Звук и светлина




 бр. 1,  2020 г.





Месечно списание на Национална асоциация на сляпо-глухите в България, 
основано през месец юни, 2003 г.










Редакционна колегия: Елена Атанасова и Илия Кърджанов 
Предпечат, графичен дизайн: Илия Кърджанов
Адрес на редакцията:
4003, Пловдив, пощенска кутия №61, тел./факс: 032/65 36 02; тел. 032/62 52 87
eл. поща: zvukisvetlina@gmail.com; Skype: zvukisvetlina.sg
Интернет-страница: http://www.zvuk-i-svetlina.eu
Интернет-страница на НАСГБ: http://www.nasgb.org
Адрес за посещения: Пловдив, ул. „Преспа ” № 6, НАСГБ

Съдържание

Приоритети
Величка Драганова: 
Честита Нова 2020 Година!	4
Работна среща на тема "Преодоляване на дискриминационни нагласи при наемането на сляпо-глухи" в София	4

Делници и празници
Ганка Параскевова:
Коледно-новогодишно тържество в ТО-Варна	5

Маринка Илиева:
На Коледа в ТО – Габрово	6

Силуети
Ангел Сотиров: 
Юбилей: И не се умори да продуцентства!!!.	7

Приятели от близо и далеч
Георги Генов:
В памет на великия фантаст	9


Щрихи от родината
Тайните послания на българските пафти	9

Хоризонти
Аям семани - птицата, която е изцяло черна не само отвън, но и отвътре!	11

Любопитно
Уникалните старобългарски имена на месеците, които днес сме забравили	13

Полезни съвети
Десет начина да се преборим със зимната депресия	14

Кулинарни рецепти	17

Усмивки
Молитва според вашата зодия	19


Занимателна страничка
За играта “Познай цитата”	 21
Игра "Кой съм аз?"  	22


Съобщения
Новогодишен поздрав от Редакцията	 22

Цитат на броя	 23

Притурка "Историята помни"
Орденът на асасините. Тайният кръстоносен поход /с продължение/	 23

Приоритети


Честита Нова 2020 Година!
	  Скъпи приятели,
  Новата година вече дойде, нека радост тя да Ви донесе!
  От сърце пожелавам 2020 година да бъде добра и успешна за всички Вас - нашите читатели, колеги и приятели!
  Бъдете здрави, обичани и много щастливи!
  Нека винаги бъдете заобиколени от близки хора и приятели!
  Нека домът на всеки от Вас да бъде изпълнен с радост и топлина! 
  И нека животът Ви искри с ярки цветове за следващите 365 дни!
За много години!!!
 Величка Драганова
* * * * *
 Работна среща на тема "Преодоляване на дискриминационни нагласи при наемането на сляпо-глухи" в София
	Сдружение "Национална асоциация на сляпо-глухите в България" (НАСГБ), чрез Териториална организация (ТО) - София, на 18.11.2019 г. По проект BG05M9OP001-2.011-0013 "Подобряване на условията за активно социално включване на членовете на НАСГБ чрез подкрепа за съществуващите и развитие на нови услуги за хората с увреждания в рамките на организацията", проведе работна среща на тема "Преодоляване на дискриминационни нагласи при наемането на сляпо-глухи". Лектори и водещи дискусиите бяха г-жа Величка Драганова - председател на НАСГБ, г-н Светлозар Парапанов - специалист "Социални дейности" и г-н Ростислав Давидов - експерт. В събитието участваха г-н Николай Нинов - председател на Съюза на глухите в България (СГБ), г-жа Елка Тодорова - председател на Национална федерация на работодателите на инвалиди (НФРИ), г-жа Бояна Алексов и г-жа Емануела Стоилова - главни експерти в Дирекция "Приобщаващо образование" на Министерството на образованието и науката, представители на Национална потребителна кооперация на слепите в България (НПКСБ), фондация "Хоризонти", Радио "Брайл FM", Спортен клуб за интеграция "Витоша", фондация "Анимус", председателят и членовете на териториален управителен съвет на ТО на НАСГБ - София, други сляпо-глухи членове. 
  Работната среща бе посветена на разсейването на предубежденията и стереотипите сред работодателите. Бяха обсъдени и дискутирани темите "Същност на сляпо-глухотата. Зрително и слухово увреждане, остатъчно зрение и остатъчен слух", "Специфични начини за комуникация при хората със сляпо-глухота", "Специфични възможности за трудова реализация при хората със сляпо-глухота" и "Законодателство, програми и мерки за поощряване наемането на работа на хора със сляпо-глухота". Като основен извод, бе подчертано, че сляпо-глухотата представлява отделно и специфично увреждане. За осигуряване на независим и самостоятелен живот на сляпо-глухите, е необходима специфична подкрепа, включително и чрез интерпретатори за сляпо-глухи, владеещи жестов език, неговите адаптирани към зрителното увреждане форми, и други специални системи за комуникация. Услугата "Жестов преводач", който изпълнява функциите и на "Интерпретатор за сляпо-глухи", се предоставя в редица по-напреднали страни, като Норвегия, Испания, Унгария. В България, НАСГБ е партньор на СГБ и участва в процеса на признаване на българския жестов език. Съгласно План 2015 - 2020 за прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН, заедно с признаването на жестовия език ще бъдат въведени специалните системи за комуникация, подготовката на интерпретатори на сляпо-глухи и предоставянето на държавно финансирани услуги за интерпретиране на сляпо-глухи. 
Величка Драганова


Делници и празници
Коледно-новогодишно тържество в ТО-Варна
   На 13 декември 2019 г. Членовете на НАСГБ - Варна отпразнуваха Коледа и Нова година. Председателят Стоян Минчев приветства всички присъстващи с "Добре дошли" на празненството и пожела приятно изкарване на празника, след което даде думата на Ганка Параскевова, която подготви за този ден подходяща тематична програма. Тя откри тържеството с кратко въведение за Коледа и Нова година:
  "Уважаеми колеги и приятели,
  Наближава Коледа и Нова година. Коледа е най-светлият християнски празник, празнуван в цял свят. Той винаги изглежда толкова приказен, вълшебен и точно по Коледа стават чудеса - стига да ги поискаме, да ги пожелаем и да повярваме, че наистина съществуват. Вярата е тази, която крепи живота ни, вярата в доброто, в красивото, в митичното, а към митичното спада и онзи белобрад старец, който по Коледа се появява, за да внесе празнична обстановка в домовете ни. А ние продължаваме да вярваме, че някъде далече съществува Дядо Коледа.
  Скъпи приятели,
  Измина и тази година, година на труд, постижения, стремежи и успехи. Дано новата година донесе повече спокойствие, по-високи доходи и повече радост на хората."
  Празничната програма се откри с песента "Коледо, Коледо", в изпълнение на Ганка Параскевова и Станчо Добрев. След това тържеството продължи с още една коледна песен, в изпълнение на Дияна Кръстева. За новата година пък, Ганка Параскевова и Станчо Добрев изпяха песента "Елхови лес", след което се изпълни тематична сценка "Срещата на Старата с Новата година". Старата година посрещна по-младата си сестра, поздрави я с "Добре дошла" и й пожела по време на нейното управление да има мир, благоденствие, радост и щастие за всички хора. А Новата година се обърна към всички присъстващи и им пожела здраве, дълголетие, любов и много позитивни емоции. 
  След сценката, празникът продължи с още песни и музикални поздрави към Ръководството на ТО на НАСГБ - Варна, ССБ и към всички присъстващи членове. 
  Накрая се проведе и коледно-новогодишна викторина. Отговорилите правилно на зададените въпроси, получиха прекрасни награди. 
  Празничният ден продължи с музика, песни, танци и много веселие. 
  Благодарим на г-н председателя, че прояви разбиране и толерантност към тези, които са организирали всички празнични мероприятия преди. По този начин той оказва съдействие на организацията за нейния по-нататъшен напредък и постигане на бъдещи успехи.

 Ганка Параскевова
* * * * *


На Коледа в ТО - Габрово
   Едни от най-хубавите и очаквани празници са Коледа и Нова година. Цяла година мечтаем за тези дни, в които семейството се събира около празничната трапеза, отрупана с традиционни ястия и всички се веселим заедно.
  Отбелязването на Коледа и Нова година може да бъде много различно, шарено и невероятно красиво. Всяко кътче си има своите традиции и обичаи за провеждането на празниците. 
  По традиция, в ТО на НАСГБ - Габрово, в края на всяко тримесечие се отбелязват и празнуват рождените дни на членовете, родени през изминалия период. Ето как на 21.12.2019 г. ТО - Габрово, в осигурено помещение от БЧК, уважихме рождениците и отпразнувахме Коледа и Нова година. Разбира се, че подготовката за толкова очакваното събитие започна може би месец преди това. На рождениците бяха поднесени приветствия, пожелания за здраве и скромни подаръци. Сред поканените гости имаше представители на местната власт, които поднесоха поздравления и пожелания към всички в залата. 
  Може би се досещате, че няма българско тържество без музика и танци. Преди да се разиграе коледната и новогодишна томбола, се извиха няколко кръшни хора. За наша радост, не липсваха и доброжелатели, които ни осигуриха баници с късмети, руло и огромна торта, а подаръците за томболата бяха дарение от фирма за козметични продукти.
  За съжаление, все още ТО - Габрово няма помещение, в което да осъществява организационната си дейност, но това не е пречка за организиране на мероприятия в празнични и делнични дни. За изминалата година членовете на организацията ни се удвоиха и вече са 27 сляпо-глухи с различна степен на слухова и зрителна загуба. Хубавото в случая е, че споделяме заедно радост и тревоги по братски.
  Честита Нова 2020 година! Дано я изпратим в наше помещение, с утроени организационни мероприятия и събития, обогатяващи ежедневието ни!

 Маринка Илиева


Силуети
Юбилей и:  не се умори да продуцентства!!!
   Роден е в емблематичното село Бистрица, сгушено в подножието на Витоша. То се прочу със своите музикални и артистични баби. И със свирепите футболисти от "Бистришки тигри". Да, с тези същите тигри, с които бате Бойко рита топка, вози ги с правителствения самолет из страната.
  Още преди да постъпи в софийския Държавен институт (училище) за слепи, баща му го обзавежда с ръчна хармоника "Хонер". Малкият Рашо набързо научава популярната за времето си песен "Капитанът болен лежи". И той разпъва хармониката и с единствения си в началото музикален номер весели почти всеки ден седналите на трупите пред кварталната дъскорезница съседки. 
  И той, като много талантливи хора, има известни проблеми в училището. Селското дете, далеч от семейния уют, трудно свиква с училището, с живота в интерната. Неговите учители го смятат за инертен, даже - мързелив. А Рангел просто е силно изразен флегматик. В училището той свири на цигулка. Баща му отново проявява завидна щедрост и от заложна къща му купува суперцигулка, избрана от композитора Васил Коев. Тогава Рашо е още в четвърто отделение. За определено време той дори е най-добрия цигулар в училището. Придобитата музикална подготовка в училището за слепи, а вероятно и определена природна одареност, впоследствие ще се окаже много полезна за неговите по-нататъшни музикални и продуцентски занимания.
  След училището за слепи г-н Рангел Попов дръпва много яко напред. Завършва безпроблемно Професионален учебен център! И така се сдобива с отдавна лелеяното средно образование. Макар че образованието не е чак толкова важно. Знайно е, че японският премиер Какуей Танака няма грам гимназиални спомени. А Йосип Тито и Георги Димитров успяват да завършат едва втори прогимназиален клас!!! 
  През 60-те години на миналия век е изявен самодеец. Свири на контрабас в естрадния оркестър, пее песните на Георги Кордов, Емил Димитров, Веселин Дамянов. От 1985 до 1992 г. Завежда художествената самодейност в софийското предприятие на слепите. Този период от неговия живот се оказва особено плодотворен. Г-н Попов успява да осигури на самодейците висококачествени музикални инструменти и мощна озвучителна техника. Много бивши работници и служители на софийския "Успех" с благодарност си спомнят чудесните предавания по заводската радиоуредба, организирани от него, в ролята му на председател на Комисията за радиопредавания. Определено време е и технически организатор на дамска вокална група "Люлин" на маестро Райна Митина.
  Преди 14 години той успява да подготви и издаде в 600 екземпляра диск с изпълнения на Оркестъра за народна музика "Успех София", с ръководител Синджап Лимонов. Две години след това ощастливява с диск и талантливия централен бас Стефан Паскулов, продуцирайки и негов диск с тираж над 200 бройки. Тези му занимания са сякаш загрявка за бъдещия му обемен продуцентски продукт, появил се през 2012 година. В продължение на цели осем години упорита работа, г-н Рангел Попов успява да подготви колекция от 20 диска, съдържащи около 250 избрани творби на Хора на слепите "Академик Петко Стайнов". Негов неизтощим сведущ консултант е маестро Стоян Бабеков. Компютърната обработка на всички песни извършва Иван Доброволов, а Яна Йорданова успешно обгрижва цялостния дизайн на колекцията. 
  С риск малко да прекаля, пак ще се позова на великия Алфред Адлер. Колко е прав виенският психолог, твърдейки, че увреждането отключва механизмите на свръхкомпенсация, устрема за себедоказване, поривите за успех. И особено, ако то е двойно сензорно увреждане, както е при Хелън Келър, Харалд Тиландер, Боряна Коскина и при моя нов персонаж г-н Рангел Попов. За съжаление, а може би за щастие, преди 10 години неговият слух рязко се влошава - принуден е да ползва слухов апарат. Но това не осуетява приключването на най-значителния му продуцентски продукт - гореспоменатата колекция.
  В софийското читалище "Природа и наука", на 26 юли м.г., Рангел Попов представя новия си продуцентски проект, издаването на 8 диска с изпълнения на невиждащия флейтист Кирил Костов, повече от две десетилетия щатен солист в БНР. Светослав Калвин извършва много прецизно компютърната обработка на изпълненията на изключителния флейтист. Проектът "Сребърната флейта на Кирил Костов не бива да бъде забравена" е на читалището на слепите и е финансиран от програма "Култура" на Столичната община и съфинансиран от Националното читалище на слепите "Луи Брайл". На 12 ноември, както някои читатели може би си спомнят, въпросният проект продуцент Попов се опита да представи и в Пловдив пред сляпо-глухите участници в двудневния им Национален фестивал на художествената самодейност и спорта. Интересът на част от аудиторията май не беше особено голям... Но колкото, толкова, сигурно наскърбено си е казал моят герой...
  Само преди дни, на 13 януари, г-н Рангел Попов навърши една доста кръгла годишнина. Да го поздравим по случай неговите 80 години! Да му пожелаем добро здраве, дълголетие и изобилие от креативни занимания!!!
Ангел Сотиров
Снимка: Фотоархив на НЧС "Луи Брайл"


Приятели от близо и далеч
В памет на великия фантаст
   Когато преди век, на 2 януари 1920 г. В Петровичи /селце край Смоленск/ се ражда момченце, едва ли някой е предполагал, че малкият Исак Юдевич Азимов, а след преселването в САЩ на семейството му през 1923 г. - Айзък Азимов, ще стане световна величина, жалон в научната фантастика и блестящ популяризатор на научно-техническото познание.
  Деветнадесетгодишен, Азимов публикува първия си научно-фантастичен разказ, а две години по-късно, с разказа си "Падането на нощта" се нарежда сред класиците в жанра. Творческото му наследство е огромно, наброява близо 450 книги - от науката до Шекспир, но си е спечелил любовта на читателите най-вече с научната фантастика. С топло чувство, малко ирония и може би не без известна професионална завист, преди половин столетие неговият събрат по перо Артър Кларк пише: "Той има 4 електрически машини и може да печата едновременно четири книги с две ръце и два крака. Заради него цели гори са превърнати в хартиена маса. Азимов е екологическа катастрофа. И все пак, той не е робот."
  Цялото творчество на А. Азимов представлява една грандиозна картина на по-близкото и по-далечно бъдеще, очакващо земната цивилизация и човешкия род. Събитията се развиват както на Земята, така и в открития космос, на близките планети и в пределите на цялата Галактика. Буквално почти със всяко свое произведение авторът налага основната си идея - човечеството ще оцелее, ако се разгърне в пространството, ако напусне своята земна люлка и се разсели из необятния Космос. В романа "Краят на вечността" тази идея изкристализира в обрисуването на алтернативен вариант - човекът се научава да прави преходи през времето, без да се налага да навлиза в нови пространства, т.е. Без да напуска Земята. Това се оказва задънена улица, неводеща за никъде. Вкопаването под повърхността и самоизолацията /"Стоманените пещери"/, обричат земната цивилизация на регрес и отмиране. Пътят е само един - овладяване на нови светове и разселване на човечеството. 
  Азимов формулира трите закона на роботиката, които илюстрира със ситуациите, залегнали в сюжетите на по-голямата част от произведенията му. Тук проличава не само един блестящ писател фантаст, но и пламенен хуманист и борец против ксенофобията и технофобията. Героите в емблематичния му сборник от разкази "Аз роботът", в повестта "Двестагодишният човек", както и в поредицата романи за роботите, се оказват в много случаи по-човечни от самите човеци. Налице е горчивото прозрение на големия писател, че човечеството ще трябва да разчита на роботите за собственото си оцеляване. Авторът те принуждава да се замислиш върху редица морални стойности и ценности, фундамент на човешкото битие, защото той не моделира идеални роботи, той моделира идеалния човек.
  Айзък Азимов яростно се отвращава от идеята за психосондиране - грубото посягане върху собственото "Аз" на личността /"Космически течения"/. Той ненавижда диктаторските режими - авторитарни и тоталитарни, светски или теократични. С цялото си творчество се изявява като убеден демократ, защитава идеята, че хората трябва да имат свобода на избора, свобода на мисълта и волята си. Обществата, които се крепят на насилието и диктатурата, са обречени на деградация на нравствените устои, на цялостния стопански и културен живот и в крайна сметка - на разпад и отмиране. Ярка илюстрация на това е култовата сага от 7 книги за "Фондацията".
  Творчеството на Азимов издава и решителния противник на религиозния фанатизъм и мистицизъм, на спекулацията с нагласата на хората да виждат свръхестественото в необяснените неща. За него служителите на култа винаги са били ретроградна сила, или маши за осъществяването на нечии интереси /"Падането на нощта", "Фондацията"/.
  Писателят не смайва своите читатели с шокиращи описания на авангардни технически изобретения или супертехнологии. За него не са характерни евтини литературни екшъни като грандиозни битки с извънземни, или междузвездни войни. Извънземните са сравнително рядък персонаж в творчеството му. При описанието им като герои, авторът влага чисто човешки черти и качества, дори когато са представители на нехуманоиден разум. Нещо повече - тяхната хуманност е критерият, който хората трябва да следват.
  Великият фантаст прокарва идеята за нова наука - наука за предвиждане на бъдещото развитие на човечеството на основата на анализ на сложни математико-статистически зависимости между социалните явления. Необясним е фактът, защо я нарича психоистория. Тази наука е известна на съвременния образован свят като футурология и мястото на Айзък Азимов е сред нейните основатели.
  Фантастиката на Азимов е фантастика-предупреждение. Той не рисува сладникави утопии на бъдещето. Обществата, които ни представя, са динамични, всяко със своите проблеми, които трябва да бъдат решавани. Авторът особено акцентира на социалните проблеми, породени при един или друг вариант на развитие. Едни са проблемите в роботизираните общества /"Голото Слънце", "Роботите на Аврора"/ - отчуждение между хората, разрушаване на семейството като социална единица и липса на взаимна връзка между поколенията, дори отвращение от пряк човешки контакт. Други са проблемите при едно самоизолирало се земно общество - пренаселеност, снижаващ се жизнен стандарт, страх от открити пространства /"Стоманените пещери"/, или чувство на безперспективност и обреченост /"Звезди като прах", "Камъче в небето"/. Трети са проблемите, породени от подчиняването на едно човешко общество от друго /"Космически течения"/. Но на Азимов е чужд и песимизмът - антиутопията не е характерна за творбите му.
  На 6 април 1992 г. Приключва жизненият път на този литературен титан. Произведенията му обаче ще останат безсмъртни, те ще възбуждат истинска естетическа наслада у интелигентните читатели. Свежите образи, майсторски изградените сюжети, неочакваните ситуации, загадките и проблемите, които се решават, говорят за дълбок и проницателен ум, обемащ и отразяващ глобалното в живота и света. Творчеството на Азимов е удостоено с най-престижните награди за жанра - "Небюла" и "Хюго". То е антипод на евтините и повърхностни фентъзи екшъни, връх, към който трябва да се стремят сегашните и бъдещите поколения фантасти, литератори и популяризатори на знанието. 
  По идея на съпругата на писателя - Джанет и американския му литературен агент, се създава проект за продължение на бестселърната поредица за Фондацията. Привлечени са едни от най-добрите автори на научна фантастика - Грегъри Бенфорд, Грег Беър и Дейвид Брин, които написват романи, развиващи цикъла в направления, в които самият Азимов е чувствал нужда от нови истории. Така се ражда нова трилогия за Фондацията, сътворена в коловозите на Азимовия стил и колорит, и с голямо умение и любов.
Георги Генов


Щрихи от родината
Тайните послания на българските пафти
  Един от най-красивите елементи на народния костюм на българката несъмнено са пафтите. Изящни, изкусно изработени от различни метали, украсени с причудливи фигури и плетеници, тези токи за колан са смятани за символ на женствеността. Първоначално обаче пафтите са били атрибут на мъжкия костюм.
  В българското Средновековие пафтите са бележели социалния статус на мъжа. Носили са ги военачалници, а според вида и украсата на катарамите се определяло какъв чин са имали, разказва Грозделина Георгиева от Регионалния етнографски музей в Пловдив. "След падането на България под Османско владичество (14 в.), българите загубват държавата и воинската си част. По тази причина през Възраждането пафтите постепенно стават част от женския костюм, превръщат се в пазители на най-важната част от тялото - предната, детеродните органи. Мъжете изгубват социалната си роля на защитници. Жената е тази, която трябва да донесе новия живот и да продължи рода, чрез нея да се съхранят държавата и народът. Пафтите са знак за социален статус и определят преминаването на девойката в нова социална група - на омъжените жени. Подарявани са от семейството на момчето в момента на сгодяването, но за разлика от накитите за гърди и глава, гривните и пръстените, които също са част от даровете за бъдещата невяста, пафтите са задължителен елемент, който тя носи впоследствие, показвайки, че вече е омъжена. Затова неомъжените момичета нямат право да носят пафти. С едно изключение. Преди това пафта може да сложи само лазарката. Това е инициация за младото момиче - когато стане на възраст за женене, тя трябва да се облече за първи и единствен път като лазарка, майка й да й даде нейния набор от накити и момичето да се накичи с тях, за да покаже, че е готова да стане съпруга и майка.", обяснява г-жа Георгиева.
  Както и всички накити, пафтите също имат магическо значение за българката. Неслучайно те са метални, а майсторите са предпочитали да работят със сребро, защото е бяло и като огледало отблъсква лошия поглед и го връща обратно.
  Разнообразна е и формата им - кръглите и правоъгълните са познати още от Средновековието, а листовидните, със заоблени или извити нагоре краища са привнесени от Изтока. За разлика от националния костюм, накитите нямат тясно обособяване по региони.
  "Ако можем да говорим за специфика, това са македонските пафти - изключително големи и тежки. Това се е наложило заради факта, че костюмът на македонката е обемен, с богата везба, и големите пафти могат да се отличат върху костюма. Пафтите, освен чисто апотропейна /защитна/, имат и декоративна функция, защото жената винаги пази зрънцето красота и суета у себе си. Тя трябва да бъде и видяна, и харесана, и отличена", отбелязва г-жа Георгиева.
  Впечатляващо е разнообразието на мотиви и сюжети, изобразени върху пафтите.
  "Живеейки в Османската империя, българите са приели част от елементите на костюма и украсата. Затова в пафтите могат да се срещнат както позволените от Османската иконография растителни орнаменти - цветя, листа, гроздове, плодове, плетеници, така и типично българските животински мотиви - пауни, гълъби, змии, геометрични елементи. През втората половина на 18 век можем да видим дори елементи на стила Барок, който прониква през източните пазари.
  Много интересно е навлизането на седефените плочки върху пафтите с изображения на светци и християнски празници. Донасяни са от поклонници от Светите места и често са дарявани на свещениците, които носят пафти под расата си. Затова големите български манастири, като Рилския и Бачковския, се отличават с изключително разнообразни колекции от пафти.
  Един от любимите мотиви върху седефа е двуглавият орел, който е символ на Цариградската патриаршия. Това показва, че изработваните в монашески работилници към манастирите пафти са били под егидата на църквата", казва г-жа Георгиева и посочва още един интересен факт: "По пафтите можем да познаем, дали носещата ги жена е с български или мюсюлмански произход, защото в Корана се забраняват животинските изображения. Жените с българско вероизповедание са носили пафти с птици и животни. Но при изследване на българо-мохамеданските краища се вижда, че и там са поръчвали пафти със символи, забранени от Корана, което подсказва, че жените там не са усвоили изцяло мюсюлманската религия"
  С навлизането на градската мода, още преди Освобождението, в големите градове - кръстопътни места със смесица на различни култури, пафтите биват изместени, защото градската рокля изисква други аксесоари. Коланът вече е изключително фин, от сребро и злато, токата отпред е с формата на панделка или спирала. На някои места се носят и пафти, но и те започват да се променят, стават по-умалени, придобиват формата на красиви токи, със седеф и инкрустации. 
  Но какви други тайни крият пафтите? Може би най-голямата е във вярата, че накитът ще те запази. Вярвало се е, че човешкото тяло е разделено на горна и долна част, а най-уязвимата е средата, където се слага поясът, коланът. Жената е трябвало да пази собствените си накити, защото се е смятало, че ако попаднат в лоши ръце, с тях могат да се направят най-лошите магии. Може би трябва да запазим тази вяра, че накитът е нещо, неизменно свързано с човека, което има силата да го предпази от всяко зло.
 Източник:  www.bnr.bg


Хоризонти
Аям семани - птицата, която е изцяло черна не само отвън, но и отвътре!
  Черното не е необичаен цвят в света на животните. Когато говорим за такива с черна окраска, обикновено се досещаме за черни мечки, горили, както и за някои породи котки и кучета. Дотук нищо необичайно.
  А какво ще кажете за петел или кокошка, например? Малко странен цвят за домашна птица, но не и когато се отнася за индонезийската порода Аям Семани (Ayam Cemani). Любопитното при нея е, че са черни не само перата, но и самата птица отвътре - изцяло! Това ще рече - перата, клюнът, гребенът, ноктите на краката, дори кожата, месото, костите и костният мозък! Изключение прави единствено кръвта, която не е черна, а много тъмночервена. Видът е толкова открояващ и запомнящ се, че на шега европейците го наричат "Ламборгини на домашните птици".
  В превод от индонезийски език думата "ayam" означава пиле, а "cemani" от явански език се превежда като напълно черно.
  Екзотичната порода води началото си от остров Ява. За съществуването й в Европа се узнава в началото на 20-ти век. През 1998 г. Холандски селекционер внася няколко екземпляра, като видът бързо привлякъл вниманието на птицевъдите.
  Птицата дължи изцяло черния си цвят на генетична мутация, известна като фибромеланоза. При нея организмът произвежда големи количества меланин, който от своя страна прониква в тъканите на птицата.
  Породата не е широко разпространена. Мъжкият екземпляр достига до около 2-2,5 килограма, а женският 1,5-2 килограма. Любопитен факт е, че яйцата, които женската снася не са в черен, а кремав цвят.
  В Индонезия черната птица е високоценена, тъй като хората там вярват, че месото й притежава мистични сили. Богато е на желязо, което автоматично го прави особено ценно за консумация от жени по време и след бременност. Не е изключено, по време на специални церемонии, черен петел или кокошка да се даде в жертвоприношение, както и при раждане, за да донесе птицата щастие и късмет на майката и детето.
  От кръвта й местните приготвят специална напитка, за която се вярва, че носи благоденствие на този, който пие от нея. Също така намира приложение и в народната медицина.
  Може да се каже, че представителите от породата Аям Семани не са по джоба на всеки. Всъщност те са едни от най-скъпите домашни птици в света! Месото им се счита за деликатес и цената на една птица е около 2500 долара, когато се изнася в чужбина и около 200 долара в Индонезия.
Източник: www.az-znam.com


Любопитно 
Уникалните старобългарски имена на месеците, които днес сме забравили
  Имената на месеците от годината имат латински произход и днес се използват в почти целия свят. До VIII век преди Рождество Христово римският календар има десет месеца, но Нума Помпилий - прекият наследник на Ромул и Рем, добавя два нови месеца (януари и февруари). Това той прави, за да изравни календарната година, която дотогава е била 304 дни, с лунната, която има 355 дни. 
  В миналото нашите предци използвали изцяло български имена за месеците, които ние сме забравили днес, а те звучат толкова самобитно и красиво. Ето как са ги наричали: 
  1. Просинец (Колог, Коложег, Голям Сечко) - така старите българи наричат месец януари.
  "Месецът на горящия дънер" - това е значението на старобългарски.
  2. Съчен (Сечко, Малък Сечко) - така старите българи наричат месец февруари.
  "Месецът на страшния лед" - това е значението на старобългарски.
  3. Сухи (Сух) - така старите българи наричат месец март.
  "Сухият месец" - това е значението на старобългарски.
  4. Брязок (Брезов) - така старите българи наричат месец април.
  "Многоцветният месец" - това е значението на старобългарски.
  5. Тръвен (Тревен, Цветен) - така старите българи наричат месец май.
  "Тревистият месец" - това е значението на старобългарски.
  6. Изок (Червеник) - така старите българи наричат месец юни.
  "Червеният месец" - това е значението на старобългарски.
  7. Чръвенъ (Жетар, Жътвар, Сърпен) - така старите българи наричат месец юли.
  "Месецът на жътвата" - това е значението на старобългарски.
  8. Зарев (Орач) - така старите българи наричат месец август.
  "Месецът на оранта" - това е значението на старобългарски.
  9. Руен (Руй) - така старите българи наричат месец септември.
  "Изобилният (плодородният) месец" - това е значението на старобългарски.
  10. Листопад - така старите българи наричат месец октомври.
  "Месецът на падащите листа" - това е значението на старобългарски.
  11. Груден - така старите българи наричат месец ноември.
  "Месецът на грудките" - това е значението на старобългарски.
  12. Студен - така старите българи наричат месец декември.
  "Студеният месец" - това е значението на старобългарски.
Източник: /www.highviewart.com 


Полезни съвети
Десет начина да се преборим със зимната депресия
  През зимата много лесно изпадаме в мрачно настроение. Можем да преодолеем това състояние, породено от липсата на светлина и слънчеви ласки през зимния сезон, като следваме 10 лесни и приятни за изпълнение съвета.
  1. Не стойте на едно място
  Зимната депресия е пряко свързана с пониженото ниво на серотонина в организма, което се наблюдава през този сезон на годината. Причината е, че ензимът, който "поглъща" хормона на щастието, става по-активен и лаком, когато се скъси светлата част от денонощието. Учени от Принстънския университет - САЩ, установили, че ритмични движения като поклащане на крака, потропване с пръсти или дъвчене на дъвка увеличават производството на серотонин. Можете да повишите нивото му и с подходяща диета, допълват специалистите. Топ 10 на храните, които ще Ви помогнат да погледнете по-ведро на света, са: пуешко месо, бобови кълнове, аспержи, слънчогледови семки, омар, извара, ананас, сирене тофу, спанак и банани.
  2. Вижте плюсовете и се възползвайте
  Ако постоянно се оплаквате от студа, мрака и влажното време, със сигурност няма да излезете от гадното настроение през цялата зима. Вижте и плюсовете на снежния сезон, съветват психолозите. Кога друг път можете да се спускате по белите писти, да се наслаждавате на фееричния полет на снежинките, да танцувате, докато се пързаляте с кънки... Има и неща, които се правят по-добре през зимата отколкото през останалите сезони - например да прекарате вечерта в топлото легло с книжка в ръка, да споделите чаша червено вино пред камината с любим човек, да изпиете чаша горещ шоколад, сгушени в прегръдките на уютното кресло... Обещайте си, че ще си доставяте по едно от тези тихи удоволствия всяка вечер, а сигурно можете да съставите и още по-подробен списък.
  3. Не спирайте да се забавлявате
  Много хора престават да правят неща, които обичат, просто защото е зима. Така сами се вкарват в "блуса", твърдят клиничните психолози. Съветът им е да се опитате да си представите Вашата идеална зима. След това си помислете как да я превърнете в реалност. Накарайте нещата да се случат - няма случайности, хората трябва да ги предизвикат. Независимо от сезона, човек, който има цели, винаги е по-жизнен, устремен и щастлив от събратята си без посока в живота.
  4. Увеличете нивото на хормона на настроението
  Така наричат фенилетиламина (PEA), който повишава енергията, настроението, интереса и вниманието. Произвежда се в големи количества, когато човек е влюбен, и е в недостиг, когато сме нещастни поради несподелени чувства. Можете да си го набавите от синьо-зеленото водорасло, което се предлага като хранителна добавка. Италиански учени установили, че жени, приемали го под тази форма в продължение на два месеца, с 40% понижили симптомите на депресия.
  5. Вслушвайте се в тялото си
  По-студено ли Ви е от обикновено, с повече пуловери ли се навличате, все по-често ли пиете горещи напитки? Вероятно имате нужда да поговорите с приятел или да поканите гости вкъщи. Според изследване на канадски учени, когато човек се чувства социално изолиран, самотен или в лошо настроение, буквално изпитва и по-силен студ и посяга по-често към топли дрехи, завивки и напитки. Извикайте приятелите на помощ!
  6. "Напомпайте" въздуха с отрицателни йони
  Експеримент на американски учени от Колумбийския университет доказва, че хора, изпаднали в зимна депресия, намалили симптомите й с 48%, след като били подложени на "обстрел" с отрицателни йони. Звучи доста сложно, но всъщност е много просто - проветрявайте често помещенията или пускайте водата да тече от чешмата. Причините за намаленото им ниво през зимата са парното отопление, флуорисцентното осветление и задушните стаи, в които рядко се отварят прозорците заради студа навън.
  7. Открийте Вашия зимен аромат
  Обонянието стимулира онази част на мозъка, която е свързана с емоциите и паметта, обясняват ароматерапевтите. За подобряване на мрачното настроение в зимния сезон, те препоръчват миризмата на цитрусови плодове. Ако тя изпълни дома Ви, сякаш екзотичен остров, облян в слънчева светлина, ще сгрее душата Ви. Цитрусовите ухания са идеални и за козметичните средства, които ползвате в студеното време. Други подходящи аромати за повишаване на настроението са типичните за сезона на празниците - на елхови клонки, на канела.
  8. Поддържайте дома си чист
  Влагата и студът не предразполагат да разтворите широко прозорците и да "изтупате" къщата от мазето до тавана, както се прави пролетта, но това не значи, че трябва да оставите всичко да потъне в прах и плесен. Доказано е, че токсините в мухъла наистина карат мозъка ни да "мухлясва" - забавят действието на тази част от него, която е свързана с емоциите и така помагат на безволието да ни погълне. Един от най-лесните начини да се справите с петната от мухъл е при първата им поява да ги избършете с кърпа, натопена в силен разтвор от белина и вода.
  9. Хапвайте храни, богати на магнезий
  Ако не спите добре, организмът Ви ще произвежда по-малко мелатонин. Недостигът му е доказано свързан със сезонните психически разстройства. Магнезият обаче ще Ви помогне да си осигурите по-дълбок и продължителен сън, което автоматично ще се отрази на нивото на мелатонина. Храните, които ще Ви дарят това безценно вещество, са ядките, зърнените продукти, зеленолистните зеленчуци.
  10. "Осветлете" живота си
  Светлината е естествен тонизатор на жизнеността и доброто настроение. Спомнете си как приятно се чувствате, затворили очи на плажа в летен ден. Слънчевите бани имат същия ефект и през зимата - достатъчно е да подлагате лицето си под слънчевите ласки за 15 минути на ден и ще се почувствате добре. Учените са установили, че хората, които страдат от по-сериозна зимна депресия, наистина се нуждаят от специална светлинна терапия - попитайте лекаря си при необходимост.
Източник: www.spisania.rozali.com


Кулинарни рецепти
Риба плакия
(Предложение на Светла Маринова от Добрич)
  Продукти: 2 средни скумрии, 4 домата (нарязани на филии), 2 моркова (нарязани на тънки кръгчета), 1 зелена чушка (нарязана на кръгчета), 1 червена чушка (нарязана на кръгчета),2 глави лук (нарязани на тънки кръгчета), 4 резенчета лимон, 100 мл бяло вино, 50 мл олио, 4 с.л. Нарязан магданоз, 4 с.л. Счукани орехи, сол и черен пипер на вкус.
  Начин на приготвяне: Рибата се почиства и се отделят филетата. Посоляват се и се поръсват с пипер. Подреждат се в тава.
  Върху рибата се подреждат на пластове доматите, морковите, чушките и лукът. Леко се посоляват. Всичко се залива със сгорещеното олио. Виното се налива в тавата. Слага се да се пече на 180 градуса за около 20 мин. Поръсва се с орехите и магданоза и се допича още 5 мин. Плакията се сервира студена.
* * *
Мусака с праз, булгур и кашкавал
(Предложение на Руска Иванова от Добрич)
  Продукти: 3 с.л. Олио, 2 стръка праз (нарязан на кръгчета), , 200 г домати (обелени и ситно нарязани), 1 с.л. Доматено пюре, 1 ч.ч. Едър булгур, 1 с.л. Масло, 2 с.л. Брашно, 400 мл прясно мляко, 3 яйца, 200 г настърган кашкавал, 1 връзка ситно нарязан магданоз, сол и черен пипер на вкус.
  Начин на приготвяне: Олиото се загрява. В него, за около 3-4 минути, се задушава празът, като  от време на време се разбърква. Прибавят се доматите и доматеното  пюре. Бърка се още 2-3 мин. Слага се измитият булгур, разбърква се и се залива с 2 чаши бульон или вода. Посолява се на вкус и се задушава 10 минути на умерен огън.
  През това време се приготвя сосът. Маслото се сгорещява и се слага брашното. Разбърква се около 1 минута. След това се налива млякото и отново се разбърква, докато се сгъсти. Подправя се със сол и черен пипер на вкус. Прибавят  се разбитите яйца и половината от настъргания кашкавал.
  Задушените зеленчуци се разбъркват с половината от соса и магданоза. Половината от получената смес се сипва в тавичка, поръсва се с останалия кашкавал. След това се слага другата  половина от сместа и се залива с останалия сос. Запича се, докато се зачерви леко. След  охлаждане се нарязва и се поднася.
* * *
Карфиол на фурна
(Предложение на Александър Александров от Шабла)
  Продукти: 1 глава карфиол (около 800 г), 200 мл прясно мляко, 150 г сирене, 100 г кашкавал, олио, сол, черен пипер и копър на вкус.
  Начин на приготвяне: Карфиолът се накъсва на розички и се слага във вряща вода за 7-10 минути. Отцежда се и се нарежда в предварително намазнена тава за печене (подходяща е йенска тава). Поръсва се с натрошеното сирене, олиото, прясното мляко, черния пипер  и солта. Пече се около 30 минути. Поръсва се с настъргания кашкавал и се допича за още 10 минути. Поднася се с пресен копър по желание.
* * *
Печена тиква
(Предложение на Калинка Ковачева от Добрич)
  Продукти: Тиква, 1/2 кафена чаша бадеми, 1/2 кафена чаша лешници, 1/2 кафена чаша стафиди, 1/2 кафена чаша сушени кайсии, 1/2 кафена чаша захар, 1/2 кафена чаша ром, 5 пръчки канела, 5 цветчета карамфил.
  Начин на приготвяне: Предварително почистваме и нарязваме тиквата, ядките, кайсиите.
  В тава нареждаме тиквата, рома, захарта, канелата и карамфила. Разбъркваме добре и печем за около 50 минути.
  След като тиквата е почти готова, се  добавят плодовете и ядките. Разбърква се добре с дървена лъжица.     Пече се още 15 минути.
* * *
Лесна зимна салата
(Предложение на Гинка Русева от Добрич)
  Продукти: 3 моркова, 1/2 глава цвекло, 1/4 глава целина, 2 с.л. Зехтин,  2 с.л. Слънчогледови семки, 2 с.л. Орехи, 2 с.л. Лимонов сок.
  Начин на приготвяне: Измиваме зеленчуците и ги обелваме. Настъргваме ги на едро ренде. Поръсваме с предварително начупените ядки. Овкусяваме със сол, лимонов сок и зехтин.

Свински пържоли на фурна
(Предложение на Златка Ганева от Добрич)
  Продукти: 1 кг пържоли, 2 с.л. Мед, 1 / 2 ч.ч. Бира, 20 г краве масло, черен пипер и сол на вкус.
  Начин на приготвяне: Пържолите се измиват добре и се посоляват със солта и черния пипер равномерно от двете страни. Медът и кравето масло се разтопяват и смесват. Пържолите се намазват добре с така получената смес и се нареждат в тава или глинен гювеч. Заливат се с бирата и половин чаша вода. Ако се ползва тава, добре е тя да се увие с фолио. Съдът се поставя в студена фурна. Пече се около 90 минути на 200 градуса. Десетина минути преди края, фолиото се маха, за да се запекат пържолите.
* * *
Меденки
(Предложение на Мария Паскалева от  Добрич)
  Продукти: 2 яйца, 1 ч.ч. Олио, 1 ч.ч. Пудра захар, 1 к.ч. Мед, 1 ч.л. Хлебна сода, 600 г брашно, 1 / 2  ч.л. Канела.
  Начин на приготвяне: Първо се разбиват яйцата и олиото. Най-добре е да се ползва миксер. Брашното се пресява и постепенно, заедно със содата, меда и канелата се прибавя към яйчената смес. Когато тестото се сгъсти, се доомесва извън купата с ръце. Получава се средно меко, лепкаво тесто. Обикновено е нужно около 500 г брашно. 
  Оформят се топчета с големина на маслина или се разточва кора, дебела около половин сантиметър. Може да се нареже и с форми.
  Меденките се пекат в предварително загрята фурна на около 180 градуса върху хартия за печене. Трябва да се внимава при печенето, защото лесно могат да прегорят.
  След като се извадят от фурната, може да се слепят с конфитюр, докато са все още топли. Може да се направи и глазура от шоколад.



Усмивки
Молитва според вашата зодия
  Вижте каква е молитвата на Вашата зодия:
  Овен
  "Боже, дари ме с търпение... И си го искам Веднага, Чуваш ли?!"
 * * *
  Телец
  "Боже, дай ми сили да променя живота си... Ама не веднага!"
* * * 
  Близнаци
  "Ей, Боже (или Богиньо)... Кой си всъщност? Какъв си? Какво си? Колко сте? - Изобщо не мога да си го представя..."
* * *
Рак
  "Отче наш, знам, че не бива толкова много да завися от теб... Но на кого друг да разчитам за важните неща в живота?"
 * * *
Лъв
  "Ей, тате, знам, че съм любимото ти хлапе и се гордееш с мен..."
* * * 
Дева
  "Боже, направи света едно по-добро място и не се издънвай като предния път."
* * *
Везни
  "Господи, знам, че е крайно време да взимам решения сам, но искам да знам: Какво мислиш ти по въпроса?"
* * * 
Скорпион
  "Боже, помогни ми да простя на враговете си, защото тези копеленца изобщо не заслужават!!!"
 * * *
Стрелец
  "О, всемогъщи, всезнаещи, всесилни, вечен Боже! Моля те за стомилионен път - помогни ми да не преувеличавам!"
* * * 
Козирог
  "Отче наш, мислех да се моля, но знам, че трябва сам да се справя с проблемите си, така че... Все пак благодаря!"
* * * 
Водолей
  "Господи, едни казват, че си мъж... Други, че си жена... А аз казвам, че всички имаме по нещо божествено! Така че, защо да ти се молим въобще?"
* * * 
Риби
  "Отче наш, ти, който си на Небето... Понеже животът е гаден и смятам да му друсна една стограмка, нека тежкото ми пиянство и махмурлукът след това бъдат в твоя чест... 
  Наздраве и амин!"


Занимателна страничка
Тест - познавате ли българската природа
  1. Кои са трите национални парка в България?
       А) Пирин, Стара планина, Рилски езера;
       Б) Централен Балкан, Рила, Пирин;
       В) Централен Балкан, Странджа, Рила;
       Г) Рила, Пирин, Витоша.
  2. Кой е последният изригнал вулкан на българска територия?
  А) Могила Оструша;
  Б) Брезнишката котловина;
  В) Джендем тепе;
  Г) Възвишението Кожух.
  3. Коя е най-дългата пещера в България?
  А) Бачо Киро;
  Б) Съева дупка;
  В) Духлата;
  Г) Орлова чука.
   4. Кое е най-старото дърво у нас?
       А) Гранитският дъб;
       Б) Байкушевата мура;
       В) Старият бряст;
       Г) Кръстатият дъб.
   5. Кое от следните не е скален феномен?
  А) Ритлите;
  Б) Лъвската глава;
  В) Чуклите;
  Г) Скоковете при Мъглиж.
   6. Кое от следните животни се среща в България, макар и рядко?
  А) Зелена анаконда;
  Б) Розово фламинго;
  В) Бяла мечка;
  Г) Черна пираня.
  7. Кое от следните езера не спада към Седемте рилски?
           А) Близнака;
           Б) Ухото;
           В) Трилистника;
           Г) Бъбрека.
  8. В кое селище е измерена най-ниската температура у нас?
  А) Кнежа;
  Б) Трън;
  В) Априлци;
  Г) Смолян.
   9. Кое българско селище има най-дългата плажна ивица в България?
  А) Шкорпиловци;
  Б) Слънчев бряг;
  В) Крапец;
  Г) Шабла.
   10. Кой от следните не е планински първенец?
  А) Голям Персенк;
  Б) Гоцев връх;
  В) Вишеград;
  Г) Голяма Махиада.
Източник: www.bulgarianhistory.org





За играта "Познай цитата"
  Уважаеми читатели,
  Публикуваният цитат към играта "Познай цитата" в брой 12 на списание "Звук и светлина" е от произведението "Дядо Мраз и внуците му" на Елин Пелин. Отговорилите правилно са: Иванка Христова от Левски, Димка Дамянова от Пловдив и Димитър Станев от Велико Търново.
Благодарим на всички взели участие!


Съобщения
Игра "Кой съм аз?"
  Уважаеми читатели,
  Редакцията на списание "Звук и светлина" реши да Ви отправи поредното предизвикателство. Предлагаме на Вашето внимание играта "Кой съм аз?". Тя е посветена на някои от най-значимите личности от българската история. Във всеки брой за 2020 г. Ще бъде публикувана кратка информация с най-важните събития от живота на дадена личност, както и обяснение с какво тя е повлияла върху живота на съвременниците си и какъв отпечатък е оставила в историята, за да може да бъде определена като значима за народа ни и днес. А Вашата задача е да познаете за коя личност се отнася публикуваната информация. С нетърпение очакваме Вашите отговори! Тези от Вас, които успеят да познаят всички 12 личности, ще бъдат поканени да участват в специално организирана викторина "Кой съм аз?".
   Желаем Ви успех!
  А ето го и текста за настоящия брой:
  Родих се през 1856 г. В Панагюрище, в семейството на поп Георги. Бях 20-годишна учителка, когато Георги Бенковски ми възложи много важна задача, която ме превърна в символ на Априлското въстание. След обявяването на въстанието в града и освещаването на главното знаме, беше организирано шествие, на което Георги Бенковски бе приветстван като бъдещия княз на свободна България, а аз яздех кон редом с него и носех знамето.
  Въстанието обаче беше потушено. Турците ме заловиха, измъчваха и отведоха в Пловдив, за да ме съдят. По настояване на руския и европейския консули бях освободена. Заминах за Москва, където написах и публикувах "Автобиография" - първата книга за Априлското въстание. Там също учих медицина и станах първата дипломирана българска акушерка.
  След Освобождението на България се върнах, омъжих се и имах петима синове.
  Познахте ли ме?
* * * * *
Новогодишен  поздрав от Редакцията
  Скъпи читатели,
  Редакцията на списание "Звук и светлина“
 Ви честити Новата 2020 Година. 
  Нека тя бъде здрава, благодатна и щастлива за  всички Вас!

* * * * * 

Цитат на броя:

	„Няма власт над оная глава, която е готова да се отдели от плещите си в името на свободата и за благото на цялото човечество."
Христо Ботев




Историята помни
Орденът на асасините.
Тайният кръстоносен поход
/с продължение/
   Когато Алтаир пристигна в Йерусалим, вече бе друг човек. Не че би направил грешката да реши, че мисията му е приключила - тази грешка щеше да направи старият Алтаир. Не, сега вече знаеше, че това е просто началото. Изглежда и Малик беше усетил същото. Имаше някаква промяна във водача на клона, когато Алтаир влезе. Между двамата мъже се долавяше ново уважение и разбирателство.
  - Покой и мир, Алтаир - поздрави той.
  - Покой и мир и за теб, братко - отвърна Алтаир и между тях настъпи кратко мълчание.
  - Изглежда съдбата поема по необикновени пътища...
  Алтаир кимна.
  - Значи е истина? Робер дьо Сабле е в Йерусалим.
  - Лично аз видях рицарите. - Малик вдигна здравата си ръка към чукана. Припомни си случилото се, щом споменаха тамплиера.
  - Този човек сее единствено нещастия. Щом е тук, значи е замислил нещо лошо. Няма да му дам шанс да го стори - обеща Алтаир.
  - Не позволявай на отмъстителността да помрачи мислите ти, братко. И двамата знаем, че нищо добро няма да излезе от тази работа.
  Алтаир се усмихна.
  - Не съм забравил. Няма от какво да се страхуваш. Не търся отмъщение, а знания.
  Навремето би казал подобни думи наизуст, тъй като знаеше, че околните очакват от него да говори подобни неща. Сега обаче наистина вярваше в думите си.
  Малик разбра смисъла на думите му.
  - Ти наистина си променен, не си като онзи, когото познавах доскоро - призна.
  Алтаир кимна.
  - Работата ме научи на много. Разкри различни тайни. Все още обаче има елементи, които ми убягват.
  - Как така?
  - Всички мъже, които дарих с вечен покой, са работили заедно, обединени от този човек. Робер има определени намерения за земите ни. Единствено това знам със сигурност. Въпросът е как и защо. Кога и къде? Тези неща не са ми ясни.
  - Кръстоносци и сарацини да работят заедно? - удиви се Малик.
  - Нищо подобно, има друго. Тамплиери.
  - Тамплиерите са част от армията на кръстоносците - отвърна Малик, въпреки че въпросът беше изписан на лицето му: как бе възможно да са от хората на крал Ричард, ако бяха в Йерусалим? Как бе възможно да обикалят градските улици?
  - Може би искат да накарат крал Ричард да повярва в тази работа - отвърна Алтаир. - Не. Те са верни единствено на Робер дьо Сабле и на откачената идея, че ще спрат войната.
  - Говориш странни неща.
  - Нямаш представа за истината, Малик...
  - Разкажи ми тогава.
  Алтаир започна да му разказва онова, което беше научил досега.
  - Робер и неговите тамплиери обикалят из града. Дошли са да засвидетелстват уважението си към Махд Адин. Ще присъстват на погребението му. Което означава, че и аз ще бъда там.
  - Защо му е на тамплиера да ходи на погребението?
  - Все още не съм разгадал истинските им намерения, въпреки че с течение на времето ще получа признание от някого. Гражданите са разделени. Мнозина искат да си върнат живота. Други пък настояват, че са дошли за преговори, за да постигнат мир.
  Спомни си оратора, когото разпита, който беше категоричен, че господарят му държи да сложи край на войната. Дьо Сабле, християнин, отиваше на погребението на Махд Адин, мюсюлманин. Не беше ли това доказателство, че тамплиерите искат да обединят Светите земи? Гражданите се възмущаваха от мисълта, че тамплиерите са нахлули в Йерусалим. Окупацията на кръстоносците все още бе твърде болезнен спомен. Не бе изненадващо, че се чуваше за сблъсъци между кръстоносци и сарацини. Ораторите не успяваха да убедят хората в града, че християните са дошли в името на мира.
  - Мир? - рече Малик.
  - Нали ти казах. И останалите, които убих, ми казаха същото.
  - Което означава, че са наши съюзници. Въпреки това ги избиваме.
  - Не допускай тази грешка. Ние по нищо не приличаме на тези хора. Макар целта им да изглежда благородна, начините, по които я постигат, не са. Поне... поне така ми каза Ал Муалим.
  Той се опита да потисне малкото червейче на съмнението.
  - Какъв ти е планът?
  - Ще отида на погребението и ще се изправя пред Робер.
  - Колкото по-скоро, толкова по-добре - съгласи се Малик и му подаде перото. - Дано щастливата съдба докосне меча ти, братко.
  Алтаир взе маркера. Преглътна с усилие.
  - Малик... Преди да тръгна, трябва да ти кажа нещо.
  - Слушам те.
  - Проявих се като глупак.
  Малик се изсмя сухо.
  - Естествено. Няма да споря с теб, но защо го казваш? Какво имаш предвид?
  - През всичкото това време... така и не ти се извиних. Бях прекалено горд. Ти изгуби ръката си заради мен. Изгуби Кадар. Имаш пълното право да ми се сърдиш.
  - Не приемам извинението ти.
  - Разбирам.
  - Нищо подобно. Не разбираш. Не приемам извинението ти, защото ти не си същият човек, който влезе с мен в Соломоновия храм, така че няма защо да се извиняваш.
  - Малик...
  - Може би, ако не ти завиждах толкова много, нямаше да бъда толкова небрежен. Аз нося не по-малко вина от теб.
  - Не говори така.
  - Ние сме едно. Делим както славата от битките, така и болката от пораженията. По този начин се сближаваме, ставаме по-силни.
  - Благодаря ти, братко.
  И така, Алтаир се озова на церемонията на малкото, скромно гробище, пълно с тамплиери и граждани, скупчили се около гроба на Махд Адин, доскоро регент на града.
  Тялото трябваше да бъде изкъпано, увито в чисто платно и пренесено с цяла процесия, а след това положено на дясната страна, дупката запълнена и всички присъстващи трябваше да хвърлят по шепа пръст в гроба. Когато Алтаир влезе, един имам тъкмо се приближаваше, за да започне погребалната молитва, затова цареше тишина. Повечето бяха стиснали ръце пред себе си, навели глави в знак на уважение към мъртвия, така че на Алтаир му беше лесно да се промъкне през тълпата, за да намери подходящо място за наблюдение. Трябваше да открие къде точно се намира последната му мишена. Нали Робер дьо Сабле бе виновникът за пътя, по който пое Алтаир, и неговата смърт щеше да бъде отмъщението за причинените страдания и преживения позор.
  Докато минаваше между редиците опечалени, Алтаир осъзна, че за пръв път идва на погребението на някоя от мишените си, огледа се, за да види дали са дошли хора от семейството, и се запита как той, убиецът, ще се почувства, когато стане свидетел на мъката им. Ако Махд Адин имаше близки роднини, те или не бяха дошли, или прикриваха мъката си. Край гроба беше застанал единствено имамът и...
  Група тамплиери.
  Бяха се изправили до богато украсена чешма. Водата бликаше от високата варовикова стена. Тримата бяха в пълно снаряжение, с шлемове, дори онзи, който беше застанал пред другите двама, беше с вдигната качулка, характерна за Велик магистър на тамплиерите.
  Само че... Алтаир присви очи и погледна Дьо Сабле. Рицарят беше различен от спомените му. Да не би паметта му да го подвеждаше? Да не би да помнеше Робер дьо Сабле като огромен мъж, защото го беше победил? Този тук определено не притежаваше величествената осанка, която добре помнеше. А и къде бяха останалите от хората му?
  Имамът заговори на опечалените:
  - Събрали сме се да засвидетелстваме скръбта си за кончината на нашия любим Махд Адин, отнет толкова скоро от този свят. Знам, че скърбите за смъртта му. Не бива. Както сме напуснали утробата, така трябва един ден да напуснем и този свят. Това е естественият ход на нещата - също като изгрева и залеза на слънцето. Използвайте този момент, за да си припомните живота му и да благодарите за добрините, които той е сторил. Знайте, че един ден ще се съберете с него в рая.
  Алтаир едва сдържаше отвращението си. Обичаният от всички Махд Адин значи! Нима ставаше въпрос за същия обичан от всички Махд Адин, който беше предател за сарацините, който се беше опитвал да подкопае доверието в тях, като екзекутираше граждани на Йерусалим? За този обичан от всички Махд Адин ли ставаше въпрос? Нищо чудно, че бяха дошли толкова малко хора, че никой не скърбеше. Беше точно толкова обичан, колкото и прокажен.
  Имамът започна молитва:
  - О, господи, благослови Мохамед и семейството му, спътниците му, о, благородни и величав. О, господи, по-велик от всички, мир на пророците, изпрати благословия от бога на вселената.
  Алтаир премести поглед от него към Дьо Сабле и стража му. Слънцето го заслепи и той вдигна поглед към стената зад тримата рицари. Движение ли беше забелязал? Може би. Сигурно имаше още тамплиери за подкрепление.
  Погледна отново тримата рицари - Робер дьо Сабле, който бе застанал така, сякаш искаше всички да го огледат добре, удобна мишена. Изглеждаше дребен. А пък плащът изглеждаше твърде дълъг.
  Не. Алтаир реши да отложи убийството, защото не можеше да пренебрегне инстинкта, който му нашепваше, че нещо не е наред. Започна да се отдръпва тъкмо когато гласът на имама се промени.
  - Както знаете, този човек беше убит от асасин. Опитахме се да го проследим, но се оказа трудно. Тези същества се крият в сенките и бягат от всеки, който би се изправил честно и почтено пред тях.
  Алтаир застина на място. Разбра, че капанът ще щракне всеки момент. Опита се да се промуши през тълпата по-бързо.
  - Днес не е така - чу той гласа на имама, - защото изглежда, че един от тях е сред нас. Подиграва ни се с присъствието си и трябва да си плати.
  Неочаквано тълпата около Алтаир се разтвори и образува кръг около него. Той се завъртя и видя гроба, който имамът сочеше - мястото, на което беше застанал той. Дьо Сабле и двамата стражи се втурнаха напред. Тълпата около него му се стори озверяла, хората запристъпваха напред, настръхнали, а на него не му оставаше път за бягство.
  - Дръжте го. Изправете го пред съда господен - провикна се имамът.
  Алтаир изтегли меча си с едно движение и освободи камата. Веднага си припомни думите на Учителя. Избери един.
  Нямаше нужда. Опечалените може и да бяха смели, а Махд Адин обичан от всички, но никой не беше готов да пролива кръв, за да отмъсти за него. Тълпата, обзета от паника, се пръсна, опечалените се препъваха в робите си, докато бягаха, а Алтаир използва неочакваното объркване, за да хукне настрани и да разблъска тамплиерите. На първия му остана време колкото да забележи, че човек от тълпата не бяга, ами приближава към него и в този момент мечът на Алтаир прониза ризницата и хлътна в корема му, а мъжът се свлече на земята.
  Алтаир забеляза, че врата в стената се отваря и от нея се изсипаха още тамплиери. Бяха поне петима. В същия миг отгоре се посипаха стрели, един рицар се изметна настрани и падна, от врата му щръкна стрела. Алтаир премести поглед към укрепленията на стената, където се бяха настанили лъконосците на тамплиерите. Този път очевидно имаше късмет, но едва ли можеше да разчита на същото следващия път.
  Вторият от стражите се втурна напред и асасинът вдигна меча, преряза гърлото му и той рухна сред кървав фонтан. Обърна се към Дьо Сабле, който извади тежкия си меч и замахна с такава сила, че Алтаир политна назад и едва успя да отбие удара на противника си. Неочаквано се появиха подкрепленията и след миг той отбиваше ударите на още трима тамплиери, всички до един с шлемове, и откри, че е стъпил върху последния дом на Махд Адин. Нямаше време, за да се наслади на момента, защото отгоре се посипаха нови стрели и за негова радост втори рицар падна с писък. Останалите тамплиери се разпиляха, по-уплашени от своите лъконосци, отколкото от Алтаир. В този момент Дьо Сабле се разкрещя на стрелците да престанат да обстрелват своите хора.
  Алтаир остана поразен. Едва не изпусна меча. Гласът, който чу, не беше с характерния френски акцент на Робер дьо Сабле, а глас на жена. На англичанка.
  За частица от секундата остана объркан от удивление и възхищение. Въпросната... жена, изпратена на мястото на Дьо Сабле, се биеше със същата смелост като мъж и въртеше тежкия меч умело като всеки рицар, с когото Алтаир се беше сблъсквал. Коя ли беше? Може би помощничка на Дьо Сабле? Може би негова любовница? Като се придържаше близо до стената, повали още един рицар. Оставаше само един. Само един и помощничката на Дьо Сабле. Последният тамплиер не беше толкова интересен за двубой, колкото жената, затова умря бързо, нанизан на меча на Алтаир.
  Сега оставаше единствено тя и двамата започнаха да разменят удари, докато най-сетне Алтаир успя да я надвие, заби меча в рамото й, подложи крак и тя падна тежко на земята. Той хукна настрани, за да се прикрие, и я повлече със себе си, така че и двамата бяха извън обсега на стрелците. След това се надвеси над нея. Тя все още беше с шлема и гърдите й се вдигаха тежко. По врата и рамото й се стичаше кръв, но беше жива, помисли си Алтаир - и щеше да остане, ако той решеше да пощади живота й.
  - Искам да видя очите ти, преди да умреш - рече й.
  Свали шлема и остана поразен, когато се изправи пред истината.
  - Изглежда очакваше друг - рече тя с тънка усмивка. Косата й беше скрита под шапка от метална плетка, но Алтаир остана поразен от очите й. В тях имаше решителност и още нещо. Имаше мекота и нежност. Запита се дали очевидните й бойни умения не крият истинската й природа.
  Но защо - каквито и бойни умения да притежаваше тя - Дьо Сабле беше решил да изпрати тази жена на свое място? Какви специални умения притежаваше? Той притисна острието към врата й.
  - Що за магия е това? - попита предпазливо.
  - Знаехме, че идваш - рече тя, все още усмихната. - Робер искаше да е сигурен, че разполага с време, за да се махне.
  - Значи бяга?
  - Не можем да отречем успеха ти. Ти провали плановете ни. Първо съкровището - след това хората ни. Контролът над Светите земи ни се изплъзна... Само че той видя възможност да си върне откраднатото и да обърне победите ти в своя полза.
  - Съкровището е все още в ръцете на Ал Муалим, а веднъж вече разгромихме армията ви - отвърна Алтаир. - Плановете на Робер, независимо какви са, ще се провалят отново.
  - Да - отвърна тя, - но сега вече ще се сблъскаш не само с тамплиерите.
  Алтаир настръхна:
  - Говори смислено!
  - Робер замина за Арсуф в името на каузата - сарацини и кръстоносци да се обединят срещу асасините.
  - Това никога няма да стане. Нямат причина да го направят.
  Усмивката й стана по-широка.
  - Доскоро може и да беше точно така, но сега ти им даде основателна причина. Всъщност причините са девет. Труповете, които остави, са жертви и от двете страни. Ти превърна асасините в общ враг и подсигури унищожението на целия Орден. Браво.
  - Не са девет, а осем.
  - Как така?
  Отдръпна меча от гърлото й.
  - Ти не беше набелязана за моя мишена. Няма да отнема живота ти. - Той се изправи. - Свободна си. Върви. Само не ме следвай.
  - Не се налага - отвърна тя, скочи на крака и притисна с ръка раната на рамото си. - Вече закъсня...
  - Ще видим.
  Хвърли последен поглед към бойниците, където лъконосците бързаха да заемат нови позиции. Алтаир хукна и остави гробището празно, освен труповете, стари и нови, както и необикновената, дръзка и омагьосваща жена.
  - Беше капан - възкликна той пред Малик малко по-късно. Мислите му препускаха.
  - Чух, че на погребението е настанал истински хаос... Какво стана?
  - Робер дьо Сабле го нямаше. Беше изпратил друг. Очаквал ме е...
  - Трябва да се върнеш при Ал Муалим - нареди строго Малик.
  "Да - помисли си Алтаир, - трябва." Отново се появи настойчивото чувство, което му подсказваше, че има още тайни за разгадаване. Защо му се струваше, че този път отговорът е свързан с Учителя?
  - Няма време. Тя ми каза къде е той. Разбрах какво планира. Ако се върна в Масиаф, той може и да успее... След това... Страхувам се, че ни грози разгром.
  - Избихме повечето от хората му. Той няма да успее да организира истинско нападение. Чакай - спря го Малик. - Тя ли каза?
  - Да. Беше изпратил жена. Необичаен ход, знам. Но по този въпрос ще говорим някой друг път. Засега трябва да се съсредоточим над Робер. Може и да сме го обезкръвили, но той е умен. Заминал е да обсъди каузата си с Ричард и Салах Ал'дин. Целта му е да ги обедини срещу общия враг... Срещу нас.
  - Грешиш. В тази работа няма никакъв смисъл. Те никога не биха...
  - Напротив. И ние ще бъдем виновни за съюза им. Хората, които убих - мъже и от двете страни на конфликта... са важни и за двамата лидери... планът на Робер може и да е амбициозен, но е напълно смислен. И има реална възможност да се получи.
  - Братко, нещата се промениха. На всяка цена се върни в Масиаф. Не можем да действаме без разрешението на Учителя. Така само ще компрометираме Братството. Мислех... Мислех, че вече си научил този урок.
  - Престани да се криеш зад думите, Малик. Използваш кредото и заветите като щит. Той крие много от нас. Крие важни неща. Нали ти ми каза, че не знаем нищо, че можем единствено да подозираме и предполагаме. Тамплиерите задълбочават действията си. Когато приключа с Робер, ще се върна незабавно в Масиаф, за да получа отговорите. Ти обаче можеш да заминеш още сега.
  - Не мога да замина от града.
  - Тогава пообиколи сред хората. Потърси онези, които са служили при мъжете, които избих. Научи каквото можеш. Ти си проницателен, може да забележиш нещо, което на мен е убягнало.
  - Не знам... трябва да помисля.
  - Както прецениш, приятелю. Аз обаче заминавам за Арсуф. Всеки миг закъснение дава на врага преднина.
  Ето че за пореден път обръщаше гръб на кредото и може би неволно обричаше Ордена на опасност.
  - Внимавай, братко.
  - Ще внимавам много. Обещавам.
* * *
  Армиите на Салах Ал'дин и Ричард Лъвското сърце се срещнаха край Арсуф и докато пътуваше натам, Алтаир научи - от клюките в ковачници и край чешми - че след няколко сблъсъка битката била започнала същата сутрин, когато турците на Салах Ал'дин предприели атака срещу кръстоносците.
  Докато яздеше към бойното поле, се разминаваше с уплашени хорица, които бягаха и търсеха спасение от кланетата. На хоризонта се виеха валма дим. Когато наближи, започна да различава воините. Бяха на групи, приличаха на огромни, тъмни сенки в далечината. Видя дълга колона от хиляди мъже на коне, които нападаха врага, но се оказаха твърде далече и така и не успя да разбере дали нападат сарацините или кръстоносците. Когато се придвижи напред, различи дървените бойни машини - поне една от ТЯХ гореше. Пред погледа му бяха и високите дървени кръстове на християните, огромни кръстове, качени на платформи с колела, които пехотинците тласкаха напред, знамената на сарацините и кръстоносците. Небето тъмнееше от стрелите, пуснати от лъконосците и от двете страни. Забеляза рицари на коне, стиснали пики, групи конници сарацини, които се врязваха в редиците на рицарите.
  Чу чаткането на копита в долината, неспирния тътен от сарацинските цимбали, барабани, гонгове и тромпети. Чу и шума на битката: какофонията от викове на живите, писъците на умиращите, звънтенето на стомана, жалното цвилене на ранени коне. Натъкваше се на животни, останали без ездачи, и на трупове - както на сарацини, така и на кръстоносци - проснати в прахта или подпрени на дървета.
  Дръпна юздите на коня си - тъкмо навреме, защото от дърветата пред него неочаквано наизскачаха стрелци. Скочи от коня и се претърколи настрани, за да се скрие зад преобърната каруца. Бяха поне сто човека. Притечаха към дърветата от другата страна. Движеха се бързо, приведени ниско. Движеха се като войници, които са проникнали на територията на врага.
  Алтаир се изправи и също хукна към дърветата, за да последва лъконосците от безопасно разстояние. Следва ги в продължение на няколко километра, а типичните за битката звуци, вибрациите, ставаха все по-осезаеми, докато не стигнаха до един хребет. Намираха се над мястото на битката, която вилнееше под тях, и в първия момент мащабът й спря дъха му. Навсякъде - докъдето стигаше погледът - бяха пръснати мъже, трупове, машини и коне.
  Също както по време на обсадата на Акра той се беше озовал по средата на ожесточен конфликт, в който нито една от двете страни не беше негова. Имаше обаче Ордена. Имаше мисия, която да изпълни, за да спре звяра, който неволно бе освободил.
  Навсякъде около него по хребета се виждаха трупове, сякаш доскоро тук се беше водила битка. Така беше: който владееше хребета, имаше преимуществото на височината, следователно за мястото предстоеше да се води нова битка. Така и стана. Тъкмо се качиха, когато сарацините бяха пресрещнати от пехотата на кръстоносците и лъконосци и двете страни наддадоха кръвожаден рев. Хората на Салах Ал'дин разчитаха на изненадата, затова взеха надмощие и първата вълна на атаката им остави много убити кръстоносци, а някои паднаха от хребета право в разгара на битката долу. Алтаир коленичи и остана да наблюдава как кръстоносците се прегрупират и битката се разгаря.
  Мина по хребета, като избираше най-закътаните и безопасни места и излезе зад позициите на кръстоносците, където се намираше Ричард Лъвското сърце. Единствената му надежда беше да стигне до него, ако искаше да спре Робер дьо Сабле. Доближи се до битката и се придвижи наляво, като остави достатъчно място между себе си и воините. Натъкна се на кръстоносец, коленичил в храсталака, който наблюдаваше битката и хленчеше. Остави го и затича напред.
  Неочаквано се чу вик и двама кръстоносци се изпречиха на пътя му, вдигнали тежките си двуостри мечове. Той спря, кръстоса ръце и посегна към раменете, за да извади меча с едната, а на другата освободи скритата кама. Единият разузнавач падна и той се нахвърли върху другия и едва след като го повали, разбра, че не бяха разузнавачи. Бяха стражи.
  Озърна се към битката и забеляза, че се намира на стръмния склон на хълм. На известно разстояние видя знамето на Ричард Лъвското сърце и му се стори, че мярна самия крал, възседнал прекрасен жребец, огненочервената му брада и коса искряха на следобедното слънце. Заприиждаха пехотинци от ариергарда и той беше заобиколен от рицари - броните им дрънчаха, бяха вдигнали мечове, очите под шлемовете им искряха от вълнение.
  Задачата им беше да защитават краля си. Задачата на Алтаир пък беше да се добере до него. Битката вилня дълго. Той се местеше и криеше непрекъснато, понякога си проправяше път, окървавеният му меч проблясваше, понякога успяваше да се приближи достатъчно близо, че да види Ричард. Кралят беше в едно сечище. Беше слязъл от коня, оглеждаше се предпазливо, ослушваше се, а стражите му бяха образували кръг около него, за да смалят мишената.
  Алтаир така и не беше спрял да се бие, въртеше меча, в краката му падаха воини, плащът му беше изпръскан с кръвта на кръстоносци. Видя как пълководците на краля вадят мечовете, а очите им блестят застрашително под шлемовете. Лъконосците заеха прикритие зад близките скали с надеждата да открият високо място, откъдето да забележат натрапника.
  - Чакай малко - провикна се Алтаир. Крал Ричард беше на няколко крачки и той го погледна в очите, въпреки че воините му напредваха. - Думи нося, не стомана.
  Кралят беше в пурпурночервено, на гърдите му беше извезан лъв. Беше единственият, който не беше обзет от страх или паника. Стоеше съвършено спокоен в центъра на битката. Вдигна ръка и мъжете му спряха, а битката замря мигновено. Алтаир остана облекчен, когато видя как нападателите му отстъпват няколко крачки и около него най-сетне остана свободно място. Той отпусна ръката с меча. Пое си дъх, раменете му се вдигаха и отпускаха тежко, знаеше, че всички погледи са вперени в него. Мечовете на воините бяха насочени в корема му, стрелите на всички лъконосци бяха готови да полетят към него. Беше достатъчно Ричард да изрече една дума и той щеше да е мъртъв.
  Вместо това Ричард заговори:
  - Значи идваш, за да искаш условия за примирие. Крайно време беше.
  - Не, не си ме разбрал - отвърна Алтаир. - Изпраща ме Ал Муалим, не Сал ах Ал'дин.
  Кралят помръкна.
  - Асасин значи? Какво означава това? Говори бързо. - Мъжете пристъпиха напред. Стрелците изпънаха рамене.
  - Сред хората ти има предател - рече Алтаир.
  - И той те е наел да ме убиеш, така ли? - провикна се кралят. - Да не би да си дошъл да злорадстваш, преди да нанесеш фаталния удар? Няма да се дам толкова лесно.
  - Не съм дошъл да убия теб, а него.
  - Говори, тогава и аз ще преценя дали казваш истината - нареди крал Ричард и даде знак на Алтаир да се приближи.
  - Кой е предателят?
  - Робер дьо Сабле.
  Кралят изви изненадано вежди.
  - Моят пълководец?
  - Той замисля предателство - потвърди спокойно Алтаир. Опитваше се да подбере думите си внимателно, от страх да не бъде разбран погрешно. Трябваше да накара краля да му повярва.
  - Той говори друго - рече Ричард. - Иска да отмъсти на хората ти за хаоса, който сте сътворили в Акра. Склонен съм да го подкрепя. Някои от най-добрите ми хора бяха избити от твоитебратя.
  Значи Робер дьо Сабле вече бе говорил с краля. Алтаир си пое дълбоко дъх. Онова, което се канеше да каже, можеше да доведе до смъртта му.
  - Аз бях този, който ги изби. Имах основателна причина.
   Ричард се ядоса, но Алтаир продължи да обяснява:
   - Изслушай ме. Уилям дьо Монферат. Той искаше да използва войниците си, за да завземе Акра насила. Гарние дьо Наплуз. Той искаше да използва уменията си, за да контролира всички, които си позволят да му се противопоставят. Намерението му беше да блокира пристанищата, като по този начин попречи на кралството ти да изпраща помощ. Тези хора те предадоха и получаваха заповедите си от Робер дьо Сабле.
  - Да не би да очакваш да повярвам на тези лъжи?
  - Познаваш тези мъже по-добре от мен. Наистина ли си изненадан, че са ти мислели злото?
  Ричард изглежда се замисли за момент, след това се обърна към един от хората си - рицар с шлем, който скриваше цялото му лице.
  - Истина ли е? - попита.
  Рицарят свали шлема и този път Алтаир се озова пред Робер дьо Сабле. Алтаир го погледна с нескрито отвращение, когато си припомни престъпленията му. Същият този мъж беше изпратил жена на свое място.
  В продължение на няколко секунди двамата останаха впили очи един в друг. Виждаха се за пръв път след битката под Храмовия хълм. Все още задъханият Алтаир сви юмрук. Дьо Сабле се подсмихна, изви устни и се обърна към Ричард.
  - Кралю мой... - започна възмутено, - пред нас стои асасин. Тези същества са умели манипулатори. Разбира се, че не е истина.
  - Аз нямам причина да лъжа - сопна се Алтаир.
  - Напротив, имаш - изсмя се Дьо Сабле. - Страхуваш се какво ще се случи с жалката ти крепост. Ще успее ли да издържи на обединените сили на сарацини и кръстоносци? - Той се ухили, сякаш си представяше как Масиаф пада в ръцете му.
  - Аз се тревожа за хората в Светите земи - възрази Алтаир. - Ако трябва да се пожертвам, за да има мир, така да бъде.
  Ричард ги наблюдаваше съсредоточено.
  - Много необичайно. Всеки един от вас обвинява другия...
  - Сега не е времето за това - рече Дьо Сабле. - Трябва да се срещна със Саладин и да си осигуря помощта му. Колкото повече отлагаме, толкова по-трудно ще бъде. - Той понечи да тръгне, очевидно решил, че разговорът е приключен.
  - Чакай, Робер - спря го Ричард. Плъзна поглед от него към Алтаир и после обратно.
  Дьо Сабле изсумтя разочаровано и се сопна:
  - Защо? Какви са намеренията ти? Не е възможно да вярваш на него. - Той посочи Алтаир, който забеляза, че кралят храни известни съмнения. Може би дори беше склонен да повярва на думите на един асасин вместо на тамплиер. Затаи дъх.
  - Трудно решение - призна кралят, - което няма да мога да взема сам. Ще го оставя в ръцете на по-мъдри от мен.
  - Благодаря.
  - Не, Робер, няма да си ти.
  - Кой тогава?
  - Господ. - Той се усмихна, сякаш доволен, че е взел правилното решение. - Въпросът ще бъде решен в двубой. Господ ще вземе страната на онзи, чиято кауза е истинска.
  Алтаир наблюдаваше внимателно Робер. Забеляза изражението на тамплиера. Дьо Сабле сигурно си спомняше последния път, когато се срещнаха, и лекотата, с която премахна Алтаир от пътя си.
  Алтаир помнеше добре тази среща. Казваше си, че сега вече е различен воин, че последния път е бил осакатен от собствената си арогантност и затова противникът го беше сразил, без да му мигне окото. Същевременно се опитваше да потисне спомена за колосалната сила на рицаря, който го беше сграбчил и запокитил с неподозирана лекота, също като чувал с жито.
  Дьо Сабле очевидно помнеше същото, защото се обърна към крал Ричард и кимна в знак на съгласие.
  - Щом така искаш.
  - Така искам.
  - Така да бъде. Готов ли си, асасин?
  Кралят и помощниците му се отдръпнаха настрани, докато останалите стражи и бойци образуваха кръг около Алтаир и широко усмихнатия Дьо Сабле. За разлика от Алтаир той не беше уморен от досегашната битка. Носеше броня, докато Алтаир имаше само плаща си. Не изпитваше болка от раните и натъртванията, получени в сечището. Той също знаеше тези неща. Докато нахлузваше ръкавиците от плетен метал, един от мъжете пристъпи напред, за да му помогне да си сложи шлема. Знаеше отлично, че има предимство във всяко едно отношение.
  - И така - заговори подигравателно той, - срещаме се отново. Да се надяваме този път да си по-добър противник.
  - Не съм същият човек, с когото се сблъска в храма - отвърна Алтаир и вдигна меча. Тътенът от битката край Арсуф сега вече му се струваше далечен. Светът му се беше свил до кръга, който войниците бяха описали около двамата съперници. Бяха само той и Дьо Сабле.
  - На мен ми се струваш съвсем същият - рече рицарят. Вдигна меча, за да поздрави Алтаир. Асасинът стори същото. Никой не направи първата крачка. Робер дьо Сабле отпусна тежестта на задния си крак. Очевидно очакваше Алтаир да нападне пръв.
  Асасинът обаче спечели първата изненада в двубоя, като остана напълно неподвижен и зачака нападението на тамплиера.
  - Видът лъже - рече той.
  - Така си е - потвърди Дьо Сабле с хитра усмивка и в следващата секунда нанесе първия си удар, като вложи в него всички сили.
  Асасинът парира. Тамплиерът едва не изби меча от ръката му, но той съобрази да отскочи настрани и да потърси слабо място в защитата на рицаря. Двуострият меч на тамплиера беше поне три пъти по-тежък от неговия и макар рицарите да се славеха с умението си да въртят меча и с мечешката си сила, те неминуемо бяха по-бавни. Дьо Сабле можеше да бъде смъртоносен противник, когато атакуваше, но за бързина и дума не можеше да става.
  Това беше слабото място, над което Алтаир да се съсредоточи. Предишния път грешката му беше, че му позволи да използва преимуществата си. Сега нямаше да му предостави подобна възможност.
  Все още преизпълнен със самоувереност, Дьо Сабле напредна.
  - Скоро всичко това ще приключи и Масиаф ще падне - избъбри той. Беше толкова близо с тежкия меч, че Алтаир го чу как профуча покрай ухото му.
  - Братята ми са по-силни, отколкото си мислиш - отвърна той.
  Стоманените остриета звъннаха отново.
  - Много скоро ще разберем дали е така - ухили се тамплиерът.
  Алтаир затанцува. Защитаваше се, парираше ударите на противника, отскачаше настрани, нанасяше порезни рани, съсипваше плетената броня, нанесе няколко зашеметяващи удара по шлема на рицаря. Най-сетне Дьо Сабле се отдръпна, за да си поеме дъх, вероятно разбрал, че няма да успее да убие Алтаир толкова лесно, колкото си въобразяваше.
  - Виж ти - подхвърли той. - Значи хлапето се е научило да върти меча.
  - Упражнявах се много. Твоите хора се погрижиха да не стоя бездеен.
  - Те се жертваха за велика кауза.
  - Както ще стане и с теб.
  Дьо Сабле се спусна напред, замахна с меча си и едва не изби оръжието на Алтаир от ръката му. Асасинът се наведе, изви се пъргаво и нанесе удар с ефеса, а рицарят политна назад и изгуби равновесие. Той остана без дъх и единствено благодарение на кръга воини не падна в прахта. Те му помогнаха да се изправи и рицарят настръхна от яд. Дишаше тежко, на пресекулки.
  - Времето за игри изтече! - изрева, сякаш като говореше на висок глас, думите щяха да се превърнат в истина. Скочи напред, но смъртоносната грация вече я нямаше. Единственото смъртоносно у него вече беше сляпата надежда.
  - При това отдавна - потвърди Алтаир. Обзе го неподозирано спокойствие, защото бе убеден, че е истински, съвършен асасин. Щеше да победи Робер дьо Сабле както с ум, така и със сила и умения. Когато рицарят нападна отново, този път доста по-неубедително, Алтаир отби атаката с лекота.
  - Нямам представа откъде идва силата ти... - рече задъхано Дьо Сабле. - Това е някакъв номер. Не, трябва да е наркотик.
  - Всичко е точно както каза кралят ти. Накрая правдата винаги печели.
  - Каузата ми е правдива! - изкрещя Дьо Сабле и изпъшка тежко, докато замахваше с меча, почти болезнено бавно. Алтаир забеляза лицата на хората му. Те тръпнеха в очакване да нанесе фаталния удар.
  Оправда очакванията им. Насочи меча право в средата на червения кръст на Дьо Сабле, раздра плетената ризница и прониза гърдите му.
 Оливър Боудън
 




