година е и негов художествен ръководител. От 2004 г. е музикален съпровод на състав „Антица” при ТО на НАСГБ – Добрич. От тогава до сега съставът е носител на 11 златни медала, статуетки и парични награди. Съставът е носител и на почетния знак на общините Перник и Добрич. Навсякъде Станчо се изявява като изпълнител на акордеон, солист и дует. Отличните му изпълнения грабват публика и жури. Между тях се създава една връзка, която прилича на магия – въздействие от неповторимото богатство на българския фолклор и майсторството, да бъде поднесено по най-красивия начин. В своята колекция от награди той има над 25 медала, повече от които са златни. Когато през 2004 г. за първи път отидох на фестивал на сляпо-глухите в гр. Пловдив, бях изключително изненадана от начина, по който общуват тая група хора от цялата страна. Запяват заедно, помагат си, свирят заедно с други оркестри, акомпанират на певци, които нямат музикален съпровод. А нали са конкуренти за класация, за медали? Как става това? Гледах отстрани и преценявах – с много любов към това, което правят, с уважение един към друг, с разбиране и приятелство. Това е отличителното при хората с увреждания – човечността, възможността да покажеш, че си равен на всички и от сърце се радваш на чуждите успехи. И Станчо е пример за такова разбирателство и помощ. Сега той продължава да работи в двата състава, което не му пречи да бъде прекрасен съпруг и баща. Грижа му е синът Пейчо, студент в София и разбира се малкият внук, който може един ден да продължи пътя на своя дядо, като надарен инструменталист и певец.
	Честит юбилей Станчо! Сигурна съм, че не само ТО на НАСГБ – Добрич ще те поздрави с личния празник, но много колеги, приятели и познати от цялата страна. Дръж здраво своя най-верен приятел – акордеона и пей все така от цяло сърце и душа, защото „Който пее, зло не мисли”! 
Мария Паскалева

Щрихи от родината
 
ХРАМ-КЛАДЕНЕЦ КРАЙ С. ГЪРЛО
 
	Територията на България е покрита с тракийски гробници, светилища и мегалитни паметници, но този древен храм се отличава от всички останали. Той се намира край пернишкото с. Гърло (на 4 км. от гр. Брезник). Уникалното при него е, че храмът е вкопан в земята. На дъното му се намира кладенец, а вместо купол има голям отвор към небето. Странната му архитектура продължава да озадачава археолозите, които са разделени в предположенията си за неговото предназначение. Според най-разпространената версия храмът е построен от неизвестна цивилизация, обитавала нашите земи, като е изпълнявал ролята и на древна обсерватория. Храмът-кладенец е открит в началото на 70-е години на миналия век от археоложката Димитрина Митова – Джонова. Според нея той е построен през 12 в.пр.н.е., което го прави най-старият храм по българските земи – по-стар дори от мегалитните паметници (долмените) в Странджа, Сакар и Източните Родопи. Храмът впечатлява със своята архитектура. Древните му строители са изградили сложно съоръжение само с помощта на камъни – без помощта на вар, хоросан или друго спойващо камъните вещество. Помещението и стълбището, което води към него, са оцелели в продължение на три хилядолетия и днес все още се намират в много добро състояние. Единствено сводът, който осигурява достъп до основното помещение, е леко наклонен – вероятно след земетресение. Подобни храмове не са типични за културата на траките. Професор Митова – Джонова го свързва с културата „нураги“, обитавала остров Сардиния, където има стотина подобни храмове. Липсват обаче доказателства за връзка между тях и кладенеца край с. Гърло.
Източник: www.otbivki.com


Хоризонти
БАНСКА ЩЯВНИЦА – ГРАДЪТ НА НЕБИВАЛИЦИТЕ
	Може би не сте чували за гр. Банска Щявница и ако е така – това си е сериозен пропуск. Не само защото това градче в Словакия е оценено като част от културното наследство на ЮНЕСКО, но и защото има много истории за него, които се разказват навред – кози, вързани за комини, разменени часовникови стрелки, разменени етажи на къщите. Ако Ви се прииска да разберете колко е часът от часовника на кметството в Банска Щявница, може да се почувствате объркани, защото със сигурност стрелките не показват това, което би трябвало да показват. Чуденето Ви ще продължи, докато не се появи някой местен човек, който да Ви обясни, че стрелките са поставени наопаки – голямата показва часа, а малката – минутите. Според една версия часовникарят, който ремонтирал часовника през 18-ти в., идвал от страна, където това разпределение на стрелките е нормално. Според друга монтирането на стрелките било поверено на чирака му, който от притеснение ги разменил и никой не забелязал, докато майсторите не си заминали. Друга история разказва, че градските съветници смятали, че щом един час е по-дълъг от една минута, то и стрелката за часа трябва да е по-дългата. И последен вариант (вероятно най-правдоподобен) – когато поставянето на стрелките приключило, всички били твърде пияни, за да забележат грешката. 
	В миналото, когато жителите на Банска Щявница още гледали кози, много често можело да се види коза, вързана за комин. Градините на хълма Щявница са много стръмни и някои от тях съвпадат с покрива на долната къща. Така стопаните връзвали козите си директно за комините на съседите си. Днес, за съжаление, такава гледка е малко вероятна, но пък можете да се насладите на стръмните дворчета. Пак заради стръмните наклони, в много къщи влизате уж на първия етаж, а се оказва, че това е всъщност последният етаж, от който Вие слизате на долните. 
	Обикновено мостовете се строят, за да могат хора и каруци да минават отгоре, докато водата тече отдолу. В Банска Щявница обаче случаят съвсем не е такъв. Водата си текла необезпокоявано отгоре, а хората минавали отдолу. Акведуктът по пътя към Бански Студенец (от лявата страна на пътя) днес е сух, но в миналото се е използвал активно и е будел почуда у минувачите. Когато е построен, Новият замък е използван за охрана на Банска Щявница. На всеки 15 мин. стражата надувал рог, за да уведоми жителите на града, че не е заспал на поста си и всички са в безопасност. Преди няколко години тази традиция била възродена и живият часовник се чувал на всеки четвърт час. Преди много, много години, когато всичко в Словакия изглеждало по-различно, един овчар бил задрямал на хълма Щявница и в просъница видял нещо да блести на слънцето. Отворил очи точно когато зад един камък се скрили два гущера – единият посипан със златен прах, другия – със сребърен. Когато повдигнал камъка, намерил отдолу буца злато. И според легендата това поставя началото на миньорското градче Банска Щявница. Заради важната си роля гущерите преди са били на герба на града, а по време на ежегодния Парад на саламандъра мъж, облечен като овчар, върви най-отпред на шествието с гущер в ръце. Провежда се всеки втори петък на септември. Фестивалът днес се е превърнал в празник на всички миньори в Словакия. В Музея на миньора ще слезете на 433 м. дълбочина. Нахлузете найлоновото пончо и нахлупете каската си и – напред и надолу! Това е едно от най-добрите места да научите повече за мините в миналото. Именно тук се е появило и първото миньорско училище в Кралство Унгария – през 1735 г. 
	Тайхи се наричат малките изкуствени езерца около Банска Щявница (името им идва от немската дума езерце). Повечето от тях (общо са били около 60, със сложна система от връзки помежду им) са построени, за да снабдяват с енергия мините, а днес се използват, за да зареждат с енергия хората. 
Източник: www.peika.bg


Приятели от близо и далеч
НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКАТА ГИМНАЗИЯ – ДОМАКИН НА ПЪРВОТО ПО РОДА СИ СЪСТЕЗАНИЕ В БЪЛГАРИЯ
	В Националната търговска гимназия – Пловдив на 27.11.2015 г. се проведе състезание по шах, табла и дартс. В него взеха участие както ученици и учители, така и хора със зрителни и слухови затруднения от Териториална организация (ТО) – Пловдив на Националната асоциация на сляпо-глухите в България. Всички участници получиха награди, а представители от Асоциацията с благодарност споделиха, че за тях най-големият подарък е социалното включване и възможността да получат внимание и да общуват с младите хора.
	Подобно състезание е първото по рода си за страната. „Първото, но не и последното!“ – обещаха организаторите от Националната търговска гимназия, които смятат, че за да бъдат съхранени ценностите в съвременното гражданско общество, е от изключителна важност хората да не мислят само за себе си, но и за околните. Според тях това състезание е израз на емпатия, равнопоставеност и грижа към всички, независимо от тяхното положение – традиционни ценности за училището, в което от тази учебна година работи асансьор за трудно подвижни лица, а от дълги години има квоти за прием на ученици с двигателни затруднения и хронични заболявания. Съвместната работа и приятелските отношения между възпитаници и преподаватели пък е символ на иновативните методи на обучение, които активно се прилагат в школото, откъдето издават, че ключът към просперитета и успехите им се крие именно в създадената атмосфера на доверие и сигурност.
	По време на откриващата реч на Стоян Гечков – ученик от 12 „Д“ клас стана ясно, че състезанието е резултат от победата на отбора му в конкурса по бизнес етика на Фондация „Джуниър Ачийвмънт България“ преди една година, в резултат на което той и колегите му получиха парична награда от 500 лв., с която да приложат на практика своята социално насочена идея. В конкуренцията на стотици участници от десетки икономически училища от цяла България, журито отличи екипа от Националната търговска гимназия. Директорът г-жа Славейка Иванова, която също беше гост на състезанието, приветства гостите и поздрави своите ученици, като им пожела още много успехи и награди. В отговор лидерът на отбора благодари на ръководството за възможностите и оказваната подкрепа във всяко едно начинание.
Източник: НТГ – Пловдив

За конкурса
ПРАЗНИЧНА ПИТКА
(предложение на Мария Паскалева от Добрич)
	Продукти: 1 кофичка кисело мляко /може и прясно/, 1 кг. брашно, 3 яйца /отделя се единия жълтък за намазване/, 1 мая, 1 к.ч. олио, сол и захар.
	Начин на приготвяне: Брашното се пресява два пъти. В половин ч.ч. вода с 1 с.л. захар и 2 с.л. брашно се разтваря маята и се оставя да шупне. Към брашното се прибавя млякото, яйцата, 2 с.л. захар, 1 ч.л. сол, 2 с.л. олио и втасалата мая. Меси се докато започнат да се образуват мехурчета. Ако лепне, може да се добави още брашно, но да се получи меко тесто. Полученото тесто се разделя на две части, които ги навивате във вид на „змия”. Нарежете на парчета, а олиото сложете в чиния. Всяко парче се намазва с олио и се оформя като правоъгълник, завийте и вържете като панделка. В намазана кръгла тава подредете едно до друго, покрийте и оставете на топло да втаса. Към жълтъка за намазване капнете няколко капки оцет, намажете питата и печете в предварително загрята фурна на 180 градуса до розово. По желание може във всяко парче да сложите сирене преди да го завиете.
* * * *
ПЪЛНЕНИ КАРТОФИ С ГРАХ
(предложение на Светла Маринова от Добрич)
	Продукти: 6-7 големи картофа, грах от консерва, масло, магданоз, сол и пържени картофи.
	Начин на приготвяне: Обелваме картофите, отрязваме от едната им страна капачета и издълбаваме вътрешността. Запържваме граха в маслото и напълваме картофите. Затваряме ги с капачетата и нареждаме в йенска тенджера. Заливаме ги с няколко лъжици разтопен маргарин и 1/3 ч.ч. вода. Покриваме тенджерата с капак или фолио. Печем в умерена фурна, като внимаваме да не се разварят картофите. В средата на голяма чиния поставяме пържени картофи, а наоколо подреждаме готовите пълнени картофи. Украсяваме със стръкчета магданоз.
* * * *
РИБА ПО СИЛИСТРЕНСКИ
(предложение на Евгения Парашкевова от Добрич)
	Продукти: 1 кг. риба (без глави), 100 мл. растително масло, 800 гр. картофи, 150 гр. червени домати, половин лимон, 1 яйце, магданоз, чесън, сол и черен пипер на вкус, 1 л. вода.
	Начин на приготвяне: Във вряща и подсолена вода поставяме нарязаните на кубчета картофи, нарязаните на ситно домати, няколко зърна черен пипер, няколко скилидки чесън и растително масло. След малко добавяме нарязаната на парчета риба и варим 10-15 мин. Готовата риба се изважда внимателно и се слага в съд, в който ще се поднася. Бульонът се прецежда и се застройва с яйцето. Полученият сос се подправя със сока на лимона и смлян черен пипер и се изсипва върху рибата. Отгоре се поставят сварените заедно с рибата картофи. Ястието се поръсва с магданоз и се поднася.
* * * *
ГЕВРЕЧЕТА
(предложение на Калинка Ковачева от Добрич)
	Продукти: 125 гр. краве масло, 50 гр. захар, 1 жълтък, настъргана кора на 1 лимон, 200 гр. брашно, 1 белтък, половин ч.ч. захар за поръсване.
	Начин на приготвяне: Маслото се разбива със захарта. Прибавят се жълтъкът, лимоновата кора и малко по малко брашното. Полученото тесто се разточва на тънък лист и се нарязва на гевречета. Нареждат се в намазана с масло тавичка. Отгоре се намазват с белтъка и се посипват със захарта. Слагат се във фурната и се пекат на умерена температура.

Любопитно
 
ЗАЩО СЕ ЧУКАТ ЧАШИТЕ ПРИ НАЗДРАВИЦИ?
	Всички знаем, че една наздравица, вдигната за сватба, рожден ден, обикновен празник или някое друго честване е придружена с чукане на чашите. Питали ли сте се какъв е смисъла на това и какво означава?
	Една от легендите разказва, че в Средновековието хората са чукали чашите, с цел да изгонят демоните. Историята е свързана с църковния звън на камбаните, за който се е вярвало, че гони тъмните сили. Към тази легенда все пак има и истинска история, известна за този обичай. А тя е, че в Средновековието в дворците в Европа "премахвали" враговете, като им сипвали отрова във виното. След като се прочула тази "тайна", за да се върне доверието при гостите на големите празненства домакините вдигали чаши и силно ги чукали с чашите на гостите, така че виното да се смеси, а гостите да са сигурни, че в напитката няма отрова. От там е и обичаят домакинът винаги пръв да отпие от виното.
	Друга история разказва, че старите германски племена са чукали чашите преди всяко изпиване, за да изплашат духовете. Конниците на номадските племена пък са украсявали чашите със звънци и други предмети, за да вдигат шум и да държат злото далеч от хората. По време на тибетската династия обичаят е бил "да се вдига шум" преди изпиването на първата чаша за щастие и благоденствие. При древните гърци също е бил от значение звукът при изпиването на виното, но само защото те са вярвали, че виното носи духовност и красота за всички сетива, а звънът на чашите създавал и удоволствие за ушите. По отношение на древните шумери антрополозите пък твърдят, че те са имали много ритуали свързани с пиенето и наздравиците, но никъде не се споменава чукането на чаши. 
	Днес обикновено чукането на чаши при наздравица означава веселба, щастие, а в някой страни по този начин се изразява уважение. Така например в Япония при непринудени вечери при вдигане на наздравица и когато искате да се чукнете с приятелите – чашите се слагат на еднакво ниво, но ако става въпрос за работна вечеря и искате да се чукнете с шефа, поставяте чашата по-ниско от неговата в знак на уважение и почит.
Източник: www.dariknews.bg

Полезни съвети
ХРАНИ, КОИТО ДА ВЪРНАТ ШИРОКАТА УСМИВКА И ПОЗИТИВИЗМА ВИ
	Спанак – защото е богат на желязо. Спанакът дава енергия на тялото, бори се с умората и помага за по-добрата концентрация. Освен това е чудесен източник на витамин B6, който улеснява производството на серотонин – хормона на щастието.
 
	Сладки картофи – защото са чудесна алтернатива на обикновените картофи, тъй като са богати на фолиева киселина и запазват нивата на кръвната захар стабилни.
 
	Бразилски орехи – те са един от най-добрите източници на минерала селен, който пък се бори с лошото настроение и тревожността.
 
	Мазна риба – риби като сардините например, които са богати на омега-3 мастни киселини, помагат на мозъка да интерпретира настроенията и да се концентрира по-добре. Ниските нива на омега-3 киселини се свързват с депресията.
 
	Авокадо – зелените плодове са пълни с фолиева киселина, триптофан и витамин B6.
 
	Яйца – защото са прекрасен източник на цинк, който регулира метаболизма и нивата на кръвната захар.
 
	Кисело мляко – то е богато на калций. Това е минерал, който омекотява рязката промяна в настроенията, депресията и тревожността.
 
	Тофу – в него има протеин. Той повишава енергията, подобрява концентрацията.
 
	Банани – засищат глада и подобряват настроението между храненията, като балансират нивата на захарта. Също са пълни с витамин B6 и освен това пращят от триптофан – киселината, която мозъкът превръща в серотонин.
 
	Хляб – отново е добър източник на серотонин. Пълнозърнестият хляб дава по-малко от хормона на щастието, но енергията, произведена от него, е по-устойчива и ще Ви държи по-дълго, отколкото ако хапнете бял хляб.
 
	Сок от червено цвекло – дава неподозирана мускулна сила на пациентите, прекарали инфаркт и представлява нещо като спанака. Въздействието му при редовна консумация се равнява на двумесечни тренировки.
 
	Пастата на ак. Амосов. Вземат се по 500 гр. – стафиди, сушени кайсии, смокини, сушени сини сливи без костилките, орехи и 1 лимон с кората. Всичко това се смила в кухненския робот или месомелачка. Добавят се 500 гр. мед. Така получена смес се разбърква и се разлива в буркани. Използва се по 1 супена лъжица 3 пъти на ден половин час преди хранене. Този микс е просто съкровищница с минерали и витамини.
Източник: www.dariknews.bg


Любопитни факти
20 ШАНТАВИ ФАКТА ЗА ВИЕТНАМ, КОИТО НЕ ЗНАЕТЕ
 
	Няколко странни и изумителни факта за Виетнам, в които е трудно да повярвате преди да отидете там и да ги видите със собствените си очи.
 
	1. Мотоциклетите са навсякъде! На население от 90 милиона души има регистрирани 37 милиона мотоциклета и едва 2 милиона автомобили.
	2. Повечето виетнамци носят каска като карат мотор не заради сигурността, а за да не ги глоби полицията.
	3. Не е мит – виетнамците наистина ядат кучешко. Не всички, но някои.
	4. Виетнамците обикновено си подремват след обяда.
	5. Пресичането на улицата в голям град като Ханой или Сайгон е истински кошмар, дори и да има пешеходна пътека. Движението никога, никога няма да спре, за да пресечете Вие, така че се гмурвайте смело и безотговорно за слалом в трафика.
	6. Макар родината на кашу дървото да е Бразилия, Виетнам произвежда 37 процента от световния износ на кашу.
	7. Животът във Виетнам е доста евтин – можете например да си вземете една от местния вид бира за около 40 ст.
	8. Виетнамците пренасят толкова огромни товари на скутерчетата и моторите си, че опровергават всички закони на физиката.
	9. Децата виетнамчета могат без проблем да си купят всякакъв алкохол.
	10. В определени магазини можете да си купите руоу ран (змийско вино). Това е точно, каквото звучи – оризово вино с консервирана змия в бутилката.
	11. Виетнамците отглеждат мини прасенца като домашни любимци.
	12. 40 процента от виетнамците носят фамилията Нгуйен (произнася се най-близо до Уин).
	13. Виетнамците избягват зрителния контакт. Ако прекалено дълго се вгледате в очите им, се смята, че или не им вярвате, или ги застрашавате.
	14. Във Виетнам не се празнуват отделни рождени дни, а всички се отбелязват наведнъж на Тет – виетнамската Нова година. 
	15. Виетнамците са единствената нация, за която сме чували да има отделен бог на кухнята. Името му е Онг Тао и точно преди виетнамската нова година (Тет) отлита при бога на небето да го информира кой как се е държал през изминалата година.
	16. Не на тена! Виетнамците ходят увити като мумии по слънцето и на плаж, защото смятат, че красива е тази кожа, която е светла. Загорялата кожа не се харесва, защото се смята за знак за полска работа.
	17. Във Виетнам ледът не се разчупва с разговори за времето – обичайните въпроси на колко сте години, женени ли сте и каква заплата взимате. За тях това не е грубо и невъзпитано, а начин да Ви опознаят и да бъдат дружелюбни.
	18. В много от ресторантите във Виетнам студеният чай е безплатен.
	19. Когато виетнамците пият чай или нещо друго, никога не изпиват до дъно чашата си.
	20. Във Виетнам се практикува лов на гущери. Използват се дълги бамбукови пръчки с кукичка и стръв накрая. След като гущерът бъде уловен, се пече или пържи и се хапва. Да Ви е сладко! 
Източник: www.peika.bg

Здраве
КАК ДА ИЗБЕГНЕМ КОВАРНИТЕ  КАПАНИ НА ПРЕЯЖДАНЕТО?
	Няма какво да се заблуждаваме – на хоризонта се очертават наистина тежки месеци за нашата храносмилателна система. Уви, малцина са стоиците, които могат да устоят на изкушенията, подредени върху празничните трапези и да продължат да се придържат към нормалния си хранителен режим. В това да му отпуснете края малко повече по време на зимните месеци няма нищо чак толкова лошо, стига обаче да успеете да обуздаете натоварващата организма практика на преяждането. Подбрахме Ви пет лесни и практични трика, които може да използвате всеки път, когато почувствате, че започвате да се приближавате застрашително към пропастта на безразборното ядене:
	1. Хранете се достатъчно през целия ден. Няма нищо по-опасно от мисълта: „Така и така съм зает, а в момента – ако пропусна обяда, ще си спестя някоя друга калория и на вечеря ще мога да хапна на спокойствие повечко вкусна храна.“ Прескочите ли дори само едно от основните си ядения за деня, може да бъдете сигурни, че преяждането, особено в късните часове, Ви е в кърпа вързано. Най-добрата стратегия е да се храните поне по 3-4 пъти дневно, като се стремите да консумирате комбинация от продукти, съдържащи фибри, протеини и здравословни ненаситени мазнини.
	2. Дръжте любимите си изкушения надалеч от кухненските шкафове, които най-често отваряте. Хрупкавите бисквити, шоколадът, чипсът и другите предпочитани за кулинарни съгрешения – продукти не бива да попадат прекалено често във вашето полезрение. Най-големият проблем с този вид храни е, че започнеш ли веднъж да ги ядеш, много трудно може да се спреш навреме и да се придържаш към някакви прилични порции. Сами по себе си една-две бисквитки или блокчета шоколад са напълно допустими, но честно – колко от Вас могат да се удържат да похапнат само толкова малко? Именно затова е отлична идея да съхранявате любимите си изкушения на такива места в кухнята, върху които погледът Ви попада по-рядко. Ако трябва да перифразираме едно друго златно правило – „Далеч от очите, далеч от устата.“
	3. Не бъркайте жаждата с глад. В следобедните часове или точно след приключването на обяда, човек често продължава да се чувства гладен. Или поне така си мисли, тъй като не успява да разкодира правилно сигналите, които му изпраща неговото тяло. В повечето случаи то просто не е достатъчно добре хидратирано и затова си иска своята чаша вода или ароматен чай. Адекватната консумация на течности е и един от най-ефикасните начини за справяне с пристъпите на така нареченото "емоционално тъпчене с храна", при което човек яде не защото е гладен, а защото му е скучно или е стресиран и депресиран.
	4. Опитайте да се храните по часовник. Ако всеки ден се храните приблизително по едно и също време, метаболизмът Ви ще работи много по-добре и ще успява да гори повече калории от обичайното. Друг практичен съвет е да си оставите поне 20 мин. разстояние между малките похапвания на да речем следобедния плод или ядки.
	5. Не бъдете прекалено строги със себе си. Добре, отбили сте се веднъж в „Макдоналтс” или KFC или сте изяли парче вкусна торта – голяма работа. Просто го забравете и продължете напред! Дори от време на време да кръшкате от пътя на здравословното хранене – стига да се връщате редовно към него, нямате никакви причини да изпитвате излишни чувства на вина или слабохарактерност.
Източник: www.muskuli.com
 

Усмивки
БЕЖАНЕЦ – ЕДНА НЕВЪЗМОЖНА ИСТОРИЯ!
	 Днес минах нелегално границата и пристигнах в Саудитска Арабия. По пътя изхвърлих личната си карта, издадена от Първо РПУ в Бургас, и казах на граничарите, че съм бежанец от Донбас, който търси спасение от терора на Путин. Веднага ми повярваха и ме качиха на влака за Риад. Настаниха ме в 3-звезден хотел, макар че наблизо имаше 5-звезден, и ми казаха, че утре ще ми осигурят апартамент. Сутринта обаче се оправдаха, че преместването щяло да се отложи с цял един ден. Това ме вбеси. Стъпках храната, която ми донесоха, плиснах им шишето с минерална вода, изпотроших скапаната хотелска стая, а дивана и фотьойлите изхвърлих направо през терасата. Някакви хора от улицата започнаха да ми крещят, но управителят на хотела им каза, че идвам от район на бойни действия, душата ми е травмирана от раните на войната, и затова трябва да проявят разбиране. Проявиха. В четвъртък изгониха двама арабски пенсионери, за да настанят мен. Нахалните старци протестирали, та се наложило да ги измъкват с полиция и сега ще ги съдят за дребно хулиганство. Мен обаче ме чакаха деца с цветя пред входа на блока. Отнякъде се появи крал Абдула бин Абдул Азиз ал Сауд и си направи селфи с мен. Дадоха ми 2000 долара да си покрия най-важните нужди. В петък ме посети социален работник. Донесе ми брошура с първите 10 члена от арабската конституция, преведени на моя майчин украински език и ме попита дали имам нужда от нещо. „Кажи на оня, дето всяка сутрин се дере от минарето на джамията, да намали малко децибелите, че ми пречи да спя“, и той чинно си записа. В неделя се разходих да напълня малко окото, но всичките им жени бяха увити като пашкули. Много се ядосах и внесох жалба в кметството. Още същия ден директорът на кварталната гимназия написа специално обръщение към ученичките да се въздържат от носенето на бурки, защото така накърняват чувствата ми. Препоръча им да се обличат с изрязани блузки и къси полички, тъй като моята характерологична същност на европеец изисква да гледам други неща. Листовката беше раздадена на родителите за изпълнение. Оплаках се на социалния и от храната. Овнешкото е твърде мазно за деликатния ми стомах, а говеждото ми идва жилаво и си хабя зъбите. Обясних му, че предпочитам крехко месце – свински вратни пържолки, контрафиленца или в краен случай – бутче. Сега всички дюнерджии са инструктирани да не натрапват открито овнешкото месо, за да не ми причиняват душевен смут. Не е лесно да си емигрант! Днес трябваше да се тътря цели 300 м., за да си взема социалните помощи – има-няма 2 хиляди долара. Това страшно ме изнерви и си го изкарах на една ученичка. „Що ходиш с бурка ма, нали ти казаха да сложиш мунижуп“, разкрещях й се аз и й забих 2-3 шамара. Мислех да я замъкна в храстите и да я изнасиля, ама като си представих каква мъка ще е, докато я разопаковам, се отказах. После разбрах, че братята й били подали жалба в полицията и организирали някаква подписка срещу мен. Наложи се вътрешният министър да ме защити по телевизията. „Трябва да проявим разбиране към християните и да се надяваме утре, когато станат мнозинство в Саудитска Арабия, да имат същото отношение към нас“, заяви той. Тази сутрин казах на социалния работник, че умирам от скука и му заповядах да се поразмърдат и да ми организират някакво шоу – гей-парад или нещо от сорта. Той се опули, но му обясних, че вече сме 21-ви в. и тук трябва да се налагат новите ценности. „Всеки брак – еднополов, а всеки мъж – майка!“. Не съм сигурен, че ме разбра, но си записа. След обяд дойдоха някакви социолози да ме анкетират. Бях откровен с тях и им признах, че дълбоко презирам и ненавиждам страната, която ме прие, но нямам нищо против да ме хранят и да ми дават помощи. Не ми пречи. Днес социалният ме попита дали искам да се хвана на някаква работа. Отговорих му, че още не се чувствам интегриран, така че да не ме занимава. Оставам на социалните помощи! Вярно е – 2 000 долара са едно нищо, дето се казва, ама няма как – ще се търпи!
Източник: www.politikata.net
Автор: Пламен Тодоров


Занимателна страничка

ОТГОВОР НА КРИМИНАЛНАТА ЗАГАДКА ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ (ДОКАЗАТЕЛСТВОТО)

	Лежащият на пода нощен пазач не може да види през затворената врата на будката какво точно са задигнали крадците.
* * *
“ЗАБАВНИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ”
 
	1. За какво използват песните на Тина Търнър на летището “Стъвертън” във Великобритания?
	2. Защо човек умира след преяждане от черен дроб на мечка?
	3. Как се е казвал оранжевият цвят преди?
	4. Какво има между Финландия и Северна Корея?
	5. Какво подарява Холандия на Канада всяка година?
	6. Какъв уникален отпечатък имаме освен пръстовия?
 

БРАТСТВОТО
(с продължение)
	Събитията от последните смайващи петнайсет минути – толкова дълги, сякаш бяха часове, дори дни – пробягаха още веднъж през ума на Ецио, докато се препъваше замаяно през гробницата под Сикстинската капела. Спомняше си, макар да му изглеждаше като сън, закътания в гробницата огромен саркофаг, изработен от материал, напомнящ гранит. Когато приближи до него, саркофагът засия с ласкава светлина. Докосна капака и той се отвори, лек като перце. Вътре светеше топло жълто сияние, от което се надигна силует с неразличими черти, макар Ецио да усети, че фигурата, е на жена. Жена с необикновена външност, с шлем и с бежова сова върху рамото. Яркият ореол около нея го заслепи.
	– Привет, Пророче! – каза му тя, обръщайки се към него с прозвището, което тъй загадъчно му бяха приписали. –  Чакам те от десет милиона сезона.
	Ецио не посмя да я погледне.
	– Покажи ми Ябълката.
	Той я вдигна покорно.
	– О! – Ръката й погали въздуха над Ябълката, но не я досегна. Тя засия и запулсира. Очите на жената го пронизаха. – Трябва да поговорим.
	Тя приведе глава, сякаш размисля, а на Ецио му се стори, че различава едва доловима усмивка по ослепителното й лице.
	– Коя си ти?
	– О, имам много имена. Когато, умрях ме нарекоха Минерва.
	Ецио разпозна името.
	– Богинята на мъдростта! Совата върху рамото ти! Шлемът. Разбира се.
	Той сведе глава в поклон.
	– Вече не съществуваме. Ние, боговете, които дедите Ви тачеха. Юнона, кралица на боговете, и моят баща – Юпитер, техният крал, от чието чело се родих. Аз бях дъщерята, сътворена не от слабините, а от разума му!
	Ецио беше като омагьосан. Огледа статуите край стените. Венера. Меркурий. Вулкан. Марс. Чу звук, сякаш подрънква стъкло или пада звезда – тя се смееше.
	– Не, не бяхме богове. Само дойдохме по-рано. И дори когато обитавахме земята, човешкият род се мъчеше да проумее съществуването ни. Просто бяхме живели по-дълго. – Тя замълча. – Но макар да не ни разбирате, трябва да запомните предупреждението ни.
	– Какво предупреждение?
	– Не се бой. Искам да говоря на теб, но и чрез теб. Ти си Избраникът на твоето време. Ти си Пророкът.
	Ецио усети как топла майчинска прегръдка стопява умората му. Минерва вдигна ръка и покривът на гробницата се превърна в небосклон. По сияйното й лице се изписа неизразима тъга.
	– Слушай и гледай.
	Видяното потресе Ецио – пред очите му се ширна цялата земя, небесата около нея, Млечният път, Галактиката, и съзнанието му с мъка проумяваше гледката. Видя свят – своя свят – разрушен от човека, видя ветровита долина. Видя хора – съсипани, ефимерни, но безразлични.
	– Подарихме ви рай – каза Минерва, – но той се превърна в Хадес. Светът изгоря и останаха само пепелища. Но нашата мисъл Ви пресътвори, създаде волята Ви и пося семената на злото, но и на избора, избора да оцелеете. И започнахме отначало. След разрухата ние построихме отново света и след милиони години той стана света, който ти познаваш и обитаваш. Взехме мерки трагедията да не се повтаря.
	Ецио вдигна очи към небето. Хоризонт. И докъдето погледът стига – храмове и статуи, скални надписи, библиотеки, пълни със свитъци, кораби, градове, музика и танци. Образи и силуети от древни цивилизации, които не познаваше, но съзнаваше, че са дело на събратята му.
	– Сега моите сродници гинат – продължи Минерва. – И времето ще заработи срещу нас и истината ще се превърне в митове и легенди. Но ти, Ецио, си Пророк и водач, телом си обикновен простосмъртен, но волята ти се равнява на нашата и чрез теб думите ми ще се запазят.
	Ецио я наблюдаваше смаяно.
	– И нека думите ми дарят и надежда – продължи Минерва. – Но трябва да побързаш. Времето изтича. Трябва да надвиеш Борджия и тамплиерите.
	Гробницата притъмня. Минерва и Ецио бяха сами, окъпани в бледнеещото топло сияние.
	– Моите сродници трябва да напуснат този свят. Но посланието е предадено. Всичко зависи от теб. Повече не можем да направим.
	После се възцариха мрак и тишина и гробницата се превърна отново в обикновено пусто подземие. И все пак! Преди да излезе, Ецио хвърли последен поглед към гърчещото се тяло на Родриго Борджия, Испанеца, папа Александър VI, водач на тамплиерите. Той лежеше окървавен и агонизиращ, но Ецио не събра сили да сложи край на мъките му. Мъжът очевидно умираше от собствената си ръка. По всичко изглеждаше, че е погълнал отрова, несъмнено същата настройка, с която бе унищожил мнозина от враговете си. Е, нека сам извърви пътя до пъкъла. Ецио не искаше да му отрежда милостива смърт. Пристъпи от мрачината на Сикстинската капела в лъчистия ден. От портата зърна приятелите си и събратя асасини. Членовете на Братството, с които бе споделил безброй приключения и опасности, го очакваха.
* * *
	Не може да се нарече смелост това да избиеш съгражданите си, да измениш на приятелите си, да бъдеш без вяра, без милосърдие, без религия. С това можеш да завоюваш власт, не и слава. Ецио застина за миг, замаян и дезориентиран. Къде е? Кое е това място? Постепенно дойде на себе си и забеляза, че чичо му Марио се отделя от групата на асасините и приближава. Улови го за ръката.
	– Добре ли си, Ецио?
	– Влязох в схватка… с папата, с Родриго Борджия. Оставих го да загине в мъки.
	Ецио трепереше като лист. Не успяваше да се овладее. Възможно ли беше? Само преди минути – макар да му се струваше цяла вечност – се беше борил на живот и смърт с мъжа, когото мразеше и от когото се страхуваше най-много – водача на тамплиерите, злокобния орден, решен да разруши света, който Ецио и приятелите му от Братството на асасините бранеха с всички сили. Но той ги бе победил. Благодарение на могъществото на загадъчния предмет – Ябълката, тайната райска частица, дарена му от старите богове, за да не рухне вложеното от тях в човешкия род в кръв и беззаконие. И той постигна успех. Дали?
	Какво каза току-що? „Оставих го да загине в мъки“? Родриго Борджия, злият старец, пробил си с жестокост път до върха на Църквата и оглавил я като папа, сякаш наистина умираше. Беше погълнал отрова.
	Сега обаче смразяващо съмнение обзе Ецио. Постъпвайки милосърдно, както повелява асасинското кредо, според което милост се полага всекиму, с изключение на онзи, застрашаващ човечеството, дали всъщност не бе проявил слабост? Зарече се обаче да не споделя съмненията дори с чичо си Марио, водач на Братството. Изопна рамене. Беше оставил стареца да умре от собствената си ръка. Беше му предоставил време за молитва. Не прониза гърдите му, за да го изпрати на оня свят. Студена длан обгърна сърцето му, а в главата му проехтя ясен глас: „Трябваше да го убиеш“. Поклати глава да пропъди демоните като куче, което отърсва козината си от вода. Мислите му обаче се връщаха отново и отново към загадъчното преживяване в странната гробница под Сикстинската капела във Ватикана – сградата, от която току-що бе излязъл в ослепителната, непривична светлина. Всичко наоколо му се струваше необичайно спокойно и нормално – постройките на Ватикана се възправяха както преди, окъпани в лъчите на яркото слънце. Споменът за случилото се в гробницата го заля като всемогъща вълна: виденията, срещата със загадъчната богиня – как иначе да опише създанието, представило се като Минерва, римската богиня на мъдростта? Тя му бе показала и далечното минало, и необозримото бъдеще, но той възненавидя отговорността, която разкрилото се пред очите му познание стовари върху плещите му. С кого да я сподели? Как да обясни видяното? Толкова недействително изглеждаше.
	След преживяното, или по-точно изпитанието, знаеше със сигурност само едно – че битката още не е приключила. Някой ден може би ще се върне в родната Флоренция, ще се вглъби в книгите си, ще пие с приятелите си през зимата и ще ловува с тях през есента, ще задява момичетата през пролетта и ще наглежда реколтата си в полето през лятото. Но не още. Дълбоко в сърцето си съзнаваше, че тамплиерите и злото, което олицетворяват, не са унищожени. Пред него се изправяше чудовище с повече глави от Хидра, звяр, с който бе успял да се справи не друг, а синът на Зевс – Херкулес.
	– Ецио!
	Гласът на чичо му прозвуча грубо, но го изтръгна от унеса. Ецио се насили да се съвземе и да си събере мислите. В ума му бушуваше пожар. Изрече наум името си, за да си вдъхне смелост – „Аз съм Ецио Аудиторе да Фиренце. Непобедим съм, защото съм посветен в традицията на асасините“.
	Озърна се отново – чудеше се дали не е сънувал. Наставленията и разкритията на странната богиня в гробницата бяха разтърсили убежденията му из основи. Сякаш самото време се бе обърнало с главата надолу. Пред прага на Сикстинската капела, където бе оставил злия папа Александър VI в предсмъртна агония – поне привидна – той присви отново очи на яркото слънце. Събратята му асасини застанаха край него със сериозни лица, излъчващи мрачна неотклонност. Отново го загложди въпросът – трябваше ли да убие Родриго, за да е сигурен? Беше избрал да не го направи, а и противникът му изглеждаше решен да отнеме живота си, след като не бе постигнал лелеяната цел. Но ясният глас още отекваше в главата на Ецио. Усещаше и още нещо – непреодолима сила го тласкаше сякаш да се върне в параклиса, защото не е довършил започнатото. Не Родриго. Не само Родриго. Макар сега да не би го оставил жив. Зовеше го нещо друго.
	– Какво има? – попита Марио.
	– Трябва да се върна – отговори Ецио, осъзнавайки с кристална яснота и със свито сърце, че играта не е приключила и Ябълката все още му е необходима. При тази мисъл го обзе непреодолимо чувство за неотложност. Изтръгна се от покровителствените ръце на чичо си и се върна в мрачината. Марио нареди на събратята си да чакат и да наблюдават и го последва.
	Ецио бързо намери мястото, където бе оставил умиращия Родриго Борджия. Той обаче не беше там! Пищната синкавочервена папска мантия лежеше върху пода, но собственикът й беше изчезнал. Ръката в леденостудена стоманена ръкавица отново стисна в желязна хватка сърцето на Ецио. Скритата врата към гробницата беше, разбира се, затворена и почти невидима, но щом Ецио доближи мястото, където помнеше, че се намира, тя се отвори леко пред протегнатата му ръка. Той се обърна към чичо си и изненадано установи, че по лицето му е изписан страх.
	– Какво се крие вътре? – попита Марио, сдържайки с мъка трепета в гласа си.
	– Тайната – отвърна Ецио и пое по сумрачния коридор, надявайки се да не е закъснял, а Минерва да е предвидила всичко и да прояви снизхождение. Родриго несъмнено не беше стъпвал тук. Въпреки това Ецио стисна скритото острие, наследено от баща му. В гробницата могъщите човешки и същевременно свръхчовешки фигури – статуи ли бяха наистина? – се възправяха, стиснали Жезъла.
	Другата райска частица.
	Жезълът изглеждаше споен с фигурата, която го държеше, и щом Ецио понечи да го вземе, тя засия и не отпусна пръсти. Грейнаха и руническите надписи по стените на гробницата. Ецио си спомни, че незащитена човешка длан не бива да докосва и Ябълката, фигурите се обърнаха и потънаха в земята. В гробницата останаха само огромният саркофаг и статуите около него. Ецио отстъпи назад, озърна се бързо и след кратко колебание си взе последно – както му подсказваше инстинктът – сбогом с мястото. Какво очакваше? Надяваше се Минерва да му се яви още веднъж? Но нима тя не му каза всичко необходимо? Или поне толкова, колкото бе безопасно да научи? Повериха му Ябълката. Заедно с нея другите частици от рая щяха да предоставят на Родриго могъществото, за което копнееше, а с мъдростта на годините Ецио разбираше колко опасно е такава власт да се съсредоточи в човешки ръце.
	– Какво става? – Гласът на Марио, все така необичайно неспокоен, долетя до него.
	– Всичко е наред – отвърна Ецио и с необяснима неохота се отправи към светлината.
	Застана до чичо си и му показа Ябълката.
	– А Жезълът?
	Ецио поклати глава.
	– По-добре да е в ръцете на Земята, отколкото в ръцете на Човека – прозря случилото се Марио. – Но не е необходимо да ти го казвам. – Хайде, да не се бавим.
	– Какво ни пришпорва?
	– Всичко. Мислиш ли, че Родриго ще ни остави да си тръгнем необезпокоявани оттук?
	– Родриго беше пред прага на смъртта.
	– Но само пред прага, нали? Хайде!
	Излязоха от гробницата, без да губят повече време, следвани по петите от студен вятър.
* * *
	– Къде отидоха другите? – попита Ецио, все още зашеметен от преживяното, когато застанаха пред внушителния свод на Сикстинската капела. Асасините бяха изчезнали.
	– Казах им да вървят. Паола се върна във Флоренция. Теодора и Антонио – във Венеция. Трябва да бдим в укритията си в цяла Италия. Тамплиерите са сломени, но не са унищожени. Ще се прегрупират, ако Братството не бди зорко. Денем и нощем. Останалите поеха преди нас и ще ни чакат в щабквартирата ни в Монтериджони.
	– Нали стояха на пост?
	– Да, но разбраха, че са изпълнили дълга си. Времето ни притиска, Ецио. Всички го знаем – каза Марио със сериозно лице.
	– Трябваше да убия Родриго Борджия.
	– Рани ли те в схватката?
	– Ризницата ме предпази.
	Марио потупа племенника си по гърба.
	– Отсъдих прибързано. Мисля, че си прав да не убиваш напразно. Винаги съм настоявал за сдържаност. Сметнал си, че е полумъртъв и ще умре от собствената си ръка. Кой знае? Може да се е преструвал или да не е погълнал смъртоносна доза от отровата. Както и да е, налага се да приемем положението и да не хабим сили в размисли как би могло да бъде. Във всеки случай те изпратихме сам-самичък срещу цяла армия тамплиери. Ти изпълни достойно дълга си. А аз си оставам старият ти чичо. Тревожех се за теб. Хайде, Ецио. Да тръгваме. Чака ни работа и последното, от което се нуждаем, е да бъдем обсадени от стражите на Борджия.
	– Няма да повярваш какво видях, чичо!
	– Тогава се погрижи да оцелееш, за да ми разкажеш. Слушай – оставих коне край катедралата „Свети Петър“, на предела на Ватикана. Доберем ли се до тях, ще бъдем в безопасност.
	– Подозирам, че Борджия ще се опита да ни спре.
	Марио му отвърна с широка усмивка.
	– Разбира се. А аз подозирам, че Борджия ще оплаква много свои хора тази нощ!
	В параклиса Марио и Ецио се стъписаха при вида на внушителна група свещеници, завърнали се да довършат литургията, прекъсната от сблъсъка между Ецио и папата, счепкали се за райските частици. Свещениците ги заобиколиха с гневни възгласи: „Какво правите тук?“, „Осквернихте това свято място!“, „Асасини, Бог ще се погрижи да си платите за престъпленията!“.
	Докато Ецио и Марио си пробиваха път през разярената тълпа, камбаните на катедралата „Свети Петър“ забиха тревога.
	– Проклинате онова, което не разбирате! – каза Ецио на един свещеник, изпречил се на пътя му.
	Тялото на мъжа му се стори отблъскващо меко и той го побутна настрани възможно най-леко.
	– Трябва да вървим, Ецио! – настоя Марио. – Незабавно!
	– Чрез него говори Лукавия! – обади се един свещеник.
	– Извърнете лица от тях! – додаде друг.
	Ецио и Марио разблъскаха множеството и излязоха в просторния двор пред параклиса. Там ги посрещна море от червени мантии. Сякаш целият кардиналски съвет се беше събрал, смутен, но все още подвластен на папа Александър VI, Родриго Борджия, пълководец на тамплиерското войнство.
	– Ние не се възправяме срещу плът и кръв – напяваха монотонно кардиналите. – Ние се борим с тъмните сили, срещу владетелите на мрака в този свят, срещу греховните управници. Бронята Божия и щитът на вярата отблъскват огнените стрели на Лукавия.
	– Какво ги прихваща? – попита Ецио.
	– Объркани са. Няма кой да ги поведе – отвърна Марио мрачно. – Хайде! Да се измъкваме, преди стражите на Борджия да ни забележат.
	Той погледна към Ватикана. Слънчевите лъчи се отразяваха в метал.
	– Късно е. Идват! Побързай!
 
* * *
	Разветите мантии на кардиналите се разделиха като разбунено море, за да сторят път на четирима войници, втурнали се по петите на Ецио и Марио. Паника овладя тълпата, кардиналите крещяха стъписано и уплашено, а Ецио и Марио се оказаха обкръжени от човешка стена. Обърканите духовници неволно им препречваха пътя, навярно несъзнателно събрали смелост при вида на тежковъоръжените стражи с искрящи на слънцето брони. Четиримата войници на Борджия извадиха мечовете си, втурнаха се в кръга и се насочиха към Ецио и Марио, които на свой ред извадиха сабите си.
	– Оставете оръжията и се предайте, асасини. Заобиколени сте от двойно повече противници – извика водачът на войниците и пристъпи напред.
	Преди да продължи, Ецио скочи към него, усетил как силата се връща в изтощените му крайници. Водачът не успя да реагира, изненадан от смелостта на врага в толкова неизгодно положение. Сабята на Ецио разсече, свистейки, въздуха. Стражът се опита безуспешно да парира удара с меча си, но Ецио просто го изпревари. Сабята на асасина улучи целта с безпощадна точност, разрязвайки голия врат на войника и разплисквайки фонтан от кръв. Тримата му другари застинаха, удивени от бързината на асасина, загубили ума и дума от сръчността на противника. Забавянето подписа смъртната им присъда. Едва изписал първата си гибелна дъга със сабята, Ецио вдигна лявата си ръка, механизмът на скритата кама изщрака, безмилостното острие изскочи от ръкава му и се заби между очите на втория страж, преди мъжът да успее да раздвижи дори един мускул в защита. Междувременно Марио бе отстъпил незабелязано две крачки встрани, скъсявайки разстоянието между себе си и останалите двама стражи, погълнати все още от шокиращата безпощадност, разгръщаща се пред погледите им. Още две крачки и сабята на Марио се заби под бронята на по-близкия мъж, разкъсвайки зловещо торса му. Лицето на войника се сгърчи от изненада и болка. Остана само един. С ужасени очи той се извърна, готов да побегне. Твърде късно. Острието на Ецио прониза дясната му подмишница, а сабята на Марио се заби в бедрото му. Мъжът изстена и се свлече на колене, а Марио го събори ничком с ритник. Двамата асасини се озърнаха – кръвта на стражите се лееше по плочника и попиваше в алените подгъви на кардиналските мантии.
	– Да вървим, преди да ни налети нов отряд на Борджия!
	Те размахаха саби пред лицата на ужасените свещеници, които се разбягаха припряно и им разчистиха пътя за бягство от Ватикана. Чуха тропот на приближаващи коне – несъмнено още войници – докато прекосяваха тичешком площада на югоизток в посока към Тибър. Конете, които Марио беше подготвил за бягството им, ги очакваха на предела на папската обител. Първо обаче трябваше да се погрижат за папските ездачи, които ги настигаха бързо с громолящи по паветата копита. Със сабите си Ецио и Марио отблъснаха насочените към телата им алебарди. Марио посече един войник точно преди да прониже гърбом Ецио с копието си.
	– Не е зле за старчок като теб! – извика му благодарно Ецио.
	– Надявам се да ми върнеш услугата – отвърна чичо му. – Нищо, че съм „старчок“!
	– Не съм забравил на какво си ме учил!
	– Дано! Внимавай!
	Ецио се извърна рязко и посече краката на коня под налитащия му страж, размахал зловещ боздуган.
	– Добър удар! – извика Марио.
	Ецио отскочи встрани, за да отбегне други двама преследвачи, събаряйки ги от седлата, когато профучаха край него, понесени от собствената си инерция. Марио – по-едър и по-възрастен – предпочиташе да отблъсква противниците от място със сабята си или да се снишава под размаханите остриета. Щом стигнаха края на широкия площад и се озоваха пред внушителната катедрала „Свети Петър“, двамата бързо потърсиха убежището на покривите; катереха се по полусрутените стени на сградите чевръсто като гущери и прескачаха бездните, където улиците под тях образуваха каньони. Понякога се затрудняваха и веднъж Марио едва не падна – подхлъзна се и пръстите му се вкопчиха в улука. Ецио се приведе задъхано да го издърпа сред рояк стрели от арбалетите на противниците им, профучаващ към небето. Успяха обаче да изпреварят стражите, които, по-тежко въоръжени и без закалката на асасините, напразно се мъчеха да ги догонят през алеите долу и постепенно изоставаха. Марио и Ецио поспряха на покрив над малък площад в съседство с Трастевере. Два големи ръждивокафяви коня ги очакваха оседлани пред окаян хан с очукана табела с надпис „Спящата лисица“. Наглеждаше ги разноглед гърбушко с буен мустак.
	– Джани! – просъска Марио.
	Мъжът ги погледна и тутакси развърза поводите на конете от огромната желязна халка, забита в стената на хана. Марио скочи бързо от покрива, приземи се снишен и веднага скочи на седлото на по-близкия и по-едър кон, който изцвили и заора копита в нервно очакване.
	– Шшт, Кампионе! – предупреди Марио животното, вдигна очи към Ецио, все още застанал пред парапета, и извика: – Хайде! Какво чакаш?
	– Минутка, чичо! – отвърна Ецио и се извърна към двамата стражи на Борджия, успели да се покатерят на покрива. За негова изненада мъжете насочиха срещу него пистолети с вдигнати ударници, каквито виждаше за пръв път. Откъде, по дяволите, ги бяха взели? Не беше време за въпроси и той скочи към тях, извади Скритото острие и с един замах им преряза гърлата, преди да успеят да стрелят.
	– Забележително! – похвали го Марио, стиснал здраво юздите на нетърпеливия кон. – А сега действай! Какво, по дяволите, чакаш!
	Ецио се хвърли надолу и се приземи точно до втория кон, който гърбушкото държеше здраво за поводите. Яхна животното, а то размаха възбудено предните си крака, но Ецио бързо го овладя и го насочи по петите на Марио, вече галопиращ към Тибър. В същия момент Джани се скри в хана и отряд кавалеристи на Борджия се появи иззад ъгъла на площада. Ецио заби пети в хълбоците на коня и се спусна след чичо си. С главоломна скорост двамата прекосяваха занемарените римски улички към мътната, бавна река. Зад тях долитаха крясъците и ругатните на стражите, усетили, че плячката им се изплъзва из лабиринта от древни алеи. Ецио и Марио стигнаха остров Тибър и прекосиха реката по разнебитен мост, треперещ под копитата на конете им, после, снишени на седлата, поеха на север по главната улица, отвеждаща извън порутения малък град, някогашна столица на цивилизования свят. Препускаха без почивка, докато навлязоха дълбоко в провинцията и се увериха, че преследвачите са изгубили дирите им.
	Край Сетебани, в сянката на огромен бряст до прашното шосе, виещо се успоредно на реката, те спряха конете да си отдъхнат.
	– Отървахме се на косъм, чичо.
	Възрастният мъж сви рамене и се усмихна малко измъчено. От торбата на седлото извади кожен мях с тръпчиво червено вино и го подаде на племенника си.
	– Ето – каза, бавно поемайки си дъх. – Ще ти се отрази добре.
	Ецио отпи и сбърчи лице.
	– Откъде го взе?
	– Шедьовърът на „Спящата лисица“ – ухили се широко Марио. – Стигнем ли Монтериджони, ще те почерпя с нещо по-добро.
	Ецио се усмихна и върна меха на чичо си, но по лицето му внезапно се изписа тревога.
	– Какво има? – попита по-меко Марио.
	Ецио бавно извади Ябълката от кесията, в която я беше скрил.
	– Това. Какво да правя с нея?
	Марио го погледна сериозно.
	– Тежка отговорност. Но трябва да я носиш сам.
	– Как?
	– Какво те съветва сърцето?
	– Сърцето ме съветва да се отърва от нея. Ала умът?
	– Поверили са я на теб… силите, които си срещнал в гробницата – тържествено му припомни Марио. – Не биха я върнали на смъртните без причина.
	– Твърде опасно е. Попадне ли отново в погрешни ръце.
	Ецио впери мрачно очи в мудната река. Марио го наблюдаваше очаквателно. Племенникът му вдигна Ябълката в дясната си длан, покрита с ръкавица. Но се подвоуми. Разбираше, че не бива с лека ръка да изхвърля такава скъпоценност, а и думите на чичо му го бяха разколебали. Минерва наистина не би му позволила да вземе Ябълката без причина.
	– Решението зависи изцяло от теб – обади се Марио. – Но ако сега ти е неприятно да я пазиш, повери я временно на мен. Ще си я прибереш по-късно, когато се поуспокоиш.
	Ецио се поколеба отново, но в същия миг чуха далечен тропот на копита и кучешки лай.
	– Кучите синове не се отказват лесно – просъска Марио. – Хайде! Дай ми я!
	Ецио въздъхна, но прибра Ябълката в кожената кесия и я подхвърли на Марио, който бързо я пъхна в торбата на седлото.
	– А сега – обяви той – трябва да пришпорим кончетата към реката и да я преплуваме. Така проклетите хрътки ще изгубят следата и дори да се досетят да прекосят Тибър, ще ги заблудим в горите отвъд. Хайде! Утре по това време искам да сме в Монтериджони!
	– Колко ли бързо ще трябва да яздим?
	Марио заби пети в хълбоците на жребеца, който се вдигна на задни крака с разпенена уста.
	– Много бързо – отговори. – Защото отсега нататък ще мерим сили не само с Родриго, но и с дъщеря му и сина му – Чезаре и Лукреция.
	– А те са…?
	– Най-опасните хора, които някога си срещал.
 
	Следобед на другия ден върху хълма на хоризонта се появи укрепеният град Монтериджони, над който се извисяваше крепостта на Марио. Придвижиха се по-бързо от предвиденото и сега забавиха ход, за да щадят конете.
	– … и тогава Минерва ми разказа за слънцето – обясняваше Ецио, – спомена за бедствие, настъпило преди много години, и ме предупреди за ново…
	– Но в неопределено бъдеще, нали? – попита Марио. – Значи не бива да се боим.
	– Да – отвърна Ецио. – Чудя се колко ли работа още ни чака. – Млъкна замислено. – Може би скоро ще я довършим.
	– Дотегна ли ти?
	Ецио понечи да отговори, но го прекъсна взрив – топовен залп откъм града. Той извади сабята си и се надигна върху седлото да огледа бойниците.
	– Няма страшно – засмя се гръмогласно Марио. – Само тренират. Усъвършенствахме арсенала и инсталирахме нови топове по стените. Упражняваме се всеки ден.
	– Стига да не стрелят по нас…
	– Не бой се – повтори Марио. – Вярно е, че момчетата ми още не са шлифовали мерника си, но няма да открият огън по шефа си!
Оливър Боудън
 



