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Приоритети

В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАСГБ
 
	На 08.05.2019 г. в ПС „Поп Харитон“, гр. Дряново се проведе редовно заседание на Управителния съвет (УС) на Национална асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ). То бе последното в рамките на изтичащия мандат 2014 г. – 2019 г. 
 
	В заседанието взеха участие председателят Величка Драганова и членовете на УС: Тодор Радев, Димитър Станев и Стойко Карамфилов. По уважителни причини отсъства членът на УС Соня Захариева. Председателят на Контролния съвет (КС) на НАСГБ Маринка Маринова участва със съвещателен глас, съгласно чл.30 от Устава на НАСГБ. 
 
	УС прие протокола от миналото заседание на 26.02.2019 г.	
 
	УС на НАСГБ утвърди 2 нови сляпо-глухи членове в ТО Благоевград.  
 
	Поради избор на нов председател на ТО Дулово – Красимира Георгиева от Силистра на отчетно-изборното събрание на ТО на 26.03.2019 г., на основание чл.26, т.19 от Устава, УС закри ТО Дулово и учреди нова ТО Силистра, към която преминават всички 12 членове на бившата ТО Дулово. 
 
	
Светлозар Парапанов



 ОБЩО ОТЧЕТНО–ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА НАСГБ
 
	Съгласно решения на УС на НАСГБ от заседанието му на 26.02.2019 г., бяха уточнени детайлите по редовното Общо отчетно-изборно събрание за периода 2019 г. – 2024 г. По решение на УС на НАСГБ, датата за свикване на Общото отчетно-изборно събрание, бе 09.05.2019 г., от 14:00 ч., в ПС „Поп Харитон“, гр. Дряново.  
	За Общото отчетно-изборно събрание бяха определени 24 пълномощника, от които присъстваха 22 представители на членовете от организационните структури на НАСГБ. През м. март тази година се проведоха отчетно-изборните събрания по териториалните организации, които към настоящия момент са 21. 
	Някои ръководства по места се смениха изцяло, което промени и състава на пълномощниците на Общото събрание на НАСГБ. По-голяма част от тях бяха преизбрани, но има и нови, което наложи всеки пълномощник да се представи лично. 
	На аудиторията беше представена мултимедийна презентация на сградата на ул. „Преспа“ № 6 и текущия й ремонт. Коментарите на присъстващите бяха повече от прекрасни, тъй като в скоро време НАСГБ ще се сдобие със сграда и ремонтирани помещения, позволяваща нормалното й функциониране. Членовете й ще могат да получават пълноценно социалните услуги, от които се нуждаят. 
	Точките от дневния ред, отнасящи се до отчети за 2018 г. и планиране за 2019 г., се приеха с почти пълно болшинство. По точка седма от дневния ред на изборното събрание се избраха централни органи на НАСГБ за периода 2019 г. – 2024 г. За председател на НАСГБ, който е и председател на УС на НАСГБ, беше издигната кандидатурата на Величка Драганова, която беше преизбрана с пълно единодушие. За членове на УС на НАСГБ бяха издигнати 7 кандидатури, от които се избраха само 4 души и 1 резервен член на УС, както повелява устава на организацията. Избора на КС на НАСГБ също беше удостоен с болшинство. За председател на КС на НАСГБ, беше издигната кандидатурата на Анелия Джигнарова от ТО Русе, която беше избрана с почти пълно единодушие. 
	Обсъдиха се доста въпроси, касаещи настоящето и бъдещето на НАСГБ, като организация на и за лица със сляпо-глухота. 
	В края на събранието г-жа Драганова, благодари за оказаното й доверие, което я мотивира да работи още по-усърдно, като пожела на всички присъстващи, здраве и успех в начинанията.
	Веднага след приключване на Общото отчетно-изборно събрание за периода 2019 г. – 2024 г., новоизбраните членове на централните органи на НАСГБ заедно с председателя се оттеглиха за първо съвместно заседание.
 
Светлозар Парапанов
 



Делници и празници

ДЕНЯТ НА ВЪЗКРЕСЕНИЕТО
 
	28 април 2019 г. е светъл ден за православните християни – Денят на Христовото Възкресение. Ден, в който вярващите ще поемат към храма Господен, за да отдадат почит на Спасителя. И в продължение на 40 дни ще се поздравяваме не с обичайното "Добър ден", а с "Христос Воскресе".
	На третия ден на Великден, шуменските сляпо-глухи се събраха в читалище "Напредък", за да отбележат този голям християнски празник. Председателят на организацията Янко Стайков поздрави присъстващите.
	Дадена бе думата на сътрудника Върбина Станкова. Тя припомни на всички за красивите пролетни празници Лазаровден, Цветница и Великден.
	Присъстващите носеха боядисани яйца, които грееха като слънца в най-различни краски. Проведе се конкурс "Най-красиво нашарено яйце" и "Яйце-бияч". Журито, в лицето на читалищните отговорници Розалина Стефанова и Красимира Жикова, беше доста затруднено. На първо място се класира Янко Стайков, второ място зае Саид Якуб със сребърното яйце и на трето място – Мемду Тефик със златистото яйце. С яйце-бияч се класира Мария Иванова. Всички отличили се получиха награди.
	Премина се към честване рождените дни на 6 човека за първото четиримесечие – Йорданка, Еленка, Саид, Емил, Янка и Айшегюл. Те получиха поздравления и красиви подаръци и почерпиха присъстващите.
	Седмица преди Великден, сляпо-глухите получиха за празника пакети с перилни препарати от дарител. 
	Тържеството продължи с песни, танци и веселие.
 
Върбина Станкова



Силуети
ХРИСТО Г. ДАНОВ ИЛИ ЧОВЕКЪТ,
 КОЙТО ДАРИ КНИГАТА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД
 
	Тази история започва на 27 август 1828 г. Мястото е сред средищата на българското Възраждане – подбалканското градче Клисура. Там е роден човекът, който „дава“ книгата на българския народ – Христо Груев Данов. Подобно на мнозина други, той е сред достойните и заслужили българи, за които не знаем достатъчно.
	Още като ученик бъдещият книжовник има щастието да черпи знания и опит от двама бележити будители в Копривщица – Йоаким Груев и Найден Геров. След завършване на образованието си, Данов учителства в продължение на 9 години, от 1849 г. до 1858 г. Именно по това време той осъзнава нуждата от масово разпространение на книги и учебници за всенародна просвета във всички населени с българи части на Османската империя.
	Следващите години от живота му са посветени на инициативата за просвещение чрез популяризиране на книгата. Тази идея намира своята реализация през 1862 г., когато създадената 5 години по-рано в Пловдив „Дружествена книговезница“ се превръща в „Книгоиздателство Христо Данов и с-ие“. През следващите години издателството се разраства, отваряйки клонове първо в Русе и Велес (1867 г.), а после в София и Лом (1880 г.).
	Сред заслугите на просветителския, светски и новаторски дух на будителя се нареждат създаването на Първото неделно училище в България, което отваря врати в Стрелча през 1850 г., първите български стенни географски карти, първият общонационален вестник „Марица”, който е най-авторитетният вестник в България след Освобождението. И това не е единственият принос на Христо Г. Данов към националната култура и просвета. Той ни завещава първите търговски каталози на книги, наречени от него „расписи“, издавани в продължение на 8 години в Дановия календар „Летоструй“.
	След смъртта на издателя, делото му е продължено от неговите синове до 1947 г., когато е ликвидирано, а през 1960 г. подновява своята дейност, макар и вече национализирано. Дружеството има широк асортимент българска и чуждестранна литература, учебници, карти, списания и вестници. Броят им до одържавяването достига 1000, а след това заглавията стават общо 2400.
	Освен издателска, то развива и широка книгоразпространителна дейност най-вече в македонския край – Щип, Велес, Солун, Скопие, Куманово, Охрид, Ресен, Сер, Дойран, Струмица, Неврокоп и др. Печатарството се извършва основно във Виена, където през 1874 г. е отворена българска печатница, преместена в Пловдив след Освобождението с помощта на княз Черкаски и временното руско управление.
	Бащата на книгоиздаването в България участва активно и в обществения и политическия живот на страната. Той е народен представител в областното събрание на Източна Румелия, а впоследствие и кмет на Пловдив (1897 – 1899).
	Любопитен факт е, че като градоначалник Данов се отказва от заплатата си, а най-големите му заслуги са залесяването на две от тепетата на града и създаването на първия модерен градоустройствен план, изработен от чешкия архитект Йосиф Шнитер. Именно Шнитер построява и камбанарията на гроба на Христо Данов в църквата „Света Богородица“ след смъртта му на 11 декември 1911 г.
	Признателността на българите към живота и личността на духовния просветител намира израз в именуването с „Христо Г. Данов“ на улици, училища и читалища. Ежегодно от 1999 г. насам Министерството на културата присъжда национална награда на негово име за „принос към книжовната култура“. Церемонията се провежда в къщата музей на възрожденеца в стария Пловдив, чиито каменни основи се вплитат в скалите по внушителен начин, а експозицията в нея предлага оригинали от кабинета и книжарницата на книгоиздателя.
	Въпреки огромното значение и принос на дейността на Данов за „събуждането“ на българския народ, за мнозина днес името му остава встрани.
	А ето и един цитат от Христо Г. Данов, актуален и днес:
	„Но превзети от различни страсти, ядем се като риби един друг. Всякой се обладал от най-горна степен самолюбие, всякой работи само за себе си, а за другиго не ще и да знае: гражданинът не промишлява за селянина, а селянинът нехае за гражданина; ученият не поучава простия, а простият не взема от учения; богатият не помага на сиромаха, но и сиромахът не приближава до богатия. И така на една страна владее охола и надутост, а на друга – лудо нехайство, па – и двамата в ямата! Тук никой и не помишлява, че всички ние сме едно тяло, че интересите ни са общи и че всички еднакво трябва да се стараем за общото ни подобрение както нравствено, тъй и веществено, ако искаме да бъдем и частно всякой за себе добре. Но всякой ударил по своему и само за себе, па где пукнало, да пукнало. Според това чудно ли е, гдето всички наши общи работи у всяко място вървят тъй наопаки?“.
Източник: www.bulgarianhistory.org 
 



Култура
ХИМН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА
 
	Първите български химни, прославящи науката и образованието, са написани в град Елена още в средата на 19 век. Първият е на просветителя и книжовника Стоян Робовски и носи заглавието „Български звезди от Солун“. Вторият е на Иван Момчилов, основател на класното училище в Елена, наречено впоследствие от един от възпитаниците си – Петко Славейков, „даскалоливница“. Има още два химна: на Йордан Ненов, отново учител в това училище и на Иван Кършовски – възпитаник на училището.
	Петият, най-успешният и всенародно признат химн "Върви, народе възродени", също принадлежи на потомствен еленчанин, възпитаник на еленското класно училище и син на един от неговите най-видни преподаватели Никола Михайловски. На 15 май 1892 г. преподавателят по френски език в Русенската мъжка гимназия Стоян Михайловски написва възторженото стихотворение „Химнъ на Св. св. Кирилъ и Методи“ с първи стих „Върви, народе възродени…“.
	Девет години по-късно, през 1901 г., на преподавателя по музика в ловешкото училище Панайот Пипков е възложено да напише нова песен, която учениците да изпеят на наближаващия църковен празник на Кирил и Методий на 11 май. Той все не намира подходящ текст и постоянно отлага. На 9 май Пипков забелязва, че едно от момчетата съсредоточено чете стихотворение в неговия час, взема книжката му и се зачита. Преди да стигне половината от стихотворението, в главата му вече се ражда музиката за поръчаната ученическа песен. Взема тебешира и започва да записва нотите върху дъската. За 15 минути съчинява мелодията, а до края на часа учениците му я разучават и запяват. На училищния празник я запява цялото училище.
	На 11 май 1901 г. песента „Върви, народе възродени“ е изпълнена за пръв път в Ловеч като празничен химн за възхвала на делото на Кирил и Методий и на българската просвета. През 1902 г. за Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост песента се подема и запява от всички училища в страната.
	След идването на тоталитарната власт върху песента са нанесени задължителните идеологически промени. Сменени са някои редове, премахнати са куплети, в които се споменава за Бога и апостолите. Цели куплети са напълно премахнати от читанките.
	Едва през 90-те години на 20 век, след демократичните промени в страната, е възстановен оригиналният текст. Но по традиция по ученическите празници продължават да се изпълняват първите 6 куплета от общо 14-те на стихотворението.
	"Върви, народе възродени" си остава най-възторженият и любим на българите химн, с който всички ние посрещаме нашия светъл празник.
	А ето и оригиналния текст на стихотворението „Св. св. Кирил и Методий".
Върви, народе възродени,
към светла бъднина върви,
с книжовността, таз сила нова,
съдбините си ти поднови!
Върви към мощната Просвета!
В световните борби върви,
от длъжност неизменно воден -
и Бог ще те благослови!
Напред! Науката е слънце,
което във душите грей!
Напред! Народността не пада
там, дето знаньето живей!
Безвестен беше ти, безславен!...
О, влез в Историята веч,
духовно покори страните,
които завладя със меч!..."
Тъй солунските двама братя
насърчаваха дедите ни...
О, минало незабравимо,
о, пресвещени старини!
България остана вярна
на достославний тоз завет –
в тържествуванье и в страданье
извърши подвизи безчет...
Да, родината ни години
пресветли преживя, в беда
неописуема изпадна,
но върши дългът се всегда!
Бе време, писмеността наша
кога обходи целий мир;
за все световната просвета
тя бе неизчерпаем вир;
бе и тъжовно робско време...
Тогаз Балканский храбър син
навеждаше лице под гнета
на отоманский властелин...
Но винаги духът народен;
подпорка търсеше у вас,
о, мъдреци!... През десет века
все жив остана ваший глас!
О, вий, които цяло племе
извлякохте из мъртвина,
народен гений възкресихте -
заспал в глубока тъмнина;
подвижници за права вярна,
сеятели на правда, мир,
апостоли високославни,
звезди върху Славянски мир,
бъдете преблагословени,
о вий, Методий и Кирил,
отци на българското знанье,
творци на наший говор мил!
Нека името ви да живее
във всенародната любов,
речта ви мощна нек се помни
в Славянството во век веков!
Източник: www.wikipedia.org



Щрихи от родината 
СКУМСАЛЕ – ЕНЕРГИЙНОТО СВЕТИЛИЩЕ КРАЙ СТРЕЛЧА
	Мегалитният комплекс Скумсале е един от най-големите по площ на територията на България. Характеризира се с множество разнообразни скални обекти с култово предназначение.
	От особен интерес е конфигурацията от мегалити в северната му част, където на голяма поляна, заобиколена от всички страни с високи скали са разположени тронове, улеи, жертвеници и други скално-изсечени елементи и конфигурации.
	Според издателя на окултна литература Мария Арабаджиева, Скумсале е конструкция от специални съоръжения от камъни, които повтарят едно към едно Дървото на живота в Кабала. И все едно е ползвано за обучение на Големите аркани.
	Големите аркани са наименувани на 11-те сефирота в Дървото на живота и олицетворяват сферата, върху която искате да медитирате или да издигнете във вашия Аз.
	Това е място с изключително силна енергия, най-вероятно то е било създадено от предшествениците на траките, пеласгите, казва Мария Арабаджиева, която е направила своите изводи на базата на изучаването на множество старинни книги, разкриващи историята на човечеството. Подобни места има в Пирин, Рила, Странджа и Родопите.
	Пеласгите са имали руническа писменост, такъв надпис е намерен край Ситово. 
	Съществува изследване от 2009 г. на френски учени и те изследвайки албанците, стигат до извода, че те не са илирийци, а най-чисти наследници на древните пеласги.
	Пеласгите са палеобалкански племена, най-старите жители на Южните Балкани, които според древногръцките автори са народът, обитавал и териториите на Древна Гърция преди елините. Пеласгите се споменават за първи път в „Илиада“, където са представени като съюзници на Троя, изброени между тракийски племена. Херодот и Тукидид разказват, че през 5 век пр.н.е. все още има пеласгийско говорещи анклави сред елинското население. Херодот споделя мнението си, че елините са заели от пеласгите повечето от боговете си и дава пример за почитането на итифалическия Хермес.
	Мегалитният комплекс Скумсале е комплексен паметник, разположен над Стрелча на билото на водоразделен рид, ориентиран в посока север-юг, с наклон в южна посока и с внушителни размери – дължина 1300 м и широчина 600 м. Светилището е съставено от няколко последователни, изолирани скални групи (мегалитни масиви и скали), които се издигат и доминират околния терен. Всяка мегалитна група е “приобщена” и свързана в археологически обект по различен начин с предходната посредством скални арки, скално-изсечени тронове (престоли), скални платформи, мегалитни съоръжения с яйцевидна форма и др. Концентрацията на скално-изсечени и вторично оформени елементи в скалите е впечатляваща.
	Северната част на светилището е оформена около поляна с площ около 25 декара. Около мегалитната формация, която се намира от северната страна на рида са разположени по-малки формации от мегалити. Тя е заобиколена от ров във формата на полумесец, който е с изкуствен произход. В източната част на масива доминира скален “трон”, ориентиран на североизток, а на върха му се наблюдава загладена изкуствено скална площадка, ориентирана на юг.
	Учените предполагат, че мегалитните светилища от местностите Скумсале, Качулата и Кулата, както и все още неизследваните светилища Исара, Турчинов камък и Студен кладенец край град Стрелча са тясно свързани. Според доц. Алексей Гоцев обектите са събрани на изключително малка площ със голяма концентрация. Той предполага, че скалните образувания имат нещо общо с небесни явления, затова с екипа му са привлекли към проучванията археоастронома д-р Алексей Стоев. Интересен факт е например, че в местността Качулата обектите са така организирани, че точно на 22 юни – деня на лятното слънцестоене, през един от процепите да се вижда изгревът на слънцето.
		
Статията е публикувана по предложение на Ангелина Кръстева.
	
Източник: www.7kefa.com
 


Хоризонти 
КАМЪНИ, КОИТО РАСТАТ И СЕ РАЗМНОЖАВАТ
 
	Удивителни камъни, които растат и се размножават могат да бъдат намерени далече в централната и в южната част на Румъния. Местните жители ги наричат трованти. Те имат заоблена или обтекаема форма. След дъжд с тях се случват невероятни събития: растат като гъби, увеличавайки своя размер.
	Например, малък тровант, който тежи само няколко грама, може да достигне гигантски размери и да тежи повече от един тон. Колкото по-голям е камъкът, толкова по-бавно расте.
	Основният компонент на камъните трованти е пясъчникът. В тяхната вътрешна структура те изглеждат необичайно: ако разчупите камъка на две, на среза, който изглежда като дърво, можете да видите няколко т.нар. възрастови пръстени, центрирани около малка твърда сърцевина.
	Независимо от това геолозите не бързат да поставят тровантите в категорията на явления, които са необясними за науката, въпреки изненадващия им произход. Учените стигат до извода, че растящите камъни са необичайни, но тяхната природа може лесно да бъде обяснена. Геолозите са убедени, че тровантите са само резултат от дългите процеси на циментиране на пясък, които се случват в продължение на милиони години в земните недра. И с помощта на силна сеизмична дейност тези образувания се оказват на повърхността.
	Учените са намерили и обяснение за растежа на тровантите: камъните се увеличават по размер поради високото съдържание на различни минерални соли под повърхността им. Когато тя се намокри, тези химични съединения започват да се разширяват и да оказват натиск върху пясъка, което кара камъка да расте.
	Но тровантите имат една особеност, която геолозите не могат да обяснят. „Живите” камъни, освен, че растат са способни и да се размножават. Това се случва по следния начин: след като повърхността на камъка се намокри на него се появява лека подутина. С течение на времето тя расте и когато теглото на новия камък стане достатъчно голямо, то се отделя от камъка-майка.
	Структурата на новопоявилите се трованти е същата като на другите по-стари камъни. Вътре има ядро, което е основната загадка за учените. Ако растежът може по някакъв начин да бъде обяснен от научна гледна точка, тогава процесът на разделяне на каменното ядро се противопоставя на логиката. По принцип процесът на възпроизвеждане на тровантите напомня вегетативно размножаване чрез пъпкуване, поради което някои експерти сериозно са се замислили над въпроса дали тровантите не са неизвестна неорганична форма на живот.
	Местните хора са били наясно с необичайните свойства на тези „живи” камъни повече от сто години, но не им обръщали особено внимание. Използвали ги като строителни материали. Трованти често могат да се срещнат и на румънските гробища – те се поставят като надгробни плочи поради необичайния им вид. 
 	Има още една уникална способност на тровантите. Подобно на прочутите скитащи камъни от Калифорнийския резерват в Долината на Смъртта, те понякога се преместват от място на място.
	Днес тровантите са едно от онези интересни места в Румъния, които привличат туристи от цял свят. На свой ред находчивите румънци правят сувенири и декорации от малки трованти и затова всеки, който желае има възможност да вземе частица от това каменно чудо за спомен. Много собственици на тези сувенирни твърдят, че когато се намокрят, камъните започват да растат, а понякога произволно се движат из дома им, което създава доста зловещо впечатление.
	Най-голямото местообитание от растящи камъни се среща в румънския окръг Вълча. На неговата територия има трованти с различни форми, размери и цветове. Поради големия интерес на туристите през 2006 г. властите в село Костешти създали единствения открит музей в Румъния. Неговата площ е 1,1 хектара. Експозицията е събрала най-необичайни по вид растящи камъни от различни места.
 
Източник: www.iskamdaznam.com
 


Любопитни факти
 
ДЕСЕТ ЛЮБОПИТНИ ФАКТА ЗА КИРИЛИЦАТА
	Българската писменост е онова ценно богатство, което ни свързва пряко със средновековната българска държава. Показателно за нейното значение за нас като народ е фактът, че предците ни са започнали да отбелязват Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост преди повече от 2 столетия. Свидетелства за честването му са открити в арменска летопис, където се споменава за такова още през 1813 година в Шумен.
	Наивно е да сравняваме периоди и събития от българската история едни с други, опитвайки се да определим кой е по-значим за развитието на страната ни. Гордеейки се с духовната и просветна революция сред българското население в Османската империя по време на Възраждането обаче, трябва да търсим основата на тези достижения още в IX век. Тогава Кирил и Методий създават глаголицата, а част от техните ученици, които са прокудени от земите на Великоморавия, получават в България държавна закрила от княз Борис I, за да продължат делото на светите братя. Веднага след приема на Климент, Наум и Ангеларий през 885 г. просветителите започват активна дейност за обучаването на нови книжовници.
	Климент елиминира недостатъците от глаголицата и създава кирилицата. По-късно в своето житие той ще отбележи:
	"Изобретил и други форми на буквите за по-голяма яснота от ония, които изнамерил мъдрият Кирил."
	Кирилицата е национално богатство. Тя е символ на идентичността ни. Създадените от Климент букви са доказателството за далновидността на българските държавници княз Борис I и цар Симеон Велики, които съзнават, че развитието на духовната сила у един народ е не по-малко важно от военната мощ на една държава, що се отнася до политическия, стопански и културен прогрес.
	Кирилицата е азбука, която превръща България в пионер, а българският език в основа на всички славянски езици. И на последно място, но не по важност – азбуката, без която по време на византийското духовно и османското политическо иго, българският народ най-вероятно е щял да бъде асимилиран.
	А ето и 10 любопитни факта за кирилицата:
	1. В оригиналния вариант на кирилицата, съставен от св. Климент Охридски, има 44 букви за 44-те звука, за разлика от сегашната българска азбука с 30 букви.
	2. Най-ранният открит надпис по нашите земи, изписан с кирилица, е от 931 година e е в пещерен манастир близо до с. Крепча в България.
 
	3. Наименованието „кирилица“ е регистрирано през 1563 г. в превода на Новия завет на хърватски.
 
	4. Днес кирилицата се ползва от около 300 милиона души в цял свят. Освен в България, азбуката е официална в Беларус, Босна и Херцеговина, Киргизстан, Македония, Монголия, Черна гора, Русия, Сърбия, Таджикистан, Украйна, а до 2018 г. и в Казахстан, а преди десетилетия азбуката се е ползвала и в Туркменистан, Узбекистан, Азербайджан и др.
 
	5. През 2007 година кирилицата става едва третата официална азбука на Европейския съюз след латиницата и гръцката азбука.
 
	6. Анализирайки стореното от княз Борис I и българската държава, френският лингвист Роже Бернар обобщава: „Спасявайки делото на Св.св. Кирил и Методий, България е заслужила признателността и уважението не само на славянските народи, но и на света. И това ще бъде така, докато човечеството влага истинско съдържание в думите напредък, култура и човечност…“ 
	7. До края на 70-те години на ХIХ век кирилицата се е ползвала и в Румъния.
	8. В продължение на няколко години, Хитлер многократно осъществява натиск върху българските държавници за отмяна на кирилицата и приемане на латиницата като официална азбука.
	9. Според някои изследователи е по-правилно новата азбука да се нарича „климентица“, поради факта, че Климент по-скоро създава опростен глаголически шрифт, а св. Кирил създава цяла азбука.
	10. И макар да не е научен факт, а по-скоро констатация – по света кирилицата неправилно е позната като „руската азбука“ – несправедливост, дължаща се вероятно на прозаичната причина, че руският народ е най-многобройният, използващ я.
Източник: www.bulgarianhistory.org
 


Полезна информация

КАКВО ДА ОЧАКВАТЕ ПРИ ПЪРВОТО НОСЕНЕ НА СЛУХОВИ АПАРАТИ?
	Слуховата загуба може да се развие постепенно и да остане незабелязана за дълъг период. С течение на времето мозъкът ни бавно свиква със звученето на света около нас, дори ако не го чуваме, както хората с нормален слух. Когато знаете какви промени да очаквате, след като сложите слуховите си апарати за първи път, ще Ви бъде по-лесно да свикнете с тях и с различния начин, по който чувате звуците.
	Съвсем нормално е първоначално да изпитвате притеснение. Но не трябва да се страхувате! 
	Необходима е практика и търпение, за да се приспособите към слуховия апарат и „новия слух”. Първият ден, в който ще излезете от кабинета на Вашия слухопротезист, заобикалящата среда може да Ви се стори много шумна, а звуците – прекалено силни. Това е съвсем нормално. Необходимо Ви е малко време и ще се приспособите. Също така, когато започнете да носите слухови апарати очаквайте гласът Ви да звучи странно. Слуховите апарати работят чрез усилване на звуците, което включва и Вашия собствен глас. Това се дължи на факта, че някои модели частично запушват ушния канал и поради тази причина гласът има различно звучене. Повечето хора, носещи слухови апарати, първоначално забелязват този ефект, но след това бързо се приспособяват към него.
	През първите няколко дни не е препоръчително да носите слуховите апарати постоянно, но е задължително да ги ползвате всеки ден за поне 4 часа, за да изградите толерантност спрямо новите звуци, както и към самия слухов апарат. Хората, носещи редовно слуховите си апарати, по-успешно помагат на мозъка да си припомни всички забравени звуци. Това е от съществено значение за приспособяването както на сетивата, така и на ушите. Рядкото използване на апаратите е основна пречка за адаптацията и няма да Ви позволи да постигнете пълните ползи от тях. Мозъкът се нуждае от значително и постоянно излагане на звуци, за да се научи как да ги възприема отново. Помислете какво се случва, когато правите упражнения след като дълго време не сте били активни? Подобно на мускулите и ушите трябва да се адаптират към работата, която е необходимо да извършват. С практика и търпение трудностите и раздразнението ще изчезнат, веднага щом мозъкът Ви се научи да ги възприема и обработва по нормален начин.
	Първоначално слуховите апарати може да са леко неудобни, но това е нормално, освен ако не изпитвате болка, висока чувствителност или кървене. Тогава незабавно трябва да свалите апаратите и да посетите Вашия слухопротезист, за да се направят необходимите корекции. Необходимо е да посетите няколко пъти Вашия слухопротезист през периода на адаптация, за да бъдат извършени по-прецизни настройки. Днешните слухови апарати могат да бъдат фино настроени, за да отговорят на Вашите нужди и да се уверите, че чувате максимално добре. Също така можете да го посещавате по всяко време при възникване на проблем или затруднения с поддръжката. Освен това технологиите непрекъснато се подобряват и ще имате възможността да се възползвате от последните нововъведения.
	В дългосрочен план трябва да имате предвид, че е необходимо да поддържате слуховите си апарати, за да функционират безупречно. Ежедневното почистване с мека кърпа, премахването на ушната кал, използването на комплект за сушене през нощта и смяната на батериите са задачи, които лесно се изпълняват и подпомагат за удължаването на живота на апаратите.
	Но запомнете, че слуховите апарати не са панацея, а инструмент, който Ви помага да чувате по-добре. Не съществува перфектен заместител на нормално функциониращия слух. Възможно е да изпитвате затруднения в някои среди, но имайте предвид, че дори и хората с много добър слух се затрудняват в някои ситуации.
	Най-общо казано:
	• Ще се възобнови способността Ви да чувате и разбирате какво говорят околните
	• Значително ще се подобрят чуването и комуникацията в тиха среда
	• Чуването в шумна среда също ще бъде подобрено
	• Трябва да се приспособите към собствения си глас, без да звучи дразнещо
	• Интензивността и качеството на звуците трябва да са по-остри и по-ясни, без да бъдат дразнещи и болезнено силни
	• Носенето на слухови апарати и на двете уши ще подобри способността да чувате, да определяте от къде идват звуците и по-лесно да възприемате речта в шумна среда. Мозъкът е предназначен да използва и двете уши, а не само едно. Ако имате загуба на слуха на двете уши, задължително трябва да използвате два слухови апарата.
	Слуховите апарати подобряват качеството на живота и позволяват да се върнете към дейностите, които обичате. С малко познания за това какво да очаквате, можете да направите привикването към тях възможно най-гладко и без стрес за Вас и близките Ви.
 
Източник: www.fonio.bg



Технологии

ТЕХНОЛОГИЧНА ФИРМА СЪЗДАДЕ 
KINDLE ЗА НЕЗРЯЩИ И СЛЯПО-ГЛУХИ
 
	Британска компания планира да пусне на пазара Брайлов електронен четец за слепите и сляпо-глухите хора тази година. Устройството би трябвало значително да подобри тяхното преживяване при четене на книги и да ги спаси от обемистите печатни издания.
	Откакто е разработена от Луи Брайл през 19 век, азбуката на слепите – с изпъкналите точки – е донесла радостта от четенето на милиони слепи и частично незрящи хора. Но в своята печатна форма този вид шрифт не е много удобен. Книгите са големи, дебели и тежки.
	Bristol Braille Technology се надява да промени това. Нейният модел Canute 360 се определя като „Kindle за незрящите и сляпо-глухите“. За него фирмата твърди, че е „първият многоредов Брайлов е-четец в света, показващ девет реда текст наведнъж, или около една трета от страница с обикновен печат”.
	“Това означава, че трябва да натискате бутона напред на всеки 360 знака, а не на всеки 20”, пояснява пред Ройтерс Стефани Сържант, чиято компания Vision Through Sound осигурява обучение за незрящи хора и работи с Bristol Braille.
	„Опресняването става ред по ред, започвайки отгоре. Въпреки че отнема известно време за обновяване на всички редове, можете да започнете да четете почти веднага след като натиснете клавиша за продължение напред“, допълва Сържант.
	Всеки текст, който някога някъде е бил преведен на брайлов формат, може да бъде изтеглен на Canute. Това означава, че има доволно много материал за четене за незрящите и сляпо-глухите.
	През последните години делът на слепите, които могат да четат брайлова азбука, е доста намалял. Това се обяснява отчасти с напредъка на технологиите за аудио-записи. Но в Bristol Braille вярват, че четенето може значително да повиши нивото на грамотност и знанията по математика сред слепите и сляпо-глухите. Окончателният Canute би трябвало да види бял свят към края на тази година.
 
Източник: www.technews.bg
 


НОВО ПРИЛОЖЕНИЕ ПОМАГА НА 
НЕЗРЯЩИТЕ ДА ВИЖДАТ ЗВЕЗДИТЕ
 
	Приложение, разработено от студенти в Университета в Куинсланд, помага на хората с увредено зрение да виждат звездите и планетите в нашата слънчева система и да „навигират” сред тях.
	Юма Деко, студент в департамента по информационни технологии и електроинженеринг в университета, се влюбил в науката за космоса, когато бил на седемгодишна възраст. Когато обаче загубил зрението си през 2009 г., вече не можел да гледа в небето и да се любува на гледката.
	„Днес има безброй инструменти, софтуер и приложения, които дават ясна представа за небето и неговите звезди и планети”, казва той пред университетския сайт. „Те вероятно са прекрасни, но не са проектирани да са достъпни за незрящи хора”.
	„Затова се заех със задачата да създам приложение, което да прави точно това – за мен и всички останали слепи потребители, които имат същия интерес и любопитство към това, което блести над главите ни 24 часа в денонощието”, разказва Деко.
	Юма и неговият екип спечелиха кръга на „Space App Challenge” на НАСА в Бризбейн с концепцията за приложението, което искат да създадат. „Аз го проектирах така, че потребителят може да получи това, което се нарича „ефимер” или астрономическа информация за обект в слънчевата система”, уточнява студентът.
	„Направих това с помощта на данните на НАСА, както и с предоставянето на множество географски карти на земята, представящи различни динамични и нединамични графики на сателитни проучвания”, пояснява той.
	Сега младежкият екип ще се готви за националното състезание с надежда да се класира и за международния етап на „Space App Challenge”.
	Източник: www.technews.bg
 



Усмивки
СТИХОТВОРЕН ХОРОСКОП – ТЕЛЕЦ
 
Туй животно, знайте, е опасно!
За живота всичко му е ясно.
То е избухливо, твърдоглаво,
иска винаги да има право.
Може да работи със години,
за да има даже за роднини...
Все размества и реформи прави,
та долапи нови да постави.
Със лукавия си нрав привлича
и след големците много тича...
То самичко прави си реклама,
друг го хвали само с цел измама.
Някои са мили и добрички,
пият, пеят, ходят по женички.
Да си хапват хубаво обичат
и компанийките ги привличат.
Не дай Боже да ги затъмните
– ще ви станат доста черни дните:
все ще лъжат, ще ви злепоставят
и добро за вас не ще оставят!
Черна котка им е Водолеят
и пред него няма да успеят!
Скорпионът много ги обича,
но Телецът след Близнака тича! 


Занимателна страничка
ЗА ИГРАТА “ПОЗНАЙ ЦИТАТА”
	Уважаеми читатели, 
	Публикуваният цитат към играта "Познай цитата" в брой 4 на списание "Звук и светлина" е от произведението "Пророк" на Елин Пелин. Отговорилите правилно са: Ангелина Кръстева от
Стара Загора, Иванка Христова от Левски, Димка Дамянова от Пловдив и Димитър Станев от 
Велико Търново. 
Благодарим на всички взели участие!
      А ето и цитата за настоящия брой:
"Душата ми е стон. Душата ми е зов.
Кажете ми що значат среща и разлъка?
И ето аз ви думам: има ад и мъка –
и в мъката любов!" 
 
* * * * *
ОТГОВОРИ НА ТЕСТА “КАКВО ЗНАЕТЕ ЗА ВЕЛИКДЕН”

	
	1. Верен отговор: Б) Според християнските традиции по време на „Страстната седмица” НЕ се пости
 
	2. Верен отговор: Г) Всичко изброено
 
	3. Верен отговор: Г) на Велики четвъртък
 
	4. Верен отговор: Г) Юда Искариотски
 
	5. Верен отговор: Б) Пилат Понтийски
 
	6. Верен отговор: А) Леонардо да Винчи
 
	7. Верен отговор: Г) Всичко изброено
 
	8. Верен отговор: В) на Божи гроб в Йерусалим
 
	9. Верен отговор: Б) „към Града и към света”
 
	10. Верен отговор: В) бижута от благородни метали, украсени със скъпоценни камъни
 
	11. Верен отговор: А) Христос воскресе! 


Задна външна корица

Цитат на броя:
"Чудесно е колко много време добрите хора посвещават на борбата си с дявола. Само че, ако отделяха толкова много енергия, за да обичат ближните си, дяволът щеше сам да си умре – от скука." 
Хелън Келър


Притурка "Историята помни" 

ОРДЕНЪТ НА АСАСИНИТЕ. 
ТАЙНИЯТ КРЪСТОНОСЕН ПОХОД
 
/с продължение/ 
	Величественият кораб проскърцваше и пъшкаше, платната плющяха, издути от вятъра. Днес, след като се беше отделил от сушата, той пореше океана към великия град на запад, понесъл безценния си товар: мъж – мъжа, когото екипажът познаваше като Върховния учител.
	Сега беше сред тях, сам на бака, отметнал качулката на плаща, за да усети по лицето си морските пръски, понесени от вятъра. Всеки ден беше същото. Излизаше от каютата си, за да обиколи палубата, избираше си точка в далечината, впиваше поглед в нея, а след това се връщаше отново долу. Понякога се застояваше на бака, понякога на квартердека и винаги гледаше към белите гребени на вълните.
	Хората от екипажа го наблюдаваха всеки ден. Работеха, подвикваха към онези на палубата и другите, които висяха по такелажа, всеки си вършеше работата, въпреки това непрекъснато стрелкаха с погледи самотния мъж, вглъбен в мислите си. Не спираха да се питат що за човек е. Що за човек бе попаднал сред тях.
	Озърнаха се скришом към него и сега, когато се оттласна от релинга на палубата и вдигна качулката. Остана за момент с наведена глава, отпуснал ръце отстрани, докато екипажът го наблюдаваше. Може би неколцина пребледняха, докато крачеше покрай тях, за да се върне в каютата си. Едва когато вратата се затвори след него, мъжете усетиха, че са затаили дъх.
	Щом влезе, асасинът седна пред писалището си и си наля чаша вино, преди да протегне ръка към книгата и да я придърпа към себе си. След това я разтвори и започна да чете.
* * *
	19 юни 1257 година
	Двамата с Мафео сме в Масиаф и засега оставаме тук. Оставаме поне докато един или два – как най-точно да се изразя? – неустановени въпроса бъдат разрешени. Междувременно очакваме заповедите на Върховния учител Алтаир Ибн-Ла’Ахад. Колкото и дразнещо да е това принудително бездействие и подчинение, особено пред лидера на Ордена, който на стари години сее объркване и неяснота не по-малко умело, отколкото навремето с меча и камата, аз поне се възползвам от историите, които той разказва. За съжаление Мафео не може да се похвали със същото и започва да нервничи. Ясно защо е така. На Масиаф вече му омръзна. Ненавижда да се катери по стръмните склонове между крепостта на асасините и селото в ниското, планинският терен никак не му е по вкуса. Той е от рода Поло, поне така твърди и след като прекара тук шест месеца, жаждата за приключения и свобода е също толкова томителна, колкото и зовът на пищна, сладострастна жена, на който човек трудно би устоял. Той копнее да види как платната се издуват от вятъра, когато отплава за нови земи, няма търпение да обърне гръб на Масиаф.
	Признавам открито, че щеше да ми бъде по-лесно и приятно без неговите прояви на нетърпение. Същевременно усещам, че Алтаир всеки момент ще направи съобщение.
	Затова днес заявих пред Мафео:
	– Мафео, ще ти разкажа нещо.
	Какви обноски само. Дали наистина сме роднини? Напоследък се съмнявам. Вместо да посрещне новината с очаквания ентусиазъм, мога да се закълна, че го чух да въздиша (или пък не: може би просто се беше задъхал под горещото слънце), преди да се обърне към мен.
	– Преди това, Николо, би ли ми казал за какво става въпрос? – рече с досада той.
	Представяте ли си?
	Нищо.
	– Добър въпрос, братко – отвърнах аз и се замислих над въпроса, докато се изкачвахме по омразния склон. Цитаделата над нас е кацнала на носа, обгърната от тъмни сенки, сякаш изсечена във варовиковите скали. Реших, че ми трябва съвършена обстановка, за да разкажа намисленото, а най-подходящото за целта място беше крепостта Масиаф. Внушителен замък с многобройни кули и бойници, заобиколен от проблясващите ленти на реките, той се извисяваше над оживеното селище, най-вълнуващото място в долината Оронтес, истински оазис, райско кътче.
	– Бих казал, че става въпрос за знание – уточних най-сетне аз. – Както ти е добре известно, асасини на арабски означава „пазителите“. С други думи, асасините са пазители на тайните, а тайните, които пазят, са за знания, така че, да… – веднага пролича колко съм доволен от себе си, – става въпрос за знание.
	– В такъв случай те моля да ме извиниш, но ме чака ангажимент.
	– Нима?
	– Николо, ще се радвам да си почина малко от обучението си. Нямам желание да се занимавам единствено и само с него.
	Ухилих се.
	– Нима не искаш да ти разкажа историите, които научих от Върховния учител?
	– Зависи. Не представи нещата достатъчно вълнуващо. Сам казваш, че ставам кръвожаден, когато става въпрос за твоите истории.
	– Така е.
	Мафео ми се усмихна:
	– Прав си, така е.
	– Тогава трябва да чуеш и тази. Все пак разказът е за великия Алтаир Ибн-Ла’Ахад. Това е историята на живота, братко. Повярвай ми, наситена е със събития и повечето от тях, ще забележиш с истинско удоволствие, са за кръвопролития.
	Вече бяхме поели от отбранителните кули към външната част на крепостта. Минахме под арката, покрай охраната и се заизкачвахме към централната част на замъка. Пред нас се издигаше кулата, в която бяха покоите на Алтаир. Посещавах го там седмици наред и прекарвах с него безкрайни часове, той стоеше отпуснал лакти и длани на стола, разказваше ми историите си, а старческите очи едва се виждаха под качулката. С всеки ден се убеждавах, че има скрита цел, затова ми разказваше спомените си. Поради някаква необяснима за мен причина аз бях избран да ги чуя.
	Когато не ми разказваше истории, Алтаир се привеждаше над книгите си, потъваше в спомени, а понякога гледаше през прозореца на кулата си часове наред. Сигурно и сега беше там, помислих си аз, изместих с палец качулката, така че да заслони очите ми и същевременно да вдигна очи към кулата. Видях единствено избелелите от слънцето камъни.
	– Да не би да имаме среща с него? – прекъсна мислите ми Мафео.
	– Днес нямаме – отвърнах и посочих кулата от дясната ни страна. – Ще се качим горе…
	Той се намръщи. Отбранителната кула беше една от най-високите на цитаделата и дотам човек можеше да се качи по високи стълби, на повечето от които им личеше, че имат нужда от поправка. Аз обаче настоях, подпъхнах туниката под колана и поведох Мафео към първото ниво, след това към второто, докато най-сетне се добрахме до върха. Погледнахме надолу към двора. Около нас се бяха ширнали много километри пресечена местност. Реките приличаха на вени, тук и там се гушеха селища. Погледнахме към Масиаф: от крепостта към сградите и пазара в разпрострялото се в низината село, оградата от колове и конюшните.
	– Колко високо се намираме? – попита Мафео и ми се стори прежълтял, определено притеснен от брулещия вятър и факта, че земята изглеждаше много, ама много далече.
	– Над седемдесет и пет метра – отвърнах. – Достатъчно високо, за да сме сигурни, че асасините са извън обсега на вражеските стрелци и същевременно да обсипваме тях със стрели.
	Показах му отворите, които ни заобикаляха от всички страни.
	– От зъберите на крепостната стена могат да се мятат скали или да се излива вряло олио върху врага с помощта на тези… – Дървени платформи бяха издадени над бездната и ние се качихме на една от тях, стиснали перилата, за да се наведем и да погледнем надолу. Точно под нас кулата се издигаше от ръба на скалата. В ниското блестеше реката.
	Кръвта се оттече от лицето на Мафео и той се отдръпна на сигурно място вътре в кулата. Разсмях се и последвах примера му (тайно мога да призная, че и на мен ми се зави свят и усетих леко гадене).
	– Защо дойдохме тук горе? – попита Мафео.
	– Тук започва разказът ми – отвърнах. – В много отношения. Оттук стражите видели нашествениците за пръв път.
	– Нашественици ли?
	– Да, армията на Салах Ал’дин. Той обсадил Масиаф, за да разгроми асасините. Случило се е преди осемдесет години, в жарък августовски ден. Ден почти като днешния…
* * *
	Стражът на наблюдателницата първо видя птиците.
	Армия, тръгнала на поход, привлича лешоядите, първо крилатите, които се спускат над местата, където има нещо за ядене – било то храна, отпадъци или трупове, както конски, така и човешки. След това видя и валмата прах. Накрая на хоризонта се появи разлято черно петно, което бавно пълзеше напред и поглъщаше всичко наоколо. Армията задушава, смазва и съсипва природата, тя е огромен, не, гигантски звяр, който поглъща всичко, което се изпречи на пътя му, и в повечето случаи – както Салах Ал’дин много добре знаеше – щом врагът я зърнеше, беше готов да се предаде.
	Само че този път не се получи така. Нямаше как да стане, след като врагът бяха асасините.
	За тази кампания сарацинът беше събрал скромна въоръжена десетхилядна армия – пехота, кавалерия и слуги. Надяваше се с тяхна помощ да смаже асасините, които вече бяха направили два опита да му отнемат живота и със сигурност нямаше да допуснат провал за трети път. Намерението му беше да пренесе битката на прага им, затова поведе войската си към планинския район Ан-Нусария, където се издигаха деветте цитадели на асасините.
	В Масиаф се чу, че хората на Салах Ал’дин плячкосвали страната, въпреки това нито една крепост не била паднала. Твърдеше се, че Салах Ал’дин напредвал към Масиаф, твърдо решен да покори цитаделата и да отсече главата на предводителя на асасините Ал Муалим.
	Салах Ал’дин, умерен и справедлив владетел, бил колкото разярен на асасините, толкова и уплашен от тях. Според докладите чичо му Шихаб Ал’дин го посъветвал да сключи мирно споразумение, да привлече асасините на тяхна страна, вместо да се изправя срещу тях. За Шихаб съюз с асасините било по-разумното решение. Само че отмъстителният султан отказал категорично и армията му продължила да пъпли към Масиаф в жежкия августовски ден на 1176 и стражът на наблюдателната кула в цитаделата видял ятата птици, гъстите облаци прах и черното петно, очертало се на хоризонта. Вдигнал рога към устните си и подал сигнал за тревога.
	Хората от градчето събрали провизии, колкото могли, и се преместили на сигурно място в цитаделата, задръстили дворовете, лицата им били изпити и посърнали от страх, но много от тях останали на сергиите си с надеждата да продължат да търгуват. Междувременно асасините започнали да укрепват замъка и се подготвяли за сблъсък с прииждащата армия, докато наблюдавали как черното петно нараства на фона на зеленината, как несломимият звяр опустошава земята и затуля хоризонта.
	Чули как надуват роговете, тътена на барабани и цимбали. Скоро започнали да различават фигурите, които изплували от маранята. Били хиляди. В пехотата крачели копиеносци с къси и дълги копия, стрелци, арменци, нубийци и араби. Видели и кавалерията: араби, турци и мамелюки със саби, боздугани, дротики и джавелини, някои се потели под плетени брони, други под кожени доспехи. Видели и мъкнещите се в пълен безпорядък благородни дами, свещеници и прислугата най-отзад, плъпналата гмеж от семейства, деца и роби. Не откъснали погледи от воините, когато достигнали покрайнините на градчето и го подпалили, подпалили и конюшните, докато роговете продължавали да пищят, а трясъкът на цимбалите отеквал. Селянките, намерили убежище в цитаделата, се разридали. Очаквали домовете им да пламнат в най-скоро време. Само че къщите останали недокоснати и армията спряла в селото, сякаш замъкът не съществувал. Поне така изглеждало отстрани.
	Нямало пратеници, нямало съобщения; те просто вдигнали лагера си в селото, съставен почти изцяло от черни палатки, а по средата се виждали скупчени просторни шатри, предвидени за отдиха на султан Салах Ал’дин и най-доверените му генерали. Над куполите на тези шатри, заоблени като позлатени нарове, потрепвали везани знамена, стените пък били от коприна.
	Асасините в цитаделата се опитвали да разгадаят тактиката им. Дали Салах Ал’дин ще нападне крепостта, или ще се опита да ги умори от глад? Когато нощта паднала, те получили отговор. Армията в ниското започнала да подготвя обсадните машини. В нощта пламтели огньове. Отдалече долитали звуците на триони и чукове чак до мъжете, накацали по бойниците на цитаделата и кулата на Върховния учител, където Ал Муалим свикал майсторите асасини.
	– Салах Ал’дин сам дойде при нас – рече Фахим ал-Саиф, майстор асасин. – Не бива да изпускаме подобна възможност.
	Ал Муалим се замисли. Погледна през прозореца на кулата и се замисли за пъстроцветната шатра, в която Салах Ал’дин седеше и обмисляше как да съсипе него и да покоси асасините. Замисли се за многолюдната армия на султана и как бяха жертвани някъде в провинциалната пустош. Сега бе напълно по силите на султана да събере още по-могъща войска, ако настоящата кампания се провалеше.
	Салах Ал’дин притежаваше не по-малка мощ, мислеше си той, докато асасините притежаваха коварство и хитрост.
	– Със смъртта на Салах Ал’дин, армиите на сарацините ще се разпаднат – рече Фахим.
	Ал Муалим поклати глава:
	– Няма да стане. Шихаб ще заеме мястото му.
	– Той не е наполовина толкова добър колкото Салах Ал’дин.
	– Значи няма да постигне желания успех, докато се опитва да отблъсне християните – засече го остро Ал Муалим. Понякога му омръзваше от нападателния подход на Фахим. – Не искаме да зависим от благоволението им. Искаме ли обаче да се окажем техни неохотни съюзници срещу султана? Ние сме асасини, Фахим. Следваме собствения си интерес. Предани сме единствено на нас самите, не принадлежим никому.
	В обгърнатата от сладък аромат стая се възцари мълчание.
	– На Салах Ал’дин му е омръзнало от нас точно колкото и на нас от него – рече Ал Муалим след кратък размисъл. – От нас зависи да му дойде до гуша.
	На следващата сутрин сарацините качиха таран и обсадна кула по широкия склон и докато турски конници профучаваха и обсипваха цитаделата със стрели, те атакуваха външните стени с обсадните си машини, превити под непрекъснатия огън на стрелците на асасините, на скали и вряло олио, което се изливаше от защитните кули. В битката се включиха и селяни, замеряха нападателите с камъни от крепостните валове, гасяха пожарите, докато асасините на главната порта излизаха през тайни врати и се биеха с пехотинци, които се опитваха да ги подпалят. В края на деня и двете страни дадоха много жертви, сарацините се оттеглиха надолу по хълма и накладоха огньове за през нощта, заеха се да поправят обсадните си машини и подготвиха нови.
	Същата нощ в лагера настана смут, а на сутринта пъстрата шатра на великия Салах Ал’дин бе махната и той си тръгна, съпроводен от малка група пазачи.
	Скоро след това чичо му Шихаб Ал’дин се качи по склона, за да направи обръщение към Върховния учител на асасините.
* * *	
	– Негово височество Салах Ал’дин получи съобщението ви и ви благодари искрено – провикна се пратеникът. – Неотложни дела го призоваха другаде и той си тръгна, като възложи на негово превъзходителство Шихаб Ал’дин да започне преговори.
	Пратеникът стоеше до жребеца на Шихаб, свил длани пред устата си, за да извести Върховния учител и генералите му, които се бяха събрали на защитната кула.
	Малка част, около двеста мъже – приблизително двеста – се беше изкачила по хълма заедно с група нубийци, един-единствен пазач за Шихаб, който остана на гърба на коня. Изражението му беше ведро, сякаш не се вълнуваше особено от изхода на разговорите. Беше с широки бели панталони, елек и червен усукан шарф. На огромния му ослепително бял тюрбан блестеше скъпоценен камък. „Този скъпоценен камък сигурно има славно име – помисли си Ал Муалим, докато го наблюдаваше от върха на кулата. – Вероятно го наричат Звездата на нещо или Розата на друго. Сарацините умират да кръщават дрънкулките си.“
	– Слушам ви – провикна се Ал Муалим. „Неотложни дела другаде“ – помисли си с усмивка той и се върна няколко часа назад, когато един от асасините влезе в покоите му, събуди го и го повика в тронната зала.
	– Добре дошъл, Умар – рече Ал Муалим и се загърна в робата си, когато усети как утринният хлад се просмуква в костите му.
	– Учителю – отвърна приглушено Умар, свел глава.
	– Дошъл си да ми разкажеш за мисията си ли? – заговори Ал Муалим. Той запали маслена лампа на верига, след това откри стол, на който да я постави. По пода затрепкаха сенки.
	Умар кимна. Ал Муалим забеляза кръв по ръкава му.
	– Точна ли беше информацията на агента ни?
	– Да, Учителю. Промъкнах се в лагера им и точно както ни бяха предупредили, натруфеният павилион се оказа примамка. Шатрата на Салах Ал’дин беше съвсем наблизо, много по-скромна и незабележима.
	Ал Муалим се усмихна.
	– Отлично, отлично. Ти как успя да я разпознаеш?
	– Беше добре защитена, точно както каза шпионинът ни, наоколо бяха пръснали вар и въглени, за да се чуе, ако някой се приближи.
	– Но теб не те чуха, нали?
	– Не, Учителю. Успях да се промъкна в палатката на султана и оставих перото, както ми беше наредено.
	– Ами писмото?
	– Забито с кама на сламеника му.
	– После?
	– После се измъкнах от шатрата му…
	– И?
	Последва мълчание.
	– Султанът се събуди и наддаде вой. Едва успях да се спася.
	Ал Муалим посочи окървавения ръкав на Умар.
	– Ами това?
	– Бях принуден да прережа гърлото на един, за да мога да избягам, Учителю.
	– Пазач ли? – попита с надежда Ал Муалим.
	Умар поклати тъжно глава.
	– Беше с тюрбан и дрехи на благородник.
	След като чу тези думи, Ал Муалим затвори тъжно уморените си очи.
	– Нямаше ли друга възможност?
	– Действах прибързано, Учителю.
	– Във всяко друго отношение мисията ти беше успешна, нали?
	– Да, Учителю.
	– Да видим тогава какво ще се случи – рече той.
	Случи се така, че Салах Ал’дин си замина, а Шихаб дойде на посещение. Изпънал гръб на кулата, Ал Муалим си позволи да повярва, че асасините са удържали надмощие, че планът му е успял. В съобщението султанът бе предупреден да прекрати кампанията срещу асасините, защото следващата кама ще стърчи не от тюфлека, ами от гениталиите му. Като бяха оставили незабелязано това предупреждение, те бяха показали на монарха, че е уязвим, че огромната му армия е едно нищо, след като самотен асасин е в състояние да премине незабелязан през клопките и охраната, за да се промъкне с лекота в шатрата, където той спеше.
	Може би Салах Ал’дин държеше повече на гениталиите си, отколкото на воденето на дълга, скъпа и изтощителна война срещу враг, чиито интереси много рядко се сблъскваха с неговите. Вероятно бе точно така, защото той си замина.
	– Негово височество Салах Ал’дин приема предложението ви за мир – заяви пратеникът.
	Застаналият на кулата Ал Муалим погледна развеселено застаналия до него Умар. Отстрани стоеше Фахим, стиснал устни.
	– Можем ли да разчитаме на думата му, че орденът ни може да действа, без да се натъква на нови прояви на враждебност? – попита Ал Муалим.
	– Докато има интерес, вие имате сигурност.
	– Тогава приемам предложението на Негово височество – провикна се доволният Ал Муалим. – Можете да се оттеглите заедно с хората си от Масиаф. Няма да е зле да поправите оградата ни от колове, преди да си заминете.
	При тези думи Шихаб вдигна рязко поглед към кулата и макар да бе високо, Ал Муалим забеляза как гневът заблестя в очите му. Шихаб се приведе над шията на жребеца и заговори на пратеника, който го изслуша, кимна, след това сви длани около устата, за да заговори отново на хората на кулата.
	– Когато съобщението е било оставено, един от доверените генерали на Салах Ал’дин е бил убит. Негово височество държи да получи обезщетение. Иска главата на виновника.
	Усмивката на Ал Муалим се стопи. Застаналият до него Умар се напрегна.
	Последва мълчание. Чуваше се единствено пръхтенето на конете. Звучаха птичи песни. Всички тръпнеха в очакване на отговора на Ал Муалим.
	– Предайте на султана, че няма да удовлетворя това искане.
	Шихаб сви рамене. Наведе се и отново заговори на пратеника, който на свой ред предаде чутото на Ал Муалим.
	– Негово превъзходителство държи да ви уведоми, че ако не удовлетворите искането, в Масиаф ще остане военна част, а търпението ни е значително по-голямо от запасите ви. Нима мирното споразумение не означава нищо за вас? Нима ще позволите селяните и хората ви да гладуват? Ще причините всичко това, за да спасите главата на един асасин ли?
	– Ще отида – изсъска Умар на Ал Муалим. – Аз допуснах грешката. Редно е да платя.
	Ал Муалим не обърна никакво внимание на думите му.
	– Няма да жертвам живота на нито един от хората си – провикна се към пратеника.
	– Тогава негово превъзходителство съжалява за решението ви и моли да станете свидетели на въпрос, който ще бъде неотложно решен. Открихме в лагера си шпионин и трябва да го екзекутираме.
	Ал Муалим притаи дъх, когато сарацините извлякоха напред агента асасин. Зад него двама нубийци пренесоха дръвник и го поставиха на земята пред жребеца на Шихаб.
	Шпионинът се казваше Ахмад. Беше пребит. Главата му – окървавена и разранена – се полюшваше на гърдите, докато го блъскаха към дръвника, така че да застане на колене и да го нагласят за екзекуция. Палачът пристъпи напред. Беше турчин, понесъл лъскав ятаган. Подпря го на земята и стисна здраво обсипания със скъпоценни камъни ефес. Двама нубийци държаха ръцете на Ахмад; той изстена и звукът се понесе към слисаните асасини на крепостната кула.
	– Нека вашият човек заеме мястото му и ще пощадим живота му, а мирното споразумение ще влезе в сила – провикна се пратеникът. – В противен случай той умира, обсадата започва и хората ви ще гладуват.
	Неочаквано Шихаб вдигна глава и извика:
	– Нима искаш тази смърт да лежи на съвестта ти, Умар Ибн-Ла’Ахад?
	Асасините ахнаха едновременно. Ахмад бе проговорил. Бяха го измъчвали, разбира се. Заради това бе проговорил.
	Ал Муалим отпусна рамене.
	Умар не можеше да си намери място.
	– Нека отида – настоя той пред Ал Муалим. – Моля те, Учителю.
	Екзекуторът в ниското се намести. Вдигна меча над главата си с две ръце. Ахмад се опитваше немощно да се отскубне от ръцете, които го притискаха към дръвника. Вратът му беше опънат, готов да посрещне острието. Цареше тишина, чуваше се единствено неговият хленч.
	– Последен шанс за асасина – провикна се Шихаб.
	Острието заблестя.
	– Учителю – продължи да се моли Умар, – нека отида.
	Ал Муалим кимна.
	– Спрете! – провикна се Умар. Той пристъпи към платформата на кулата и се обърна към Шихаб: – Аз съм Умар Ибн-Ла’Ахад. Моя живот трябва да отнемеш.
	Редиците на сарацините се люшнаха от вълнение. Шихаб се усмихна и кимна. Даде знак на екзекутора, който отстъпи и подпря острието на меча на земята.
	– Много добре – рече той на Умар. – Ела и заеми мястото си на дръвника.
	Умар се обърна към Ал Муалим, който вдигна глава и го погледна със зачервени очи.
	– Учителю – рече Умар, – трябва да помоля за една последна услуга. Погрижи се за Алтаир. Приеми го за свой ученик.
	Той кимна:
	– Разбира се, Умар. Разбира се.
	Всички в цитаделата притихнаха, когато Умар заслиза по стълбите на кулата, след това се спусна по склона, мина под арката и пое към главната порта. Там го пресрещна страж, който пристъпи, за да отвори, и Умар се наведе, за да излезе.
	Зад него се разнесе вик:
	– Татко! – Чу се топуркане.
	Той спря.
	– Татко!
	Долови страха в гласа на сина си и стисна очи, за да попречи на сълзите да рукнат, докато излизаше навън. Стражът затвори портата след него.
	Изтеглиха Ахмад настрани от дръвника и Умар се опита да го погледне окуражително, но той отказа да срещне очите му, докато го извличаха настрани, за да го хвърлят пред портата. Тя се отвори и някой го дръпна вътре. Сграбчиха Умар. Завлякоха го при дръвника и го проснаха на мястото на Ахмад. Той проточи врат и погледна извисилия се над него палач. Зад екзекутора синееше небето.
	– Татко! – чу той гласа, който долетя откъм цитаделата, докато блестящото острие се хлъзгаше надолу.
	Два дни по-късно под прикритието на нощта Ахмад напусна крепостта. На следващата сутрин, когато откриха, че е изчезнал, някои се запитаха как му е дало сърце да изостави сина си – майка му беше починала от треска преди две години – докато други разправяха, че срамът го задушавал, затова бил принуден да замине.
	Истината бе съвсем различна.
 
* * *
	20 юни 1257 година
	На сутринта ме събуди Мафео. Държа да подчертая, че разтърсваше рамото ми доста грубо. Но пък тази настоятелност беше причинена от интереса, който разказът ми беше събудил у него. Трябваше да бъда доволен.
	– И какво? – попита той.
	– Какво, какво? – личеше, че съм сънен, но не се и опитах да се прикрия.
	– Какво стана с Ахмад?
	– Разбрах истината по-късно.
	– Хайде, разказвай.
	Надигнах се, седнах в леглото и се замислих.
	– Най-добре да ти разкажа всичко по същия начин, по който ми беше разказано на мен – заявих най-сетне. – Алтаир може и да е стар, но е сладкодумен разказвач, затова е най-добре да се придържам към историята му. А и онова, което чу вчера, го научих първия път, когато се срещнахме. Случило се е, когато е бил на единайсет.
	– Истинска травма за едно дете – отбеляза замислено Мафео. – Ами майката?
	– Починала е при раждането.
	– Значи Алтаир е останал сираче на единайсет.
	– Точно така.
	– Какво е станало с него?
	– Знаеш какво. Седи си в кулата и…
	– Не, питам какво е станало с него след онази случка?
	– И тази история ще трябва да почака, братко. Следващия път, когато видях Алтаир, той започна да ми разказва нещо, което се било случило петнайсет години по-късно, в деня, когато се промъквал през тъмните, наситени с влага катакомби под Йерусалим…
	Годината беше 1191; бяха изминали повече от три години, откакто Салах Ал’дин и сарацините му бяха превзели Йерусалим. В отговор християните бяха скръцнали със зъби, тропнали с крак и бръкнали дълбоко в джобовете на поданиците си, за да съберат средства за Трети кръстоносен поход и воините им в плетени брони отново поели през Светите земи и обсадили градовете.
	Английският крал Ричард, същият, когото наричат Лъвското сърце – колкото храбър, толкова и дързък – наскоро бе превзел Акра, но най-съкровеното му желание беше да стъпи отново в свещения град Йерусалим. А най-святото място в Йерусалим си оставаше Храмовият хълм и руините на Соломоновия храм, към които пълзяха Алтаир, Малик и Кадар.
	Движеха се бързо, но безшумно и предпазливо, притиснати съм стените на тунелите, меките им ботуши не оставяха почти никакви следи в пясъка. Алтаир вървеше напред, а Малик и Кадар няколко стъпки зад него, всичките им сетива бяха настроени за онова, което ги заобикаляше. Пулсът им се ускори, когато приближиха хълма. Катакомбите бяха на хиляди години и им личеше; Алтаир забеляза пясъка и прахта, събрали се по нестабилните дървени подпори, докато почвата под краката им беше мека, пясъкът мокър от водата, която капеше непрекъснато отгоре – вероятно от близък водопровод. Въздухът беше наситен с мириса на сяра от напоените с катран фенери по стените на тунела.
	Алтаир пръв чу стъпките на свещеника. Така и трябваше. Нали той беше водачът, той беше главният асасин; уменията му бяха по-съвършени, сетивата – по-остри. Той спря. Докосна ухото си, след това вдигна ръка и тримата се заковаха на място, също като призраци в прохода. Когато се озърна назад, другите чакаха командата му. Очите на Кадар блестяха в очакване; Малик беше нащрек, също като човек, който не знае що е милост.
	И тримата притаиха дъх. Около тях прокапваше вода и Алтаир се вслуша внимателно в мърморенето на свещеника.
	Това бе фалшивата християнска набожност на рицарите тамплиери.
	Алтаир постави ръка зад гърба си и тръсна китка, за да освободи острието, усети познатото подръпване на пръстения механизъм, който носеше на кутрето. Поддържаше камата в отлично състояние, така че когато я освободеше, шум почти не се чуваше, а и той съобрази едва доловимото изщракване да съвпадне с поредната капка вода, просто за всеки случай.
	Кап… кап… щрак.
	Протегна ръце напред и острието в лявата му ръка заблестя на пламъка на трепкащата факла, жадно за кръв.
	След това Алтаир се притисна към стената на тунела и пристъпи предпазливо напред зад ъгъла, така че да огледа внимателно коленичилия в тунела свещеник. Беше в типичните за тамплиер одежди, което означаваше, че има още като него, пръснати сред руините на храма. Нямаше съмнение, че търсят съкровището си.
	Сърцето му ускори ритъма си. Получи се точно както той мислеше, фактът, че градът се намираше под контрола на Салах Ал’дин, нямаше да спре мъжете с червени кръстове на гърдите. И те си имаха работа на хълма. Въпросът беше каква работа. Алтаир възнамеряваше да разбере, но преди това…
	Първо трябваше да се погрижи за свещеника.
	Приведе се ниско, пристъпи зад коленичилия, който продължаваше да се моли, без дори да подозира, че смъртта му приближава. Алтаир измести тежестта си на предния крак, прегъна леко коляно, вдигна острието, изтеглил ръка назад, готов да нанесе удар.
	– Чакай! – изсъска застаналия зад него Малик. – Трябва да има и друг начин… Не е нужно да умира.
	Алтаир не му обърна никакво внимание. С един плавен замах прихвана рамото на свещеника с дясната си ръка, а с лявата заби камата отзад във врата между черепа и първия прешлен и по този начин прекъсна гръбнака.
	На свещеника не му остана време да извика: смъртта му беше почти мигновена. Почти. Тялото му потръпна от спазъм, изпъна се, но Алтаир го стискаше здраво и усещаше как животът му се оттича, докато притискаше с един пръст каротидната артерия. Тялото се отпусна бавно и Алтаир го положи безшумно на земята, където то остана да лежи сред езерце кръв, което попиваше в пясъка.
	Всичко стана бързо и безшумно. Когато Алтаир изтегли острието, забеляза начина, по който го наблюдаваше Малик и притаеното в очите му обвинение. Едва успя да се въздържи и да не се подиграе на слабостта, проявена от Малик. Затова пък Кадар, братът на Малик, дори сега наблюдаваше тялото на свещеника със смесица от почуда и страхопочитание.
	– Превъзходно убийство – отбеляза задъхано. – Късметът споходи камата ти.
	– Никакъв късмет – похвали се Алтаир, – това е умение. Остани да ме наблюдаваш още известно време и може да научиш нещичко.
	Докато говореше, наблюдаваше внимателно Малик и забеляза как очите на асасина заблестяха гневно, завистливо, по всяка вероятност заради уважението, което Кадар засвидетелства на Алтаир.
	Както трябваше да се очаква, Малик се обърна към брат си:
	– Да, така е. Той ще те научи как да потъпчеш всичко, което ни преподаваше Учителя.
	Алтаир се подсмихна презрително:
	– Ами ти как щеше да постъпиш на мое място?
	– Нямаше да привлека вниманието към нас. Нямаше да отнема живота на невинен човек.
	Алтаир въздъхна.
	– Не е важно как сме изпълнили задачата, а дали сме я изпълнили.
	– Но това не е начинът, по който… – започна Малик.
	Той впи поглед в него.
	– Моят начин е по-добрият.
	В продължение на няколко секунди двамата мъже се гледаха злобно. Дори във влажния, усоен тунел Алтаир забеляза в очите на Малик наглост и презрение. Знаеше, че трябва да внимава с подобни прояви. По всичко личеше, че младият Малик е притаен враг.
	Дори да беше решил да измести Алтаир, очевидно Малик беше преценил, че сега не е подходящият момент да направи необходимото.
	– Ще огледам напред – заяви той. – Постарай се да не ни посрамваш повече.
	Наказанието за това неподчинение трябваше да почака, реши Алтаир, докато Малик се отдалечаваше по тунела към хълма.
	Кадар остана загледан след него, след това се обърна към Алтаир:
	– Каква е мисията ни? Брат ми не каза нищо, освен че трябвало да съм горд, че съм избран.
	Алтаир погледна ентусиазирания младеж.
	– Учителя е убеден, че тамплиерите са открили нещо под Храмовия хълм.
	– Съкровище ли? – ахна възторжено Кадар.
	– Не знам. Според Учителя е важно, иначе нямаше да ме изпрати да го взема.
	Кадар кимна и щом Алтаир махна с ръка, хукна след брат си и остави Алтаир сам в тунела. Алтаир сведе замислено поглед към тялото на свещеника и ореола от кръв около главата. Малик може и да беше прав. Имаше и други начини да подсигури мълчанието на свещеника – не бе необходимо да го убива. Той обаче го уби, защото…
	Защото можеше.
	Уби го, защото беше Алтаир Ибн-Ла’Ахад, син на баща асасин, най-умелият от всички в Ордена. Майстор асасин.
	Пое напред, стигна до ямите, чиито дълбини бълваха валма дим, и скочи с лекота на първата напречна греда, приземи се като гъвкава котка, дишането му беше равномерно, докато се наслаждаваше на собствената си мощ и атлетизъм.
	Оттам скочи на следващата, а след това и на следващата, докато не се добра до мястото, на което го чакаха Малик и Кадар. Без дори да ги погледне, той профуча покрай тях, стъпките му бяха като шепот, едва докосваха пясъка. Пред него се виждаше висока стълба и той я взе наведнъж, изкачи се бързо, безшумно, забави се едва на върха, където спря, ослуша се и подуши въздуха.
	След това съвсем бавно вдигна глава и видя, че е попаднал във високо помещение. Точно както очакваше, вътре бе застанал страж с гръб към него, облечен в одеждите на тамплиер – дебело, подплатено палто, което да омекотява ударите по плетената ризница, клин, меч на ханша. Алтаир застина напълно неподвижен, огледа го за момент – и позата му, и отпуснатите рамене. Чудесно. Беше уморен и разсеян. Нямаше да е никак трудно да го накара да замълчи.
	Алтаир бавно се надигна от земята, където беше коленичил за момент, успокои дишането си и продължи да оглежда внимателно тамплиера, преди да се шмугне зад него с изпънати, вдигнати ръце – лявата протегната с извити пръсти, дясната готова да се стрелне напред и да го накара да замълчи.
	Когато нанесе удара, тръсна китката си, за да освободи острието, което отскочи напред мигновено и той го заби в гърба на стража, а с дясната ръка заглуши напиращия му вик.
	За секунда двамата останаха в тази зловеща прегръдка и Алтаир усети как последното издихание от вика на жертвата парва дланта му. След това тамплиерът се свлече на земята и Алтаир го отпусна внимателно, и се наведе, за да му затвори очите. Нещастникът беше строго наказан за проявената като страж небрежност, помисли си Алтаир, след като се изправи над трупа и продължи след Малик и Кадар, докато минаваха под зле охраняваната арка.
	Преминаха и се озоваха на по-високо ниво в просторното помещение, и за момент Алтаир остана на място, огледа обстановката и се почувства притиснат от неизпитвано досега страхопочитание. Това бяха руините на прословутия Соломонов храм, за които се твърдеше, че са били построени през 960 пр. Хр. от цар Соломон. Ако Алтаир беше прав, сега те гледаха към вътрешния дом, Светая светих на храма. Според ранните писмени сведения за „пресвятото място“ стените били облицовани с кедрово дърво, с гравирани херувими, палмовите дървета и цветята, покрити със злато, но сега вече храмът бе бледа сянка на някогашното пищно величие. Нямаше я ламперията с изящни херувими, нито златният рисунък и той не се усъмни нито за миг, че всичко това е дело на тамплиерите. Дори лишено от пищната позлата, мястото си оставаше свято и макар да не му беше никак приятно, Алтаир се заоглежда изпълнен с почуда.
	Спътниците му, застанали зад него, бяха не по-малко поразени.
	– Ето там – това трябва да е кивотът – посочи Малик към другия край на помещението.
	– Ковчегът на Господния завет – ахна Кадар, когато го видя.
	Алтаир беше възвърнал самообладанието си и погледна към другите двама мъже, застанали като глуповати търговци, заслепени от блясъка на евтини дрънкулки. Ковчегът на Господния завет?
	– Стига глупости – сряза ги той. – Той не съществува. Само приказка е. – Проследи погледите им и усети, че досегашната сигурност се изпарява. Да, беше очевидно, че сандъкът приличаше на описанията на прословутия кивот. Точно така го описваха пророците: целият в златен обков, със златен капак, украсен с херувими, и халки, в които да бъдат пъхнати прътите, с които да бъде пренесен. Алтаир усети, че в него има нещо. Сандъкът имаше аура…
	Откъсна очи от него. По-важни дела изискваха вниманието му, а именно мъжете, които тъкмо влизаха на по-ниското ниво, а ботушите им тропаха по пода, навремето скрит под елхово дърво, сега останал само гол камък. Предводителят на тамплиерите излая заповедите си.
	– Искам да бъде изнесен преди изгрев – разпореди се той. Нямаше съмнение, че ставаше въпрос за кивота. – Колкото по-бързо стане наш, толкова по-бързо ще успеем да насочим вниманието си към чакалите в Масиаф.
	Говореше с френски акцент и когато се показа на светлината, тримата забелязаха характерния плащ на Велик магистър.
	– Робер дьо Сабле – отбеляза Алтаир. – Мой е.
	Малик се обърна гневно към него.
	– Не. Задачата ни е да вземем съкровището и да се разправяме с Робер единствено ако се налага.
	На Алтаир му омръзна непрекъснатото неподчинение на Малик.
	– Той е между нас и кивота – изсъска гневно той. – Струва ми се належащо.
	– Бъди дискретен, Алтаир – настоя Малик.
	– Искаш да се проявя като страхливец ли? Пред нас е най-големият ни враг и това е шансът ни да се отървем от него.
	Малик продължи да настоява:
	– Вече наруши два от принципите ни. Сега се каниш да стъпчеш и трети. Не си позволявай да компрометираш Братството.
	Най-сетне Алтаир го сряза:
	– Аз съм над теб – и като титла, и като умения. Научи се да не поставяш под съмнение действията ми. – След тези думи се обърна, изкачи се бързо по първата стълба до нисък балкон, след това скочи на пода и закрачи самоуверено към групата рицари.
	Те видяха приближаването му и се обърнаха към него, сграбчили ефесите на мечовете, стиснали зъби. Алтаир знаеше, че ще го наблюдават, че няма да пропуснат нито едно движение на асасина, който приближаваше. Лицето му беше скрито под качулката, плащът и червеният шарф се стелеха около него, мечът отстрани и ефесите на късите ками се показваха на дясното му рамо. Много добре знаеше, че са завладени от страх.
	Той също ги наблюдаваше и преценяваше – кой от тях борави с дясната ръка, кой се бие с лявата, кой е бърз, кой силен. Обърна специално внимание на водача.
	Робер дьо Сабле беше най-едрият от тях, най-силният. Главата му беше обръсната, на лицето се бяха врязали бръчки, които свидетелстваха за годините натрупан опит, всяка една допринесла за легендарната му слава на рицар, който притежава нечувани умения с меча, както и забележителна жестокост и безсърдечност – а това бе добре известно на Алтаир. От всички присъстващи мъже този беше най-опасният и трябваше да го неутрализира пръв.
	Чу Малик и Кадар да скачат от стълбата и се извърна. Следваха го. Кадар преглътна нервно, очите на Малик блестяха неодобрително. Тамплиерите се напрегнаха още повече, щом видяха новопоявилите се асасини, тъй като силите започваха да се изравняват. Четирима заобиколиха Сабле, 
всеки застанал нащрек. Въздухът беше зареден със страх и тревожно очакване.
	– Тамплиери, на място – провикна се Алтаир, когато се приближи достатъчно до петимата рицари. Обърна се към Дьо Сабле, който го наблюдаваше с тънка усмивка, отпуснал ръце отстрани. По нищо не приличаше на останалите. Беше готов за битка, но напълно спокоен, сякаш присъствието на тримата асасини нямаше никакво значение за него. Алтаир щеше да го накара да плати за тази проява на арогантност. – Не сте единствените дошли със задача тук – добави той.
	Двамата мъже се оглеждаха преценяващо. Алтаир премести дясната си ръка, готов да стисне меча си, въпреки че смъртта щеше да споходи врага му от лявата. „Точно така – реши той. – Започни нападение отдясно, нанеси удар отляво. Щом се справиш с Робер дьо Сабле, хората му ще се разбягат и ще оставят асасините да вземат съкровището. После всички ще обсъждат небивалата победа на Алтаир над Великия магистър.“ Малик – този страхливец – щеше да замлъкне завинаги, а брат му отново щеше да ахне в почуда и когато се върнеха в Масиаф, членовете на Ордена щяха да почетат Алтаир; Ал Муалим щеше лично да го поздрави и пътят на Алтаир към поста на майстор асасин и учител щеше да бъде сигурен и безпрепятствен.
	Алтаир погледна противника си в очите. Лявата му ръка трепна незабележимо, за да пробва механизма на острието. Беше готов.
	– Казвай какво искаш – нареди Дьо Сабле и се усмихна незаинтересовано.
	– Кръв – отвърна простичко Алтаир и замахна.
	Хвърли се към Дьо Сабле с нечовешка скорост и в същия момент освободи острието, замахна с дясната ръка, но нанесе удар, бърз и смъртоносен като на кобра, с лявата.
	Само че Великият магистър на тамплиерите се оказа бърз и много по-хитър, отколкото асасинът беше очаквал. Той с лекота отби атаката, така че Алтаир се скова, неспособен да се движи, и неочаквано – откри този факт с ужас – се оказа безпомощен.
	В същия момент осъзна, че е допуснал огромна грешка, фатална грешка. В този момент осъзна също, че не Дьо Сабле се е държал арогантно, ами той. Неочаквано вече не се чувстваше като Алтаир, майстор асасин. Беше слаб и немощен като дете. Най-лошото бе, че се държеше като дете, склонно да се хвали.
	Напрегна се и откри, че едва се движи, усети, че французинът го държи с лекота. Усети и болезнен прилив на срам, когато си помисли, че Малик и Кадар го виждат така безпомощен. Пръстите на Дьо Сабле се впиха в гърлото му и той усети как се бори за глътка въздух, докато тамплиерът приближаваше лицето му към своето. Вената на челото му пулсираше.
	– Не си наясно в какво се забъркваш, асасин. Ще ти пощадя живота, за да се върнеш при Учителя си и да предадеш, че Светите земи са навеки изгубени за него и хората му. Сега е моментът да бяга, докато има възможност. Останете ли, ще умрете до един.
	Алтаир се давеше и хъркаше, зрението му се замъгляваше, той се опитваше да отблъсне безсъзнанието, докато другият го подмяташе с лекота, сякаш бе пеленаче, след което го запокити към задната стена на залата. Алтаир се удари в древния камък и се отплесна към вестибюла от другата страна, където остана да лежи зашеметен за кратко, чу как подпорните греди падат и внушителните колони поддават. Вдигна поглед и забеляза, че входът му към храма е блокиран.
	От другата страна чу виковете на Дьо Сабле:
	– Воини. На оръжие. Избийте асасините!
	Скочи на крака и се втурна с надеждата да открие път навън. Целият гореше от срам и безпомощност, чуваше виковете на Малик и Кадар, докато умираха. Най-сетне наведе глава, обърна се и започна да си проправя път, за да се измъкне от храма и да се върне в Масиаф, за да отнесе новината на Учителя.
	Налагаше се да признае, че се е провалил, че той, великият Алтаир, бе опозорил не само себе си, но и Ордена.
	Когато най-сетне изпълзя от недрата на Храмовия хълм, навън грееше ярко слънце и Йерусалим жужеше от живот. Никога досега Алтаир не се беше чувствал толкова самотен.
Оливър Боудън


