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Приоритети
ПРИОРИТЕТ И НАДЕЖДНО НАЧАЛО
 
На 31 юли 2019 г. се навършват 12 години от първата одобрена операция по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР). Тя е първата оперативна програма, с която в България стартира подкрепата от Европейските структурни фондове през 2007 година. От тогава за двата 7-годишни програмни периода са одобрени 215 операции. В Министерство на труда и социалната политика като управляващ орган (УО) на ОПРЧР вече започна активната работа по подготовката на следващия програмен период – 2021-2027 г.
Опитът на Управляващия орган започва със сериозното предизвикателство да насочва инвестиции в широк кръг от сектори с належащи проблеми и нужди от реформи. В първия програмен период подкрепата се разгръща в сферите – пазар на труда, образование и учене през целия живот, социално включване и здравеопазване. В следващия, кръгът е по-тесен и с повече концентрация на специфичната подкрепа за заетостта и пазара на труда, социалното включване, социалното предприемачество, разширяване на възможностите за насърчаване създаването на собствен бизнес.
Процедурата „Равни шансове” е разработена, за да подкрепи и създаде допълнителни предпоставки за активното приобщаване и насърчаване на равните възможности за заетост на хората с увреждания. Финансират се комплексни действия за улесняване достъпа до заетост на уязвими групи, както и предоставяне на възможности за връщането на пазара на труда на хората, които полагат грижи за близките си с увреждания.
Схемата подкрепя политиката на държавата в посока повишаване степента на информираност на обществото за проблемите и възможностите на хората с увреждания и промяна на нагласите спрямо тях. Мерките са насочени към подобряване на знанията и уменията на структурите на гражданското общество за реализиране на местните и национални политики в областта на подкрепата за хората с увреждания и техните семейства, както и постигане на ефективно партньорство и диалог с администрацията, социалните партньори и обществото.
Освен инициативи за информиране и представяне на възможностите на хората с увреждания, от бенефициентите се очаква да създадат модели за сътрудничество и партньорство на местно и регионално ниво, да разработят и внедрят специализиран софтуер за подкрепа на електронното включване на лица с различни видове увреждания, да подкрепят дейността на центрове за лица и деца с увреждания чрез интегрирани подходи за мотивиране и насърчаване участието на пазара на труда на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейството. 
Във връзка с изпълнение Договор № BG05M9OP001-2.011-0013-C01 на Национална асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ), бяха проведени работни срещи и кръгли маси на тема: „Преодоляване на дискриминационни нагласи при наемането на сляпо-глухи" и „Партньорство на местно и регионално ниво между страните в процеса на социално включване на хората със сляпо-глухота и утвърждаване на добри практики”:
Първото събитие по двете толкова значими теми, беше проведено в гр. Габрово, а сп. „Звук и светлина“ го отрази в бр. 7, 2019 г.
През м. юли се проведоха още три аналогични мероприятия, които дадоха индикации на огромен интерес, както за представителите на целевата група, също така и за широката общественост и институциите. 
Председателите на ТО Силистра, Русе и Велико Търново със собствен принос и старание, оказаха съдействие на експертите за планиране, организиране и делово протичане на мероприятията. В събитията взеха участие представители на местна власт, работодатели, бизнеса и НПО. Освен набелязаните теми, допълнителни подтеми разшириха и обогатиха диапазона на дискусиите, в някои моменти превръщащи се в дебати. На прицел се озоваха служителите от Дирекция „Социално подпомагане“. Сляпо-глухите членове задаваха въпроси, отнасящи се до новостите в социалното законодателство, които доведоха до обременяване с огромен набор от документи. Особено болезнен е въпросът с определените пределни размери (лимити) на помощите за изработване, покупка или ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания. И по-конкретно за слуховите апарати, които способстват комуникацията и придвижването на сляпо-глухите лица. При занижено зрение или липсващо такова, слуховият апарат е изключително необходимо средство в ежедневието на лицата с двоен сензорен дефицит. Сумата от 180 лв. в никакъв случай не може да осигури качествено слухопротезиране, като се има предвид, че комуникацията изцяло се осъществява посредством слуховия апарат. Постави се задача на ръководството на НАСГБ, да направи предложение пред МТСП за индивидуален подход към сляпо-глухите хора, съобразявайки се с индивидуалните им потребности и слухови възможности.
Засегна се и темата за социални и лични асистенти и домашни помощници. Неяснотите в тази посока породиха тревожност сред сляпо-глухите лица и техните близки. Все пак до известна степен служителите по места, поясняваха някои детайли относно достъп до услугите. Точно тази тема отключи разгорещени дискусии, като се включваха и представителите на НПО.
Представителите на работодателите и бизнеса не се впускаха в обсъжданията, освен ако не се постави въпрос, който ги касае. Многократно и настъпателно лицата с увреждания, поставяха въпроса за наемане и осигуряване на подходяща работа на хората със здравословни проблеми.
Тези въпроси бяха обсъдени и разяснени в сферата на възможностите за стартиране на собствен бизнес по програми и проекти към Агенцията за хората с увреждания (АХУ). Всъщност само се изкоментираха някои подробности, но никой не сподели опит в тази посока. За радост обаче, неколцина възползвали се от програми за заетост и обучение на хора с увреждания, изразиха своята удовлетвореност. За жалост тази възможност остава все по-трудно достъпна за правоимащите, незнайно защо. Една от причините е, че няма работодатели, които биха желали да наемат хора с увреждания. Тук аргументацията е неоснователна, имайки предвид недоверието и несигурността в способностите на хората с увреждания, но при тях, макар и по-бавно, трудовите резултати са на ниво. Немалка част предприемат преквалификация с една цел – реализация на трудовия пазар.
Общинските служители обещават достъпна среда, адаптирана към специфичните възможности на различните групи хора с увреждания. Едни са трудностите за преодоляване в голямото пространство за лицата с увреждания на долните крайници, други са пречките за хората без зрение, а съвсем други са за хората с комбинацията от зрителен и слухов дефицит. Установи се, че малко се знае в обществеността и институциите, за сляпо-глухите хора, като специфика и характеристика на заболяванията, довели до сляпо-глухота. Съвсем нагледно, общественици и служители на местна власт, се запознаха със спецификата, механизма и подхода за общуване и комуникация към всяка от групите от лица с някакъв здравословен недъг или дефицит. В края на мероприятията, се протягаха ръце за партньорство, сътрудничество и желание за утвърждаване на добри практики.
Като резултат, целта на мероприятията от този род е да увеличи броя на членовете на семействата с хора с увреждания, които са започнали да търсят работа или са в заетост, след предоставени интегрирани мерки за социално включване, както и да увеличи броя на хората с увреждания, които са започнали да търсят работа или са заети, чрез предоставяне на социални и здравни услуги, включително чрез интегрирани мерки за хора с увреждания и техните семейства.
 
 
Величка Драганова
 
 


Делници и празници

ОТДИХ В ТРОЯНСКИЯ БАЛКАН
 
Всяка година, ние членовете на териториалната организация на сляпо-глухите в Добрич, отмаряме заедно. Подбираме дружно мястото, съобразявайки се с желанията на повечето от нас. Идеята ни е да обходим красивите кътчета на нашата родина. Искаме да посетим колкото е възможно повече от природните ни забележителности, съчетавайки с лечебните свойства на минералните басейни. Почивахме в Момин проход, Вършец, Сандански, Велинград. Тази година от 16 до 23 юли бяхме в рехабилитационна база „Релакс“ – село Шипково. Тя, както знаят нашите читатели, е към Съюза на слепите в България, но тъй като е умело ръководена, по нищо не отстъпва на други бази, които сме ползвали. Даже, в много отношения ги превъзхожда. Персоналът е мил и любезен, обучен за работа с хора с увреждания. Храната бе разнообразна, добре приготвена. Денят на почиващия е отлично организиран – преди обяд се правят различни балнео-процедури, а след обяд – посещение в басейн и разходки в балкана. Повечето от нас следвахме този режим. Стремяхме се ежедневно да бъдем колкото е възможно повече навън – сред природата, следвайки различни маршрути – до близкото село, до фабриката за керамика, сред виещи се горски пътеки, бране на билки и т.н.
	За съжаление, седемте дни бързо отлетяха и се наложи отново да се върнем по домовете си. Независимо от това, ние се радваме, че имахме възможност да разнообразим нашето ежедневие и да се потопим сред чистия въздух на Троянския балкан. Така, с обновени сили и ентусиазирани, се гмурнахме отново във водовъртежа на домашните и служебните си задачи.
В заключение, желая да благодаря от сърце на Велизар Хинков – управител на почивна база „Релакс“ – Шипково и на неговия персонал за това, че ни помогнаха да прекараме чудесно в поверената им станция.
 
 
Калинка Ковачева


Силуети

КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА: "ЧОВЕК ТРЯБВА САМ ДА НАМЕРИ СВОЕТО МЯСТО"
 
На 26.03.2019 г. на отчетно-изборно събрание, УС на НАСГБ закри ТО Дулово и откри и учреди ТО Силистра с председател Красимира Георгиева.
Новият председател заяви, че ще работи за успешното интегриране в обществото на хората с двоен сензорен дефицит от област Силистра.
По-долу на вниманието на нашите читатели предлагаме материала за Красимира Георгиева, който е част от книгата с работно заглавие “Надмощие на духа“ на Радка Димитрова, която ще излезе от печат в края на тази година.
* * *
Красимира Георгиева завършва Русенски университет „Ангел Кънчев“, специалност „Български език и английски език“; Ръководител на Центъра за социална рехабилитация и интеграция в Силистра; председател на Фондация „Съпричастие – Силистра“; има регистриран спортен клуб.
Родена на 07.02.1966 г. в Силистра. Когато е в осми клас, лекарите й откриват заболяването пигментна дегенерация на ретината или кокоша слепота, което постепенно прогресира. През последния семестър на следването й в Русенския университет „Ангел Кънчев“ тя едва вижда. На прегледа при специалист разбира, че зрението й си е заминало безвъзвратно. 
„Безкрайно благодарна съм на моите родители, които ме научиха да бъда упорита и борбена”, разказва винаги усмихнатата Красимира. – „Майка ми, която е много добра не само към близките си, а и към всички други хора, възпита у мен и у сестра ми доброта и положително отношение към ставащото около нас. Баща ми не показваше чувствата си, държеше се строго и резервирано и едва, когато пораснах и станах родител разбрах, колко ценни съвети ни е давал той.”
През 1984 г. завършва ТМТ „Владимир Комаров“ в Силистра, специалност „Монтьор на електронни устройства“. По-късно се дипломира в Института за детски и начални учители в Добрич. От 1995 до 2001 г. работи като начален учител. През май 2000 г. завършва олигофренопедагогика – в Русенския университет „Ангел Кънчев“, а есента на същата година започва да учи задочно специалността „Български език и английски език“. Тези години са изключително натоварващи за нея – работа, деца, семейство, учене, а и вече почти не вижда. Въпреки трите си дипломи, не може да си намери подходяща работа. „В продължение на една година бях в дупка,” – споделя Краси. – „В един момент реших, че не мога да продължавам да бездействам. Огледах се, какво мога да правя в състоянието, в което бях изпаднала. Реших, че трябва, като барон Мюнхаузен, да се хвана за косата и сама да се издърпам от блатото. И стигнах до извода – да, аз съм човек с увреждане и какво от това, мога да правя същите неща, които правят останалите хора, но по друг, различен начин. Водещ девиз за мен стана цитат от една от прословутите речи на Бил Клинтън – „Не чакай някой да направи нещо за теб, а сам направи нещо за себе си”. Първата стъпка, която прави, е към компютърната грамотност. „Отидох в Националния център за слепи в Пловдив, за да се обуча да ползвам компютър с помощта на говореща програма” – връща се назад във времето Краси. – „Там за първи път попаднах в среда на незрящи хора. Изживях страшен шок! Но след ден-два всичко дойде на мястото си“. След това успешно завършва обучение на тема „Организационно развитие на неправителствена организация”. Следват курсове за обучители на незрящи в компютърна грамотност с говореща програма JAWS и за „Методически насоки за работа и нови моменти в управлението на Център за социална рехабилитация и интеграция”. Участва в семинари и обучения за писане и изпълнение на проекти, касаещи хората с увреждания. Придобива удостоверение за регионален координатор за Област Силистра на Национален алианс за социална отговорност и на Европейска асоциация на доставчиците на социални услуги за хора с увреждания. Натрупва много познания за света на хората със специфични потребности, научава пътищата, по които може да им направи живота по-пълноценен. Вече десет години сърцато и всеотдайно тя ръководи социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“. Обяснението за успешната й работа е простичко и кратко: „Идвайки при мен, хората без притеснение споделят проблемите си, защото аз съм една от тях и ги разбирам напълно“. Председател е на учредената през 2005 г. Фондация „Съпричастие – Силистра“. Регистрира спортен клуб за хора със специални потребности. През 2011 и 2012 г. кандидатства от името на клуба по Фонд „Социална закрила“ и организира национален паратурнир по канадска борба в Поморие, в който участват спортни клубове на хора с увреждания от цялата страна.
* * *
	– Кой е твоят най-голям житейски успех?
	– Най-вече моето семейство и двете ми прекрасни дъщери – Полина и Росина. В живота си имам два периода – преди и след ослепяването. Бог взема едно, но дава друго. Сегашният ми живот ми харесва много повече! Въпреки че толкова учих за педагог, това не беше моето призвание. Работейки като учител, аз се чувствах много потисната и смачкана. Сегашната социална работа ми дава възможността да общувам с много и различни хора, да се запознавам с техните житейски съдби, да посещавам различни места. От позицията, в която съм в момента, мога да твърдя, че съм си намерила мястото и се чувствам удовлетворена и щастлива!
	– Кое е любимото ти занимание в свободното време? 
	– След загубата на зрение се почувствах страшно ограбена. Най-осезателно ограбването го чувствах по отношение на това, че до мен не можеше да достига информация, която дотогава идваше от вестници, книги телевизия... Но както се казва „За всяка болка си има билка“. Започнах да „чета“ книги, записани в звукозаписно студио на касети. Още помня първата книга, която прочетох – „Нерон вълкът“ на Христо Калчев. Четенето си остана любимо мое занимание през свободното време. Обичам да се срещам с приятели, да организирам събития – там е моята сила. Много ме обогатяват срещите с нови хора и пътуванията. Толкова прекрасни места има в България!
	– Какво от всекидневието те потиска най-много?
	– Това, за което вътрешно се бунтувам, е зависимостта. Човек е зависим от редица фактори, преодоляването на които са пряко силите му. Стремя се да гледам позитивно на живота.
	– Имаш ли любима мисъл, която в трудни моменти ти дава сили? 
	– „Не чакай някой да направи нещо за теб, а сам направи нещо за себе си“! В труден момент Бог ти протяга ръка, като ти изпраща точния човек. В моя случай ме срещна с Веселина Стоилова, омбудсман на хората с увреждания от Община Варна. По препоръка на д-р Дучева, завеждащ очно отделение на силистренската болница, отидох при Веселина. Посрещна ме един уникално лъчезарен и позитивен човек. След като поговорихме и споделих моето желание да правя нещо, но не знаех точно какво, тя ми препоръча първо да се обуча да работя с компютър за незрящи, а след това ще решим с какво и как да продължим моето развитие. Тази среща постави началото на пътя на моя нов и пълноценен живот! Благодаря ти, Весе!
	– Човешките недостатъци, които извикват гняв у теб?
	– Двуличието, злобата и алчността. Дразнят ме хората с неправилна самооценка. 
	– Оценката ти за времето, в което живеем?
	– Както във всяко друго време, човек трябва да намери сам своето място, независимо от обстоятелствата. Да намери онова място, на което се чувства добре! А не само да мънка и да недоволства.
	– Твоето послание към обществото?
	– Всеки да прави това, което умее най-добре. Повече от десет години работя за интеграцията и социализацията на хората с увреждания и чрез личния си опит показвам на обществото, че хората с увреждания не са по-различни от другите. И те могат да се трудят и веселят, да водят осмислен живот, участвайки активно в работата на гражданското общество. Хора, обичайте и ще бъдете обичани!“
Източник: Из книгата “Надмощие на духа”
 


Приятели от близо и далеч

ПЪРВАТА СВЕТОВНА ТЕАТРАЛНА ГРУПА ЗА 
СЛЯПО-ГЛУХИ NALAGA’AT 
 
В пристанището Jaffa в Тел Авив има стар склад с изглед към Средиземно море. Там се намира център „Nalaga’at“, единственият в света професионален театрален ансамбъл със сляпо-глухи. На иврит Nalaga'at означава „Да докосваш“. Театърът се състои от сляпо-глухи актьори, повечето от които страдат от генетичното заболяване Синдром на Ушер.
"Тъй като актьорите от нашата група са сляпо-глухи, начинът, по който общуваме с тях, е чрез докосване. Ние молим хората, които идват в нашия център да общуват, да се докосват”, казва Джонатан Томкинс, мениджър по развитието към центъра.
“Nalaga'at” е неправителствена организация, създадена, за да интегрира сляпо-глухите хора в обществото, като им дава възможност да се изразят по творчески начин, а на аудиторията – изключително преживяване и опит. Чрез редовно представяне на сцената, сляпо-глухите актьори от театър Nalaga'at подобряват самочувствието си и уменията си за общуване и имат възможност да изразят себе си, като същевременно повишават осведомеността за нуждите на сляпо-глухите в Израел и света. 
	Освен театрален ансамбъл, центърът разполага и с две кафенета –Kapish Event Center, в което работят единствено глухи сервитьори и популярният ресторант BlackOut, където пък ще Ви обслужат слепи сервитьори. Центърът е дом и на уникални работилници, където се реализират най-различни дейности на тъмно.
	Nalaga'at е основана през 2002 г., когато към актрисата и режисьора Адина Тал се обръща социален клуб за сляпо-глухи и я моли да постави драматичен клас за своите членове. „Въпреки че нямах предишен опит и познания по темата за сляпо-глухотата, нито пък някога бях познавала някой глух или сляп човек, да не говорим за такъв с двойно сензорно увреждане, реших все пак да приема предизвикателството. Общите очаквания бяха само да преподавам курс по драма за няколко месеца. Въобще не подозирах, че това взаимодействие ще промени живота ми – казва Тал, която сега е президент на Nalaga'at.
	А ето и какво споделя Тал за първия си ден с групата: „Никой не можеше да ме види или да ме чуе. Не можех да си представя как бихме могли да започнем да работим заедно. Седнахме в кръг и стиснахме ръцете си. Така се опитахме да намерим начин за общуване. В началото ми беше доста трудно, но с всяка среща научавах по нещо ново!"
На една от срещите сляпо-глухият актьор Юри Ошоров, ми отправи голямо предизвикателство. Той ми каза "Искам да играем пиеса по Горки", на което аз отговорих: "Вие сте сляпо-глухи и невербални. Как ще се справите с Горки? А той ми отговори "Това е твой проблем, ти си режисьорът!" 
И така, всички ние насочихме усилията си към това, което можем да направим, а не към онова, което не можем! И точно в това се крие силата на "Nalaga’at", а именно да бъдем нас, защото това е, което правим наистина добре!"
Тал скоро забелязва и предимствата в работата със сляпо-глухите актьори.
"Тъй като не могат да се виждат един друг, те не могат да се имитират, така че всичко, което правят, е уникално. Ако ги помолите да изиграят ядене на грозде, получавате напълно различни начини за ядене на грозде. Никой от тях не е виждал Марлон Брандо или Ал Пачино. Те не могат да копират. Ето защо те са страхотни!"
	И така след година на интензивно практикуване и с помощта на лични преводачи на тактилен жестов език се ражда първото шоу "Light is Heard in Zig-Zag". Пиесата е изпълнена в израелския парламент, в Канада и дори в седалището на ООН в Женева.
След този успех, през 2007 г., центърът „Nalaga’at“ отваря вратите си пред обществеността. 
Втората и най-успешна пиеса на театралната група, която има над 150 000 зрители, се казва „Not By Bread Alone". Ето какво споделя Адина Тал за подготовката й: “През цялото време търсехме нови методи за комуникация, като група и като ансамбъл от актьори. По време на шоуто, на сцената понякога се чува ритъмът на барабана. Така се обявява началото на нова сцена. Сляпо-глухите актьори на сцената не могат нито да видят кога ръката удря барабана, нито пък да чуят неговия ритъм, но усещат вибрациите му. Това тяхно умение е резултат от дълъг и сложен процес, по време на който актьорите са се научили да усещат вибрациите на ритъма, докато те пътуват във въздуха. "
Шоуто е участвало и в големия театрален фестивал в Пърт (Австралия), Ню Йорк, Бостън, Вашингтон, фестивала LIFT в Лондон и международния музикален и театрален фестивал в Сеул, Южна Корея.
През 2015 г. театър Nalaga'at представя две нови шоута: „Say Orange“, режисирана от Сара Сибони и “Through the Spirit“, режисирана от Моше Малка. 
През 2017 г. репертоарът на Nalaga'at е разширен с новата продукция "Edgar", режисирана от Офер Амрам. През 2018 г. театърът стартира собствена адаптация на пиесата на Марк Медоф "Children of a Lesser God", където за пръв път сляпо-глухите актьори си партнират с виждащи и чуващи такива.
	И така, център Nalaga'at е изключително място, където си дават среща глухи, слепи, сляпо-глухи и широката общественост. Но най-вече център Nalaga'at е пространство на равен диалог, който насърчава нуждите и стремежите на всеки човек, с убеждението, че всички човешки същества са равни и всеки човек има право да направи своя принос към обществото.
Статията подготви: Елена Атанасова
Източник: www.touristisrael.com


Щрихи от родината

ЦВЕТЕТО НА ОРФЕЙ – НАЙ-ЛЕКОВИТОТО ЦВЕТЕ, 
КОЕТО РОДОПИТЕ ПАЗИ
 
„То е като стих и музика – сътворено от родопската природа, същата,
която роди и Орфей… Сякаш не е само цвете, а бленуваща душа.“
	Никола Гигов
Уникалното цвете е живяло с легендите, за да пренесе до нас посланието за вечния живот и любовта. През вековете то е имало различни имена – китара, родопка, стирака, шапиче, родопски силивряк, хаберлея родопензис, Орфеевото цвете. 
Според една родопска легенда малкото лилаво цвете е родено от сълзите на Орфей по загубената му любима Евридика. Плачел и там, където капели сълзите му, пониквали синьо-бели цветчета. Казват, че вече не искал да погледне друга жена. С това разгневил развилнели се поклоннички на Дионис, които подло го нападнали. Заговорниците хвърляли срещу него камъни и копия, а един от тях отсякъл главата му с меч. Вакханките разкъсали тялото му… От всяка капка кръв сред тревата, отново израствало чудното цвете. Затова народът ни го нарекъл „Орфеево“. 
То е свръхчувствително, подобно на влюбената човешка душа. Ако Слънцето се забули с облак, свива цветната си чашка, за да я разтвори отново, когато го огреят лъчите му.
Орфеевото цвете вирее само в Родопите. Родопския силивряк се среща много рядко главно на труднодостъпни варовикови скали по поречието на река Арда и в района около Ягодинската пещера. Поради това цветето е включено в червената книга на България, като защитен растителен вид.
Всъщност, учените са установили, че това живо същество със свойства на лек опиат се е появило на планетата преди около 2 милиона години, още през предледниковия период. Било познато на жреците, които при изгарянето му са изпадали в транс и правели предсказания. По време на Римската империя са сечени монети с жена, която го държи в ръка. Императорите пристигали в Родопите, за да му се поклонят, защото криело тайната на безсмъртието. То е единственото цвете в света, което изпада в състояние на мнима смърт, наречено анабиоза и може да се съхрани за период от 3 до 11 години. Дори хербаризирани растения, изсушени до 98%, след поливане за определен период от време, възвръщат жизнеспособната си форма, благодарение на 2% влага в тях. Това свойство на Родопския силивряк е причина да се назовава „възкръсващо растение”.
Има свидетелства, че през VI-ти век, при разходка край Бачково, свещеник казал на спътниците си: “Чух божи глас. Пръскайте всеки ден със светена вода изсъхналите листа на венеца около иконите и ще стане чудо – те ще се раззеленят и ще се съживят. Това ще е Божи знак!”. 
Богомолците изпълнили заръката и видели чудото на възкресението. Наричали растението Безсмъртниче. При много ниски температури то замръзва, без да изсъхва. Поставено на топличко, за около 1 час се възстановява. Дори само сухо листенце от него, ако бъде заровено в почвата и поливано, бързо се съживява и прораства отново, за да разцъфти през лятото.
Подобно на великия певец и учител, необикновеното растение може да лекува. Древните траки познавали целебната му сила. В книгата си „Магическа ботаника“ Орфей е предал знанията си на посветените. С вяра в дълголетието, което носела билката, родопчани закичвали детските люлки против уроки и болести, момите скришом я свивали в китките за избраника си, та вечна да е любовта им. Слагали стръкчета и в обора, за да живее и се плоди добитъка. С нея го спасявали от шап и затова е знайна още като Шапива билка, редом с имена като Стирака, Каберлея или Китара, защото „Когато се празнували Дионисовите празници, то издавало звук на китара.”, според трактата „За реките“ от III век.
Експедицията на унгарския изследовател на Балканите д-р Емерих Фривалдски през 1834 г., по поречието на Чая, край Бачково, преоткри този феноменален растителен род за съвременната наука. Една година по-късно, той го обявява и му дава латинското название Haberlea rhodopensis (Родопска хаберлея), на името на своя учител – ботаникът Haberle. Находката с цветна чашка, оцветена в различни нюанси на синьото и синьо-лилавото, предизвиква бурен интерес. Години наред се провеждат проучвания, изследвания и опити от различни страни. Качествата на растението привличат вниманието на НАСА и руските секретни лаборатории. Учените смятат, че ако разкрият тайните на Орфеевото цвете, ще успеят да направят лекарство, което удължава човешкия живот. Ако се вложи в козметични продукти, те ще притежават мощен подмладяващ ефект. 
Цветето е съставка на тибетския чай на младостта, който пречиства бъбреците, черния дроб, жлъчката, кръвоносните съдове, стомаха и редуцира мазнините, но се пие само веднъж на 5 години. Извлечените химически вещества показват, че билката притежава антиоксидантно и широкоспектърно лечебно въздействие. 
Екипът на проф. Людмил Пейчев пък откри, че Орфеевото цвете активира освобождаването на стволови клетки, които подпомагат бързото заздравяване на тъканите по естествен път. 
По този начин, Орфеевото цвете ни показва как един защитен вид на територията на страната ни, все още пази необикновените способности да защитава устойчивостта на народа си.
Източник: https://cherga.bg/bg; 
https://littlebg.com
 


Хоризонти

ОЗЕРСК – НАЙ-РАДИОАКТИВНИЯТ ГРАД В СВЕТА
Дълбоко в горите на руската планина Урал лежи забраненият град Озерск или по-добре познат като Град 40. Зад охраната и оградите от бодлива тел се намира място, което сякаш е излязло от друго измерение.
В слънчевите дни млади майки бутат колички с бебета, деца играят на площадките, музика се носи от колонките на момчетата, които карат своите скейтбордове, семейства плуват в езерото, докато възрастни хора седят на пейките в парка. Всичко това изглежда като перфектната идилия, ала само местните знаят, че водата им е заразена, плодовете – отровни, а децата им може и да са болни.
Озерск е мястото, където трескаво се е развивала ядрената програма на Съветския съюз след Втората световна война. В продължение на десетилетия градът не съществува на нито една карта, жителите му – 100 хил. души не са включени в преброяването на населението в Русия.
Градът започва да се строи през 1946 година в пълна тайна от света и от гражданите на СССР близо до ядрената станция "Маяк". Той трябвало да приюти работниците и учените, които да създадат атомна бомба. През първите осем години живеещите там нямали право да излизат от града, да изпращат писма или дори да си помислят за комуникация с външния свят.
Дори роднините им не знаели къде се намират, а някои учени били обявени за изчезнали от своите семейства. Докато останалата част от народа на Русия живеела в пълна мизерия и ограничения, хората на "забранения град" се намирали в рая. Имали добри училища, безкрайно много храна, гори като извадени от приказка. Градът им предлагал не само сигурност, но и финансова стабилност. Единственото, което трябвало да направят, е да посветят живота си на ядрената бомба.
Но тази сделка имала смъртоносни последици. В продължение на години политическото и научното ръководство на Съветския съюз отхвърля факта, че екстремното излагане на радиация оказва влияние върху здравето на жителите на града и на бъдещите им потомци.
От самото начало по-голямата част от сградите били построени в близост до ядрения комплекс "Маяк". В края на 40-те години хората започнали да се разболяват и да умират – станали жертви на дългосрочно излагане на радиация.
Но не било само това – атомната електроцентрала претърпяла и няколко повреди, включително и "Кищимската катастрофа", второто най-опасно замърсяване след това от Чернобил, което СССР успява да скрие от света. Други данни пък твърдят, че радиацията, изтекла от реактора, е била четири пъти повече от тази в Чернобил.
Според местните изтичането на плутоний продължава и днес. Едно от езерата в града носи зловещото име Езерото на смъртта, тъй като радиацията в него е 2,5 пъти повече от тази, която е изпуснала централата край Припят.
Чужденците и останалите граждани на Русия не могат да влязат в Озерск без позволение. Всъщност едва ли някой би имал огромно желание да бъде изложен на толкова голяма опасност. Жителите му пък могат да напускат територията на града и ако пожелаят – никога повече да не се връщат. Интересното е, че те все още се смятат за "избраници" и предпочитат да останат да живеят в Озерск.
Както съветските власти са ги убеждавали преди десетилетия, така и днес жителите на атомния град смятат, че той е създаден за да ги предпази от външния враг, който ще се опита да нахлуе в техния рай.
За останалата част от Русия е непонятно как тези хора могат да продължат да живеят на място, което бавно ги убива. Ала "интелектуалците" зад оградата от бодлива тел изобщо не се интересуват от това, което светът мисли за тях. Те смятат, че да живееш на това място е огромна чест.
Това е градът, в който са родени, където са се оженили, където са погребали родителите си, а понякога и дъщерите и синовете си.
В селото на 20 минути от Озерск се намира часовник, който непрестанно преминава от часа към нивото на радиация към момента. Той не е особено верен, но дори и по този начин е плашещ. Според него жителите на града са изложени на пет пъти по-силна радиация от тези, които населяват земите край Чернобил.
 
Източник: www.168chasa.bg/
 


Любопитно

НЕВЕРОЯТНАТА ИСТОРИЯ НА СТЮАРДЕСАТА, 
ОЦЕЛЯЛА В САМОЛЕТНА КАТАСТРОФА
 
 
Историята на сръбската стюардеса Весна Вулович показва, че чудесата са възможни. Вижте я!
На 26 януари 1972 г. самолет Douglas DC-9 на Югославските авиолинии JAT лети над тогавашна Чехословакия, когато на височина от 33 000 фута (около 10 000 метра) се разпада във въздуха. Причината е вероятно от избухнала на борда бомба, което и до ден днешен не е напълно изяснено.
	На борда е имало 28 души пътници и екипаж, като 27 от тях загиват. В момента на взрива стюардесата Весна Вулович се намира в опашната част на машината. При взрива бордна количка за разнасяне на кетъринг я притиска и обездвижва в един ъгъл от опашната част, а откъснатата задна част от самолета се устремява към земята.
	За огромен късмет, частта от DC-9, в която е била притисната сръбкинята, пада върху горист склон, покрит с дебела снежна покривка. Комбинацията от наклонен терен, високи дървета и дебели снежни преспи омекотяват удара и стюардесата оживява.
Намира я местният чешки дървар Бруно Хонке, който от любопитство се приближил до останките на самолета, а отвътре чул стонове. Пристигналите спасителни екипи веднага транспортират все още живата стюардеса до близката болница, но никой не вярва, че тя ще оцелее. 
Тя има фрактура на черепа, два смазани гръбначни прешлена, както и счупени таз, двата крака и множество ребра. Жената остава десет дни в кома. 
За изненада на всички обаче, и въпреки че след събуждането си от комата Вулович е временно парализирана, тя се възстановява напълно, и по-късно дори се връща на работа в авиокомпанията, от която е уволнена чак през 1990, защото взима участие в протести против тогавашния президент Слободан Милошевич. През следващите 20 години Весна Вулович става известна с борбата си против сръбския национализъм.
Вероятно обаче тя завинаги ще бъде запомнена именно със своето падане от 10 000 метра, за което през 1985 г. е вписана в книгата на рекордите Гинес като човекът, преживял падане без парашут от най-голяма височина.
Източник: www.letene.com


Полезна информация


СОЦИАЛНОТО МИНИСТЕРСТВО ЩЕ ПОДОБРЯВА ДОСТЪПА ДО ЖИЛИЩАТА НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
 
Програма, разработена от министерството на труда и социалната политика, ще помага за подобряването на достъпа до жилищните сгради и мобилността на хора с увреждания. Проектът за Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност беше качен за обществено обсъждане до 28 юли на сайта Strategy.bg.
Изпълнението на програмата ще се осъществява на проектен принцип на територията на всички общини в България в рамките на одобрените бюджетни средства за съответната година и ще се контролира от министъра на труда и социалната политика.
Програмата включва два компонента – достъпна жилищна среда и лична мобилност за хората с увреждания. По първия компонент ще се финансира изпълнението на инвестиционни проекти за изграждане на достъпна среда в съществуващи жилищни сгради и прилежащите им пространства, която се ползва безвъзмездно и по нестопански начин. Вторият компонент е свързан с приспособяване на личен автомобил за осигуряване на личната мобилност на човек с трайно увреждане.
В рамките на годината човек с увреждане може да кандидатства и по двата компонента на програмата, но е необходимо да подаде две отделни заявления. Информация относно възможностите за финансиране на дейностите по програмата ще се предоставя в териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане.
Главните архитекти на общините или районите ще издават безвъзмездно виза за проектиране и ще одобряват безвъзмездно проект за изграждане или поставяне на съоръжение за достъпна среда, като преценяват законността на съществуващата жилищна сграда и техническата възможност за изграждане или монтиране на съответното съоръжение, посочва се в проекта.
Кой може да кандидатства?
За финансиране по първия компонент на програмата за осигуряване на достъпна жилищна среда може да кандидатства всеки собственик на индивидуална жилищна сграда, който е лице с увреждане или в чието семейство има лице с увреждане, с постоянен адрес в същата сграда, както и юридическо лице – сдружение, учредено и вписано по Закона за управление на етажната собственост, когато собственик на жилище в жилищната сграда в режим на етажна собственост е лице с увреждане или има в семейството си лице с увреждане.
В допустимите проектни предложения трябва да са предвидени само строително-монтажни работи за изграждане или поставяне на съоръжения за преодоляване на различни нива на жилищните сгради – рампи, подемни платформи и асансьори. Общата стойност на едно проектно предложение може да бъде между 12 хил. и 100 хил. лв. с ДДС.
Проектните предложения ще се разглеждат и оценяват от петчленна експертна комисия, назначена от министъра на труда и социалната политика. Кандидатите не трябва да са били финансирани в предходен период по Компонент 1 и е необходимо да представят одобрен инвестиционен проект и издадено към него разрешение за строеж или поставяне на съоръжение.
В едномесечен срок след одобряването на проектните предложения кандидатите ще трябва да сключат договор с Министерството на труда и социалната политика за финансирането му. Бенефициентът по договора за финансиране може да избере строителна фирма, която да извърши строително-монтажните работи в договорения срок.
За финансиране по втория компонент от програмата могат да кандидатстват хора с трайни увреждания с доказан дефицит на долни и горни крайници въз основа на медицинска експертиза. Общата стойност на проектните предложения е до 8000 лв. с ДДС. След одобряването на проектното предложение за финансиране човекът с трайно увреждане сключва договор за приспособяване или преустройство на личния си автомобил. Допуска се и финансиране на обучение за придобиване на правоспособност за управление на автомобил, ако кандидатът няма такава.
 
Божидарка Чобалигова
Източник: www.investor.bg
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С ХЛАБАВИ ОЧИЛА НАСОЧВАМЕ УВ РАДИАЦИЯ 
ПРАВО В ОЧИТЕ СИ
 
Невидимите за човека ултравиолетови лъчи са толкова рискови за очите, колкото и за кожата. Те са най-интензивни през лятото и въздействието им се увеличава рязко, ако се добави отразяваща ги повърхност. Независимо дали е водното огледало на морето, отразяващите стъкла на сградите, асфалт, пясък, всички те усилват ефекта от слънчевата радиация. И докато човек вече почти не прави грешката да се пече безмилостно до модерното през миналия век холивудско кафяво, подценява вредите, които УВ лъчите нанасят на зрението. Единствената възможна защита за тях са слънчевите очила и донякъде шапките. Дори хората, които знаят това обаче, цял живот може да ги носят по грешния начин и да трупат клетъчни увреждания, въпреки тъмните очила.
Подозирали ли сте например, че до 50% от достигащата очите радиация идва от отраженията върху вътрешната страна на стъклата? Учудващо малко хора са наясно, макар интуитивно да усещат, че отблясъците им пречат.
Ако гледаме на слънчевите очила основно като на аксесоар, има голяма вероятност да сгрешим при избора, казва доц. Анета Мишева – очен лекар с дългогодишен опит в университетската болница “Света Анна” в София и един от специалистите призьори в лигата “Лекарите, на които вярваме”.
Казано тезисно, подходящите за защита на очите тъмни очила са с максимална защита от УВ лъчите, съобразено с околната среда и индивидуалните особености на окото, затъмняване, големи стъкла, плътно прилягащи върху основата на носа и с извивка на рамката, възможно най-близка до релефа на черепа.
Без адекватна фотозащита очите преждевременно образуват катаракта – перде, макулна дегенерация (необратимо увреждане на клетките, благодарение на които виждаме ясно), увеличава се рискът от предракови изменения и агресивната очна форма на меланом.
Купувайте от оптики и магазини, които гарантират, че стъклата имат филтър срещу слънчевата радиация. На дръжката на очилата или върху стъклото те трябва да носят означението УВ (UV) 400 или т.нар. CE марка – знак, че очилата отговарят на европейските стандарти. СЕ марката трябва да удостовери филтриране на лъчите с дължина на вълната под 400 нанометра. Ментетата за разлика от качествените слънчеви очила пропускат ултравиолетови лъчи и всъщност предпазват единствено от ярката видима светлина. Това може да бъде много опасно, тъй като затъмняването кара зеницата да се разширява – окото се “отваря” в дълбочина в най-уязвимата си област и нефилтрираната радиация тихомълком унищожава клетките му. Така в окото влизат повече ултравиолетови лъчи, отколкото, ако изобщо няма очила, обяснява доц. Мишева.
Втората важна мярка е т.нар. индекс за пропускливост на стъклото и практически го свързваме със затъмняването. Отбелязва се в степени от 0 до 4. С намаляването на пропускливостта на стъклото числото нараства. На 0 отговарят ежедневните “обикновени” стъкла за очила, те пропускат от 80 до 100% от лъчите. Степените 2 и 3 означават, че стъклата пропускат съответно 40-43% и 20%. Това ги прави подходящи за градски условия и при шофиране, като по-високата защита е по-добър избор при светли очи и по-ярка светлина. Максималното затъмняване е препоръчително за планината или при водни спортове. Въпреки че асфалтът също отразява лъчите, те не са подходящи за шофиране – при рязка промяна на светлината например в навлизане в тунел има риск от “слепи” секунди.
Идеалните очила за път са със 100% УВ защита, пропускливост 2-3-а степен и кафяво или канелено оцветяване (кафяво-червеникаво), казва очният лекар.   
Защо обаче точно кафяво? Не може ли в модните нюанси? Доказано е, че стъклата в кафявата и канелената тоналност осигуряват най-голям контраст на образа. Още по-прецизно става виждането, ако стъклата имат и поляризиращи филтри. Те чистят хоризонталните лъчи, които предизвикват отблясъци. Самостоятелно поляризационното покритие обаче не е защита от слънце, няма роля за спиране на УВ лъчите, а подобрява видимостта. За фотозащита стъклото трябва да е комбинирано с УВ филтър 400.
Всички тези правила губят смисъл, ако стъклата са малки или монтирани върху неподходяща рамка. Независимо от модната тенденция слънчевите очила трябва да покриват възможно най-голяма площ около очите, да не оставят големи пролуки и да са по мярка. За да се спази условието стъклата да са на 12 мм от очите – златният стандарт за защита, очилата трябва да прилягат идеално в основата на носа, обяснява доц. Мишева. Второто условие е в тази позиция дръжките да прилепват напълно към главата и да не стърчат на дължина, защото при нормалното носене ще се смъкват на носа и все едно ги няма.
Третото правило за подбор на добрата за здравето на очите рамка е профилът им в частта пред веждите да не е права линия, защото така между очилата и лицето навлиза много светлина. Точно този тип рамка насочва към очите слънчевата радиация, отразена от вътрешната страна на стъклата. Онези 50%, за които не подозираме.
Статията е публикувана по предложение на Ивелина Стефанова.
Източник: www.24chasa.bg
 


Перо от птица

ЖАЖДА
 
Тази година, от 29 август до 7 септември в Созопол, за пореден път ще се проведат Празници на изкуствата Аполония.
Това, което отличава тазгодишното мероприятие е, че в жанр Литература ще бъде представена книгата "Жажда" на българския писател Захари Карабашлиев. 
Той пише проза и драматургия, автор е на романа "18% сиво" – бестселър с 25 преиздания в България и преводи в Съединените щати, Франция, Полша, Словакия, Хърватия, Сърбия и др. – класиран сред стоте най-любими книги на българските читатели в кампанията на BBC "Голямото четене". Вторият му роман "Хавра" излиза през 2017 г. и е приет възторжено от критиката и читателската публика. Карабашлиев е носител на наградите Български роман на годината (НДФ 13 века България, 2018), Роман на годината (Фондация ВИК), Хеликон, Аскеер и др. Негови разкази и пиеси са публикувани в книги, сборници и списания, превеждани са на много езици.
Ето какво казва той за новата си книга: "Питам се какво виждаме, когато гледаме, и дали чуваме, когато слушаме. Слепотата като нагласа на ума е много важна. Ние, зрящите, дали и как виждаме света около нас… Трябва да виждаме по-голям диапазон от това, което реално е пред нас. Токсичната за душата мъгла е опасна…Когато не успяваме да оценим живота си, това е загуба само за нас. Понякога ние, здравите хора, забравяме колко ни е лесно и как трябва да благодарим на Бог, да се движим изправени в живота и да разбираме какъв дар е той.
В свят, в който всеки е убеден, че е различен, има нещо, което изконно ни свързва един с друг – Жаждата. В началото е физическата жажда за вода, която изпитват хора, излезли от операция, но след това усещането се превръща в метафора на желанието за живот. Това, което започва като банално говорене, постепенно се разгръща в драматична история за физическото оцеляване, за спасителния пояс на любовта и за победата на красотата над мрака. Вдъхновител на тази история е незрящият, но виждащ всичко Спас Карафезов." 
Книгата "Жажда" е на издателство "Сиела" и вече може да бъде намерена в електронната библиотека на Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928". Приятно четене!
Статията подготви: Деян Славов
Източник: www.apollonia.bg

Здраве

ИМПЛАНТ ВЪЗСТАНОВИ ЧАСТИЧНО ЗРЕНИЕТО НА 
ШЕСТИМА НЕЗРЯЩИ В САЩ
 
Частичното зрение на шестима незрящи беше възстановено благодарение на имплант, който изпраща изображения директно към мозъка, пише „Гардиън”.
	Чрез видео камера, закачена на очила, се изпращат електроди, които достигат до зрителната зона в кората на главния мозък. Така се дава възможност на незрящите да се ориентират. 
	Разработката на импланта е на съвместна работа между американски учени в Тексас и Лос Анджелис.
	Според лекторът в University College London Алекс Шорт, откритието ще даде шанс на много хора да прогледнат отново, дори да е частично. Той твърди, че всички предишни опити да се създаде бионично око са се фокусирали върху работещо око и работещ нерв. По думите му новият имплант напълно променя представите за това как се лекуват напълно слепите хора. „Това е истинско послание за надежда”, допълва Шорт.
За да потвърдят откритието, учените са провели серия от тестове. Те са се състояли в това участниците, които са загубили напълно зрението си, да гледат в черен екран. Целта е била да открият бял квадрат, който се появявал на различни места.
В повечето от случаите резултатът бил позитивен.
Въпреки че имат още много работа, учените са на мнение, че това е важен момент за неврологията и невротехнологията. Според тях в близкото бъдеще може да бъде възстановено функционалното зрение на незрящите.
Статията е публикувана по предложение на Ивелина Стефанова.
 
Източник: www.24chasa.bg
 

Кулинарни рецепти
КУЛИНАРНИ ИЗКУШЕНИЯ ОТ 
ИВЕЛИНА СТЕФАНОВА ОТ СИЛИСТРА
Кюфтета от тиквички
	Продукти: 4 тиквички, 2 яйца, половин връзка накълцан копър, 2 с.л. брашно, сол, чубрица, магданоз, брашно за овалване.
	Начин на приготвяне: Настържете тиквичките на ренде, изстискайте излишния сок от тях. Смесете ги с накълцания копър, подправките на вкус и яйцата. С помощта на брашното споете сместа. От нея оформяйте кюфтета, овалвайте ги в брашно или галета и ги пускайте да се пържат в сгорещена мазнина. 
* * *
Пърленки на грил тиган с масло и шарена сол 
	Продукти: 1 яйце, 200 г кисело мляко, 200 мл топла вода, 1 ч.л. захар, 1 с.л. сол, 3 с.л. олио, 1 щипка сода бикарбонат, 20 г прясна мая, около 600-700 г брашно, 100 г масло за намазване, шарена сол за поръсване.
	Начин на приготвяне: В топла вода разтворете маята и захарта, добавете разбитото яйце, киселото мляко, смесено със содата и солта. Замесете меко и еластично тесто, добавяйки от пресятото брашно. Завийте тестото с чиста кърпа и оставете за 30 минути да втаса. С намаслени ръце късайте топчета колкото едно яйце. С пръсти разтворете топчетата на тънка питка. Нагрейте грил тигана много добре и леко намажете с масло (тигана се маже само в началото). Печете питките от двете страни на грил тигана, става бързо – за 2-3 минути от всяка страна. Готовите пърленки намажете обилно с масло и поръсете с шарена сол.
* * *
Чушки, пълнени със сирене и извара
	Продукти: 12-15 чушки, 150 г домати, 250 г сирене, 1 кг извара, 5 яйца, 30 г масло, 500 мл прясно мляко, половин връзка магданоз, сол.
	Начин на приготвяне: Почистете чушките от дръжките и семките. Запечете ги, след което ги задушете за няколко минути, за да ги обелите по-лесно. Сиренето, изварата, ситно нарязаният магданоз, доматите и 3 от яйцата се смесват и се разбъркват много добре. С получената смес се пълнят чушките. Пълнените чушки се подреждат в обилно намаслена тава. Останалите яйца се разбиват и се смесват с прясното мляко. С получената смес се заливат пълнените чушки. Ястието се пече около 30 минути в предварително загрята на 180 градуса фурна. Поръсете със ситно нарязан магданоз преди да сервирате.

Усмивки

СТИХОТВОРЕН ХОРОСКОП – ЛЪВ
Лъвовете са добре познати
и навред в света докрай признати!
Те са благородни и учтиви,
предани, добри и услужливи.
В службата те винаги успяват,
мъдро, справедливо управляват.
Ала в къщи рядко се прибират
все компанийки си някъде намират.
Могат тъй да карат със години,
влюбват се във смъртни и в "богини".
Щедри са и всичко ще ви дават,
никога не ще ви изоставят,
но жените всичко ще ви вземат
и хомот дори ще ви наденат.
Искат власт, богатство, чест и слава,
ала всеки Лъв не винаги успява
или той, когато вече има –
някой Лъв, по-силен, му го взима.
Лъвовете гледат нависоко,
но затъват някога дълбоко.
И дори "удавен" – не признава –
гордостта си много уважава!
С Водолея да не си играят,
че нещастието ще познаят!


Занимателна страничка

ЗА ИГРАТА "ПОЗНАЙ ЦИТАТА"

	Уважаеми читатели,
	
Публикуваният цитат към играта "Познай цитата" в брой 7 на
списание "Звук и светлина" е от произведението "Антихрист" на Емилиян Станев.
Отговорилите правилно са: Иванка Христова от Левски, Димка Дамянова от Пловдив,
Ангелина Кръстева от Стара Загора и Димитър Станев от Велико Търново.
Благодарим на всички взели участие!

	А ето и цитата за настоящия брой:
	"Да ти кажа ли правичката? И едните, и другите са маскари!... Ти мене слушай, па се не бой!
Маскари са до един!... Ама какво да сториш? Не се рита срещу ръжена!...”

Задна външна
Цитат на броя:
"Да избягваш опастността не е по-малко опасно в дългото бягане, като при изригналата експлозия. Тя засяга страхливците също толкова, колкото и смелите." 
Хелън Келър



Притурка
ОРДЕНЪТ НА АСАСИНИТЕ. 
ТАЙНИЯТ КРЪСТОНОСЕН ПОХОД
 
/с продължение/ 
 
	Обикаляше отвън сградата непосредствено до крепостта на хоспиталиерите. Както очакваше, имаше пазач лъконосец и Алтаир остана да наблюдава как крачи по пасажа и от време на време поглежда към вътрешния двор, но през повечето време наблюдаваше покривите. Алтаир вдигна очи към слънцето. Приблизително по това време, помисли си той и се усмихна вътрешно, лъконосецът щеше да се отправи към стълбата и да се спусне долу.
	Алтаир се сниши. Скочи от покрива на пасажа и тихо се прокрадна напред, така че да надникне през ръба към двора отдолу. В средата се виждаше кладенец от сив, безличен камък, друго нямаше, за разлика от останалите пищно украсени сгради из Акра. Зърна неколцина стражи в подплатените черни одежди на рицарите хоспиталиери с бял кръст на гърдите и група монаси. Сред тях се лутаха хора — приличаха на пациенти — боси, без ризи. Горките нещастници се въртяха безцелно с празни изражения и стъклени погледи.
	Алтаир се намръщи. Дори докато пасажът беше неохраняем, нямаше начин да се спусне незабелязано в двора. Прокрадна се към стената непосредствено до входа на болницата и надникна към улицата. На избелелия от слънцето каменен паваж се бяха скупчили болни и семействата им и молеха пазачите да ги пуснат вътре. Безмозъчни идиоти залитаха сред тълпата, протягаха ръце нагоре, крещяха неразбираеми слова и ругатни.
	Тогава Алтаир ги видя — усмихна се — групата учени. Вървяха през тълпата, сякаш около тях нямаше никого, слепи и глухи за страданията и гълчавата. Изглежда се бяха упътили към болницата. Алтаир се възползва от суматохата, спусна се незабелязано на улицата, смеси се с учените и наведе глава, съсредоточи се и тръгна редом с тях. На няколко пъти рискува да вдигне поглед, за да провери накъде вървят, докато се оказа, че както бе предполагал, те се бяха насочили към болницата и застаналите отстрани стражи ги пропуснаха безпроблемно.
	Алтаир сбърчи нос. По улиците се разнасяха типичните градски миризми на печива, парфюми и подправки, докато тук се стелеше воня на страдание, смърт и човешки екскременти. Незнайно откъде — през две затворени врати — долетяха мъчителни викове, последвани от тихи стенания. Той реши, че това е централната част на болницата. Разбра, че е прав, когато вратите неочаквано се отвориха и един пациент изскочи в двора.
	— Не! Помощ! Помогнете ми! — изпищя той. Лицето му беше разкривено от страх. — Помогнете ми, моля ви! Трябва да ми помогнете!
	След него излезе страж. Наблюдаваше мързеливо, сякаш мускулите на клепачите му бяха прерязани. Затича след беглеца и го хвана. След това с помощта на друг страж започна да го удря и да го рита, докато виковете на лудия не утихнаха и той не падна на колене.
	Алтаир наблюдаваше. Усети как челюстта му се стяга, сви юмруци, докато стражата пребиваше човека, а другите пациенти се юрнаха към тях, за да виждат по-добре представлението, наблюдаваше как по лицата им се изписа някакво подобие на интерес, докато се олюляваха.
	— Милост! — изписка лудият. — Моля за пощада. Стига!
	Млъкна. Болката му бе забравена в мига, в който вратата на болницата се отвори и на прага застана мъж, който можеше да бъде единствено Гарние дьо Наплуз.
	Оказа се по-нисък, отколкото очакваше Алтаир. Нямаше брада, бялата му коса беше късо подстригана, очите му бяха хлътнали, жестоки, увисналите ъгълчета на устните му придаваха вид на мъртвец. На ръкава му беше избродиран белият хоспиталиерски кръст, а на врата си носеше разпятие — очевидно онзи господ, на когото се кланяше, го беше изоставил, реши Алтаир. Беше препасал и престилка — мръсна, изпръскана с кръв.
	Погледна свъсено лудия проснал се пред него, притиснат от стражите. Единият от стражите вдигна юмрук и удари отново нещастника.
	— Достатъчно, дете — разпореди се Дьо Наплуз. — Помолих те да върнеш пациента, не да го убиваш.
	Мъжът отпусна юмрук с нежелание, а Дьо Наплуз пристъпи напред, приближи се до лудия, който стенеше и се опитваше да се отдръпне, също като плашливо животно.
	Дьо Наплуз се усмихна и грубостта му се стопи на мига.
	— Недей така, недей — рече той на лудия почти нежно. — Всичко ще бъде наред. Подай ми ръката си.
	Лудият поклати глава.
	— Няма… няма! Не ме докосвай. Не ме докосвай отново…
	Дьо Наплуз смръщи чело, сякаш обиден от реакцията на човека.
	— Отърси се от този страх, иначе няма да мога да ти помогна — рече най-сетне.
	— Да ми помогнеш ли? Както помогна на другите ли? Ти им отне душите. Моята не я давам. Не. Няма да ти дам моята. Никога, никога, никога… Моята не я давам, моята не я давам, моята не я давам…
	Дьо Наплуз зашлеви лудия.
	— Овладей се — изръмжа той. Хлътналите му очи заблестяха и другият отпусна глава. — Да не би да си мислиш, че това ми доставя удоволствие? Да не би да си мислиш, че искам да те нараня? Ти обаче не ми оставяш избор…
	Неочаквано лудият се отдръпна от стражите и се опита да хукне към насъбралите.
	— Всяка добра дума върви заедно с шамар с опакото на ръката му… — разпищя се той, профуча близо до Алтаир, а двамата стражи хукнаха след него. — Всичко е лъжа и измама. Той няма да се успокои, докато не коленичим пред него, всички до един.
	Единият страж го хвана и го повлече обратно при Наплуз, където лудият захленчи под студения поглед на Великия магистър.
	— Това не трябваше да го правиш — изрече бавно Дьо Наплуз и се обърна към стража с ленивите очи. — Върни го. Идвам веднага щом се погрижа за другите.
	— Не можете да ме държите тук! — продължаваше да крещи лудият. — Пак ще избягам.
	Дьо Наплуз се спря.
	— Не, няма — отвърна спокойно и нареди на стража: — Счупи му краката. И двата.
	Стражът се ухили, когато лудият се опита да се измъкне от хватката му. Последваха два ужасяващи пукота, сякаш някой прекърши сухи съчки, когато едрият рицар счупи първо единия, а след това и другия му крак. Жертвата изпищя и Алтаир усети как пристъпва напред, неспособен да се овладее, кипнал от възмущение и бяс при тази проява на жестокост.
	След това моментът изчезна: мъжът изгуби съзнание — несъмнено болката беше прекалено силна и той не успя да я понесе — и двамата стражи го повлякоха нанякъде. Дьо Наплуз го наблюдаваше. Изражението на благо съчувствие се беше върнало на лицето му.
	— Много се извинявам, дете — рече почти на себе си, преди да се обърне към тълпата: — Вие нямате ли по-добро занимание? — излая той и погледна навъсено монаси и пациенти, които бавно се разотидоха. Когато Алтаир обръщаше гръб, за да се отдалечи от тях, забеляза, че Дьо Наплуз оглежда внимателно тълпата, сякаш търсеше някой, изпратен да го убие.
	„Добре — помисли си Алтаир, когато чу вратата на болницата да се затваря, след като Великият магистър излезе от двора. — Нека се страхува. Нека изпита частица от онова, което причинява на другите.“ Тази мисъл го постопли, докато крачеше редом с учените, които тъкмо влизаха през друга врата. Тя водеше към главното отделение, където сламените рогозки не скриваха вонята на страдания и човешки изпражнения. Алтаир едва сдържа пристъпа на гадене и забеляза, че неколцина от учените притискат крайчеца на робите си към носовете си. Чуваха се стенания и Алтаир видя болнични легла, в които някои стенеха, а други проплакваха от болка. Остана с наведена глава, надникна изпод качулката и забеляза, че Дьо Наплуз приближава към леглото, в което измъчен човечец беше вързан с каиши.
	— Как си? — попита Дьо Наплуз.
	Разкъсваният от болка пациент изхриптя:
	— Какво ми… направи?
	— А, да. Болката. Отначало боли, така си е. Това е нищожна цена. След време сам ще се съгласиш, че е така.
	Мъжът се опита да вдигне ръка от леглото.
	— Ти си… чудовище.
	Дьо Наплуз се усмихна снизходително.
	— И с по-лоши имена са ме наричали. — Мина покрай дървена клетка, в която беше поставено легло, и надникна към… не, това не беше пациент, осъзна Алтаир. Нещастниците вътре бяха обекти. Те бяха експериментът. Отново усети, че едва удържа гнева си. Огледа се. Повечето стражи се бяха скупчили в другия край на отделението. Също както в двора, неколцина умопомрачени пациенти се клатушкаха напред-назад, видя група монаси, които не изпускаха нито една дума на Дьо Наплуз, но спазваха почтително разстояние и си говореха нещо, докато Великият магистър обикаляше пациентите.
	Ако щеше да изпълнява задачата си — а той бе твърдо решен да стори необходимото — трябваше да действа скоро.
	В този момент обаче Дьо Наплуз се премести при друго легло и се усмихна на мъжа, който лежеше в него.
	— Казаха ми, че вече можеш да ходиш — рече мило. — Впечатлен съм.
	Мъжът го погледна объркано.
	— Беше… толкова отдавна. Почти бях забравил… как.
	Дьо Наплуз остана доволен — много доволен:
	— Прекрасно!
	— Не… разбирам. Ти защо ми помагаш?
	— Защото няма кой друг — отвърна той и продължи.
	— Дължа ти живота си — заяви човекът в съседното легло. — На твоите услуги съм. Благодаря ти. Благодаря ти, че ме освободи.
	— Аз ти благодаря, че ми позволи — отвърна лекарят.
	Алтаир се поколеба за момент. Да не би да грешеше?
	Да не би Дьо Наплуз да не беше чудовище? Секунда по-късно отхвърли съмненията, веднага след като се замисли за лудия и писъците от болка, докато чупеха краката му, за безжизнените пациенти, които обикаляха болницата. Дори да имаше изцерени, те бяха задушени от насилието.
	Дьо Наплуз стигна до последното легло в отделението. След няколко секунди щеше да излезе и Алтаир щеше да изпусне шанса си. Асасинът решително се извърна назад: стражите бяха все още в края на помещението. Отдели се от групата учени и пристъпи към Дьо Наплуз, докато Великият магистър стоеше приведен над пациента.
	Камата на Алтаир отскочи напред и той я заби, като същевременно се протегна към Дьо Наплуз и задуши вика му, когато хоспиталиерът изви гръб от болка. Почти нежно, асасинът положи тялото на лекаря на пода.
	— Освободи се от товара си — прошепна.
	Дьо Наплуз примигна и вдигна очи — право към лицето на асасина. В гаснещите му очи нямаше страх. Алтаир забеляза единствено загриженост.
	— А… значи вече мога да си почина — рече. — Безбрежният сън ме зове. Преди да затворя очи, искам да знам какво ще стане с чедата ми.
	Чеда ли?
	— Да не би да говориш за хората, които търпят жестоките ти експерименти? — Алтаир не успя да скрие отвращението си. — Ще бъдат освободени и ще се върнат по домовете си.
	Умиращият се разсмя сухо.
	— Домове ли каза? Какви домове? В калта и канавките ли? В бордеите, може би? В тъмниците, които им отнехме ли?
	— Отвели сте тези хора против волята им.
	— Да, незначителната воля, която притежаваха — изхъхри Дьо Наплуз. — Не е възможно да си чак толкова наивен. Да не би да успокояваш разплакано дете единствено защото негодува: „Искам да си поиграя с огъня, татко“.
	Ти какво ще му кажеш? „Както искаш?“ Кажи го, но после ти ще носиш вината за изгарянията му.
	— Тук не става въпрос за деца — отвърна Алтаир в желанието си да разбере умиращия, — а за зрели мъже и жени.
	— Телом, може би. Но не и в умствено отношение. Тъкмо това се опитвах да оправя. Признавам, че без артефакта — който вие откраднахте от мен — прогресът ми е бавен. Но пък още имам билките. Отвари и извлеци. Стражите са добър пример за успеха ми. Бяха напълно луди, преди да ги открия и да ги освободя от тъмницата на ума им. Щом умра, те отново ще полудеят…
	— Ти наистина ли вярваш, че им помагаш?
	Дьо Наплуз се усмихна и светлината в очите му започна да гасне.
	— Не е важно в какво вярвам. Важно е онова, което знам.
	Той издъхна. Алтаир отпусна главата му на каменния под, извади перото на Ал Муалим и го потопи в кръв.
	— Нека смъртта те дари с покой — промълви.
	В същия миг един от застаналите наблизо свещеници извика. Алтаир се отдръпна от тялото и видя, че стражите се насочват към него. Докато вадеха мечовете си, той скочи и затича към далечната врата, която — искрено се надяваше — отвеждаше към двора.
	Тя се отвори и той с облекчение видя, че излиза навън.
	Никак не се зарадва, когато видя стража с ленивите очи, който изскочи през отворената врата, изтеглил тежкия си меч…
	Алтаир извади своя и с камата в една ръка и меча в другата го посрещна. Разнесе се звън на метал. В продължение на секунда двамата бяха наежени един срещу друг, толкова близо, че Алтаир огледа набраздената от белези кожа около очите на рицаря. След това рицарят отскочи настрани и парира удара на Алтаир, приспособи се към движенията му толкова бързо, че той едва успя да реагира. Асасинът отстъпваше с леки, грациозни стъпки в желанието си да увеличи разстоянието между себе си и рицарят, който се оказа много по-добър боец, отколкото бе очаквал. Освен това беше едър мъж. Жилите на врата му бяха изпъкнали, а мускулите — оформени след години на размахване на меча. Алтаир чу пристигането на останалите стражи. Те спряха по сигнал на рицаря.
	— Той е мой — изръмжа гигантът.
	Беше арогантен, притежаваше прекалена самоувереност. Алтаир се усмихна и се наслади на иронията. След това пристъпи напред и замахна. Рицарят се ухили, отби поредния удар с пъшкане, а Алтаир отскочи наляво и го заобиколи от другата страна — страната на болното му око, слабото му място — и с един замах преряза врата му.
	Раната зейна, от нея бликна кръв и стражът се отпусна на колене. Отзад се чу вик на изненада и Алтаир хукна, разблъска групата луди, които се бяха насъбрали, за да гледат, затича през двора, покрай кладенеца, мина под арката и се понесе из улиците на Акра.
	Спря и огледа покривите. След това прескочи една сергия, а разгневеният търговец размаха юмрук, докато той прескачаше стената зад него, за да се качи на покривите. Тичаше, скачаше, стараеше се да се отдалечи колкото е възможно повече от кошмарната болница. Потъна сред човешката гмеж, замислен над последните думи на Дьо Наплуз. Думата артефакт не му излизаше от ума. За миг Алтаир се замисли за кутията на бюрото на Ал Муалим, но това беше невъзможно. Каква връзка можеше да има хоспиталиерът с нея?
	Ако не ставаше въпрос за нея, то тогава за какво?
* * *
	— Гарние дьо Наплуз е мъртъв — съобщи той на Ал Муалим няколко дни по-късно.
	— Отлично — кимна одобрително Учителя. — Не сме се надявали на толкова благоприятен изход.
	— Въпреки това… — започна.
	— Какво има?
	— Лекарят настояваше, че работата му е благородна — обясни Алтаир. — Като се замисля за онези, които уж бяха негови пленници, повечето му бяха благодарни. Не говоря за всички, но за доста от хората, затова се замислих… Как е успял да превърне враговете си в приятели?
	Ал Муалим се изсмя.
	— Водачите винаги намират начини да накарат другите да им се подчиняват. Нали затова са водачи. Когато думите не достигат, те намират други начини. Когато и другите начини не помогнат, прибягват до по-елементарни хитрости: подкупи, заплахи и други номера. Има растения, Алтаир — билки от далечни страни — от които човек губи ума си, сетивата си. Те доставят такова удоволствие на човека, че го превръщат в роб.
	Алтаир кимна и се замисли за пациентите, които очевидно не бяха на себе си. Ами лудият!
	— Мислиш, че онези хора са били упоени, така ли? Отровени?
	— Да, ако е така, както ги описваш — рече Ал Муалим. — Моите врагове ме обвиняват в същото.
	После даде на Алтаир следващата задача и асасинът се запита защо Учителя се усмихваше, докато му нареждаше да направи нужната проверка и след това да се обади в местния клон на асасините в Йерусалим.
	Сега, докато влизаше в Братството, той разбра защо. Сигурно се беше развеселил при мисълта, че пътищата на Алтаир и Малик ще се пресекат отново.
	Асасинът се изправи зад писалището, когато Алтаир влезе. За момент двамата останаха впили очи един в друг, без да крият омразата си. След това Малик бавно се обърна и Алтаир видя, че едната му ръка липсва.
	Алтаир пребледня. Разбира се. След раната, която бе получил в боя с хората на Дьо Сабле, дори най-добрите лекари в Масиаф не бяха успели да спасят лявата ръка на Малик и бяха прибегнали до ампутация.
	Малик се усмихна с горчивина и сладост на победата, за която бе платил твърде висока цена, и той се опомни. Припомни си, че бе негово задължение да се отнесе към Малик със смирение и уважение. Сведе покорно глава в знак на почит към загубата на другия. Той беше негов брат. Беше изгубил ръката си. Беше с по-високо положение от неговото.
	— Мир и покой, Малик — рече най-сетне.
	— Присъствието ти ме лишава и от двете — сопна се той. Изглежда си беше поставил за цел да се отнесе към Алтаир с презрение. — Какво искаш?
	— Ал Муалим иска…
	— Да изпълниш някоя задача в опит да си върнеш достойнството и уважението ли? — подсмихна се Малик. — Добре. Казвай какво си научил.
	— Научих следното — започна Алтаир. — Мишената е Талал, който търгува с хора, отвлича граждани на Йерусалим и ги продава в робство. Базата му е един склад, който се намира в северната кула. В момента подготвя керван за отпътуване. Ще ударя, докато проверява стоката си. Ако мога да избегна хората му, Талал няма да окаже съпротива.
	Другият изви устни.
	— Нямало да окаже съпротива ли? Я се чуй. Каква арогантност!
	Алтаир се упрекна. Малик беше прав. Спомни си оратора в Дамаск, когото беше подценил и който едва не го победи.
	— Приключихме ли? — попита, без да разкрива мислите си пред Малик. — Доволен ли си от онова, което съм научил.
	— Не — отвърна Малик и му подаде перото, — но се налага да се примиря.
	Алтаир кимна. Погледна към празния ръкав на Малик и се канеше да каже нещо, когато осъзна, че нито една дума не е в състояние да компенсира провалите му. Беше струвал на Малик прекалено скъпо и не можеше да се надява някога да получи прошка.
	Затова му обърна гръб и излезе. Поредната мишена щеше да почувства хладното му острие.
* * *
	Скоро след това Алтаир се прокрадна в склада, където подготвяха стоките, огледа се и онова, което видя никак не му хареса.
	Нямаше стражи. Нямаше и факли.
	Направи две крачки напред, след това спря. Не. Къде му беше умът? Тук нищо не беше наред. Тъкмо се канеше да се обърне и да си тръгне, когато вратата най-неочаквано се хлопна и той чу ясния звук на резе.
	Изруга и изтегли меча.
	Промъкна се напред, сетивата му бавно се приспособиха към сумрака, влагата, мириса на изгасени факли и…
	Имаше още нещо. Миришеше на животни, но на него му се стори, че долавя и човешка миризма.
	Слабите пламъци на факлите хвърляха светлина по тъмните, гладки стени, някъде капеше вода. Следващият звук, който долови, беше тих стон.
	Очите му бавно свикваха, докато той се плъзгаше напред към щайги и бъчви, а след това попадна на… клетка. Пристъпи по-близо и едва не се отдръпна, когато видя какво има вътре. В нея беше затворен мъж. Жалко създание, треперещо. Беше притиснал колене към гърдите, като наблюдаваше Алтаир с измъчени, насълзени очи. Той вдигна трепереща ръка.
	— Помогни ми — помоли…
	В същия момент Алтаир чу нов звук зад себе си, завъртя се и видя втори мъж. Висеше на стената, китките и глезените му бяха прихванати в окови. Главата му се лашкаше на гърдите, над лицето му падаха мръсни кичури коса, но устните му мърдаха, сякаш изричаше молитва.
	Алтаир пристъпи към него. След това чу нов глас, който долетя откъм краката му и той видя метална решетка на каменния под на склада. Вгледа се надолу и различи уплашеното лице на друг роб, кокалестите му пръсти проврени през решетките, протегнати към Алтаир. Зад него, в ямата, асасинът видя още тъмни сенки, чу тътрене на крака и нови гласове. Сякаш в миг помещението се изпълни с молбите на нещастниците.
	— Помогни ми, помогни.
	Молбата беше толкова настоятелна, че му се прииска да запуши уши. Накрая се разнесе по-висок глас:
	— Не трябваше да идваш тук, асасин.
	Това сигурно беше Талал.
	Алтаир се обърна и видя как се раздвижиха сенките на балкона над него. Лъконосец ли беше? Напрегна се, приклекна и стисна меча, за да се превърна в колкото е възможно по-малка мишена.
	Само че ако Талал искаше да го убие, досега щеше да го е ликвидирал. Той влезе право в капана на търговеца на роби — грешка на глупец, типична за новак, но капанът все още не беше щракнал окончателно.
	— Само че ти не си от хората, които слушат — подигра се Талал. — Не трябва да компрометираш Братството си.
	Алтаир пропълзя напред, като се опитваше да определи местоположението на търговеца. Със сигурност беше на високо. Въпросът беше къде точно.
	— Да не би да си въобразяваш, че не знаех за присъствието ти? — продължи безплътният глас през смях. — Научих за теб в мига, в който влезе в града. Пипалата ми са навсякъде.
	Отдолу чу ридания и когато сведе поглед, видя нови решетки, набраздени от сълзи лица, които се взираха към него.
	— Помогни ми… Спаси ме…
	Видя още клетки, още роби, и мъже, и жени: просяци, проститутки, пияници и луди.
	— Помогни ми. Помогни…
	— Тук е пълно с роби — провикна се Алтаир. — Къде са търговците на роби?
	Талал не му обърна никакво внимание.
	— Виж делото ми в цялото му величие — заяви гръмко и наоколо пламнаха нови факли, за да разкрият нови уплашени и измъчени лица.
	Пред Алтаир се отвори нова порта и той влезе в съседно помещение. Качи се по стълбите към просторна галерия над него. Видя хората, скрити в сенките, и стисна меча.
	— Сега какво, търговецо на роби? — провикна се той.
	Талал се опитваше да го сплаши. Истина беше, че имаше неща, които плашеха Алтаир, но не и онова, на което беше способен търговецът на роби.
	— Не ме наричай така — изкрещя Талал. — Искам единствено да им помогна по същия начин, по който друг помогна на мен.
	Алтаир все още чуваше тихите стонове на робите в стаята отзад. Съмняваше се дали ще приемат намесата му като помощ.
	— Не им помагаш, като ги затваряш — провикна се в мрака.
	Талал така и не се показваше.
	— Да ги затварям ли? Пазя ги, подготвям ги за пътуването, което предстои.
	— Какво пътуване? Налагаш им робство.
	— Нищо не знаеш ти. Беше глупаво да те водя тук и да мисля, че щом видиш, ще разбереш.
	— Разбирам достатъчно добре. Нямаш кураж да се изправиш пред мен, предпочиташ да се криеш сред сенките. Стига приказки. Покажи се.
	— Аха… Значи искаш да видиш човека, който те призова тук, така ли?
	Алтаир усети движение в галерията и изкрещя:
	— Не си ме призовал. Дойдох по своя воля.
	От балкона над него се разнесе смях.
	— Нима? — подхвърли подигравателно Талал. — А кой остави портата незалостена? Кой ти разчисти пътя? Досега наложи ли ти се да вдигнеш меча, а? Направих всичко това за теб.
	Нещо се раздвижи по тавана над галерията и по каменния под се изписа ивица светлина.
	— Тогава излез на светло — провикна се отгоре Талал — и ти обещавам една последна услуга.
	Алтаир отново си каза, че ако този мъж искаше да го убие, стрелците му щяха да са го надупчили досега. Пристъпи напред. В същия момент от сенките наизскачаха маскирани мъже и го заобиколиха. Наблюдаваха го с безразличие, мечовете им висяха отстрани, а гърдите им се издигаха и спускаха.
	Алтаир преглътна. Бяха шестима. Съвсем не бяха „елементарно предизвикателство“.
	След това отгоре се чуха стъпки и той погледна към галерията, където Талал излезе от сумрака и го погледна. Беше облечен в семпла туника с дебел колан. На рамо носеше лък.
	— Ето ме пред теб — рече той и разпери ръце, усмихна се, сякаш приветстваше топло гост в дома си. — Какво желаеш?
	— Слез долу — посочи Алтаир с меча. — Нека уредим въпроса с чест.
	— Винаги ли трябва да се стига до насилие? — отвърна търговец и на асасина му се стори разочарован. След това добави: — За съжаление, асасин, не мога да ти помогна, защото ти самият не желаеш да си помогнеш. Не мога да позволя работата ми да бъде застрашена. Не ми оставяш никакъв избор. Трябва да умреш.
	Даде знак на хората си.
	Двама вдигнаха мечовете.
	След това нападнаха.
	Алтаир изпъшка и отби атаката на въоръжените, отблъсна ги, след това насочи вниманието си към третия. Другите очакваха реда си. Бързо разбра, че стратегията им е да го нападат по двама.
	Така можеше да се справи. Сграбчи единия и със задоволство забеляза стреснатия му поглед, след което го хвърли към петия и двамата се блъснаха в скеле, което се срути под тежестта им. Алтаир се възползва от предимството, замахна с меча, чу вик и предсмъртно гъргорене, преди мъжът да се просна на пода.
	Нападателите се прегрупираха, поглеждаха един към друг, докато го обикаляха. Той се въртеше заедно с тях, протегнал меча, усмихнат. Сега вече почти се забавляваше. Петима маскирани убийци срещу един асасин. Бяха решили, че плячката ще им падне лесно в ръцете. Сега обаче не бяха чак толкова сигурни.
	Набеляза един. Това беше стар трик, на който го научи Ал Муалим.
	Алтаир нарочно впи поглед в маскирания точно срещу него…
	„Не изпускай от поглед останалите, но нападни само един. Набележи го за мишена. Покажи му, че той е мишената“ — припомни си той.
	Усмихна се. Стражът изпъшка.
	„Тогава го довърши!“
	Бърз като змия, Алтаир нападна, нахвърли се върху мъжа, който реагира бавно и зяпна острието на Алтаир, докато потъваше в гърдите му, след това със стон се отпусна на колене. Алтаир изтегли меча, като разкъса плътта му, и насочи вниманието си към следващия.
	„Набележи един…“
	Стражът му се стори ужасен, вече не приличаше на обучен убиец, ако можеше да се съди по треперещия в ръката му меч. Изкрещя нещо на език, който Алтаир не разбра, след това се втурна тромаво напред с надеждата да изтегли битката към асасина, който отстъпи настрани, прониза мъжа в корема и със задоволство видя как вътрешностите му се изсипаха. Талал подканваше хората си да нападат дори след като още един падна и останалите двама атакуваха едновременно. Сега вече не изглеждаха чак толкова страшни, въпреки маските. Приличаха на уплашени мъже, които щяха да загинат всеки момент.
	Алтаир нанесе нов удар и от врата на единия изригна фонтан кръв. Последният се обърна и побягна с надеждата да открие спасение в галерията. Алтаир прибра меча си, стисна две ками, завъртя ги, остриетата им проблеснаха — веднъж, втори път — и ги запрати в гърба на мъжа. Той падна от стълбата. Вече нямаше къде да бяга.
	Алтаир чу забързани стъпки над себе си. Талал бягаше. Наведе се, за да вземе ножовете, хвърли се към стълбата и стигна на балкона тъкмо навреме, за да види как търговецът бяга към друга стълба, която водеше на покрива.
	Асасинът се втурна след него и надникна през капандурата. Успя да се дръпне навреме, преди стрелата да се забие в дървото до него. Забеляза как стрелецът, разположил се на далечен покрив, нагласява нова стрела, превъртя се върху покрива и метна двете ками, все още мокри от кръвта на предишната жертва.
	Лъконосецът изрева и падна. Единият нож стърчеше от врата му, другият — от гърдите. След това се обърна и видя как Талал бяга по моста между къщите, скача на едно скеле и тупва на улицата. Обърна се и щом видя, че Алтаир го е последвал, се затича.
	Алтаир го настигаше. Беше бърз и за разлика от Талал не се озърташе непрекъснато, за да провери дали някой го преследва. Затова не се блъскаше в нищо неподозиращите пешеходци като Талал. Жените пищяха, кълняха, мъжете ругаеха и го блъскаха настрани.
	Той напредваше бавно по улици, през пазари и следващия път, когато се обърна, Алтаир видя бялото на очите му.
	— Побегни сега — провикна се през рамо Талал, — докато все още можеш. Стражите ми скоро ще са тук.
	Асасинът се изсмя и продължи да тича.
	— Откажи се и ще ти подаря живота — извика Талал. Алтаир не отговори. Продължи да го преследва. Провираше се умело през тълпата, отбиваше продуктите, с които Талал го замеряше. Сега вече го настигаше с всяка крачка и преследването беше към края си.
	Търговецът се озърна за последно, видя колко се е скъсило разстоянието и отново се опита да придума Алтаир:
	— Спри и ме чуй! Може да се споразумеем.
	Алтаир не отговори и този път, просто наблюдаваше как Талал се обръща. Търговецът на роби всеки момент щеше да се сблъска с жена, която не виждаше заради дамаджаните, които носеше. Нито един от двамата не виждаше накъде върви.
	— Нищо не съм ти направил — продължаваше да крещи Талал, забравил, че само преди няколко минути беше изпратил шестима мъже, които да убият Алтаир. — Защо ме преследваш…
	Той изхълца задавено и тупна на земята заедно с жената, чиято стока се пръсна около тях.
	Талал се опита да се изправи на крака, но се оказа твърде бавен и Алтаир скочи върху него. Щрак. Щом камата изскочи, той я заби в мъжа и коленичи до него, а кръвта бликна от носа и устата на Талал. Жената с дамаджаните се изправи зачервена, изпълнена с възмущение, готова да се нахвърли върху Талал. Щом видя Алтаир и камата му, а след това и кръвта, която се лееше от Талал, тя хукна и се разпищя. Останалите хора се отдръпнаха от тях, очевидно усетили, че нещо не е наред. В Йерусалим, където конфликтите бяха ежедневие, жителите предпочитаха да не се застояват, където имаше насилие, да не би да бъдат въвлечени.
	Алтаир рече на Талал:
	— Сега вече няма къде да бягаш. Сподели с мен тайните си.
	— Аз изиграх ролята си, асасин — отвърна Талал. — Братството не е толкова слабо, че смъртта ми да попречи на дейността му.
	Алтаир си припомни Тамир. И той беше споменал нещо за други, преди да умре.
	— Кое братство? — попита настоятелно.
	Търговецът се усмихна насила.
	— Ал Муалим не е единственият, който има планове за Светите земи. От мен повече няма да чуеш.
	— Значи приключихме. Помоли своя господ за прошка.
	— Няма господ, асасин. — Талал се изсмя немощно. — Дори да имаше, отдавна ни е изоставил. Изоставил е мъжете и жените, които аз поех в ръцете си.
	— Какво искаш да кажеш?
	— Просяци. Курви. Наркомани. Прокажени. От тях стават ли роби? Не са подходящи дори за физически труд. Не… Целта ми не беше да ги поробвам, а да ги спася. И независимо от това ти ще ни избиеш до един, и то само защото така ти е наредено.
	— Не — отвърна обърканият Алтаир. — Ти печелиш от войната, от погубения, съсипан живот.
	— Какво друго да мислиш, след като си толкова невеж. Не мислиш. Нали разправят, че в това ви е силата. Нима не виждаш иронията?
	Алтаир не откъсваше очи от него. Същото беше й с Дьо Наплуз. Думите на умиращия заплашваха да унищожат всичко. А пък Алтаир си мислеше, че познава мишената.
	— Очевидно все още не си я забелязал. — Талал си позволи една последна усмивка, щом забеляза объркването му. — След време ще я видиш.
	След тези думи издъхна.
	Алтаир протегна ръка и затвори очите му.
	— Извинявай — рече, преди да потопи маркера в кръвта му, изправи се, остави трупа на Талал и се смеси с тълпата.
* * *
	Когато пътуваше, Алтаир лагеруваше край кладенци, извори и чешми, все на места, където имаше вода и палмите хвърляха сянка. Там можеше да си почине, а конят му да попасе на воля, без да го спъва. Често пъти това беше единственото зелено петно, докъдето стигаше погледът, и нямаше опасност животното да избяга.
	Тази нощ откри чешма под заслон, закътана така, че пустинята да не погълне безценната течност, и се напи доволно. После легна под заслона и се замисли над последните мигове на Талал. Мислите му се върнаха още по-назад, към труповете, които беше оставил в миналото. Отнет живот.
	Сблъска се със смъртта като момче, по време на обсада. Асасин, сарацин и, разбира се, собственият му баща, въпреки че му беше спестен ужасът да види как става. Чу края, чу как брадвата се стоварва, последвана от тихо тупване, и се втурна към портата, за да отиде при баща си, когато нечии ръце го сграбчиха.
	Загърчи се, разпищя се:
	— Пусни ме! Пусни ме!
	— Не може, дете. — Алтаир видя, че го държи Ахмад, агентът, чийто живот баща му спаси, като даде своя. Алтаир го погледна с омраза, без да се интересува, че Ахмад беше върнат окървавен, неспособен да стои на крака, разкъсван от срам, че се е пречупил по време на разпита на сарацините. Интересуваше го единствено, че баща му е дал живота си, че е мъртъв и…
	— Ти си виновен! — изкрещя той, изви се, отдръпна се от Ахмад, който стоеше с наведена глава и приемаше думите на момчето като удари.
	— Ти си виновен — засъска отново Алтаир, след това приседна на изгорялата от слънцето трева, зарови глава в ръце и му се прииска да се скрие от света. На няколко крачки Ахмад, пребит, също се отпусна на тревата.
	Отвъд стените на цитаделата сарацините се оттегляха, като оставиха обезглавеното тяло на бащата на Алтаир, за да могат асасините да го приберат. Оставиха рани, които никога нямаше да зараснат.
	Известно време момчето остана в стаята, която делеше с баща си. На пода бяха пръснати рогозки между двата сламеника — един голям и един по-малък. Имаше и семпло писалище. Той се премести да спи на по-големия сламеник, за да усеща мириса на баща си. Понякога си го представяше, седнал зад писалището. Или пък си припомняше за пореден път някои от онези случаи, когато баща му се връщаше късно и започваше да гълчи Алтаир, задето е все още буден, след което гасеше свещта и си лягаше. Сега вече сирачето Алтаир имаше само спомени. Спомени за отминалото време. Ал Муалим каза, че щом настъпи моментът ще го призове, веднага след като предрешат бъдещето му. Междувременно, Учителя разреши всеки път, когато Алтаир се нуждае от нещо, да го търси за напътствия.
	Ахмад пък имаше треска. Нощем бълнуваше и гласът му отекваше в цитаделата. Понякога крещеше, сякаш от болка, случваше се дори да се държи като умопомрачен. Една нощ не спря да вика една-единствена дума. Алтаир стана от леглото и отиде до прозореца, защото му се стори, че чува името на баща си.
	Наистина беше името на баща му.
	— Умар.
	Всеки път, когато го чуеше, имаше чувството, че някой го удря.
	— Умар. — Писъкът се носеше в празния двор. — Умар.
	Не, дворът не беше празен. Когато се вгледа по-внимателно, Алтаир забеляза дете, приблизително на неговата възраст, застанало като страж в прозирната утринна омара, която се стелеше над тренировъчния плац. Беше Абас. Алтаир почти не го познаваше, знаеше единствено, че е Абас Софиан, синът на Ахмад Софиан. Момчето стоеше навън и слушаше безсмислиците, които баща му редеше, вероятно се молеше безмълвно за него и Алтаир остана да го наблюдава, възхитен от безмълвното му бдение. След това пусна пердето и си легна, като притисна с ръце ушите си, за да не чува как Ахмад зове баща му. Опита се да вдъхне мириса на баща си и разбра, че става все по-неуловим.
	Казаха, че треската на Ахмад преминала, че се бил върнал в покоите си, но бил напълно сломен. Алтаир разбра, че бил на легло и Абас се грижел за него. Лежал два дни.
	На следващата нощ някакъв шум събуди Алтаир и той остана да лежи, примигна и чу ясно как някой се движи към писалището. Свещта хвърляше сенки по каменната стена. В просъница реши, че е баща му. Беше се върнал да го вземе. Той се надигна усмихнат, готов да го приветства. Очакваше да му скара, че още не е заспал. Добре поне, че го изтръгна от кошмара, в който беше загинал и го беше изоставил.
	Оказа се обаче, че мъжът в стаята не беше баща му, ами Ахмад.
	Той застана до вратата, облечен в бяла роба, много блед. На лицето му се беше изписало отнесено изражение, което издаваше открития вътрешен мир, и той отправи усмивка на Алтаир, сякаш за да не уплаши момчето. Очите му бяха като две черни дупки, сякаш болката беше прогорила живота в тях. В ръката си стискаше кама.
	— Извинявай — рече той и това бе единствената дума, която изрече, последната, защото прокара острието по гърлото си и там зейна червена уста.
	Кръвта покапа по робата, около раната се събраха мехурчета. Камата се изплъзна и изтрака на пода и той се строполи с усмивка на колене, без да откъсва поглед от Алтаир, който не помръдваше от страх, неспособен да се извърне, докато кръвта на Ахмад изтичаше. Умиращият се отпусна и най-сетне очите му се откъснаха от момчето, когато политна назад, но вратата не му позволи да падне. Остана така няколко секунди като просител на колене и после политна напред.
	Алтаир нямаше представа колко време е стоял така, плачеше тихо и слушаше как кръвта на Ахмад се стича по каменния под. Най-сетне събра кураж да стане от леглото, да вземе свещта и да го заобиколи. Отвори вратата и тя изскърца, когато затисна крака на Ахмад. Щом се озова навън, хукна. Свещта угасна, но той не обърна внимание на това. Тича чак до покоите на Ал Муалим.
	— Никога не споменавай и дума за случилото се — нареди Ал Муалим на следващия ден. Даде на Алтаир топла напитка с много подправки, след това момчето прекара нощта в покоите на Учителя, където спа непробудно. Учителя пък излезе, за да се погрижи за тялото на Ахмад. Разбра го на следващия ден, когато Ал Муалим се върна при него и седна на постелята му.
	— Ще кажем на Ордена, че Ахмад е заминал под прикритието на нощта — рече. — Те да си вадят каквито искат заключения. Не можем да позволим Абас да носи срама, задето баща му е отнел живота си. Стореното от Ахмад е истински позор. Този позор ще засегне и близките му.
	— Ами Абас, Учителю? — попита Алтаир. — Той ще научи ли истината?
	— Не, дете.
	— Би трябвало поне да знае, че баща му…
	— Не, дете — повтори Ал Муалим по-високо. — Никой няма да казва и дума на Абас, включително и ти. Утре ще оповестя, че двамата с него ставате ученици на Ордена, че отсега нататък ще бъдете братя, освен по кръв. Ще спите в една стая. Ще се обучавате, ще учите и ще се храните заедно. Също като братя. Ще се грижите един за друг. Ще бдите един над друг и физически, и по всякакъв друг начин. Ясен ли съм?
	— Да, Учителю.
	По-късно същия ден Алтаир бе настанен в една стая с Абас. Стаята беше оскъдно обзаведена: два сламеника, сламени рогозки, малко писалище. Не се хареса на момчетата, но Абас заяви, че скоро щял да замине, веднага щом баща му се върнел. Нощем спеше неспокойно, понякога викаше насън, докато Алтаир лежеше буден и се страхуваше да заспи, да не би Ахмад да го споходи в съня му и той да се издаде.
	А кошмарите го връхлитаха. Ахмад му се явяваше всяка нощ. Идваше стиснал кама, която блестеше на светлината на свещта. Той прокарваше бавно острието през гърлото си. През всичкото време беше широко усмихнат.
	Алтаир се събуди. В пустинята беше студено и тихо. Палмите шумоляха при всеки порив на вятъра, а водата продължаваше да капе зад него. Той прокара ръка по челото си и усети, че се е изпотил. Отпусна отново глава с надеждата да поспи, докато съмне.
 
Оливър Боудън
 





