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Приоритети
В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАСГБ
На 05.06.2020 г. от 16:30 ч. в Централно управление на Национална асоциация на сляпоглухите в България (НАСГБ), гр. Пловдив, ул. “Преспа“ №6, на основание чл.25, ал.2, т.1 от Устава на НАСГБ, се проведе заседание на Управителния съвет (УС) на НАСГБ.
В заседанието присъстваха:
1. Величка Драганова Великова – председател на УС и председателства заседанието на УС
на основание чл.25, ал.2, т.1 от Устава на НАСГБ, присъства в Централно управление на НАСГБ,
гр. Пловдив, ул. “Преспа“ №6.
Чрез двустранна телефонна връзка по смисъла на чл.32, ал.2 и ал.3 от ЗЮЛНЦ и чл.25, ал.3
от Устава на НАСГБ присъстваха:
2. Тодор Радев Иванов – член на УС.
3. Ваньо Йорданов Биячев – член на УС.
4. Владимир Пенев Маринов – член на УС.
5. Стойко Данчев Карамфилов – член на УС.
Председателстващата заседанието г-жа Величка Драганова удостовери в протокола гласуванията на присъстващите чрез двустранна телефонна връзка членове на УС по смисъла на чл.32,
ал.2 и ал.3 от ЗЮЛНЦ и чл.25, ал.3 от Устава на НАСГБ.
Светлозар Парапанов – протоколчик и подпомагащ заседанието, присъства в Централно управление на НАСГБ, гр. Пловдив, ул. “Преспа“ №6.
Председателят на НАСГБ откри заседанието с думите: „С оглед извънредната епидемична
обстановка, заседанието ще се проведе посредством двустранна телефонна връзка при следния
дневен ред“:
1. Приемане протокола от миналото заседание на УС на 20.02.2020 г.
2. Отчет за дейността на НАСГБ за периода от 20.02.2020 г. до 05.06.2020 г.
3. Утвърждаване на членове на НАСГБ.
4. Вземане на решение за промяна на адреса на НАСГБ, на основание чл.26, т.14 от Устава
на НАСГБ и във връзка с чл. 31, т.7 от ЗЮЛНЦ.
5. Обсъждане и вземане на решение за нова дата, час и място на провеждане на Общото годишно-отчетно събрание на НАСГБ, и дневния му ред.
6. Разни.
Дневният ред бе подложен на гласуване и се прие с 5 гласа „ЗА“, 0 гласа „против“ и 0 гласа
„въздържали се“.
По точка 1. „Приемане протокола от миналото заседание на УС на 20.02.2020 г.“: След обсъждане и подлагане на гласуване, Протоколът от миналото заседание на УС на 20.02.2020 г. се
прие с 5 гласа „ЗА“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържали се“.
По точка 2. „Отчет за дейността на НАСГБ за периода от 20.02.2020 г. до 05.06.2020 г.“: Ка-
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то се вземе предвид обявеното извънредно положение от 13 март 2020 г., можем да си направим
извода, че не може да се отчита активна организационна дейност. Необходими бяха дни, както за
осъзнаване на ситуацията, така и за предприемане и изпълнение на мерки за опазване здравето на
членовете ни, близки и роднини. Ситуацията наложи, вече започналите териториални събрания,
да се преустановят и така до настоящия момент. Като дейност на централно ниво можем само да
отбележим, че асоциацията продължи дейността си по установените мерки и предписания. Продължи оборудването на сградата, като доставките се извършваха от където може и каквото може.
С две думи просто се търсеха възможности за непрекъснат работен процес, разбира се, спазвайки
указанията на Националния оперативен щаб.
По точка 3. „Утвърждаване на членове на НАСГБ“: След разглеждане на представените документи за членство със становища от ТУС на ТО, с 5 гласа „ЗА“, 0 гласа „против“ и 0 гласа
„въздържали се“, Управителният съвет на основание чл.26, т.26 и във връзка с чл.8, ал.2, т.1, т.2,
подт. 2.1 утвърди двама кандидата за членове на НАСГБ в ТО Бургас.
По точка 4 “Вземане на решение за промяна на адреса на НАСГБ, на основание чл.26, т.14
от Устава на НАСГБ и във връзка с чл. 31, т.7 от ЗЮЛНЦ“: Управителният Съвет на НАСГБ на
основание чл.26, т.14 от Устава на НАСГБ и във връзка с чл. 31, т.7 от ЗЮЛНЦ, като взе предвид:
Договор № ДС-29-109 от 06.08.2018 г. между Областен управител и НАСГБ за даване на съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот – частна държавна собственост
за срок от 10 години (по чл.10 от Договора) и Удостоверение № 01 от 10.02.2020 г. на Район
„Източен“ - Община Пловдив за въвеждане в експлоатация на строеж „Преустройство на съществуваща сграда в СО в сграда с идентификатор 56784.526.142.1.2 по КК и КР на гр. Пловдив“.
След станали разисквания, с 5 гласа „ЗА“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържали се“, Управителният съвет РЕШИ:
1. Променя адреса на сдружение „Национална асоциация на сляпо-глухите в България“ по
смисъла на чл.8, ал.2 от ЗЮЛНЦ:
от „гр. Пловдив 4003, ул. „Ален мак“ №4“ на „гр. Пловдив 4006, ул. „Преспа“ №6“.
2. УС възлага на председателя на НАСГБ Величка Драганова да извърши вписването в
ТРРЮЛНЦ към Агенцията по вписванията, на промяната в обстоятелството (нов адрес на сдружението) съгласно чл. 18, ал.1, т.2, ал.4 и ал.5 от ЗЮЛНЦ.
По точка 5. „Обсъждане и вземане на решение за нова дата, час и място на провеждане на
Общото годишно-отчетно събрание на НАСГБ, и дневния му ред“: Обсъдени бяха няколко възможности за Общото годишно-отчетно събрание на НАСГБ за отчетната 2019 г., следейки епидемичната обстановка в страната.
По точка 6. „Разни“: Нямаше дискусии.
След изчерпване на дневния ред заседанието беше обявено за закрито.

Величка Драганова
Председател на НАСГБ
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Последно сбогом!

ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЗАГУБИ СКЪП ЧОВЕК,
С ДОСТОЕН ПРИНОС ЗА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ
Датата 28 май 2020г. беше белязана с черен знак в календара, когато с тревога научихме новината за кончината на нашия колега, приятел, съсъдбеник, съпруг, баща и дядо Иван Лицов. Напусна ни достоен човек, дал много за район Горна Оряховица през годините като председател на
Териториалната организация на сляпо-глухите към НАСГБ в периода 2009 – 2017г. През годините той допринесе изключително много за Организацията, като си поставяше за цел да търси финансиране и спонсорски дарения. Така се създаваше добър климат, чудесни условия и стимул за
членовете ни.
Години наред той работеше в ПП „Успех“ – гр. Дряново. Освен като председател на ТО на
НАСГБ в гр. Горна Оряховица, бе избран и като член на Управителния съвет на ТО на слепите.
Той остана председател на ТО на НАСГБ до влошаване на здравословното му състояние през
2017 г. Години наред се включваше в различни спортни мероприятия в асоциацията по шахмат,
табла и лека атлетика.
ДЪЛБОК ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА МУ ПАМЕТ!

Димитър Димитров
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Полезна информация
С 4,2 МЛН. ЛВ. ЩЕ СЕ ФИНАНСИРАТ ПРОЕКТИ
ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
С близо 4,2 млн. лв. ще се финансират проекти на работодатели за създаване, приспособяване и оборудване на работни места за хора с трайни увреждания в трудоспособна възраст. Средствата се осигуряват по Националната програма за заетост на хора с увреждания, която е утвърдена
от министъра на труда и социалната политика, съобщават от социалното министерство.
През 2020 г. Агенцията за хората с увреждания ще финансира и проекти на специализирани
предприятия и кооперации на хора с увреждания, насочени към повишаване на заетостта на целевата група. Те ще могат да получат до 80 000 лв. Средствата могат да се използват за технологично обновяване на стопанската дейност, разкриване на нови работни места или преоборудване на
вече действащи, както и за изграждане на онлайн платформа за популяризиране на предлаганите
услуги и произвежданата продукция.
За осигуряване на достъп до действащи или разкриване нови работни места, приспособяване на съществуващи работни места и за оборудване на нови работни места ще се отпускат до 10
000 лв. Проекти за квалификация и преквалификация ще се финансират с до 1000 лв. за 1 човек с
трайно увреждане.
Агенцията ще стартира и процедура за набиране и финансиране на проекти по Програма за
започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания. Кандидатите
трябва да са с 50 и над 50% намалена трудоспособност и да не участват като собственици или
съдружници в друга фирма. Те могат да получат до 20 000 лв. Със средствата могат да се покриват инвестиционни разходи, да се извършват строително-ремонтни дейности, да се закупи оборудване на разкриваните работни места и др.
Повече информация, както и всички необходими документи за кандидатстване могат да се
намерят на интернет страницата на Агенцията за хората с увреждания.

Източник: www.investor.bg

4

Силуети
ШВЕЙЦАРЕЦЪТ, КОЙТО СЕ СЪСТЕЗАВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НА ПЪРВИТЕ СЪВРЕМЕННИ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ
Героят на днешния разказ е Шарл Шампо, роден през 1865 г. в далечна Швейцария. Макар
днес той да е забравен от мнозина, в историческите среди е познат като
първия олимпиец, състезавал се за България. След пристигането си в
страната ни той е разпределен като учител по гимнастика и физкултура в
I-ва Софийска мъжка гимназия. Впоследствие става председател на софийското крило на съюза на българските гимнастически дружества
„Юнак“. Организацията е същински храм на спортния дух и духовното
самоусъвършенстване. Дълги години тя възпитава у младото поколение
добродетели от най-висша степен.
Шарл Шампо

Едва стъпил на родна земя, швейцарският гимнастик се оказва български състезател. През
1896 г. гръцкият крал Георг I-ви открива съвременните олимпийски игри в Атина, а интересът към
мероприятието е наистина впечатляващ – близо 100 000 зрители. Идеята за подновяването на
древната традиция се приписва на френския аристократ на Пиер дьо Кубертен. Тя бива подкрепена от 14 държави, включително и България, която за момента няма никакви традиции в спорта.
Общият брой на участниците в игрите е над 240.
Българското участие в Олимпиадата
се дължи най-вече на един човек, който
незаслужено тъне в забвение – Тодор Йончев. Членовете на „Юнак“ го характеризират като ерудирана и целеустремена личност. На практика Йончев е човекът, който
след Освобождението, се запознава с гимнастическото движение в Швейцария и Австро-Унгария по време на своето следване
и правилно осъзнава, че спортът е необходим и основополагащ за изграждането на

Снимка от откриването на Първите
съвременни олимпийски игри в Атина
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ценностната система у младото поколение. Макар първите му опити за организиране на спортни
организации да са неуспешни, той не се отказва. След пристигането на швейцарците, за което
Йончев изиграва основна роля, юнашки дружества се създават в градовете София, Кюстендил,
Казанлък, Габрово, Варна, Лом. За две години броят им нараства до 15. Успехът им е наистина
забележителен, а „юнаците“ се прочуват из цялата страна.
През 1896 г. Йончев успява да организира българска делегация, която днес вероятно излиза
извън представите ни за внушителна – едва 4 души. Те се отправят към Атина, където трябва да
защитят българската чест. Пристигат на четвъртия ден от игрите, а от българската група се
включва единствено Шарл Шампо. Очаквано, той не печели медал, но се представя повече от задоволяващо, участвайки в три дисциплини – успоредка, прескок и кон с гривни. Най-големият му
успех е в кон с гривни, където заема пето място.
По отношение на представянето на Шарл Шампо, Тодор Йончев заявява:
"Главатарят Шампо се яви на стадиона и удиви зрителите с няколко отбрани телесни упражнения в надпревара със 17 състезатели от 5 държави.“
Така завършва тази куриозна история, която не представя спортисти с блестящи успехи и
постижения, ами впечатлява с нещо далеч по-скромно и символично. В малка, непозната и лишена от всякакви спортни традиции, следосвобожденска България, ние все пак намираме своето
място в първото издание на най-престижното състезание и оставаме следа завинаги в световния
летопис. Едва няколко десетилетия след 1896 година родният спорт ще е извървял зашеметяващ
прогрес, а българските състезатели ще печелят заслужено из целия свят.
А едно нещо е силно впечатляващо. Българският народ все пак е благодарен на забравения
швейцарец, закачливо наричан от него Шарл Шампов. Нима има по-голямо признание?

Източник: www.bulgarianhistory.org
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Щрихи от родината
ЛЪВЪТ НА ГЕРБА — ПОВОД ЗА ГОРДОСТ
Знамето, националният герб, химнът на страната - това са онези неща, които трябва да символизират единството на нацията и държавата. Те, като
държавни символи, имат ролята не само да изразяват
независимостта и суверенитета на българския народ и
държава, но и да служат като представяне пред света кои сме ние и на какви ценности държим.
Още от средновековието насам гербовете възникват като средство за разпознаване на рицарите, подписи
на документи и за изразяване на семейна гордост. Всяко
нещо в герба има своето значение и смисъл, а тълкуванията им се извършват от благородната наука на хералдиката.
Настоящият държавен символ на Република България е приет на 31 юли 1997 г. Той представлява изправен златен коронован лъв на тъмночервено
поле, обърнат на дясна хералдическа страна, поставен върху щит. От двете му страни има изобразени два златни короновани лъва щитодръжци, а над него - царска корона - първообраз на която
са корони на български владетели от Втората българска държава, с пет кръста и отделно кръст
над самата корона.
Под щита има постамент от дъбови клонки със златни плодове и девизна лента с трикольорен кант, върху която е изписан националният девиз "Съединението прави силата".
На практика гербът има малка и голяма версия. Малката се ограничава само в щита с червен
фон и златен лъв на него. Това е същинската му част. В голямата се включват държачите на щита,
короната и националния девиз.
Според някои трите лъва представляват трите главни географски области на България - Мизия, Тракия и Македония. Според специалистите по хералдика обаче това схващане е неправилно, тъй като лъвовете-щитодръжци имат само допълнителна роля в блазона на герба, както и останалите елементи като постамент и девизна лента.
Държавният герб НЕ стои върху българското знаме и поставянето му там е погрешно, тъй
като и двете са равнопоставени национални символи.
Това е постановено от Закона за националното знаме и държавния печат и от Закона за герба на Република България. А "изобразяването на герба на Република България на други места,
както и възпроизвеждането на елементи от герба в значки, възпоменателни медали и други, се
допуска само с акт на Министерския съвет".
Лъвът като символ на българската държава
Лъвът е основен елемент в герба на българската държава още от средновековието насам.
Стилизирани изображения на лъв има както в Първото, така и във Второто българско царство и
това може да се намери и в редица гербовници, дори след като българска държава вече няма.
Още преди Освобождението лъвът е възприет като символ на българските царе. Това се по-
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явява и в "Стематографията" на Христофор Жефарович и в "История Славянобългарска" на Паисий Хилендарски. Лъвът е изобразен върху печата на БРЦК, върху знамето на Априлското въстание и върху калпаците на четниците.
Затова и след Освобождението лъвът се явява един от символите приемствеността на Третата българска държава с Първото и Второто българско царство. В Търновската конституция той е
наложен като официален герб на Княжество България. В нейните текстове обаче текстът е твърде
лаконичен: "изправен, коронован лъв на червено поле".
Това позволява на тримата владетели - Александър I-ви, Фердинанд и Борис III-ти— да тълкуват по-свободно идеята за националния герб, вкарвайки в него и мотиви от личните си гербове.
Така до 1927 г. на практика няма точен вариант на държавния символ на България.
При цар Борис обаче е изготвен такъв вариант, който до голяма степен служи като основа за
настоящия - коронован златен лъв на червено поле в щит, щитът е държан от два златни короновани лъва с голяма корона над самия щит. Под щита е и лентата с трибагреника на България и
националния девиз "Съединението прави силата".
Той съществува до 1946 г., когато комунистите го променят, премахвайки монархическата
символика и вкарвайки по-трудов и работнически характер на държавния символ. Според специалисти по хералдика това не е герб, а национална емблема, тъй като не отговаря на характеристиките за герб — в него има изписана годината на поемането на властта от БКП - 1944-а - нещо недопустимо за един герб.
Короната в големия спор за герба на републиката
След 1989 г. обаче правителството на БКП пада и идва демокрацията. След нейните първи
години започва активният дебат за нов герб, отразяващ новата политическа ситуация. Настояванията на СДС са да се върне държавният символ отпреди 1946 г. Дебатът продължава почти 5
години.
Големият спор е дали да има царска корона на самия герб, след като България е република.
Част от депутатите на БСП като наследник на БКП са твърдо против подобно нещо, тъй като според тях то би легитимирало евентуални опити за връщане на монархията в страната. Водещият
им аргумент е, че България е република и като такава е скъсала с монархическото си минало.
Според привържениците на идеята за короната, тя е символ по-скоро на българската държавност.
Така са отхвърлени двата първи варианта на променения герб, изготвени от Кънчо и Емил
Аврамови. Впоследствие се стига до консенсус, когато короната е променена, за да прилича максимално на тази от Второто българско царство. По този начин се акцентира идеята за държавност
и връзката с Първата и Втората българска държава. Същевременно с това част от социалистите са
убедени, че короната няма да проправи път за връщането на рода Сакскобурготски като български монарси.
Така се стига и до гласуването от 31 юли 1997 г. Тогава със 177 гласа "за", 16 "против" и 29
"въздържал се" държавата приема своя актуален национален символ в Закона за герб на Република България.

Източник: www.webcafe.bg
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ШАХДОРФ-ЩРЕБЕК — СЕЛОТО НА ШАХМАТА
Интересно селце има в Германия в близост до град Халберщад. Селото се нарича ШахдорфЩребек, а любопитното е, че там цари истински култ към шахмата.
Местните жители се научили да играят играта още преди хиляди години. През 1068 г. в каменната кула бил затворен някой си граф Гунцелин.
Дълги месеци пленникът седял затворен, докато чакал семейството му да
плати за него откуп. Страстен поклонник на шаха, графът научил стражата
на тази игра. Скоро, по местенето на фигурите, се увлекли и другите жители на Щребек. Постепенно шах манията завладяла цялото селце.
На герба на селото била изобразена шахматна дъска с кон и пешка, върху
Гербът на Щрeбек
документите местната управа слагала печат във вид на шахматна дъска. Дори ветропоказателят върху камбанарията бил боядисан в черно-бяло. Всеки дом бил длъжен да
има комплект за шахмат.
Интересното е, че дори кралете се отнасяли с уважение към това интелектуално село и го
освобождавали от различни налози. А жителите по време на коронационни тържества устройвали
представление т.нар. “жив шахмат”.
Съществувал и друг интересен обичай. Ако “чужд” жених искал да се ожени за местно момиче, той трябвало да играе шах с местен старейшина, който, естествено, бил много силен шахматист. В случай на поражение претендентът не само получавал отказ, но и плащал значителна
глоба. Един добър начин за запълване на хазната!
През 1823 г. в училището от 3 клас било въведено изучаването на шахмат. Регулярно се
провеждали училищни първенства, а имената на победителите били качвани в офисите по шахмат.
От 1886 г. в Щребек започва да излиза “Шахматна хроника”, в която се регистрирали всички важни събития от света на шахмата. Селото често посещавали известни гросмайстори, които
оставяли автографите си в “Книгата на почетните посетители”.
През 1921 г. администрацията на
Щребек се обръща към финансовото министерство с молба да им разреши да пуснат собствена серия парични знаци. Разрешението било получено и в обръщение били пуснати бонове с номинации от 25, 50 и
75 пфенига. Върху всяка купюра стоял номер, подпис на старейшината и шахматния
герб на селото.
Игра на живо между отбори в Щребек
Шахматната традиция в Щребек не се
е загубила и досега. Почти всички от възрастното население са увлечени от играта. А неотдавна,
Щребек, село с население малко повече от 1000 човека, бе включен в Списъка с обекти на световното културно наследство на ЮНЕСКО.

Източник: www.webmiastoto.com
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ДВАДЕСЕТ НЕЩА, КОИТО МОЖЕ БИ
НЕ ЗНАЕТЕ ЗА ХЕЛЪН КЕЛЪР
Дори да сте чели няколко пъти книгата "Историята на моя живот" или пък сте гледали многократно филма „Чудодейката“, вероятно все още не знаете някои подробности за живота на Хелън Келър. Като най-известната сляпо-глуха в историята, тя е вдъхновяващ автор и активист, но
и изпълнител на водевил , близък приятел на Марк Твен и световен пътешественик, разследван
от ФБР за своите политически възгледи. В чест на нейния рожден ден, ето 20 неща, които може
би не знаете за Хелън Келър.
1. Нейният баща е бил капитан в Конфедерацията.
Келър е родена на 27 юни 1880 г. в градчето Тъскъмбия, щата Алабама, САЩ. Баща ѝ Артър Келър е работил като адвокат в Алабама, преди да се запише и постъпи в армията на Конфедерацията по време на Гражданската война. След войната той купува и става редактор на седмичния местен вестник The North Alabamian.
2. Семейно съвпадение
Семейство Келър има своите корени в Швейцария и съвсем случайно, един от предците на
Хелън Келър е първият учител на глухи хора в Цюрих. Тя е била добре запозната с това събитие,
което е отбелязала в своята първа автобиография с думите: „Няма цар, който да не е имал роб
сред предците си, и няма роб, който да няма цар сред своите предци. "
3. Помощ от приятели
Хелън Келър е била доста популярна през живота си и е имала възможността да познава
много и различни хора. Един от тях е Марк Твен, с който Хелън се среща за пръв път през 1895 г.
в Ню Йорк, като остават приятели за цял живот. По-късно тя пише,че е била поразена от факта,
че Твен не се отнасял към нея като към лице с увреждане, а я приемал като човек, който търси
начин да преодолее трудностите. Хелън често е споделяла, че разпознавала Твен по тютюневия
мирис, който винаги се е носел около писателя. Любопитна подробност е и, че Марк Твен всъщност е първият човек, използвал термина „Чудотворец“ по отношение на учителката на Хелън
Келър, Ан Съливан. Също така писателят успява да убеди индустриалеца Хенри Роджърс да помогне за плащането на образованието на Келър.
Друго дълготрайно приятелство на Хелън Келър е било с Александър Греъм Бел и съпругата му, която също е била глуха. Семейната Двойка използвала успеха си, за да отвори различни
училища за глухи, включително Института за слепи "Перкинс", който Келър посещава, след срещата си със семейство Бел. Именно там тя среща Ан Съливан.
4. Унищожени архиви
Голяма част от архивните кадри и материали за Хелън Келър са били съхранявани в офиси,
намиращи се в близост до Световния търговски център. След терористичната атака през септември 2001 г. те са безвъзвратно изгубени.
5. Активист-основател
Хелън Келър е била активист през целия си живот, посвещавайки се на създаването на по-добър
свят. Фокусирала е голяма част от живота си върху политиката. Принадлежала е към Социалистическата партия, помагала е за създаването на Американския съюз за граждански свободи
(ACLU) и е разследвана от ФБР заради крайно левите си възгледи. Подкрепяла е също правата на
индустриалните работници, избирателните права на жените и контрола на раждаемостта, пише
есета за социалистическите си възгледи и възхищение от Владимир Ленин.
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6. Живот в писане
Хелън Келър е била плодотворна авторка, издала 12 книги през целия си живот. Първата е
кратка история, наречена "Замръзналият крал" през 1891 г., когато е на едва 11 години. След това
тя публикува първата си автобиография само на 22 години.
7. Травматично преживяване
След издаването на „Замръзналият крал“, Хелън Келър и Ан Съливан попадат под обстрел
заради предполагаемо плагиатство, тъй като е имало същата история в книгата „Замръзнали феи",
написана от Маргарет Кенби години по-рано. Предполага се, че Хелън Келър е прочела историята в млада възраст, а по-късно подсъзнателно я е пренаписала като своя. Въпреки че Хелън отхвърля твърденията, че грубо и съзнателно е откраднала работата, за нея това е травматично преживяване, особено след като учител от Института за слепи "Перкинс" я разпитва повече от два
часа. Вследствие този травматичен опит, Келър никога повече не е правила опит да пише фантастика.
8. Възпитателни трудности
Поради уврежданията на Келър, нейното семейство е изпитвало големи трудности по отношение на възпитанието и дисциплинирането на малката Хелън. Тя е била известна с това, че
имала раздразнително и диво поведение, като ритала, крещяла и хапела.
9. „Най-ярката звезда на щастието и оптимизма“
През 20-те години на миналия век Келър и Съливан били добре известни, но не печелили
достатъчно пари от писането и лекциите на Келър. За да спечелят малко пари те тръгват по пътя
на водевила, като заедно композират една пиеса, в която Хелън Келър говори за живота си, а Съливан превежда думите ѝ на публиката. В края на представлението, двете общуват с публиката
чрез въпроси и отговори. Така те пътуват от град на град, а Хелън е обявена за „Най-ярката звезда на щастието и оптимизма“, а също и за "Осмото чудо на света".
10. Университетски стремежи
Хелън Келър си поставя мисията да отиде в колеж и през 1900 г., след продължителна подготовка, тя е приета в престижния колеж "Радклиф", който по онова време функционира като
женски асоцииран колеж към изцяло мъжкия Харвардски университет в Кеймбридж, Масачузетс.
Когато завършва четири години по-късно, тя е първата сляпо-глуха в света, придобила бакалавърска степен.
11. Брайлова валута
В чест на Хелън Келър, монетният двор на САЩ издава за родния й щат Алабама монети от
25 цента, с нейния облик и име, написано на брайлов шрифт. Това е единствената монета в страната с брайлов шрифт.
12. Постоянно на път
Хелън Келър е пътувала много. Посетила е около 39 страни по света през живота си. По
време на тези пътешествия се е застъпвала за подобряване на образователните политики за хората
с увреждания пред политиците по света.
13. Сантименти към Изтока
През 1952 г. по време на посещението си в Близкия изток тя изнася лекции в медицинските
училища, посещава училища за инвалиди и се среща с организации, които помагат на незрящите.
Тя пише за своите преживявания в Египет, Израел, Йордания, Ливан и Сирия, като подчертава
добротата на местните жители и величието на местата. Тя пише: „Беше по-прекрасно, отколкото
мечтаех … Усещах нещо от старата живописност, поезията, ориенталската атмосфера и духа на
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пророчество. Бях очарована от силата на мюсюлманската религия."
14. Популяризатор на порода кучета
През 30-те години Келър обикаля Япония, за да изнася речи и да посещава училища. Там тя
е посрещната с невероятна топлина и благоговение. Японски полицай подарява на Хелън Келър
куче на име Камикадзе от породата "Акита". Когато кучето починало скоро след пристигането си
в САЩ, Хелън е била сломена от мъка. Тогава японците ѝ подаряват друго куче от същото кучило на първото куче. Преди това тази порода кучета – Акита, е била неизвестна в Щатите. Така
благодарение на Келър тази порода кучета става особено популярна в страната.
15. Откриване на Бог
След като Хелън се запознава с Филипс Брукс, бившият епископ на Масачузетс, тя се присъединява към християнството. Хелън обаче не била против другите религии. Тя пише: „Бог е
навсякъде и няма значение към коя раса или вяра принадлежим,, стига да сме верни на своите
идеали за правилния живот." "
16. В светлините на Боливуд
През 2005 г. индийската киноиндустрия "Боливуд" направи филм, озаглавен "Черно". В него се разказва за младо момиче на име Мишел, за това как се справя с неспособността си да вижда и чува и за връзката с нейния учител. Преди да напише и режисира филма, режисьорката Санджай Лиела Бхансали, прочела автобиографията на Келър и дори посетила Института за глухи и
слепи "Хелън Келър". Филмът бил премиерно представен в Кан и спечелил две награди.
17. Най-висока чест
В Съединените щати президентският медал за свобода е едно от двете най-високи отличия,
които един цивилен гражданин може да получи. През 1964 г. Хелън Келър е отличена с тази награда от президента Линдън Б. Джонсън.
18. Приятели завинаги
Приятелството между Хелън Келър и Ан Съливан продължава и до днес, тъй като двете жени са погребани една до друга. Когато Ан Съливан почива, Хелън Келер е била с нея, държейки
ръката на своя учител и дългогодишен спътник до самия ѝ край. Хелън Келър се чувства завинаги благодарна на Ан Съливан. Келър споделя: "Когато срещнах своята учителка, моята душа се
роди."
19. Спънки при изяви в медиите
След като се насочва към социализма, много вестници, които преди това са възхвалявали
Хелън Келър и нейната работа, отказват да я публикуват и вместо това споменават нейните увреждания и клеветят нейната интелигентност.
20. Една любов
Едно от големите съжаления на Хелън Келър е, че никога не се е омъжила. Но това не се е
дължало на липсата на любов, а по-скоро на намеса от страна на семейството ѝ, което е било със
строги убеждения, че никога не трябва да встъпва в брак поради уврежданията си.
Голямата любов на Хелън Келър е била Питър Фаган, който е бил назначен като неин временен секретар, на мястото на болната по онова време Ан Съливан.
Десетилетие по-възрастна
от Фаган, Хелън Келър е на 36 г., когато се влюбва в този малко над 20 годишен мъж. Двойката
стига дотам, че се сгодява (тайно) и изважда лиценз за брак. За съжаление именно тогава семейството разбира това и прекратява цялата афера.

Статията подготвиха:
Елена Атанасова и Илия Кърджанов
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БЪРКАНА ПИТКА СЪС СОДА И СИРЕНЕ ЗА ЗАКУСКА
(Предложение на Ивелина Стефанова от Силистра)
Продукти: 3 яйца, 1 ч.ч. кисело мляко, 1 ч.л. сода бикарбонат, 1 каф.ч. олио, 1 ч.ч. натрошено сирене, 2 ч.ч. пресято брашно, чубрица на вкус или друга любима подправка.
Начин на приготвяне: Разбийте яйцата и добавете киселото мляко с угасената в него сода.
Разбъркайте, след което добавете олиото, натрошеното сирене, чубрицата, и отново разбъркайте.
Накрая постепенно прибавете пресятото брашно и бъркайте до еднородна смес. Изсипете готовата смес в тава, намазана с олио и поръсена с брашно. Поставете тавата в предварително нагрята
на 180 градуса фурна и печете содената питка за около 30 минути. Ароматна и много вкусна закуска!


ЛЕСЕН ПЛОДОВ СЛАДКИШ
(Предложение на Ивелина Стефанова от Силистра)
Продукти: плодове по избор (череши, сини сливи, ябълки, праскови или др.), 2 яйца, 1 ч.ч.
захар и още малко за поръсване, 1 ч.ч. кисело мляко, ¾ ч.ч. олио, 2 ч.ч. брашно, 1 пакетче бакпулвер, 2 ванилии.
Начин на приготвяне: Измийте плодовете и при нужда ги изчистете от костилките. Нарежете ги на еднакви парчета. След това разбийте яйцата със захарта и добавете при непрекъснато
бъркане киселото мляко, олиото, брашното, бакпулвера и ванилиите. Изсипете сместа в намазнена и набрашнена неголяма правоъгълна форма. Отгоре разпределете плодовете и сложете да се
пече в предварително загрята фурна на 180 градуса за около 30-40 мин.


ШОКОЛАДОВА ТОРТА ОТ КАКАОВИ ПАЛАЧИНКИ
(Предложение на Василка Кичукова от Дряново)
Продукти:
За палачинките: 300 г брашно, 3 яйца, 2 с.л. пудра захар, 2 с.л. какао, 1 щипка сол, масло
за намазване, прясно мляко.
За крема: 300 г шоколад, 800 мл течна сметана.
За украсата: бисквити, киндер буено.
Начин на приготвяне: В купа разбийте добре яйцата заедно със солта и захарта. След това
постепенно добавете млякото, брашното и какаото. Разбъркайте много добре, за да не се получат
бучки в сместа.
Загрейте добре тигана и сложете в него малка бучка масло. С помощта на черпак вземете от
сместа и сипете в тигана. Разнесете сместа в тигана с наклони. Печете до готовност и от двете
страни.
За приготвяне на шоколадовия крем: Начупете шоколада на парченца. В тенджера на
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котлона загрейте сметаната. Докато бъркате непрекъснато, добавяйте парченцата шоколад.
Полученият крем се разпределя между палачинките много бързо. Полейте и най-горната
палачинка с шоколадовия крем.
Украсете тортата с бисквити и киндер буено.
Шоколадовата торта от какаови палачинки е готова.


СОЛЕНИ КИФЛИЧКИ С КАЙМА
(Предложение на Василка Кичукова от Дряново)
Продукти:
За тестото: 650 г (плюс/минус 80 г) брашно, 280 мл прясно мляко, 50 г разтопено масло, 2
яйца L, 10 г жива мая, 90 - 100 г кисело мляко, 2 щедри щипки сол, 1 ч.л. захар, кимион - на зърна
за поръсване.
За плънката с кайма (количество поставена плънка е по вкус): около 250 г кайма смес,
1 щипка чесън на прах, 1 с.л. накълцан магданоз, 1 белтък, 2-3 щипки смлян черен пипер, 1-2
щипки фино смлян кимион, 2 щипки сух копър, 1 щипка червен пипер, 1 щипка лют пипер, 2
щипки сол.
Начин на приготвяне: Омесете каймата с всички подправки и белтъка. Оставете в хладилник, докато приготвяте тестото за кифличките.
Разтворете маята и захарта в половината от леко затопленото прясно мляко. Изчакайте да
шупне.
Пресейте брашното със солта и направете кладенче. В него сипете останалото прясно мляко, киселото мляко, яйцата - леко разбити (единият жълтък заделете за намазване), маслото и
шупналата мая.
Започнете да замесвате като си добавяте брашно, докато спре да лепне. Тестото трябва да
стане много еластично и гладко и в никакъв случай прекалено твърдо, затова по-скоро разчитайте
на по-продължително месене, отколкото на прекомерно добавяне на брашно.
Оставете измесеното тесто да втаса на топло в затворен херметически съд или покрито с
кърпа, като съдът да е достатъчно голям, за да има място да бухне.
Разделете на 3 - 4 равни части и всяка разточвайте на кръгла кора. Разрежете на триъгълници и в широката част на всеки поставяйте от плънката с кайма. Завивайте на кифлички по стандартния начин и поставяйте в намазнена тавичка на разстояние. Ще ви излязат 3 - 4 дози, в зависимост от големината на тавата.
Оформените солени кифли оставете да втасат още веднъж за около час, след това намажете
с разбит жълтък и поръсете с кимион на зърна.
Печете солените кифлички с кайма в загрята фурна на 180 градуса до златист загар.
Добър апетит!
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СЪЗДАДОХА ПЪРВИЯ "ЖИВ"
РОБОТ ОТ ИЗЦЯЛО ЖИВИ КЛЕТКИ
Учени направиха грандиозен пробив в био роботиката, създавайки първите живи и самолекуващи се роботи от стволовите клетки на жаби, съобщи Sciencealert.
В общия случай, ако следват своето естествено развитие, стволовите клетки се превръщат в тъкан на кожата или сърцето. Вместо това, в конфигурации, проектирани от алгоритми и
конструирани от хората, тези клетки са сглобени в нещо съвсем ново: първите в историята роботи, конструирани изцяло от живи клетки. Създателите са ги нарекли (xenobots) ксеноботи, от
името на африканската жаба, използвана в експеримента – ксенопус лаевис, и са микроскопични
петна, съдържащи между 500 и 1000 клетки, които са в състояние да се движат, да се самоорганизират и дори да транспортират минимални товари. Тези ксеноботи не приличат на никой жив организъм или орган, които сме срещали или са били създавани до момента. Възможностите за приложение на изкуствено създадените живи машини, от таргетиран пренос на лекарства до оздравяване на околната среда, са доста впечатляващи.
"Това са нови живи машини", казва компютърният учен и роботизист Джошуа Бонгард от
университета във Върмонт. "Те не са нито традиционен робот, нито познат за нас вид животни.
Това е нов клас артефакт: жив, програмируем организъм."
Проектирането на ксеноботи изисква използването на суперкомпютър и алгоритъм, който
на практика може да събере няколко стотин клетки от сърцето и кожата на жабата в различни
конфигурации (донякъде като LEGO конструктор) и да симулира резултатите. Хиляди конфигурации на клетки са били проектирани по този алгоритъм като най-успешните от тях са запазени и
усъвършенствани, докато не станат максимално добри и успешни.
След това екипът избира най-обещаващите дизайни за физическо изграждане на клетките,
събрани от ембрионални африкански жаби (Xenopus laevis). Това е изключително пипкава дейност, за която се използват микроскопични щипци и електрод.
Когато най-накрая са събрани заедно, конфигурациите от клетки всъщност вече са в състояние да се движат. Кожните клетки действат като своеобразно скеле, за да задържат всичко заедно, докато контракциите на мускулите на сърдечните клетки работят за задвижването на ксеноботите.
Тези мини "машини" се движат във водна среда до около седмица, без да са им необходими допълнителни хранителни вещества, захранвани от собствените им "предварително заредени"
запаси от енергия под формата на липиди и протеини.
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Един от дизайните има "проход" през средата, който може да се използва за транспортиране на предмети, установи екипът. Това може да се окаже голям пробив в нанороботиката и във
възможностите за таргетиран пренос на лекарства до точно определена точка на тялото.
Ксеноботите също преместват обекти в реалния свят. Когато в средата са били разпръснати частици, ксеноботите спонтанно работили заедно, движейки се в кръг, за да избутат частиците
на едно място. Според изследователите техните усилия могат да дадат безценна представа за това
как клетките общуват и работят заедно.
"Това е 100 процента ДНК на жаба, но това не са жаби. И тогава се питаме: какво още са
способни да изградят тези обикновени клетки на пръв поглед?", казва биологът Майкъл Левин от
университета Тафтс. "Както показахме, от тези жабешки клетки могат да бъдат създадени интересни форми на живот, които са напълно различни от това, което би била тяхната анатомия по подразбиране".
Въпреки че екипът ги нарича "живи", това може да зависи от начина, по който определяте
живите същества. Тези ксеноботи не са в състояние да се развиват самостоятелно, нямат репродуктивни органи и те не са в състояние да се размножават. Когато в клетките липсват хранителни
вещества, ксеноботите просто се превръщат в малка бучка мъртви клетки. (Но това също така означава, че са биоразградими, което им дава още едно предимство пред метални и пластмасови
роботи).
Въпреки че настоящото състояние на ксеноботите е сравнително безобидно, съществува
потенциал за бъдеща работа за включване на клетките на нервната система или за развитието им
в биологични оръжия. С нарастването на тази област на научни изследвания, трябва да бъдат написани, приложени и спазвани указания за регулации и етичност.
Но има и много потенциални блага.
"Можем да си представим много полезни приложения на тези живи роботи, които другите
машини не могат да направят", казва Левин, "като търсене на вредни съединения или радиоактивни отпадъци, събиране на микропластмаси в океаните, транспорт на лекарства в кръвоносните
съдове и други".

Източник: www.obekti.bg
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Здраве
КОГАТО НАЙ-ДОБРИЯТ ДОКТОР Е МОРЕТО
Повече от 200 години морската вода и морският климат се използват като профилактично
и лечебно средство за различни заболявания. Т.нар. таласотерапия е комплексно подобряване на
здравното състояние. Съчетава в себе си въздействието на морския климат, бани с морска вода,
морски водорасли, лечение с пясък на плажа (псамотерапия), специална диета с риба и морски
дарове, инхалации с морска вода. Всички тези фактори регулират дейността на човешкия организъм.
Закаляване с морска вода
В класическата таласотерапия морските бани и морските вани са основно средство за лечение и закаляване на организма. Освен това морската вода се използва за инхалации.
Всичко необходимо за човешкия живот, или 34 микроелемента, се съдържат в морската
вода. Морето е подходящо при хронично рецидивиращи заболявания на дихателните пътища като астма и бронхит; при кожни болести като акне, екземи, невродермит, псориазис; при ниско и
високо кръвно налягане; хронични заболявания на двигателния апарат като артрози, артрити; при
женски страдания - хронични възпаления на гениталиите, нарушения на цикъла, оплаквания
вследствие критичната възраст; при заболявания на вените - флебити и тромбофлебити, наранявания от злополуки и при спортуване, за подобряване на общото здравословно състояние, за закаляване.
При баните с морска вода трябва да имате предвид, че първият ден къпането трае 2 минути, вторият ден - 4 и така до 15 минути, като във водата се стои винаги потопен до шия или пък
непрекъснато се плува. Плуването развива мускулите на тялото. Важно е след къпане в морето да
не се подсушавате, а да оставите водата да изсъхне на въздуха, защото солта върху кожата я лекува и стяга, а част от нея се поглъща от тялото.
Инхалации с морска вода се препоръчват при алергии и хронични заболявания на дихателните пътища.
Чудото на пясъка
Още древните философи и лекари са познавали лечебните свойства на морския пясък. Псамотерапията (от латински psammos - пясък и therapia - лечение) е продължение на въздушните и
слънчевите бани, както и на къпането в морето. Златните пясъци на България са известни в целия
свят с лечебните си качества.
При псамотерапията се използва сух и добре нагрят от слънцето морски пясък. Той съдържа силиций, калий, манганови, магнезиеви, калиеви, натриеви и други окиси, съставки от водорасли и елементи на морската вода и значително количество въздух, което обуславя неговата хигроскопичност.
Лечебният ефект на пясъколечението се дължи на температурното и механичното действие върху организма. Финият затоплен пясък прилепва плътно към тялото, като запълва всички
неравности и постепенно отдава топлината си. Физиологичното му действие се дължи на неговата ниска топлопроводимост, след като е поел значителна топлина. Пясъколечението не обременява организма, понася се добре дори от болни със сърдечни увреждания, възрастни и деца. Разбира
се, преди да пристъпи към лечението с пясък, болният ще трябва да се посъветва с личния си лекар.
Най-подходящото време за пясъчни вани е от 10 до 11 ч. сутринта. Сеансите се правят на
морския бряг, като се избира място, закътано от вятъра. Пясъкът се пресява през гъсто сито. Ляга
се по гръб и тялото се засипва с нагрят пясък, като се оставят открити само областта на сърцето и
главата - тя трябва да остане на сянка под чадъра или се покрива с мокра кърпа.
Пясъчната баня започва с продължителност 10 минути, като всекидневно се увеличава с 510 минути, до 40 минути максимално. Добре е да се направят 15 процедури. Техниката на лече-
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ние с пясък при деца е същата, но процедурите траят от 5 до 15 минути. След завършване на
слънчево-пясъчната баня тялото се изтрива добре със сух пясък, за да изсъхне по-бързо, и чак тогава се измива с топла вода. В следващите 2-3 часа не бива да се къпете в морето и да се препичате.
Баните са особено полезни за деца, преболедували рахит и детски паралич. Лечението с
пясък е подходящо за ревматизъм, артрози, ревматоиден артрит, болестта на Бехтерев, след боледуване от остър ставен ревматизъм, навяхване, изкълчване, тендовагинит, травми, контузии, бурсит, ишиас.
Псамотерапията действа болкоуспокояващо, засилва потоотделянето, стимулира окислителните процеси в организма, нормализира работата на бъбреците.
Слънчева баня за очите
При изгрев слънце се прави ултравиолетова слънчева баня на очите. С отворени очи посрещаме слънчевия диск до оформянето му, с продължителност около 1 минута, т. е. докато е приятно на очите. Тази слънчева баня е много полезна при слаби очи, късогледство и др.
След тази ултравиолетова баня, ако човек страда от друга очна или кожна болест, той продължава да нагрява лицето си (но със затворени очи) още 30 минути, като при ушни болести нагрява по 5 минути всяко едно от ушите. Същото правило важи и за тези, които страдат от гръдна
или вътрешна болест, включително и всички кожни заболявания. Тази ултравиолетова баня е не
само отлично козметично средство, но и действа лечебно при всички видове болести по кожата и
тялото.
Полезно е да се направи и слънчева баня на гърба. Тя ускорява жизнените процеси в организма, като синтезира по естествен път витамин D, необходим за борба с рахита и за преодоляване на други болести и укрепва нервната система.
След тези ултравиолетови бани е добре човек да ходи бос по брега (за укрепване на нервната система). След това да направи 10-20 дълбоки вдишвания през носа на йодните пари с бавни
издишвания през устата (в стоящо положение), последвани и от 10 кръстосани дишания през всяка ноздра.
Дълбоки вдишвания - бавни издишвания
Слънчево-въздушни бани е най-добре да се правят до 9 ч. сутринта. За целта човек трябва
да се разхожда по бански костюм по морския бряг и от време на време да прави дълбоки вдишвания с бавни издишвания и леки гимнастически упражнения. Всичко това укрепва тялото и нервната система и поддържа оптимистично настроение, особено важно за здравето.
На всеки 5 минути сменяйте положението
На всеки 5 минути трябва да се сменя положението на тялото, за да не изгори кожата: 5
минути се пече тялото отпред, 5 минути - отзад, 5 минути - лявата страна, 5 минути - дясната.
Водорасли за ревматизъм и атеросклероза
Те са от голяма полза за болните от ревматизъм и различни парализи. Тялото се покрива с
мокри водорасли и лежите, докато изсъхнат. Могат да се покрият и с тънък слой топъл пясък.
Тези бани предпазват от слънчев удар, нервни разстройства, отслабване на паметта и
преждевременна атеросклероза.

Ира Георгиева
Източник: www.duma.bg
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Усмивки
ТЪЛКОВЕН РЕЧНИК ЗА ОЦЕНКА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ
Отлични презентационни умения – Умее да лъже.
Добри комуникационни умения – Прекарва доста време на телефона.
Работата му е приоритет – Не изглежда добре, за да ходи на срещи.
Обществено активен – Пие доста.
Действа независимо – Никой не знае с какво се занимава.
Мисли бързо – Измисля правдоподобни извинения.
Мисли задълбочено – Неспособен да взема решения.
Изразява се добре – Говори английски.
Педантично внимание към детайлите – Еснаф е.
Има качества на ръководител – По-висок е и гласът му е силен.
Има извънредно добра преценка – Късметлия.
С развито чувство за хумор – Знае доста мръсни вицове.
Кариерист – Може да ти забие нож в гърба.
Лоялен – Не успява да намери работа другаде.
Има планове за повишение/ развитие – Купува пиене за всички.
От голямо значение за организацията – Идва на работа навреме.
Спокойно поведение – Най-редовно дреме по време на работа.

 
ДЕСЕТТЕ БОЖИ ЗАПОВЕДИ НА МЪРЗЕЛИВЕЦА
1. Човек се ражда уморен и живее, за да си почине.
2. Обичай кревата си като самия себе си!
3. Работата е свято нещо – не я пипай!
4. Денем почивай, за да можеш вечерта да се наспиш!
5. Ако видиш някой да си почива, помогни му!
6. Не се мъчи да вършиш нещо, което не можеш, а това, което можеш, отстъпи на друг!
7. Ако случайно ти се доработи, седни, почакай малко и ще ти мине!
8. Ако работата е здраве, който е болен, нека работи!
9. Не оставяй за утре работа, която можеш да свършиш вдругиден!
10. Когато видиш някъде да ядат и пият – приближи се; ако видиш, че работят – тръгни си
да не пречиш!
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Занимателна страничка
ЗА ИГРАТА "КОЙ СЪМ АЗ?"
Уважаеми читатели,
Публикуваният текст към играта "Кой съм аз?" в брой 3-ти на списание "Звук и светлина"
се отнася за Димитрана Иванова – българска учителка и журналистка, активист за равни права
на жените в България.
Отговорилите правилно са: Елица Йосифова от Велико Търново, Кирил Дамянов от Пловдив, Димитър Станев от Велико Търново, Силвия Дацин от с. Орешак, Иванка Христова от Левски и Диана Делчева от Харманли.
Публикуваният текст към играта "Кой съм аз?" в брой 4-ти на списание "Звук и светлина"
се отнася за Борис Георгиев Николов (с прякор Моката) – български спортист, треньор и състезател по бокс, първи в историята медалист на страната ни от олимпиада.
Отговорилите правилно са: Иванка Христова от Левски, Кирил Дамянов от Пловдив,
Димитър Станев от Велико Търново, Силвия Дацин от с. Орешак и Диана Делчева от Харманли.
Публикуваният текст към играта "Кой съм аз?" в брой 5-ти на списание "Звук и светлина"
се отнася за Тота Венкова Чехларова – първата българка дипломирана лекарка. Нейният живот
е пример в българската история за жена със социално значима професия, благодетелка и благотворителка.
Отговорилите правилно са: Иванка Христова от Левски , Диана Делчева от Харманли,
Силвия Дацин от с. Орешак, Димитър Станев от Велико Търново, Кирил Дамянов от Пловдив и
Елица Йосифова от Велико Търново.
Благодарим на всички взели участие!

***
А ЕТО И ТЕКСТА ЗА НАСТОЯЩИЯ БРОЙ:
Родих се на 24 февруари 1943 г. в Карлово. Завърших Централната планинска школа
"Мальовица". По-късно учих две години във Висшия институт по физкултура, в специалността
"Туризъм и алпинизъм", а след това се прехвърлих във Висшия химико-технологичен институт.
Като инженер-металург работих в Перник и в Металургичния комбинат „Кремиковци“.
Още от малък бях запленен и очарован от планината, а към най-голямата ми страст - алпинизма, се пристрастих в юношеските си години. Осъществил съм многобройни изкачвания в планините в България, както и в Алпите, Олимп, Кавказ, Памир, Хиндукуш, Хималаите. Заслужил
майстор на спорта съм. Аз съм първият българин, стъпил на осемхилядник – връх Лхотце (8516
m), през 1981 г., както и първият българин, изкачил първенеца на Земята, връх Еверест (8848 m),
през 1984 г, при това първият, изкачил го без кислород по Западния гребен т.нар. „Жесток път“ –
най-трудния ръб към върха. Аз съм и първият алпинист, който изкачва Еверест през месец април,
когато условията за изкачване са много тежки. На върха останах 33 минути. Оставих там камерата си. Започнах слизането вече по тъмно, по собствените си стъпки – нещо, което нито един алпинист в света не е правил. Температурите спаднаха. Извилата се буря ме принуди да бивакувам на
открито, на височина около 8700 m. В „Зоната на смъртта“, без кислород останах на 20 април, 21
април и до последния си дъх на 22 април 1984 г. Завинаги останах на тази височина! Сред тази
безкрайна тишина! Сред тази безкрайна белота!
Спомнихте ли си за мен? Познахте ли ме?
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ПРИТУРКА
НА
СПИСАНИЕ “ЗВУК И СВЕТЛИНА”
БРОЙ 6, 2020 Г.

Историята помни
ОРДЕНЪТ НА АСАСИНИТЕ.
ТАЙНИЯТ КРЪСТОНОСЕН ПОХОД
/с продължение/
Лимасол си беше същият — пълен с тамплиерски войници, недоволно население, което не
криеше омразата си към натрапниците, докато вършеше ежедневните си задължения.
Без да губи време, Алтаир намери новото скривалище на съпротивата, неизползван склад, и
влезе, решен да се изправи срещу Александър, след като бе научил за предателството му от подслушания между Бушар и Шалим разговор. Когато влезе в сградата, Александър скочи веднага щом го
видя.
— Не се приближавай, предателю. Ти предаде съпротивата, продаде каузата ни. Сигурно още
от самото начало работиш с Бушар.
Алтаир беше готов да се изправи срещу Александър, дори да се срещнат в двубой, но когато
видя човека от съпротивата така разпален, реши, че може да не е разбрал правилно казаното от врага. Въпреки това остана нащрек.
— Тъкмо се канех да те попитам същото, Александър. Чух Бушар да споменава името ти. Изпратил ти е нещо, нали?
Александър присви очи и кимна. В убежището имаше малко мебели, но върху ниска масичка
наблизо беше поставен чувалът, който Бушар даде на Шалим в Кирения.
— Да — отвърна, — главата на горкия Барнабас, натъпкана в чувал.
Алтаир пристъпи към масата. Дръпна вървите и вътре наистина беше пъхната глава, но…
— Това не е човекът, който ме посрещна в Кирения — рече Алтаир, загледан тъжно в отрязаната глава. Разложението беше започнало и от нея се разнасяше противна миризма. Очите бяха
притворени, устата зейнала, виждаше се езикът.
— Какво? — попита Александър.
— Истинският Барнабас е бил убит, преди да пристигна. Бил подменен от агент на тамплиерите, който стори предостатъчно зло, преди да изчезне — обясни Алтаир.
— Господ да ни е на помощ. Тамплиерите проявиха същата жестокост и тук, капитаните им
обикаляха неспирно пазара, пристанището и площада пред катедралата и арестуваха всеки, който
им попаднеше.
— Не се отчайвай — успокои го Алтаир. — Кирения беше жестоко разтърсена от тамплиерите.
Ще ги прогоним и от Лимасол.
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— Трябва много да внимаваш. Пропагандата им успешно настрои някои от хората ми срещу
теб, а повечето са изпълнени с недоверие.
— Благодаря ти за предупреждението.
Алтаир напразно обикаля града в търсене на Бушар, но когато се върна, за да сподели лошите
новини с Александър, откри убежището празно. Чакаше го само една бележка. Беше поставена на
масата и той посегна към нея. Александър искаше да се срещнат в двора на замъка. Поне така пишеше и бележката.
Асасинът се замисли. Не познаваше почерка на Александър. Имаше опасност човекът от съпротивата да е бил принуден да я напише.
Докато отиваше към мястото на срещата, инстинктите му нашепваха, че му е заложен капан, и
той усети как сърцето му се свива, когато се натъкна на труп в двора.
„Не!“ — помисли си.
Веднага се огледа. Бойниците бяха празни, наоколо не се мяркаше жива душа. Беше по-тихо,
отколкото очакваше. Коленичи до мъртвеца и страховете му се превърнаха в действителност, когато
видя безжизнените очи на Александър.
В този момент над него прозвуча глас и той се изправи, а на една от бойниците забеляза човек,
който се взираше надолу. Заслепен от слънцето, заслони очи. Не успя да види кой е мъжът. Дали не
беше Бушар? Който и да беше, носеше червения кръст на тамплиер, беше застанал леко разкрачен,
сложил ръце на кръста, заел позата на победител и герой.
Рицарят посочи трупа на Александър. Гласът му прозвуча подигравателно:
— Да не би да ти е приятел?
Алтаир се надяваше много скоро да накара рицаря да плати за това пренебрежително отношение. Мъжът отстъпи настрани и асасинът най-сетне го видя. Беше шпионинът, онзи, който се беше
представил пред него като Барнабас от Кирения, същият, който по всяка вероятност носеше отговорност за убийството на истинския Барнабас. Поредният убит добър човек. Алтаир се надяваше да
го накара да си плати. Сви юмруци и стисна зъби. Засега поне шпионинът водеше.
— Няма ли да ми кажеш името си — провикна се към него.
— Какво ти казах в Кирения? — изсмя се рицарят шпионин. — Барнабас.
Неочаквано прозвуча мощен вик и Алтаир се обърна към група граждани, които тъкмо влизаха
в двора. Бяха му заложили капан. Шпионинът беше настроил хората срещу него. Сега вече всички
щяха да го сочат с пръст като убиеца на Александър. Шпионинът беше преценил много точно пристигането на тълпата. Капанът беше щракнал, въпреки че инстинктът го предупреди.
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Отново се прокле. Огледа се. Беше заобиколен от каменни стени. Няколко стъпала водеха към
бойниците, но там беше застанал шпионинът, ухилен до уши, изпълнен с нетърпение да стане свидетел на представлението, което щеше да започне в мига, в който гражданите се втурнеха към Алтаир. Кръвта на хората кипеше, те нямаха търпение да си отмъстят, очите им горяха от желание да получат справедливост.
— Ето го предателя!
— Дръжте го!
— Ще си платиш за престъпленията!
Алтаир не помръдваше. Първата му мисъл беше да посегне към меча, но не го направи. Нямаше да убива гражданите. Ако го стореше, щеше да унищожи вярата на хората от съпротивата в асасините. Единственото, което можеше да направи, бе да ги убеди в невинността си. Само че те нямаха никакво намерение да му дадат шанс. Отчаяно се питаше как да постъпи.
Накрая намери отговора.
Ябълката.
Тя сякаш го зовеше. Неочаквано усети тежестта й и я извади, вдигна я пред погледите на тълпата.
Нямаше никаква представа какво да прави с нея и не беше сигурен какво ще се случи. Усети,
че Ябълката ще се подчини на командите му, че ще разбере намеренията му. Това обаче бе просто
усещане. Нищо повече от чувство. Инстинкт.
Така и стана. Ябълката запулсира и заблестя в ръцете му. От нея се излъчваше странна прозирна светлина, която обгърна тълпата и хората в миг се успокоиха, застинаха по местата си. Алтаир
видя как шпионинът на тамплиерите се сви потресен от видяното. За момент се почувства всемогъщ
и в този момент усети не само томителната сила, която ябълката внушаваше, ами и огромната опасност, която щеше да представлява в ръцете на онези, които имаха намерение да я използват за своя
изгода, но също и в неговите ръце. Дори той не беше предпазен от изкушението. Използваше я в момента, но се зарече никога повече да не употреби силата й, не и за същата цел.
Заговори на тълпата:
— Арман Бушар е отговорен за нещастията ви. Той е наел този мъж да унищожи съпротивата
отвътре. Вървете си и вдигнете хората. Кипър ще бъде отново ваш.
Отначало се запита дали се получава. Дали, след като свалеше Ябълката, хората нямаше отново да му се нахвърлят? Колебаеше се, въпреки това свали ръце, но тълпата не се втурна напред. Думите му бяха достигнали до тях. Беше успял да ги убеди. Те се обърнаха и си тръгнаха от двора точно толкова бързо, колкото бяха дошли, но сега вече бяха притихнали, дори изпълнени с разкаяние.
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Дворът отново се изпразни и в продължение на няколко секунди Алтаир остана загледан в
Ябълката, изчака светлината й да угасне, уплашен от нея, същевременно привлечен. След това я
прибра.
— Хубава играчка си имаш — заговори шпионинът. — Имаш ли нещо против да я взема за
известно време?
Алтаир знаеше едно. Тамплиерът трябваше да го убие, ако искаше да му отнеме Ябълката. Изтегли меча, готов за бой, а рицарят се усмихна в очакване на битката, готов да слезе от бойниците,
когато…
Спря.
Усмивката се стопи от лицето му, за да не се появи никога повече.
От гърдите му стърчеше меч. По бялата туника потече кръв и попи в червения кръст. Той сведе поглед, напълно объркан, сякаш се питаше как се е озовало оръжието там. Под него, в двора, Алтаир си задаваше същия въпрос. Тамплиерът се олюля и асасинът видя фигурата зад него. Позна я
веднага. Беше Мария.
Тя се усмихваше. Изблъска шпионина от стената и той падна тежко в двора. От меча й капеше
кръв, тя се усмихна широко на Алтаир, тръсна оръжието, след това го върна на колана.
— Значи — рече тя — Ябълката е била в теб през всичкото време.
Той кимна.
— Сега вече видя в какво оръжие ще се превърне, ако попадне в ръцете, на когото не трябва.
— Не знам обаче дали твоите ръце са правилните.
— Не са. Правилно. Ще я унищожа… или пък ще я скрия. Не мога да кажа кое от двете, преди
да открия архива.
— Няма нужда да търсиш повече — отвърна тя. — Стъпил си върху него.

***

В същия момент откъм входа към двора се чу вик, нахлуха група тамплиери. През процепите
на шлемовете им се виждаха присвитите очи.
Мария извика от високото:
— Насам, бързо!
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Обърна се и хукна по бойницата към една врата. Алтаир се канеше да я последва, когато му се
нахвърлиха трима войници и той изруга. Отново изгуби Мария от поглед.
Рицарите се оказаха опитни и очевидно бяха тренирали усилено — мускулите по вратовете им
го доказваха — но дори трима рицари не можеха да се сравняват с асасина, който танцуваше умело
около тях и им нанасяше рани, докато и тримата не паднаха мъртви в краката му.
Вдигна поглед нагоре. По бойниците не се мяркаше никой. Единствено тялото на тамплиерския шпионин беше проснато на стълбите. От Мария нямаше и следа. Той се хвърли нагоре по стълбите, спря за момент и погледна мъртвия. Ако работата на агента беше да всее смут и раздори сред
врага, то този си беше свършил добре работата; едва не настрои хората срещу съпротивата и беше
предавал борците за свобода на тамплиерите, които пък имаха намерение не да ги просветят, ами да
ги подчинят и контролират.
Алтаир се втурна напред към вратата. Значи това беше входът към архива. Влезе вътре.
Вратата се хлопна зад него. Той се озова на пасаж покрай стената на шахта, подобна на пещера, който водеше надолу, факлите по стените разпръсваха мъждива светлина и хвърляха сенки по
кръстовете на тамплиерите, закачени по стените. Беше тихо.
Не, не съвсем.
Отнякъде отдолу чу викове. Вероятно бяха стражи, забелязали… Мария? Подобен свободен
дух никога не бе приел идеологията на тамплиерите. Тя се беше превърнала в предател. Беше поела
по пътя на асасините: беше убила тамплиер и беше показала на асасин къде е скрит архивът. Щяха
да я убият на място. Тя обаче нямаше да им се даде лесно.
Той се затича по тъмните стъпала, на места прескачаше дупки в разронената каменна настилка.
Най-сетне стигна до посипан с пясък под. Пред него се изправиха трима стражи и той веднага ликвидира единия, като метна нож по него, препъна втория и заби камата във врата му. Блъсна тялото
към третия, който падна и докато двамата се гърчеха на земята, Алтаир ги довърши. Навлезе подълбоко в крепостта, чу шум от течаща вода и се озова на мостчето между два водопада. Звукът заглуши стъпките на други двама стражи, които изникнаха в отсрещния край на мостчето. Той ги порази с два удара на меча.
Остави ги и продължи надолу към недрата на… библиотеката. Най-сетне видя полици с книги.
Заемаха няколко стаи. Точно така. Беше пристигнал. Сам не знаеше какво точно беше очаквал да
открие, но тук имаше много по-малко книги и артефакти, отколкото си беше представял. Това ли
беше целият прочут архив, за който беше чувал?
Не му остана време да спре и провери. Чу гласове и удари на стоманени мечове. От двамата,
които се биеха, единият със сигурност беше жена.
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На високата арка пред него се виждаше тамплиерски кръст. Насочи се натам и влезе в просторно помещение с място за церемонии, оградено от прекрасни каменни колони. В средата се биеха Бушар и Мария. Тя отбиваше водача, но едва смогваше и тъкмо когато Алтаир влезе, рицарят я удари,
тя падна на камъните и извика от болка.
Бушар я погледна с безразличие и се извърна към Алтаир, който не бе издал нито звук при влизането си.
— Безмозъчният император Комнин — рече тамплиерът за някогашния кипърец, — бил е глупак, но е бил нашият глупак. В продължение на почти цяло десетилетие действахме без каквато и да
било намеса на този остров. Архивът ни беше най-добре пазената тайна в Кипър. За съжаление дори
най-добрите планове не бяха защитени от идиотизма на Исак.
„Почти цяло десетилетие ли — помисли Алтаир. — Значи…“ Пристъпи напред и погледна от
Бушар към Мария.
— Ядосал е крал Ричард и е довел англичаните по-близо, отколкото трябвало. Това ли било?
Тъй като Бушар не направи нищо, за да го спре, той пристъпи към Мария. Наведе се и я огледа
внимателно за признаци за живот.
Бушар продължи да говори. Очевидно се наслаждаваше на звученето на собствения си глас.
— Добре че успяхме да убедим Ричард да ни продаде острова. Това беше единственият начин
да отклоним вниманието му.
Клепките й трепнаха. Тя простена. Беше жива. Алтаир въздъхна от облекчение и положи нежно главата й на каменния под, след това се изправи пред Бушар, който ги наблюдаваше със снизходителна усмивка.
— Значи сте купили онова, което вече сте контролирали… — подтикна го Алтаир. Сега вече
разбираше. Тамплиерите бяха купили Кипър от крал Ричард, за да не позволят архивът да бъде открит. Нищо чудно, че го преследваха така настървено, когато пристигна на острова.
Бушар потвърди предположението му.
— Погледни докъде стигнахме. Откакто ти пристигна и започна да си вреш носа в тъмните
ъгълчета, архивът не е в безопасност.
— Ще ми се да се извиня, но обикновено получавам онова, което искам — отвърна самоуверено Алтаир и в същото време усети, че нещо не е наред.
Бушар се ухили.
— Не и този път, асасин. Няма да е сега. Малкото отклонение до Кирения ни даде предостатъчно време, за да съберем архива и да го преместим.
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Разбира се. Докато слизаше надолу, не бе видял целия архив, само онази част, която тамплиерите бяха преценили, че не им е необходима. Кирения бе просто примамка, за да имат възможност
да си преместят архива.
— Значи не сте пренасяли артефакти в Кипър, изнасяли сте ги — обобщи Алтаир и всичко му
стана ясно.
— Именно — закима Бушар. — Не ни беше нужно всичко… Май да ви оставя тук.
Бушар скочи напред с протегнат меч и Алтаир отби атаката. Другият бе готов и парира удара,
издържа на атаката и асасинът беше принуден да отстъпи, да се отбранява. Рицарят беше опитен
противник, това бе очевидно. Също така се оказа бърз и разчиташе повече на елегантни стъпки, отколкото на грубата сила, характерна за повечето кръстоносци. Само че той започна двубоя убеден в
победата, при това в бърза победа. Заради нетърпението да порази асасина не обърна внимание на
физическия аспект на боя, така че Алтаир се отбраняваше, допускаше го сравнително близо, след
това атакуваше и нанасяше рани. Резка тук, перване там. Под плетената ризница на Бушар започна
да се процежда кръв и тя увисна още по-тежко на раменете му.
Докато Алтаир се биеше, не спираше да мисли за Мария и за онези, които бяха загинали по
заповед на тамплиерите, но той попречи на спомените да го завладеят и да пробудят желанието му
за отмъщение. Вместо това събра решителност. По лицето на Бушар вече нямаше усмивка, Алтаир
мълчеше, докато Великият магистър на тамплиерите пъшкаше от усилие и безсилие. Ударите на меча му ставаха все по-некоординирани, той не успяваше да уцели противника. От него се лееше кръв
и пот. Беше оголил зъби.
Алтаир му нанасяше нови рани, поряза го по челото, за да рукне кръвта в очите и той прокара
ръкавицата по лицето, за да я избърше. Бушар едва успяваше да вдигне меча, беше се превил, краката му се подгъваха като гумени, а раменете се надигаха всеки път, когато си поемаше въздух, и през
всичкото време мижеше, заслепен от кръвта, за да види асасина, но успяваше да различи единствено
сенки и форми. Личеше му, че е безпомощен, а това бе равносилно на смърт.
Алтаир не си игра с него. Изчака опасността да отмине. Искаше да е сигурен, че Бушар не се
преструва.
Тогава се спусна към него.
Бушар падна на земята и той коленичи до него. Тамплиерът го погледна и Алтаир забеляза
уважение в очите му.
— Ти носиш чест за вашето кредо — рече.
— А ти си се отклонил от вашето.
— Не съм се отклонил, просто разширих периметъра. Светът е по-сложен, отколкото повечето
хора признават. Ако ти, асасин… ако знаеше повече за убийствата, може би щеше да разбереш.
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Алтаир се намръщи.
— Запази лекцията за добродетелите за себе си. Умри със съзнанието, че аз никога няма да
позволя Ябълката, късчето от Едем, да излезе от ръцете ми.
Докато говореше, усети топлината на Ябълката на гърба си, сякаш тя се беше събудила.
Бушар се усмихна подигравателно.
— Дръж я близо до себе си, Алтаир. Ще стигнеш до заключенията, до които стигнахме и
ние… но след време…
Той издъхна. Алтаир протегна ръка и склопи очите му. В същия момент сградата се разтресе и
го засипаха отломки. Обстрелваха ги с топове. Тамплиерите бяха решили да погребат остатъка от
архива. Всичко се връзваше. Те нямаха намерение да изоставят абсолютно нищо.
Пропълзя до Мария и я изправи на крака. За момент двамата останаха загледани един в друг и
между тях премина неизказано чувство. След това тя го подръпна за ръкава и го изведе от просторната зала тъкмо когато сградата потрепери при следващия залп. Алтаир се обърна и видя как две от
красивите колони падат, а едри парчета камък се посипаха по пода. След това последва Мария,
прескачаше през стъпало, докато се качваха по шахтата и бягаха от срутващия се архив. Разтърси ги
нова експлозия, по пасажа се посипа мазилка, но те продължиха да тичат и да избягват падащите
отломки.
Стълбата беше рухнала, затова Алтаир започна да се катери, като изтегли Мария след себе си
на една платформа. Изскочиха на дневна светлина тъкмо когато обстрелът стана по-силен и сградата рухна, а те отскочиха настрани. Известно време останаха неподвижно, поемаха дълбоко свежия
въздух, щастливи, че са останали живи.
По-късно, след като корабите на тамплиерите отплаваха и отнесоха безценния архив, Алтаир и
Мария тръгнаха по пристанището на Лимасол, и двамата потънали в мисли.
— Вече не искам онова, за което работих в Светите земи — рече тя след дълго мълчание. —
Всичко, от което се отказах, за да се присъединя към тамплиерите… Питам се къде е всичко и дали
не трябва да се опитам да го открия отново.
— Ще се върнеш ли в Англия? — попита той.
— Не… Вече съм твърде далече от дома и ще продължа на изток. Може би към Индия. Може
би чак до далечния край на света… Ами ти?
Алтаир се замисли. Наслаждаваше се на близостта им.
— Докато Ал Муалим беше Учителят, мислех, че животът ми е достигнал връхната си точка,
че единственото ми задължение е да показвам на другите същите принципи, които вече съм открил.

9

Историята помни
— И аз се почувствах по същия начин веднъж — съгласи се тя.
Той извади Ябълката и я огледа.
— Колкото и да е ужасен този артефакт, в него са събрани чудеса… Много ми се иска да го
разбера.
— Стъпваш по тънък лед, Алтаир.
Той кимна бавно.
— Знам. Само че любопитството не ме оставя на мира, Мария. Искам да се срещна с найизвестните умове, да проуча библиотеките по света и да науча всички тайни на природата и вселената.
— И всичко това за един живот? Доста амбициозно…
Той се разсмя:
— Кой знае? Може да се окаже, че този живот е достатъчен.
— Може. И с какво ще започнеш?
Той я погледна, усмихна се и разбра, че иска тя да е до него през останалата част от пътя му.
— С пътуване на изток — отвърна.
***
15 юли 1257 година
Мафео има навика да ме поглежда странно понякога. Изглежда е решил, че не му казвам всичко необходимо. Направи го на няколко пъти, докато разговаряхме — и сред хората на многолюдния
пазар на Масиаф, и при хладните течения в катакомбите под цитаделата, и по време на разходката
по бойниците, когато гледа как птиците се извисяват и спускат над долините. От време на време пък
ме поглежда, сякаш искаше да каже: „Ама ти какво не ми казваш, Николо?“ Нищо не съм скрил, разбира се, освен подозрението, че тази история ще въвлече и нас по някакъв начин, че има причина, за
да ми бъдат разказани тези събития от миналото. Дали има нещо общо с Ябълката? Може би с дневниците? Да не би пък да става дума за дневника, книгата, в която той записва най-значимите си открития?
Въпреки това Мафео ме поглежда с онзи поглед.
— И?
— И какво, братко?
— Алтаир и Мария заминали ли са на Изток?
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— Мафео, Мария е майката на Дарим, който ни покани тук.
Той вдигна глава към слънцето и затвори очи, докато обмисляше чутото. Сигурен съм, че се
опитваше да свърже образа на онзи Дарим, когото познавахме, шейсетгодишен мъж с обветрено лице, с човек, който имаше майка, при това майка като Мария.
Оставих го да мисли и се усмихнах снизходително. Също както Мафео ме засипваше с въпроси, докато му разказвах историята на Алтаир, така и аз бях прекъсвал Учителя с въпроси — макар и
с много повече уважение.
— Къде е Ябълката? — бях го попитал отново. Честно казано, тайно се бях надявал, че по някое време ще ми я покаже. Все пак той говореше за нея с много уважение, дори понякога усещах
страха му. Много се надявах да я видя. Може би подценявах въздействието й.
За съжаление той така и не ми я показа. Всеки път посрещаше въпросите ми с раздразнение и
сумтене. Предупреди ме да не се измъчвам с въпроси за Ябълката и ми се закани с пръст. Трябвало
да се замисля повече за дневника. На страниците му били записани тайните на Ябълката, рече той,
но там поне нямало да изпитам зловредния й ефект.
Дневникът. Да, тъкмо дневникът щял да изиграе важна роля в бъдеще. Важен бил дори за моето бъдеще.
В момента обаче наблюдавах Мафео, който мислеше над факта, че Дарим е син на Алтаир и
Мария, че между двамата отначало се родило уважение, след това привличане, приятелство, което
прераснало в любов и…
— Брак — рече той. — Двамата с Алтаир са се оженили, нали?
— Точно така. Оженили се две години след събитията, които описах, в Лимасол. Церемонията
била проява на уважение към хората от Кипър, които предложили острова си за база на асасините, а
те на свой ред го превърнали в крепост на Ордена. Доколкото разбрах, Маркос бил почетният гост и
предложил ироничен тост за пиратите, които макар и индиректно го запознали с Алтаир и Мария.
Скоро след сватбата асасинът и булката се върнали в Масиаф, където се родил синът им Дарим.
— Единствен син ли е?
— Не. Две години след Дарим Мария родила Сеф, брата на Дарим.
— А той къде е?
— Всяко нещо с времето си, братко. Всяко нещо с времето си. Достатъчно е да кажа, че онези
години били мирен и плодотворен период за Учителя. Той почти не говори за него, сякаш е твърде
ценен, за да разказва открито, но почти всичко е записано в дневника. През това време правил дребни открития.
— Какви?
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— Записал ги е в дневника. Там са съставките не само за новите отрови на асасините, ами и
лекарства. Има описания на бъдещи постижения и катастрофи, дизайн на оръжия и скрити ножове,
включително и изобретение, което изстрелва метални частици. Записал е размислите си по въпросите на вярата, човешкото начало, което произлиза от хаоса, за реда, наложен не от висши сили, ами от
хората.
Мафео ми се стори шокиран.
— Произлиза от хаоса? Ред, наложен не от висши сили, ами от хората ли?
— Асасинът поставя под въпрос всичко — отвърнах аз надуто. — Дори своята вяра и умения.
— Защо?
— Учителят пише за противоречията и иронията на изкуството да бъдеш асасин. Описва как се
опитват да доведат мира посредством насилие и убийства. Разказва как се стремят да разширят кръгозора на хората и същевременно да се подчиняват на един. Асасинът сочи опасностите да вярваш в
едно, но изисква Орденът да следва кредото без въпроси…
Пише също така и за „Онези преди нас“, размисли, посветени на първата цивилизация, която е
оставила артефактите, до които са се опитвали да се доберат както тамплиери, така и асасини.
— Ябълката е един от тях, нали?
— Точно така. Тя притежава нечувани сили. Рицарите тамплиери са ламтели за нея. Преживяното в Кипър му показва, че тамплиерите предпочитат да установят контрол с необичайни средства,
че предпочитали да прибягват до подмолни стратегии за постигането на целите си. Алтаир стига до
заключението, че това трябва да бъде начинът на действие и на асасините.
Орденът не трябва повече да строи яки крепости и да извършва пищни ритуали. Според него
те не били същността на асасините. Вярата в кредото е онова, което дава същността на асасина. Така
е вярвал — поне отначало — и Ал Муалим. Каква ирония, а! Идеология — предизвикателство към
установените доктрини, която подтиква човек да надмине себе си и да направи невъзможното възможно. Тъкмо тези принципи разработва Алтаир и ги разпространява през годините, в които пътува
из Светите земи, стабилизира Ордена и затвърждава ценностите, които е научил като асасин. В Константинопол обаче опитите му да разпространи истините на асасините се натъкват на пречка. Там
през 1204 се вдигат бунтове срещу византийския император Алексий и скоро след това кръстоносците нападат и започват да разграбват града. Времената са смутни и Алтаир не успява да осъществи
плановете си, затова се оттегля. Това е един от провалите му.
Странно, когато ми разказваше това, ме погледна много странно.
— Защото домът ни е в Константинопол ли?
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— Нищо чудно. Ще трябва да помисля. Може би има връзка с това, че ние сме от Константинопол, а той иска да създаде местен клон там…
— Единственият му провал, казваш.
— Да. Във всяко друго отношение Алтаир е прославял Ордена също както и останалите лидери преди него. Единствено Чингис Хан му е попречил да си свърши работата.
— Как?
— Случило се е преди четирийсет години. Така пише Алтаир в дневника си. Описва как черна
приливна вълна се надигнала от Изток. Армия с нечувана мощ помела всичко.
— За Монголската империя ли говори? — попита Мафео. — За издигането на Чингис Хан ли?
— Именно — отвърнах аз. — Дарим бил едва на двайсет, опитен стрелец с лък, Алтаир взел
двамата с Мария и заминал от Масиаф.
— За да се изправи срещу хана ли?
— Алтаир подозирал, че успехът на Чингис Хан се дължи на влиянието на друг артефакт, много подобен на Ябълката. Може би Меч. Трябвало да провери дали е така и да спре безмилостното
нашествие на хана.
— Как оставил Масиаф?
— Оставил Малик да ръководи. Оставил и Сеф, за да помага. Сеф вече имал съпруга и две
малки дъщери, докато Дарим бил сам. Отсъствали дълго.
— Колко дълго?
— Цели десет години, братко, а когато се върнал в Масиаф, всичко се било променило. Вече
нищо нямало да бъде същото. Искаш ли да ти разкажа?
— Да, разказвай.
***
Отдалече всичко изглеждаше добре в Масиаф. Никой от тях — Алтаир, Мария, нито Дарим —
нямаше представа какво го очаква.
Алтаир и Мария яздеха малко по-напред, щастливи, че са заедно, доволни да видят дома си,
поклащаха се леко на конете. И двамата се държаха гордо на седлата, с изпънати гърбове, въпреки
че пътуването беше дълго и тежко. Бяха пътували години — и двамата бяха над шейсетте — но никога не биха се отпуснали. Напредваха бавно: конете им бяха избрани заради силата и издръжливостта, не заради бързината, а за всеки бе завързан и катър, натоварен с провизии.
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Зад тях яздеше Дарим, наследил светлите очи на майка си, цвета на кожата на баща си и неговата костна структура. Искаше му се да препусне напред, да се качи по склона до цитаделата и да
извести, че родителите му се прибират, но яздеше покорно назад, уважи желанието на баща си да
пристигнат скромно. От време на време перваше някоя нахална муха пред лицето му и си повтаряше, че ако препусне в галоп, най-лесно ще се отърве от досадните насекоми. Питаше се дали не ги
наблюдават от кулите на крепостта, най-вероятно от кулата за защита.
Подминаха конюшните, влязоха през портата на пазара и откриха, че тук всичко си е постарому. Докато минаваха през селото, децата се втурнаха към тях и замолиха за лакомства — всички бяха още малки и не познаваха Учителя. По-старите селяни го познаха и Алтаир забеляза, че оглеждат
внимателно и предпазливо новодошлите. Всеки път, когато се опиташе да срещне нечий поглед, човекът извръщаше очи. Обзе го безпокойство.
Ето че към тях се приближи познат човек и ги посрещна в основата на склона, близо до цитаделата. Беше Суами. Когато заминаха, беше още начинаещ, един от онези, които горяха от нетърпение да се бият и не им се учеше. През изминалите десет години се беше сдобил с белег, който се
набръчка, когато се усмихна — широка усмивка, която не докосна очите му. Може би вече си представяше колко учение го чака с Алтаир, след като Учителят се беше върнал.
Щеше да му се наложи да изтърпи, помисли си Алтаир и плъзна поглед от Суами към замъка,
където трепкаше знаме със знака на асасините. Той беше наредил знамето да бъде свалено и асасините да се отърват от ненужните емблеми. Очевидно Малик беше решил да го вдигне отново. Ето
още един, който трябваше да се научи на някои неща.
— Алтаир — рече Суами и кимна. Алтаир реши да преглътне неуважителното обръщение без
титла. Щеше да се примири, поне засега. — Много се радвам да те видя. Надявам се пътуването ти
да е било успешно.
— Изпращах съобщения — рече той и се наведе. Дарим приближи от другата му страна, така
че тримата застанаха един до друг, вперили очи отвисоко в Суами. — Орденът не беше ли запознат
с действията ми?
Суами се усмихна угоднически.
— Да, разбира се, беше. Попитах от куртоазия.
— Очаквах да ме посрещне Рауф — продължи Алтаир. — Той добре познава предпочитанията
ми.
— А, да, горкият Рауф. — Суами сведе замислено поглед.
— Какво не е наред?
— За съжаление Рауф почина от треска преди няколко години.
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— Защо не бях информиран?
Другият сви рамене. Държеше се нагло, сякаш нито го беше грижа, нито знаеше.
Алтаир стисна устни и реши, че някой ще дава дълги обяснения, дори да не беше това псе.
— Тогава да вървим. Предполагам покоите ни са готови.
Суами отново сведе глава.
— За съжаление не са, Алтаир. Докато бъдете настанени както подобава, ще ви отведа в къщата в западната част на крепостта. Така ми наредиха.
Алтаир погледна първо към Дарим, който се беше намръщил, а след това се обърна и към Мария, която го погледна предупредително, сякаш му казваше, че нещо не е наред.
— Добре — съгласи се той предпазливо и слязоха от конете. Суами даде знак на слугите, които дотичаха, поеха конете и се отправиха към портата на цитаделата. Там стражите бързо наведоха
глави, сякаш и те като селяните се опитваха да избегнат погледа на Алтаир, но вместо да се отправят
към кулата, Суами ги поведе отстрани на вътрешната куртина. Алтаир вдигна поглед към стените на
цитаделата и му се прииска да види сърцето на Ордена. Усети, че едва овладява раздразнението си,
но някакъв инстинкт го накара да се овладее. Оказа се, че ще бъдат настанени в ниска постройка в
скалата, с ниска арка за врата и стълби, които се спускаха към антрето. Мебелите бяха малко, не ги
посрещнаха слуги. Той беше свикнал със скромна обстановка — дори настояваше — но тук, в Масиаф, като майстор асасин очакваше да бъде настанен или в кулата на Учителя, или на друго добро
място.
Обърна се настръхнал, готов да постави Суами на мястото му. Младият асасин стоеше в антрето със същата угодническа усмивка, когато Мария стисна ръката му, за да го спре.
— Къде е Сеф? — попита тя Суами. Усмихваше се мило, но Алтаир знаеше, че не понася Суами. Ненавиждаше го с цялата си душа. — Би ли пратил да повикат Сеф веднага?
Той я погледна обидено.
— За съжаление Сеф го няма. Наложи се да отпътува за Аламут.
— Ами семейството му?
— С него са.
Мария погледна притеснено Алтаир.
— Каква работа има брат ми в Аламут? — сопна се Дарим, слисан от неугледното място, на
което настаниха майка му и баща му.
— За съжаление нямам никаква представа — изрече Суами.
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Алтаир си пое дълбоко дъх и пристъпи към Суами. Белегът на вестоносеца вече не беше разтеглен от мазната усмивка. Може би най-неочаквано си беше припомнил, че пред него е Алтаир,
Учителят, чиито умения в битка можеха да се сравнят единствено със строгостта му в класната стая.
— Информирай Малик незабавно, че искам да го видя. Кажи му, че очаквам обяснение.
Суами преглътна и закърши театрално ръце.
— Малик е в тъмницата, Учителю.
Алтаир трепна.
— В тъмницата ли? Защо?
— Нямам право да отговоря, Учителю. Утре сутринта е свикан съветът.
— Кое?
— След като Малик беше хвърлен в тъмницата, беше създаден съвет, който да се грижи за Ордена в съответствие с правилата на Братството.
Така беше, но Алтаир помръкна.
— Кой е председател?
— Абас.
Алтаир погледна Мария. В очите й видя тревога. Тя посегна към ръката му.
— Аз кога ще се срещна със съвета? — попита Алтаир. Говореше спокойно и умело прикриваше бурята, която вилнееше в гърдите му.
— Утре съветът ще иска да чуе разказа за пътуването ви и да ви уведоми за събитията в Ордена.
— След като съветът бъде разпуснат — рече твърдо Алтаир. — Кажи на съвета, че ще ги чакам на зазоряване. Кажи им, че Учителят се е върнал и иска да поеме ръководството.
Суами се поклони и излезе.
Семейството изчака той да затвори вратата и едва тогава показаха истинските си чувства. Алтаир се обърна към Дарим и заговори настойчиво.
— Заминаваш за Аламут — разпореди се той. — Доведи Сеф. Трябва ни незабавно.

Оливър Боудън
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