Звук и светлина




 бр.4,  2016 г.





Месечно списание на Национална асоциация на сляпо-глухите в България, 
основано през месец юни, 2003 г.















Редактор: Анна Ройдева,
Графичен дизайн и предпечат:
 Илия Кърджанов и Анна Ройдева
Художествено оформление: Катя Парапанова
Коректор: Деян Славов

Адрес на редакцията:
4018, Пловдив, пощенска кутия 29, 
тел.и факс: 032-65-36-02, тел. 032-62-52-87
eл. поща: zvukisvetlina@gmail.com
Скайп: zvukisvetlina.sg
Интернет-страница: 
http://www.zvuk-i-svetlina.eu
Интернет-страница на НАСГБ: http://www.nasgb.org
Адрес за посещения: Пловдив, ул. "Весела " 30, НАСГБ


Съдържание
Приоритети
Анна Ройдева: „Додир“ - 20 години подкрепа за сляпо-глухите в Хърватия	 

Делници и празници
Ангелина Кръстева: Нещата, по-ценни и от медалите дори	5
Ганка Параскевова: Мартенски празници в ТО Варна	 6
Калинка Ковачева: Цветя, поезия и пролет в ТО Добрич	 7
Славка Ставрева: Да мислим за тях с уважение	8
Кирил Дамянов: Дъга под небето на Пловдив	8

Приятели от близо и далеч
Елена Попова: "Розата" - книга за силата на човешкия дух	9

Щрихи от родината 
Крепостта Овеч	 10

Хоризонти 
Гана	11

Силуети
Алексей Маресиев	13


Традиции
Великденски символи	14

Любопитно
Фразеологизми и тяхното значение.	15


За конкурса 	 17


Усмивки
Забавни разкази	18

Занимателна страничка
Случаят на границата (Криминална загадка)	19
Отговори на въпросите от брой 3	20

Задна вътрешна страница
Съобщение от редакционната колегия на сп. „Звук и светлина“	21

Притурка Историята помни
Братството (с продължение)	22


Приоритети
„ДОДИР“ – 20 ГОДИНИ ПОДКРЕПА ЗА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ
В ХЪРВАТИЯ
 
През декември м.г. НАСГБ осъществи Международна среща в Загреб с асоциациите на сляпо-глухите от Хърватия и Словения. На 11.12.2015 г. се проведе и срещата между ръководствата и екипите на трите организации, на която домакин бе Саня Тарцай – президент на Европейския съюз на сляпо-глухите и председател на Хърватската асоциация на сляпо-глухите „Додир“. Представяме ви нейния разказ за изминалия път и основните постижения на основаната и ръководена от нея национална организация:
Хърватската асоциация на сляпо-глухите „Додир“ (от хърватски озн. „контакт, допир“) е учредена през ноември 1994 г. в Загреб. През последните 20 години “Додир” успешно подобрява живота на сляпо-глухите хора в Хърватия, разширявайки своята дейност чрез 5 местни организации в градовете Загреб, Сплит, Осиек, Ловран, Вараждин, управлявани от “Додир” и функциониращи в съответния регион. Хърватският жестов език е признат на 10 юли 2015 година, когато хърватският парламент единодушно одобри „Закон за хърватския жестов език и други системи за комуникация при глухи и сляпо-глухи лица“. Всички сляпо-глухи, включени в официалния национален регистър на сляпо-глухите хора, имат право да използват услугите, предоставяни от “Додир”, независимо дали са наши членове или не. Приблизително сляпо-глухите в Хърватия са 800, а 365 от тях са регистрирани в Асоциацията (бел. ред. – населението на Хърватия по данни към 2011 г. е 4 285 000 души).
 “Додир” е създала две основни услуги, насочени към преодоляване на комуникативните и мобилни бариери между чуващите и сляпо-глухите хора:
1) Център за интерпретаторски услуги (преводачи на жестов език /преводачи за глухи/ интерпретатори за сляпо-глухи в официални ситуации): преди всичко предоставя услуги, фокусирани върху комуникативните нужди на сляпо-глухите (използващи всички известни методи за комуникация със сляпо-глухи). Други групи, за които се предлагат услуги, са: глухи, тежкочуващи, лица с комуникативни нарушения, както и предоставяне на интерпретаторски услуги в държавни, обществени и частни институции.
2) Служба за подкрепа за сляпо-глухи лица (интерпретаторска услуга за сляпо-глухи, основно в неформална обстановка): определя потребностите на лица със сляпо-глухота и им предлага подкрепа за всекидневна комуникация и мобилност по модела „едно към едно“ (един интерпретатор за един сляпо-глух), винаги, когато имат необходимост. 
Интерпретаторските услуги за сляпо-глухи са част от проект с 3-годишен срок, финансиран от Министерството на социалната политика и младежта в Хърватия. 13 интерпретатора са на пълен работен ден и предоставят безплатна услуга винаги, когато сляпо-глухите имат нужда. Дейността се подкрепя и от доброволци, членове на екипа ни и много хора, които признават потребностите на хърватските сляпо-глухи и помагат за постигане на нашите цели.
 “Додир” е разработила учебните програми и осъществява подготовката на лицата, които желаят да станат интерпретатори, в два последователни етапа: 
– курс по жестов език – 2 години, 
– интерпретаторски курс – 2 години с включени 4 семестъра: първият семестър обхваща обучение във водене (придружаване), последван от три семестъра интерпретиране.
 В процес сме на създаване на официални учебни програми с цел основаването на „Институт за учене през целия живот „Додир“.
“Додир”, както и неговите организации по места, провеждат рехабилитация и обучения в различни професионални направления. 
Останалите услуги, които предоставя “Додир”, са: 
– дневен център „Додир“ – предлага интерпретаторски услуги „едно към едно“ за сляпо-глухи и лица с други затруднения; 
– програма за сляпо-глухи „Учене през целия живот“; 
– услуги, подпомагащи мобилността; правни и социални услуги; 
– културни и творчески програми за сляпо-глухи; 
– информационен център;
Други програми и дейности на „Додир“:
– обществени образователни услуги; 
– кампании за повишаване на осведомеността; 
– програми за обучение на доброволци.
 
Анна Ройдева
Делници и празници

НЕЩАТА, ПО-ЦЕННИ И ОТ МЕДАЛИТЕ ДОРИ
 
С уважение и признателност към 
Българската федерация по канадска борба 
и нашия основен спонсор – община Стара Загора
 
	Отново е март и ние, като всяка година по това време, заставаме на стартовата линия. По традиция спортната година за нас започва винаги с Държавното първенство по канадска борба. Тази година то се проведе в Благоевград на 26-ти и 27-ми март. Вълненията започнаха още предния ден, по време на кантара: за коя категория ще отговарят килограмите ни, кои ще са точно противниците ни, ще има ли нови, непознати за нас състезатели в категориите ни. Най-вече обаче навсякъде се чувстваше радостта от срещата със стари приятели, ето ги: Захари от Добрич, Тишо от Пазарджик, Емилия и нейната чета от Кърджали, е как – и „Вихър“ Варна са тук вече.
	Първи ден – състезания на лява ръка. Приветствия, откриване и новина – Световното първенство по канадска борба ще се проведе в Благоевград, а не в София, както беше обявено в календара. Прекрасно, нека чужденците видят красотите и на тази част от България! А ние, тръпнем в очакване на старта и тайничко се надяваме, да стигнем до участие на световно първенство. Завъртяха се квалификации, полуфинали, финали и резултатът, за първия състезателен ден, за нашия отбор е 1 златен медал при жените в леката категория, спечелен от мен (Ангелина Кръстева). 
Втори ден – вече на дясна ръка, битката беше отново нелека. Освен още един златен медал от мен, успяхме да вземем и бронз при жените в тежката категория от Донка Йовчева. Ще сме щастливи, ако и на европейското първенство, през май в Румъния, постигнем подобни успехи! 
	По време на такива състезания има неща, които са много по-ценни от всички медали, купи, шампионски титли. Приятелската прегръдка, щастливата усмивка, сълзите в блесналите от радост очи, прекрасните емоции споделени с хора, които може би ще станат твои приятели, това са миговете, които нямат цена!
	И извън този материал, но от цялото си сърце, позволете ми, да пожелая на новия екип на сп. „Звук и светлина“ много здраве, творчески дух и благополучие!
Ангелина Кръстева – 
председател на ОСКСГ „Августа – Стара Загора“ 
* * * *
МАРТЕНСКИ ПРАЗНИЦИ В ТО ВАРНА
На 17.03.2016 г. ТО на НАСГБ – Варна празнува 8 март и Първа пролет. Тържеството се проведе в Дома на културата на ССБ. Присъстваха 30 души. Организатори на двойния празник бяха Ганка Параскевова и Станчо Добрев. Беше представена богата и интересна програма. Сценарий и подготовка – Ганка Параскевова, музикален съпровод – Станислав Парушев. Председателят приветства присъстващите с добре дошли и честити на всички празниците. Ганка Параскевова поздрави всички дами по случай Международния ден на жената, като каза мили думи за жената – съпруга и майка, за жената – в службата, обществото и в дома. 
Програмата започна с поетичен рецитал за майката. След рецитала състав „Детелини" изпълни песента – „За майката". Последва изпълнение от Стефка Мирева – „На мама". След нея най-младата ни участничка Диана Кръстева изпълни песента – „Най-добрата дума", с която поздрави Ганка Параскевова. Програмата продължи с „Моята майка“ – лично творчество на Ганка Параскевова. Станчо Добрев поздрави всички дами с песента „Най прекрасната жена". С народната песен „Искат ме, мамо, двама ергени" Ганка Параскевова поздрави всички присъстващи. „Цъфнало цвете" в изпълнение от групата за народни песни бе поредния поздрав.
Красива градска песен с името „Благодат" изпълниха дует „Нежни сърца“. Последното изпълнение бе от вокалната група „Детелини“ с песента „Прекланям се пред тебе, скъпа майко".
Последваха бурни аплодисменти, поздравления и пожелания за по-нататъшни организирани мероприятия и тържества.
Организаторите поднесоха на всички членове уважили празника закуска, безалкохолно, кафе и сладки. По време на закуската Параскевова направи весела и забавна викторина свързана с празниците. Двете двойки Диана – Пламен и Ганка – Станчо изпълниха два танца – танго и валс. Импровизираното жури отличи първи за тангото – Диана и Пламен, а за валса – Ганка и Станчо. След танците Параскевова награди всички участници във викторината и танците с дребни сладки. Веселието продължи с музика и танци.
Този ден бе наситен с много емоции и незабравими спомени от преживяното.
Всички присъстващи си пожелахме здраве и дълго време да се срещаме на такива празненства и тържества.
Ганка Параскевова
* * * *
ЦВЕТЯ, ПОЕЗИЯ И ПРОЛЕТ В ТО ДОБРИЧ
 
	Традиционно и тази година териториалната организация в гр. Добрич отпразнува Международния ден на жената – осми март. В обедните часове в клуб „Детелина” се събрахме 23-ма души. Жените, празнично облечени, се приготвиха специално за празника. Всяка бе измайсторила собственоръчно сладкиши и дребни сладки. Председателката поздрави присъстващите като каза, че жената е корена на дървото, наречено Семейство. Жената сплотява, обединява, омиротворява. Жената е съзидателна, красива, добра. Тя пожела на всички жени да бъдат винаги обичани и уважавани. 
Димитър Кънчев – представител на силния пол, поднесе на всяка дама по един карамфил. Той ни отправи и музикален поздрав с песен за майката. Присъстващите бяха поздравени за празника и от Общински съвет на гр. Добрич. Председателят – Мая Димитрова, поднесе погача и цвете на жените. Светла Маринова благодари, чрез прочита на произведение за майката от Дамян Дамянов. Събирането продължи с песни и стихове за майката, жената, любимата. Приключихме с богатата дегустация на кулинарните изделия на нашите членове.
	На 21-ви март отново се събрахме дружно, но този път отбелязахме Световния ден на поезията и Първа пролет. Димитър Кънчев изнесе рецитал със свои стихове. Лични творби декламираха Калинка Ковачева и Руска Иванова. 
	Пролетното настроение дойде не само от хубавите стихове, а и от обстоятелството, че зимата си отиде предния ден. В свободен разговор си споделихме спомени за прелетните птици, които вече посрещнахме и в равна Добруджа. Председателката напомни да си закачим мартениците на плодно дърво, тъй като щъркелите са вече тук. Г-жа Ковачева акцентира още и върху това, че с пролетта идва ново начало и е добре да се подготвим за него. Нека си почистим не само дворовете, а и душите, за да можем с лекота да приемем свежестта и радостта от пролетта. Тържеството продължи с много веселие и смях. Припомниха се хуморески, правеха се планове за съвместни разходки и почивки. 
	Към края на събирането имахме възможност да поздравим семейство Руска и Ангел Иванови по повод златната им сватба. Разпитахме ги за тайната на щастливия им живот. Те единодушно отговориха, че взаимното търпение и уважение са в основата на техния семеен живот. Двамата казват, че винаги са се опитвали да бъдат спокойни и толерантни един към друг. Вдигайки тост с шампанско им пожелахме още дълги години да бъдат заедно в мир и хармония и да се радват на внуци и правнуци.   

Калинка Ковачева  

 
ДА МИСЛИМ ЗА ТЯХ С УВАЖЕНИЕ
	Осми март – пролетен и задъхан. По улиците дами и господа с красиви букети цветя. Но защо само на този ден? Те, жените – майки, съпруги, любими – вървят до мъжкото рамо и полетът на техните мисли е устремен напред, изпълнен с мечти.
	Членовете на ТСО на слепите и ТО на сляпо-глухите в Асеновград отпразнуваха 8 март в своя клуб. Най-напред „Баба Марта”, с красива народна носия, върза мартеници за здраве и благополучие и раздаде обредната пита. Всички запяха “Марта ни дойде хубава”.
	Иван Шопов и Пенка Христозова поздравиха присъстващите с празнични и мили думи. Следваха прочувствени слова за майката, която със силата на обичта и нежността дава първия тласък на утрешния българин. Тя, майката, е готова да изгори в пламъка на болестта вместо своето дете. Стиховете и песните бяха стойностни и вседокосващи.
	Масите бяха празнично украсени и отрупани с пити, специалитети от майсторски и сръчни ръце. Имаше тристепенна почерпка – предястия, основно ястие и сладкиши. Родопските пататници на Лина, Снежа и Лушка от град Лъки бяха гурме. Кавалерите извадиха от дълбоките мазета най-хубавите, отлежали асеновградски вина – мавруд, каберне, мерло. Музикантът Мишо със своята китара докосна нежните струни на душите и те запяха.
	Председателят Иван Шопов и зам. председателят Алекси Ладжев поднесоха на всяка дама красиво цвете и подарък.
	Ние сме гости на този свят – казва народът. Животът е прекрасен, когато хората се обичат и уважават. Прошката е за силните. Радваме ли се на това, което радва? На този ден радостта сви гнездо в сърцата на всички наши членове. Тези хора са толкова задружни, всеотдайни и борбени в своя труден път. Белият бастун брои техните тихи стъпки, както и мечтите им. Чуваме ли ги?!
	Да мислим за тях с уважение!
Славка Ставрева
* * * *
ДЪГА ПОД НЕБЕТО НА ПЛОВДИВ
На 13 април, в противоречие с всички вярвания за нещастие носено от това число, в клуба на инвалида към Община Пловдив на улица „Весела“ №30, се събраха хората през чиито сърца тече силният многоволтов ток захранващ поетичните души. 
Главният инициатор на новото пловдивско сдружение е Стефан Стойчев. С благословията на председателя на Националната асоциация на сляпо-глухите в България – Димитър Парапанов, господин Стойчев даде началото на раждането на нов поетичен клуб. 
В интерес на истината, на тази първа сбирка се събрахме само петима от общо единадесетте привърженици на идеята. Това обаче не попречи колелото на съдбата да се завърти с пълна сила и новата инициатива да поеме по своя път. Господин Стойчев представи основните замисли за създаването на поетичния кръг и заедно с другия инициатор Ангел Сотиров се спря върху името на новото дружество. Като на всички такива форуми, и тук се разгоря спор какво да бъде то. Предложението за това клуба да се казва „Светлина“ беше отхвърлено дори и от самия Ангел Сотиров, прозрял в това име много баналност и незначителност. И тогава като в приказката за Пепеляшка, в този труден и критичен за нас момент се появи кръстницата. Седящата срещу мен Софи Асенова отсече: „Моето виждане по въпроса е, че „Светлина“ е много тривиално и обикновено. Нашият клуб или кръг, както искате го наречете, трябва да носи име на нещо ново, нещо свежо. Да бъде цветно като дъгата. Мисля че „Дъга“ е най-подходящо за име на нашия клуб.“, завърши тя пледоарията си. Без излишни възражения, всички се съгласихме с доводите на Софи и единодушно приехме новия поетичен клуб да се казва „Дъга“.
След като приключихме с кръщавката, разговорите се завъртяха около това, къде какви конкурси и места за изяви има, важността на информираността на членовете, дали може да се направят контакти с определени медии, които да ни предоставят своите вестници и списания за нашето интелектуално обогатяване. Разбира се, на подобно тържествено събиране, няма как да мине без задължителната почерпка. Тя дойде първо от страна на Сотиров, а малко по-късно и от емоционално-духовитата Донка Томова. За да не си помисли някой, че сме преяли и препили, искам да кажа че нямаше нищо такова. Просто пихме по кафе, хапнахме от сладките на госпожа Томова и това беше всичко. 
По време на кафето енциклопедичният Ангел Сотиров отвори своята „книга на спомените“ и разказа за онова далечно време на 60-те години, когато в град Пловдив е бил създаден най-най-първия подобен клуб от нашите приятели и колеги по съдба – Петър Стайков, Димитър Парапанов, Владимир Желев и други. 
В края на това първо наше събиране, г-н Стойчев прочете две много красиви стихотворения от неповторимия пловдивски поет Николай Гюлев. Като последно се реши сбирките на поетичен клуб „Дъга“ да се провеждат всяка първа и трета сряда на месеца от 10.30 часа.
На тръгване Донка Томова с много прочувствени думи изрази вълнението и мислите на всички нас и нарече за късмет и успех на новото начинание. Вълнението от случващото се ми попречи да запомня точно нейните думи, но това не е толкова страшно. Важното е, че над Пловдив се появи една нова, многоцветна, много поетична и свежоструйна дъга. Изгря новия поетичен клуб „Дъга“.
Кирил Дамянов
Приятели от близо и далеч 

"РОЗАТА" – КНИГА ЗА СИЛАТА НА ЧОВЕШКИЯ ДУХ
Една нова книга с разкази се появи в началото на 2016г. – "Розата". Авторът й – Владимир Желев, е познат, не само у нас, като активен есперантист. Започнал като дописник, през годините продължава да пише, да развива и усъвършенства таланта си. Автор е на няколко книги, познати на много читатели. Сега, за радост на приятелите и съмишлениците си, събра написаните през годините разкази в книга. На 74 страници са включени девет авторски разказа, за два от които е получил награди. Включил е и три разказа, превод от Есперанто. 
Това са разкази интересни, вълнуващи, спиращи дъха на читателя. Добър психолог, авторът вниква в човешката душа, представяйки с еднакъв усет Доброто и Злото в нея. Той води читателя неусетно през времето. Сменят се робство, война, мирно ежедневие с проявите на героизъм и падение, любов и страдание. Изтръпва сърцето от силата на изгореното момиче, отказало да приеме чуждата вяра в "Момина сълза", от жертвите на войната и силата на духа в "Розата", падението в "Мародери". От ужаса да ограбиш собствения си син, до сълзите на разкаянието. От силата на клетвата в "Хаджи Танасовия род", заличила го заради алчността. Извисява се човекът, несломен от робството в "Облог“. Доброто в човека надделява в разказите за зараждащата се любов "Хора и пътища", любовта към Родината, съпричастието в "Среща на женския пазар", рискът в "Голямата мечта". Със същия усет, за силата на човека и добротата, са избраните и преведени от Есперанто три последни разказа – много емоционални, запомнящи се. 
Книгата на Владимир Желев е пример за силата и на неговия дух, преодолял много трудности, за дарбата му, за моралните му ценности. 
Истина е, че най-хубавото се вижда със сърцето – доказателство е тази книга. Отличното й оформление е дело на дъщеря му Надежда Желева – Тотева и на издателство "АНТОС" от Шумен. За появата й дял, с финансовата си подкрепа, има Национално читалище "Луи Брайл 1928", София. 
Читателю, нека заедно да честитим юбилея на Владимир Желев и да му пожелаем здраве и вдъхновение. А на книгата – добър път!
Елена Попова
Щрихи от родината
КРЕПОСТТА ОВЕЧ
	Овеч е крепост, намираща се източно от днешния град Провадия. Разположена е на планинско плато над града, носещо името „Калето“.
	Крепостта е изградена от византийците и функционира от IV в. до началото на VII в., след това близо век не е активна. Обитаването ѝ повторно започва от XI в. и завършва в края на XVII в. Въпреки това, преди основаването на крепостта, е доказано и тракийско присъствие. Най-голям разцвет обаче претърпява по време на Второто българско царство. Византийците наричат твърдината Проват или Проватон, българите – Овеч, а турците – Таш Хисар (каменна крепост). В историческите хроники от XII в. крепостта се споменава и с името Бурфанта.
	Крепостта се намира на плато с формата на кораб, насочен от север на юг. От всички страни то е обкръжено със скални венци с височина от 11 до 25 метра. Тесен провлак го свързва с платото „Табиите“, разположено непосредствено до него на север. Високи крепостни стени са се издигали в северната част на „Калето“, където е разположена и Главната порта на твърдината. Тя се свързва с провлака към „Табиите“ посредством мостово съоръжение с дължина около 160 метра. Над изкуствено прокопан провлак пред портата, с дължина 8 метра и дълбочина 5 метра, е бил изграден подвижен мост. Непосредствено от Главната порта изсечен в скалата път, засводен на повече от десет метра, води навътре към крепостта. Легенди разказват за това, че в карстовите пещери, под самата крепост, са се съхранявали огромни запаси от жито и храна, с които се изхранвали жителите на града по време на обсада. 
	Една от основните причини Овеч да получи сериозно развитие, по време на владението от българите, е сравнителната му близост до Варна. Българите не притежават солиден военен морски флот, който да даде отпор на византийския. Поради това Варна се оказва лесна за превземане от византийския флот, но Овеч е изграден като пост предпазващ средновековните български столици от византийско настъпление.
	Днес от крепостта са останали напълно обновеното мостово съоръжение между крепостта и платото Табиите, множество кладенци за събиране на вода (един от които с дълбочина 80 м.), щерни за зърно, руините на трикорабна едноабсидна църква – център на Овечката епархия, две еднокорабни едноабсидни църкви от XII-XIV в., стражевите кули, каменната северна порта, затворите за благородниците и за провинилите се граждани и военнопленници, мраморните колони на Омуртаг. Открити са и пещери обитавани от античността.
	Смята се, че Проват е основан като крепост – преден пост на Византия срещу нахлуващите от север войнствени племена.
	Крепостта получава името Проватон, което на гръцки означава „Овча крепост“. Българите на Аспарух възприели направения вече от славяните буквален превод на името и във всички български документи тя се среща като Овеч. В началото тя е била с основна отбранителна функция, но много бързо се превръща в голям административен и военен център с постоянно население. Крепостта е споменавана като областен административен център, а след приемането на християнството от българите и като епископска резиденция. В града, естествено, е разположен и солиден военен гарнизон.
	Макар че няма сигурни сведения вероятно Овеч е съществувал и по време на Първата българска държава. Намерени са два надписа на хан Омуртаг за времето на неговите походи срещу франките и маджарите, където загиват споменатите в надписа военачалници.
	Крепостта се използва от цар Калоян и брат му Петър II. През 1278 г., опитвайки се да преминат през проходите на Стара планина към Търново, две византийски армии от 5000 и 10 000 бойци, водени съответно от пълководците Априн и Мурин, намират гибелта си под мечовете на воините на цар Ивайло. Следващият византийски пълководец Михаил Глава Тарханиот опитва през Варна. Той превзема няколко крепости в Източния Балкан, но е спрян при Овеч. Докато се занимава с обсадата, в тила му пристига армията на Ивайло и ликвидира византийците за броени дни. Михаил Глава (смята се, че същият е от български произход) предвидливо се „разболял“, качил се на кораба си във Варна и отпътувал за Константинопол, оставяйки войниците си на заколение. През 1366 г., по нареждане на цар Иван Александър, в Овеч са затворени трима от рицарите на граф Амедей VI Савойски. Един от тях бил маршалът на Бургундия Гвидо ди Понтарлиер. Те били пленени от войските на Овеч, взели участие в боевете при Галата. Благородниците били освободени след намесата на католическия патриарх на Константинопол срещу откуп от 2400 златни перпера.
	През 1388 г. Овеч пада под турска власт. Това става под напора на тридесетхилядна турска армия под командата на Лала Шахин. Това става с измама през нощта, когато армията нахлува след като преди това е сключено примирие. Според турския хронист Нешри „неверниците“ се окопитили и оказали яростна съпротива, но били „насечени на парчета“. Османците също понесли страшни загуби.
	През 1409 г. Овеч става център на въстание начело с Фружин, син на Иван Шишман. През 1413 г. Муса, син на Баязид I превзема отново крепостта и жестоко се разправя с въстаналото население. Войските на полско-унгарския крал Владислав III Ягело – Варненчик, нападат крепостта през 1444 г. и я унищожават до основи. След разгрома му при Варна турците отново се настаняват в крепостта, но запазват малък военен гарнизон. Твърдината започва да губи своето предназначение. Турците поддържали крепостта до края на XVII в. Българските земи се превърнали в дълбок тил на империята и твърдината бива изоставена. Българското ѝ население създало днешния град Провадия.
Източник: www.bg.wikipedia.org
* * * * *
Хоризонти
ГАНА
Република Гана е държава в Западна Африка. Има площ 238,5 хил. кв. км. и граничи с Того на изток, Буркина Фасо на север, Кот д'Ивоар на запад и Атлантическия океан. По дължина на крайбрежието се простира низина с ширина до 15 км, а в централните части на страната е платото Ашанти (вис. до 300 м). В източните части са разклоненията на планината Атакора.
Столицата на Гана е Акра, в която са и двата национални парка – замъкът Кристианброс от 17 век и националният музей.
В Гана се изповядват едновременно християнска и мюсюлманска религия. От огромно значение за населението е връзката с родовите корени, което личи от имената им.
	В по-голямата част от Африка на юг от Сахара, но на север от тропическите джунгли, след 500-а г. се развива земеделието. Образуват се добре организирани села, подобни на селата каквито са днес. Обработването на земята започва най-рано в южните части на Сахара. Към края на класическата епоха в Западна Африка се оформят районни кралства, като първата голяма държава е Гана. Гана среща предизвикателства като гъстата растителност, болестите по домашните животни, но все пак бавно разпространява земеделието на юг. Земеделската икономика, развита в Гана, въздейства на новите кралства на запад от Нил. Търговията донася нови култури от Югоизточна Азия.
	Образувана от сливането на британската колония Златен бряг и британската част на Тоголанд, Гана през 1957 година става първата страна в колониална Африка, която получава независимост. Основател и първи президент на съвременната Ганайска държава става борецът за колониално освобождение Кваме Нкрума. 
Той е ганайски философ, социолог и политолог, лидер на Народната партия на конвента и движението за независимост, управлявал Гана от 1951 до 1966 г. Нкрума е свален от подпомогнат от ЦРУ преврат. Серията последващи преврати свършва с идването на власт на лейтенант Джери Раулингс през 1981 година. При неговото управление е преустановено действието на конституцията и са забранени политическите партии. Нова конституция, възстановяваща многопартийната система, е одобрена през 1992 година, като Раулингс е избран в свободни избори през същата година, а също и в следващите през 1996 година. Изборите през 2000 г. са спечелени от Джон Куфур, който след два мандата, през 2009 година отстъпва поста на Джон Атта Милс.
	Въпреки че е член на Британската общност, Гана е република. Държавен глава от 24 юли 2012 година е президентът Джон Драмани Махама. Той е ганайски политик от партията Национален демократичен конгрес. Махама е роден на 29 ноември 1958 година в Дамонго в семейството на заможен селянин и бъдещ депутат от етническата група гонжа. През 1981 година получава бакалавърска степен по история, а през 1986 година – магистърска степен по изследвания на общуването от Ганайския университет в Акра. След това работи като учител, следва известно време в Москва, а през 1991-1995 година е служител на японското посолство в Акра. През 1996 година Джон Драмани Махама е избран за депутат от Националния демократичен конгрес, а през 1998-2001 година е министър на комуникациите. През 2009 година е избран за вицепрезидент на Гана, а след смъртта на президента Джон Атта Милс през лятото на 2012 година поема президентския пост. През декември е избран за президент с 50,7% от гласовете на първи тур.	
	Гана има двойно повече природни богатства на човек от населението от по-бедните страни в Западна Африка. Дори така, Гана остава силно зависима от международната финансова и техническа помощ. Злато, дървесина и производство на какао са главните стоки за износ. Благодарение на ефективното използване на природните си ресурси, сравнително ниската корупция, разнообразните източници на доходи от износ и голямата диаспора (обособена етническа общност, живееща за постоянно извън историческата си родина), Гана има доста по-висок брутен вътрешен продукт от повечето Западноафрикански държави, но все още на глава от населението се падат едва $1500. Доброто макроикономическо управление, високите цени на златото и какаото поддържат растежа на икономиката в последните години.
	Гана разполага с редица важни природни ресурси, като злато, боксити, диаманти и манган. През 2007 година е открито и голямо петролно находище, съдържащо 3 милиарда барела нефт.
	Вътрешната икономика продължава да се върти около земеделието, което дава 40% от БВП и ангажира 60% от работната сила – главно малки земевладелци. 
 
Източник: www.bg.wikipedia.org
Силуети

АЛЕКСЕЙ МАРЕСИЕВ
По повод 12 април – Международния ден на авиацията и космонавтиката, нека си припомним биографията на един легендарен пилот. 
Алексей Маресиев е съветски летец от Втората световна война. Удостоен със званието Герой на Съветския съюз. Майор от Съветската армия.
Прототип е на летеца Алексей Мересиев, описан в "Повест за истинския човек" на Борис Полевой.
Роден е на 20 май 1916 г. в гр. Камишин, Волгоградска област, в работническо семейство. Остава без баща още на 3-годишна възраст, който умира, малко след като се прибира от фронта след края на Първата световна война.
Завършва 8 клас в местно училище, след което учи за шлосер. След завършването си подава документи в Московския авиационен институт, но от Комсомола го изпращат да участва в изграждането на град Комсомолск на Амур в Далечния изток. Едновременно с работата си в тайгата записва курсове в авиационна школа.
Призован е в редиците на Червената армия през 1937 г. Служи в 12-ти авиационен полк. Изпратен е в Батайската авиационна школа за подготовка на военни летци. Завършва я през 1940 г. Продължава да работи в школата като инструктор-летец.
Извършва своя първи боен полет на 23 август 1941 г. в района на Кривой Рог. Като пилот от 580-ти изтребителен авиационен полк сваля германски боен самолет Ju-52. В края на март 1942 г. вече има 4 свалени германски самолета.
На 4 април 1942 г., във въздушен бой над Дамянския плацдарм (Новгородска област), е свален от вражески изтребител. Прави опит да приземи повредения самолет върху замръзнало езеро, но твърде рано спуска колесника. Самолетът бързо започва да губи височина и пада в близката гора. Вследствие на удара в земята са наранени тежко ходилата на двата му крака. 18 денонощия пълзи през замръзналата гора, хранейки се с плодове, корени и дребни животни. 
Вследствие от контузията и премръзването на ходилата краката му са ампутирани в московска болница. Поставят му протези и след дълги и упорити тренировки получава разрешение да се върне в армията. Отново се учи да лети в 11-та запасна авиационна бригада, разположена в гр. Иваново.
През юни 1943 г. А. П. Маресиев се връща в строя. Воюва в Битката при Курск в състава на 63-ти гвардейски авиационен полк, става заместник-командир на ескадрила. През август 1943 г. във въздушен бой сваля 3 изтребителя FW-190 на Луфтвафе, за което е удостоен със званието Герой на Съветския съюз.
Общо във Втората световна война има 11 доказани въздушни победи, в това число – 7 след ампутацията.
След края на войната е назначен за инспектор в авиационните училища. През 1956 г. Маресиев защитава дисертация по история.
Подвигът му е описан в книгата „Повест за истинския човек“ на руския писател Борис Полевой.
На 18 май 2001 г., в Театъра на Руската армия, малко преди началото на тържествена вечер по случай неговата 85-годишнина, Маресиев получава масивен инфаркт и умира минути по-късно. Съболезнования на семейството му поднася президентът на Русия Владимир Путин. Алексей Петрович Маресиев е погребан в Новодевическото гробище в Москва.
 Източник: www.bg.wikipedia.org

Традиции 
ВЕЛИКДЕНСКИ СИМВОЛИ
 
	С разцъфването на пролетта идва един от най-обичаните и тържествени християнски празници – Великден. Символ на възраждащия се живот и природа, той се отбелязва в течение на три дни, с редица обреди и символи. Ето и някои от тях: 
	Великденски яйца
	Яйцето е най-популярният светски символ на Великден по цял свят. Във всички култури, яйцето символизира началото на новия живот. Една латинска поговорка гласи: “Целият свят е създаден от едно единствено яйце”. 
	Не е известно кога за първи път са започнали да се боядисват яйца. Има исторически и археологически данни, че яйца са се багрили и дарявали още в древен Египет, Персия, Рим, Китай и Гърция. Ритуалите, свързани с тях, символизирали раждането на живота.
	Великденски заек
	Този символ е отпреди разпространението на християнската религия. Заекът традиционно се свързва с плодородието и изобилието, а в древните ритуали и вярвания - и с луната и нейните цикли. Съществува легенда, според която великденският заек някога бил голяма красива птица, принадлежаща на една богиня. Веднъж тя я превърнала в див заек и тъй като той все още е птица по душа, продължава да прави гнезда и да ги пълни с яйца.
	Обредни хлябове
	Обредните хлябове са неотменна част от традициите на Великден. Обикновено се правят в кръгла форма и се украсяват с плетеници, като в средата им се слага червено яйце. В България по традиция се замесват в четвъртъка преди Великден, в Гърция – в петък и др. Една от тези пити се прави сладка и това е великденският козунак. За първи път козунак се приготвя през 17 век във Франция. В Италия също имат вид козунак по същия повод – той може да изтрае цели 6 месеца.
	Агнето
	Агнето е изключително важен символ на Великден в Централна и Източна Европа. То представя Иисус и се свързва с неговата смърт, тъй като е принесено в жертва в деня на Възкресението. Християнската традиция представя Иисус като божи агнец. В много домове традицията повелява да се яде агнешко на първия ден след 40-дневния пост.
	Благодатен огън
	Това е огън, който се запалва всяка година на Възкресение по свръхестествен начин в храма „Възкресение Христово”, който е построен точно върху Божи гроб в Йерусалим. Този огън в първите минути има уникалното качество да не пари.
Източник: www.bg.wikipedia.org
Любопитно
ФРАЗЕОЛОГИЗМИ И ТЯХНОТО ЗНАЧЕНИЕ
	„Бабини деветини“ е български идиоматичен израз, означаващ „празни приказки“. Произлиза от представата, че бабите, по време на деветините (помен за починал, който се прави на деветия ден след смъртта) от смъртта на някого, от уважение към мъртвия, за да не обсъждат клюки, приказват по случайни теми, свързани с починалия, като умишлено избягват темата за смъртта. Изразът не е свързан със смъртта, нито с помена за починалия, а се отнася до самия акт на приказване.
	„Пиянство на един народ“ е наименованието на глава 16 от втората част на романа „Под игото“ на Иван Вазов. В нея Вазов пише: „И ние сами, съвременници на описуемата епоха – отрезвели вече от цял ред исторически примери, се чудим и маем какво е било това умствено опиянение, това сюблимно безумство на народа, да се готви на борба с една страшна империя, с велики още военни сили? [...] Историята рядко ни дава пример за такава самонадеяност, която приближава до лудост. Българският национален дух никога не се е вдигал до такава висота и надали ще се вдигне друг път...“
	„Съединението прави силата“ е национален девиз (мото) на България, Грузия, Белгия и Хаити, а в исторически план – на Акадия и южноафриканската бурска Република Трансваал. Изразът е с латинска етимология, като е девиз и на графство Пембрукшър в Уелс, канадската провинция Квебек и на студентската асоциация на вюрцбургските възпитанци "Тевтония" в Бавария, провеждаща сбирките си в замъка Кобург. 
	Националният девиз се появява малко след освобождението на България през 1878 г. Върху първите пробни монети, отсечени през 1880 г. е изобразен герб наподобяващ белгийския с буквален превод на белгийския девиз "Съединението прави силата". Това става по силата на "Закон за правото за резание монети в Княжеството" от 1880 г., където в чл. 8 е записано: "На другата страна на опакото те (монетите) ще показват стойността на монетата [...] и отдолу една лента, на която ще бъде написано: “Съединението прави силата". Девизът е резултат от заимстване на девиза на Белгия, като е следвана аналогия с белгийската конституция, по чийто модел е създадена Търновската. Въпреки че девизът се среща в различни проекти на герба на страната в следосвобожденските години, официално той става част от него едва през 1927 г.
	Времето е в нас и ние сме във времето, е крилата фраза-мисъл на Васил Левски с философски контекст отнесен към българското национално-освободително движение срещу османското владичество, която той запечатва в свое писмо до Панайот Хитов от 10 май 1871 година. „Ако е за Българско, то времето е в нас а ние сме във времето; то нас обръща и ние него обръщаме. А колкото за извън Българско, днес не даваме ухото си на никакви техни обещания. Пък да ни уплашат, не им вадим очите. Щом дадем, ухо ще им направим едно метане, ще им заплачим още веднаж и ще свършим за всякога. И ако подпишат, ще подпишем и ние, но чак тогава, когато се видим, че можем да остоим срещу злото им, което, ако би ни направили. А една година щяло да бъде по-късно – не се знае, па нека и да бъде, да не отиваме още кой знае колко назад . . . трябва по-напред да се наредим работите извътре, че подир да им се молим за по-голямото. И така е.”
	“Анфан терибл” или “анфан терибъл” (буквално: трудно дете) е френски израз за до болка прямо дете, често казващо засрамващо възрастните, най-често родителите си, неща. Изразът е придобил значение на неправолинеен човек, успял в изкуството (литература, мода, музика и прочие), който фрапира с действията си и често е разглеждан като бунтар. Речникът Мериам-Уебстър дефинира анфан терибъл като „обикновено млад и успешен човек, който е поразително неправолинеен, иновативен и авангарден“. Изразът се употребява отдавна в българския език. Например в спомените си Иван Вазов използва това определение за Стефан Стамболов. 
	„Всекиму своето“ е положение от римското право и политическата философия. В 4 век пр.н.е. Платон твърди в „Държавата“, че основен принцип на справедливостта е: „Човек не трябва да взима чуждото, нито да му отнемат неговото“. Латинската фраза е засвидетелствана в 1 век пр.н.е. най-рано у римския оратор, философ и държавник Марк Тулий Цицерон. В „За законите“ Цицерон пише: „Него (закона) гърците са го нарекли всекиму своето“. Фразата е често използвана и в други негови трудове: „справедливостта (правото) отдава всекиму своето“ и „така смелостта се проявява в трудности и опасности, ...справедливостта в отдаването всекиму своето“. В своите „Анали“ Тацит пише: „Потомството въздава всекиму подобаващата почит...“. Авъл Гелий в своите „Атически нощи“ вкарва думите в устата на Марк Порций Катон Стари: „Що се отнася до мен – всекиму своето е позволено да използва и да му се наслаждава.“ Положението влиза в делата на видния римски юрист от 3 век Улпиан и оттам Трибониан го прави откриваща максима на Юстиниан Велики: „Справедливостта (правото) е в постоянната и твърда воля да се раздава всекиму своето“ и „Предписанията на правото са такива: да се живее честно, да не се вреди другиму, да се отдава всекиму своето“.
	Фразата е често използвана от българския революционер Васил Левски: „Но и ние търсим случай да разкъсаме робските вериги, да изгоним далече от земята си турските кеседжии, да подигнем и изградим храма на първата свобода и да дадем всекиму своето“, „В Българско не ще има цар, а „народно управление“ и „всекиму своето“, „Ще разбереш каква искаме да бъде нашата свобода: чиста свобода българину и секиму своето“ и други.
	Прочутата реплика на Левски „Ще имаме едно знаме, на което ще пише: „Свята и чиста република“ е преработена от редактора на вестник „Свобода“ Любен Каравелов в „На нашето знаме... трябва да бъдат написани само три думи: „Свобода и секиму своето!“
Източник: www.bg.wikipedia.org" www.bg.wikipedia.org

За конкурса
НАЙ-БЪРЗА И ЕВТИНА КУЛИНАРНА РЕЦЕПТА
ПЪЛНЕНИ ЯЙЦА С ТОПЕНО СИРЕНЕ, МАЙОНЕЗА И ЧЕСЪН
(предложение на Ивелина Стефанова от гр. Силистра)
	Продукти: 5 сварени яйца, 1 морков, 3 с.л. майонеза, 100 гр. топено сирене, 1-2 скилидки чесън, сол и други подправки на вкус.
	Начин на приготвяне: Обелете моркова и го настържете с помощта на ситно ренде. Сварете яйцата твърдо, обелете ги и разрежете на две части. Извадете жълтъците. Намачкайте ги заедно с моркова. Към сместа прибавете настърганото топено сирене и намачканите скилидки чесън. Ред е на майонезата и подправките. Разбъркайте всичко старателно и с получената вкусна комбинация напълнете половинките от белтъците. Вече може да поднесете предястието, полято с майонеза и поръсено с нарязани пресни зелени подправки.
КЮФТЕНЦА В БОБ
(предложение на Колю Колев от гр. Добрич)
 
	Продукти: 50 гр. бял хляб, 4 глави лук, 500 гр. кайма, сол и млян черен пипер, магданоз, 2 яйца, 3 с.л. олио, 400 гр. домати, 400 гр. сварен бял боб.
	Начин на приготвяне: Хлябът се натопява във вода. Една глава лук се настъргва на ситно. Смесва се с месото, солта и пипера. Магданозът се нарязва на дребно, хлябът се изстисква и всичко се прибавя към месната смес. Оставя се на студено за 30 мин. Оформят се малки топчета и се изпържват в олио. Останалият лук се нарязва на ситно и се запържва в същия тиган. Прибавят се доматите на дребни късчета и свареният боб. Ястието се оставя на огъня 10 мин. След това в тигана се пускат кюфтенцата и задушаването продължава още няколко минути.

ХЪРВАТСКИ СЛАДКИ С ЯДКИ
(предложение на Еленка Демирева от гр. Добрич)
 
	Продукти: 350 гр. брашно, 6 яйца, 6 с.л. захар, 6 с.л. масло, индийско орехче, кората на 2 лимона, 350 гр. захар, 150 гр. орехови ядки, 150 гр. бадемови ядки.
	Начин на приготвяне: Брашното се разбива с жълтъците, 6 с.л. захар и стопеното масло. Прибавят се част от индийското орехче и от настърганата лимонова кора и се замесва твърдо тесто. Разточва се много тънко и се нарязват кръгчета с диаметър 10-15 см. За плънката се разбиват белтъците с 350 гр. захар, прибавят се млените ядки и останалото от индийското орехче и лимонова кора. Върху кръгчетата се слага от плънката, прищипват се краищата. Нареждат се в намаслена тава и се изпичат при 200 градуса около 20 мин.



Усмивки
ВИЦОВЕ
ЗАБАВНИ РАЗКАЗИ
ЗА МОЕТО РОДОСЛОВНО ДЪРВО
Моят дядо се казва Грудьо. Той е баща на моя баща, но моят прадядо е от Франция, от град Тулуза. През годината 1205 българският цар Калоян пленява император Балдуин и го отвежда в Търново – тогавашната столица на България. Надявам се, че тези събития от българската история са ви известни и ви моля да ме извините, че ви ги обяснявам, но те са свързани със съдбата на моя гранд папа, който както вече ви казах е бил рицар от свитата на император Балдуин Фландърски – предводителят на четвъртия кръстоносен поход. Прадядо ми се е наричал граф дьо Гро. Той също е бил пленен от българите. Могъл е да се върне във Франция, но не пожелал да изневери на клетвата за вярност към императора, затова остава в България, и се жени за дъщеря на болярин. Впоследствие, след няколко поколения от името дьо Гро, става името Грудьо. Може би попа е бил пиян и е разместил обратно сричките, т.е. вместо дьоГро, той е написал Грудьо, или пък го е направил нарочно – това аз не зная, но така или иначе, вие имате честа да се познавате с един потомствен беден граф.
С уважение, завинаги Ваш:
 Димитър Грудев, потомствен граф дьо Гро

* * *
ЗАЩО МАЙМУНИТЕ ВЕЧЕ НЕ СТАВАТ ХОРА
(НАУЧНО СЪОБЩЕНИЕ)
Според Чарлз Дарвин, хората са произлезли от маймуните. Ако това е така, казват опонентите на тази теория, защо тогава вече толкова хиляди години нито една маймуна не е станала човек? Чрез настоящото научно съобщение ние ще отговорим на този въпрос. 
	Според нас, произвеждането на няколко човека от маймуни, било чисто и просто един научен маймунски експеримент. Виждайки крайния резултат от своя опит, маймуните изпаднали в ужас и затова експериментът бил прекратен и строго забранен. Именно поради тази причина, повече нито една маймуна не е станала човек. Експериментът бил прекратен и строго забранен, но твърде късно. Твърде, твърде късно, защото, за ужас на маймуните и на останалите животни, хората започнали да се възпроизвеждат! 
Затова що е сторил човекът на заобикалящата го флора и фауна, сега няма да говорим. Само в заключение ще отбележим, че напоследък вглеждайки се в заобикалящото ни социо пространство, забелязваме едно омаймуняване на хората. Дали това е естествено завръщане към корена, към началото или някакъв научен експеримент подобен на маймунския, но в обратна посока, е рано да се каже. Прочие само да не стане късно!
С уважение към маймуните и тям подобните: 
дървен дарвинолог и маймунолог Димитър Грудев





Занимателна страничка
СЛУЧАЯТ НА ГРАНИЦАТА
	– Задачата е ясна, ще бъде изпълнена! – каза инспектор Стрезов, отдаде чест и излезе от кабинета на своя началник. После се прибра в стаята си и извика капитан Мартинов.
	Когато Мартинов влезе, завари инспектор Стрезов да прелиства една папка и да си вади от нея бележки. Той покани Мартинов да седне, подаде му папката и рече:
	– Вътре има всичко! Проучваш го добре и утре сутринта си на граничния пункт! Минаващият през нашата страна Йохан Ларсен, другояче наричан „Татко Йохан“, ще се опита да изнесе микрофилм с някои важни сведения. Знаем, че той носи микрофилма, но ще има доста работа, докато го открием! В себе си, естествено, няма да го държи, не е толкова наивен… ще се опита да го скрие някъде в колата!
	– Ясно! – каза Мартинов.
	– Още не е съвсем ясно! – позасмя се Стрезов – Няма да разполагаш с телепати, защото телепатията сме я отписали като наука! Така че ще се надяваш само на своята съобразителност!
	– Телепатия съществува! – рече Мартинов. – Има толкова случаи доказани… И четохте ли за Тофик Дадашев в „Космос“?
	– Четох – вдигна рамене Стрезов. – Само че хайде да оставим сега спора за телепатията! Утре сутринта да си на граничния пункт! Ще гледам и аз дойда… да-да непременно ще бъда и аз!
	Йохан Ларсен – мъж на около петдесетте, леко оплешивял – стоеше до колата си и в сините му очи искреше насмешка.
	– Чудя се с какво съм заслужил вашето внимание! – каза той на Мартинов, който прехвърляше през ръцете си вещите от багажника. – Поне ми кажете какво търсите! Опиум? Хашиш? Да знаете, че никак не обичам марихуана!
	– Подиграва се! – мислеше Мартинов. – Почакай, почакай! Ох, само да не се наложи да разглобяваме колата! Тогава ще падне работа!
	– Четиридесет минути ме задържате вече! – каза подир малко Ларсен. – Ако така върви, ще закъснея за симпозиума! Какво искате от мен?
	– Симпозиум измисли! – коментираше наум Мартинов. – Физик бил, не знам какво… ох, само дано да не разглобяваме колата!
	Той вдигна очи и срещна очите на Стрезов, който, пристигнал преди минутка, стоеше встрани и наблюдаваше сцената.
	– Мисля, че няма да се наложи да разглобяваме колата! – рече Стрезов тихо, като че прочете мислите на Мартинов. – Как не можеш да забележиш къде е скрил микрофилма!
Наистина в какво се съмнява Стрезов?
Бел.ред.: Описание на илюстрацията към загадката: Мартинов гледа към купето на колата и оставените зад задното стъкло предмети: фотоапарат, плюшена играчка, книга със заглавие “Йонизация” и книга със заглавие “Лазери 1960”.

* * *
ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИТЕ ОТ БРОЙ 3:
1. 12
2. Дишането
3. Тайната
4. Затворниците са бръснати нула номер.
5. Буквар
6. Полицията не гаси къщите.


Статии на задна вътрешна корица:
СЪОБЩЕНИЕ ОТ РЕДАКЦИОННАТА КОЛЕГИЯ НА
СП. „ЗВУК И СВЕТЛИНА“:
	Уважаеми зрящи читатели, слушатели и брайлисти, 
моля споделете, на адреса или имейла на списанието, вашите идеи и препоръки за теми, рубрики, визия и цялостна концепция. 
	Списание „Звук и светлина“ е лицето на НАСГБ и списването му от Вас самите подчертава индивидуалния му облик. 
	Интернет е хранилище на богата и всеобхватна информация, която обаче има свои запазени авторски права. Всеки уебсайт определя свои правила за ползване, като най-често се забранява копирането, разпространението и ползването на статии и снимки без изрично писмено съгласие от притежателите им. Посочването на източник не винаги е достатъчен аргумент за правомерно използване на интелектуалния труд на авторите. Изключение прави „Уикипедия“ - свободна електронна енциклопедия, поддържана на доброволен принцип, както и други информационни ресурси със свободен лиценз.  
	Редакторският екип се обръща към Вас с молба за диалог, чиято посока да бъде подобряване на визуалното и смислово оформление на списание „Звук и светлина“.   
Очакваме Вашата позиция!
 


Историята помни
 
ПРИТУРКА НА  СПИСАНИЕ “ЗВУК И СВЕТЛИНА”  БРОЙ 3, 2016 Г.
БРАТСТВОТО 
(с продължение)
	Докато Чезаре говореше, войниците му нахлуваха като призраци в крепостта. Ецио бе безпомощен да ги спре, понеже неговите съратници — безнадеждно — бързо отстъпваха или бяха обезоръжавани.
	— Аз съм добър воин, а част от забавлението е да подбираш ефективни помощници — продължи Чезаре. — Не предполагах, признавам, че си толкова лесен противник. Но, разбира се, годините си казват думата, нали?
	— Ще те убия — безизразно отвърна Ецио. — Ще изтрия теб и целия ти род от лицето на земята.
	— Но не днес — усмихна се Чезаре. — И виж какво намерих благодарение на чичо ти.
	Покритата му с ръкавица ръка бръкна в кесията на хълбока му и за ужас на Ецио, извади оттам Ябълката!
	— Полезна машинарийка! — усмихна се тънко Чезаре. — Леонардо да Винчи, новият ми военен съветник — ето го там — твърди, че знае доста за нея, та се надявам да ме просветли и по-задълбочено. Непременно ще го направи, ако иска да задържи главата си върху раменете. Творци! Евтино се продават, спор няма!
	Лукреция се разкикоти безочливо при тези думи.
	Ецио погледна към стария си приятел, но Да Винчи отмести очи. Паднал ничком, Марио се размърда и простена. Чезаре блъсна лицето му към земята с ботуш и извади пушка. Ецио веднага забеляза, че е нов модел, и пак съжали за оръжията от Кодекса, унищожени в самото начало на нападението.
	— Не стреля с фитил — обади се заинтригувано оръжейникът.
	— Да, нарича се мускет — отвърна Чезаре. — Очевидно не си глупак — добави. — По-предсказуема и по-ефективна от старите пушки. Леонардо ми я изработи. Освен това се презарежда бързо. Искаш ли да ти демонстрирам?
	— Разбира се! — отговори оръжейникът. Професионалното му любопитство явно бе взело връх над останалите му инстинкти.
	— Непременно — каза Чезаре, насочи дулото към него и го застреля. — Презареди я, моля — подаде пушката на генерал Октавиен и същевременно извади неин двойник от пояса си. — Ецио, искам да разбереш правилно жеста — от моето семейство за твоето.
	Той се приведе леко и опря ботуш в средата на гърба на Марио. Издърпа забитото острие и стреля право в главата на Марио, която се раздроби на парчета.
	— Не! — изкрещя Ецио, а в ума му изплува споменът за жестокото убийство на баща му и братята му. — Не!
	Скочи към Чезаре, разтърсен от мъка.
	Презаредил пушката, генерал Октавиен стреля. Ецио залитна назад, усети, че се задушава, и светът потъна в мрак.
* * *
	Когато Ецио дойде на себе си, везните отново се бяха наклонили в обратна посока и войската на Борджия бе изтикана извън крепостните стени. Отнасяха го на сигурно място, а защитниците, отвоювали си крепостта, барикадираха портите и прибираха останалите граждани на Монтериджони вътре, за да организират бягството им сред околните поля. Не се знаеше докога ще устоят срещу непоколебимите сили на Борджия, чиято сила изглеждаше неизчерпаема. Всичко това Ецио научи от посребрения старши сержант, докато се възстановяваше.
	— Не се движете, господарю.
	— Къде съм?
	— На носилка. Отнасяме ви в убежището. В сърцето на крепостта. Никой няма да се добере дотам.
	Ецио не му отговори. Вместо това нареди на мъжете, които го носеха, да спрат. Но щом се изправи, му се зави свят.
	— Не мога да се бия така.
	— За бога, налитат отново! — изкрещя сержантът, забелязал обсадната кула, която се стовари върху най-високите бойници на крепостната стена и изсипа поредната порция войници на Борджия.
	Ецио се обърна натам; черната пелена пред очите му бавно се отдръпна и железният му самоконтрол надмогна разкъсващата болка от огнестрелната рана. Воините на Монтериджони го заобиколиха бързо и отблъснаха мъжете на Чезаре. Успяха да се оттеглят с малко загуби, но щом влязоха във вътрешния двор на замъка, Клаудия се появи на прага, нетърпелива да узнае как е брат й. Когато излезе на открито, капитанът на Борджия се спусна към нея, размахал сабя. Ецио наблюдаваше ужасено сцената, но си възвърна бързо самообладанието и предупреди мъжете си. Двамина се втурнаха към сестра му и успяха да застанат между нея и гибелното оръжие на капитана на Борджия. От трите остриета се разхвърчаха искри, когато двамата асасини вдигнаха едновременно сабите си да възпрат убийствения удар. Клаудия падна на земята с уста, зяпнала в нечут крясък. По-силният от асасините — старши сержантът — отблъсна нагоре меча на противника и блокира дръжката му със своята, а другият вдигна острието и го заби в корема на капитана на Борджия. Клаудия се съвзе и бавно стана на крака. Защитена от стена асасински воини, тя хукна към Ецио, откъсна парче плат от полата си и го притисна към рамото му, а бялата тъкан почервеня за секунди от кръвта, стичаща се от раната.
	— По дяволите! Не поемай такива рискове! — възкликна Ецио и благодари на сержанта, докато мъжете му отблъскваха враговете.
 
— Трябва да те приберем в скривалището! — извика Клаудия. — Хайде!
	Ецио позволи да го носят — беше изгубил много кръв. Междувременно останалите граждани на Монтериджони, спасили се в последния момент, се скупчиха около тях. Самият град бе опустял и изцяло под властта на войската на Борджия. Само крепостта оставаше в ръцете на асасините.
	Най-сетне стигнаха целта — просторната укрепена стая под северната стена на замъка, свързана с главната сграда посредством таен проход, който тръгваше от библиотеката на Марио. Измъкнаха се на косъм. Един от мъжете им — венециански крадец на име Паганино, някогашен подчинен на Антонио де Маджанис, тъкмо затваряше тайната врата към стълбите след последните бегълци.
	— Мислехме, че са ви убили, господарю! — възкликна той.
	— Още не са ме довършили — отвърна мрачно Ецио.
	— Не знам какво да правя. Накъде води проходът?
	— На север. Отвъд стените.
	— Вярно е значи. Смятахме, че е легенда.
	— Е, не е легенда — каза Ецио, погледна мъжа и се почуди дали необмислено не е разкрил твърде много на човек, когото почти не познава. Нареди на сержанта да затвори вратата, но в последния момент Паганино се измъкна навън и пое към главната сграда.
	— Къде отиваш?
	— Да помагам на защитниците. Не се бойте, ще ги доведа насам.
	— Трябва да залостим вратата. Не дойдеш ли сега, оставаш на произвола на съдбата.
	— Ще се справя, сър. Винаги се измъквам невредим.
	— Тогава върви и Бог да ти е на помощ. Аз трябва да се погрижа за безопасността на тези хора.
	Ецио огледа тълпата, събрала се в скривалището. В мрака между множеството бегълци различи не само лицето на Клаудия, но и това на майка си. Въздъхна вътрешно от облекчение.
	— Няма време за губене — каза им той, препречвайки вратата с огромна желязна пръчка.
	Майката и сестрата на Ецио бързо почистиха и превързаха здраво раната му и го изправиха на крака. После той инструктира старши сержанта как да завърти тайния лост, скрит в статуята на майстора асасин Леониус, възправена до огромния комин на камината в центъра на северната страна на скривалището. Невидимата врата се отвори, разкривайки тунел, през който хората щяха да избягат на безопасно място на половин миля отвъд пределите на града. Клаудия и Мария застанаха пред входа, насочвайки съгражданите си през него. Старши сержантът бе тръгнал напред с група войници, понесли факли. Те щяха да водят и да закрилят бегълците.
	— Бързо! — побутваше ги Ецио към тъмната паст на тунела. — Не се паникьосвайте! Бързайте, но не тичайте! Иначе ще стъпчем някого в тунела.
	— А какво ще стане с нас? Къде е Марио? — попита майка му.
	— Марио, сърце не ми дава да ти го кажа. Убиха го. Искам с Клаудия да се върнете във Флоренция.
	— Марио е мъртъв? — извика Мария.
	— Какво ще правим във Флоренция? — попита Клаудия.
	Ецио разпери ръце.
	— Домът ни е там. Лоренцо де Медичи и синът му обещаха да върнат имението на семейство Аудиторе и спазиха дадената дума. Сега градът отново е в ръцете на Синьорията и знам, че губернаторът Содерини го управлява добре. Вървете у дома. Паола и Анета ще се погрижат за вас. Аз ще дойда при първа възможност.
	— Сигурен ли си? Ние чухме съвсем други новини за дома ни. Господин Содерини не е успял да го спаси. Във всеки случай предпочитаме да останем с теб. Да ти помагаме.
	Последните граждани на Монтериджони влизаха в тунела. В същия момент се чу силен тропот и блъскане по вратата, разделяща скривалището от външния свят.
	— Какво става?
	— Войниците на Борджия идват. Побързайте! Побързайте! 
	Той поведе майка си и сестра си към тунела, оставайки в тила с малкото оцелели асасински воини. Пътят през прохода беше труден и по средата Ецио чу как вратата поддава с грохот и мъжете на Борджия се втурват в скривалището.
	Скоро щяха да влязат и в тунела. Той поведе хората си напред, крещейки на по-мудните да побързат. По тунела зад тях ехтяха тежките стъпки на въоръжени войници. Стигнаха подвижната врата в края на коридора и щом и последният беглец мина под нея, Ецио дръпна силно лоста на стената и портите и се захлопнаха звучно. Точно тогава ги настигна първият от враговете и тежките железни решетки го приковаха към пода. Болезнените му стенания отекнаха в прохода. Ецио вече тичаше напред, доволен, че е осигурил на хората си ценно време за бягство.
	След известно време — сякаш безкрайни часове — наклонът на тунела се промени, стана първо хоризонтален и после се заиздига леко. Въздухът не беше толкова застоял, понеже наближаваха изхода. В този миг чуха силно бучене на отмерен топовен огън — войската на Борджия очевидно обстрелваше крепостта, за да унищожи и последната гордост на Монтериджони. Тунелът се разтърси и облачета прах заваляха от тавана; чу се шум от трошене на камъни, отначало далечен, сетне — заплашително близък.
	— Спаси ни, Господи, покривът се срутва! — изхлипа един от бегълците.
	Другите закрещяха, обзети от страх да не бъдат погребани живи.
	Внезапно покривът на тунела се разтвори и надолу се заспуска лавина от камъни. Бегълците се втурнаха напред, за да избягат от падащите отломки, но Клаудия реагира твърде бавно и изчезна сред облак прах. Ецио се обърна стреснато, чул писъка на сестра си, но неспособен да я види.
	— Клаудия! — изкрещя уплашено той.
	— Ецио! — долетя отговорът.
 
	Прахолякът се разнесе и той съзря Клаудия да си проправя внимателно път сред камъните.
	— Слава Богу, че си невредима. Удари ли те нещо? — попита той.
	— Не, нищо ми няма. Как е мама?
	— Добре съм — отговори Мария.
	Изтупаха се от прахоляка, благодарейки на боговете, че засега са ги опазили живи, и поеха по последната част от тунела. Най-сетне излязоха под открито небе. Никога тревата и земята не бяха излъчвали тъй приятен аромат.
	Между отвора на тунела и околните поля се простираха няколко въжени моста, издигнати над долчинки. Замисъла дължаха на Марио, шлифовал до съвършенство плана за бягство. Нашествието на Борджия нямаше да сломи Монтериджони. Опустошаха ли го, Борджиите щяха да изгубят интерес към града, но Ецио се зарече след време да се завърне и да го построи наново като горда крепост на асасините. Беше сигурен, че този момент ще настъпи. Обеща си, че Монтериджони ще се издигне и като монумент на благородния му чичо, толкова безмилостно убит.
	Чашата на търпението вече беше преляла. Безсмислената жестокост бе причинила достатъчно опустошения на семейството му.
	Ецио реши да среже мостовете, щом ги прекосят, но напредваха бавно заради старците и ранените. Отзад долитаха виковете и стъпките на бързо настигащите ги преследвачи. Нямаше сили да вдигне някого на гръб, но със здравото си рамо подпираше жена с изкълчен крак, докато преминаваха през първия въжен мост, който се люлееше опасно под тях.
	— Хайде! — извика Ецио на войниците в тила, които вече влизаха в битка с хората на Борджия.
	Изчака и последния от съратниците му да достигне твърда земя, но двамина от отряда на Борджия също успяха да преминат по моста. Той се изпречи на пътя им и ги нападна, размахал сабя със здравата си ръка. Макар и възпрепятстван от раната, беше повече от достоен противник; като стоманена дъга сабята му парира ударите и на двете остриета. После Ецио отстъпи встрани и се приведе ниско да избегне дивия замах на единия, а същевременно прониза с оръжието си левия крак на другия под бронята, закриваща коляното. Окуцял, мъжът се строполи безпомощно. Първият се хвърли напред, решил, че Ецио е изгубил равновесие, но асасинът се завъртя настрани и мечът на противника се стовари върху скалите, запращайки каменни отломки по склона на долчинката. Асасинът присви очи от сблъсъка, разтърсил костите на китката и ръката му. В същия миг съзря сгодния случай, скочи на крака и прободе отпуснатата ръка и лицето на противника. Мъжът падна и с едно-единствено плавно движение Ецио разсече въжетата, придържащи моста, който изплющя и се свлече светкавично към долината. Залюля се далеч от скалите и хората на Борджия, които крачеха по него, полетяха с писъци към бездната.
	От другата страна на дерето Ецио зърна Чезаре. До него стоеше Катерина, а злостната Лукреция стискаше веригите й. Придружаваха ги и Хуан Борджия, смъртно бледният Микелето и обленият в пот французин генерал Октавиен.
	Чезаре размахваше нещо.
	— Твой ред е! — яростно изкрещя той.
	Ецио различи главата на чичо си.
* * *
	Сега Ецио можеше да се отправи само към едно място. Пътят на войската на Чезаре беше отрязан; щеше да им отнеме дни да заобиколят долината, ако решат да догонят оцелелите от града на асасините. Ецио ги насочи да потърсят убежище в градове извън контрола на Борджия — поне засега — Сиена, Сан Джиминяно, Пиза, Лука, Пистоя и Флоренция. Опита се да убеди майка си и сестра си колко мъдро е да се върнат във Флоренция, каквото и да се е случило с Вила Аудиторе и въпреки тъжните спомени, които им навяваше градът. И двете изгаряха от желание да отмъстят за смъртта на Марио, но се налагаше да го превъзмогнат.
	Самият той трябваше да потегли за Рим, където Чезаре несъмнено щеше да се върне, за да се прегрупира. Нищо чудно арогантният Борджия да реши, че Ецио е загинал по пътя и трупът му се валя край шосетата. Това, разбира се, щеше да улесни асасина. Нещо друго обаче го измъчваше. След смъртта на Марио Братството бе останало без водач. Макиавели беше могъща фигура и понастоящем не бе особено приятелски настроен към Ецио. Този проблем трябваше да се разреши.
	Сред оцелелите обитатели на Монтериджони имаше и животни, включително едрия кафяв жребец, любимец на Марио. Ецио го възседна. Юздите му стискаше старият коняр, успял също да избяга, макар Борджиите да бяха сложили ръка върху повечето му коне.
	Ецио укроти жребеца и се сбогува с майка си и сестра си.
	— Наистина ли се налага да отидеш в Рим? — попита Мария.
	— Мамо, единственият начин да спечелим войната е да поразим свърталището на врага.
	— Но как ще надвиеш Борджия?
	— Аз не съм единственият му враг. Освен това Макиавели също е там. Трябва да се сдобря с него, за да работим заедно.
	— Чезаре похити Ябълката — отбеляза мрачно Клаудия.
	— Ще се молим да не разкрие силата й — отвърна Ецио, макар тайничко да се съмняваше.
	Сега Чезаре покровителстваше Леонардо, а Ецио познаваше добре блестящия ум на бившия си приятел. Ако Леонардо посветеше Чезаре в тайните на Ябълката, или по-лошо — ако тя попаднеше отново в ръцете на Родриго…
	Той поклати глава да пропъди тези мисли. Щеше да се изправи срещу заплахата на Ябълката, когато се прояви.
	— Не бива да яздиш. Рим е на мили южно оттук. Защо не почакаш ден-два? — попита Клаудия.
	— Борджиите не чакат, подтиквани от злия дух на тамплиерите — мрачно отвърна Ецио. — Никой няма да спи спокойно, докато не пречупим властта им.
	— Ами ако не успеем?
	— Не бива да се отказваме от битката. Отчаем ли се, сме я изгубили.
	— Вярно е. — Сестра му отпусна рамене, но тутакси ги изопна отново. — Не бива да се отказваме от битката.
	— Докато не загинем — каза Ецио.
	— Докато не загинем.
	— Пази се по пътя.
	— Пазете се по пътя.
	Ецио се приведе от седлото да целуне майка си и сестра си. После обърна коня и пое на юг. Главата му туптеше от болката в ръката и от изтощението след боя. Още по-силно го измъчваха сърцето и душата, тъгуващи за загубата на Марио и залавянето на Катерина. Той потрепери при мисълта за контесата в лапите на клана Борджия; ясно съзнаваше каква участ може да я сполети. Налагаше се да заобиколи войската на Борджия, но интуицията му подсказваше, че постигнал главната си цел — да унищожи крепостта на асасините, Чезаре ще се върне у дома. Оставаше, разбира се, въпросът за оцеляването на Катерина, но Ецио знаеше, че тя никога не би се предала без борба.
	Най-важното бе да изкоренят заразата, поразила цяла Италия, и то скоро, преди да плъзне навсякъде.
	Ецио заби силно пети в хълбоците на коня и препусна по прашното шосе на юг.
	От изтощение му се виеше свят, но се насилваше да будува. Зарече се да не спира, докато не стигне тънещата в немара столица на изтерзаната си родина. Чакаше го дълъг път, преди да си позволи да поспи.
* * *
	Какво безумство да язди ранен тъй дълго и толкова далеч на юг, спирайки само да даде отдих на коня. По-разумно щеше да е, ако бе избрал пощенски кон, но кафявият жребец беше последната му връзка с Марио.
	Къде беше попаднал? Помнеше занемарен, окаян квартал и сред него — някога величествена арка от жълт камък, древна порта в навремето внушителна градска стена.
	Ецио бързаше да намери Макиавели — да поправи грешката, че не се бе погрижил да убие Родриго Борджия. 
	Но, за бога, беше безкрайно изморен. Отпусна се върху сламеника, където се беше озовал.	Усещаше аромата на сухо сено с лек примес на говежди тор.
	Къде беше?
	Образът на Катерина изплува внезапно и ярко в съзнанието му. Трябва да я освободи. Най-сетне трябва да останат заедно.
Оливър Боудън

