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          ДО       

          Г-Н ДИМИТЪР ПАРАПАНОВ   

          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНА  

          АСОЦИАЦИЯ НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ В 

          БЪЛГАРИЯ 

Уважаеми господин Парапанов, 

Бих искал да Ви благодаря за отправените поздравления по повод избирането ми 

за президент на Република България. 

Уверявам Ви, че ще защитавам активно и безкомпромисно интереса на българс-

кия народ и ще отстоявам достойнството и правата на гражданите. 

През годините на моя мандат президентската институция ще бъде отворена за 

активен диалог с всички държавни институции, обществени организации и граждани. 

Нека обединим усилията и капацитета на нацията, за да изградим заедно едно по-

справедливо общество, в което законът, моралът, толерантността и солидарността са 

основна ценност.   

Желая Ви здраве и успех! 

 

 

 

 

26 януари 2017 г.        Румен Радев 

        ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
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 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ 

           ДО  

           Г-Н ДИМИТЪР ПАРАПАНОВ 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАСГБ  

 

 Уважаеми г-н Парапанов, 

 

 Сърдечно благодаря за поздравите, които получих от Вас и от членовете на УС на 

НАСГБ по повод назначаването ми за служебен министър–председател на Република 

България. 

 Огромните очаквания, с които е натоварено правителството, ни задължават да 

работим усърдно, за да постигнем максимални резултати при организирането и про-

веждането на честни и прозрачни избори, както и да запазим спокойствието и сигур-

ността в държавата. 

 За нас е от изключителна важност правата на хората с увреждания да бъдат за-

читани и да работим за подобряване на качеството на живота им. Убеден съм, че по 

отношението към хората в неравностойно положение може да се съди за зрелостта на 

едно общество. 

 

  

 София, 31 януари 2017 г. 
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ДИМИТЪР ГРУДЕВ – НЕУМОРНИЯТ ХОМО ЛУДЕНС 

 

Преди да стане публикуван и четен автор, той има 

почти професионалната съдба на велик американски пи-

сател. Още от крехката си юношеска възраст е монтаж-

ник в Марица–Изток и Чирпан, апаратчик в старозагорс-

кия АТЗ. Шест години учителства в родопското село Ер-

ма река и в чирпанското – Найденово. Две години е тур-

бокомпресорист в долината на голямата химия – Девня. 

Три години е електромонтажник в ПП „Успех“ – Варна, 

запълвайки понякога гърба на сертификационните карто-

ни със свои стихчета. Четвърт век масажира гостите на 

варненските курорти, а в главата му пак се въртят думи в 

различните стихотворни стъпки. Имало е случаи, когато 

е молил негови пациенти да му запишат поредната про-

дукция на литературната му муза (зрението му вече е 

доста влошено). Съпругата му споделя, че като учител е 

отличаван със специални награди и звания. 

Едва 10-годишен се прави успешно на художник. 

Опитва се и да стихотворства на тема Левски. На 14 го-

дини негова първомайска поетична творба има доста по-

добра съдба – тя е публикувана в училищния стенвест-

ник. И когато Митко минавал покрай дуварната медия, 

лицето му пламвало, извръщал глава, идвало му да потъ-

не в земята от срам. Може би е предусещал пресмехулното отношение към стихотворците на 

прочутия сократов ученик. На подрастващия поет също му се налага да представи своето сти-

хотворение и пред своите съселяни на тържественото им събрание по случай бойния празник на 

труда. Поетичните му занимания не секват и в гр. Гълъбово, където е на обучение в професио-

нално училище.  

През 1979 г. негово стихотворение вече намира място и в по-престижни медии – сп. 

„Художествена самодейност“, и почти по същото време в сп. „Зари“. Почти след две десетиле-

тия (1998), най-после тръгва към зажаднелия за поезия български читател и неговата първа кни-

га „Отново“, включваща 24 творби в римувана реч, предимно от жанровете гражданска лирика 

и сатира. Веднага след публикуването й варненският рок състав „Ние не можем да свирим” си 

харесва сатиричното стихотворение „Внимателно с боклука” и го прави текст на своя песен, 

Снимка: Йоана Грудева 
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превърнала се светкавично в техен хит.  

И така Димитър Грудев е сред тези, за които Платон се произнася твърде двусмислено, да 

не кажа сякаш не съвсем ласкаво. За древногръцкия философ поетът е „леко и хвърковато същес-

тво, вдъхновено и обезумено”... Между другото, стихотворни творби на Димитър Грудев са пре-

веждани на немски и финландски, разнасяйки поетичната му слава в далечни от България земи. 

Преди 12–13 години пробва перото си и в прозаическия жанр. Втурването му и в белетрис-

тиката, изглежда се дължи не само на приземяващите квалификации на Платон за поетите, но ве-

роятно и на доста категоричното твърдение на поета Любомир Левчев, че „не поезията, а прозата 

е хлябът наш насущний”.  

Без съмнение, получавайки поредица от литературни награди през последното десетиле-

тие, Димитър Грудев се нарежда сред големите български майстори на късия хумористичен раз-

каз. На Деветия национален конкурс за хумор и сатира Кубрат – 2016, в раздела “Разкази, стихот-

ворения и фейлетони”, той отново е лауреат. Макар и отличието да е бронзово, позицията е мно-

го престижна, защото моят високоударен персонаж тук отново мери оригинални инвенции и 

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

преди осем години висококомпетентното жури, без никакво колебание, му отрежда сребърната 

позиция. Любопитното е може би, че при четири негови участия в този национален конкурс, той 

два пъти попада в призовата тройка.  

Да не забравяме също, че през 2015 г. пък в Каспичан, на международния конкурс 

“Майстори на шеговития къс разказ”, с творбата си “Щастливец”, той се окичва с сребърното от-

личие. Надали е случайно, че негови произведения всеки месец звучат и по програма „Христо 

Ботев“ на БНР. И без да е особено комерсиален, и от там той сигурно си прибира тлъсти хонорар-

чета. 

През 2012 и 2013 година в литературния проект “Пощенска кутия за приказки” по зададе-

на тема, със свои творби под псевдонима граф дьо Гро Димитър Грудев попада веднъж в десетка-

та, а едната година безапелационно е в тройката на супермайсторите за този жанр. Едно от жури-

тата се оглавява от всеизвестния писател и политик Любен Дилов –Младши. Приказката “Полет в 

нощта” на Димитър Грудев се чете от популярната певица Мария Илиева. Текстът му „Научно 

съобщение“ се презентира от не по-малко известната Вики Терзийска. 

Разбира се, той пише също така талантливо и нехумористични къси разкази, т. нар. микро-

разкази – до 4–5 страници. И доколкото си спомням, първият му разказ от този сорт е със загла-

вие „Дъжд“. Но те сякаш досега не са бивали обект на високопрестижни национални награди. По

-голямата част от разказите на Димитър Грудев са публикувани в списанията “Зари” и “Звук и 

светлина”, във в. „Стършел“, а шест–седем от тях са намерили място и в неговата втора книга, с 

малко причудливото заглавие “Светла вест” (2008). 
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Ангел Сотиров 

Зад всеки успял мъж стояла винаги една жена. Димитър Грудев не прави изключение от 

това правило. До него и с него плътно стои почти четири десетилетия неговата съпруга Шами 

(Елена). Тя е негова муза и опонент, секретарка и асистент, шофьор и таен съветник, главен гра-

динар и старши дизайнер на тяхното фантастично обиталище, готвачка и камериерка. За съжале-

ние, преди седем години Льонката го напуска и се преселва в другия, може би по–добрия свят. 

Димитър Петков Грудев е роден в малкото чирпанско селце Голям дол. Той е изтърсака – 

третото дете в семейството на позакъснял с женитбата пощенски чиновник и доста по–младата от 

него веренска мома. Основно образование завършва в родното си село, а гимназия – в вадинож-

ния Чирпан. В Дупнишкия учителски институт пък придобива учителска правоспособност по 

изобразително изкуство и трудово обучение. След време, поради отслабване на зрението е прину-

ден да се преквалифицира като масажист в софийския институт за здравни кадри. И то с най–

високия успех от целия випуск! 

На честите ми закачки относно дупнишките му студентски спомени, Димитър Грудев 

твърде остроумно ме контрира, че той наистина няма висше, но е получил много свише! Но да 

напомним на нашия колоритен персонаж библейския стих “комуто е много дадено, от него и мно-

го ще се изисква“. 

Съвсем изненадващо за много негови приятели и почитатели, на 10 февруари следобяд го-

лямдолецът граф дьо Гро започва отброяването на своето осмо десетилетие. Освен като автор на 

текстове в мерена и немерена реч, човек със завидно чувство за хумор и самоирония, го познава-

ме и като вдъхновен рецитатор на чужди и свои стихове, активен спортист, запален планинар и 

отявлен почитател на пешеходния туризъм. И най–вече като неизтощим хомо луденс! Да, истинс-

ки хомо луденс, който никога не се уморява да се шегува и забавлява. Впрочем, да информирам 

читателите, че вече 37 години литературни продукти на винаги екзалтирания Димитър Грудев 

можем да срещнем по страниците на списание „Зари”.  

Кръглите годишнини обикновено са повод за равносметки. На везните се слагат желаното 

и постигнатото. Макар и автор само на две книги и съавтор на две прекрасни дъщери – Йоана и  

Петя, Митко Грудев има сериозни основания да бъде силно удовлетворен от постигнатото досега 

в живота. Да му пожелаем през новото десетилетие крепко здраве, по–обилна съчинителска про-

дукция, много публикации и големи хонорари!  

И разбира се, поне още една литературна книга!!! 
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Калинка Ковачева 

ДОБРОТА И УЮТ В СТУДЕНАТА ЗИМА 

 Януарският студ ни прикова в домовете. Повечето от нас се затруднявахме да излезем и да 

повървим. Снежната покривка допълнително ограничава слабовиждащите, тъй като сградите са 

затрупани и се оформя безкрайна бяла картина – бариера в ориентацията. Поради тази причина 

не сме се събирали в нашия клуб. Териториалният съвет реши да погостува на наш член – Со-

фия Ганева. Тя живее в центъра на града. Това позволи по-безопасното ни придвижване. Зане-

сохме й плодове, а тя от своя страна изпече пуканки. Разположили се удобно до отоплителната 

печка, проведохме задушевен разговор. Домакинята ни припомни някои подробности около 

своя живот.  

 София Ганева членува в организацията ни от самото й учредяване. В първите години ре-

довно бе избирана в териториалния съвет. Активист е и на спортния клуб „Устрем”. Родена е в 

село Житен, област Добричко. С основно образование е. Тя разказва, че е имала весело и безг-

рижно детство. Общо са четири сестри, неразделни в игрите и лудориите. От 13-годишна започ-

ва да не вижда в тъмното. Успоредно с това, се развиват и проблемите със слуха. До 1983 г. ра-

боти в „Балкантурист“ като майстор тапицер. Същата година минава ТЕЛК и специалистите й 

определят 100% степен на загубена трудоспособност с чужда помощ. София Ганева си остава у 

дома. Грижи се предимно за децата и домакинството си. Започва да помага на слепи и слабо-

виждащи хора като им претапицира безвъзмездно дивани и столове. В това отношение е подпо-

могнала нашия клуб и канцеларията на слепите в гр. Добрич.  

 София Ганева се омъжва 20-годишна за голямата си любов Никола Колев. Създават хуба-

во семейно огнище. Раждат им се двама сина – Михаил и Антон. Към момента има три внучета 

– 2 момченца и 1 момиченце. Те са нейна голяма радост и утеха. Редовно й ходят на гости. Заед-

но излизат на разходка. Запълват празнотата от загубата на съпруга Кольо, който почина преди 

три години.  

 София участва в групата за автентичен фолклор. Включва се и в спортни надпревари. Уч-

редителка е на спортен клуб „Устрем”. В състезания е взимала много медали. Тя е отговорен 

човек. Когато й се възложи задача, прави всичко възможно да я изпълни. Към момента е групов 

отговорник. Определено може да се каже, че добре се справя със своите отговорности.  

 Нейно хоби е шиенето на машина. Специализирала се е в изработването на терлици, които 

с удоволствие подарява на приятели и познати по различни поводи. Макар и да не вижда, тя се 

справя прекрасно. Всички се топлим с нейните ръчно изработени терлици. 

 Времето мина неусетно. Към здрачаване се прибрах у дома. Мислех си за това колко се 

радвам, че познавам Софка. Тя е човек, който се справя във всякакви моменти. Хубаво е, че е 

мой приятел. Добра и отзивчива, отговорна и изпълнителна винаги може да се разчита на нея. 
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ДО МАДРИД И ОБРАТНО 

 Сляпо-глухите от ТО Шумен отбелязаха Коледното и Новогодишното тържество много ра-

но – на 9 декември, тъй като на другия ден председателят Янко Стайков и Данчето трябваше да 

пътуват за Мадрид. На летището в София екип от специална агенция за слепи ги поемат и ги нас-

таняват в самолета. След тричасово пътуване са посрещнати от дъщерята и зетя. При тях празну-

ват Коледа, Нова година, Йордановден и рождения ден на Данчето – 17 януари. Докато времето 

при нас беше “ледена епоха”, при тях е било като ранна пролет с температури до 20 градуса. Били 

са в помощ на децата си, а през уикендите са си правили екскурзии, излети и си устройвали раз-

лични забавления.  

 Когато ми се обаждаха по телефона бяха много радостни и щастливи, но в гласа им се дола-

вяше нотка на тъга по родния Шумен и приятелите.  

 Какви са им впечатленията и какво са разгледали в Испания?  

 Мадрид е културният център на страната с великолепни дворци, фонтани, паркове и повече 

от 100 музея. Има много църкви, най-красивата от които е новата катедрала „Нуестра сеньора де 

Алмудена“. Мадридската зоологическа градина разполага с аквариум и е едно от любимите места 

за прекарване на свободното време на мадридчани. Градът е една от най-красивите столици не 

само в Европа, но и в света.  

 Тук се намира известната художествена галерия “Прадо”, основана от Мария Изабела де 

Браганса, втората съпруга на Фернандо VII. Откакто е отворена преди 200 г., колекцията на гале-

рията постоянно расте. Най-добре познатите шедьоври са били там още при създаването й: Гоя и 

Веласкес, Тициан, Рубен и най-вече Бош. 

 Друга забележителност е кралският дворец „Паласио Реал“, един от най-красивите и внуши-

телни замъци на територията на цяла Европа, който е официалната резиденция на испанския крал 

в столицата. Едва ли има достатъчно думи, които да опишат красотата и пищността на кралския 

дворец в Мадрид. Той е великолепно творение, създадено през 1764 г. Допускат се туристи почти 

из целия дворец. Кралският дворец включва градините на Сабатини и Кралския музей на армия-

та. Градините на Сабатини са направени по проект на италианския архитект Франческо Сабати-

ни. Прекрасните паркове, зелени и цветни лехи, езера, фонтани и статуи на крале, са подредени с 

изключителна симетрия.  

 В Мадрид е и най-големият парк „Ретиро“. Той е изключителен, пълен с красиви скулптури 

и паметници. В него се извисява “Стъкленият дворец”, както и езеро с черни и бели лебеди.  

 В централен Мадрид е разположен площад „Испания“, където се намира статуята на Мигел 

де Сервантес. 

 Янко и Данчето са посетили и град Толедо. Той е един от големите градове на Испания, пъ-
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лен със забележителности. Това е старата испанска столица. На не малък площад се извисява ве-

личествена катедрала, която се нарежда сред най-великите структури в Европа, и която по нищо 

не отстъпва на катедралата в Барселона. Толедо е известен със своето кулинарно изкуство, което 

връща посетителите му в далечни времена с изтънчените си ястия. Характерни за този град кули-

нарни деликатеси са агнешкото месо, пържено или варено. Изкушение за деликатния вкус са пъд-

пъдъците.  

 Има два продукта, които популяризират традиционната кухня в Толедо. Това са узряло си-

рене, което се прави от овче мляко, и марципанът, който има изключително високо качество и се 

изнася в много страни. 

 Раздялата с близките хора е тежка, но е време Янко и Данчето да се приберат в България, в 

любимия град Шумен.  

 До нови срещи, Мадрид! 

 

 

 

Върбина Станкова 

Входът на Толедо 

Паметник на Санчо Панса 

парк “Ретиро” 
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  120 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПЕТКО СТАЙНОВ 

 

 Честванията по случай 120-годишнината от рождението на големия казанлъшки композитор 

започнаха с поднасяне на цветя пред неговия паметник в двора на едноименната гимназия в гра-

да. Първите букети бяха от сина на Петко Стайнов – арх. Стефан Стайнов, и от името на кмета на 

Казанлък – Галина Стоянова.  

 Кратко тържество, с ученици от гимназията и гости от културни институции, даде началото 

на музикалните празници, посветени на богатото творчество на световно известния казанлъча-

нин.  

 Официалното откриване беше последвано от премиерата на документалния филм „120 го-

дини Петко Стайнов“. Богатата музикална програма, която включваше камерни и хорови концер-

ти, събра музиканти от различни поколения. А хоровото изкуство тази година за пръв път прерас-

на в Национален хоров празник. 

 Утвърждаването на честванията на Петко-Стайновите празници в Казанлък е дело на орга-

низаторите Община Казанлък, фондация „Петко Груев Стайнов“, Дом „Петко Стайнов“.    

 На 22.11.2016 г. в клуба на ССБ, чествахме 120 г. Петко Стайнов. Пуснахме „Тракийска сю-

ита“. Светла Цанкова подготви материал, Дечко Гарбатулов разказа спомени из живота на компо-

зитора.   

 

 

 

 

 

 

  

  

Боряна Веселинова 
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В ПАМЕТ НА СПАСКА ДЖАНГОЗОВА 
(21.11.1943 – 04.12.2016) 

 

Казват, че една птичка пролет не прави, но чуруликаща-

та птичка внася радостни емоции и е предвестник на пролетта. 

На такава птичка ми приличаше Спаска Джангозова. 

Родена в Асеновград, в семейството на Мина и Коста-

дин Джангозови, и двамата глухонеми.  

Много млада тя постъпва като работник в предприятие-

то „Тих труд“ – Пловдив. След това оглавява младежката орга-

низация в предприятието. 

От 1970 г. работи като касиер-домакин в районната ор-

ганизация на СГБ в Пловдив, а по-късно и като ръководител 

на културно-масовата дейност. От 1980 г. до края на 2016 г. е 

организационен секретар – цели 36 години. Няма друг секре-

тар в организацията с толкова години стаж. Но по-важното е, 

че нейната дейност възвисява организацията като водеща в 

системата на СГБ.  

Тя е един от основателите на художествената самодейност: група за синхронно пеене, тан-

цов състав, артистична група с жестомимика и други. Също така e един от организаторите на 

клуб "Тих спортист". Слага началото на младежките пролетни балове на глухите. Съавтор на бъл-

гарския жестомимичен речник.  

 Спаска Джангозова страстно защитаваше единството на СГБ, което я превърна в любимец 

на поколения глухи хора. Избирането й за "Почетен член на СГБ" бе заслужен акт.  

Участва активно в изграждането на организацията на сляпо-глухите заедно с Димитър Па-

рапанов. Ето какво споделя той за нея:  

„Спаска Джангозова подаде ръка на сляпо-глухите хора още в първите месеци на 1997 г., 

когато се срещнах с нея като председател на Инициативния комитет за основаване на НАСГБ и й 

разказах за необходимостта сляпо-глухите хора да се обединят в своя организация, а тя ми даде 

Устава на СГБ, който послужи за модел за създаването на Устава на НАСГБ. Спаска Джангозова 

е един от учредителите на НАСГБ, участвали в учредителното събрание за основаване на НАСГБ 

на 15.08.1997 г. в Пловдив и подкрепили НАСГБ заедно с председателя на СГБ Васил Панев, 
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Георги Марков,  
Светлозар Парапанов  

председателя на Районното дружество на глухите Пловдив – Спас Кумчев и члена на Централна-

та контролна комисия Христина Гъркова. Когато Съюзът на слепите в България гледаше на нас 

като на „алтернативна организация“, само в Съюза на глухите разбираха, че сляпо-глухотата е 

отделно увреждане.  

В най-трудните години от създаването и развитието на НАСГБ, Спаска Джангозова ни 

подкрепяше безусловно: посещавали сме постоянно нейния кабинет за помощ, тогава, когато все 

още нямахме клуб, компютър и принтер. През 2004 г. ни подкрепяше в създаването на Национал-

ния център за рехабилитация на сляпо-глухи „Хелън Келър“ в гр. Пловдив. Съдейства при уста-

новяването на контакт и първото обучение на тотално сляпо-глухия Емил Димов от гр. Шумен. 

През 2007 г. участваше заедно със слухово-речевия рехабилитатор Мими Аврамова и учителя На-

дя Ангелова, в обучението на тотално сляпо-глухите Емил Димов и Илия Желязков, на лагер-

семинар за тотално сляпо-глухи, проведен в почивната станция на СГБ „Тишина“ в гр. Приморс-

ко, където за първи път в България бяха експериментирани и използвани методите за комуника-

ция със сляпо-глухи, при които се използва само осезанието на ръцете: тактилен жестов език, 

двуръчна и едноръчна азбука, писане по дланта на ръката, както и техники при водене и придру-

жаване.  

Спаска Джангозова подпомогна въвеждането на жанровете "синхронно пеене с жест и ми-

мика" и "художествено слово с жест и мимика" при тотално сляпо-глухите и тези с тежки комби-

нирани зрителни и слухови увреждания. Многократно е била в журито, оценяващо изкуствата с 

мимика и жест на Националните фестивали на художествената самодейност на сляпо-глухите.  

Беше един от учителите по български жестов език и международен жестов език на екипа 

на НЦРСГ „Хелън Келър“. През 2012 г. – 2013 г. тя, заедно с психолога на НЦРСГ Анна Ройдева, 

беше експерт в европейски проект на НАСГБ за създаване на „Методика за обучение на интерп-

ретатори на сляпо-глухи в алтернативни методи за комуникация.“ 

 Спаска Джангозова ще бъде запомнена с нейния висок професионализъм и неподражаем 

чар! 

 Поклон пред светлата й памет!  
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СЪБИТИЯ ПО ВРЕМЕ И СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА  

ХАРМАНЛИ ОТ ТУРСКО РОБСТВО 

 

 След тежки и кръвопролитни боеве край Шипка и Шейново руската армия постига победа. 

Пътят към Цариград е открит, тъй като Турция не разполага с друга армия, за да прикрие това 

направление. Една част от разгромената войска дезертира и заедно с многобройните бежанци се 

придвижва на юг към Турция. Остатъкът от турската армия не представлява сериозна преграда 

пред руската армия. Пътят за освобождение на цяла Тракия е открит. Така идва ред и на Харман-

ли – родния ми град. 

 Денят е 4-ти февруари 1878 г. Полуескадрон руски кавалеристи обикалят селището от север 

и по жeлезопътния мост излизат на гара Харманли. Така те преграждат изхода на селището към 

Цариград. В града са блокирани огромен брой бежанци. Друга кавалерийска част навлиза от севе-

роизток в града. При преминаване по моста проехтява изстрел от богат турски дом и убива един 

от казашките конници. Вбесени от жертвата, казаците обграждат дома, за да се разправят с убие-

ца. Той е успял да се измъкне незабелязано и се е смесил с многобройните бежанци по улиците. 

Тогава кавалеристите изливат гнева си над бежанците. Повод им дава не само загубата на боен 

другар, а и подозрението, че сред тях има преоблечени турски войници. Казаците започват грабе-

жи над изселниците. Грабежите са за лично удоволствие, а насилията и убийствата заради това, 

че бежанците не желаят доброволно да се разделят с пари и ценности. 

 Виждайки жестокостта по улиците, бежанците правят опити да се скрият в домовете на мес-

тните турци и българи. Някъде ги приемат, другаде – не. Тъй като бежанците са много, а домове-

те малко, пламват конфликти между местните и пришълците. Едва ли е минала без жертви и смя-

ната на собствениците на пари и ценности. Жертвите от едната или другата страна и парите не 

могат да скрият липсата на сигурност. Тогава една част вземат най-ценното и побягват пеш, за да 

се спасят. Така те изоставят коли, впрегатен добитък, имущество, семейства на произвола на съд-

бата, за да се спасят. Не им провървява. Руските войници са на коне. Лесно ги настигат в снега, 

ограбват и убиват. За да не попаднат парите им в ръцете на врага, те просто ги захвърлят наоколо. 

Години наред местни жители са намирали отделни златни монети. Десетилетия наред наши и 

турски иманяри ровят между Харманли и Остър камък за скрити ценности. 

 За ексцесиите по време на освобождението на града ми се знае от малко хора. Официално се 

говори за един загинал руски войник. Но в града има паметници на загинали руски офицери, по-

дофицери и войници. Това са починали в полевите болници от раните си, студа и транспортира-

нето в лошите зимни условия. Почитахме паметта им на трети март по заповед, под строй и за-

дължително. Думата „задължително“ изяждаше радостта от думата „празнуване“. После датата на 

честването бе сменена на 17 февруари. Сега е на реалния ден на освобождението на града – 4-ти 

февруари. Дните сега са работни и по-малко хора ходят на руските паметници, но уважението 

към загиналите за свободата руснаци се е запазило и е искрено и непринудено.  
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Петко Абаджиев 

 За успокояване на духовете в града след жестокостите по улиците, домовете и покрай града, 

голяма заслуга има първият следосвобожденски кмет. Той е учил право три години в Швейцария. 

Прекъсва обучение поради смъртта на баща му. Владее турски, цигански, френски, немски и анг-

лийски. Това му помага да разговаря без помощта на преводач по всяко време. Правните му поз-

нания го превръщат в справедлив съдник и авторитетен посредник в спорове. Дялко Милковски 

успява за кратко време да въведе ред и законност в града. Правителството го забелязва и го изди-

га като областен управител на мултиетнически Сливен. Избиран е два мандата за кмет на Сливен. 

Завършва трудовата си кариера като адвокат на свободна практика. 

 Може би тук трябваше да приключа за освобождението на Харманли от турско робство, ако 

не бе една история свързана с това.  

 Макар и малък, аз съм съвременник на нея и ще си позволя да я разкажа. Историята е инте-

ресна и с това, че има и криминален оттенък. Всеки може сам да й сложи край според разбирани-

ята си. През 1962 – 63 година се строеше спортна база в града. Булдозер изгребваше пръстта там, 

където днес е футболният терен. Деца, които си играели с глината, неочаквано се развикали на 

тракториста: “Чичо, чичо, виж, пари!“. Те му показали няколко златни монети. Машинистът спи-

ра трактора, слиза и тръгва по оставената следа. Наистина намира пръснати златни монети и то не 

малко. Започва да ги събира в шапката си. Напълва я и като честен и съвестен човек я носи в ми-

лицията. От там пращат охрана на обекта до идването на археолози. Те си свършват бързо и ка-

чествено работата. Намират находището – това е стар, пресъхнал кладенец. В него имало голяма 

кожена торба с жълтици, но частично разкъсана от греблото. Археолозите добросъвестно ги 

преброяват и описват. После в стар кадастър откриват, че на това място е имало зеленчукова гра-

дина. Изводът им е, че това са парите на турски бежанец, преследван, за да бъде обран. Той е ус-

пял, скрито от преследвачите си, да пусне торбата в кладенеца, но после е бил застигнат и убит.  

 Тук историята трябваше да приключи, ако не бе интригата. Започват разпити на тракторис-

та. Задават въпроси като: „Къде скри златото за себе си?", "Колко задели за себе си?“. Периодич-

ните задържания и разпити съсипват тракториста и той умира само след година. Носят се слухо-

ве, че началникът на милицията, кметът и председателят на градския комитет на БКП си поделят 

златните монети от шапката на тракториста. Този слух може да мине в графата „недоказани твър-

дения“. Без единствения неудобен свидетел това е много лесно. Никой не знае колко монети е 

имало в торбата. Тогава защо е разпитван тракториста? Може би поговорките са верни за случай 

като този: "Крадецът силно крещи: “Дръжте крадеца!“ и „Гузен негонен бяга“. 

 За мен трактористът е последната жертва на освобождението на града от турско робство, 

независимо че са минали 94 години оттогава. Българин загина от ръцете на българи. Знам, че ня-

кой може да ме обвини, че плача за турските бежанци. Това не е така. Аз съм си изплакал сълзите 

по обезбългарените Тракия и Македония, откъдето е родът ми. Но нека не вкоравяваме сърцата 

си за преживените мъки от другите. В тази война няма невинни. Ето това исках да ви кажа.  

 Написах това не по архиви и учебници по история. Написах го по родова памет, защото в 

нея са непреходните истини в историята ни. 
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УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ НА  

АУДИОТЕХНИКА, КОМПАКТДИСКОВЕ И КАСЕТИ  

 

 Здравейте, уважаеми читатели на списание “Звук и светлина”! 

 Във връзка със затрудненията, които сляпо-глухите срещат при поддръжката на своята тех-

ника, бих искал да посветя следващите редове на няколко практични съвета.  

 Почистването на аудио техниката не бива да се неглижира. Пипането й с мръсни ръце, за-

мърсяването с прах, трохи или остатъци от храна и/или напитки, може да доведе до повреждане-

то й и тя да не ни служи, както в началото. 

 Често компакт дисковете и касетите (за тези които имат касетофон), не се държат в специ-

ално предназначените за тях кутийки или хартиени пликове, подмятат се от едно място на друго 

и в резултат те се напрашват и надраскват или се покриват с отпечатъци от пръстите на хората, 

които ги пипат. 

 Нека ви разкажа малко повече за това какво представлява един  компакт диск. 

 Той се състои от свръхтънко алуминиево фолио, затворено между два прозрачни пластмасо-

ви слоя. Отгоре е възможно да има и трети слой, там където се нанасят надписите на диска – съ-

държание, заглавия на песни и др. Често пъти по-евтините дискове нямат трети слой, който играе 

ролята на допълнителна защита и така дискът е подложен на повече износване.  

 Информацията, записана върху диска, е много подобна на спираловидната миниатюрна 

бразда върху грамофонната плоча, но това е спирала от множество миниатюрни дупчици прого-

рени от лазер, които съставят в кодиран вид информацията върху него. 

 Процесът на запис на информация върху диска се осъществява по следния начин: 

 Лазерният лъч се позиционира на първа пътечка (в най-вътрешния край, там където е дупка-

та и шийката около нея) и след това, тръгвайки по спирала, записва целия диск. 

 Какво става при този процес? Лазерният лъч пробива (прогаря и изпарява) множество мини-

атюрни дупчици в алуминиевото фолио, затворено между двата прозрачни пластмасови диска. 

Тези дупчици са нашата информация (песни, снимки, данни и др.). За да се получи това, лазерът 

се фокусира и нагрява до определена температура, при която прогаря дупчиците в алуминиевото 

фолио. 

 Процесът на прочитане е аналогичен, но с по-ниска температура и с друго фокусиране на 

лазера. В този случай лазерът минава над бързо въртящия се диск, като има и сензор, който отчи-

та дупките. Този процес се извършва много бързо (от порядъка на милисекунди) и ето, че можем 

да слушаме нашето аудио или да прегледаме данните си. Но ако дискът е зацапан, надраскан или 

с множество пръстови отпечатъци по него, лазерът не може да определи дали в зоната, над която 
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минава, има дупчица или не. По такъв начин информацията се изкривява и не може да бъде про-

четена, тъй като всичко се свежда до цифри или състояния (включено или изключено). 

 Също така в началото на всеки диск се намира зона, която дава достъп до цялата файлова 

система на диска и която указва къде се намира всяка песен или записана информация и ако тази 

зона е надраскана или зацапана, информацията не може да бъде възстановена в оригиналния й 

вид и като резултат няма да бъде намерена на диска съответната музика или каквото друго сме 

записали на компакт диска. И докато зацапаните или покрити с отпечатъци от пръсти дискове  

могат да бъдат почистени, то надрасканите не могат да бъдат разчетени без специални средства, 

като професионални програми, които четат диска на ниско ниво – байт по байт, което е бавен и 

дълъг процес, а и не винаги има гаранция за успех. Разбира се, по-новите компакт дискови уст-

ройства имат в себе си вграден алгоритъм за корекция на такива грешки, но потребителите НЕ 

БИВА да се осланят на това! 

 Затова моите съвети са: 

 1. Винаги съхранявайте дисковете в техните кутийки или хартиени пликове, а ако сте ги по-

лучили без такива, то веднага им купете такива и ги сложете в тях. Те не струват много, но ще ви 

избавят от главоболия. 

 2. Не ги изваждайте, освен когато трябва да ги сложите в устройството за просвирване. 

 3. След употреба, винаги ги приберете в предназначените за тях кутийки или хартиени пли-

кове. 

 4. Избягвайте съприкосновението на дисковете с драскащи или остри предмети.  

 Ако такъв диск трябва да бъде надписван, използвайте мек маркер или флумастер. 

 Не слагайте драскащи предмети в калъфките на дисковете. Ако трябва да сложите при ком-

пакт диска брайлов етикет, уверете се, че брайловите точки не са срещу диска, тъй като по-

грубата хартия може да надраска диск, който няма трети слой като защита. 

 Същите правила до известна степен са валидни и за аудио-касетките. 

 1. Слагайте ги след употреба в техните кутийки. 

 2. Дръжте касетките далече от магнити и по-силни магнитни полета, като големи тонколони 

на уредби например, за да не се влоши качеството на записания върху тях материал. 

 Спазвайте тези правила за поддръжка на техниката, за да нямате проблеми и техниката и 

дисковете да ви служат добре дълго време. 
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ДАЛИ БРАЙЛЪТ Е ПРИЛОЖИМ В ЕРАТА НА ТЕХНОЛОГИИТЕ  

СПОРЕД СЛЯПО-ГЛУХАТА ВАНЕСА ВЛАЧКОВИЧ 

 

 Брайлът в своята същност е азбука, на която много незрящи или зрително затруднени хора 

разчитат в ежедневието си. По повече от един начин, брайлът оказва значително въздействие вър-

ху ползвателите си, причините за които ще коментирам по-долу.  

 Първо и най-важно, ако някой има допълнително увреждане (например слухова загуба) това 

прави достъпа му до технологии по-труден. Очевидно гласовите приложения няма да са му от 

полза. 

 Тук е моментът, в който се обръщаме към брайловия дисплей. Страхотно устройство, създа-

дено за зрително-затруднени. Само свързвайки го с мобилно устройство или таблет ние сме прех-

върлени магически в света на свободата. От фейсбук до електронна поща, от писане до четене на 

книги онлайн, няма абсолютно нищо, от което да сме ограничени. Говоря и от личен опит, защо-

то животът ми изцяло се промени, когато бях запозната с този невероятен метод за независимост. 

Повече не търсех помощ от родителите си, можех сама. Да имаш възможност да използваш, коя-

то и да е форма на социална медия е изключително важно за младите хора. Мнозинството от тях 

ще кажат, че проверяването на техните фейсбук профили редовно ги кара да се забавляват и да 

релаксират. Това нямаше да е факт без присъствието на модерните технологии.  

 Защо брайлът е толкова важен? Той предоставя на нас, незрящите силата и равенството, ко-

ито иначе не бихме имали. Ето защо е от изключителна важност брайлът да бъде разпространя-

ван по света, за да осигури на всички адекватна информираност на родните им езици.   

 Извън сферата на социалните медии, тези които са научени да четат и пишат на брайл имат 

по-висок шанс да бъдат приети в учебни институции, следователно ще имат по-малко проблеми 

при намирането на работа.  

 Искам да споделя за позитивния аспект на брайла върху моя живот. 

 Когато започнах да уча на четири години, разполагах единствено с пихтова машина. Тя бе 

не само голяма, шумна и бавна, но и не беше компютъризирана, което означаваше, че грешките 

не могат да бъдат поправяни. Този период бе фрустриращ за мен. За щастие, тъй като моите брай-

лови умения бяха доста добри, след две години ми бе предоставен брайлов дисплей. Имах удо-

волствието и привилегията да държа по-малкото, по-безшумното и по-умното устройство.  

 Нещо повече, наскоро излезе последната версия на марката брайлов дисплей, който ползвам 
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– “Апекс”. Този модел е дори по-лек и с подобрена функционалност. Фактически сме преминали 

от пихтова машина до Апекс за по-малко от десет години. В какво невероятно време живеем! 

 Използвайки моята история като доказателство, става ясно, поне за мен, защо брайлът е ре-

левантен в ерата на технологиите. С появяването на по-нови и по-добри брайлови устройства вся-

ка година, все повече врати биват отворени пред хората с нарушено зрение. 

 

 

 

Пихтова машина 

Брайлов дисплей свързан чрез безжична връзка 

към таблет 

Брайлов дисплей “Апекс” 
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ЗАПЕКАНКА С КАРТОФИ, ШУНКА И КРАСТАВИЧКИ 

(предложение на Ивелина Стефанова от Силистра) 
 

 Продукти: 3 големи картофа, 70 г шунка, 70 г кашкавал, 2 бр. кисели краставички, 1 ч.ч. 

прясно мляко, 1 яйце, сол на вкус, черен пипер на вкус, 100 г заквасена сметана, 1 с.л. брашно, 30 

г масло. 

 Начин на приготвяне: Обелваме картофите и ги измиваме. Режем ги на половина, не пове-

че. Сваряваме ги. Прибавяме щипка сол. След като картофите се сварят ги режем на тънки кръг-

чета. Намазваме си малка тава с масло. Подреждаме един ред с картофените кръгчета едно до 

друго. Нарязваме 2 краставички на тънки лентички. Шунката също я нарязваме на тънки лентич-

ки. Върху първия ред картофи нареждаме краставичките и шунката. Следва втори ред картофи. 

 Разбиваме 1 яйце с 1 с.л. брашно, 1 ч.ч. прясно мляко и 100 г заквасена сметана с помощта 

на телена бъркалка. Подправяме със сол и черен пипер. Пак разбъркваме. Изсипваме сместа отго-

ре, така че да се разпредели равномерно. На места слагаме парченца масло. Настъргваме кашка-

вала и разпределяме отгоре. Поръсваме с черен пипер. Печем на 180 градуса до готовност в пред-

варително загрята фурна. 


 

ПОСТНА ПИТКА С ТИКВА 

(предложение на Петър Колев от Добрич) 

 

 Продукти: 500 г почистена и нарязана на кубчета тиква, 3 ч.ч. брашно, 2 ч.л. бакпулвер, 1 

ч.л. сода за хляб, 1 ч.л. сол, 1 ч.л. сушен риган, 1 щипка сух чесън, 2 с.л. зехтин, 200 мл газирана 

вода, 100 г тиквени семки. 

 Начин на приготвяне: Тиквата се поръсва със зехтина, 100 мл вода и малко сол и се пече 

30 мин. на 190 градуса, докато омекне и водата се изпари, като се разбърква от време на време. 

Намачква се с вилица.  

 Брашното се пресява с бакпулвера, добавя се солта, содата, чесънът и риганът. Към тиквата 

се прибавя газираната вода и се разбърква. Сипват се при брашното и с лъжица се оформя лепка-

ва топка. С мокри ръце се заглажда леко и се сипва в тавичка, намазана със зехтин и поръсена с 

брашно. Поръсва се с тиквени семки и се пече в загрята на 180 градуса фурна около 40 мин. Мо-

же да се поднесе с мед. 

 

РЕЦЕПТИ 
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ВИЦОВЕ 

 Един мъж се прибира изненадващо от командировка. Нахлува в спалнята при жена си и без 

да пита много-много започва да оглежда и да търси. Поглежда в гардероба, поглежда в банята, 

поглежда под леглото – нищо. След като обръща цялата къща наопаки се връща при жена си в 

спалнята, поглежда я победоносно и със злорада усмивка ѝ казва:  

 – Остаряваш и погрозняваш, а?  

 

 Франция. Мъж и жена, току-що сключили брак, се прибират в спалнята за първата си брач-

на нощ. Мъжът, вече гол, седи пред огледалото и се любува на мускулатурата си. След трийсети-

на минути се обръща и пита търпеливо чакащата го в леглото младоженка:  

 – Жаклин, ти искала ли си някога да бъдеш мъж? 

 – А ти?  

 

 Иванчо:  

 – Мамо, изгониха ме от училище.  

 – Защо бе, Иванчо ?  

 – Не знам, вероятно има съкращения.  

 

 В родилния дом новичък татко се диви:  

 – Близначета!!!  

 – Не, едно е, – успокоява го медицинската сестра. – И следващия път елате трезвен. 

 

 Бащата на Иванчо го пита:  

 – Иванчо, как завърши годината?  

 Иванчо отговаря:  

 – Супер, тате, удължиха ми договора за V клас с още една година. 

 

 Катаджия връчва току-що съставения акт на провинил се шофьор, който пита:  

 – И какво да го правя сега тоя лист? Катаджията: – Ще си го пазите, още три такива и ще 

получите уникалната възможност да карате колело.  

 

 Обаждам се в център за фитнес и красота и питам:  

 – Колко трябва да е висок един мъж, който тежи 110 кг.?... Отговарят: –  Към 2 м.!..  

 Казвам на жената:  

 –  Видя ли! Нали ти казах, не съм дебел – нисък съм!...  
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ВЪПРОСИ: 
1. Кой се влюбва в собственото си отражение според гръцката митология? 

а/ Парис 

б/ Елой 

в/ Сизиф 

г/ Нарцис 
 

2. Стихотворението "Сбогом, лято" е на: 

а/ Елисавета Багряна 

б/ Калина Малина 

в/ Недялко Йорданов 

г/ Петя Дубарова 
 

3. Атаката срещу царицата в шахмата се нарича: 

а/ пат 

б/ шах 

в/ шех 

г/ мат 
 

4. Кой е най-големият гризач на земята? 

а/ капибаря 

б/ мармот 

в/ вискач 

г/ леминг 
 

5. Към кой водосборен басейн принадлежат реките Марица, Струма и Тунджа? 

а/ Черно море 

б/ Беломорски 

в/ Дунав 

г/ Адриатическо море 

ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИТЕ ОТ ПРЕДИШНИЯ БРОЙ: 

 Въпрос 1: отг. б) "Никотиана" 

 Въпрос 2: отг. в) Птица Секретар 

 Въпрос 3: отг. в) Борис 
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БРАТСТВОТО 
(с продължение) 

 
 Ецио разбираше колко логично звучи предложението, но се ужасяваше, че така Клаудия ще 

застане на предната линия — място, където изобщо не искаше да я вижда. Изпепели я с поглед, а в 

очите й светнаха предизвикателни искри. 

 — Ако се заемеш, Клаудия, ще се справяш сама. Няма да те закрилям. 

 — Двайсет години съм се справяла без твоята закрила — отсече Клаудия. 

 — Добре — отговори с леден глас той. — Тогава се залавяй за работа. Най-напред искам сгра-

дата да се почисти, да се пребоядиса и обнови. Дори градината е запусната. Искам „Разцъфналата 

Роза“ да стане най-изисканото място в града. Конкуренция не липсва. Искам и момичетата да са 

чисти. Новата болест, за която никой не знае почти нищо, се шири в пристанищата и в големите гра-

дове. Всички разбираме какво означава това. 

 — Ще се погрижим — хладно отвърна Клаудия. 

 — Непременно. Има и още нещо. Искам момичетата ти да открият къде е Катерина Сфорца. 

 Лицето му остана каменно. 

 — Можеш да разчиташ на нас. 

 — Оттук нататък всичко е в твои ръце, Клаудия. Сгрешиш ли, ти носиш отговорност. 

 — Мога да се грижа за себе си, братко. 

 — Надявам се — изръмжа Ецио и си тръгна. 

 *** 

 През следващите няколко седмици Ецио се зае да обедини силите на Братството в Рим. Тряб-

ваше също да прецени как да използва информацията, събрана от Лисицата, както и първите сведе-

ния от Бартоломео. Не смееше да се надява, че течението се обръща срещу Борджия, но му се стру-

ваше, че съзира началото на края. Не забравяше обаче старата сентенция колко по-лесно е да побе-

диш млад лъв, отколкото стар и опитен, фактът, че хватката на Чезаре върху Романя не отслабва, а 

французите владеят Милано, подкопаваше предпазливия му оптимизъм. Французите продължаваха 

да подкрепят папския военачалник. Години по-рано кардиналът на Сан Пиетро Джулиано дела Рове-

ре, най-могъщият враг на папата, се бе опитал да обърне французите срещу Борджия и да свали 

Александър от трона му, но той го бе надхитрил. Способен ли беше Ецио да успее там, където Рове-

ре се бе провалил? Поне не бяха отровили кардинала — беше твърде влиятелен — и той оставаше 

скрития коз на Ецио. 



3 

 Беше решил — макар да го пазеше в тайна — да насърчи Братството да премести щабкварти-

рата си за постоянно в Рим. Рим беше средище на световните дела. И на световната поквара. Къде 

другаде да се окопаят, след като Монтериджони вече не съществуваше? Ецио състави план за пре-

разпределяне на средствата на Братството в отплата за успешно изпълнени мисии. Диамантите, отк-

рити на лодката на търговците на роби, идваха тъкмо навреме, за да попълнят фонда на кампанията. 

 Някой ден… 

 Но този ден все още беше много далеч. Братството нямаше нов водач, макар по всеобщо съгла-

сие той и Макиавели да го оглавяваха временно. Само засега обаче, защото нищо не бе одобрено на 

официален съвет. 

 Катерина все още не излизаше от ума на Ецио. 

 Беше оставил Клаудия да обнови „Разцъфналата роза“, без да я наглежда и без да се намесва. 

Нека изплува или потъне, подведена от предизвикателната си самонадеяност. Бордеят обаче бе съ-

ществено звено от мрежата му и дълбоко в себе си той признаваше, че ако наистина не й се доверя-

ва, щеше да й се противопостави по-категорично. Сега бе време да подложи работата и постижения-

та и на изпитание. 

 Когато се завърна в „Разцъфналата роза“, остана и изненадан, и доволен. Мястото изглеждаше 

също тъй преобразено като другите му начинания в града и като казармите на Бартоломео, макар 

скромно и мъдро да не си приписваше изцяло заслугата за тях. С прикрит възторг оглеждаше изис-

каните стаи със скъпи дамаски, широките канапета, меките копринени възглавнички и белите вина, 

охладени в лед — скъп лукс. 

 Момичетата не приличаха на проститутки, а на истински дами и съдейки по обноските им, ня-

кой определено ги бе научил да се държат изтънчено. Колкото до клиентелата, първият извод беше, 

че бизнесът процъфтява, и първоначалните му съмнения доколко подбрани са посетителите сега се 

разсеяха напълно. В централния салон разпозна поне дузина кардинали и сенатори, както и членове 

на Апостолическата камара и други служители на Курията. 

 Всички се забавляваха, изглеждаха спокойни и — поне се надяваше да е така — не подозираха 

нищо. Окончателно обаче щеше да го убеди ценността на информацията, която куртизанките на 

Клаудия щяха да изтръгнат от тази тълпа користолюбиви глупци. 

 Зърна сестра си — скромно облечена, слава Богу — да разговаря твърде радушно (за неговия 

вкус) с Асканио Сфорца, бивш заместник-секретар на Курията, изпаднал за кратко в немилост, но 

завърнал се в Рим с амбицията отново да спечели папското благоволение. Клаудия забеляза Ецио и 

изражението й се промени. Тя се извини на кардинала и приближи с бегла усмивка. 
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 — Добре дошъл, братко — каза му тя. 

 — Благодаря — отвърна той, но не се усмихна. 

 — Както виждаш, „Разцъфналата роза“ е най-известният бордей в Рим. 

 — Поквара и пак поквара, колкото и добре да е предрешена. 

 Тя прехапа устни. 

 — Постарахме се. И не забравяй защо всъщност съществува това място. 

 — Да. Парите на Братството очевидно са добре инвестирани. 

 — Това не е всичко. Ела в кабинета ми. 

 За изненада на Ецио там беше Мария, която попълваше документи с помощта на счетоводи-

тел. Майка и син се поздравиха сдържано. 

 — Искам да ти покажа нещо. — Клаудия извади бележник. — Тук записвам всички умения, 

които момичетата ми усвояват. 

 — Момичетата ли? 

 Ецио не успя да прикрие сарказма в гласа си. Сестра му приемаше задачата много присърце. 

 — Защо не? Виж! 

 Тя също заговори по-хладно. 

 Ецио прелисти бележника. 

 — Не научават кой знае колко. 

 — Мислиш, че би се справил по-добре? — попита язвително тя. 

 — Nessum problema — заядливо отвърна Ецио. 

 Усетила напрежението, Мария заряза сметките и приближи. 

 — Ецио — каза тя. — Борджиите създават неприятности на момичетата на Клаудия. Те се 

стремят да не се набиват в очи, но трудно приспиват подозренията. Би могъл да им помогнеш… 

 — Ще го взема предвид. Ще поговоря с тях. — Ецио се обърна към Клаудия. — Нещо друго? 

 — Не. — Помълча малко и продължи: — Ецио? 

 — Какво? 
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 — Нищо. 

 Ецио понечи да си върви. 

 — Откри ли Катерина? — попита накрая. 

 — Работим по въпроса — студено отвърна Клаудия. 

 — Радвам се. Bene. Очаквам те на остров Тибър в мига щом разбереш къде точно я държат. — 

Той кимна с глава по посока на жизнерадостните възгласи, долитащи от централния салон. — С 

толкова дойни крави едва ли ще ти е много трудно. 

 Той ги остави. 

 На улицата се почувства виновен, задето се бе държал така. Явно се справяха много добре. Но 

дали Клаудия ще продължи да упорства? 

 Вътрешно сви рамене. За пореден път заключи, че истинският източник на гняв е собствената 

му тревога дали е способен да закриля най-скъпите си хора. Нуждаеше се от тях, но знаеше, че стра-

хът за безопасността им го прави уязвим. 

*** 

 Дългоочакваната среща на Ецио с Макиавели най-сетне се състоя на остров Тибър скоро след 

посещението в бордея. Отначало Ецио беше сдържан — не му харесваше членовете на Братството 

да изчезват, без да го уведомяват къде отиват — но сърцето му подсказваше, че за Макиавели тряб-

ва да направи изключение. Братството на асасините обединяваше свободомислещи, волни души, 

движени не от облаги или принуди, а от общи интереси и цели. Той не притежаваше, нито имаше 

право да контролира никого от тях. 

 Сериозен и целеустремен, Ецио се ръкува със стария си съмишленик — Макиавели отбягваше 

приятелските прегръдки. 

 — Трябва да поговорим — каза той. 

 — Наистина. — Макиавели го погледна. — Разбирам, че си узнал за договорката ни с Панта-

силея. 

 — Да. 

 — Добре. Тази жена има повече усет за тактика в кутрето си, отколкото съпругът й — в цялото 

си тяло. Не че не е ненадминат в своята сфера. — Той замълча. — Успях да науча нещо много ценно 

от една от къртиците ми. Имаме имената на девет ключови тамплиерски агенти, на които Чезаре 

плаща да тероризират Рим. 
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 — Само ми кажи как да ги открия. 

 Макиавели се замисли. 

 — Предлагам да търсим местата в града, където цари смут. Поговори с хората. Сигурно ще се 

намерят граждани, които да те насочат. 

 — От служител на Борджия ли набави тази информация? 

 — Да — отвърна предпазливо Макиавели след кратко мълчание. — Как разбра? 

 Ецио се сети за срещата на пазарния площад, на която станаха свидетели с Лисицата. Навярно 

тогава Макиавели бе установил контакт с информатора, от когото черпеше сведения. 

 — Просто налучквах — отвърна той. — Grazie. 

 — Клаудия, Бартоломео и Лисицата те чакат във вътрешната стая. — Замълча за кратко и про-

дължи: — Налучка много правилно. 

 — Наистина, Николо — каза Едио и двамата тръгнаха към вътрешната стая. 

 Съратниците му от Братството станаха да го поздравят със сериозни лица. 

 — Buona sera. Какво открихте? — попита делово Ецио. 

 Бартоломео заговори пръв: 

 — Потвърдихме, че кучият син Чезаре наистина е в Кастел Сант’Анджело. С папата. 

 — А моите шпиони доложиха, че Ябълката е предоставена някому за проучване — добави Ли-

сицата. — Сега съм се заел да разкрия самоличността му. 

 — Не можеш ли да се досетиш? 

 — Догадките не вършат работа. Трябва да сме сигурни. 

 — Аз имам вести за Катерина Сфорца — вметна Клаудия. — Следващата седмица ще я прех-

върлят в затвора в крепостта. В четвъртък привечер. 

 Сърцето на Ецио неволно подскочи, но новината беше добра. 

 — Bene — рече Макиавели. — Значи са в крепостта. Рим ще се съвземе много бързо, щом 

обезвредим Чезаре и Родриго. 

 Ецио вдигна ръка. 

 — Ще се заема с тях само при подходяща възможност. 
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 Макиавели го погледна раздразнено. 

 — Не повтаряй грешката, която допусна в подземието. Трябва да ги убиеш. 

 — Съгласен съм с Николо — обади се Бартоломео. — Не бива да чакаме. 

 — Бартоломео е прав — каза Лисицата. 

 — Трябва да платят за смъртта на Марио — заяви Клаудия. 

 Ецио ги успокои: 

 — Не бойте се, приятели, те ще умрат. Имате думата ми. 

*** 

 В деня, уречен за преместването на Катерина Сфорца в крепостта Сант’Анджело, Ецио и Ма-

киавели се сляха с множеството, струпало се пред красива каляска със закрити със завеси прозорци, 

върху чиито врати личеше гербът на Борджия. Стражите около каляската разблъскваха хората наст-

рани — нищо чудно, понеже не всички изглеждаха въодушевени. Един от кочияшите скочи от плат-

формата и отиде да отвори вратата на каляската, издърпа стъпалата и зачака да помогне на пътници-

те да слязат. 

 След миг се появи първият — в тъмносиня рокля с бяла блуза. Ецио разпозна веднага красива-

та блондинка с жестоки устни. За последен път я бе видял при опустошението на Монтериджони, но 

това лице не се забравяше лесно. Лукреция Борджия. Тя стъпи на земята — олицетворение на изис-

каност и достойнство, които се изпариха безследно, когато протегна ръка към вътрешността на ка-

ляската, хвана нещо — или някого — и дръпна силно. 

 Повлече Катерина Сфорца за косата и я събори на земята. Мръсна и във вериги, в груба кафява 

рокля, Катерина, макар и в окаяно положение, излъчваше повече сила и дух от похитителката си. 

Ецио инстинктивно тръгна напред, но Макиавели го задържа за рамото. Асасинът не искаше да виж-

да повече как измъчват скъпи нему същества, но сега наистина трябваше да стисне зъби. Опит за 

спасение при тези обстоятелства бе обречен на провал. 

 Лукреция сложи крак върху жертвата си и заговори: 

 — Привет, граждани на Рим! Вижте каква приятна гледка! Катерина Сфорца, кучката от Фор-

ли. Твърде дълго се съпротивлява. Сега най-после е сразена! 

 Тълпата възнагради думите й само с мълчание и Катерина надигна глава и извика: 

 — Ха! Няма по-голяма кучка от Лукреция Борджия! Кой те принуди да паднеш толкова ниско? 

Брат ти? Или баща ти? Или и двамата? Дори едновременно, а? Нали всички делите една кочина? 
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 — Затваряй си устата! — изкрещя Лукреция и я ритна. — Не смей да петниш името Борджия! 

— Тя се наведе, издърпа Катерина на колене и я зашлеви. Катерина се свлече отново в калта, но 

вдигна гордо глава. — Същото ще сполети всички — всички до един, които се осмелят да ни пре-

дизвикат. 

 Лукреция махна на стражите, които сграбчиха злочестата пленница, изправиха я на крака и я 

поведоха към портите на крепостта. Катерина обаче успя да извика: 

 — Добри граждани на Рим, бъдете силни! Вашият час ще дойде. Ще се освободите от това иго, 

кълна се! 

 Когато Катерина се скри зад портите, а Лукреция се качи в каляската и я последва, Макиавели 

се обърна към Ецио: 

 — Е, контесата поне не е паднала духом. 

 — Ще я подложат на мъчения — унило отвърна Ецио. 

 — Жалко е, че превзеха Форли. 

 — Но ние ще си го върнем. Ще си върнем и Катерина. Но трябва да се съсредоточим. Сега сме 

дошли за Чезаре и за Родриго. 

 — Катерина е могъщ съюзник. Една от нас. Помогнем ли й в момент на слабост, тя ще ни се 

отплати. 

 — Може би. Но първо убий Чезаре и Родриго. 

 Множеството се разотиваше и с изключение на стражите пред портите, войниците на Борджия 

се оттеглиха в крепостта. Скоро останаха само Ецио и Макиавели, стаени в сумрака. 

 — Тръгвай, Николо — каза Ецио, когато сенките се издължиха. — Чака ме работа. 

 Огледа високите стени на древната овална сграда — Мавзолея на император Адриан, построен 

над хиляда години по-рано и превърнат сега в непристъпна крепост. Малкото прозорци бяха нависо-

ко, а стените — отвесни. Свързана с базиликата „Свети Петър“ посредством здрав каменен коридор, 

крепостта приютяваше папата от повече от двеста години. 

 Ецио огледа внимателно стените. Няма нищо непристъпно. На светлината на факлите, мъжду-

кащи в каменните вдлъбнатини, очите му различиха тесни издатини, пукнатини и несъвършенства, 

които, макар и дребни, щяха да му помогнат да се изкатери. Избра си маршрут, подскочи като котка 

към първите опори за ръцете и краката, впи пръсти в тях, задиша равномерно и решително и отме-

рено се заизкачва нагоре, странейки от факлите, доколкото е възможно. 
Оливър Боудън 
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