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Приоритети
В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАСГБ

      На 23 юли 2018 г. в гр. Пловдив се проведе редовно заседание на Управителния съвет (УС) на Национална асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ).
      В заседанието взеха участие председателят Величка Драганова и членовете на УС: Тодор Радев, Димитър Станев, Стойко Карамфилов и Соня Захариева, която по здравословни причини участва с двустранна телефонна връзка, съгласно чл.25, ал.3 от Устава на НАСГБ. Членът нa Контролния съвет (КС) на НАСГБ Димитър Стоянов участва със съвещателен глас, упълномощен от председателя на КС Маринка Маринова, съгласно чл.30 от Устава на НАСГБ.
      УС прие протоколите от миналите заседания на УС: 06 март 2018 г., 30 март 2018 г. (проведено по имейл), 17 май 2018 г. и 21 юни 2018 г.
      УС на НАСГБ утвърди 6 нови сляпо-глухи членове: двама в ТО Благоевград, един в ТО Пловдив, двама в ТО София и един в ТО Ямбол.
      УС прие отчета на председателя за дейността на НАСГБ за периода от 06 март 2018 г. до 23 юли 2018 г.
      УС прие финансовия отчет на НАСГБ за ІІ-ро тримесечие и І-во полугодие на 2018 г., представен от счетоводителя на НАСГБ Цветана Гребчева.
      УС прие за информация, отчетът на Контролния съвет за резултатите от направените ревизии на ТО на НАСГБ за отчетната 2017 г.
      УС взе решение да се проведе семинар във връзка с организационната дейност на НАСГБ с участието на председателите и сътрудниците на ТО на НАСГБ.
      УС разгледа уведомлението от Анна Ройдева, психолог в НАСГБ, за оттеглянето й като редактор на списание "Звук и светлина", което задължение й е било възложено с решение на УС от 17.02.2016 г. С цел подобряване работата по редактирането и оформлението на сп. "Звук и светлина" и освобождаване от ангажираност извън задълженията по длъжностна характеристика на Анна Ройдева, УС взе следните решения:
      1. Анна Ройдева да се освободи от задълженията й като редактор на сп. "Звук и светлина".
      2. Временно функциите на редактор на сп. "Звук и светлина", да се разпределят между наличния персонал в ЦУ на НАСГБ, като се определи редакционен колектив измежду тях.
      3. Да се направи проучване за подходящо лице, на което да се възложи редакторската дейност на сп. Звук и светлина", както и нов редакционен колектив, за одобрение от УС на НАСГБ за 2019 г.
      Обсъдиха се постъпили докладни на членове на ТО Габрово и ТО Бургас. УС реши да се извърши обстойна проверка и да се установят фактическите обстоятелства, респективно да се предприемат мерки за решаване на възникналите проблеми.
      УС прие информации относно проведени Териториални годишно-отчетни и отчетно-изборни събрания на Териториалните организации на НАСГБ за отчетната 2017 г., от присъствали членове на УС, КС и пълномощници на ОС.
      УС обсъди предстоящи промени в начина на отпускане на технически помощни средства на членовете, като решението по всяка молба ще бъде вземано от УС на НАСГБ, въз основа на подадена молба от сляпо-глухия член. Ще бъде изменена Наредбата за отпускане на ПТС, както и формулярът за молба за ПТС.
      УС определи дата за свикване на териториално събрание за възстановяването на ТО Варна.
Светлозар Парапанов
ХІ-ТА СВЕТОВНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СЛЯПО-ГЛУХОТАТА "ХЕЛЪН КЕЛЪР"


      Световната конференция по сляпо-глухотата "Хелън Келър" проведе своята ХІ-та сесия в гр. Бенидорм, Испания, от 24-27 юни 2018 г.
      Целта на Световната конференция "Хелън Келър" (СКХК) е да предоставя възможности на лицата със сляпо-глухота да имат свой собствен форум, на който да се учат от опита на другите свои съсъдбеници в сляпо-глухотата, както и сами да имат възможността да споделят своя собствен опит. Има много други конференции, където специалистите в областта на сляпо-глухотата имат главната роля. СКХК е единствена по рода си, провеждаща се на световно равнище, където само хората със сляпо-глухота могат да обменят своя собствен опит със сляпо-глухите от други страни.
      І-та СКХК се е провела през 1977 г. в Ню Йорк от Комитетът по услуги за сляпо-глухи на Световния съвет за благото на слепите и оттогава се провежда на всеки 4 години.
      На VII-та СКХК, 2001 г., Нова Зеландия, е основана Световната федерация на сляпо-глухите (СФСГ) и оттогава тя поема ангажимента за организиране на СКХК, като същевременно провежда и своето Общото събрание.
      По покана от СФСГ, в тазгодишната ХІ-та СКХК участва председателят на НАСГБ Величка Драганова с двама интерпретатори на сляпо-глухи – Светлозар Парапанов и Цветелина Боянова. Участието бе финансово подкрепено от СФСГ и Международния алианс на хората с увреждания.
      Конференцията бе открита официално на 24 юни с едноминутно мълчание в памет на починалите през 2018 г. лидери на световното движение на сляпо-глухите: Стиг Олсън, основател и първи президент на СФСГ и Димитър Парапанов, одитор на СФСГ, основател и първи председател на НАСГБ.
      Конференцията се проведе с основна тема "Нашите права, нашият глас, ние сме водещите", като в рамките на нея, се обсъдиха подтемите "Човешки права, демокрация чрез Конвенцията за правата на хората с увреждания (КПХУ) на ООН, План за устойчиво развитие 2030", "Право на достъп до информация и комуникация", "Право на достъп до образование и култура", "Организации на сляпо-глухите, позиции и дейност", "Застъпничество, влияние и въздействие". Подтемите бяха представени и дискутирани на съответни пленарни сесии (на които всички участници присъстват заедно), след всяка от които се обсъждаха конкретни тематики на семинарни сесии (работни срещи, уъркшопи), като се провеждаха едновременно по три семинарни сесии, а участниците сами решаваха в коя от тях да влязат. По-долу ви запознаваме с дискутираните въпроси:
      Подтема 1: "Човешки права, демокрация чрез Конвенцията за правата на хората с увреждания (КПХУ) на ООН, План за устойчиво развитие 2030". Пленарна сесия 1: "КПХУ – как сляпо-глухите са включени в нея" – Саня Тарцай (Хърватия), президент на Европейския съюз на сляпо-глухите. Семинарна сесия 1.1.: "Сляпо-глухите жени и човешките права", Марина Мартин (Испания). Семинарна сесия 1.2.: "Сляпо-глухите и сексуално репродуктивното здраве в Малави", Катерине Утека (Малави). Семинарна сесия 1.3.: "Развитие на по-добри услуги срещу домашното насилие: Да чуем гласа на хората с увреждания", Санна Паасонен (Финландия).
      Подтема 2: "Право на достъп до информация и комуникация". Пленарна сесия 2: "Право на информация и комуникация", Франциско Молина (Испания), президент на Испанската федерация на асоциациите на сляпо-глухи. Семинарна сесия 2.1.: "Създаване на телекомуникационна екосистема за сляпо-глухи хора", Райън Бондроф (САЩ). Семинарна сесия 2.2.: "Дългата битка за постигане признаване на сляпо-глухотата като независима форма на увреждане", Уве Зеле (Германия). Семинарна сесия 2.3.: "Комуникативните методи като бариера за включващото образование в Малави", Ишмаел Суплиано (Малави).
      Подтема 3: "Право на достъп до образование и култура". Пленарна сесия 3: "Начин за постигане равните възможности за образование", Хавиер Гарсия Паярес (Испания). Семинарна сесия 3.1.: "Отстояване правото на образование на лицата със сляпо-глухота в Колумбия", Герман Гуереро (Колумбия). Семинарна сесия 3.2.: "Моят опит като учител в обществено училище на ученици без увреждания", Едгар Рейес Техеда (Доминиканска република). Семинарна сесия 3.3.: "Право на художествена самодейност и културно-масова дейност", Енеида Гуадалупе Рендон Ниеблас (Мексико).
      Подтема 4: "Организации на сляпо-глухите, позиции и дейност". Пленарна сесия 4: "Овластяване на асоциациите на сляпо-глухите да отстояват човешките права на сляпо-глухите по цял свят", Лаксон Чипато (Замбия). Семинарна сесия 4.1.: "Развитие на капацитета и работата в мрежа за организации на лицата със сляпо-глухота", Дани Лопез Вилегас (Испания). Семинарна сесия 4.2.: "Японският подход за подкрепа социалното участие на лицата със сляпо-глухота", Нобуюки Такахаши (Япония). Семинарна сесия 4.3.: "Самозастъпничество за хората със сляпо-глухота", Карлийт Мансър и Айрин Макмин (Австралия).
      Подтема 5: "Застъпничество, влияние и въздействие". Пленарна сесия 5: "Въздействие и застъпничество чрез информиране за сляпо-глухотата, лицата със сляпо-глухота и техните права в обществото", Мелба Бенжамин (Доминиканска република). Семинарна сесия 5.1.: "Изпълнението на законите, с цел максимално развитие на хората със сляпо-глухота, благодарение на прилагането на КПХУ", Мирея Кисне (Никарагуа). Семинарна сесия 5.2.: "Гледната точка на младите сляпо-глухи", Ванеса Влайкович (Австралия). Семинарна сесия 5.3.: "Подобряване качеството на живота чрез прилагането на правото за работа през целия живот", Роджър Орландо Гало (Хондурас).
      На 27 юни всички участници отбелязаха Международния ден на сляпо-глухите и бе отбелязана 50-годишнината от кончината на Хелън Келър, на площада пред градския съвет, с речи на домакините на събитието: Франциско Молина (президент на Испанската федерация на асоциациите на сляпо-глухи), Гаир Йенсен (президент на СФСГ), кмета на гр. Бенидорм, Нейно Височество Кралица Летиция на Кралство Испания. Председателите на асоциациите на сляпо-глухите в Испания (на отделните испански региони), както и на групите на младежите и хората от третата възраст, прочетоха Манифест на сляпо-глухите, с който предявиха правата на сляпо-глухите хора да бъдат равнопоставени на всички хора в обществото и да имат достъп до всички области на живота.

Светлозар Парапанов

* * * * * 

ИНТЕРВЮ С ГАИР ЙЕНСЕН

      Президентът на Световната федерация на сляпо-глухите Гаир Йенсен бе интервюиран в рамките на провеждането на Общото събрание на СФСГ и на Световната конференция "Хелън Келър" (СКХК) в Бенидорм, Испания от 19 до 27 юни 2018 г. Съорганизатори и домакини на събитията бяха Испанската федерация на асоциациите на сляпо-глухите (ИФАСГ) и СФСГ, с техническата помощ на Международния алианс на хората с увреждания. Събитията станаха възможни с финансовата подкрепа на Министерството на външните работи на Норвегия, Департаментът по международно развитие на Великобритания и Фондацията на Националната организация на слепите в Испания. Президентът на СФСГ Гаир Йенсен сподели с нас:
      "Важно е да се разбере, че хората със сляпо-глухота не са една цялостна група от хора, които имат едно и също увреждане, еднакво при всички. Това е огромна група и аз мисля за нея като градация от степени, започващи от пълната глухота или пълната слепота, до всички вариации в степените на глухота и на слепота. Някои имат частично зрение, други са напълно слепи, но имат слаб остатъчен слух; някои нямат никакъв слух, но имат много слабо зрение.
      Всички хора в рамките на тази градация – от тоталната слепота и глухота, до частично виждащите и частично чуващите, трябва да бъдат признати и адаптирани в съответствие със степените на уврежданията си. В Норвегия казваме, че хората със сляпо-глухота не са хомогенна група хора, а има големи разлики между отделните разновидности и вариации на сляпо-глухотата при всеки отделен индивид.
      Всеки човек със сляпо-глухота се нуждае от специфична помощ. Ако човек със сляпо-глухота не получи помощните средства, технологии и подкрепа, които неговата лична разновидност на сляпо-глухота изисква, той рискува да остане в изолация.
      Лицата със сляпо-глухота са изложени на висок риск от изолация и самота, и ние в СФСГ имаме много хора, които се чувстват наистина самотни, поради трудностите при достъпа до помощни средства и вследствие на това – при комуникацията и участието във всички сфери на живота. На първо място, сме възпрепятствани поради липсата на услуги, които да ни помагат да комуникираме. Изолацията, причинена от това, е фактор, който е много вероятно да причини също и психосоциално увреждане на лицето. И така разбираме, че социалното включване може да подобри здравето на хората със сляпо-глухота.
      Всеки един член на тази хетерогенна група от хора със сляпо-глухота има нужда от определена помощ, която трябва да бъде персонализирана. Ние трябва да се борим за правото на осигуряване на помощни средства, като се вземат предвид нуждите на всяка една комбинация и вариация на сляпо-глухота. При нас, сляпо-глухите, всичко е строго индивидуално и всеки сляпо-глух си има своя собствена разновидност на сляпо-глухотата и свои собствени потребности. Тоест, при нас, сляпо-глухите, е валидна поговорката, че не може да вземеш една и съща мярка и тя да е подходяща и приложима еднакво за всички.
      Също така има голяма нужда от обучени интерпретатори-водачи, за да се даде възможност на хората със сляпо-глухота да участват в обществото на равна основа с другите. Ние искаме и имаме законното право да имаме същите възможности в училище, на работа и в ежедневието, както всички.
      Друг фактор, който трябва да подчертаем е, че не можете да групирате хората със сляпо-глухота, според това, дали са повече глухи или повече слепи, а трябва да видим как функционират и комуникират, защото това се случва по много различни начини.
      Организациите за глухи или слепи хора, не разполагат с необходимите знания и жив опит, за това, как да се справят с проблемите, свързани със сляпо-глухотата. Много различно е да си само глух или само сляп, от това, да си човек със сляпо-глухота. За да си съставим точно определение, трябва да се абстрахираме от тези две увреждания и да осмислим и приемем сляпо-глухотата като отделно, самостоятелно увреждане. Ако ние самите стигнем до това разбиране, можем да предявим тези отговорности пред нашите правителства или държавни ръководства и те биха могли да включат проблемите на сляпо-глухотата в отделно перо на своя бюджет.
      Нашият стремеж – постигането на политическо участие на хората със сляпо-глухота означава, че ще имаме възможността да разкрием и споделяме знания, за това, как ефективно да изработваме политики, които да ни позволят да бъдем включени и да бъдем активни участници във всички аспекти на живота.
      Глобалният доклад за сляпо-глухотата, който СФСГ ще публикува, ще даде добра представа за ситуацията днес, базирана на комбинацията от съществуващи данни от научни изследвания, литературни източници и вътрешни проучвания в рамките на организациите-членки на СФСГ. Като доклад за пълноценното участие във всички сфери на обществения живот, той ще представи началната точка в процеса на мониторинг и ще бъде инструмент за отчитане на отговорността, измерващ развитието, свързано с прилагането на Конвенцията за правата на хората с увреждания и Целите на устойчивото развитие.
      Планираме да представим доклада през септември 2018 г., и да правим нов доклад на всеки четири години, за да проследим развитието, както на признаването, така и на включването на хората със сляпо-глухота.
      Непрекъснато използвайки актуализирана информация и разширявайки обхвата на наличните данни, ние ще се борим за признаването на отделността на нашето увреждане и неговото отражение в политиките и програмите.
      Глобалният доклад ще бъде наше основно средство в усилията ни, чрез Конвенцията за правата на човека, Целите на устойчивото развитие и други правозащитни инструменти, да държим правителствата отговорни да спазват своите обещания".

Интервюто е пред сайта на Международния алианс на хората с увреждания.

Източник:
http://www.internationaldisabilityalliance.org

* * * * *

ЕВРОПА ТРЯБВА ДА ПОЛОЖИ ПОВЕЧЕ УСИЛИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ЖЕНИТЕ С УВРЕЖДАНИЯ

ЕИСК: Европейският съюз трябва да обяви за незаконна и да се бори с всяка основана на пол и увреждане дискриминация, която засяга около 40 милиона жени в Европа.

      На 11 юли Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) – орган, представляващ европейското организирано гражданско общество – призова институциите на ЕС и държавите-членки да засилят усилията си за закрила на жените и момичетата с увреждания, които продължават да се сблъскват с многобройни форми на дискриминация в обществото на ЕС въз основа на своя пол и увреждане, което често води до социално изключване.
      В приетото на пленарната сесия през юли становище ЕИСК заявява, че ЕС и държавите-членки не разполагат със стабилна правна рамка за защита и утвърждаване на правата на човека, на всички жени и момичета с увреждания. Освен това те не отчитат уврежданията в своите политики в областта на равенството между половете. Също така в стратегиите за хората с увреждания не са включени свързани с пола аспекти, което е в противоречие с действащото законодателство във връзка с хората с увреждания.
       "Жените с увреждания се нуждаят от специална подкрепа, но въпреки това в никоя от стратегиите на ЕС не се слага подходящ акцент върху тях – нито в стратегията за жените, нито в стратегията за хората с увреждания. Все едно тези хора не съществуват, сякаш са по-малко ценни в сравнение с останалата част на населението," заяви пред пленарната зала Гунта Анча – докладчикът по становището.
      Освен това Комитетът призова ЕС и държавите членки да приложат Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и нейния член 6, който се отнася до жените с увреждания.
      Той също така призова да се използват средствата на ЕС за подпомагане на държавите-членки при насърчаването на достъпността и недискриминацията по отношение на жените и момичетата с увреждания.
      ЕИСК изтъкна важността на това ЕС и държавите-членки да се присъединят към Конвенцията от Истанбул за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, като вероятността жените с увреждания да станат жертва на това насилие е между три и пет пъти по-голяма в сравнение с жените без увреждания.
      Той призова за подобряване на достъпа до здравеопазването за тези жени – както по отношение на услугите, свързани с увреждането им, така и по отношение на общите услуги по здравеопазване. Здравните заведения и оборудването – например мамографските апарати и леглата за гинекологични прегледи – често са физически недостъпни за тях, което означава, че те са изключени от превантивни здравни мерки като скрининг за рак на гърдата.
      Въпреки че представляват 16 % от всички жени в Европа, което възлиза на 40 милиона жени, тази група е сред най-уязвимите и маргинализираните в европейското общество.
       "Много от лицата, отговорни за вземането на решения, пренебрегват тази група и за нея няма достатъчно статистически данни или проучвания. Положението на тези жени е по-лошо не само от това на жените без увреждания, но и от това на мъжете с увреждания" твърди г-жа Анча.
      Често те са изключени от приобщаващо образование и обучение, а равнището им на заетост е ниско – 18,8% в сравнение с 28,1 % от трудово заетите мъже с увреждания. Те не заемат ръководни длъжности и не участват в достатъчна степен в политическия и обществения живот. Всичко това ги излага на по-голям риск от социално изключване и бедност.
      В становището ЕИСК обръща особено внимание на сексуалните и репродуктивните права, от които в много случаи жените с увреждания са лишени поради несправедливи стереотипи и предразсъдъци както в общността, така и в семейната среда.
      "Жените с увреждания в много случаи биват съветвани да се подложат на стерилизация, тъй като често се казва, че те не следва да имат деца. Налице е много слаба подкрепа за жените, които желаят да имат дете," заяви г-жа Анча. ЕИСК призова да се сложи край на принудителната стерилизация и всички жени да имат право да решават самостоятелно дали да запазят фертилитета си или да създадат семейство.
       "В редица законодателни актове на жените с увреждания не се позволява да вземат решения за собствения си живот. Те срещат пречки пред упражняването на основните си права като граждани на ЕС," заяви г-жа Анча.
      Наред с факта, че те трябва да се борят с миналото, нагласите и предразсъдъците, освен това те са напълно пренебрегнати от медиите, които в най-добрия случай ги "разглеждат от асексуална медицинска гледна точка" и пренебрегват техните способности и приноса им към обкръжаващата среда.
       ЕИСК предложи ЕС и държавите-членки да започнат кампания за повишаване на осведомеността относно законодателството, свързано с хората с увреждания, което би трябвало да повиши видимостта на жените с увреждания и да подпомогне борбата с предразсъдъците срещу тях.
      По време на дебата относно становището на пленарната сесия на ЕИСК беше посочено, че жените с увреждания би трябвало да вземат активно участие в европейските избори не само в качеството на гласоподаватели, но и на кандидати.
      Становището беше изготвено по искане на Европейския парламент, който през есента ще го отрази в предстоящия си доклад по тази тема.

Източник: Европейски икономически
и социален комитет (ЕИСК)



Делници и празници

СЛЯПО-ГЛУХИТЕ В КЪРДЖАЛИ: НЕ НИ ОТНЕМАЙТЕ ПРАВАТА! ТЕРИТОРИАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ В КЪРДЖАЛИ ОТЧЕТЕ СВОЯТА ЕДНОГОДИШНА ДЕЙНОСТ (22.06.2018 Г.)


      Хората с нарушения и в зрението, и в слуха от област Кърджали се събраха в Клуба на инвалида в Кърджали, за да отчетат своята едногодишна дейност. Гости на събранието бяха Шюкран Исмаил, председател на Регионалната организация на слепите, Гроздена Терзиева, социален работник в Рехабилитационния център и Емилия Стоянова, европейска шампионка по канадска борба.
      Председателят на клуба Шукри Салим и сътрудникът Стойна Желева призоваха присъстващите да почетат паметта на председателя на Националната асоциация на сляпо-глухите в България – Димитър Парапанов, чийто живот бе посветен на благото и добруването на своите събратя по съдба, като до последния си миг бе отдаден на това благородно дело!
      Ние, сляпо-глухите дължим създаването и развитието на нашата асоциация и популяризирането на делото на сляпо-глухите хора на г-н Парапанов. Без него те щяха да са една забравена и анонимна част от обществото, изтъкна Стойна Желева, която е и директор на Центъра за социална рехабилитация и интеграция на лица със зрителни увреждания "Недялка Камбурова" в Кърджали.
      В изказванията на присъстващите бяха изтъкнати техните проблеми, относно готвената от правителството здравна реформа, нуждата от интерпретатори, които да са обучени за осъществяване на разговори с хората с двойно сензорно увреждане, нуждата от качествени слухови апарати и съкращаване на срока за тяхното използване от 5 на 3 години. Проблем е и въвеждане на алтернативни методи за комуникация със сляпо-глухите и на изкуствата с мимика и жест, нуждата от обучение в символиката и използването на белия бастун.
      Отчетена бе съвместната дейност на организацията с Регионалната организация на слепите, относно отбелязването Деня на белия бастун, Международния ден на слепите и Деня на добротата, Международния ден на хората с увреждания, Международния ден на сляпо-глухия гражданин.
      Голяма част от членовете ползват и услугите на Рехабилитационния център "Недялка Камбурова" в Кърджали, в който те усвояват брайл, социални умения, ориентиране в пространството. Гордост за организацията са били спортните постижения на шах на председателя й Шукри Кадир. Обучен и развил самостоятелна стопанска дейност е сляпо-глухият Йълмаз Реджеб.

Стайко Кафов
Снимки: Стайко Кафов
Източник: в-к "Нов живот":
http://www.novjivot.info
* * * * *

МОМИН ПРОХОД – ПРЕКРАСНО МЯСТО ЗА ПОЧИВКА

      Между втори и седми юли 2018 г. 13 човека от териториалната организация на сляпо-глухите Добрич отмаряхме в Момин проход. Този популярен днес курорт се намира в близост до прохода Траянова врата, точно на железопътната линия и шосейната магистрала между София и Пловдив. Разположен е на 530 м над морското равнище в югозападните разклонения на планината Средна гора. Той е известен с деветте си минерални извора. Водата е хипертермална, слабо минерализирана, сулфатно-натриева, силициева, радонова, леко алкална, бистра, безцветна, без мирис, за което допринася и нейната малка водна твърдост. Специализираната болница за рехабилитация разполага със специалисти по физикална и рехабилитационна медицина, ортопедия и травматология, УНГ, детски болести. Лекуват се:
      - заболявания на горните дихателни пътища и белите дробове
      - заболявания на опорно-двигателния апарат – остеоартрози и сродни заболявания, състояния след счупвания и др.
      - късни последици от полиомиелит
      - заболявания на централната и периферната нервна система
      - кожни заболявания
      Прилагат се балнеолечения, кинезитерапия, топлинни процедури, електролечение и светлолечение.
      Нашата сплотена група за трети път посещава това място. Разположено в центъра на парка, предразполага към дълги разходки или престой на чист въздух. Вековните иглолистни и широколистни дървета отдават спокойствие на почиващите.
      Самата сграда е чиста, храната прекрасна. По нищо не се отличава от домашно приготвената. Персоналът е мил и любезен. Съдейства винаги адекватно на почиващите.
      Прекарахме отлично. Съчетахме провеждането на балнеоложки процедури с дълги разходки сред красивата природа. Обещахме си отново да посетим това китно райско място.
Калинка Ковачева
	


Силуети
НИКОЛА КОЛЕВ И НЕГОВАТА ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНА КОЛЕКЦИЯ ОТ ШАХОВЕ

      Здравейте приятели! Днес ще Ви заведем на гости на един човек с богата морска биография. Завършил селскостопански техникум, след казармата Никола Колев пристига в Бургас и започва работа като докер. По-късно се качва на един от пристанищните кранове и става крановик. Години след това Никола започва работа като моряк на един от стотонните плаващи кранове "Херкулес". Взема и сертификат за капитан и работи в корабостроителницата като боцман. В работния процес Никола губи зрението си, а през годините слухът му отслабва прогресивно. Страстта му към шаха обаче е започнала много по-рано. Още като ученик, той обиква шахматните фигури. А ето какво споделя и самият Никола Колев.
      "Интересът ми към шахмата се зароди още когато бях ученик в селскостопанския техникум. Първият си шах закупих преди 58 години, внесен е от Съветския съюз. Мой съученик ми го препродаде. Започнах да го играя по време на пътуванията ми в морето. А колекцията започнах да я събирам, след като навърших 55 години. В колекцията си имам вече над 120 шаха от целия свят. Единственото място, на което съм показвал цялата си колекция, е в Бургас и беше по инициатива на Общината. Имам поне 7-8 мини изложби из цялата страна. В тях обаче излагам 15-20 шаха, а останалите се гледат на екран.
      Съвсем наскоро, по-случай Международния ден на шахмата на 21 юли 2018 г., в туристически Комплекс "Аква Калиде" – Минерални бани – гр. Бургас, беше показана моя изложба, където представих 21 шаха. Много хора ме питат "Кой е любимият ти шах?". Нямам любим шах. Всеки шах е много ценен за мен и има своята красота, тънкости и особености. Имам различни видове шах. Едните са професионални, тези, с които се играе, другите – колекционерски. Що се отнася до материала, от който са направени, имам от всякакъв вид – от стъкло, стомана, дърво, оникс, бронз. Няма само от сребро и злато.
      От гледна точка на дестинацията, от която са дошли шаховете, вече казах, че са от целия свят. Най-далечните са от Америка, Перу, остров Бали, Китай. Имам дори и от Египет и почти от всички европейски страни, включително от Турция.
      По принцип колекционерските шахове са много скъпи. Но на тях не може да се играе, те са изключително красиви и са създадени само, за да радват окото.
      Всеки си ги възприема по собствен начин. Те са много различни – имам един, закупен от Москва, който е с височина над 20 см. Шахът от остров Бали е с дърворезба и фигурите са с техните символи. Темите са различни – Наполеон, Херкулес, атласи, стрелци, мюсюлмани и християни... Китайският морски шах от своя страна пък е с чашки. На всяка чашка е изрисувана шахматна фигура. Интересното тук е, че при игра чашките се пълнят с алкохол и когато дадена фигура падне, играчът е длъжен да изпие алкохола в чашката. По този начин единият играч се напива и не може да завърши партията. Историята на този шах, винаги предизвиква интерес у хората. Царят на един от гръцките шахове пък тежи 350 грама. Последното ми попълнение е от Италия, много голям шах с размери 80 см на 80 см, огледален е. Фигурите му са от порцелан, високи са 12 см и са като автентичен шах. Изключително красив. Човек трябва да види всички тези шахове, за да ги оцени. Радвам се, че в България все още няма друга такава колекция, поне доколкото знам. Смятам, че е единствена по красота и количество."
Източници: www.bnt.bg,
Информационна агенция
„Фокус“: http://www.focus-news.net" http://www.focus-news.net


Любопитно
РОБОТЪТ BAXTER ПОМАГА НА НЕЗРЯЩИ ХОРА

	Голяма част от хората със зрителни увреждания разчитат на помощта на кучета-водачи, за да се придвижват и справят с препятствия, пише Technology Review, цитиран от Агенция Фокус. Дори и най-добре обученото куче обаче не може да различи банкноти, да прочете разписанието на автобус или да даде упътвания. Изследователи от Университета Карнеги Мелън са създали робот, който да помага на незрящите да пътуват и да се ориентират в съвременния свят. "Част от работата ни е да изобретяваме бъдещето", казва Бернандин Диас, преподавател в Института по роботика към университета. "Смятаме, че роботите ще бъдат част от обществото в умните градове и искаме да сме сигурни, че хората със зрителни и други увреждания няма да останат извън бъдещето."
      Диас и сътрудникът му Аарон Стайнфилд проучват най-ефективните начини за взаимодействие между робота Baxter и хора с увредено зрение. В дискусия с членове на незрящата общност в Питсбърг двамата учени са се спрели на концепцията за робот в информационно бюро, който ще оказва помощ, когато служителите отсъстват или са заети. Изследването, финансирано от Националната научна фондация на САЩ е във втората си фаза и вече поднася изненади.
	"Зрящите хора са склонни да изпитват безпокойство, когато за пръв път се срещнат с интелигентен хуманоиден робот", казва Стайнфилд. "За разлика от това, изглежда, че слепите хора взаимодействат съвсем спокойно с робот. Те се чувстват по-добре, когато държат пластмасовите пръсти на робот, отколкото при физически контакт с друго човешко същество." Роботът се представя и след това се изключва, за да даде възможност на незрящите хора да опознаят формата и конструкцията му. Когато те са готови да продължат, могат да включат Baxter с гласова команда. Машината е в състояние бързо да заучава нови задачи като копира начина, по който потребителите си служат с него.
      Диас и Стайнфилд възнамеряват да интегрират в робота мобилно приложение за навигация, което да предупреждава за възможни опасности и препятствия в даден район. Крайната цел на изследователите е да създадат робот, който физически да придружава хора, подобно на куче-водач.
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Здраве
ЛЕЧЕБНИТЕ СВОЙСТВА НА ТИКВАТА

	През годините тиквата е прилагана в алтернативната медицина за лечение на различни заболявания – висока температура, нервни разстройства, запек, болки в сърдечната област.
      Тиквата е много целебен зеленчук, тъй като съдържа всички витамини от групите В, С, Е и Т, които се срещат рядко, а ускоряват метаболизма. В тиквата има и витамин К, който отговаря за съсирването на кръвта. Тя е и богат източник на витамин А, който действа като антиоксидант и предпазва организма от вредното въздействие на свободните радикали. В нея има микроелементи като калий, калций, магнезий, кобалт, натрий и желязо.
      Тиквата е нискокалорична и горещо препоръчвана при всякакви диети. Тя се усвоява лесно, което я прави подходяща за консумация и от възрастни хора.
      Освен това в тиквата има много пектин, който прочиства червата и помага на тялото да се освободи от натрупаните радионуклеиди.

При заболявания на стомаха

      Тиквата е много полезна и за хора със стомашни и чревни заболявания, язва на стомаха, дванадесетопръстника, колит или гастрит. Препоръчва се да се консумира не варена, а печена. Семките са изпитано слабително средство. Не по-малко редкият витамин Т помага за усвояването на тежка храна и пречи на затлъстяването.
      Тиквата има леко разхлабително действие и е добра при запек. Предотвратява образуването на отоци и задържането на вода в организма. Тиквата е задължителна част от менюто на болни от хепатит.

За болни бъбреци

      Тиквата извежда от организма солта и водата, без да дразни бъбреците. Това я прави подходяща за профилактика на пикочни заболявания като пиелонефрит.
      Бъбречните неразположения се облекчават, ако вечер преди лягане се пие по половин чаша прясно изцеден сок от тиква. За хората, предразположени към образуване на камъни в бъбреците, се препоръчва четири пъти годишно да провеждат по един триседмичен лечебен курс със сок от тиква. Той се приема всяка сутрин по една чаша.

При диабет

      При диабет тиквата е много ценна, защото снабдява организма с ценни фибри, минерали, витамини и въглехидрати. Тя поддържа стабилни нивата на кръвната захар, затова се препоръчва на диабетно болни. Освен това тиквата съдържа микроелементи, които повишават нивата на бета-клетките в кръвта, отговорни за производството на инсулин. Правени са проучвания, според които редовната консумация на тиква намалява количеството дневни инжекции с инсулин. На болните се препоръчва както варена, така и печена или пюрирана тиква.

При сърдечно-съдови болести и висок холестерол

      Благодарение на високото съдържание на калий, тиквата предпазва от редица заболявания на сърцето и кръвоносните съдове. Семките пък съдържат вещества, от които се произвеждат лекарства за сваляне на холестерола. От тях се извлича и олио, което подобрява състава на кръвта.
      Витамин К, който се съдържа само в тиквата и липсва в другите зеленчуци, отговаря за кръвосъсирването. Високото съдържание на желязо помага при анемия, а наличието на витамин С е отговорно за свалянето на високото кръвно налягане. Препоръчително е при хипертония и отоци всеки ден да се приемат по 200 гр. тиква, за предпочитане печена.

Против затлъстяване

      Тиквата е нискокалорична и може да се приема в неограничени количества. Тя потиска чувството на глад, а в същото време ускорява метаболизма и изхвърлянето на шлаките от стомашно-чревния тракт. Действа много деликатно на стомашно-чревния тракт.

Против чревни паразити

      Тиквените семки от столетия са прочути с противопаразитното си действие. Те са особено ефикасни при глисти. Народната медицина в този случай препоръчва една седмица да се приемат изчистени тиквени семки, заедно със зелената ципа.

При кожни заболявания

      Семките на тиквата са ефикасни при кожни заболявания като пърхот и себорея. Ефектът се дължи на високото съдържание на цинк, който е полезен за кожата и косата и дори заглажда бръчките. Подобно действие имат и витамините А и Е. Честата консумация на тиквени семки предпазва лицето от акне и пъпки. А при изгаряния и екземи се прави лапа от настърганата месеста част на тиквата.

Тиква при заболявания на очите

      Тиквата се препоръчва за профилактика на очни заболявания и предпазва от кокоша слепота. Зеленчукът съдържа пет пъти повече бета каротин от морковите, който го прави особено подходящ за хора със зрителни увреждания или такива, които често работят с компютри.

Тиква за по-стабилна нервна система

      Тиквата съдържа вещества, които подобряват работата на нервната система. Благодарение на високото съдържание на витамини от групата В, тиквата има успокояващо действие и дори се препоръчва на бременни жени със симптоми на често повръщане. При безсъние е добре да се приема по половин чаша пресен сок от тиква вечер преди лягане, или пък да се консумира компот от меката част на тиквата с лъжица мед. За успокоение и здрав сън е добре да се пие и водата от сварената тиква.
      Народната медицина разполага и с рецепта против стрес – винена чаша сок от тиква, сокът от два лимона и две супени лъжици мед, разтворени в топла вода, се смесват. Тази течност снабдява организма с много калий и витамини, които помагат на организма да се пребори със стреса.
Тиква за болна простата

      За мъжете, които имат възпаление на простатата, се препоръчва по една чаша тиквен сок всеки ден в продължение на три седмици. Природен лек е и отварата от смляно като кафе тиквено семе. Тя спомага и за изхвърлянето на камъните от бъбреците.

Тиква за подсилване на либидото и подмладяване

      Благодарение на високото съдържание на витамин Е, тиквата стимулира функцията на половите жлези, а в същото време предпазва организма от стареене. Отдавна е известно, че тиквените семки действат като афродизиак, тъй като подпомагат оросяването на органите с кръв. Това им свойство има особено значение за половата функция.
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Усмивки
КУХНИТЕ ПО СВЕТА
	Светът е голям и фюжън манджи дебнат отвсякъде. Направихме хумористично кулинарно обобщение за това какво представляват кухните по света само в едно изречение:

	Българската кухня – мусака, капама, сарми… Заимствали сме оттук-оттам най-доброто, а баницата може да бъде обявена за едно от кулинарните чудеса на света.

	Руската кухня – пригответе всичко, което ви харесва, стига да се получи мезе.

	Немската кухня – купете всички видове наденици и колбаси от магазина и ги пригответе в микровълновата в „грил“ режим. Употребете с бира.

	Еврейската кухня – разделете в съдовете млякото и месото – сега може да готвите каквото искате, стига да е разделно.

	Японската кухня – хванете всичко що мърда в морето, непременно го нарежете на парчета, сервирайте на масата мърдащо и с уасаби.

	Мексиканската кухня – добавете люто. Друго може да не добавяте.

	Индийската кухня – смесете къри с пипер, пипер и пипер. Добавете към сместа къри. Украсете с грах.

	Френската кухня – изпечете месо. Залейте го със соса, с който си играхте 3 часа и половина. Украсете с шалот.

	Беларуската кухня – готвим всичко, което ни харесва, стига да е от картофи.

	Американската кухня – опечете едно мазничко пиле на грил, гарнирайте с пържени картофки, добавете обезмаслена майонеза. Консумирайте с диетична кола.

	Китайската кухня – вземете всички подправки, които намерите на двора, опечете ги на бърз огън с литър соев сос.

	Гръцката кухня – сложете на масата евтини продукти, просто накъсани на парчета и дори несмесени. Гордо повтаряйте: „Естествен продукт!“

	Севернокорейската кухня – сварете в тенджера малко ориз, ако изобщо успеете да откриете такъв.

	Норвежката кухня – яжте сельодка.

	Италианската кухня – съберете всички остатъци от хладилника, загрейте, добавете моцарела. Сервирайте с блат или макарони.

	Британската кухня – е, ама пък имаме добър чай.
Източник: www.webmiastoto.com" www.webmiastoto.com

Задна външна корица

ЦИТАТ НА БРОЯ:

    „Когато една врата на щастието се затваря,
    друга се отваря, но често ние се вглеждаме
    толкова дълго в затворената врата,
    че не забелязваме тази, която се е отворила пред нас.”

Хелън Келър


Историята помни
БРАТСТВОТО
(с продължение)


      В центъра на покрива се откриваше голяма квадратна пролука. Ецио презареди пистолета си и пристъпи бавно към нея. Както очакваше, оттам се откриваше гледка към двор без никакви орнаменти и растения, маси или столове, макар да видя две-три каменни пейки около сух фонтан.
      Когато надзърна над ръба на покрива, чу гръм и един куршум изжужа край лявото му ухо, принуждавайки го да се отдръпне. Не знаеше колко пистолети носи Дьо Валоа. Ако имаше само един, му трябваха десет секунди да го презареди. Ецио съжали за арбалета, но нямаше какво да направи. Пъхнати в колана му, се гушеха петте отровни стрелички. Но за да ги използва, трябваше да е съвсем близо до целта, а и не искаше да рискува живота на Пантасилея.
      – Не се приближавай! – изкрещя Дьо Валоа отдолу. – Иначе ще я убия!
      Ецио се прокрадна към ръба и надникна към двора, но стрехата ограничаваше полезрението му. Не виждаше никого долу, но долавяше паниката в гласа на Дьо Валоа.
      – Кой си ти? – извика генералът. – Кой те изпраща? Родриго? Предай му, че Чезаре измисли всичко.
      – Най-добре ми разкажи от игла до конец какво знаеш, ако искаш да се върнеш невредим в Бургундия.
      – И тогава ще ме пуснеш?
      – Ще видим. И косъм не бива да пада от главата на жената. Застани така, че да те виждам – нареди му Ецио.
      Под него Дьо Валоа се подаде изпод колонадата, обграждаща двора, и приближи до сухия фонтан. Ръцете на Пантасилея бяха завързани зад гърба и той я държеше за каишка, вързана за въже, омотано около шията й. Ецио забеляза, че е плакала, но сега беше притихнала и стоеше с високо вдигната глава. Изгледа Дьо Валоа тъй смразяващо, че ако очите й бяха оръжие, щяха да засенчат всички онези от Кодекса, взети заедно.
      Ецио се запита колцина ли се крият долу при тях, макар страхливият глас на генерала да подсказваше, че е притиснат до ъгъла и не вижда изход.
      – Чезаре подкупва кардиналите, за да не подкрепят папата и да ги привлече на своя страна. Успееше ли да подчини цялата страна, аз щях да тръгна с войската си към столицата, да завладея Ватикана и да смажа всички, които се противопоставят на волята му.
      Дьо Валоа размаха диво пистолета си и когато се обърна, Ецио забеляза, че има още два, затъкнати в колана му!
      – Не беше моя идея – продължи херцогът. – Такива кроежи са под нивото ми.
      В гласа му прозвуча отглас от предишната суета. Ецио се запита дали не му предоставя твърде много свобода на действие. Пристъпи напред и скочи в двора, приземявайки се снишен като пантера.
      – Не приближавай! – изкрещя Дьо Валоа. – Или...
      – Докоснеш ли я, стрелците ми по покрива ще те надупчат на решето като свети Себастиан – просъска Ецио. – И какво ти предложиха насреща, благородническо нищожество?
      – Понеже съм потомък на рода Валоа, Чезаре ми обеща да упражня рожденото си право и да се възкача на трона на Италия.
      Ецио едва сдържа напушилия го смях. Бартоломео не преувеличаваше – тъкмо обратното – когато нарече този самохвалко малоумник. Но Пантасилея беше в ръцете му и той все още беше опасен.
      – Добре. Сега пусни жената.
      – Първо ме изведи оттук. Тогава ще я пусна.
      – Не.
      – Приближен съм на крал Луи. Поискай каквото желаеш от Франция, и то ще бъде твое. Имение може би? Титла?
      – Вече си имам. Тук. И ти никога няма да ги управляваш.
      – Борджиите се опитаха да нарушат естествения ход на нещата – изхленчи Дьо Валоа, променяйки тактиката. – Аз ще го възвърна. Начело трябва да застане синята кръв, а не престъпната, омерзена кръв, която тече в техните вени. – Той замълча. – Знам, че ти не си варварин като тях.
      – Нито ти, нито Чезаре, нито папата, нито друг, който не отстоява мира и справедливостта, не ще управлява Италия, докато в тялото ми има и капчица живот – отвърна Ецио и се придвижи бавно напред.
      Френският генерал сякаш бе окаменял от страх. Ръката, която опираше пистолета в слепоочието на Пантасилея, потрепери, но той не помръдна. Очевидно бяха сами в сградата, освен ако останалите й обитатели не бяха само прислужници, изпокрили се благоразумно.
      До слуха им долитаха отмерени, тежки, целенасочени удари и външната порта вибрираше. Бартоломео явно бе сломил французите и беше докарал тарани.
      – Моля те – с пресеклив глас подхвана генералът. – Ще я убия...
      Погледна към отвора на покрива, търсейки с очи въображаемите стрелци на Ецио, без да се досеща, както се опасяваше асасинът, че лъковете отдавна са излезли от употреба в съвременното военно дело, макар все още да бяха по-бързи от мускета и пистолета.
      Ецио пристъпи още една крачка напред.
      – Ще ти дам всичко, което пожелаеш. Тук има много пари – за заплата на войниците са, но ще ти ги дам до последния грош. Готов съм... готов съм на всичко.
      Генералът го умоляваше по такъв жалък начин, че Ецио едва прикриваше презрението си. Нима този човек наистина се виждаше като крал на Италия?
      Не си струваше дори да го убие.
      Вече беше съвсем близо до него и двамата се погледнаха в очите. Ецио измъкна бавно пистолета, после и въжето от безпомощните ръце на генерала. С въздишка на облекчение Пантасилея прекрачи встрани, наблюдавайки сцената с разширени очи.
      – Аз... аз исках само уважение – тихо отрони генералът.
      – Истинското уважение – каза Ецио – се печели, не се наследява, нито се купува. И не се добива със сила. "Oderint dum Metuant" е една от най-глупавите сентенции. Нищо чудно, че Калигула я е присвоил: "Нека мразят, стига да се страхуват". Нищо чудно, че и нашият днешен Калигула живее по нейния аршин. И ти му служиш!
      – Служа на моя крал – Луи XII – унило отвърна Дьо Валоа. – Но може би си прав. – В очите му просветна надежда. – Трябва ми малко време...
      Ецио въздъхна.
      – Уви, приятелю! Времето ти изтече.
      Вдигна сабята си, а Дьо Валоа разбра и най-сетне прояви достойнство. Коленичи и наведе глава.
      – Requiescat in Pace – каза Ецио.
      С могъщ трясък портата се разби на трески и зейна, разкривайки Бартоломео – прашен и окървавен, но невредим, застанал начело на хората си. Втурна се към съпругата си и я прегърна толкова силно, че й секна дъхът. После се зае да свали въжето от шията й толкова нервно и непохватно, че Ецио го отмени. Бартоломео преряза веригите на краката й с два удара с Бианка и вече по-спокоен, развърза китките й.
      – О, Пантасилея, обич моя, мое сърце и душа. Обещай ми повече да не изчезваш така. Изгубен съм без теб.
      – Не си. Ти ме спаси.
      – Ах! – Бартоломео я погледна смутено. – Не. Не аз... Ецио! Той измисли...
      – Пантасилея – прекъсна го Ецио, – радвам се, че си невредима.
      – Скъпи Ецио, как да ти се отблагодаря? Ти ме спаси.
      – Бях само инструмент, част от гениалния план на съпруга ти.
      Бартоломео го погледна със смесица от объркване и признателност.
      – Моят принц! – възкликна Пантасилея и прегърна съпруга си. – Моят герой!
      Бартоломео поруменя и смигна на Ецио.
      – Е, щом съм твоят принц, най-добре да си заслужа титлата. Знай, че идеята не беше само моя.
      Когато се обърнаха да вървят, Пантасилея мина край Ецио и прошепна:
      – Благодаря.

      Няколко дни по-късно, след като Бартоломео сломи и последните малобройни отряди от обезкуражената армия на Дьо Валоа, Ецио се натъкна на Лисицата. И двамата се бяха запътили към убежището на асасините на остров Тибър, където Ецио бе свикал среща на Братството.
      – Какво е положението в Рим? – беше първият му въпрос.
      – Много добро. След като обърнахме в бягство френската войска, Чезаре изгуби важна подкрепа. Сестра ти Клаудия ни съобщи, че пратениците на Испания и на Свещената римска империя са се прибрали спешно у дома, а моите хора разгромиха "Стоте очи".
      – Чака ни още много работа.
      Пристигнаха на уреченото място и откриха събратята си да ги очакват във вътрешната зала на скривалището. В мангал в средата на стаята гореше огън.
      След като се поздравиха и заеха местата си, Макиавели се изправи и подхвана напевно на арабски:
      – Мъдростта на Кредото ни се разкрива в следните думи: "Ние работим в Мрака, но служим на Светлината. Ние сме асасини".
      После Ецио се обърна към сестра си:
      – Клаудия, ние отдаваме живота си в закрила на свободата на човечеството. Марио Аудиторе и нашият баща Джовани, негов брат, някога са се изправили пред същия огън като този и са приели същия дълг. Сега аз ти предлагам да се присъединиш към нас.
      Той протегна ръка и тя я пое. Макиавели извади от огъня познатите клещи за дамгосване, завършващи с два малки полукръга като буквата "с", които се допираха с помощта на лост върху дръжката.
      – Всичко е позволено. Няма истина – произнесе тържествено той.
      Другите – Бартоломео, Лисицата и Ецио повториха думите.
      Повтаряйки действията на Антонио де Маджанис при посвещаването на Ецио, Макиавели поднесе бавно железните клещи към безименния пръст на Клаудия и затвори скобите, запечатвайки завинаги клеймото на пръстена върху него.
      Клаудия потрепери, но не извика. Макиавели отдръпна желязото и го остави настрани.
      – Добре дошла в нашия орден, където всички сме братя – поздрави я той.
      – И сестри? – вметна тя, втривайки в жигосания си пръст облекчаващ болката мехлем от малката стъкленица, която Бартоломео й подаде.
      – Ако желаеш – усмихна се Макиавели.
      Той се обърна към Ецио и всички впериха погледи в него:
      – По много въпроси не сме единодушни...
      – Николо – прекъсна го Ецио, но Макиавели вдигна ръка.
      – Но след случилото се в гробницата под Сикстинската капела и дори преди това – продължи той – ти отново и отново доказа, че си неоценим за нашия орден. Ти ни поведе срещу тамплиерите, развял гордо и високо флага ни, и с постоянство възроди Братството след краха в Монтериджони. – Той се озърна. – Дойде моментът, приятели мои, да посочим официално Ецио за наш предводител – позиция, която вече единодушно сме му поверили. Представям ви Ецио Аудиторе де Фиренце, велик водач на нашия орден. – Макиавели се обърна към Ецио: – Приятелю, оттук нататък ще те наричаме Ментор, пазител на нашето Братство и на нашите тайни.
      Сърцето на Ецио заби развълнувано, макар част от него все още да копнееше да се освободи от този живот, изискващ всичките му съзнателни часове и предоставящ съвсем малко дори за сън. Той обаче пристъпи напред и сурово повтори думите, залегнали в сърцевината на Кредото:
      – Законът и моралът ограничават действията на събратята ни, но преследвайки свещените си цели, ние трябва винаги да помним: всичко е позволено, няма истина, всичко е позволено.
      Приятелите му повториха думите.
      – А сега е време – каза Макиавели – нашият най-нов член да предприеме скока на живот и смърт.
      Тръгнаха към църквата "Санта Мария" и се изкачиха върху камбанарията й. Съпроводена от Бартоломео и Лисицата, Клаудия се хвърли в бездната точно когато златното кълбо на слънцето се появи на източния хоризонт, огрявайки развятата й сребриста рокля, която също засия като чисто злато. Ецио видя как се приземи невредима и се отдалечи с Бартоломео и Лисицата към близката колонада. С Макиавели останаха сами. Макиавели понечи да скочи, но Ецио го спря.
      – Защо си промени мнението така внезапно, Николо?
      Макиавели се усмихна.
      – Не съм го променил. Винаги съм те подкрепял. Винаги съм бил предан на каузата. Единствената ми вина е, че мисля нетрадиционно. Това пося семената на съмнението у теб и у Джилберто. Но вече надмогнахме подозренията. Никога не съм се стремил към водачество. Аз съм... по-скоро съзерцателен. А сега да скочим заедно като приятели и съратници в служба на Кредото.
      Макиавели протегна ръка и усмихнат, Ецио я стисна здраво. Двамата полетяха заедно от покрива на камбанарията.
      Още щом се приземиха и се присъединиха към сподвижниците си, към тях се втурна пратеник на кон и задъхано извика:
      – Маестро Макиавели, Чезаре се е върнал в Рим сам след последния си набег в Романя. Язди към Кастел Сант’Анджело.
      – Благодаря, Алберто – отвърна Макиавели, а куриерът обърна коня си и препусна обратно.
      – Е? – попита го Ецио.
      Макиавели разпери ръце.
      – Ти решаваш, не аз.
      – Николо, трябва и занапред да ми казваш какво мислиш. Сега търся съвет от най-доверения си съмишленик.
      Макиавели се усмихна.
      – Вече знаеш мнението ми по този въпрос. То не се е променило. Трябва да изтрием Борджия от лицето на земята. Върви и ги убий, менторе. Довърши започнатото.
      – Добър съвет.
      – Знам – погледна го изпитателно Макиавели.
      – Какво има? – попита Ецио.
      – Смятах да напиша книга за методите на Чезаре. Сега мисля да я балансирам с проучване на твоите.
      – Ако ще пишеш книга за мен – каза Ецио, – гледай да е по-къса!

      Когато пристигна пред Кастел Сант’Анджело, Ецио откри, че на отсрещния бряг на река Тибър се е струпала тълпа. Смеси се с множеството и забеляза, че френските отряди, охраняващи моста към крепостта, както и самата крепост, се щурат объркано насам-натам. Някои войници прибираха снаряжението си, а офицери и лейтенанти притичваха трескаво между тях, крещейки разпореждания да го разопаковат отново. Някои заповеди си противоречаха, в резултат на което тук-там избухваха препирни. Италианците наблюдаваха с тихо задоволство. Макар да носеше собствените си дрехи в преметната през рамо кожена торба, Ецио се бе презастраховал, надявайки пак френската униформа от атаката срещу Кастро Претория. Свали мантията, която я скриваше, и тръгна бързо към моста. Никой не му обърна внимание, но докато минаваше покрай френските войници, дочу откъслечни разговори, които щяха да му бъдат от полза.
      – Кога ще ни нападне войската на Д’Алвиано?
      – Казват, че вече е на път.
      – Тогава защо си събираме багажа? Оттегляме ли се?
      – Надявам се!
      Един редник забеляза Ецио.
      – Господине! Господине! Какви са заповедите?
      – Отивам да проверя – отвърна Ецио.
      – Господине!
      – Какво има?
      – Кой командва сега, господине? След като генерал Дьо Валоа загина?
      – Кралят несъмнено ще изпрати заместник.
      – Вярно ли е, че генералът е паднал в доблестно сражение?
      Ецио се подсмихна.
      – Вярно е, разбира се. Начело на войниците си.
      Тръгна към крепостта.

Оливър Боудън

