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Христова от Левски, Силвия Дацин от с. Орешак, Кирил Дамянов от Пловдив
и Димитър Станев от Велико Търново.

Родих се на 1 февруари 1881 г. в Русе, в семейството на Станка и
Петър Друмеви. На 16-годишна възраст отидох да уча философия и
педагогика в Цюрих (Швейцария), където останах силно впечатлена от
желанието на жените за научно и социално развитие. След завръщането си
от Швейцария учителствах в девическите гимназии в Попово, Шумен,
Плевен и Велико Търново, а по-късно и в Русе.
Бях твърдо решена да се боря за просвещението и културното
издигане на жената. Започнах работа към Българския женски съюз – найголямата национална организация за правата на жените. Работих активно по
въпросите на семейството, ролята на съпругата и майката, социалната
защита на майчинството и детството. Бях сред основателите на Дружеството
за защита на децата.
За да имам по-голям успех в защитаването на каузите, в които вярвах,
кандидатствах в Юридическия факултет на Софийския университет. Станах
една от първите българки, на които беше признато правото да упражняват
адвокатската професия.
Голямата ми мечта беше на българските жени да бъде дадено правото
да гласуват и да са равноправни в различните сфери на живота. След дълги
години на активна дейност и борба, с помощта и на царица Йоана, през
януари 1938 беше обнародван нов избирателен закон, който гласеше:
„Избиратели по тази наредба закон са всички български поданици,
навършили 21-годишна възраст, мъже и жени. Последните – ако са омъжени,
разведени или вдовици“.
Целият ми живот беше тясно свързан с историята на женското движение в
България.
Познахте ли ме?
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ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОЕКТ: BG05M9OP001-2.011-0013
„ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА АКТИВНО СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА АСОЦИАЦИЯ НА СЛЯПОГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ПОДКРЕПА ЗА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ И РАЗВИТИЕ НА НОВИ УСЛУГИ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В РАМКИТЕ НА
ОРГАНИЗАЦИЯТА“ ИЗПЪЛНЯВАН ОТ НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА
СЛЯПО-ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ
НАСГБ е организация с обществена полза с традиции по отношение на грижата, застъпничеството, обучението и рехабилитацията на лицата с двойна сензорна загуба. Към настоящия момент организацията изпълнява Проект: BG05M9OP001-2.011-0013 „Подобряване на условията за
активно социално включване на членовете на Националната асоциация на сляпо-глухите в България чрез подкрепа за съществуващите и развитие на нови услуги за хората с увреждания в рамките на организацията.
На 19 февруари 2020 г., от 10.00 ч., хотел „Интелкооп“, конферентна зала, гр. Пловдив,
ул.“Константин Нунков“ № 13А, се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на
проекта и неговата същност.
Сляпо-глухотата е уникално сензорно увреждане и е предпоставка за сериозни затруднения
по отношение на комуникацията и достъпа до информация, ориентирането и мобилността, самостоятелността, независимостта, самообслужването, води до намаляване на двигателната активност. Налице са сериозни ограничения във всички възможни сфери на човешката дейност. Тези
ограничения се преодоляват посредством предоставянето на социални услуги и системно обучение от подготвени специалисти, които имат необходимите професионални умения, знания и компетенции за работа с хората със сляпо-глухота. Рехабилитационната и социална работа при лицата с двойно сензорно увреждане е насочена към възстановяване на социалните функции на личността. Основната задача е да се постигне в максимална степен самостоятелен и независим начин
на живот.
През м. октомври 2018 г.,се проведе двудневен семинар на тема „Специфичните възможности на сляпо-глухите и ролята им в обществото”. На семинара хората със сляпо-глухота бяха информирани за своите специфични възможности, права и ролята им в обществото съгласно КПХУ
на ООН, признаването на увреждането „сляпо-глухота” в нея; възможностите за комуникация с
близките и околните, чрез специфични начини за общуване за сляпо-глухи; специфични потребности на човека със сляпо-глухота от достъп до информация и комуникация, чрез интерпретатори
на сляпо-глухи и преводачи на жестов език; План 2015 – 2020 за въвеждане на жестовия език,
специфичните начини за комуникация със сляпо-глухи, интерпретатори и преводачи.
В Центъра за рехабилитация на НАСГБ, по дейност 4: "Подкрепа за центрове за хора със
сляпо-глухота – мотивиране участието на пазара на труда",
се проведе модул за обучение на тема "Развиване на умения за търсене на работа на хора с
увреждания", водено от 2-ма специалисти от екипа на НАСГБ – психолог и специален педагог.
Обучението беше ориентирано в следните направления:
- Изграждане и затвърждаване на положителна личностна самооценка;
- Ориентиране на пазара на труда, източници за търсене на работа, проучване на работни
места;
- Подготовка на документи за кандидатстване за работа – попълване на формуляр за работа,
изготвяне на успешна автобиография и мотивационно писмо;
- Попълване на електронни заявления по Интернет;
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- Развитие на умения за успешно представяне по време на интервю за работа;
- Изграждане на мрежа от контакти;
- Маркетинг на увреждането;
- Адаптация и приспособяване на новото работно място – очаквания на служителя, очаквания на работодателя;
- Придобиване на трудови навици.
Проведоха се събития по Дейност 7 – „Подкрепа за центрове за хора със сляпо-глухота мероприятия за преодоляване на дискриминационни нагласи при наемането на сляпо-глухи” и по
Дейност 2 – „Партньорство на местно и регионално ниво между страните в процеса на социално
включване на хората със сляпо-глухота и утвърждаване на добри практики” в ТО на НАСГБ –
Габрово, В. Търново, Силистра, Русе, Кърджали и София.
Имаше ползотворни дискусии, на които се обсъдиха въпроси, свързани с ежедневието, професионалната реализация и интеграция на сляпо-глухите хора. Бяха поставени наболели проблеми, като кои са почивните станции за балнеолечение, в които сляпо-глухите могат да летуват с
намаление, къде могат да кандидатстват за необходимата за целта индивидуална оценка, откога
ще стартира личната помощ за хората от тяхната социална общност и още много други.
В Центъра за рехабилитация на НАСГБ, се провеждат обучения в посока Самооценка и психологическа подкрепа при загуба на зрение и слух.
Психологическата и мотивационна помощ и подкрепа се осъществява чрез индивидуална и
групова работа с потребителите за преодоляване на негативните последици от сензорния и физически дефицит (стрес, самоизолация, срам, гняв, агресия, протекционистично или неглижирано
отношение). Диагностичният процес в социалната работа е търсене на отговор каква е индивидуалната характеристика на клиента, какъв е актуалният му проблем, какви ресурси, средства има
за справяне с него, по какъв начин трябва да се мотивира, за да се справи успешно със ситуацията.
Отново в Центъра за рехабилитация на НАСГБ, на потребители от целевата група от
НАСГБ, се провеждат социални, правни, здравни и трудови консултации, водени от 3-ма специалисти от екипа на НАСГБ – юрист и специални педагози.
Юридическите консултации имат за цел да формират положително отношение у сляпоглухите лица към гражданското общество, да информират потребителите за юридически казуси,
които ги касаят и за реда и условията за тяхното решаване. Консултирането има за задача да повиши достъпа до информация за правата на хората с увреждания, с цел социалната им адаптация.
Потребителите се запознават със Законодателството, касаещо хората с увреждания.
Социалните консултации са насочени към установяване на трудностите и проблемите в живота на потребителите и улеснение на отношението им към тях. Преценка на състоянието на личните ресурси, потенциали, желания, нагласи, бариери, отговорности и необходимите стъпки за
тяхното преодоляване. Дискутират се въпроси като: социални проблеми, създадени от увреждането, скрита дискриминация, човекът с увреждане и другите.
Дейността е от изключителна важност за преодоляване на социалната изолация на хората с
увреждания. Тя съдейства за повишаване мотивацията за преодоляване на социалната изолация,
формиране на гражданска култура и активно поведение, усвояване на умения за равнопоставен
достъп до публични услуги, реализиране на регламентирани права, облекчения и преференции.
Потребителите получават знания в сферата на трудовата експертиза, пенсионното осигуряване,
социалното подпомагане, необходимите документи за получаване на помощни средства, здравното обслужване.
В Центъра на НАСГБ се провежда и обучение в използване на съвременни технологии за
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комуникация и достъп до информация при сляпо-глухи.
Обучението включва:
- Компютърно обучение за сляпо-глухи, ползващи компютър със синтетична реч;
- Компютърно обучение за сляпо-глухи, ползващи компютър с Брайлов дисплей;
- Компютърно обучение за сляпо-глухи, ползващи компютър с визуален монитор.
Обучението включва теория и практика. Придобиват се базисни умения за работа с операционна система Windows и Андроид, текстови документи, Интернет среда и електронни комуникации. Овладяват се клавишните комбинации и жестовете за изследване и придвижване на специфичния софтуер със синтетична реч. Придобиват се умения за използване на софтуер за адаптиране на визуалния екран към индивидуалните особености на сляпо-глухите.
Обучението се извършва чрез индивидуални занимания с потребителите. Потребителите
получават:
- Обучение за работа чрез специализиран софтуер: “Jaws for Windows”, „NVDA“,
„TalkBack“ и синтезатор на българска реч.
- Овладяване на умения за писане, четене, текстообработка.
- Работа с документи.
- Ползване на достъпни страници в Интернет.
- Електронна поща, Facebook и Skype.
- Работа с книги в MP3 и електронен формат.
- Умения за работа с функциите за увеличение на екрана - мащабиране, ползване на удебелен шрифт и уголемен размер на обектите.
Центъра на НАСГБ предлага на потребителите и дейности, насочени към занимателна терапия и развлечения. Дейностите, извършвани в свободното време са важен социализиращ фактор.
Предоставят се услуги за осмисляне на свободното време и подпомагане на общуването, които
включват:
- Честване на рождени и имени дни;
- Излети до близки природни обекти;
- Беседи;
- Занимателни игри като шах, карти, не се сърди човече, домино, дама и др.
В края на обученията, потребителите от целевата група придобиват нови умения за общуване, придвижване, достъп до информация, умения за работа с информационните и телекомуникационните технологии. Подобряват възможностите си за самостоятелен и независим начин на живот.
По данни на НАСГБ в България има около 550 души с различна форма на сляпо-глухота, от
които 20 са тотално сляпо-глухи. Много от тях остават без грижата на своите близки и роднини.
За съжаление в страната не съществуват институции, които да оказват специфичната помощ и
подкрепа, от която се нуждаят тези хора.
Ето защо приоритет на НАСГБ е изграждане на център за сляпо-глухи лица, предоставящ
рехабилитационни и социални услуги на хората с двойно сензорно увреждане от цялата страна.
Единствено Националната асоциация на сляпо-глухите в България има необходимия ресурс,
опит и познания за създаването и управлението на подобен център без аналог в България. Това е
първият и единствен по рода си Център за хора със сляпо-глухота в България.

Величка Драганова
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В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАСГБ
На 20.02.2020 г. от 16:15 ч. в гр. Пловдив, хотел „Интелкооп”, ул. “Константин Нунков"
№13А, се проведе заседание на Управителния съвет (УС) на Национална асоциация на сляпоглухите в България (НАСГБ).
На заседанието присъстваха:
1. Величка Драганова - председател на УС.
2. Тодор Радев - член на УС.
3. Ваньо Биячев - член на УС.
4. Владимир Маринов - член на УС.
5. Стойко Карамфилов - член на УС.
На заседанието присъстваха също: Анелия Джигнарова - председател на КС на НАСГБ,
Цветана Гребчева - счетоводител на НАСГБ и Светлозар Парапанов - протоколчик и чете докладните в заседанието.
Отчетът за дейността на НАСГБ представи свършеното за периода от 11 ноември 2019 г. до
20 февруари 2020 г. Бяха обхванати всички дейности с детайлно обяснение.
В основата на доклада е акцентът по дейности, свързани с имота с учредено право за безвъзмездно ползване от НАСГБ, на ул. „Преспа” №6.
Продължиха процедурните действия по узаконяване на преустройството на сградата на ул.
„Преспа“ №6. След получаване архитектурните планове, същите са подадени със заявление до
Район „Източен“ за издаване разрешение за преустройство. Подадено е допълнително заявление
до Района, за издаване кадастрална схема на околните сгради около района, за да може архитектът да изготви план на разположението на сградата спрямо околните сгради (т. нар. „ситуация“).
Веднага след получаване плановете на Електро и ВиК инсталациите, са внесени с допълнително
заявление. “След заседание на Експертен съвет по устройство на територията на район „Източен“
към Община Пловдив, се установява, че трябва да се набавят още допълнителни проекти, в т. ч. и
проект за пожарна безопасност, което също изисква необходимото време за изработване и предоставяне на архитекта на района. За съжаление нещата се проточиха доста дълго, спазвайки сроковете по закон. В крайна сметка разрешението за преустройство и строеж, влезе в сила. Извървя
се и процедурата по откриване на строителна площадка, изготвяне на Акт обр.14 за приемане на
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конструкцията, издаване на Кадастрална схема с ново предназначение на самостоятелния обект в
сграда - „за здравни и социални услуги“, изготвяне на окончателен доклад и на Констативен Акт
обр.15, за установяване годността на приемане на строежа.
Район "Източен" на Община Пловдив, регистрира Технически Паспорт на строеж:
"Преустройство на съществуваща сграда в инфраструктурен самостоятелен обект, в самостоятелен обект за обществени, здравни и социални услуги" и издаде Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа. От компетентните органи за строителен надзор и от комисия от район
„Източен“ е направен окончателен оглед на сградата, като беше констатирано безупречното изпълнение на строително-ремонтните дейности. Не малка част от финансирането на ремонта, бяха
осигурени със средства от проекта, който НАСГБ изпълнява. Предстои оборудване, което се финансира със средствата предвидени в същия проект.
От представеното дотук е видно, че строителството е дълъг и продължителен процес, като
се започне от разрешението за строеж, през всички необходими актове и протоколи в строителния процес, за да се стигне до “заветния” Акт – заветен, защото удостоверява, че сградата е годна
за експлоатация, т.е. да се ползва по предназначение.
Междувременно стартира санирането на сградата. Средствата за цялостното извършване на
санирането бяха набрани от дарения.
Докладът по финансовата част беше представен от счетоводителя на НАСГБ г-жа Гребчева,
която очерта финансовата картина за изминалия и текущ период.
В докладната по точката от дневния ред: „Утвърждаване на членове на НАСГБ“, бяха предоставени документите на 6 кандидати за членство в НАСГБ, със становища от съответните териториални управителни съвети (ТУС), които бяха утвърдени, както следва:
1. От ТО – Пловдив - 2 утвърдени кандидати.
2. От ТО – Благоевград - 2 утвърдени кандидати.
3. От ТО - Асеновград - 2 утвърдени кандидати.
Обсъдени бяха и други текущи въпроси, като например: определяне дата за церемония по
откриване на обновената сграда, определяне дата, час, място на провеждане на годишно-отчетно
събрание на НАСГБ и дневния му ред.
С това, заседанието на УС завърши и то беше закрито.

Величка Драганова
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Последно сбогом!
ПОКЛОН ПРЕД ПАМЕТТА НА МАРИЯ ПАСКАЛЕВА!
За съжаление, на 22 януари 2020 г., на 81-годишна възраст, почина учителят, общественик,
читалищен деец, изпълнител на градски шлагери и активист на ТО на сляпо-глухите - Добрич
Мария Паскалева.
Мария Паскалева е родена и израснала в село Победа в семейството на будни, прогресивни родители. От малка е слушала
разказите за своя прадядо Паскал, който е живял в Украйна, помагал на хиляди българи по време на Кримската война. А пък майката
на нейния баща Каля е внучка на страшния хайдушки войвода Хайдут Пейо.
Мария Паскалева още на 18 години завършва педагогика в
Добрич и става учителка в родното си село. Учителствала е там 15
години, но не само, а и активно е участвала в обществения живот на
селото. Била е профсъюзен деец и художествен ръководител на смесен хор от осемдесет хористи в Победа, битова вокална група в
Котленци, участничка и солист в естрадния състав към читалището.
Също и в театралния състав. Навсякъде е била и участник, и ръководител, но никога не е работила срещу заплащане, а единствено от любов към това, което върши. За доброто на хората. Отплатата й са били многобройните награди и отличия от окръжни и
национални представяния и фестивали. Наред с тази активна дейност върви и обучаването на децата в училище.
През 1972 г. постъпва на работа в Добрич първо като дружинен ръководител, а по-късно и
като учител. Придобива по-голяма квалификация и става базова учителка. Изнася уроци както
пред колеги, така и пред студенти от Учителския институт в Добрич. При нея са се обучавали и
студенти на държавна практика.
След пенсионирането си Мария Паскалева продължава да участва активно в обществения
живот. Тя е член на читалище “Йордан Йовков-1870 година” и пее в хора на учителите. Отново
се включва в активна профсъюзна и партийна дейност. Член е на БСП. От 1994 г. е секретар на
ППО “Център”.
От 1993 г. е участник в Състава за градски шлагери „Добрич” към читалището, с който са
донесли много награди и отличия от фестивали в Петрич, Пловдив, В. Търново, Варна и други.
Участвали са в създаването на филм за предаването “Минаха години”, който през 2002 г. беше
прожектиран в Осло, Норвегия. Два пъти са гостували в предаването на Бони Милчева в TV
“Скат”. Гостували са на българи в Украйна.
От 2004 г. Мария Паскалева води състава за градски шлагери и патриотични песни
"Антица" към ТО на сляпо-глухите в Добрич. И тук успехите са многобройни – награди от фестивали в Пловдив, Варна, Перник и на Световния фестивал на хора с увреждания във Варна и
Пловдив.
Със своята доброта, честност, активност и всеотдайност, Мария Паскалева остави светла
диря и незабравими спомени! Обичана и уважавана от всички, тя завинаги ще остане в нашите
сърца!
Поклон пред светлата ѝ памет!

Калинка Ковачева
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ТРИФОН ЗАРЕЗАН В ТО НА НАСГБ - ПЛОВДИВ
На 14 февруари 2020 г., по случай Деня на лозаря – "Трифон Зарезан" и Св. Валентин, Ръководството на ТО на НАСГБ – Пловдив организира тържествена сбирка на своите членове.
Председателят на ТО на НАСГБ - Пловдив – Илия Кърджанов приветства присъстващите с
"Добре дошли" на тържеството и пожела на всички много здраве, успехи и ползотворна година.
По стар обичай, най-старият присъстващ на тържествената сбирка член на ТО – Димитър
Стоянов, заряза и поля с червено вино лозовите пръчки, специално приготвени за целта, като пожела на всички ни здраве, плодородна година, успех и късмет във всичко.
След официалните поздравления и осигурена скромна почерпка с вино и мезета, започна и
музикалната програма, в която взеха участие самодейците на ТО на сляпо-глухите.
Тържеството премина в дух на веселие и всеобщо задоволство, като на довиждане си пожелахме годината да бъде плодородна, да донесе на всички ни много здраве, много бъдещи взаимни
срещи и ползотворно общуване, допринасящи за изваждане на сляпо-глухите членове от изолацията.
Илия Кърджанов



ЧЕСТИТО НА ЮБИЛЯРИТЕ В ТО-ГАБРОВО!
На 22 февруари 2020 г. в ТО на НАСГБ - Габрово, беше отпразнувано важно събитие, а
именно юбилейно тържество. В ресторанта на Червения кръст, в празнична атмосфера, отпразнувахме 80-годишния юбилей на нашите членове Георги Атанасов и Илия Ботев. Юбилейната церемония започна с много пожелания за здраве към рождениците. В центъра на вниманието ни, освен юбилярите, бяха грандиозно украсените торти. Върху изящната украса горяха запалени свещички. Разбира се, че не бяха по 80 на брой, вече има свещички с формата на цифри.
След основната церемония, за кратко се върнахме назад в годините, потопени в магията на
прекрасните мигове от младини.
По стара българска традиция няма тържество без танци и талантливи песнопойци. Та нали
няма да подценяваме българщината, поиграхме и попяхме за здравето на юбилярите. Притчи за
Св. Илия и Св. Георги допълниха тържеството, като за всеки прозвуча песен.
Въпреки че все още ТО – Габрово няма собствено помещение, ние правим и невъзможното.
Упорити сме и не се отчайваме, защото и на нашата улица все някога ще изгрее слънце.
И така, денят наистина беше прекрасен! Ден, който ще си спомняме и съхраним в сърцата
си. Освен това, събитието е съхранено и в личните ни телефони.
Честит юбилей! Приемете нашите най-искрени благопожелания за здраве и много щастливи
мигове!

Маринка Илиева
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ДВА ПРАЗНИКА В ЕДНО
На 14 февруари 2020 г. членовете на НАСГБ - Варна празнуваха Трифон Зарезан - празника
на виното и Св. Валентин - деня на любовта. Трифон Зарезан е църковен празник, който се отбелязва всяка година, а Св. Валентин е католически празник, който и тук се чества. Празничното
тържество подготви Ганка Параскевова. Заедно с нея участва и Станчо Добрев. Председателят
Стоян Минчев поздрави всички присъстващи с двойния празник, пожела на членовете и гостите
приятно изкарване на тържеството“, след което даде думата на Ганка Параскевова. Параскевова
откри празненството с кратко пояснение за празника Трифон Зарезан и за светеца Трифон, живял
по времето на император Дицей. На този ден празнуват лозари, винари, градинари и тези, които
обичат виното. Службата на този ден в църквата е по-тържествена, придружена от водосвет. След
църковната служба, лозари и винари тръгват към лозята си, като носят със себе си варена кокошка, червено вино, придружава ги и свирач. Когато зарежат лозето и полеят с червено вино за богата реколта, всички се събират на обща трапеза. Обядът преминава във веселие и кръшни мъжки
хора. След приключване на ритуала, всички тръгват заедно към селото, където празненството
продължава в кръчмата. А вечерта се събират в най-богатия стопанин, който е имал най-добра
реколта от вино.
След разказаното от Ганка Параскевова, в чест на Трифон Зарезан и като поздрав към нашите колеги и приятели лозари, прозвуча песента „Вдигни над лозе бъклицата тежка“. Пожелахме
им да имат богата реколта от вино, защото без вино, без жени, няма веселие, няма радост.
След музикалния поздрав, Ганка Параскевова разказа и за другият празник - Денят на любовта. За всички влюбени прозвуча песента „Св. св. Валентин“. Без любов, без разбирателство и
подкрепа, животът няма смисъл, няма цел. Любовта е най-великото чувство, което сплотява, което поддържа огъня в дома. Пожелахме си животът ни да бъде изпълнен с обич, любов, с найдобрите човешки чувства.
В чест на любовта, Ганка Параскевова рецитира стихотворението „Златна възраст“.
В края на програмата, всички присъстващи бяха поздравени с хумористичната песен „Бай
Стефан на старите времена“.
Проведе се и викторина, посветена на Трифон Зарезан и Св. Валентин. Отговорилите правилно на въпросите, получиха вкусни награди.
Денят премина празнично, весело, с приятни емоции. Пожелахме си и в бъдеще да има такива празнични мероприятия!

Ганка Параскевова
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Приятели от близо и далеч
НЯКОЛКО ВИСКОЗНИ ИМПРЕСИИ
Сляпо-глух, сляпо-глухота!!! Доста страшни думи! И това двойно сензорно увреждане не
създава двойно повече затруднения на неговите носители, както би могло да се очаква, а четворно, според експертите на „Сенс Интернешънъл“. И въпреки тези изключителни затруднения, найвече в комуникацията, има хиляди хора, които са ги надмогнали. Сещам се веднага за американката Хелън Келър, за скандинавеца Харалд Тиландер, за нашите сънародници Боряна Коскина, Димитър Грудев, Димитър Парапанов. В България
броели около 550 организирани членове в НАСГБ,
макар според прогнозите на същите тези експерти
от „Сенс Интернешънъл“ трябваше да са две-три
хиляди. А тотално сляпо-глухите, слава Богу, били
само 20!!!

Хелън Келър

Едва 17-годишен ми се наложи да живея и общувам с тотално сляпо-глухия Кирил Цончев, глух зъботехник, който след време губи зрението
си и се преквалифицира в плетач на дамаджани и буркани. Когато му свършвал върбовия материал, свидетелства Илия Гуделов, Кирчо надувал свирката, за да си поиска от общите работници
такъв материал.
При общуването с моя сляпо-глух съквартирант ползвах т. нар. блок-метод, сиреч пишех му
на дланта главни печатни букви, а той ми говореше със своя тих, малко роботски, но съвсем разбираем глас. Впоследствие, вече като директор на Националния център за рехабилитация на слепи, ми се наложи блок-метода да използвам и при комуникацията с изумителната Боряна Коскина – талантлива поетеса и писателка.
Всяка вечер моят съквартирант Кирчо се отправяше към близкия до нашето общежитие
Клуб на СГБ, с лъснати обувки, с вратовръзка, с бомбе и с красив дървен бастун. Там той удовлетворяваше изцяло своята човешка жажда от непосредствено общуване с доскорошните си другари по съдба. Изцяло, защото в това таванско помещение, където спяхме, освен с мен, той можеше да общува само с още един човек, глухия Петър Козичката, общ работник в пловдивското
предприятие на слепите. Кирил Цончев след време се прехвърля във варненското предприятие на
слепите, където работи като електромонтажник.
Вторият ми сляпо-глух колега, който имаше остатъчен слух, Петър Бонев, учех на есперанто. Той беше утвърден донжуан, всепризнат рокаджия, забележително артистичен и ексцентричен, с изявена склонност към философстване и резоньорство. Най-вече сякаш това негово безогледно свалячество разгаряше у нас, семейните и несемейните люде, необуздана завист с цвета на
първокласен катран.
Впрочем, пропуснах да отбележа, много характерни психо-емоционални черти на сляпоглухия човек, са изключителната му сензитивност и свръх-ранимост. Тази изострена чувствител-
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ност и супер-уязвимост, обясняваха ни британските експерти от „Сенс Интернешънъл”, се дължи
именно на сляпо-глухотата. Вероятно поради това, според свидетелството на бургазлията Стефан
Бахов, изкарал целия си 42-годишен трудов стаж в системата на
ССБ, Петър Бонев прави три суицидни опита, последният, за
съжаление, успешен…
А сега за неподражаемия Димитър Парапанов. Висок не
само по ръст, по образователни постижения, но и по позиции в
контролните органи на Световния и Европейския съюз на сляпо
-глухите, определено с по -щастлива съдба от предишните ми
два персонажа. Без съмнение двата най-големи негови неръкотворни паметника са НАСГБ и Националния център за рехабилитация на сляпо-глухи „Хелън Келър”. Иска ми се да спомена
също, че предшественик на НАСГБ е Групата на сляпо-глухите,
Димитър Парапанов
която пак Димитър Парапанов, със свои седем съмишленици,
сред тях емблематичните дважди сензорно увредени Боряна Коскина, Маринка Маринова, Иван
Андонов, създава на 18 декември 1993 г. А след учредяването на знаменателния 15 август 1997 г.
на НАСГБ, първоначално неин офис е апартаментът на Димитър Парапанов, и въпреки ограничения си финансов ресурс, той е и щедър неин паричен дарител. И като истински апостол, няколко
години Димитър Парапанов, със сина си Светлозар, неуморно кръстосва страната надлъж и нашир, издирва сляпо-глухи, учредява поделения на НАСГБ. И думите на богочовека от Назарет,
че никой не е пророк сред своите, са в пълна сила за голяма част от жизнения път на Димитър
Парапанов. Не всички ръкопляскаха на неговата идея за създаване и в България на организация
на сляпо-глухите. Особено скептични и ревниви към тази инициатива бяха някои негови колеги
по сензорни увреждания, Централното ръководство на ССБ, та понякога дори и научнопреподавателски кадри от родната специална педагогика. Едни от неговите опоненти твърдят, че
няма сензорно увреждане сляпо-глухота, други уж добронамерено опонират, че още не му е дошло времето, трети му възразяват, че сляпо-глухите в нашата страна се броят на пръстите на едната ръка, а всички други са стопроцентови агравиращи 1 симуланти, четвърти се противопоставяха, заявявайки, че Съюзът на слепите в България и Съюзът на глухите в България се грижат достатъчно добре и за тази малка общност от хора с двойно сензорно увреждане. И всички тези противодействаха на усилията на упорития първопроходец, въпреки авторитетната експертиза и перфектната консултация от „Сенс Интернешънъл” (Великобритания). Между другото, Парапанов
от раз стана любимец на нейната делегация и те го наричаха гальовно мистър Пи. Въпросната
организация, по идея на проф. д-р Владимир Радулов, посети България два пъти и проведе диагностика на наши сляпо-глухи. „Сенс Интернешънъл” извърши също и първото у нас обучение на
български кадри за комуникация с лица, носители на това двойно сензорно увреждане, предостави на място компетентни консултации за тяхната рехабилитация.
Идва ред и на един друг мой любим персонаж. Точно преди 33 години, по идея на сп.
1. Агравиране: 1. мед. — съзнателно преувеличаване на симптом(и) на болест. 2. Влошаване (на болест) Бел. ред.
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„Зари”, се подготвяше издаването на поетичен сборник, включващ творби на слепи автори. За
тази цел беше привлечен литературният критик Стефан Смирнов, който от двайсетината автори
отдели следните шест съчинители на мерена реч и ги подреди така:
Георги Братанов, Румяна Каменска, Владислав Кацарски, Анастас
Статев, Димитър Грудев, Георги Чернев. Последните трима си имаха
и сериозно слухово увреждане. Явно, че крилатото твърдение на Любен Дилов-баща „глухотата - мярка за талант“ е в пълна сила и за част
от нашите поети и писатели. В книгата си„За мъртвите или добро или
смешно“, той пише, че съпругата на Павел Вежинов възкликнала, че
авторът на „Нощем с белите коне“ е „глух колкото два Бетовен-а“. Ръкописът с продуктите на шестте невиждащи поети беше консултиран
и с професионалния писател Иван Коларов. За съжаление, многомесечният труд на няколко висококвалифицирани външни експерти и
ССБ-чиновници, ангажирани с подготовката на сборника, май се окаДимитър Грудев
за напразен, защото този ръкопис не се превърна в книга и не тръгна
към очите, ушите и ръцете на чакащата го, може би с нетърпение, читателска аудитория. Изглежда са станали някои сериозни гафове при неговото израждане... А може би е било и за хубаво...
Защото появата на бял свят и на такъв сборник щеше да бъде сигурно жестока сегрегационна изцепка. И пак поредния устрем към самоизолация! А и тогава много се говореше за интеграция, за
образователна, професионална, сексуална и всякаква възможна интеграция на невиждащите хора...
И Димитър Грудев откликна през 1998 г. на световното движение „Всеки зрително повреден - автор на литературна книга”, може би за да удари едно рамо на психолога Алфред Адлер и
неговата теория за свръхкомпенсацията. За печал или за радост на българския читател, тогава само с една-единствена книжка, включваща 24 творби в мерена реч, предимно от жанровете гражданска лирика и сатира. Почти веднага след нейното публикуване варненският рок състав „Ние
не можем да свирим” си харесва от нея сатиричното стихотворение „Внимателно с боклука” и го
прави текст на своя песен, превърнала се светкавично в техен хит. И така Димитър Грудев се нарежда сред тези, за които Платон се произнася твърде двусмислено, да не кажа сякаш не съвсем
ласкаво. За древногръцкия философ поетът е „леко и хвърковато същество, вдъхновено и обезумено”... Колеги по перо и увреждания на Димитър Грудев са много по-продуктивни. Връстницата
му Вили Гушева стягаше вече тогава пета книга, канадката Джийн Литъл - четиридесет и пета, а
непостижимата Елена Гутман, сляпо-глуха отвсякъде, - седемдесет и пета. Но съчинителят Димитър Грудев не остана само с една книга след тези жестоки провокации от изброените по-горе негови колежки по перо и по сетивни увреждания. Той вече усилено продуцираше и белетристични
текстове. Съчинил е трийсетина разказа и някои от тях печелят призови места в национални и
международни конкурси за къс хумористичен разказ. Негови разкази се излъчват често в хумористичните рубрики на програма „Христо Ботев" на БНР, което, естествено, му заплаща съответни хонорари. Казано под секрет, до няколко месеца ще се появи на пазара и третата му литературна книга с разкази. Втурването на Димитър Грудев и в белетристиката изглежда се дължи не
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само на приземяващите квалификации на Платон за поетите, но вероятно и на доста категоричното твърдение на поета Любомир Левчев, че „Не поезията, а прозата е хлябът наш насущний”.
Преди да стане публикуван и четен автор, Димитър Грудев има почти професионалната
съдба на велик американски писател. Още от крехката си юношеска възраст, той е монтажник в
Марица-Изток и Чирпан, шест години учителства в Родопите и в родния си старозагорски край,
две години е турбокомпресорист в Долината на голямата химия (Девня), три години се прави на
електромонтажник в „Успех“ - Варна, 24 години масажира гостите на варненските курорти. Като
учител е отличаван със специални награди и звания. Немалката му немскоезична пациентела с
благодарност дълго си спомня за неговото професионално усърдие и за лъчезарния му характер.
Стотици дами и господа, най-вече от Германия и Австрия, познават неговото изключително
майсторство и телата им имат вероятно съвсем свежи спомени от перфектните докосвания на неговите ръце. Години наред те са негови редовни пациенти, щедро възнаграждавайки старанието
на изумителния рехабилитатор.
Въпреки зрителното си и слухово увреждане, той с целия си досегашен живот, с успешните
си занимания на младини с рисуване, и със своите професионални и арт-постижения, осигурява
изглежда с нови аргументи и съвременните фенове на теорията за свръхкомпенсацията. Освен
като автор на текстове в мерена и немерена реч, ние го познаваме като вдъхновен рецитатор на
чужди и свои стихове, активен участник в художествената и спортна самодейност на ССБ и
НАСГБ, запален планинар и отявлен почитател на пешеходния туризъм. Повече от четвърт век,
той е активен сътрудник на списание „Зари”. Около седем години Димитър Грудев бе и един от
най-дейните помагачи и на говорещото списание „Литературно списание” - със свежи идеи за
емблематичната рубрика „Казано на ухо”, несменяем член на неговия Редакционен съвет, неизтощим пропагандатор и разпространител на това списание. През годините, той е желан гост и в
рубриките на сп. „Звук и светлина”, където разказите му за пръв път се срещат с по-широка читателска аудитория.
Зад всеки успял мъж стояла винаги една жена. Митко не прави изключение от това правило.
До него и с него плътно стои почти четири десетилетия неговата съпруга Шами (Елена). Тя е негова муза и опонент, секретарка и асистент, шофьор и таен съветник, главен градинар и старши
дизайнер на тяхното фантастично обиталище, готвачка и камериерка.
Наскорошното ми участие в събитие, организирано от НАСГБ, отключи тези мои импресии
от сляпо-глухи лица, които реших да споделя и с вас, защото си въобразявам, че за част от читателите ще бъдат интересни…

Ангел Сотиров
Снимки: Личен фотоархив
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ЗА РОДНОТО МЯСТО НА СЛАВЕЙКОВАТА ГЕРГАНА
И "ИЗВОРЪТ НА БЕЛОНОГАТА"
Всички изучавахме някога поемата "Изворът на Белоногата" от Петко Славейков. В нея се
казваше, че Гергана е от село Бисерча. Но както се казва в една крилата фраза на един друг Петко
- Бочаров - "Да, ама не!". "Не" казват и харманлийци. Те също си знаят, че Герганината чешма е в
местността "Петте карача" край Харманли. Знаят си го от старо време отколе. И така бисерчани с поемата в ръце, и харманлийци - със старото предание, се изправят едни срещу други. Местният патриотизъм взема връх над разума.
Всъщност родното място на Гергана е без особено значение. Истинският спор е за търговската марка "Изворът на Белоногата".
По онова време

–

1960-1962 г. се строеше жп надлез. Булдозери изгребаха много пръст за

насипа и подравниха голяма площ. Предприемчивите харманлийци превърнаха мястото в паркинг и започнаха строеж на красив ресторант "Изворът на Белоногата".
Бисерчани също направиха малък паркинг и малко ресторантче със същото име.
Спорът за родното място на Гергана се изроди в спор за парите от търговските обекти. Двете страни се решиха на неутрален, но авторитетен арбитър. Той се оказа историческият отдел към
БАН. Ето го и приблизителния отговор:
Гергана не е родена в село Бисер - по онова време днешното село Бисерча било черкезко.
Тези планински разбойници от Кавказ са мародерствали над местното християнско население. След Руско-турската освободителна война се изселват в Турция под страх от репресии.
Не е възможно Гергана да е родена в черкезко село. Освен това пътят тогава е минавал
встрани от днешното място.
Гергана не е и от Харманли, а от несъществуващата в момента паланка с име Махалата.
През чумната епидемия по време на Кримската война, населението се е изселило в днешните села
Надежден и Черна могила.
В освободените имоти от черкезите се настаняват жители на тези две села. Те действително
са потомци на Герганиния род, но това не значи, че Гергана е от Бисерча. Вероятно някой млад
човек, недостатъчно запознат с историята, е разказал легендата за красивата българка. Щом той е
от Бисер, значи и Гергана е от Бисер. Заблудата е неволна, но Петко Славейков я възпява така,
както му е разказана.
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Не можем да се сърдим и на поета, та той не е историк и археолог, нито пък следовател. Нека му е простена неволната грешка.
По време на споровете между Бисер и Харманли се случва нещо, което окончателно обезсмисля споровете.
На един ленински ден, бригадири почиствали мястото от тръни, храсти и плевели. Правели
са алея до скара-бирата на Петко Мъглата. На жп прелеза често се натрупват автомобили. Хората
имали нужда да се ободрят, подкрепят и облекчат.
Почистването на тревата и храстите е било задължително. Там мотиката на един бригадир
издрънчала на камък. "Хайде на съкровището" - викнали шеговито бригадирите. Но мотиката издрънчала втори, трети път и отново възгласи и викове – "Какво е това, на кухо дрънчи".
Разкриват плоча от дялан камък. До нея втора и трета. Така попаднали на градеж от дялан
камък. Счупват една плоча и тя пада в подземен водопровод. Разумът надделява над иманярските
страсти и спират работата. Останалото разкриват археолозите. Оказва се затрупана с пръст чешма. Това е оригиналната чешма, възпята в легендата. Чумната епидемия е взела своето. Никой не
знае, че Герганината чешма е дубликат. Не се знае кой и кога я е правил.
За да не спират керваните, които били носители на смъртоносната зараза, местното население я е засипало.
Чумата излиза по-силна и ужасените хора напущат паланката.
Дублиращата чешма е демонтирана, а оригиналната възстановена. Сега тя е в чертите на
града, макар и в покрайнините. Бисерчани и сега не вдигат бяло знаме. На почит сред тях става
култовата фраза "Гергана е от Бисер, но кака ѝ е от Харманли".
Днес и малката и голямата Гергана са съсипани от прехода. Автомагистралата е на отсрещния бряг. Няма туристи, няма ги и местните патриоти. На кого му пука за родното място на Гергана?
Гергана ще остане жива в паметта на хората с прекрасната легенда на красивата българка,
възпята от Петко Славейков. Това е непреходното, другото ще се забрави. Колко смешно и жалко
изглежда разказаното от мен в сравнение с непреходното!

Петко Абаджиев

14

Любопитно
МИНЗУХАР – ЦВЕТЕТО НА ПРОЛЕТТА
Минзухарите са едни от най-чаровните пролетни цветя, предвестници на хубавото и топло
време. Подходящи са за отглеждане в градина и у дома. С минзухари ще внесете доза пролетно
настроение вкъщи. Вижте какво разказват легендите за това красиво цвете!
Легендите за появата на минзухара са няколко и идват от древногръцката митология. Едната гласи, че Крокус (латинското наименование
на минзухара) бил красив младеж, който се влюбил в нимфата Смилакс.
За известно време двамата били лудо влюбени и живели щастливо, но в
един момент Смилакс се отегчила и задушила от завладяващата любов на
Крокус. Нимфата поискала да се разделят, но тъй като Крокус не можел
да я остави, той не спирал да я преследва. Тогава тя го омагьосала в красиво цвете, което да символизира неумиращата страст.
Друга версия на историята гласи, че боговете били толкова впечатлени от любовта и предаността на Крокус към Смилакс, че решили да ги
дарят с безсмъртие. Така Крокус бил превърнат в минзухар, а до него растяла Смилакс, която била омагьосана в тис.
Има и легенда, която свързва пролетното цвете с бог Хермес. Според митологията Крокус било момче, което Хермес много харесвал. Двамата често прекарвали време заедно, но веднъж по време на игра по невнимание богът ранил
смъртния Крокус и го убил. Тогава от падналите капки кръв изникнали красиви цветя, които били наречени минзухари.
Съществува и история, която свързва минзухара със Свети Валентин. Легендата разказва, че
затвореният в килията Валентин изпратил лек на дъщерята на тъмничаря, която била сляпа. В
хартията с „рецептата“, той бил увил жълт минзухар. Когато момичето прогледнало, първото нещо, което видяло, било яркожълтото цвете.
Според древните гърци, минзухарът е символ на пробуждането на природата. Затова се смята и за цвете на богинята на зората Еос (позната в римската митология като Аврора).
Стара източна легенда пък гласи, че ако затвориш очи и си представиш благородния шафран (подправка, която се получава от цветовете на шафрановия минзухар Crocus sativus), ще успееш да видиш всичко: необятната синева на Небето, загадъчното жълто на Луната, коприненото
розово на утринната Зора и пурпурно-лилавото кадифе на вечерния Здрач...
В страните от Изтока и до ден днешен казват, че листата на шафрана даряват този, който ги
съзерцава, с житейска мъдрост, желание да размишлява и независимо къде са го отвели неведомите пътища на живота, не му позволяват да забрави за дома и близките си...
Минзухарите са известни още и като "Деца на Дъгата" и това съвсем не е случайно. Според
една от легендите, тези цветя са се появили на бял свят в деня, когато завалял първия прохладен
пролетен дъжд. Щом спряло да вали, небето се изяснило и във висините му се срещнали Слънцето и Дъгата. Сиянието им озарило света, а те изпълнили листенцата на Минзухара с достатъчно
сила, за да пробиват скованата от лед и сняг земя и го обагрили в ярки цветове, за да носи радост,
свежест и бодро настроение на всеки, който го види в първите пролетни дни...
Днес минзухарът е символ на младост и радост!

Източник: www.webstage.bg
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Полезна информация
ДЪРЖАВАТА ЩЕ СЪЗДАВА ТРУДОВИ
ЦЕНТРОВЕ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
Държавната Агенция за хората с увреждания (АХУ) тази година ще финансира създаването
на трудови центрове за хората с увреждания. Това стана ясно от представения Национален план
за действие по заетостта през 2020 г.
Обяснява се, че Агенцията, която е под шапката на Министерството на труда и социалната
политика (МТСП), ще започне да финансира проекти за създаване на центрове за защитена заетост, в които хората с увреждания ще имат възможност да работят и да си осигурят доходи.
В новия план е записано, че и през тази година ще продължат да действат квотите, въведени миналата година, които задължават българските компании с над 50 служители да предоставят
работа на поне едно лице с увреждане, а компаниите със 100 и повече служители – на поне две
такива лица.
АХУ предвижда чрез Главната инспекция по труда и Агенцията по заетостта да се засили
контролът дали въпросните квоти се спазват от работодателите в страната.
„Ще се съблюдава регламентираното обвързване на публичното изразходване на средства
под формата на субсидии за наемане на хора с трайни увреждания с изпълнените ангажименти по
отношение на квотния принцип, с оглед подобряване на обществената и корпоративната социална отговорност“, гласи част от Националния план за действие по заетостта през 2020 г.
Планирани са мерки и по отношение на високия брой продължително безработни хора в
страната – фирмите, които наемат такива хора, ще получат финансов стимул от държавата.
Българските работодатели ще могат да изпратят документи в което и да е бюро по труда, че
са наели на работа лица, които са били регистрирани като безработни за период от над 6 месеца.
Въпросните наети служители също така трябва да са на възраст или до 24 години, или над 50 години, и да са с основно или по-ниско образование.
След разглеждането и одобряването на тези документи, фирмите ще получават финансова
субсидия, изплащането на която ще варира от 3 до 12 месеца. Парите от държавата ще бъдат предоставяни на компаниите за изплащането на заплатите и дължимите осигурителни вноски на новонаетите лица, които преди това са били продължително безработни.

Източник: www.economic.bg
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Полезна информация
ПОДДРЪЖКА НА СЛУХОВИТЕ АПАРАТИ

Старателната и рутинна грижа за Вашия слухов апарат допринася за изключителната функционалност и дългия период на експлоатация.
Моля, използвайте следните спецификации като указание:
Обща информация:
Преди да използвате спрей за коса или да прилагате козметика, Вие трябва да отстраните
своя слухов апарат от ухото си, защото тези продукти могат да го повредят. Когато не използвате
слуховия си апарат, оставяйте отделението за батерията отворено, така че всякаква влага да може
да се изпари. Уверявайте се, че винаги напълно изсушавате слуховия си апарат след употреба.
Ежедневна грижа:
Проверявайте отливката и тръбичката за отлагания на ушна кал и влага. Почиствайте повърхностите с кърпа без власинки. Никога не използвайте агенти като домакински почистващи
препарати, сапун и др. за почистване на Вашия слухов апарат. Ако е необходимо да почистите
вашия слухов апарат по-сериозно, попитайте Вашия слухопротезист за съвет и информация за
филтри и таблетки за абсорбиране на влагата.
Ежеседмична грижа:
Почиствайте отливката (домче или SlipTip) с мека, влажна кърпа или със специална почистваща кърпа за слухови апарати. За по-подробни инструкции за поддръжка или за по-детайлно почистване, моля, консултирайте се със своя слухопротезист.
Ежемесечна грижа:
Огледайте звуковата тръбичка за наличие на промени в цвета, втвърдяване или пукнатини.
В случай на такива промени, звуковата тръбичка трябва да бъде подменена. Необходимо е да се
свържете със своя слухопротезист.

Източник: www.ototon.bg
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Технологии
НАЙ-СЕТНЕ Е ИЗОБРЕТЕН БРАЙЛОВ
СМАРТ ЧАСОВНИК ЗА СЛЕПИ И СЛЯПО-ГЛУХИ
Независимо дали става въпрос за Apple Watch или Samsung Galaxy Gear, смарт часовниците
отдавна са задължителната джаджа за китките ни, оставяйки в миналото традиционните такива. С
невероятните си способности, те са наши помощници във фитнеса, по отношение на здравето и
телекомуникациите. Доскоро обаче слепите и сляпо-глухите
хора нямаха възможност да се радват на последните модни
изобретения, тъй като всеки нов смарт часовник може да се
похвали със зашеметяващи визуални дисплеи, но не и с широка достъпност. Това обаче вече се промени. От края на миналата година пазарен факт е Dot Watch.
Изделието на Dot Incorporation е първият брайлов, тактилен смарт часовник, проектиран със стилен завършек и изработен така, че да бъде възможно най-ефективен. Според уебсайта
на Dot Incorporation, предимствата на часовника са: Dot Watch
позволява да изживеете времето по съвсем нов начин, дискретен е, осигурява директен достъп до всички практически функции, от които се нуждае незрящият или сляпо-глухият много
пъти през деня и нощта, информира за час и дата, има будилник, таймер и хронометър.
Брайловото писмо е форма на писмен език за хора със зрителни увреждания. Буквите от азбуката и знаците са представени чрез повдигнати точки, които се навигират чрез пръстите.
Макар че Dot Watch е първият брайлов смарт часовник, той не търси да изключи онези, които не знаят брайл. Всъщност Dot Watch дори ще ги научи!
Уебсайтът добавя:
"The Dot Watch разкрива пълния си потенциал за онези, които могат да четат брайлов
шрифт. Но това е и перфектното устройство, за да започнете. Програмата за обучение на брайл
Dot Watch е прост, интуитивен и забавен начин да научите и практикувате брайл. Вярваме, че
всяка технология трябва да е достъпна за всички. Ето защо Dot Watch може да бъде настроен на
тактилен режим, при който не е необходимо да познавате брайловото писмо. При този режим
например, часът се показва чрез съответния брой точки, отговарящи на точното време."
Освен че печели няколко международни награди за своя дизайн, Dot Watch се гордее с впечатляващ живот на батерията – с едно зареждане часовникът може да издържи 10 дни. Освен това
батерията тежи само 60 грама.
На този етап брайловият смарт часовник не е евтин - в Обединеното кралство - поръчката е
353 паунда, за купувачите в САЩ цената е 399 долара.
Dot Watch е една малка идея, но с огромно въздействие!

Източник: www.spisanie8.com
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Кулинарни рецепти
ЛЕСЕН КЕКС С БАНАНИ
(Предложение на Руска Ангелова от Добрич)
Продукти:
3 яйца, 3/4 ч.ч. захар; 2 ч.ч. брашно, 3-4 с.л. олио, 1 пакетче бакпулвер, 2 банана, 2 ванилии.
Начин на приготвяне:
Бананите се нарязват на малки парченца. Бакпулверът се прибавя към брашното. Яйцата със
захарта се разбиват добре. Към тази смес се прибавят олиото, брашното с бакпулвера, ванилията
и парченцата банани. Изсипва се в предварително намазана с олио и брашно тавичка. Пече се в
предварително нагрята фурна около 40 минути. След изпичане, може да се поръси с пудра захар.



ЛЕСЕН ОРЕХОВ ПАЙ
(Предложение на Илия Костов от Добрич)
Продукти:
2 ч.ч. брашно, 300 г бяла захар, 50 г кафява захар, 1 ч.л. канела, 1 и половина ч.ч. цели
орехови ядки, 200 г масло, щипка сол, 3 яйца, 250 г сметана, 1 ч.л. хлебна сода,1 пакетче бакпулвер, 2 ванилии.
Начин на приготвяне:
Сухите съставки – брашно, сода, сол и бакпулвер, се смесват. Яйцата се разбиват добре до
пухкава смес заедно с бялата захар. Към тях постепенно се прибавят сухите съставки, сметаната и
ванилията. Разбърква се отново добре. Получената смес се разделя на две равни части. Първата се
изсипва в предварително намазана с олио и брашно тава, а върху нея се слага пълнеж.
За пълнежа:

Разтопяваме маслото и към него прибавяме орехите, канелата и кафявата

захар.
Върху пълнежа изсипваме и втората половина от кексовото тесто. Печем в предварително
загрята фурна на 180-200 градуса около 40 минути.
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Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ
На основание на споразумение между НАСГБ и Съюза на глухите в България, уведомяваме
всички членове на НАСГБ за възможността за отдих през 2020 г. в почивната база на Съюза на
глухите в България в гр. Приморско – с настаняване само в хотел „Тишина“ и без настаняване в
други хотели. Стаите са с по 2 легла.
Преференциалната цена е 6 лева на легло на нощувка, без включена храна, в двойна стая.
Резервации могат да се правят само за членове на НАСГБ и техните придружители и интерпретатори. Задължително условие е, че трябва да бъдат резервирани най-малко 7 нощувки, само за
твърдо фиксиран период от 14 юни до 20 юни включително. Не се записва за по-малко от 7 нощувки, както и не е възможно записването за повече.
Записването за храна в хотел „Тишина“ не е задължително и е само по желание, като се записва за същите дни, в които се и нощува. Цената за пълен пансион (закуска, обяд и вечеря) на
блок-маса е 17 лв. на храноден. При ползване на храноден от 17 лв., задължителна е резервацията
и за придружителя, и за члена на НАСГБ.
За повече информация, желаещите да се обърнат към председателите по места.
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ПРИТУРКА
НА
СПИСАНИЕ “ЗВУК И СВЕТЛИНА”
БРОЙ 3, 2020 Г.

Историята помни
ОРДЕНЪТ НА АСАСИНИТЕ.
ТАЙНИЯТ КРЪСТОНОСЕН ПОХОД
/с продължение/
23 юни 1257 година.
Седнал на сянка, заслонен от палещото слънце над пазара на Масиаф, Мафео заговори:
— Градината на Ал Муалим. Да не би това да е същото място, на което се е намирала библиотеката му?
— Точно то е. Алтаир преценил, че е подходящото място, на което да се съхраняват хилядите
дневници, пълни със знанията на асасините, и знанието, натрупано за Ябълката.
— Значи не я е унищожил.
— Кое?
Мафео въздъхна.
— Ябълката.
— Не.
— Никога ли?
— Братко, моля те, не избързвай толкова с края на разказа. Не, Алтаир не унищожил Ябълката
веднага. Най-напред трябвало да потуши въстанието, което избухнало след смъртта на Ал Муалим.
— Въстание ли е имало?
— Точно така. Непосредствено след смъртта на Ал Муалим настъпил смут. Много от членовете на ордена останали верни на Ал Муалим. Те или не знаели за предателството на Учителя, или отказвали да приемат истината, така че за тях делото на Алтаир било равносилно на заговор и те се
чувствали длъжни да го спрат. Със сигурност били подтиквани от подмолни гласове.
— Абас ли?
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Разсмях се.
— Сигурно. Човек лесно може да си представи вътрешния конфликт на Абас при този развой
на събитията. Омразата му към Ал Муалим била силна, но също толкова силна била и омразата му
към Алтаир.
— Значи Алтаир успял да потуши бунта.
— Разбира се. Успял, защото останал верен на кредото, дал заповед на Малик и подчинените
му да не нараняват нито един от бунтовниците, да не убиват и да не наказват никого. След като потушил бунта, нямало повече безредици. Той ги убедил в правотата си, разкрил вината на Ал Муалим, след това доказал, че е способен да води Братството. По този начин си осигурил обичта и предаността им. Първата задача на новия водач на Ордена била да даде нагледен пример за приложението на принципите, които настоявал да се спазват. Изградил Братството отново, върнал го от ръба,
като му показал правилния път.
След като разрешил този въпрос, насочил цялото си внимание към дневника си. В него записвал мислите си за Ордена, отговорността си към братята, написал дори за странната жена, която
срещнал на гробището. Тя… Неведнъж Алтаир се канел да напише „очарован“, но всеки път се спирал и я променял на „заинтригуван“. Тя обаче не напускала мислите му.
Най-много пишел за Ябълката. Свикнал да я носи със себе си. Нощем, докато пишел в дневника си, тя била поставена до него и когато я погледнел, изпитвал странна смесица от чувства: гняв, че
е корумпирала човека, когото обичал като баща, великия асасин и изключителен човек; страх от
сферата, защото изпитал мощта й както да отнема, така и да дава; а също и страхопочитание.
„Ако в този артефакт има нещо добро, ще го открия, написал той. Ако обаче е в състояние да
внася само зло и отчаяние, надявам се да намеря сили да го унищожа.“
Да, той записал в дневника си, че ще унищожи късчето от Едем, ако то не носело добро за човечеството. Написал точно тези думи. Въпреки това се питал как ще събере сили да унищожи Ябълката, ако настъпи моментът и когато настъпи моментът.
Истината била, че онзи, в чиито ръце попаднела, притежавал огромна власт, че тамплиерите
със сигурност щели да пожелаят да бъде тяхна. Освен това, питал се той, дали тамплиерите не се
опитвали да открият и други артефакти? Дали вече не били в ръцете им? Той знаел, че след смъртта
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на Робер дьо Сабле те се обединили в пристанището на Акра. Дали да не ги нападне там? Бил твърдо решен да не допусне Ябълката да попадне в ръцете на друг.
Тя трябвало да остане у него.
Мислел по този въпрос, докато бил в покоите си, мислел може би твърде дълго, докато не
стигнал до извода, че е дал прекалено много време на враговете си, в което те можели да се прегрупират. Повикал Малик и Джабал, поставил Малик временно начело на Ордена и информирал Джабал, че незабавно ще поведат отряд към пристанището на Акра, ще нападнат крепостта на тамплиерите и ще стъпчат змията в дупката й.
Скоро след това заминали и на тръгване Алтаир забелязал Абас на вратата на замъка, откъдето
някогашният му приятел го наблюдавал злобно. Последните събития не намалили омразата му и тя
била готова да избликне отново.
* * *
Нощта се спускаше над пристанището на Акра, сивото каменно пристанище бе окъпано в
оранжево и последните слънчеви лъчи къпеха морето в кървавочервено, докато се стопяваха на хоризонта. Вълните се разбиваха в крепостните стени и защитните насипи, чайките пропищяваха от
високите места, на които бяха накацали, а пристанището си оставаше празно, колкото и да беше
странно.
Поне така изглеждаше. Докато наблюдаваше и не можеше да се начуди защо не се мяркат тамплиери — за разлика от последния път, когато беше тук и хората на Сибранд обикаляха наоколо също като бълхи по куче — нещо подсказа на Алтаир, че оживлението е в другия край на доковете, и
изпита тревога. Изглежда се беше забавил прекалено много с решението си. Дали не беше дошло
времето да плати за тази грешка?
Само че пристанището не беше съвсем празно. Алтаир чу приближаващи стъпки и приглушен
разговор. Вдигна ръка и целият отряд зад него спря, в миг се превърнаха в сенки в тъмното. Той
пропълзя напред по пристанищната стена, докато най-сетне ги видя и остана доволен, че са се разделили. Първият беше точно под него, вдигнал фенера си, за да огледа тъмните ниши и вдлъбнатини
по пристанищната стена. Алтаир се запита дали мисли за дома, за Англия или Франция и семейството, което е оставил там, и съжали човека, на когото му предстоеше да умре. Скочи тихо от стената и
се озова върху него, заби камата дълбоко и в този момент му се прииска да имаше друг начин.
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— Mon Dieu — въздъхна стражът, преди да умре, и Алтаир се изправи.
Вторият войник се движеше покрай мокрите камъни на дока и размахваше факлата, от която
капеше катран. При всеки звук трепваше и се озърташе. Вече трепереше от страх. Наблизо притича
плъх, той отскочи настрани, обърна се бързо, вдигна високо факлата, но така и не видя нищо.
Продължи напред, като се взираше в мрака, оглеждаше се за приятеля си… Господи, той пък
къде се бе дянал? Нали беше зад него допреди малко! Двамата дойдоха заедно на дока. Сега другия
го нямаше. И стъпките му не се чуваха. Разтресе се от страх. Чу хленч и осъзна, че идва от него.
След това чу друг шум, който го накара да се завърти бързо, и видя как смъртта протяга ръка…
Алтаир остана коленичил до мъртвия страж, докато се ослушваше за подкрепления. Никой не
се появи и той се изправи, останалите асасини дойдоха при него, спуснаха се от стената и навлязоха
на пристанището. И те като него бяха в бели плащове, и надничаха изпод ниско спуснатите качулки.
Разпръснаха се, без да издадат почти никакъв звук. Алтаир издаваше приглушено заповеди, даваше
им знаци да се движат бързо и безшумно. Притичаха тамплиери и те бързо им видяха сметката. Отначало Алтаир беше сред тях, но след малко остави отряда да се бие и се доближи до стената. Измъчваше го безпокойство: не беше преценил добре времето на нападението — тамплиерите вече се
бяха раздвижили. Един страж се опита да го спре, но Алтаир замахна с камата и той падна, а от раната на гърлото му рукна кръв. Асасинът използва тялото му като трамплин, за да се качи на стената, където приклекна и огледа съседния док, след това морето.
Страховете му се превръщаха в действителност. Наистина беше чакал прекалено дълго. По водите на Средиземно море, станали златни под лъчите на угасващото слънце, се движеха тамплиерски кораби. Алтаир изруга и бързо се отправи към сърцето на доковете. Зад него все още се носеха
звуците на битката, докато хората му се опитваха да се справят с пристигналите подкрепления. Евакуацията на тамплиерите продължаваше, но той нямаше представа дали ключът към заминаването
им е скрито в укреплението. Предпазливо, бързо и безшумно се отправи към крепостта, която се издигаше като черно петно над доковете. Ликвидира стражите, на които се натъкна. Желанието му беше да попречи на бягството на врага, но също така държеше да разбере какви са намеренията им.
Когато влезе, сивият камък заглуши стъпките му. Тук нямаше тамплиери. Вътре бе празно,
усещаше се, че няма хора. Той се качи по каменните стълби и се озова на балкон, където чу гласове.
В средата се бяха изправили трима и водеха оживен разговор. Разпозна единия от гласовете и се
прикри зад колона, за да може да подслушва. Беше се питал дали ще чуе този глас отново. Надяваше
се да го чуе.
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Беше жената от гробището в Йерусалим; смелата лъвица, която бе заела мястото на Дьо Сабле.
Беше застанала редом до двама тамплиери и по гласа й личеше, че никак не е доволна.
— Къде са корабите ми, войнико? — питаше тя. — Казаха ми да чакам флотилия от още осем.
Алтаир премести поглед. Корабите на тамплиерите се бяха очертали на хоризонта.
— Извинявай, Мария, но това беше най-доброто, което успях да направя — отвърна единият
войник.
Мария. Алтаир се наслади на името, докато се възхищаваше на лицето и на очите й, от които
бликаха жажда за живот и огън. Отново му се стори, че тя прикрива истинската си същност.
— И как предлагаш да прекарам останалите хора до Кипър? — попита тя.
Защо им беше на тамплиерите да се местят в Кипър?
— Моля те да ме извиниш, но ще бъде най-добре, ако останеш в Акра — обади се другият войник.
Тя неочаквано застана нащрек.
— Какво става тук? Заплаха ли има? — попита.
— Просто предупреждение — отвърна рицарят. — Сега вече Арман Бушар е Велик магистър,
а той няма високо мнение за теб.
Арман Бушар, запомни Алтаир. Значи той беше заел мястото на Дьо Сабле.
Застаналата в средата на балкона Мария настръхна.
— Ти, нагъл… — спря се. — Добре. Сама ще намеря начин да стигна до Лимасол.
— Да, милейди — поклони се войникът.
Те се отдръпнаха и я оставиха сама на балкона. На Алтаир му стана смешно, когато я чу да си
говори сама.
— По дяволите… бях на крачка от рицарското звание. Сега съм най-обикновен наемник.
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Той пристъпи към жената. Каквото и да изпитваше към нея — а той определено изпитваше нещо, поне в това беше сигурен — трябваше на всяка цена да поговорят. Щом чу стъпките му, тя се
обърна и го позна веднага.
— Я виж ти — рече тя, — това е мъжът, който пожали врата ми, но открадна живота ми.
На Алтаир не му остана време да се пита какво се опитваше да каже тя, защото проблесна стомана и бърза като светкавица, тя се спусна към него, нападна го със скорост, опит и дързост, колкото впечатляващи, толкова и неподозирани. Местеше меча от едната ръка в другата, целеше се в слабата му страна, а той трябваше да се движи бързо и да се защитава. Беше добра и в продължение на
няколко минути двамата си разменяха удари, от балкона се носеше звънтенето на мечове, прекъсвано от викове на усилие.
Алтаир поглеждаше назад, за да се увери, че няма да дотичат подкрепления. Не, нямаше опасност. Хората й я бяха изоставили. Очевидно близостта й с Дьо Сабле й беше навредила, когато друг
бе заел мястото й.
Двамата продължиха да се бият. Тя успя да го притисне към балюстрадата, зад него се виждаше притъмнялото море и той се запита дали тя може да го победи. Ако успееше, иронията щеше да е
ужасна. Само че отчаянието й да постигне победа я правеше небрежна и Алтаир успя да пристъпи
напред, да се завърти и да я ритне в краката, тя се олюля, а той се хвърли напред и притисна острието към гърлото й.
— Да не би да си се върнал, за да ме довършиш? — попита предизвикателно тя, но той видя
страха в очите й.
— Все още не — отвърна той. Острието не помръдваше. — Искам информация. Защо са отплавали тамплиерите към Кипър?
Тя се ухили.
— Войната беше дълга и тежка, асасин. Всеки заслужава почивка и спокойствие.
Той едва сдържа усмивката си.
— Колкото повече ми кажеш, толкова по-дълго ще живееш. Затова те питам отново. Защо отиват в Кипър?
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— Оттеглят се. Крал Ричард е сключил примирие със Салах Ал’дин, твоят Орден няма водач,
нали? Щом си върнем късчето от Едем, вие ще побегнете.
Алтаир кимна. Вече разбираше. Наясно беше, че тамплиерите си въобразяваха, че знаят много
за Ордена, но всъщност не беше така. Първо, асасините си имаха водач, второ, братята му нямаха
навика да бягат от тамплиерите. Той се изправи и й помогна да стане. Тя го изгледа злобно и изтупа
дрехите си.
— Ябълката е скрита на сигурно място — призна той, макар да не беше така. Беше оставена в
покоите му.
— Алтаир, обмисли внимателно възможностите си. Тамплиерите са готови да платят прескъпо
за тази реликва.
— Вече не платиха ли прескъпо? — попита той и я поведе.
След малко беше с останалите асасини, които бяха приключили боя и пристанището на Акра
беше в техни ръце. Сред тях беше Джабал, който изви вежди, щом видя Мария, и даде знак на двама
асасини да я отведат, а след това пристъпи към Алтаир.
— Какво толкова важно за тамплиерите ще става в Кипър? — попита Алтаир, докато вървяха
един до друг. Вече бе набелязал следващата им цел и нямаше време за губене.
— Вероятно граждански конфликт — предположи Джабал и разпери ръце. — Императорът им
Исак Комнин се спречкал с крал Ричард преди доста месеци и сега гние в тамплиерска тъмница.
Алтаир се замисли.
— Жалко. Исак се пречупи толкова лесно, беше готов да вземе подкуп.
Спряха на стълбите на пристанището, другите поведоха Мария покрай тях. Тя вирна високо
брадичка.
— Тези дни останаха в миналото — рече Джабал. — Сега тамплиерите притежават острова,
след като го купиха от краля за нищожна сума.
— Ние не поощряваме подобно владичество. Имаме ли връзки там? — попита Алтаир.
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— Един, в Лимасол. Казва се Александър.
— Прати му известие — нареди Алтаир. — Кажи му да ме чака до една седмица.
* * *
Отплава сам за Кипър — не беше съвсем сам. Взе Мария. На Джабал каза, че ще я използва
като примамка за тамплиерите, но в дневника си написа, че му е приятно тя да е до него; беше колкото просто, толкова и сложно. В живота му бе имало малко жени. Онези, които споделяха леглото
му, просто задоволяваха определени потребности, а досега все още не беше срещнал жената, която
да разбуди чувствата, които се раждаха над кръста. Беше ли я срещнал? Задраска въпроса в дневника.
Когато пристигнаха в Лимасол, откриха, че тамплиерите са завзели целия остров. Пристанището беше окъпано в оранжевата светлина на слънцето, както обикновено синята вода искреше,
чайките се рееха и гмуркаха над главите им. Навсякъде се виждаха червените кръстове на тамплиерите, а бдителни стражи не изпускаха от очи недоволните сред населението. Сега вече хората тук
живееха смачкани от железните ръкавици на тамплиерите, островът им беше продаден от крал, чиито претенции бяха неоснователни. Повечето продължаваха живота си, защото имаха челяд за изхранване. Малцината, които не бяха съумели да потиснат недоволството си, бяха организирали съпротива. Тъкмо те проявиха разбиране към мисията на Алтаир и му предстоеше среща с тях.
Той тръгна от кораба по дока. Мария вървеше с вързани ръце до него. Той се беше погрижил
по нея да няма отличителните знаци на тамплиерите и отстрани всеки би казал, че му е робиня. Това
положение я вбесяваше и тя не се колебаеше да демонстрира недоволството си, мърмореше гневно,
докато минаваха по доковете, където цареше необичайна тишина и спокойствие. Алтаир се забавляваше на обзелото я чувство на неловкост.
— Ами ако се разпищя? — попита тя през стиснати зъби.
Той се изсмя.
— Хората просто ще си запушат ушите и ще отминат. И преди са виждали разни нещастници.
Въпросът бе кои хора ще постъпят по този начин. Доковете бях неестествено безлюдни и преди да кривнат по страничните улици, откриха, че и главните улици са пусти. Неочаквано от уличка
пред тях изскочи мъж, облечен в опърпана роба и тюрбан. Наоколо бяха пръснати негодни за упот-
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реба бъчви и остатъци от празни щайги, някъде наблизо се чуваше как капе вода. Алтаир забеляза,
че са съвсем сами. Още двама непознати наизскачаха от съседни сокаци.
— Пристанището е забранено — започна първият. — Покажи си лицето.
— Под тази качулка се крие най-обикновен стар асасин — изръмжа Алтаир и вдигна глава, за
да погледне мъжете.
Главорезът се ухили, вече не гледаше страшно, напротив, усмихваше се приветливо.
— Алтаир.
— Александър — отвърна Алтаир. — Получил си значи съобщението ми.
— Опасявахме се да не би тамплиерите да са ни заложили капан. Коя е жената?
— Стръв за тамплиерите — обясни Алтаир. — Беше сътрудничка на Дьо Сабле. За съжаление
се оказа тежък товар.
Мария се извърна към него. Ако погледите можеха да убиват, преди това щяха да го подложат
на зверски мъчения.
— Можем да я пазим вместо теб — предложи Александър. — Имаме сигурна квартира.
Тя прокле продажните им души, докато вървяха. Имаше доста груб език за англичанка.
Алтаир попита Александър защо има толкова малко хора по улиците.
— Като призрачен град е, нали? Хората се страхуват да излизат, да не би да нарушат някой от
шантавите им закони.
Алтаир се замисли.
— Досега тамплиерите не са се интересували от управлението. Какво се е променило сега?
Александър не отговори. Докато вървяха, подминаха двама войници, които ги изгледаха подозрително. Алтаир се стегна, уплашен, че Мария може да ги издаде. Тя обаче не каза и дума и той
се запита дали не се дължеше на това, че я бяха изоставили в Акра. Може би… Не. Той прогони ми-
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сълта от ума си.
Пристигнаха в убежището — неподдържан склад, в който Александър беше направил базата
си. Имаше помещение със залостена дървена врата, но за кратко оставиха жената навън; Алтаир
провери въжето на китките й, прокара пръст под него, по ръката, за да е сигурен, че не я прежулва.
Тя го погледна с неприкрито отвращение.
— Едва ли си дошъл от добрина — отбеляза Александър, когато се настаниха. — Ще кажеш ли
защо си тук?
Алтаир искаше да действа бързо — гореше от желание веднага да проникне в базата на тамплиерите — но дължеше обяснение на кипъреца.
— Историята е дълга и заплетена, но ще обобщя накратко. Тамплиерите имат достъп до знания
и оръжия, които са много по-смъртоносни, отколкото можете да си представите. Имам намерение да
променя това. Подобно оръжие попадна в ръцете ни. Говоря за нещо, което променя умовете на хората. Ако тамплиерите притежават и други, трябва да разбера.
Застаналата зад тях Мария заговори:
— И можем да сме сигурни, че един асасин ще използва по-справедливо Ябълката, късчето от
Едем…
Алтаир сдържа усмивката си, не й отговори и се обърна към Александър:
— Къде са се сврели тамплиерите?
— В замъка на Лимасол, но непрекъснато се разпростират.
Трябваше да сложи край на тази работа.
— Как да вляза? — попита той.
Александър му разказа за Осман, тамплиер, който симпатизираше на кипърската съпротива.
— Убий началника на стражата — рече той. — Умре ли той, сигурно ще повишат на неговото
място Осман. Ако това стане, ще можеш просто да влезеш.
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— И това е нещо — отвърна Алтаир.
Докато се придвижваше по улиците на града, той не можеше да се начуди колко е тихо. Замисли се за Мария и Ябълката. Носеше я със себе си, разбира се — остана в каютата му на кораба. Дали
не постъпи глупаво, като донесе съкровището в скривалището на врага? Само времето щеше да покаже.
На пазара откри капитана на тамплиерите от стражата, който лесно се забелязваше, защото беше с червен плащ върху плетената ризница и приличаше на крал. Алтаир се огледа и набеляза останалите стражи. Сведе глава, за да не привлича вниманието към себе си, и избегна погледа на стража,
който го наблюдаваше подозрително с присвити очи. Отмина и никой не го спря, защото приличаше
на учен. След това много предпазливо се запромъква зад капитана, застанал в другия край на сокака,
докато издаваше заповеди на хората си. Освен капитана и убиеца му, наоколо нямаше други хора.
Алтаир извади нож от канията на рамото си и го метна. Капитанът рухна на земята с протяжен
вопъл и докато останалите стражи притичат, той вече бе хлътнал на съседна улица, където нямаше
кой да го види. Задачата му беше изпълнена, сега оставаше да потърси Осман, както бе поискал
Александър.
Бързо и незабелязано се придвижи по покривите на обления в слънце град, прехвърляше се като котка по подпорни греди, докато не се озова над един двор. Долу беше Осман. Може и да беше
тамплиер, но симпатизираше на съпротивата и Алтаир зачака да остане сам, преди да се спусне в
двора.
Осман погледна от Алтаир към стената зад тях, след това върна весел поглед към новодошлия.
Поне личеше, че уважава уменията на асасина.
— Поздравявам те, Осман — започна Алтаир. — Александър ти изпраща поздрави и пожелава
честит рожден ден на баба ти.
Тамплиерът се разсмя.
— Милата ми тя, дано почива в мир. С какво да ти помогна, приятелю.
— Ще ми кажеш ли защо тамплиерите са купили Кипър? Да не би да замислят нещо ново?
— Не съм достатъчно високопоставен, така че не знам със сигурност, но чух да приказват за
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някакъв архив — рече той и се озърна. Сякаш, ако го видеха да разговаря с Алтаир, щяха да го екзекутират на пазара.
— Архив ли? Много интересно. Кой е най-високопоставеният тамплиер в Лимасол?
— Един рицар. Казва се Фредерик Червения. Обучава войниците в замъка на Лимасол. Известен е с жестокостта си.
Алтаир кимна.
— След като капитанът е мъртъв, как да вляза вътре.
— Ако ме назначат на негово място, ще намеря уважителна причина да намаля стражите за известно време. Така става ли?
— Става — кимна Алтаир.
Планът се осъществяваше неочаквано бързо.
— Осман урежда нещата — разказа той на Александър по-късно, когато се върна в склада. Докато го нямаше, Мария беше прекарала повечето време в стаята и беше забавлявала Александър с
обиди и остроумни забележки. Беше побесняла, защото той я молеше да повтаря, тъй като много му
допадаше акцентът й. Пуснаха я навън, за да се нахрани, и тя седна на дървен стол, наблюдаваше
начумерено Алтаир и Александър, които си говореха, и поразяваше с мрачни погледи всеки от съпротивата, който се мернеше пред погледа й.
— Чудесно. А сега какво? — попита Александър.
— Ще му дадем малко време — рече Алтаир. Обърна се към Мария: — Каза нещо за архив на
тамплиерите. Ти чувала ли си нещо?
— Разбира се — потвърди тя. — Там си държим долното бельо.
Алтаир изпадна в отчаяние. Обърна се към Александър:
— Кипър е подходящо място както за съхранение на знания, така и на оръжия. С подходяща
стратегия островът може да бъде защитен лесно. — Изправи се. Беше оставил на Осман достатъчно
време да свали стражите от стените на замъка. Време беше да се вмъкне вътре.
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* * *
Скоро след това той се озова в двора на замъка в Лимасол, готов да се промъкне вътре. Придържаше се към сенките, вдигаше често поглед към внушителните каменни стени и следеше стрелците, които наблюдаваха хората в ниското.
С удоволствие забеляза, че бяха малко на брой: очевидно Осман си беше свършил добре работата. Крепостта не беше напълно необезопасена, но Алтаир можеше да влезе вътре, а повече от това
не му трябваше.
Качи се по стена до отбранителните постове, след това се промъкна вътре. Един от стражите
изрева и падна. От гърлото му стърчеше ножът на Алтаир. Друг чу и дотича, но също се натъкна на
оръжието на Алтаир. Асасинът отпусна стража върху камъните, притисна го с крак и извади ножа.
От острието покапа кръв. След това продължи да се прокрадва през полупразния замък, като избиваше стражите, които се изправяха на пътя му. Осман наистина си беше свършил добре работата. Не
само че стражите на стената бяха по-малко от обикновено, но хората вътре също бяха по-малко. Алтаир не обърна внимание на чувството на несигурност, което започваше да го измъчва. Потисна и
безпокойството.
Продължи да се изкачва нагоре, да се доближава до вътрешността на замъка, докато не се добра до балкон, от който се виждаше просторен вътрешен двор, използван за тренировки.
Там видя Фредерик Червения, брадат гигант, който наблюдаваше двубоя между двама от хората си. Алтаир се усмихна, щом го видя. Шпионинът Осман се оказа прав. Фредерик Червения със
сигурност беше жесток човек.
— Никаква милост, хора — крещеше той. — Този остров е пълен със суеверни диваци. Помнете, че те не ви искат тук, не ви харесват, не разбират мъдростта на каузата ви, всеки път, когато си
обърнете гърба, започват да кроят нещо. Бъдете непрекъснато нащрек и не се доверявайте на никого.
Двамата рицари се биеха в пълно бойно снаряжение и звънтенето на мечовете им се носеше из
целия двор. Алтаир остана скрит на балкона, заслушан в тамплиера, който не спираше да ги насъсква.
— Открийте пукнатините в бронята на противника. Удряйте здраво. Запазете задоволството си
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за таверните.
Алтаир се изправи, пристъпи към стената и видя добре тримата в двора. Тя бяха вглъбени в
битката. Прецени височината, пое си дълбоко дъх, разпери ръце и скочи.
Чу се меко тупване, когато се озова точно зад Фредерик Червения, остана приклекнал, без да
прибира ръце, за да запази равновесие. Брадатият се обърна тъкмо когато асасинът се изправяше.
Разкрещя се с гневно блеснали очи:
— Асасин в Кипър? Виж ти, виж ти. Гадове мръсни, бързичко се приспособявате! Ще сложа
край на…
Така и не довърши изречението си. Алтаир искаше да надникне в очите на тамплиера, преди да
нанесе фаталния удар. Освободи камата и прониза врата му. Всичко се случи за броени секунди,
Фредерик Червения изгъргори, на врата му зейна рана и кръвта рукна по камъните около него, сякаш за да оправдае името му.
Отначало хората му останаха безмълвни. Заради шлемовете Алтаир не успя да види какви чувства ги завладяха, затова си представи изписалия се по лицата им шок. След това се съвзеха и нападнаха. Алтаир заби острието в процепа за очите на първия. Рицарят се задави, захърка, от визьора потече кръв и той падна. Когато вторият дуелист нападна, той замахна с тежкия меч, без да се е прицели, с надеждата да уцели противника. Асасинът отскочи с лекота, изтегли ножа, изви китката и с едно-единствено движение го запрати в гърдите на тамплиера.
Битката приключи, Алтаир погледна трите трупа на камъните, след това се огледа и си пое
дъх. Имаше предимство, защото замъкът беше почти празен. Обърна се към балкона и се върна по
пътя, по който беше дошъл. На връщане досадният глас на несигурност и безпокойство стана понастойчив. Повечето от труповете бяха на хората, които ликвидира на идване. Те лежаха там, където
ги беше оставил, а други стражи не се мяркаха. Нямаше нито един. Къде се бяха дянали?
Получи отговора си съвсем скоро след като излезе от крепостта и се отправи по покривите към
склада. Очакваше с нетърпение да си почине, може би да се позаяжда с Мария или дори да поговори
с нея. Досега беше успял да изтръгне от жената единствено, че е англичанка, че е била икономка на
Дьо Сабле (какво точно означаваше това, Алтаир така и не попита) и се беше забъркала с кръстоносците след инцидент, случил се у дома, в Англия. Беше го заинтригувала. Надяваше се скоро да открие какво й се е случило.
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Неочаквано видя дим, гъст, тъмен, който забулваше небето.
Определено идваше от мястото, където се намираше складът.
Сърцето му заблъска, когато се приближи. Забеляза застаналите на пост кръстоносци, които
пречеха на хората да влязат вътре в горящата сграда. От прозорците и вратата излизаха пламъци,
черни валма дим се издигаха над покрива. Затова значи замъкът на Фредерик беше толкова празен.
Първата мисъл на Алтаир не беше за безопасността на Ордена, за Александър или за хората от
съпротивата, които бяха вътре. Първата му мисъл беше за Мария.
Обзе го ярост. Тръсна китка, за да освободи камата. Скочи от покрива и нападна двамата стражи долу. Първият умря с крясъци, на втория му остана време да се обърне и да погледне изненадано, когато Алтаир заби камата в гърлото му. Проехтя вик и дотиьчаха още войници, но асасинът
продължи да се бие, обзет от отчаяно желание да се добере до склада, тъй като не знаеше дали Мария не е още вътре, уплашен, че ще се задуши до смърт. Ами ако все още беше в страничната стая?
Дали не беше вътре и сега, може би блъскаше по вратата и се задушаваше в задимената стая. Ако
беше така, той си представи какъв ужас изпитваше. Дотичаха още тамплиери, извадили мечове,
жадни за кръв. Той продължи да се бие. Поразяваше ги, като мяташе ножове и не спираше да върти
меча, докато най-сетне не се почувства изтощен, а улицата бе осеяна с трупове на рицари, чиято
кръв попиваше в прахта. Най-сетне се втурна към пушека на склада и я повика по име:
— Мария!
Отговор не последва.
Заприиждаха нови тамплиери. С натежало сърце Алтаир избяга по покривите, за да се успокои
и да планира следващата си стъпка.

Оливър Боудън
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