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Приоритети
В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАСГБ
	На 21 август 2018 г. в ПС „Поп Харитон“, гр. Дряново, 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, Соня Захариева, Димитър Станев и Стойко Карамфилов. Членът на Контролния съвет (КС) на НАСГБ Калинка Стайкова участва със съвещателен глас, упълномощена от председателя на КС Маринка Маринова, съгласно чл.30 от Устава на НАСГБ. 
	УС прие протокола от миналото заседание на УС на НАСГБ, проведено на 23.07.2018 г.
	УС прие отчета на председателя за дейността на НАСГБ за периода от 24 юли 2018 г. до 21 август 2018 г.
	УС на НАСГБ утвърди 4 нови сляпо-глухи членове: двама в ТО Харманли, един в ТО Шумен и един в ТО Перник. 
	На основание Заповед на председателя на НАСГБ № 105 от 01.08.2018 г., УС разгледа писмени предложения на ТУС за допълване на списъка от 15 тотално сляпо-глухи за подпомагане за жестов преводач или интерпретатор за тотално сляпо-глухи. Предложения за добавяне на други сляпо-глухи членове в списъка, бяха постъпили от ТУС на ТО Бургас, Варна, Велико Търново, София и Шумен. С мотиви, че никой от допълнително предложените членове не е тотално сляпо-глух, УС отхвърли предложенията. Остана непроменен списъкът от 15 тотално сляпо-глухи за подпомагане по 20 лева на тримесечие за 2018 г. за жестов преводач или интерпретатор за тотално сляпо-глухи, който бе приет с решение на Извънредното общо изборно събрание на НАСГБ от 21.06.2018 г. за приемане на Бюджета на НАСГБ за 2018 г., към показател „б) за подпомагане дейността на асоциацията, за обучителни семинари на членовете, за транспортно обслужване на членовете и издирване на сляпо-глухи, транспортни разходи при осъществяване дейността на асоциацията и транспортни разходи на териториалните организации“. 
	УС обсъди постъпилите информации и взе решение да продължи да наблюдава обстановката в ТО Варна, ТО Габрово и ТО Бургас, като при необходимост ще се предприемат мерки за решаване на възникналите проблеми. УС реши, във връзка с чл.34, ал. 4 от Устава на НАСГБ и в изпълнение на решение на УС на НАСГБ от 29.03.2017 г., членовете на бившата ТО Горна Оряховица да се зачислят като такива към ТО Велико Търново.
	УС разгледа молба на Георги Манчев, председател на бившата ТО Димитровград. Вземайки предвид граничния брой членове с местоживеене: в Димитровград – 4 и в Хасково – 1, и вече зачисляването им към ТО Харманли, УС прецени като нецелесъобразно връщането им към ТО Димитровград и отхвърли молбата за повторно възстановяване на ТО Димитровград. 
	УС разгледа информация за проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Процедура „Равни шансове“, с наименование „Подобряване на условията за активно социално включване на членовете на Националната асоциация на сляпо-глухите в България чрез подкрепа за съществуващите и развитие на нови услуги за хората с увреждания в рамките на организацията“. До 31.12.2020 г. по проекта ще се изпълняват дейности на местно ниво и по ТО, както и в Пловдив в Център за услуги за хора със сляпо-глухота. УС взе решение за възлагане на председателя на НАСГБ за подписване на запис на заповед за 20% аванс по проекта.
	УС обсъди информацията за сграда, находяща се на ул. "Преспа" № 6, с учредено право за безвъзмездно ползване за нуждите на НАСГБ. Проектът по процедура „Равни шансове“ стартира от 01.09.2018 г., като ремонтът и преустройството на сградата ще се осъществява с предвидените 20% от преките разходи по проекта. По първични прогнози, средствата са крайно недостатъчни, което ще изисква допълнително търсене на възможности за завършване на ремонта.  
	УС разгледа и одобри предложения от председателя формуляр за молба за ПТС. УС възложи на председателя на НАСГБ и на члена на УС, отговарящ за социалната дейност, на едно от следващите заседания на УС да внесат предложение за нова Наредба за отпускане на ПТС. До приемането на новата Наредба, да не се разглеждат молби за отпускане на ПТС. 
Светлозар Парапанов


СЕМИНАР ПО ОРГАНИЗАЦИОННАТА РАБОТА НА НАСГБ
Съгласно решение на УС на НАСГБ от 23.07.2018 г., взето на основание препоръка на Контролния съвет на НАСГБ, от 21-23.08.2018 г. в ПС „Поп Харитон“, гр. Дряново, се проведе Семинар по организационната работа на НАСГБ с председателите и сътрудниците на ТО, координаторите на групи, членовете на УС и КС на НАСГБ. Част от ТО не участваха, като с тях се  планира провеждането на допълнителен семинар по организационната работа, в Пловдив.
Водещи на семинара бяха Елена Атанасова и Деян Славов – специалисти по социални дейности в НАСГБ. Бяха представени следните доклади: 
- „Устройство и организация на организационната дейност на НАСГБ“ – Величка Драганова, председател на НАСГБ.
- „Устройство и организация на контролната дейност на НАСГБ“ – Маринка Маринова, председател на КС на НАСГБ.
- „Приоритетни направления в рехабилитационната и социалната дейност в НЦРСГ „Хелън Келър“ към НАСГБ“ – Елена Атанасова, специалист социални дейности в НАСГБ.
- „Изисквания за пълноправно членство в НАСГБ“ – Деян Славов, специалист социални дейности в НАСГБ.
- „Алтернативни методи на общуване със сляпо-глухи“ – Светлозар Парапанов, специалист социални дейности в НАСГБ.
- „Изисквания към компютърната техника (настолна и мобилна) за ползване от сляпо-глухи“ – Илия Кърджанов, компютърен специалист в НАСГБ.
	След всеки от докладите, участниците имаха възможност да задават въпроси, на които докладчиците отговаряха и допълваха информациите си. 
	Семинарът по организационната работа бе закрит от председателя Величка Драганова, която благодари на всички за ползотворните дискусии и помоли председателите, сътрудниците и координаторите на групи да запознаят членовете си. По-късно, до всички ТО ще бъде изпратен информационен бюлетин с докладите на семинара. 
	В свободното време, всички имаха възможността да посетят местните забележителности – Дряновския манастир и пещерата „Бачо Киро“.
Светлозар Парапанов
 


Делници и празници 
ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ, ЯНКО!
Всички познават дългогодишния председател на ТО на сляпо-глухите – гр. Шумен, Янко Стайков. Роден е преди 70 г. в с. Доброселец, Ямболско, където получава и основното си образование.
	Само 10-годишен е, когато след изваждане на трета сливица е засегнат очният му нерв и зрението му намалява. От сестра си, която живее в гр. Шумен, разбира, че в града има поделение на предприятията за хора с увредено зрение ПП „Успех“ и през 1977 г. се мести при нея. След година се жени и му се ражда син – Станислав. Бракът не потръгва и след 2 г. се разпада. След развода, детето остава при него. В ПП „Успех“ се запознава с Йорданка Стайкова – вдовица с две деца, която има неговата участ. Стигат до брак и създават стабилно семейство и уютен дом за трите им деца, между които не правят разлика.
	През 1997 г. предприятието е закрито и двамата остават без работа.
	Янко е от основателите на шуменската ТО на НАСГБ и е неин пръв председател от 23.05.2002 г. до април 2005 г. със сътрудник Дафинка Иванова. По семейни причини той се отказва и за председател е избран Цвятко Найденов. Сътрудник става неговата съпруга Върбина Станкова. След смъртта на Цвятко през 2010 г., Янко отново е избран за председател, а сътрудникът остава същият и до днес.
	Като председател, заедно със сътрудничката си, извеждат ТО на по-предни позиции във всяко едно отношение. Янко е добронамерен, приветлив, винаги усмихнат. Награждаван е няколко пъти от асоциацията за добра работа. Той е много добър спортист. Участвал е във всички първенства в Добрич, Варна и Пловдив по лека атлетика, канадска борба, боулинг и др. Награждаван е с медали и грамоти. По дърворезба се нарежда винаги на първо място със златен медал. Взима  участие във всички мероприятия, организирани от ССБ и рехабилитационен център – гр. Шумен.
	Днес семейството живее в добре обзаведен и поддържан дом. Данчето е добра домакиня и къщовница, а Янко обича да ѝ помага. Двамата зареждат всички с положителната енергия, каквато притежават и щедро отдават на околните със своята приветливост и добронамереност.
	Ние, членовете на ТО на сляпо-глухите – гр. Шумен и Търговище, от сърце му честитим 70-годишния юбилеен рожден ден и му пожелаваме много здраве и щастлив семеен живот.
	Остани такъв, какъвто си – приятел и съвестен гражданин!
	Честит празник, Янко!
Върбина Станкова
 

ТРОЕН ПРАЗНИК В ПАРКА
	На 15 август шуменските сляпо-глухи се събраха в парка на градската градина, за да отбележат 21 г. НАСГБ, 11 г. група „Еделвайс“ и Голяма Богородица.
	Времето беше прохладно и много приятно. По лицата на всички присъстващи грееха усмивки и радост от предстоящата среща с приятелите. Зеленината на огромните дървета, нацъфтелите в различни нюанси цветя, галеха погледите ни. Любимото ни място са пейките пред паметника на обичания от всички шуменски актьор – Тодор Колев.
	Не можете да си представите каква красота и успокоение ни даваше всичко това.
	Сътрудничката, в своята кратка беседа, припомни за създаването на асоциацията и нейното развитие. Наблегна се на различните дейности и най-вече на дарителската – един от наболелите и трудни проблеми в ТО.
	Разказа за успехите на група „Еделвайс“ през годините, затова, че останаха малко хора, което затруднява работата, за големия труд, който положиха участниците, за ръководителите ѝ. Въпреки трудностите, групата продължава своята работа.
	Беседата продължи със светлия празник Голяма Богородица. На 15 август църквата почита Света Богородица, като покровителка на майчинството и семейното огнище. Раздават се предварително осветени в църква, от първите плодове на сезона – грозде, дини, обредни хлябове за здраве и за „Бог да прости и умрелите“. Колят се курбани и се правят сборове обикновено, където св. Богородица е патрон на местната църква.
	Сред нас беше Мария Иванова, която почерпи за имения си ден. Всички си хапнахме от специалните питки със сирене, от кехлибареното грозде и бананите, закупени от субсидията.
	Направихме си снимки и се разделихме с пожелания за добро здраве до следващата ни среща.
Върбина Станкова
љ љ љ › ›


ПРАЗНИК НА ВАРНА
Днес трябва да отбележим една важна дата – 15 август – Денят на Варна! Най-красивият черноморски град – средище на духовна култура и обществен живот.
	Всяка година на този ден членовете на ТО на НАСГБ – Варна, приятели и колеги се събираме и си правим приятна разходка край красивото ни крайбрежие, сред зелената и свежа природа. Всеки казва нещо хубаво за Варна, изпяваме наши любими песни: „Гдето и да ида по света" и „Всяка вечер сънувам морето".
След хубавите песни за Варна и този път Ганка Параскевова ни изненада с едно прекрасно стихотворение за Варна:
„Моя Варна, град любим,
виждала съм градове големи и красиви,
с модерни сгради, скулптури, неон,
но с мойта Варна те са несравними.
С морето черно с франгенския фар.
величествена, слънчева, зелена,
от векове красиш този бряг – царица в черноморската вселена,
целуват те вълните в своя бяг!
О, Варна, чайка белокрила!”

След приятните минути на отдих, прекарани заедно и малка почерпка, ние се разделихме доволни от преживяното на днешния ден.
Ганка Параскевова
 



Силуети
ИН МЕМОРИАМ
И ГЕОРГИ ЧЕРНЕВ ВЕЧЕ НЕ Е СРЕД НАС
Вече три месеца Георги Чернев не е сред нас. На 15 май призори той внезапно решава да се пресели в т.нар. по-добър свят. Беше правил два не съвсем успешни опита за това дълго пътуване – през 2010 г. и през 2014 г. Но този път бе категоричен и непреклонен в старта си към вечността.
Живял бе на 4 места – в родното си село Ряховица, Стара Загора, Пловдив и София. В града на липите и поетите завършва гимназия и пише стихове, в града на седемте хълма работи в тамошния „Успех“ и помага на напълно слепите, в полите на Витоша, отново се труди, твори и даже е магистрант в специалностите право и българска филология на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методи“ и Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
Георги Чернев години наред е сътрудник на сп. „Зари“. Той е автор на журналистически текстове, стихове, есета и други. Автор е също и на поетичната книга със заглавие „В плетката на съдбата“ и на една прекрасна дъщеря Ева.
През полувековния си съзнателен живот Георги Чернев е и активен общественик. Избиран е за член на Стопанския съвет на ПП „Успех“, а също и за зам.-председател на тамошния заводски профкомитет. Няколко мандата е пълномощник в Общото събрание на Националната потребителска кооперация на слепите в България, член на Настоятелството на Националното читалище на слепите и председател на софийската териториална организация на глухослепите. 
Зад привидното му добродушие и съглашателство се спотайваше духа на бунтар и свиреп неконформист. Естествено, и неговото чувство за справедливост беше силно развито. Бяха му съвсем чужди всякакво нагаждачество и слагачество.	
Зрително затруднените съчинители на мерена реч от цялата страна пък го знаят като висококомпетентен и принципен член на журито на поетичния конкурс „Зрящи сърца“, организиран от програма „Христо Ботев“ на БНР. Резултатите от тази поетична надпревара се обявяваха в навечерието на 24 май в предаването „Познати и непознати“ на същата радиопрограма, с водеща Цвета Николова. 
Той е роден на 14 ноември, 1949 година. И само след 6 месеца щеше да навърши 69 години. А на трети юли т.г. трябваше да придобие научната степен магистър по българска филология…
На 15 септември ще се навършат точно три месеца от подранилата кончина на Георги Чернев. Да се поклоним отново пред светлата му памет!
 
Ангел Сотиров
 



Хоризонти

КЪРВАВИЯТ ВОДОПАД В АНТАРКТИДА
Когато говорим за Антарктида, обикновено пред очите ни изникват картини на ледени  полета, целите в бяло и синьо. Замръзналият континент обаче може да ни изненада с необичайни цветове. Какво ще кажете за малко червено? Всъщност за цял водопад?
Да се разходим до ледника Тейлър в Сухите долини в източната част на Антарктида. Когато геологът Грифит Тейлър, на когото е кръстен ледникът, го изследва за първи път през 1911 г., пред очите му се разкрива една от най-странните гледки, на които са се натъквали пътешествениците. В края на искрящо бялата ледена грамада има замръзнал червен водопад, който постепенно се размеква на нивото на земята и ръждивата маса се влива във водите на близкото езеро Бони. Заради странния си цвят водопадът много скоро е наречен с името, което най-много му подхожда – Кървавият водопад. 
Когато вижда червения лед, Тейлър решава, че цветът му се дължи на наличието на водорасли. Истинската причина обаче е разкрита след много години и се оказва много по-интригуваща. Тайната за образуването на водопада е обяснена от изследователски екип от университета на Охайо, САЩ, който провел 10-годишни проучвания на терена. Екипът обявява теорията си на геоложка конференция в Сиатъл през 2003 г. По-късно изследователка от Харвард открива и втора тайна – под ледника все още има живот!
Според изследователите преди около 2 милиона години ледникът Тейлър запечатал под себе си малко езеро, във водата на което живеела колония от древни микроби. Заклещени и изолирани под ледената маса и до ден днешен, те продължават да съществуват в нещо като капсула на времето. Тези микроби се развиват независимо от останалия жив свят, като живеят на място без светлина и кислород при минусови температури. Или иначе казано, те са пример за т.нар. първичен бульон на живота.
Водата в запечатаното езеро е с много висока соленост и е богата на желязо, което придава на водата и нейния червен цвят. А как червеният поток излиза на бял свят? Водата се просмуква през пукнатини в ледника, като така образува червения водопад, без това да влияе по някакъв начин на екосистемата отдолу.  
Учените от университета на Охайо са дали най-правдоподобното досега обяснение как се е формирал Кървавият водопад. Сухите долини на Антарктида са отдавна известни на полярните изследователи, които са проучили подробно тези падини без сняг върху източната ледена плоча на континента. В средата на 60-те години на миналия век Робърт Блек от университета на Уисконсин установява, че червеното по леда всъщност са железни соли или железни хидроокиси, които се процеждат през пукнатини в ледената плоча. След това екипът от Охайо анализира проби от червеникавата ледена маса в продължение на 10 години. Според тяхната теория водата на водопада най-вероятно е това, което е останало от древно солено езеро. То било формирано преди около 5 милиона години. По това време долината Тейлър била залята от морето Рос и е изглеждала по-скоро като скандинавски фиорд, обяснява шефът на екипа Бери Лайънс. С промяната на климата морето се отдръпнало и в долината останало езеро със солена вода. На дъното му от оттеглящото се море се уталожили соли, съдържащи желязо. Когато ледникът Тейлър започнал да напредва и да захлупва езерото, морската вода постепенно била блокирана отдолу. Екипът смята, че водата на Кървавия водопад е остатък от тази солена вода, “хваната” още по времето на миоцена. Под силата на натиска водата била вкарана в корпуса на ледника и постепенно се придвижвала нагоре, докато започнала да излиза от пукнатините под формата на водопад.
Повечето от ледниците в Антарктида са замръзнали до самата скала под тях. Очевидно обаче това не е случаят с грамадата Тейлър. Пробите показали, че температурата на водата отдолу е минус 5 градуса. Тя обаче е толкова солена, че не замръзва. Концентрацията на сол освен това спомага за по-доброто придвижване на ледника. На това вероятно се дължи и фактът, че Тейлър се движи по много по-различен начин от останалите ледници.
Древното езеро под ледника обаче крие и още една тайна. Според изследователката от университета Харвард Джил Микуки потопеното езеро е дом на цяла екосистема от бактерии, които са принудени да съществуват от хилядолетия в едни от най-неблагоприятните условия за  живот. Езерото е разположено на около 400 м под леда и дотам не достига нито светлина, нито вода от повърхността. Когато ледникът се движи отгоре, може да се появяват някакви слаби газове, но те са незначителни. Във водата едва ли има някакъв разтворен кислород.
И така, как са успели тези микроби да оцелеят между 2 и 4 милиона години без светлина, фотосинтеза или външни хранителни вещества? Джил Микуки представи теорията си в сп. “Сайънс”. Екипът на изследователката установил, че водата под ледника е много богата на сулфатни йони, които редица бактерии могат да използват като енергиен източник. Интересното е, че нивото на тези сулфатни йони не е намаляло изобщо през последните няколко милиона години. Микуки предполага, че бактериите имат някакъв начин да “рециклират” своя енергиен източник. Те правят това с помощта на уникална система, с която редуцират сулфатите в сулфиди. След това сулфидите реагират с железния хидроокис и се окисляват обратно до сулфати, като така се поддържа постоянно нивото на енергийния източник. Бактериите успяват да извършат реакциите с помощта на специален ензим, наречен PAPS, или фосфоаденозин-5-фосфосулфат.
Съществуването на Кървавия водопад показва, че животът може да съществува и при най-екстремални условия на Земята. Учените се питат дали това пък не е доказателство, че е възможно да има живи организми на други планети с подобни условия и с места със замръзнала вода на Марс или Луната на Юпитер – Европа, например??? Но там, както е известно, подобни явления може да са резултат на съвсем различна поредица от събития.
Калина Маркова, източник: www.obekti.bg
 


Любопитно

КАК Е ИЗОБРЕТЕНО ПИАНОТО?
	Когато говорим за италианския Ренесанс, обикновено се сещаме за имена като Медичи, Да Винчи и Галилео. Малцина обаче са чували за Бартоломео Кристофори, изящен майстор, живял и работил по времето на гореспоменатите. Може да не знаете името му, но знаете за най-великото му изобретение – пианото.
	Почти нищо не е известно за семейството и детството на Кристофори. Роден е през 1655 г. и е израснал в Падуа, Венеция. Когато пораства, той работи върху всякакви инструменти, но най-известен става като майстор на клавесини. Точно с тази работа, когато е на 33 години, Кристофори привлича вниманието на Фердинандо Медичи, наследника на Козимо Медичи, владетел на Флоренция. Принцът наема майстора да поддържа инструментите в огромната му колекция, както и да се опита да изобрети нови такива.
	Първоначално обаче Кристофори не е заинтересован от предложението. В една от малкото записки, които имаме от него, той твърди, че когато принцът разбрал за отказа му, казал, че ще го убеди да приеме. И наистина Кристофори започва работа и получава по-висока заплата от предшественика си – 12 скуди на месец, плюс напълно обзаведена къща, както и инструменти, с които да работи. В последствие получава също собствена работилница и двама помощници.
	Преди Кристофори да изобрети пианото, липсвал струнен музикален инструмент с клавиши, който да предлага достатъчно широка експресивност и да е подходящ за публични изпълнения. Основните варианти по онова време били клавесинът и клавикордът. И двата инструмента работели чрез натискането на клавиш, който удрял съответстващата струна. Главният проблем обаче бил, че силата на звука на клавесина не можел да се регулира, а пък клавикордът бил прекалено тих, за да се използва на обществени места. Именно дизайнът на пианото решава и двата проблема.
	
	А относно кога Кристофори изобретява това, което днес познаваме като пианото, инвентар на музикалните инструменти на Медичи от 1700 г. разкрива, че първото пиано вече е било създадено, но тогава се е наричало „арпичембало“. Смята се, че е изобретено през 1698 или 1699 г., но Кристофори вероятно е работил по него още от 1694 г. Пианото обаче е представено на обществото чак през 1709 г.
	Чертежи и описания на оригиналното пиано са публикувани през 1711 г. и майстори от цяла Европа започват да работят по пресъздаването му, особено германеца Готфрид Зилберман. Той става толкова известен с работата си по пианото, че понякога погрешно е посочван за негов изобретател. Истината е, че макар Зилберман да допринася значително върху историята на пианото, той разчита основно на дизайните на Кристофори и неговата версия на инструмента се появява около година след смъртта му.
	Първоначалните прототипи на Зилберман обаче не са особено сполучливи. Той дава на Йохан Себастиан Бах да пробва първия, но музикантът не е впечатлен. Критиките на Бах мотивират германеца да изобрети по-добро пиано, този път копирайки по-късните дизайни на Кристофори, съдържащи повечето от частите, които срещаме и в модерното пиано. Бах харесва новата версия.
	Във всеки случай, след като изобретява пианото, Кристофори продължава да работи за фамилията Медичи, дори след смъртта на своя благодетел, Фердинандо Медичи, през 1713 г. Самият Кристофори умира през 1731 г. на 76 години, прекарвайки по-голяма част от живота си в опити да усъвършенства пианото.
	Три от неговите пиана са оцелели до днес. Най-старото, от 1720 г., се намира в Метрополитън, Ню Йорк. Другите две са в Рим и Лайпциг.
 
Източник: www.iskamdaznam.com
 


Полезна информация

БЛИЗО ЕДИН МИЛИОН ДОЛАРА ЩЕ СТРУВА
 НОВО ЛЕКАРСТВО СРЕЩУ РЯДКА БОЛЕСТ НА ОЧИТЕ
Новаторски медикамент за лечение на рядко очно заболяване ще бъде пуснат съвсем скоро на пазара в САЩ. Медикаментът, наречен Luxturna, ще се продава за фантастичната цена от 850 000 долара, която ще го направи едно от най-скъпите лекарства в света.
	Лекарственият продукт, създаден за лечение на наследствена дегенерация на ретината, която може да доведе до пълна слепота, се прилага еднократно, съобщават неговите създатели от базираната във Филаделфия лаборатория Spark Therapeutics.
Luxturna е течност, която се инжектира директно в окото на пациента с микроскопична игла по време на хирургическа процедура. С помощта на вирус, лекарството вмъква нови гени (нормални гени RPE65) в клетките на ретината на пациентите. Този трети вариант на гените не премахва и не замества двата мутирали гена, причиняващи болестта. Макар увредените гени да остават в клетките, новият, привнесен ген, е способен да функционира така, че да коригира проблема със зрението.
Медикаментът, който ще струва на пациентите по 425 000 долара на око, все пак не успя да надвиши първоначално очакваната цена от 1 милион долара, която бе обсъждана преди лабораторията да получи одобрение за пускането му на пазара от Федералната агенция по лекарствата (FDA) в средата на декември миналата година.
Въпреки че лекарството се продава на отделни дози, медици коментират, че този вид дегенеративно заболяване почти винаги засяга и двете очи. Това означава, че пациентите ще се нуждаят от две дози и неминуемо ще трябва да заплатят сумата от 850 000 долара.
Luxturna стана първата одобрена от FDA генна терапия за лечение на наследствени генетични мутации.
Производителите на новаторското лекарство, което няма еквивалент на пазара, все пак обявиха, че ако продуктът им не постигне желания резултат, те ще върнат на пациентите половината от заплатената за него сума. Този стратегически ход най-вече има за цел да предпази лабораторията от възможната вълна от критики, имайки предвид колко струва медикаментът.
 
Източник: www.fakti.bg
 

Технологии
НОВАТА ПЛАТФОРМА СЛУХОВИ АПАРАТИ NX 
НА SIGNIA Е ВЕЧЕ В БЪЛГАРИЯ
Signia Nx е най-съвременната платформа за слухови апарати в света, която осигурява несравнимо първоначално приспособяване, като комбинира безпогрешно чуване с естествено звучене на собствения глас.
За пълен комфорт и хармония Signia Nx разполага с функции като: 
- OVP (Own Voice Processing) – подобрява естественото възприемане на собствения глас
- Speech Quality – потиска шума и прави речта по-ясна и разбираема
- 3D Classifier – подобрява чуването по време на движение
- Sound Clarity – за естествен и реалистичен звук във всяка среда.
Първата в света функция OVP подобрява естественото възприемане на собствения глас при 80% от неудовлетворените ползватели на слухови апарати.
Какво представлява OVP?
Функцията OVP акустично сканира главата по време на процеса на настройване, като разпознава собствения говор. След като се извърши сканирането, се прилага специална настройка докато носещият апаратите говори. При отсъствие на говор звуците се усилват нормално. С други думи Nx обработва отделно собствения глас и страничните звуци. За разлика от стандартните слухови апарати, които не разграничават собствения глас от заобикалящата среда, OVP прилага оптимизирано обработване на сигналите при двете ситуации, въз основа на разпознаване на собствения глас в реално време. Разширеният динамичен обхват запазва целостта на усиления сигнал, дори и в много шумни среди.
 
Естественото звучене на собствения глас, което предлага Signia Nx, позволява на специалистите по слухопротезиране по-прецизно настройване на слуховите апарати за по-ясно чуване както на цялата акустична среда, така и на собствения глас. Това отключва пълния потенциал на слуховите апарати и допринася за по-добро чуване във всяка ситуация, дори и в много шумна среда.
 
 
Новите модели на Signia Nx предлагат високо качество на звука, отлично разбиране на говора и дискретен дизайн, съобразени с естествените нужди на хората със слухова загуба. Ето и три от тях.
Pure Charge&Go Nx
	Pure Charge&Go Nx комбинира всички предимства на Signia Nx с удобно безжично презареждане. Той осигурява най-естествения собствен глас и безупречно разбиране на говора, най-доброто Bluetooth свързване,  дистанционно поддържане в реално време с Signia TeleCare 3.0 и най-високотехнологичното безжично зареждане в забележително малък дизайн. Хората, носещи Pure Charge&Go Nx вече не трябва да се притесняват за смяната на батериите. Просто презареждат и продължават да ги ползват!
Pure 10 Nx
	Ултра-малкият Pure 10 Nx комбинира изключително дискретен дизайн с максимално естествен звук. Неговият елегантен външен вид се допълва от множество иновации, които възпроизвеждат ясен звук и отлично разбиране на говора в шумна среда. Безжичният Pure 10 Nx е идеалното решение за тези, които предпочитат семпли и дискретни слухови апарати.
 
Motion 13P Nx
Невероятно гъвкавият Motion 13P Nx е идеален за хора със собствени изисквания за настройка и с тежка до дълбока слухова загуба. В допълнение към гъвкавостта, мощността на задушния слухов апарат съчетава собствения глас със заобикалящите го звуци, като придава най-естественото звучене на гласа и най-ясното разбиране на говора в шумна среда. Motion 13P Nx осигурява пълно Bluetooth свързване и Signia TeleCare 3.0 с допълнителен модул T-Coil.

Източник: www.fonio.bg
 


Здраве
АМПЕЛОТЕРАПИЯ – ЛЕЧЕНИЕ С ГРОЗДЕ
Ампелотерапията, или още лечение с грозде, е дял от плодолечението. По време на ампелотерапията болният се възползва от лечебните сили на гроздето.
Гроздето е плод, познат още от древността. Лечебните му сили са доказани с години практика и днес то влиза в списъка със суперплодове за супер здраве. Причината е, че сочният плод съдържа цяла палитра от полезни за здравето съставки. Редовното хапване на грозде ще ви зареди със значително количество витамини А и С. Ще снабдите тялото и с разнообразни минерали – желязо, калий, калций, фосфор, цинк. В гроздето се съдържат още бета каротин, антиоксиданти, целулоза. Препоръчително е да го хапвате с ципата и семената, защото от тях черпите фибри.
Какво лекуваме с ампелотерапия?
Ампелотерапията е алтернативен метод в медицината, който не само, че лекува редица заболявания, но и подобрява цялостно здравето на човек. Гроздолечението се отразява добре на паметта, подобрява функциите на черния дроб и работата на храносмилателната система, действа положително на щитовидната жлеза и подсилва имунната система, тъй като гроздето има антибактериален и антивирусен ефект.
Благодарение на целулозата в състава на гроздето, плодът се отразява добре на перисталтиката на червата, като по този начин помага и за изхвърлянето на токсини от организма. Гроздето ускорява и процеса на обновяване на клетките и забавя този на стареене, затова често се използва и в козметиката.
Лекарите препоръчват ампелотерапията при лечение на артрит, анемия, бронхит, затлъстяване, кожни проблеми (като екзема и акне), мигрена, маточни инфекции, подагра, хемороиди. Сокът от грозде лекува също дразнене в стомаха, а самият плод е силен диуретик, затова се използва срещу запек. Последните години лекари започнаха да прилагат ампелотерапията и като част от лечението на туморни образувания, срещу рак на гърдата и на дебелото черво.
Безспорно обаче гроздолечението оказва най-голям ефект върху здравето на сърцето. С ампелотерапия балансирате кръвното налягане и укрепвате стените на кръвоносните съдове. В гроздовите зърна се съдържат вещества, които намаляват натрупването на плака по артериите,  понижават нивата на вредния холестерол и по този начин предпазват от образуване на кръвни съсиреци. Гроздовият сок намалява риска от инфаркт и заболявания на сърдечно-съдовата система. Учени от Уисконсин са установили, че ампелотерапията има 66% повече ефективност в сравнение с консумацията на вино.
Как протича гроздолечението?
Обикновено гроздолечението трае между 2 и 3 месеца, иначе няма силен и дълготраен ефект. Гроздето може да се консумира както на зърна, така и под формата на гроздов сок, смути или стафиди. Препоръчително е плодът да не е минавал през някаква термична обработка, защото иначе губите от здравословните му качества. Освен това специалисти твърдят, че тъмните сортове имат по-силни качества в сравнение със светлите. Грозде се хапва минимум три пъти дневно, а количеството зависи от конкретния пациент и проблема, с който се бори.
По време на ампелотерапията трябва да се сведе до минимум консумацията на месо, яйца, сирене, зеле и бира. Бъдете подготвени, че гроздолечението може да усили апетита Ви.

Източник: www.rozali.com
 



Разкази
КРАТКИ РАЗКАЗИ С МОРАЛНА ПОУКА
	Веднъж мишката забелязала, че стопанинът на фермата поставил мишеловка. Тя разказала за това на кокошката, овцата и кравата. Но всички отговаряли: “Мишият капан си е твой проблем, ние нямаме отношение към него!”
	По-късно в мишия капан попаднала змия и ухапала жената на фермера. Опитвайки се да я излекува, той приготвил пилешка супа. След това заколили овцата, за да нахрани всички, които дошли да видят болната. И накрая заклали кравата, за да нахранят гостите на погребението.
	Моралната поука в историята: Ако не Ви касае пряко, не си мислете, че няма да Ви удари по главата!
* * * * * *
	Ветеринарят:
	– Ако не стане до утре, ще го евтаназирам.
	На сутринта конят не станал. До него лежал овенът:
	– Ставай или ще умреш!
	Конят станал.
	Фермерът:
	– Това е чудо! Трябва да го отпразнуваме. По този повод ще заколя овена.
	Моралната поука в историята: Никога не се бъркайте в чуждите работи (но не забравяйте историята с мишия капан).
* * * * *
	Орелът седял на дървото, почивал си и нищо не правил. Малък заек видял орела и го попитал:
	– Може ли и аз да седя като Вас и нищо да не правя?
	– Разбира се, защо не. – отвърнал орелът.
	Заекът седнал под дървото и взел да си почива. Изведнъж се появила лисица, хванала го и го изяла.
	Моралната поука в историята: За да седиш и нищо да не правиш, трябва да седиш много, много високо.
* * * * *
	Трима човека местили камъни. Попитали един от тях:
	– Какво правиш?
	Той избърсал потта от челото си и казал:
	– Мъча се.
	Отишли при втория и го питали:
	– А ти какво правиш?
	Той си навил ръкавите и казал деловито:
	– Заработвам пари.
	Питали третия:
	– А какво правиш ти?
	Той погледнал нагоре и казал:
	– Строя храм.
	Моралната поука в историята: Животът е изпълнен със смисъл само при този, който преследва велика цел.
Източник: www.webmiastoto.com
 
Кулинарни рецепти


ЗЕЛЕНЧУКОВ ПАСТЕТ
	Продукти: 
	3 кг патладжани, 3 гл. стар чесън, 5 кг червени чушки, 2 кг зелени чушки, 2 ч.ч. олио, 1 ч.ч. захар, 1 ч.ч. ябълков оцет, 1 с.л. сол, 3 вр. пресен магданоз.

	Начин на приготвяне:
	Количеството е за 15 бурканчета. 
	Обелете изпечените патладжани и ги пасирайте с чесъна. Чушките – печени и белени, пасирайте с препържено и изстинало олио. След това разбъркайте двете зеленчукови смеси. Разбъркайте захарта, оцета и солта на вкус. Сложете и магданоза. Добавете към зеленчуковата смес. Разпределете в бурканчета. Затворете и стерилизирайте за 15 минути. 
 
ШАРЕНА ТУРШИЯ
	Продукти:
	3 бр. аспирин, 1 кг карфиол, 1 кг моркови, 1 кг зелени домати, 3 к.ч. захар, 1 к.ч. сол, 3 к.ч. оцет, листа целина.

	Начин на приготвяне: Измийте и почистете зеленчуците. Може да нарежете морковите или да ги оставите цели, зелето на розички, а доматите надупчете с вилица. В буркан от три литра слагате солта, захарта и наливате оцета. Редите зеленчуците, като може да поставяте на няколко места стръкове целина. Когато се напълни бурканът, наливате вода догоре и затваряте с капачка. (може да разпределите по равно продуктите в по-малки буркани). Няколко дни, около седмица, разклащате буркана. След това слагате аспирин.
 
МЪРЗЕЛИВА ЛЮТЕНИЦА
	Продукти:
	3 кг червени чушки (ако обичате зелени, сложете и такива), 2 кг домати, 1 кг патладжан, 3 глави лук, 1 глава чесън, 2/3 ч.ч. захар, 1/3 ч.ч. оцет, 3 ч.ч. червено вино, 3 с.л. сол, 1 и 1/4 ч.ч. олио, 1 и 1/2 връзка магданоз.

	Начин на приготвяне: Нарежете доматите на едри парчета. Ако решите може да ги обелите предварително, но това не е задължително. Добре е да ги сложите да се отцедят, така ще съкратите значително времето за готвене. Патладжаните се посоляват, след което се оставят да се отцедят заради горчилката в тях. Чушките, морковите и лукът се почистват и нарязват на едри парчета. Сложете нарязаните зеленчуци в дълбока тава. Отгоре сложете подправките – оцета, захарта, олиото, виното и солта. Покрийте тавата с парче фолио, за да не загарят зеленчуците. Не уплътнявайте – целта е да се изпари водата от зеленчуците. Сложете тавата във фурната на максимална температура и печете. Печенето отнема около 2-3 часа в зависимост от фурната. Целта е да се изпари всичката вода от тавата. 10 минути преди това, сложете и скилидките чесън. Когато прецените, че зеленчуците са останали само на мазнина, извадете тавата от фурната. С пасатор пасирайте лютеницата, като може да я направите според своя вкус – едро или дребно смляна. За предпочитане е пасаторът да не е пластмасов – в противен случай има опасност да се разтопи от горещината. Ако разполагате с пластмасов, просто изчакайте лютеницата да изстине малко. Към пасираната смес добавете ситно нарязания магданоз. Ако пък не искате той да се усеща в лютеницата, сложете го преди да пасирате. Напълнете лютеницата в бурканчета, затворете и варете около 15 минути. След това извадете бурканчетата и ги обърнете. 
 


Усмивки
ДЕТСКИ МЪДРОСТИ, КОИТО ЩЕ ВИ ЗАРЕДЯТ С НАСТРОЕНИЕ
Толкова е интересно понякога да се вслушваш в това, което говорят децата: техният поглед върху света поразително се различава от нашия. Понякога казват неща, които никога не биха ни дошли на ума, но с такъв сериозен вид, че можеш да загубиш дар слово.
Ето една колекция гениални детски мъдрости, които родителите с удоволствие споделят в социалните мрежи:
 
	Кирчо (4 години и 11 месеца) разглежда снимки на баба си като млада. Пита:
	– Бабо, това ти ли си?
	– Да, аз съм.
	– Тук си била още гладка!
* * *
	Помагам на седемгодишния си син да се облече. Минава мъжът ми и се опитва да засрами сина:
	– О, малкото момченце! Мама го облича.
	Отговорът не закъсня:
	– Ой-ой-ой, а самият ти спиш с мама всеки ден, кой е малък!
* * *
	На вечеря дъщерята разказва какво са правили в детската градина:
	– Четохме, смятахме, рисувахме, писахме… Писахме в тетрадки… такива с линии. Знаете ли ги… Или когато сте учили, още не е имало хартия? Или пък вече е имало?
* * *
	Реклама на шампоан по телевизора:
	– Вашият шампоан решава само един проблем, а моят – цели пет!
	Алина (9 години) отговаря на телевизора:
	– Ами, значи ти имаш повече проблеми от нас.
* * *
	Черпят сина ми с ябълка. Той мълчаливо я взима и ме поглежда. 
	– Какво трябва да кажеш? – питам аз.
	– Измили ли сте я?
* * *
	Лекар проверява слуха на сина ми в поликлиниката. Лекарят шептейки пита:
	– Бонбон.
	Сашо, също шептейки:
	– Не бива – алергия…
* * *
 
	В магазина ми връщаха ресто и падна едно левче, казах на малкия:
	– Зайче, вдигни го, ако обичаш.
	Тогава мъжът до нас го вдигна и ми го даде с думите:
	– Аз, разбира се, не съм зайчето…
	Малкият възмутен:
	– Тогава защо го вдигна?
* * *
	4-годишният ми син ме пита:
	– Мамо, какъв ще стана, като порасна?
	– А какъв искаш?
	– Шофьор. А тати какъв ще е, когато порасне?
	– Той вече е пораснал.
	– Вече е пораснал? А защо тогава го храним?
* * *
	Дъщеря ми (6 години) яде супа. Предлагам й да си вземе лук или чесън.
	– Не искам.
	– От лука и чесъна ще загинат много микроби и вируси.
	– По-добре да умираха от шоколад.
* * *
	Мъжът ми се къпе. Синът ми дотичва при мен.
	– Мамо, а ти виждала ли си някога татко гол?
	– Ами…
	– Иди бързо виж този ужас!
* * *
	Юлиян (3 години) седи с играчка стетоскоп в ръцете.
	– Аз ловя риба!
	– Юли, това е за доктор!
	– Добре, аз съм доктор. Какво Ви безпокои?
	– Гърлото ме боли. Можете ли да ми помогнете?
	– Не мога.
	– Защо?!
	– Ловя риба…
* * *
	Коцето (3 години и 10 месеца) си играе в стаята, на заден фон работи телевизорът. Главният герой се обяснява в любов на героинята. Казва, че когато я гледа, изпитва странно чувство в стомаха…
	Коцето, без да се обръща, коментира:
	– Имаш глисти, друже!
www.webmiastoto.com
 
Занимателна страничка
 
ОТГОВОРИ НА ТЕСТА: 
ПОЗНАВАТЕ ЛИ БЪЛГАРСКИТЕ ОБИЧАИ?
 
	Въпрос: На кой празник е прието да се играе поотделно моминско и ергенско хоро, без музикален съпровод, а само на песни?
	Правилен отговор: Цветница.
	Заради започващата от следващия ден Страстна седмица, празникът Цветница няма никакви обреди, а е просто ден на песни, игри и весели роднински трапези. На него поотделно се играе моминско и ергенско хоро без да има музикален съпровод – само на песни.
 
	Въпрос: За кой български празник е характерен нестинарският обичай?
	Правилен отговор: Св. Константин и Св. Елена.
	Празникът на Свети Константин и Света Елена е денят на игрите върху жарава – нестинарството. Най-често ритуалът се изпълнява от жени, които стъпвайки по жаравата държат иконата на Константин и Елена, като се смята, че те ги пазят.
 
	Въпрос: Кой друг български обичай е характерен за Васильовден освен сурвакарството?
	Правилен отговор: Девойките топят пръстените си в котле и гадаят коя за кого ще се ожени.
	Освен с приготвянето на богата трапеза и обичаят сурва, на някои места у нас девойките топят пръстените си в котле и гадаят коя ще се ожени.
 
	Въпрос: Колко е броят на целебните билки, според народната вяра, които знахарките редят на Еньовден?
	Правилен отговор: 77 и половина.
	Според народната вяра, набраните билки трябва да са „77 и половина“ – за всички болести и за ,,болестта без име“. Това е причината на Еньовден знахарките да нареждат цветята и билките – 77 цели стръкчета и едно наполовина.
 
	Въпрос: Кой е най-често избираният светец, на когото се посвещава курбан, в случай на премеждие?
	Правилен отговор: Св. Никола.
	Св. Никола е най-често избраният светец, на когото хората посвещават курбан в случай на преживяно премеждие. Курбанът задължително е от риба и веднъж определен, се прави всяка следваща година.
 
	Въпрос: Кой български обичай е свързан с молитва за дъжд?
	Правилен отговор: Покръсти и Пеперуда.
	Хората вярват, че най-благодатен е гергьовският дъжд и когато в ранните майски дни настъпи голяма суша, най-напред се играе обичаят „Пеперуда“ от малките момичета, а след това възрастните организират „Покръсти“, обикаляйки полето със свещеник.
 
	Въпрос: Кой български празник е познат още като „Празник на ковачите“?
	Правилен отговор: Атанасовден.
	Св. Атанасий се счита от народа за покровител на скотовъдците: овчари, козари, говедари, коняри, свинари и пр. На този ден хората, които отглеждат добитък, месят пресни питки, мажат ги с мед и ги раздават за здраве на животните си.
 
	Въпрос: Според народните предания на Андреевден започва нарастването на деня. Как е по-известен този български празник?
	Правилен отговор: Мечкинден.
	Вярва се, че Св. Апостол Андрей Първозвани е повелител на дивите животни и се явява пред хората, яхнал мечка, за да прогони зимата и дългите нощи. Това е причината празникът да бъде наричан още „Мечкинден“.
 
	Въпрос: На кой български празник има обичай да се кръщават деца?
	Правилен отговор: Йордановден.
	Според обичая на Йордановден се кръщават децата. Най-вече се спазва от родители, които дълго време не са имали дете или пък такива, които имат не здраво бебе.
 
	Въпрос: Какво се случва на Благовещение, според народните вярвания?
	Правилен отговор: На този ден долитат кукувиците и лястовиците.
	Празникът Благовещение е известен още като Благовест или „Половин Великден“. Народното поверие гласи, че на този ден долитат кукувиците и лястовиците, носейки вест на хората, че пролетта пристига.
 



Историята помни
БРАТСТВОТО
(с продължение)
      Петимата им другари се съвзеха от първоначалния шок – понеже очакваха войниците с пушките да обезвредят светкавично асасина – и нападнаха Ецио с тежките си извити мечове. С почти танцова стъпка той отбягна тромавите им удари – твърде тежките мечове бяха мудни и неповратливи – и извади отровното острие и камата си. Не биваше да губи време, защото Чезаре можеше да се съвземе. С техника, по-пестелива и по-ефективна от обичайното, той парираше мечовете на противниците с камата и ги довършваше с отровното острие. Първите двама паднаха като покосени, а останалите трима решиха да атакуват едновременно. Ецио отстъпи пет бързи крачки назад, насочи камата напред и нагоре и се спусна към най-близкия противник. На една ръка разстояние се плъзна ничком на колене под оръжието на смаяния страж. Отровното острие облиза бедрото на мъжа, а Ецио се гмурна към останалите двама, насочил камата си към сухожилията на прасците им. Те се строполиха с писъци, когато острието му срещна целта си. 
      Чезаре наблюдаваше сцената, онемял от удивление, и когато Ецио се спусна към последните трима войници, той реши да не дочака изхода на схватката. Събра сили, обърна се и побягна. 
      Заобиколен от стражите и в невъзможност да го догони, Ецио го зърна как изчезва. 
      Все пак Ябълката беше у него и той помнеше способностите й – би ли могъл да забрави? Добре бе да я използва, щом сражението приключи, да го преведе през Ватикана по различен маршрут, понеже Чезаре несъмнено се бе погрижил да разположи копоите си по Пасето ди Борджо. 
      По повърхността на Ябълката в кожената торба засия път през високи, покрити с фрески зали и кабинети, към Сикстинската капела и оттам по виещ се на юг коридор, който водеше в катедралата "Свети Петър". Такава сила излъчваше райската частица, че свещениците и монасите във Ватикана извръщаха лица и отбягваха Ецио, а папските стражи не помръдваха от местата си. 
      Ецио се запита кога ли новината за смъртта на папата ще достигне всички етажи на ватиканската йерархия. Щеше да последва хаос и необходимост от силна ръка, която да го овладее, и той се надяваше Чезаре да не успее да се възползва от объркването и да предяви претенции ако не за папския пост – категорично непостижима мисия – то поне за избора на нов глава на Църквата, приятелски настроен към амбициите му. 
      Ецио подмина "Пиета" – изящната нова скулптура на Микеланджело – излезе от базиликата и се смеси с гъмжилото в занемарения стар площад пред източния й вход. 
* * * 

      Когато стигна убежището на асасините на остров Тибър, църковните камбани в целия град започнаха да бият, оповестявайки смъртта на папата. 
      Приятелите му го чакаха. 
      – Родриго е мъртъв – обяви той. 
      – Досетихме се по погребалния звън – отвърна Макиавели. – Чудесна работа! 
      – Умря от ръката на Чезаре. 
      Настана мълчание. След малко Макиавели заговори отново: 
      – Ами Чезаре? 
      – Оцеля, макар папата да се опита да го отрови. 
      – Змията хапе собствената си опашка – обади се Лисицата. 
      – Значи изпълнихме мисията си! – извика Клаудия. 
      – Не – възрази Макиавели. – След като няма кой да го обуздава, Чезаре може отново да надигне глава. Не бива да му позволяваме да обедини останалите си поддръжници. Предстоят ни критични седмици. 
      – С твоя помощ ще го открия – решително каза Ецио. 
      – Николо е прав. Трябва да действаме бързо – намеси се Лисицата. – Чуваш ли как тръбят фанфарите? Свикват силите на Борджиите. 
      – Знаеш ли къде? – попита Бартоломео. 
      – Възможно е да събират войската си на площада пред двореца на Чезаре в Трастевере. 
      – Моите хора ще държат града под око – каза Бартоломео. 
      – Но за да довършим започнатото, ще ни трябва цяла армия. 
      Ецио извади внимателно Ябълката от торбата. Тя засия приглушено. 
      – Имаме нея. Тя се равнява на армия. 
      – Знаеш ли как да я използваш? – попита Макиавели. 
      – Помня достатъчно от времето, когато Леонардо експериментираше с нея във Венеция – отговори Ецио. 
      Вдигна странния предмет, съсредоточи се и се опита да му предаде мислите си. 
      Няколко минути Ябълката не откликна и той се канеше да се откаже, но отначало бавно, а после все по-силно райската частица заблестя ярко, докато ореолът от светлина не ги принуди да закрият очи. 
      – Отдръпнете се! – изрева Бартоломео, а Клаудия ахна стъписано и дори Лисицата отстъпи назад. 
      – Това е наука – успокои ги Макиавели, – но непонятна за нас. – Погледна към Ецио: – Де да беше тук Леонардо! 
      – Щом ни служи, всичко е наред – каза Ецио. 
      – Вижте! – възкликна Лисицата. – Показва ни камбанарията на "Санта Мария" в Трастевере. Сигурно Чезаре е там. 
      – Прав беше – извика Бартоломео. – Но гледай колко войници има! 
      – Тръгвам. Веднага! – възкликна Ецио, когато образите изчезнаха и Ябълката замря. 
      – Идваме с теб. 
      – Не! – вдигна ръка Ецио. – Клаудия, искам да се върнеш в "Разцъфналата роза" и да наредиш на момичетата си да разкрият всичко, което успеят, за плановете на Чезаре. После мобилизирай доброволците ни. Джилберто, разпрати крадците си из целия град. Нека докладват, ако чуят за прегрупиращи се тамплиери. Враговете ни се борят за живота си. Бартоломео, организирай хората си да са готови за незабавни действия. – Обърна се към Макиавели: – Николо, отивай във Ватикана. Конклавът скоро ще се събере да избере нов папа. 
      – Така е. И Чезаре несъмнено ще впрегне цялото си влияние, за да издигне на папския трон кандидат, благосклонен към него, или поне някого, когото може да шантажира. 
      – Но сега кардинал Дела Ровере ще упражни авторитета си, а той, както знаете, е непримирим враг на Борджия. Ако само... 
      – Ще разговарям с кардинал Камерленго. Изборът сигурно ще се проточи дълго. 
      – Трябва да се възползваме в пълна степен от междуцарствието. Благодаря, Николо. 
      – Как ще се справиш сам, Ецио? 
      – Не съм сам – отвърна Ецио и прибра внимателно Ябълката в кожената торба. – Ще я взема с мен. 
      – Стига да можеш да я контролираш – недоверчиво се обади Бартоломео. – Мен ако питаш, това е творение на Велзевуловата работилница. 
      – В погрешни ръце, може би. Но докато е при нас... 
      – Тогава не я изпускай от поглед. 
      Разделиха се, всеки забързан да се залови с поставената му от Ецио задача. Той самият премина на западния бряг на реката и прекоси тичешком краткото разстояние до църквата, която Лисицата бе разпознал във видението, показано им от Ябълката. 
      Сцената се бе променила, но Ецио забеляза стройни отряди в униформите на Борджия да напускат площада, очевидно със стриктни указания. Войниците изглеждаха дисциплинирани мъже, съзнаващи, че провалът подписва смъртната им присъда. 
      Нямаше и следа от Чезаре, но Ецио предполагаше, че още не се е възстановил от погълнатата отрова. Прегрупирането на войските му навярно бе изчерпило и последните му сили и той се бе оттеглил в укрепения си замък недалеч оттук. Ецио тръгна натам. 
      Смеси се с група прислужници с личния герб на Чезаре върху раменете на мантиите си. Бяха твърде възбудени и не биха го забелязали, дори да не използваше Ябълката като шапка-невидимка. Присламчи се към група стражи и се вмъкна през портите на замъка, които се отвориха бързо да ги пропуснат и после със същата бързина се захлопнаха зад гърбовете им. 
      Ецио се прокрадна сред сенките на колонадата в двора и обходи протежението на вътрешната стена, надзъртайки през всеки прозорец без кепенци. Най-сетне забеляза врата с двама стражи пред нея. Озърна се. Дворът изглеждаше пуст. Приближи крадешком, извадил Скритото острие, и се нахвърли върху стражите, преди да разберат какво ги е сполетяло. Единият падна веднага. Другият успя да му нанесе удар, който би срязал лявата му китка, ако щитът не я предпазваше. Докато мъжът се съвземе от удивлението от "магията", Ецио заби острието в гърлото му и той се свлече като чувал на земята. 
      Вратата беше отключена, а пантите й, както Ецио предпазливо установи, бяха добре смазани и той успя да се промъкне безшумно в стаята. 
      Беше просторна и мрачна. Асасинът се притаи зад завесата край вратата, поставена да спира течението, и огледа мъжете край голямата дъбова маса в центъра й. По масата, осветена от два железни свещника, бяха разхвърляни документи. Най-видното място заемаше Чезаре, а личният му лекар Гаспар Торела седеше до него. Лицето на Борджия изглеждаше сиво и той се потеше обилно, втренчил очи в офицерите си. 
      – Трябва да ги откриете до един – каза той и стисна дръжките на стола, опитвайки се да стане. 
      – Те са навсякъде и същевременно никъде – обади се безпомощно един от събеседниците му. 
      – Ще го направите! На всяка цена! 
      – Няма да се справим без вас, господарю. Асасините са се прегрупирали, французите се оттеглиха или побягнаха, а нашите войски са неспособни да им противостоят. Имат шпиони навсякъде и хората ни вече не съумяват да ги обезвреждат. Ецио Аудиторе е спечелил мнозина граждани за каузата си. 
      – Аз съм болен, идиоти! Разчитам на вашата инициативност. – Чезаре въздъхна и се облегна назад. – Едва не ме убиха, но още мога да хапя. 
      – Господарю... 
      – Само ги удържайте за известно време, ако за повече не ви бива. – Чезаре млъкна да си поеме дъх, а доктор Торела зашепна успокоително на пациента си и избърса челото му с памучна кърпа, натопена в оцет или друга киселина с остра миризма. 
      – Скоро – продължи Чезаре, – съвсем скоро Микелето ще пристигне в Рим с войските ми от Романя и от Севера и тогава ще разбием асасините на пух и прах. 
      Ецио пристъпи напред и извади Ябълката. 
      – Заблуждаваш се, Чезаре – каза властно той. 
      Чезаре подскочи в стола с ококорени от страх очи. 
      – Ти! Колко живота имаш, Ецио? Този път обаче ще умреш. Извикайте стражите! Веднага! – изрева той на офицерите си, а лекарят го изведе през вътрешната врата на стаята. 
      Бърз като светкавица, един от офицерите се спусна към входа да вдигне тревога, а другите извадиха пистолетите си и ги насочиха към Ецио, който със същата бързина извади Ябълката от торбата и я протегна напред. Нахлупи качулката на туниката си ниско над очите, за да ги предпази, и се съсредоточи. 
      Ябълката запулсира и засия, а сиянието се превърна в нажежен до бяло лъч, който не излъчваше топлина, но блестеше ярко като слънце. Стаята побеля. 
      – Що за магия? – изкрещя един от офицерите и стреля като обезумял. 
      По случайност куршумът улучи Ябълката, но тя остана непокътната, сякаш замерена с шепа пръст. 
      – Сам Бог закриля този човек! – изрева друг, закрил напусто очи и олюляващ се слепешката към вратата. 
      Светлината засия още по-ярко и офицерите се скупчиха край масата, притиснали лица с длани. 
      – Какво става? 
      – Как е възможно? 
      – Пощади ме, Господи! 
      – Не виждам нищо! 
      Стиснал вглъбено устни, Ецио продължаваше да предава мислите си чрез Ябълката, но дори той не смееше да надникне изпод качулката. Реши, че е време да спре. Заля го вълна от изтощение, а Ябълката, невидима под ореола от светлина, внезапно замря. В стаята не се чуваше нито звук. Ецио свали предпазливо качулката и видя, че почти нищо не е променено. Свещите върху масата разпръскваха невъзмутимо сумрака, сякаш да го уверят, че случилото се е сън. Пламъците не трепваха, понеже нямаше и помен от ветрец. 
      Гоблените по стените бяха напълно избелели и всички офицери лежаха мъртви край масата освен онзи, който бе тръгнал към вратата. Той се беше сгърчил пред нея с ръка, застинала върху резето. Ецио го отмести, за да излезе. 
      Когато го претърколи, надзърна неволно в очите му. Прииска му се да не го беше правил – никога нямаше да забрави гледката. 
      – Почивай в мир – каза Ецио. 
      Побиха го тръпки при мисълта, че отприщи ли се могъществото на Ябълката, тя е способна да контролира човешкото съзнание и да разкрива нечувани възможности и светове. И да причини разруха, каквато въображението не би могло да нарисува.
* * * 
      Конклавът се двоумеше. Въпреки усилията на Дела Ровере да го надхитри, влиянието на Чезаре все още не беше намаляло. Страхът – или собствените интереси – разколебаваха кардиналите. Макиавели предполагаше, че ще изберат приемлив за всички лагери кандидат, чиито дни обаче ще са преброени. Временен папа, докато балансът на силите се проясни. 
      Подготвен от Николо, Ецио остана доволен, след като след цели седмици напразно очакване Клаудия донесе новината на остров Тибър. 
      – Кардиналът на Руан – французин, Жорж д’Амбоа – разкри по... принуда... че Чезаре е свикал среща на тамплиерите в провинцията, извън пределите на Рим. Кардиналът също ще присъства. 
      – Кога? 
      – Тази нощ. 
      – Къде? 
      – Мястото ще се пази в тайна до последната минута. 
      – Тогава ще причакам кардинала пред имението му и ще го проследя, когато тръгне. 
      Макиавели влезе забързано в стаята. 
      – Избрали са нов папа – съобщи той. – Любимият ти френски кардинал, Клаудия, ще уведоми тази нощ Чезаре. Всъщност ще го придружава малка делегация от предани на Борджия кардинали. 
      – Кой е новият папа? – попита Ецио. 
      Макиавели се усмихна. 
      – Оказах се прав – кардинал Пиколомини. Не е възрастен, на шейсет и четири е, но е с разклатено здраве. Ще приеме името Пий III. 
      – Кого подкрепя? 
      – Още не знаем, но всички чуждестранни посланици настояха Чезаре да напусне Рим по време на избора. Дела Ровере е разгневен, но той умее да чака. 
      Остатъкът от деня Ецио прекара с Бартоломео. Обмислиха стратегията си и подготвиха отряд от доброволци и condottieri за евентуалното сражение с Чезаре. 
      – Добре, че не уби Чезаре в замъка му – каза Бартоломео. – Сега ще събере поддръжниците си и ще успеем да елиминираме повечето на едно място. – Той погледна Ецио. – Бива си те, приятелю. Сякаш си го планирал предварително. 
      Ецио се усмихна и се прибра в стаичката си, където си закачи пистолета и пъхна двойното острие в канията на колана си. 
      Ецио сформира авангард от малка група подбрани мъже, а останалите ги последваха на известно разстояние. Когато в късния следобед кардиналът на Руан препусна с колегите си и с антуража им, Ецио и конниците му поеха на безопасна дистанция след тях. Не след дълго кардиналът спря пред обширно имение, разположено зад укрепени стени край бреговете на езерото Брачано. 
      Ецио се изкатери по стените и проследи кардиналската делегация към голямата зала, смесвайки се със стотината офицери на Борджия. Присъстваха мнозина от чуждестранни земи. Макар да не разпозна откъде са, Ецио знаеше, че са членове на Тамплиерския орден. Чезаре, вече напълно възстановен, стоеше пред подиум в центъра на претъпканата зала. По стените горяха факли и хвърляха скокливи сенки, придавайки на множеството вид по-скоро на вещерско сборище, отколкото на военен съвет. 
      Отвън се трупаха войници на Борджия, чиято многочисленост изненада Ецио, който не бе забравил забележката на Чезаре, че очаква Микелето да доведе подкрепления от италианските провинции. Разтревожи се, че дори с хората на Бартоломео и със собствените си доброволци, разположени на няколкостотин метра от имението, няма да успее да сломи поддръжниците на Борджия. Ала беше твърде късно. 
      Проследи как тълпата в залата се разделя, за да разчисти пътя на кардиналите към подиума. 
      – Подкрепете ме и Рим отново ще бъде наш! – заяви Чезаре, когато кардиналът на Руан се появи с колегите си. Чезаре ги забеляза и замълча. – Какви са новините от Конклава? – попита той. 
      Кардиналът на Руан се поколеба. 
      – И добри, и лоши – отвърна той. 
      – Говори! 
      – Избрахме Пиколомини. 
      Чезаре размисли. 
      – Е, поне не е рибарският син Дела Ровере! – После се обърна гневно към кардинала: – Но не е човекът, когото исках. Исках марионетка. Пиколомини е с единия крак в гроба, но е способен да ме притисне до стената. Платих щедро за постовете ви. Така ли ми се отблагодарявате?! 
      – Дела Ровере е могъщ противник. – Кардиналът се поколеба отново. – И Рим се е променил. Парите на Борджия са осквернени. 
      Чезаре го изгледа студено. 
      – Ще съжалявате за това решение – отсече с леден глас. 
      Кардиналът сведе глава и понечи да си върви, но в този момент зърна Ецио, който се бе придвижил напред, за да вижда по-ясно. 
      – Асасинът! – изкрещя той. – Сестра му ме разпитваше. От нея е разбрал. Бягайте! Ще ни избие до крак! 
      Кардиналите си плюха на петите сред настъпилата суматоха. Ецио ги последва и щом се измъкна навън, стреля с пистолета си. Авангардът пред външните стени чу сигнала и на свой ред извести с гърмежи Бартоломео да атакува. Воините му пристигнаха точно когато вдигнаха портите да пропуснат побягналите кардинали. Защитниците не устояха на напора на авангарда, който ги задържа отворени. Начело на главната асасинска сила Бартоломео нахлу в имението, размахал Бианка с боен вик. Ецио изстреля втория куршум в корема на стража на Борджия, който го бе нападнал, въртейки зловещ боздуган. Не му остана обаче време да зареди отново. Във всеки случай двойното острие бе съвършеното оръжие за близък бой. Ецио се прикри в ниша в стената и с опитна ръка смени пистолета с камата. После се втурна в залата, търсейки с поглед Чезаре. 
      Битката в имението и зад стените му беше кратка и кървава. Отрядите на Борджия и тамплиерите не бяха подготвени за толкова яростна атака и бяха заловени в капан между стените. Биха се ожесточено и мнозина асасински воини и доброволци паднаха мъртви на бойното поле. Ала асасините имаха съществено предимство – вече бяха на коне и посичаха поддръжниците на Борджия, преди да успеят да яхнат жребците си. 
      Късно през нощта прахолякът от сражението най-сетне се слегна. Ецио кървеше, ранен в гърдите и в ръката. Бе размахвал тъй яростно двойното острие, че то сряза ръкавицата му и се заби дълбоко в дланта му. Около него се валяха купчина тела, навярно половината от струпалите се в залата хора, които не бяха успели да побегнат и да препуснат на север в мрака. 
Оливър Боудън



