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Приоритети
ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!
ДА Е МИРНА И БЛАГОСЛОВЕНА НОВАТА 2016 ГОДИНА!
	Уважаеми читатели на списание „Звук и светлина“,
	В международен аспект, отминалата 2015 г. беше изключително сложна. Атаките на терористичната организация „Ислямска дър-
жава“ и нестабилността в Близкия Изток и Северна Африка, принудиха стотици хиляди бежанци и мигранти да навлязат в Европа и България. Военните действия в Сирия мотивираха Великите сили и арабските страни да се обединят в борбата срещу тероризма. 	Неминуемо, противоречивата международна обстановка се отрази и върху икономическия и политически живот в България. Национално представителните организации на и за хора с увреждания (НПОХУ) отстояваха и продължават да отстояват човешките права на хората с увреждания. Своя значим принос и усилия има и Националната асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ). Бе проведен Спортният празник на специфичните възможности на сляпо-глухите в гр. Варна, 09 - 16.08.2015 г. (включващ ежегодните национални първенства на сляпо-глухите: 12-то по шахмат, 4-то по спортна табла, 2-ро по боулинг, 11-то по лека атлетика, 7-мо по канадска борба и 4-то по дартс). На 11.09.2015 г. в гр. Пловдив бе проведен 12-тия Национален празник на специфичните възможности на сляпо-глухите, включващ 11-ти Национален фестивал на художествената самодейност на сляпо-глухите.
	През Националния център за рехабилитация на сляпо-глухи (НЦРСГ) „Хелън Келър“ преминаха 67 сляпо-глухи в 150 индивидуални обучителни курса в 20 учебни дисциплини от интернат-
на, амбулаторна, дистанционна и надомна форма.
	НАСГБ осъществи активни международни контакти и участва в следните международни
изяви:
	- Заседание на Комисията за сляпо-глухите хора към Европейския съюз на слепите (ЕСС) от
06-08.02.2015 г., в гр. Тирения, Италия;
	- Заседание на Изпълнителния съвет (ИС) на Световната федерация на сляпо-глухите
(СФСГ) и 16-та Световна конференция на Международната организация за обучение, рехабилитация и услуги за сляпо-глухи – "Дефблайнд Интернешънъл" (Ди Би Ай) на тема "Какво е нашето бъдеще? Местни решения за общи потребности" от 23 – 29.05.2015 г., в Букурещ, Румъния;
	- Заседание на Изпълнителния комитет (ИК) на Европейския съюз на сляпо-глухите (ЕССГ)
и 1-ва Европейска конференция на ЕССГ на тема „Конвенцията за правата на хората с уврежда-
ния (КПХУ) на ООН – как да се постигне социалното включване на сляпо-глухите?“ от 26 –
29.10.2015 г., в Любляна, Словения.
	- В Загреб, Хърватия, от 09 до 11.12.2015 г. проведохме Международна среща и обмяна на опит с колегите от Хърватската асоциация на сляпо-глухите „Додир“ и Словенската асоциация на сляпо-глухите „Длан“, с участие на представителна група от НАСГБ: членове на УС и КС, председатели, сътрудници и активисти на ТО, председатели на обединените спортни клубове на сляпо-глухите (ОСКСГ), тотално сляпо-глухи и техните интерпретатори, както и екипа на НАСГБ.  Същевременно посетихме и разгледахме забележителностите на Белград и Загреб.
	Ежемесечно се издава списание „Звук и светлина“ на плоско-печатен шрифт, брайл, като говорещо списание и в онлайн версия. В Информационния бюлетин на НАСГБ бяха публикувани приетите материали от Общото годишно отчетно събрание за 2014 г. На нуждаещите се членове бяха предоставени помощно-технически средства, облекчаващи тяхната комуникация и включва не в обществото.
	Трябва да отбележим многостранната и активна дейност на териториалните организации по
места в издирването и подпомагането на сляпо-глухите хора.
От името на Управителния съвет на НАСГБ и от свое име, от сърце желая Новата 2016 годи-
на да донесе на всички ни здраве, спокоен живот и осъществени дела!
Димитър Парапанов,
председател на Национална асоциация
на сляпо-глухите в България

В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАСГБ
 
	Управителният съвет (УС) на Национална асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ) проведе свое заседание на 11.11.2015 г. в гр. Пловдив. Поради уважителни причини, съгласно чл.25, ал.3 от Устава на НАСГБ, членът на УС – Соня Захариева, участва с двустранна връзка по скайп. На заседанието присъства със съвещателен глас председателят на Контролния съвет (КС) на НАСГБ Маринка Маринова. 
	УС прие докладна от председателя за дейността на НАСГБ за периода от 02.07.2015 г. до 11.11.2015 г. УС утвърди като нови членове на НАСГБ 17 кандидат-членове, съответно по един от ТО Благоевград, ТО Стара Загора и ТО Добрич, двама от ТО Горна Оряховица, трима от ТО Пловдив, четирима от ТО Варна и петима от ТО Казанлък. УС прие финансовия отчет за деветмесечието на НАСГБ за 2015 г., докладна за предоставени помощно-технически средства, докладна за проведеният Спортен празник на специфичните възможности на сляпо-глухите, гр. Варна, 10 –  15.08.2015 г., докладна за проведения 12-ти Национален празник на специфичните възможности на сляпо-глухите, включващ 11-ти Национален фестивал на художествената самодейност на сляпо-глухите, в гр. Пловдив на 11.09.2015 г., докладна за проведената Европейска конференция по сляпо-глухотата в Словения и заседание на Изпълнителния комитет (ИК) на Европейския съюз на сляпо-глухите (ЕССГ) от 25 – 29 октомври 2015 г. и информация за предоставяне на субсидия за ТО Благоевград (учредена на 08.07.2015 г.) през новата 2016 г. Председателят на КС на НАСГБ – Маринка Маринова предостави информация за проведените ревизии на ТО на НАСГБ, която УС взе за сведение.
	Бяха разгледани състоянието и проблемите на ТО Смолян. През лятото на 2014 г. председателят и сътрудникът на ТО отложиха провеждането на отчетно-изборното събрание на ТО, което възпрепятства на него да присъства представител на УС или на КС на НАСГБ. Протоколът от събранието не бе изпратен, а при посещение в ТО в края на 2014 г. се установи, че е преизбран само Хакъ Метковски за председател на ТО и за делегат за зонално делегатско събрание, но не са избрани членове на ТУС. Това е нарушение на устава, което бе планирано да бъде коригирано на следващото отчетно събрание. На 05.06.2015 г. поради тежко заболяване, сътрудникът на ТО Павлина Щинкова напусна работа и бе осъществено предаване и приемане от новия сътрудник на ТО – Анета Шаркова, със съдействието на Маринка Маринова и сътрудникът на КС – Нанка Георгиева. На същия ден бе насрочено и годишното отчетно събрание за 2014 г., което не можа да се проведе поради отсъствие на председателя на ТО и присъствието само на двама члена, никой от които не е упълномощен да го замести. След като се свързахме с негови близки, разбрахме, че той от три дни е на легло, но никой не ни е уведомил за това. Поради създалата се ситуация, УС взе решение, съгласно устава, чл. 19, ал.1, т.7 „сериозни здравословни проблеми“, предсрочно прекратява правомощията на Хакъ Руфатов Метковски като председател на ТО Смолян, като до края на 2015 г. изпълнителният директор Светлозар Парапанов и сътрудникът Анета Шаркова да организират извънредно изборно събрание за избор на нов председател и членове на ТУС. Това събрание впоследствие се проведе на 15.12.2015 г., като за председател на ТО бе избран Красимир Евтимов, а за членове на ТУС: Магдалена Евтимова и Цветан Маджаров
(повече за събранието може да прочетете в отделна статия в този брой).
	УС подробно обсъди и проблемите в ТО Варна. След изслушването на председателя на ТО Варна – Станчо Добрев и председателя на ОСКСГ „Вихър” и член на ТУС на ТО – Ваньо Биячев, УС възложи на Станчо Добрев да намери начин и подход да подобри психоклимата в ТО Варна и на следващо заседание да докладва за резултата.
	Обсъди се и проблема с членството на сляпо-глухите спортисти, само в един спортен клуб: или на слепите, или на сляпо-глухите, за което УС не взе решение, а възложи на председателя на НАСГБ – Димитър Парапанов да внесе обсъждането му на предстоящото заседание на УС на Национална спортна федерация на сляпо-глухите в България (НСФСГБ), което се проведе на 12.11.2015 г.
	УС взе решение НАСГБ да организира и проведе в България в началото на м. юли 2016 г.,  Първия световен празник на специфичните възможности на сляпо-глухите.
 



В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НСФСГБ
	На 12.11.2015 г. в гр. Пловдив се проведе заседание на Управителния съвет (УС) на Национална спортна федерация на сляпо-глухите в България (НСФСГБ), на което участваха: председателя на НСФСГБ Димитър Парапанов и членовете на УС: Кирил Дамянов (председател на ОСКСГ „Марица“ Пловдив), Калинка Ковачева (председател на ОСКСГ „Устрем“ Добрич), Ваньо Биячев (председател на ОСКСГ „Вихър“ Варна) и Станчо Добрев (изпълнителен директор на ОСКСГ „Вихър“ Варна). Присъстваха със съвещателен глас: Ивелин Тодоров – председател на ОСКСГ „Мадарски конник” Шумен, Красимир Касабов – председател на ОСКСГ „Станимашка светлина” Асеновград, и председателя на Контролния съвет (КС) на НСФСГБ Снежанка Кирчева.
	УС прие информация от председателя на НСФСГБ за периода от 08.07.2015 г. до 12.11.2015 г. и докладна за Спортния празник на специфичните възможности на сляпо-глухите, проведен в гр. Варна от 10 – 15.08.2015 г.
	УС изслуша отчетите на спортните клубове на сляпо-глухите към НСФСГБ, които са вече 6 на брой, и които отчетоха много добри показатели. Получиха поздравление и одобрение от председателя на НСФСГБ – Димитър Парапанов за добрата си работа и постигнатите високи успехи. Пожелаха си занапред да продължават в същия дух и да разпространяват спорта в нашите среди.
	УС разгледа и обсъди проблема с членството на сляпо-глухите спортисти, само в един спортен клуб: или на слепите, или на сляпо-глухите, като взе следните решения:
1) До края на 2015 г. сляпо-глухите спортисти да имат право да членуват в спортен клуб на сляпо-глухите и в спортен клуб на слепите. 
2) От януари 2016 г. да се направят консултации с юристи от Министерство на младежта и спорта (ММС). Въпросът да бъде обсъден както относно членуването, така и относно картотекирането.
	В точка „Разни“, членовете на УС и присъстващите председатели на ОСКСГ се запознаха с информацията относно предстоящия Първи Световен празник на специфичните възможности на сляпо-глухите, който ще се проведе в България в началото на м. юли 2016 г.
Блока подготви:
Снежанка Кирчева
Делници и празници
ПОЕЗИЯ И КРАСОТА 
	На 13.11.2015 г. – Международния ден на слепите хора и Световния ден на добротата – в градска библиотека „Св. Паисий Хилендарски” – Асеновград се състоя юбилейно тържество по случай 70-годишнината на талантливата незряща поетеса Лушка Маджарова от гр. Лъки и промоция на новата й стихосбирка „Живи въглени”. Тя е член на ТСО на слепите и ТО на сляпо-глухите – Асеновград, почетен гражданин на гр. Лъки и общината, член на Съюза на независимите писатели в България. Известната в нашата страна поетеса има преведени творби на руски и английски език и множество литературни награди.
	Водещи бяха Йордан Кожухаров и Елена Славкова от НЧ „Св. преп. Пайсий Хилендарски – 1997”. Официални гости бяха Димитър Парапанов – председател на НАСГБ, Велик Атанасов – председател на РО на слепите – Пловдив, както и Мария Вълканова и Даниела Костова от община Асеновград.
	Рецитирани бяха нейни стихове от членовете на литературен клуб „Орфей” и от Иван Шопов – председател на ТСО на слепите и ТО на сляпо-глухите – Асеновград.
	Авторката е един висок в духовно измерение човек – носител на духовни добродетели – обич, доброта, вяра и смирение. Пред нейната вътрешна красота и излъчваща светлина – мракът в ъгъла е свит. Тя е победителката! Тя е слънцето и на слабите сила дава. Борбеният й дух позволява догонване на мечтите. Победители над мрака са и всички членове на ТСО на слепите и ТО на сляпо-глухите.
	В празничното пространство на препълнената зала, сърцата пулсираха със слънчеви мисли. Поздравленията бяха много, както и красивите цветя. Поднесени бяха и стихове, посветени на Лушка от Елена Славкова и Славка Илиева. Дует „Настроение” поздравиха юбилярката с две песни.
* * * 

С ОБИЧ, УВАЖЕНИЕ И ДОБРОТА
	 Животът е прекрасен и носи радост, красота, надежда, любов, но редом с това идват трудни моменти: проблеми, болести, увреждане на тялото.
	Трети декември е Международен ден на хората с увреждания. И тази година членовете на ТСО на слепите и ТО на сляпо-глухите се събраха в своя клуб, за да отбележат този ден. Служители от СД ”Социално подпомагане” – Асеновград също уважиха това събитие с присъствието си. Председателят Иван Шопов с усмивка посрещаше всички. Сътрудничката Пенка Христозова запозна хората със същността на този ден и изказа благодарност към най-активните членове, изявили се през годината във всички мероприятия: поетесата Лушка Маджарова, шахматистът Расим Низам, спечелил купа, младежите Красимир Касабов и Рейхан Карабекир, Елена Янакиева, Иван Шопов, Алекси Ладжев, Иван Пейчев и т.н. Бяха зададени въпроси към гостите, които отговориха изчерпателно във връзка с винетките, придружителите, паркирането на колите по тротоарите, за грубото отношение на някои институции. Незрящите и сляпо-глухите са като всички останали хора – с желания и мечти. С помощта на белия бастун сами се справят в трудната градска обстановка. Те са пример за подражание на борбен дух и отстояват с любовта на две очи, с любовта на ближните си и както често казвам – тези хора са победители над мрака. Един от тях – Янко Русков по случай рождения си ден бе поздравен, а той изпълни няколко народни и популярни песни. Прочетен бе и поздравителен адрес от кмета на община Асеновград д-р Емил Караиванов, с пожелание за много здраве и успехи в живота. Колко е хубаво, когато между хората в един колектив съществува обич, уважение и взаимопомощ. В организацията съществува именно този микроклимат – на обич, уважение, доброта, защото ръководството е всеотдайно към своите членове. Накрая всички си пожелаха много здраве, слънчеви хоризонти, а новата 2016 г. да бъде наситена с още мероприятия, успехи и екскурзии в страната и в чужбина.
Блока подготви:
Славка Ставрева
* * * * * *
НЕЗАБРАВИМИ МИГОВЕ С НОВИ ПРИЯТЕЛИ
	На 26 ноември самодейци от ТО на сляпо-глухите Добрич посетихме с. Победа. Посещението бе по покана на кмета на селото – Галин Иванов по повод приключване на селскостопанската година. Щом пристигнахме в населеното място, посетихме първо кметството. Г-н Иванов ни прие в уютния си кабинет. Запозна ни с поминъка на селото. Той обясни, че тук населението е голямо. Занимават се със зеленчукопроизводство, защото има много кладенци. Всички етноси живеят в мир. Село Победа, разположено на 5 км. от гр. Добрич е добре озеленено с чист малък площад. В центъра му се издига гордо паметник на победата. Селото разполага с парк, игрище за футбол и волейбол, спортни и детски площадки и др. После се отправихме към училището „Добри Войников”. Усмихната ни посрещна директорката Галина Тошкова. Разгледахме двете експозиции, разположени във фоайето. Едната разкрива предмети от бита на населението, а другата – плодовете на селскостопанския труд – круши, ябълки, царевица, тикви, кратунки и т.н. Влязохме в класната стая на второкласниците. Учениците ни се зарадваха много. Споделиха с нас, че са сформирали коледарска група, и че с радост ще ни гостуват в нашия клуб. След разходката ни в училището, се отправихме в клуб „Здравец”. Посрещнаха ни членуващите и председателката – Ганка Димитрова. Тя ни запозна с живота на членовете. Обясни ни, че имат много дарители и че са доволни от вниманието, което им оказват властимащите. Ние поздравихме присъстващите с програма, която бяхме подготвили в тяхна чест. От своя страна председателката Калинка Ковачева разказа за дейността на сдружението. Тя обясни как може да се членува в организацията, какви форми сме развили, как отбелязваме различните национални и лични празници, какви усилия полагаме, за да водим равностоен живот. Разменихме си и подаръци. Тържеството продължи с песни и народни танци. Прибирайки се у дома, си говорихме за доброто приятелство, което създадохме с посещението си.
Калинка Ковачева
* * * * * *
ОСЕМ ГОДИНИ ТО НА НАСГБ ПЛЕВЕН
	На 15 декември ТО на НАСГБ Плевен навършва осем години от учредяването си. Тази година ТУС реши да съвмести тържеството по този повод с това за честване на 3 декември – Международния ден на хората с увреждания. В десет часа членове и придружители се събрахме на скромно тържество в клуба на инвалида в гр. Левски. Тържеството откри председателката на ТО – Величка Драганова. Тя поздрави присъстващите с мили думи и направи кратка равносметка за работата на организацията през изминалите осем години. Отчетено беше, че въпреки малкия брой членове и разпръснатост из цялата област, организацията има своя активен живот. Празнуват се празници от различно естество, именни и рождени дни, изнасят се беседи на различни теми. Наши членове вземат участие и в спортните празници на асоциацията на сляпо-глухите. Трудностите никак не са малко, но работим добре с институциите и се стараем да разрешаваме проблемите своевременно и успешно. Наши гости бяха председателката на ТСО на ССБ Д. Дъбник – В. Данчева и началник отдел ДСП Иван Петков. Те поздравиха присъстващите с пожелание за здраве, бодър дух и смелост и настоятелност в борбата ни за право на достоен живот. След деловата част се почерпихме с чашка ароматно кафе и сладкиши. След тържеството се пренесохме в ресторант „Перфекто“, където заедно с организациите на слепите и инвалидите отпразнувахме Международния ден на хората с увреждания. Приветствие поднесоха председателят на РДИ – Д. Първанов, на слепите – Тодор Любенов, на сляпо-глухите – Величка Драганова. В приветствието си господин Петков от ДСП изтъкна важната роля на организациите на хората с увреждания в живота на общината и тяхната непримиримост в отстояването на правата им. Пожела на всички здраве, бодрост и успехи. Групата за стари градски песни към Клуба на инвалида поздрави присъстващите с няколко свои изпълнения. Община Левски и магазини „Абсолют +“ подсигуриха вкусен обяд, за което им благодарим. Разделихме се щастливи и доволни с много настроение.
Иванка Христова 

* * * *  * * *
НЯКОЛКО ПРАЗНИКА В ЕДИН ДЕН
	Ръководството на ТО-НАСГБ Варна организира на желаещите сляпо-глухи екскурзия до гр. Обзор на 31.10.2015 г. Екскурзиантите бяхме 16 човека – 13 наши члена и 3 придружителя. В уречения ден и час тръгнахме на път. Пътуването премина спокойно и приятно. В станцията ни посрещнаха любезно и сърдечно управителят и неговият екип. Настаниха ни в уютните стаи на станцията. На гала вечерята се събрахме всички около богатата и красиво подредена маса. Станчо Добрев откри тази хубава вечер като поздрави присъстващите с „Добре дошли" и пожела приятно настроение, много емоции и добра активност във веселата част. С встъпителни думи поясни, че това тържество е посветено на няколко празника в едно, за които подготвилите се членове ще разкажат накратко за всеки поотделно. 
	Ганка Параскевова откри Деня на пенсионера и музиката, който беше на 1 ноември. Тя напомни, че възрастните хора не се радват на този ден, защото знаем колко е тежък и труден животът на хората с увреждания и на пенсионерите с ниски доходи. Ние отбелязваме този ден за това, че сме доживели до златната почетна възраст, макар и с много съпътстващи несгоди, но празнуваме за това, че имаме хъс и желание за живот и веселие. Словото завърши със стихотворението „Рано е да остаряваме, приятели”, а след него прозвуча песента „Години минаха", като поздрав за всички пенсионери. 
	За Международния ден на белия бастун – 15 октомври, разказа Веселина Стоилова. С изчерпателна информация тя запозна хората с важността и ценността на това жизнено необходимо средство за придвижване на слепите и сляпо-глухите. На този ден целта е да се привлече вниманието на обществото към безопасното движение на слепите и сигнализирането на белия бастун, който е предназначен за вниманието на виждащите. Бастунът ги предупреждава за нашия зрителен проблем и чрез него ние очакваме помощ, разбиране и съдействие от околните. Във връзка с този ден Стефка Мирева рецитира стихотворение за белия бастун.
	Ганка Параскевова продължи със следващия важен и бележит ден – Денят на народните будители – 1 ноември. Този ден е обявен за общонационален празник в памет на изявените български просветители. Целта е да се прослави делото на Иван Рилски, братята Кирил и Методий, Йоан Екзарх, Св. Евтимий Патриарх Български, на Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, д-р Петър Берон, Васил Априлов и още десетки дейци на просвещението. За първи път празникът се чества в катедралата „Св. Неделя" по нареждане на министъра на народната просвета през 1922 г. Изпълни се народната песен „Стар мерак", с която бяха поздравени управителят и екипа на станцията, който се грижеше за нас в тази прекрасна вечер. Изпълни се едно прекрасно стихотворение от стихосбирката на Веселина Стоилова – „За морето" от Еленка Маринова, тъй като 31 октомври беше денят на нашето красиво Черно море. Отбелязахме още една важна за нас дата – 13 ноември, Денят на слепия гражданин. Това е рождената дата на Валентин Аюи, който остава в историята като един от най-заслужилите тифлопедагози. Неговото дело да създаде първия институт за незрящи и да намира средства за обучението им, е велико. Делото му да изважда от световния мрак слепите хора, за да ги прави равностойни и дееспособни като им отрежда достойно място сред членовете на обществото. Потомството го нарича отец, баща и учител на слепите. Неговото велико дело продължава и след смъртта му. Създават се както в Европа и по света, така и у нас училища за незрящи. Делото му ще живее вечно и нека днешните управници и учени го продължават, за да се реализират незрящите хора с работа и образование. 
	Младен Стоилов изпълни народната песен „Ех мъка моя, ти" и стихотворението „Неразделни" от Пенчо Славейков. Веселието продължи с песни от други самодейци, изпълнения на гръцки танци и така с много емоции, шеги и игри завърши тази прекрасна вечер. Благодарим на управителя и неговия екип, които проявиха толкова грижи и внимание към нас, благодарим на участниците в тези празници като си пожелахме да се събираме и празнуваме заедно дълги години.
* * * *  * * *
ДВА ПРАЗНИКА В ЕДНО
	На 02.12.2015 г. ТО-НАСГБ Варна чества и отбеляза Андреевден и Международния ден на хората с увреждания – Трети декември. Присъстваха 21 члена, 10 придружители и гости. Представители на ТВ „Черно море”, вестник „Черно море” и агенция „Черно море" отразиха събитието. Председателят Станчо Добрев поздрави всички присъстващи – колеги и приятели и пожела добро настроение и приятно прекарване на тържеството. Ганка Параскевова припомни с кратко слово кой е Св. Андрей и откога се чества празника. Св. Андрей се смята за апостол на православните християни, защото ръкополага първият епископ в Константинопол апостол Стахия. Андреевден е свързван с последователността на сезоните. В народните обичаи той символизира началото на зимата, за това от тук идва вярването, че от този момент нататък денят започва да расте, колкото зърно. Традицията е свързана с надеждата за по-лека зима, за запазване на реколтата и щедра плодородна година. Приготвят се ястия от боб, леща, булгур, царевица, грах, жито, с една дума – всичко което се сее на полето. Така у нас се отбелязва този християнски празник.
	Международния ден на хората с увреждания – 3 декември е морален дълг на цялата световна общественост да насочи вниманието си към хората с по-различна съдба като им се дава възможност те да бъдат равностойни граждани, учещи, работещи, да създават блага и семейства. На този ден, ние хората с увреждания, си пожелаваме здраве, сили и енергия, за да отстояваме своето място в обществото като участваме в културния и обществен живот както в организациите по места, така и в цялата страна.
 	Тържеството продължи с предварително подготвена литературно-музикална програма.
 След нея, започна веселата част. Играха се хора, танци и се изпяха още много песни. 
	Всички останаха много доволни и си пожелахме да се срещаме все така.
Блока подготви: Ганка Параскевова
* * * *  * * *
ИЗВЪНРЕДНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ В СМОЛЯН
	На 15 декември 2015 г. се проведе извънредно отчетно изборно събрание, на което беше избран нов председател на организацията – Красимир Евтимов и двама членове на ТУС – Магдалена Евтимова и Цветан Маджаров. На събранието присъства г-н Светлозар Парапанов, който прочете информация за проблемите и състоянието на организацията от името на господин Димитър Парапанов. След деловата част, всички се събрахме на Коледен обяд и бяха раздадени хранителни продукти за Коледа от НАСГБ. Членовете на ТО на НАСГБ Смолян благодарят от сърце на
г-н Парапанов за вниманието, което им бе оказано.
	Пожелаваме Весели Празници на всички членове на НАСГБ!
сътрудник на ТО-Смолян: Анета Шаркова




3-ТИ ДЕКЕМВРИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН 
НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
	 3-ти декември не е празник, а международен ден, в който хората с увреждания от различни страни поставят своите социални проблеми за решаване от съответните правителства и обществото. 3-ти декември е ден за отбелязване и подсещане, че съществуват и хора с различни увреждания, че трябва обществото, отговорните институции и държавата да ги приема с разбиране и да обърне внимание и на техните специфични нужди.
	През 1992 г. Генералната асамблея на ООН обявява 3-ти декември за Международен ден на хората с увреждания и неговата цел е постоянно да мотивира политиците и институциите да предприемат по-ефективни действия, с които да се гарантира осигуряване на самостоятелен живот на хората с увреждания, достъп до околната среда, до общообразователната система, до общия пазар на труда, до средствата за електронна информация и вземане на политически решения, които имат отношение към тях. Предизвикателството на този ден обаче е, че той задължава всички, които говорят и обсъждат проблемите на хората с увреждания, да слагат ударението върху човека и неговата индивидуалност и лично достойнство, а не върху увреждането му. Това е европейският модел на политики към и за хората с увреждания, който и България трябва да следва. За съжаление, днес хората с увреждания се сблъскват с най-много трудности, когато се опитват да реализират правата си. Обществото трябва да осъзнае, че те се нуждаят от особено внимание. Основна цел на политиките за хората с увреждания е да се създават условия те да имат същия индивидуален избор и контрол над живота си, както хората без увреждания. Народното събрание на Р. България през 2012 г. ратифицира Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, а едва през 2015 г., Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и Министерския съвет, приеха План за действие на Р. България за прилагане на Конвенцията, който предстои да бъде изпълняван поетапно до 2020 г. 
	На 3-ти декември за Международния ден на хората с увреждания, пловдивските инвалиди бяха поканени от председателя на НАСГБ – Димитър Парапанов във „Военен клуб“ – гр. Пловдив да покажат своите артистични и музикални способности. Димитър Парапанов представи Велик Атанасов – председател на РСО на ССБ – Пловдив, Красимир Альов – председател на РО на СГБ – Пловдив, Георги Генов – председател на ТСО на ССБ „Пулпудева” Пловдив, Спаска Джангозова – координатор на РО на СГБ – Пловдив, Снежанка Кирчева – председател на ТО на НАСГБ – Пловдив и Елена Атанасова – председател на Клуба на инвалида към Община Пловдив, район „Централен“.
	С встъпителни думи Димитър Парапанов откри музикалната програма, като подчерта, че това не е празник, а ден, в който ние, хората с увреждания, трябва да поставим проблемите си пред обществото, да дадем гласност, че ни има, и че сме хора като всички останали. А това правим чрез нашите изяви и мероприятия, чрез които се опитваме да се интегрираме в обществения живот. Прочете се поздравителния адрес от кмета на гр. Пловдив – Иван Тотев, след което се изказаха всички официални гости.
	Участие взеха състави, дуети и солови изпълнители от съюза на глухите, от НАСГБ и съюза на слепите. С радост искам да отбележа, че самодейците се представиха професионално на сцената и зарадваха с изпълненията си пълната зала. Имаше и много гости от града благодарение на публичността, която бе организирана от екипа на НАСГБ и НЦРСГ „Хелън Келър”. Хората ни видяха, чуха и харесаха, но дано за в бъдеще ни обърнат внимание институциите, които трябва да поемат нещата в свои ръце.
Снежанка Кирчева
 
Силуети
И НЕ СЕ УМОРИ ДА ПРОДУЦЕНСТВА!!!
 
	Роден е в емблематичното с. 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 Борисов 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”. Малкия 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. И неговата баба, го жали, неразбирайки строгите училищни изисквания към любимото внуче. В училището Рангел свири на цигулка. Баща му отново проявява завидна щедрост, и от заложна къща му купува супер-цигулка, 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 дръпва много яко напред. Завършва дори средно образование. Знайно е, че японският премиер Какуей Танака няма грам гимназиални спомени. А Йосип Тито и Георги Димитров не успяват да завършат даже и втори прогимназиален клас. През 60-те години на миналия век е изявен самодеец. Свири на контрабас в естрадния оркестър, пее песните на Георги Кордов, на Емил Димитров. От 1985 до 1992 г. завежда художествената самодейност в ПП „Успех” София. Този период от неговия живот се оказва особено плодотворен. Рангел 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 Рангел, в качеството му на председател на Комисията за радиопредавания. Съвсем доскоро е и технически организатор на дамска вокална група „Люлин”, ръководена от Райна Митина. Преди 10 години Рангел Попов 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 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 г. В продължение на цели осем години упорита работа, г-н 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. Яна Йорданова пък успешно обгрижва цялостния дизайн на колекцията. Сега екипът на Рангел се опитва да разработи и представи нов продуцентски проект, целящ издаването на 4 диска с изпълнение на флейтиста Кирил Костов. С риск малко да прекаля, позовавайки се пак на великия Алфред Адлер, колко е прав виенския 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. За съжаление, преди 6 години слухът на Рангел рязко се влошава – принуден е да ползва слухов апарат. Но това не осуетява приключването на най-значителния му продуцентски продукт – по-гореспоменатата колекция. В началото на годината Рангел навърши една доста кръгла годишнина. Макар и на патерица, да го поздравим по случай неговите 75 години! Да му пожелаем по-добро здраве, дълголетие и нови продуцентски продукти!!!
Ангел Сотиров
 

От първо лице

ИНТЕРВЮ ЗА 55-ГОДИШНИЯ ЮБИЛЕЙ НА КИРИЛ ДАМЯНОВ
  Вие сте обществено известна личност, но накратко за нашите читатели, какво не знаем за Вас и с няколко думи бихте ли се представили?
  Първо искам да благодаря на редакцията на „Звук и светлина“ за проявения интерес към моята незначителна особа и преждевременното интервю. Очаквах това да се случи на 60-тия ми юбилей. Но я да взема да се изповядам докато имам възможност, че дотогава не се знае какво ще се случи. И така. Роден съм на 10.10.1960 г. в едно малко село близо до македонската граница, високо горе в планината. Аз съм средният от тримата братя в нашето голямо семейство. С малкия ми брат Александър сме една и съща зодия „Везни“. Завършил съм техникум по дървообработване в гр. Банско. На 22 години по решение на съдбата прескочих планината и се озовах в китна Тракия в гр. Пловдив. Женен съм и живея в къщата на жена ми като на едно вечно гости. За дамите в НАСГБ – ръст 1.70 м., черни очи, чаровен и привлекателен. Характерът ми е малко твърд, когато отстоявам позициите си, но аз си го харесвам и не се оплаквам от него.
  Вие сте разностранно развита личност. Кое надделява при Вас. Спорта, музиката или поезията?
  Всеки от горепосочените от Вас елементи се опитва да доминира вътре в мен, но аз се стремя да балансирам нещата и да не допускам надмощието им един над друг. Иначе какъв представител на везните съм в случая. Напоследък обаче ми е доста трудно да се справям с тях. Умирам да спортувам, не мога без музиката, поетичните вдъхновения ме будят посред нощ. Понякога ми идва в повече, но ако под мишницата ми не седят поне три дини, значи това не съм аз.
  Къде е по-вълнуващо – на сцената, на споaртния терен или, когато Ви е налегнала поетичната муза?
  Всеки от тези три мои живота са наситени с много емоции и вълнения. Самото ми присъствие в тях е нещо неповторимо. Сълзите от щастие и радост след завоюваните призови места на сцената или стадиона не са ми никак чужди. Единственият ми инфаркт засега го получих по време на спортния празник на Араповския манастир през 2007 г. За да участвам с жена ми на песенния фестивал във гр. Перник докарах лекуващия ми лекар дотам, че да вдигне ръце от мен и да ме изпише преждевременно. За любовта към поезията наречена Муза какво да Ви кажа? Това е нещо което или го имаш, или го нямаш. Всяко едно изречение от определено стихотворение е вълнение и преживяване до болка.
  На какво Ви научи спортът?
  Занимавал съм се със свободна борба и малко аматьорски бокс преди да попадна в редиците на хората с физически увреждания. За мен спорта е отдаване до край. Той ме научи на най-важното: Независимо кой си и колко си голям, винаги трябва да уважаваш противника. Медали се печелят и губят. Спомените и емоциите остават за цял живот.
  Най-неприятния момент в кариерата Ви като председател на ОСКСГ „Марица” Пловдив?
  Имал съм ги много, и то не-лоши. Но какво би бил живота без тях? Група от 7 души след 10 г. осигурен от мен живот като на звезди от най-висок ранг, за благодарност ме обвиниха в несправяне с работата и напуснаха клуба. На тяхно място обаче дойдоха 11 нови члена. Сигурно и от тях някои ще си тръгнат в скоро време, неразбрали, че за Кирил Дамянов над всичко стои името и каузата наречена ОСКСГ „Марица“ Пловдив. За мен най-гадното в случая беше извисяването на алчността и самозаблудата на тези, които напуснаха клуба, и най-вече бруталното им самовнушение, че са най-великите на света и всеки е длъжен да им се кланя и прекланя. Какво величие бе, приятели мои? Ако бяхте толкова велики щяхте да сте в параолимпийския отбор на България. Само, че там нормативите, които трябва да покриеш, за да влезеш в него са два пъти по-високи от Вашите постижения. Те си помислиха, че могат да ме смачкат, но не са познали. Когато реша да постигна това което съм намислил, ако трябва с дявола ортак ще стана, но пак ще стане моето. Имам няколко загубени леки битки, но досега не съм губил война. На тези, които напуснаха клуба чрез сп. „Звук и светлина“ искам да им кажа следното: Аз съм като тестото. Колкото повече ме мачкаш, толкова повече бухвам.
  Може ли да споделите кой е бил най-вълнуващият миг за Вас, когато сте били на сцената?
  С удоволствие, но как да отделя миговете на върховно щастие един от друг като са толкова много? Те най-вече са свързани с изявите на нашия семеен дует „Настроение“. Пяхме на стадион „Пловдив“ пред повече от 2 500 души, участвахме в така мечтан благотворителен концерт за набиране на средства за построяване на параклис в с. Първенец, бяхме аплодирани от пълен с хора площад, пеейки под звездното поморийско небе. Преди седмица се върнахме от Варна с приза на международния фестивал “Листопад на спомените“ с най-високата награда “Приз – Сребърен лист“. Аз се вълнувам от всяка дума на благодарност на публиката, защото лично за мен тя значи много повече от преценката на журито.
  Всички ние знаем умението Ви да организирате хората. Донесе ли Ви това удовлетворение на самия Вас? Споделете накратко позитиви и негативи при работата си с хора с увреждания.
  О, да работиш със, или по-точно за хората с увреждания си е един истински екшън. Ние в голямата си част сме страхотно непризнателно племе. Искаме всичко и то на момента. Капризни сме и безкрайни в желанията си. За да се справиш с всичко това е необходимо много нещо: да си търпелив, но и твърд като стомана, да си гъвкав в преговорите, да умееш да убеждаваш отсрещния в твоята правота. Ако е необходимо да отстъпиш, докато дойде време за атака. Много е трудно, но не е непостижимо. Най-трудно е да намериш баланса между полезното и приятното. Работата с хората ми носи истинско удоволствие, колкото и абсурдно да звучи.
  За какво мечтаете?
  В личния ми живот нямам особени мечти. Да мечтаеш значи да седиш на едно и също място, а това не е присъщо на моята натура. Доказал съм и съм показал на околните какво мога и какво не мога. Аз съм реалист по природа и не се заблуждавам за това, което предстои. В обществен план искам да видя повече разбиране от страна на институциите към нашите ежедневни проблеми.
  Досега имате купища медали, грамоти, купи, дипломи и призове, има ли какво още да желаете за себе си като развитие?
  Да. Има какво да желая, но не за мен, а за „Марица“ Пловдив. Искам клуба да съществува не само като спортен клуб, а и като едно голямо семейство, в което всеки се грижи за всеки. Да има разбиране на проблемите и прощаване на грешките. И както казах по-горе: Името на клуба да стои над всичко.
   Вашата работа е свързана както с хора с увреждания, така и със зрящи хора. С кои Ви е по-лесно или по-трудно да работите?
  При работата с хора независимо какви са, няма лесно и трудно. Работата иска всеотдайност и поне 24 часа от денонощието да мислиш за нея. Ако не го правиш, никога няма да успееш да я свършиш.
   При неуспех във Вашата кариера, какво Ви стимулира да продължите напред с още по-големи усилия и да сте все още на ниво?
  Напоследък и аз се питам какво ли е това дето все още ме държи на крака. Честно казано, и аз се чудя къде се крие тайната. Всъщност знам, но дали пък да не оставя Вие да си поблъскате малко главите над това и да се сетите сами?
  Бихте ли променили нещо в живота си? Например да обърнете гръб на спорта, музиката или поезията?
  Никога, докато мога да дишам, ще пея, ще тичам, ще пиша.
  Кога пишете поезия?
  Напоследък по-рядко, но по-качествено. С жена ми си начесахме крастата с издаването на нашата обща стихосбирка „Огън и лед“ и сега я караме по-кротко. Не че сме спряли, но гледаме нещата вече от друг ъгъл.
  Имате ли кумири в живота и работата си?
  Да. Моят кумир в живота е Господ. Други кумири не признавам. По отношение на работата се възхищавам и взимам пример от господин Димитър Парапанов. Неговият работохолизъм е пословичен и само жена ми може да му съперничи в това отношение. Дали пък няма нещо общо в това, заради имената им?
  Като какъв човек бихте искали да Ви знаят хората?
  Сега ме знаят като Кирил Дамянов. Когато си отида от този свят искам да ме запомнят най-вече като човек. Дано, когато тръгна по пътя, от който няма връщане поне за сега, да ме изпратят с думите: Жалко, отиде си човека, а не: Най-после пукна, неговата… Простете моето откровение.
  И накрая какво бихте пожелали на читателите на сп. „Звук и светлина”?
  Да го четат с любов. Да четат не само изписаните редове, но и това, което е между тях. Там винаги има какво да се види и чуе. Силно да вярват в собствените си сили и да гонят целите в живота до тяхното постигане. Вечно Ваш: Кирил Дамянов!
Снежанка Кирчева
 

Щрихи от родината
 
РУСКАТА ЦЪРКВА В СОФИЯ – 7 ЛЮБОПИТНИ ФАКТА
 
	Една от най-забележителните постройки в София е Руската църква, известна с чудодейната сила да сбъдва желания. Намира се в центъра на столицата, където се пресичат ул. "Георги Раковски" и бул. "Цар Освободител". Ето няколко любопитни факта за нея:
	1. Руската църква "Свети Николай Чудотворец" е построена в периода 1907 – 1914 г. върху парцел на Руското посолство. Тя е изградена по проект на Михаил Преображенски, който също е автор на православните храмове в Талин и Флоренция.
	2. Първоначално храмът е замислен като параклис на руската дипломатическа мисия в България. Не след дълго в него започват да служат свещеници от Руската задгранична църква и той се превръща в център на множеството руски имигранти у нас. През 1953 г. той става храм на подворието (представителството) на Московската патриаршия и се управлява от нея и до днес.
	3. Храмът има пет малки позлатени купола, а централният е висок 19 м. Камбаните са дарение от руския император Николай Втори.
	4. В Криптата под олтара се намира гробът на архиепископ Серафим Соболев. Той стопанисва храма от 1921 г. до смъртта си през 1950 г. и управлява руските православни енории в България. Той се счита за чудотворец, поради което хиляди хора оставят молитвени писма на гроба му с вярата, че ще получат помощ и изцеление от него.
	5. Стенописите са изрисувани от руски художници, а четирите икони върху иконостаса са копия на иконите в киевската катедрала "Свети Владимир".
	6. В архитектурно отношение храмът е по образец на московските църкви от 17-и в. Той е паметник на архитектурата и е под защитата на ЮНЕСКО.
	7. Храмът има два входа, всеки от които е разположен под покрив с двоен наклон. Южният се намира откъм булеварда и е украсен с образа на Свети Николай, а северният откъм градинката – с образа на Александър Невски.
Източник: www.peika.bg
 


Хоризонти
ЗАЛИВЪТ НА ВЪЗКРЕСЕНИЕТО
	Заливът на Възкресението се намира в Аляска и е залив на Кенай Пенинсула. Получил е своето наименование от Александър Баранов. Той е бил принуден да спре там по време на силна буря. Когато бурята утихнала, било Възкресение Христово, затова в чест на християнския празник били наречени заливът, както и близката река Възкресение. През цялата зима заливът остава незаледен, което допуска влизането в него. Сюърд, който е една от най-популярните дестинации в централна Аляска, е крайна спирка за много от корабите, които са насочени към тази посока. В Сюърд се провежда всяка година на четвърти юли Надбягването в планината Маратон и Скачането на Полярната мечка. Тичането по планината е доста изтощително, тъй като участниците не пробягват равно трасе, а трябва да тичат по склона на планината на височина над три хиляди фута и след това да се спуснат обратно. Най-добрите бегачи успяват да покрият това разстояние за по-малко от един час. Скачането на Полярната мечка се провежда през януари. Това е едно от големите събития на жителите на Аляска. Хората се обличат в национални костюми и скачат във водата, която е леденостудена. След това изскачат на повърхността много бързо. По време на събитието се събират пари, които се даряват за лечението на болни. В Сюърд се провежда и Дербито на Сребърната сьомга. Това е деветдневно събитие, което стартира през втората събота на август. По време на Дербито на Сребърната сьомга се раздават над 200 000 долара в предметни подаръци. Местата се резервират месеци по-рано. В Сюърд има Център на Морския живот. Това е една от най-новите атракции в града. Посетителите на центъра могат да видят обитателите на океана, както и морските птици в среда, близка до тяхната естествена. Посетителите също така могат да наблюдават работата на учени, които изучават флората и фауната на океана. До Сюърд е националният парк Фьордовете Кенай, до който се стига с помощта на лодка. Покрай брега на залива на Възкресението има много места за къмпингуване. Те разполагат с всички условия за комфортно прекарване. През 1964 г. земетресението Добрият Петък се отразило много зле на Сюърд. Кадри от него могат да бъдат разгледани в библиотеката на града. В залива на Възкресението има много риба – ценната заради хайвера си белуга, чийто хайвер е най-скъпият в света, и различни видове китове. Риболовът на сьомгата се определя взависимост от периода – ако тя е в размножителен период, риболовът е забранен. Има и много тюлени. От птиците са най-разпространени кормораните и карибу. В залива на Възкресението се събират до 500 000 карибу. Срещат се лосове, гризлита и черни мечки. Те могат да бъдат видени от преминаващи туристи, които обичат да ги снимат. В Аляска има над 100 000 черни мечки.
	Марта Михайлова е работила в Аляска в продължение на 4 месеца на студентска бригада, като студент в Техническия университет в София. "Бригадата в Аляска е сериозна инвестиция, много труд и огромен културен опит. Още преди да тръгнеш са нужни пари и сериозна подготовка с агенции и да си наясно къде точно искаш да отидеш. Хубавото при мен бе, че аз знаех къде искам да отида и какво точно да правя. Като цяло е нужно да имаш някой и друг долар като пристигнеш в САЩ, което е задължително вече от няколко години. В Аляска се изкарват добри пари и все повече хора я предпочитат пред другите щати като място, където да се трудят. За мен обаче не това бе най-важното. Просто чух мои познати да се готвят да заминават за там и веднага си казах, че това без мен няма да стане. Не го мислих много, а направо се хвърлих в приключението. В крайна сметка отидох в Аляска. Установих се в град Сюърд в Залива на Възкресението. Природата там е невероятна – фиорди, топящи се ледници и високи върхове от над 2 000 м. Аз затова и избрах Аляска, защото съм активен планинар и любител на природата. Сюърд, който е една от най-популярните дестинации е градче с размерите на Слънчев бряг, през зимата живеят около 2 000 души, повечето от които не са местни, а са пришълци от другите щати, избрали да се установят тук. Прекрасно място с много интересни хора. Често питаха нас, дошлите от другия край на света, как така избрахме точно Аляска, точно Сюърд. Там наистина е много интересно. Местните живеят в едни малки къщички и в каравани. Въпреки студа, в жилищата им е топло. Там така са устроени, че всички имат парно на газ. Всяка седмица минава един голям камион, който ги зарежда с газ. Интересното е, че кварталите им са направо разхвърляни из гората край града. Състоят се обикновено от фургони, долепени един до друг и колкото повече са фургоните, толкова повече стаи имаш. И въпреки, че в района има доста диви животни, хората не ги е страх. Свикнали са едни с други. Дори мечките, които често ровят по кофите за боклук, бягат като видят човек. Аз също видях две мечки по време на една от разходките ни сред природата. Както казах обаче, те са много страхливи и дори едната от тях бе побягнала в обратната посока още преди ние да я видим. По-интересното за мен бе, че видях един лос, който седеше и ни гледаше. Аз съответно се засилих да го снимам отблизо и силно притесних другите от групата, защото тогава още не знаех, че лосовете са най-опасните животни в района. И не случайно – женски индивид е с размерите на расов кон и можеш сериозно да пострадаш, ако решат да минат през теб. И още нещо интересно що се отнася до животните там – в града, където живеех, бе пълно със зайци по улиците – те са като котките по нашите улици. Важното е обаче, че никой не гледа на тях като на храна. Основният поминък на местните там е риболовът и преработката на рибата. И друга интересна подробност – в Сюърд нямаше светофари. Що се отнася до местната кухня, там наблягат повече на бързо приготвената храна. Аз така и не заобичах някое от местните ястия. Там продължих да си готвя българската мусака и пълнените пиперки. Все пак не мога да отрека, че домашно пушената сьомга много ми допадна. В Сюърд работех като камериерка в един от хотелите. Живеех заедно с още едно момиче от Университета в приземния етаж на хотела. От заплатите ни удържаха по 100 долара седмично, които на края на сезона ни ги върнаха, понеже върнахме квартирата изрядна, както я бяхме получили. Заплатата ни бе една идея по-висока от средната за страната като часово заплащане. Не мога да се оплача, доволна съм. В града имаше още няколко българки. Запознахме се с тях на улицата – както си вървяхме един ден с моята съквартирантка и чухме българска реч. Доста се колебахме как да реагираме, но накрая ги настигнахме и заговорихме. Оказа се, че те също работят в един хотел, но той бе далеч от нас, извън града и затова рядко се събирахме заедно. В Анкоридж обаче срещнахме и други българи. Те определено се чуват, виждат се, разпознават на фона на останалите, особено по лутането насам-натам и объркването. Аляска ще запомня с невероятно красивата природа и хората. Съжалявам само, че не можах да видя Северното сияние и не можах да пътувам с риболовен кораб. Надявам се обаче да се върна някой ден и тогава няма да ги изпусна."
Автор: Катя Борисова
 

Приятели от близо и далеч
И ВЪПРОСИТЕ ЗАВАЛЯХА
	На 28 октомври в салона на Националното читалище на слепите се състоя среща с поливалентния пловдивски творец Стефан Стойчев. Освен журналист, работил за десетина печатни и електронни медии, той е автор на сатирични, поетични и белетристични текстове, по-голямата част намерили място в петте негови книги. Над седем години се занимава и с актьорско майсторство. Години наред участва в редица национални фестивали, като представя свой авторски хумор, а също и чужди произведения. От тях той е носител на много златни и сребърни отличия. Срещата продължи почти час и половина. След себепреставянето си, гостът прочете по няколко неща от книгите си. А след това въпросите заваляха. Питаха го за него самия, за неговите професионални занимания, как е станал телевизионен водещ. Зададоха му и въпросите: как е попаднал сред слепите, как се е запознал с Ангел Сотиров. Стана дума и за неговите спортни занимания като футболист в ФК „Марица”. Дори и за пловдивския кметски балотаж в неделя.
	Идеята за тази среща принадлежи на Керанка Милушева. Тя именно това лято даде за сканиране и петте книги на пловдивския автор, които сега могат да се намерят безпроблемно в Електронната библиотека към читалището на слепите. Оказа се, че част от присъстващите вече се бяха запознали с някои от книгите на брадатия дългокос интелектуалец, чийто съграждани го вземат ту за благ свещеник, ту за изявен художник-фотограф.
	Самият живот, както при Максим Горки, са неговите високопрестижни университети. А професионалният му път пък напомня донякъде на този, извървян от американския писател Джек Лондон и на съвременния български писател Христо Стоянов. Какво ли не е работил? Стефан Стойчев е бил оператор-стъклодобивник, групов майстор, шофьор, дърводобивник в Коми, управител на почивен дом, фотограф на свободна практика. Но в действителност той през цялото време е бил сякаш изцяло отдаден на изящната словесност, като я създава и представя.
	От името на читателите, и от мое име, да пожелаем на Стефан Стойчев нови и все така успешни срещи с почитателите на неговото творчество! А защо не, и още няколко книги!!! 
Ангел Сотиров
 

За конкурса
ЗЕЛЕВА САЛАТА СЪС СИРЕНЕ
(предложение на Стоянка Минчева от Шумен)
	Продукти: 400 гр. червено зеле, 400 гр. бяло зеле, 1 зелена и 1 червена чушка, 2 моркова, 1 връзка магданоз, 4 филийки хляб или готови крутони, 3 с.л. мазнина и 200 гр. сирене.
	За дресинга: 1 скилидка чесън, 50 мл. зехтин, 40 мл. бял винен оцет, сол и черен пипер на вкус.
	Начин на приготвяне: Хлябът се нарязва на малки кубчета в тава, полива се със зехтин и се пече в загрята фурна на 220 градуса за 10 мин. Зелето, магданоза и чушките се нарязват на много ситно, а морковите се настъргват. Всичко се омесва в купа. Дресинга се прави от счукания чесън, оцета, зехтина, солта и черния пипер, след което се разбърква добре със зеленчуците. Отгоре се поръсват крутоните или нарязаното на кубчета сирене. 
* * *
ПЕЧЕНА ПУЙКА
(предложение на Мария Андреева от Добрич)
	Продукти: 1 пуйка, 1 глава лук, 3-4 с.л. масло, 1 ч.ч. ориз, 1 бульон, 1 к.ч. стафиди, 1 ч.л. черен пипер, половин ч.л. канела, ситно нарязан магданоз и сол.
	Начин на приготвяне: Пуйката се осолява отвътре и отвън. Дреболиите се сваряват в подсолена вода и се нарязват на ситно. Ситно нарязаният лук се задушава с маслото до омекване, прибавя се оризът и се запържва, докато стане прозрачен, след което се залива с 1 и половина ч.ч. от бульона на дреболиите. Добавят се дреболиите, стафидите и подправките. С тази смес се пълни пуйката и се зашива. Слага се в тавичка, намазана с масло, отстрани се сипва 1 ч.ч. бульон и се пече в умерена фурна. За да стане пуйката сочна, се полива често от соса. Може също, докато се пече да се покрие с листа от кисело зеле, за да не изсъхва месото.
* * *
ПРАЗНИЧНА ТОРТА
(предложение на Кръстинка Петрова от Добрич)
	Продукти: 5 яйца, 80 гр. пудра захар, 150 гр. брашно, 200 гр. мед, 1 ч.л. сода за хляб, 50 гр. кисело мляко, 100 гр. нарязани орехи, 50 гр. стафиди, 2 ванилии, 2 с.л. какао, 1 ч.л. канела, 5 счукани карамфилчета, 1 ч.ч. конфитюр, 1 ч.ч. желе, желирани бонбони, плодове от сладко.
	Начин на приготвяне: Яйцата и захарта се разбиват до побеляване. Прибавят се медът, содата разтворена в киселото мляко, какаото, брашното, конфитюрът, стафидите, орехите и подправките. Разбърква се добре и се изсипва в тортена форма или по-малка тавичка и се изпича. След като изстине се слага в подходяща чиния, намазва се обилно с желето и се украсява с бонбоните и плодовете от сладкото.
* * *
САЛАТА С ПИЛЕШКО ФИЛЕ И ЯБЪЛКИ
(предложение на Йорданка Стайкова от Шумен)
	Продукти: 2 пилешки филета, 1 ябълка, 2 шепи спанак, 2 с.л. майонеза, сокът от 1 лимон, една шепа орехи, сол и черен пипер на вкус.
	Начин на приготвяне: Филето се нарязва на тънки ивици, поръсва се със сол, черен пипер, лимонов сок и се запържва на силен огън за 5 мин. Ябълката се почиства и нарязва на тънки филийки – четвъртинки, смесва се с нарязания спанак, прибавя се пилешкото, едро счуканите орехи, майонезата, лимоновия сок и се разбърква добре. 
 



Любопитно
КАК ПРАЗНУВАТ КОЛЕДА ПО СВЕТА
 
	 В Австралия често Коледа се празнува на плажа при 40 градуса температура. Една отколешна традиция всяка година събира хиляди хористи, които пеят традиционни песни под открито небе. Всеки австралиец, се явява на определено място, държейки в ръка специално приготвена за случая свещ. Средствата от продажбата на тези свещи са за благотворителни цели. 
	В Австрия се е родила известната коледна песен „Зимна нощ", изпълнена за пръв път в църквата „Свети Никола" в Обендорф, близо до Залцбург, през 1818 г., а днес се пее навсякъде по света. Тук Коледа е задължително свързана с построяването на яслата, където младият Христос се ражда. Особено живописна е тази традиция в Тирол, а в Залцбург една огромна пирамидална конструкция пресъздава живота на човечеството до раждането на Христос. В навечерието на Коледа австрийците приготвят известния „щрудел" с орехи и плодове, с който ще почерпят близки, познати и бедните по улиците. Но имат и коледна украса по гарите, с която пожелават щастлив празник на всички пътници, които в „святата нощ" отсъстват от домовете си. 
	В Англия има накичена елха във всеки дом, танци и песни. Дядо Коледа се спуска през комина и оставя подаръци в специално приготвени дълги чорапи, закачени на всяко креватче. Коледното меню е представено от огромна пълнена патица (гъска) или пуйка с гарнитура от печени картофи и забележителния коледен пудинг, приготвян буквално от всички членове на семейството. При католиците в Ирландия цялото семейство със свещичка в ръка коленичи и се моли. След това свещичката на най-малкото дете се поставя в центъра на масата, а всички останали на ръба на прозорците, да сочат пътя на Мария и Йосиф в нощта. 
	В Гваделупа Коледа се празнува при 28 градуса на сянка и се приготвят за празника една седмица предварително. Всяко семейство си има собствено коледно дърво, изкуствено за жалост, но отрупано с топки и гирлянди. Основните коледни ястия (специалитети) са пуншът и кървавицата. Традиционната кървавица се приготвя от цялата къща, дори и съседите участват. В навечерието на Коледната нощ антилците ядат свинско месо, а в празничната вечер се яде ориз и „дървени грахчета". Всички пеят и отиват в полунощ в църквата, за да мине „татко Коледа" и да остави подаръците!
	В Индия се отделя голямо внимание на коледната меса (литургия). Християните присъстват масово на службата, която трае 2-3 часа. Коледа в Индия е символ на братството. Семействата взаимно си ходят на гости и пеят песни, свирят на барабан и чинели, а през това време домакините ги черпят със сладки, плодове и им подаряват цветя. Дори и нехристияните се присъединяват към общия празник на човешкото милосърдие.
	В Италия много често хората изминават хиляди километри само и само да се върнат у дома за празничната нощ. Самото честване трае дни наред. Децата репетират тържествени песнопения за концерта в църквата. Навсякъде по къщите се отрежда място за яслата. На Коледа италианците ядат преди всичко риба и пържени меса. Задължително приготвят и така наречения „панетоне" (вид козунак с грозде и мандарини). Не пропускат и пенливото вино. А подаръците ги носи самият младенец Исус, който идва през нощта, когато всички спят. Затова масата никога не се раздига, за да може Исус Христос да се подкрепи за здравето на обитателите на дома.
	В Канада задължително ще отпразнувате Коледа в бяло – с много сняг. Всяка седмица преди Коледа се запалва по една свещ на входа на къщите и се закачват венци от елхови клонки. Подаръците се раздават по време на тържествената вечеря. Но имат също така традиция да излизат групом през нощта, за да съберат пари и лакомства, които ще раздадат на бедните.
	В Мексико подготовката за Коледа започва от 16 декември. Къщите се обкичват със зелени растения, мъх, разноцветни фенери и в средата на хола се поставя една ясла. Децата ходят с Йосиф и Мария от къща на къща, което символизира търсенето на подслон в Коледната нощ. Децата и младежите играят играта „Пината" – това са малки глинени гърнета, пълни с бонбони и малки подаръци, окачени за тавана. Всяко дете със завързани очи трябва да счупи едно гърне, за да вземе бонбоните и подаръка.
	В Русия Коледа е отражение на славянски традиции и обичаи. В миналото младите момичета са се изкачвали по стълбите стъпало по стъпало, повтаряйки “да" или „не", за да видят дали ще срещнат избраника на сърцето си. Друга традиция-символ: между клоните на елхата е била укривана клетка с бели гълъби, които са били пускани на свобода на Бъдни вечер с надеждата да се върнат с късмет и щастие. 
	В Украйна преди 25 декември се е постело в продължение на 39 дни. А когато падне нощта, всички сядали около масата и едно след друго се редели 12 ястия, кои от кои по-хубави.
	Във Финландия еленът също е на почест, но в тази страна Дядо Коледа идва „на крака". Той напуска с впряга си „арктичната си хижа", където живее цяла година и чете хилядите писма на деца, които джуджетата му носят от земята. На 24 декември вечерта вечерята се сервира рано. След което идва истинският Дядо Коледа, който раздава подаръците. Финландците имат специална служба по „набиране" на кандидат-Дядо Коледа – студенти, бой-скаути, които с удоволствие обличат празничния костюм. Естествено Дядо Коледа е винаги щедро възнаграден от семействата!
	В Холандия Синтер Клаас е бил щедър владика, който правел тайно много добрини на хората. Един ден, когато узнал, че един беден търговец няма пари за зестра на дъщерите си и не може да ги омъжи, добрият човек хвърлил през комина на къщата три торбички със златни монети. На другия ден трите девойки ги намерили в чорапите си. От тази легенда е произлязъл обичаят малките холандчета да оставят в коледната нощ чорапите или обувките си около огнището с надеждата, че Синтер Клаас няма да ги забрави.
	В Швеция се подготвят за Коледа още от 13 декември, празник на Св. Лучия. Тази светица е помагала на християните, укриващи се в катакомбите, и им е носила храна и вода. И за да са й свободни ръцете, слагала на главата си светеща лампа. В нощта на 13 декември, около 4 часа сутринта, най-малкото момиче от къщата облича дълга бяла туника и поставя на главата си венче, набодено на 7 места от запалени свещи. След което то сервира на цялото семейство сладкиши и кафе. А на самата Коледа шведите ядат пушена риба, шунка, мляко с ориз и пият греяно вино и подсладена бира.
	В Америка хората започват да мислят за Коледа още през август. В най-голямата жега те изучават витрините на магазините, търсейки нови, оригинални украси за своите къщи и коледни дръвчета. Шест седмици преди Коледа многочислените дядоколедовци завладяват улиците. Американците го наричат Санта Клаус. В тези дни всички стават много заети. Хората бързат по улиците, обикаляйки магазините със списъци за покупки. Децата слушат уличните музиканти и се възхищават на украсените коледни дръвчета, ангелчетата, които „летят" из улиците, и многобройните цветни гирлянди. А близо до мексиканската граница хората украсяват градините си със свещи, сложени в кафяви хартиени пакети, наполовина пълни с пясък. На югозапад хората не планират тежка коледна храна, тъй като отиват на сърф следобед. Тук просто слагат червени ленти по палмите. На североизток червенокосите нюйоркчани отиват в специални ферми, за да отсекат своето коледно дърво. Някои го украсяват с гердани от пуканки, други с орнаменти от дърво и коприна. В своите градини американците създават цели сценки, където главният герой е Санта Клаус, управляващ шейната със северни елени. По време на Коледа много американци изведнъж си спомнят, че прадедите им са дошли от различни страни. Така се появяват еврейските „звезди на Давид. В навечерието на Коледа протестантските църкви имат служба, а католиците – организират специални коледни пиеси, свързани с раждането на Исус. В тях участват истински животни, които понякога успяват да избягат. Санта Клаус винаги пристига в навечерието на Коледа. Той идва през нощта и пълни дълги и разноцветни чорапи с подаръци. 
Източник: Списание за жената Rozali.com

Усмивки
СМЕШНИ ИСТОРИИ – 20 ПРИЗНАКА,
 ЧЕ СИ ОТ ПРОВИНЦИЯТА
	1. За Вас “МакДоналдс” е скъп ресторант с вкусна храна и изискано обслужване. 
	2. Считате 100 долара на месец за висока заплата. 
	3. Повече от всичко на света мразите софиянците. Най-често се обръщате към тях със “селяни”.
	4. “Москвич” – това е добър автомобил, а “Жигули” – истинска лимузина!
	5. Ходите на вилата не за да почивате, а за да работите.
	6. Купувате си битова техника от световно известните марки “Sonie”, “Panasonix” и “Pieonnear”, както и дрехи на най-добрите световни производители “Badidas”, “Naik” и “Ribok”.
	7. Симпатизирате едновременно и на царя, и на комунистите.
	8. 300 грама ракия на ден – за Вас това не е алкохолизъм, а просто в реда на нещата.
	9. Вместо “Извинете”, казвате “Опааа!”.
	10. Любимият Ви хипер-маркет е “Илиянци”, а ЦУМ – нещо като къща-музей.
	11. Качвате се с подскок на ескалатора.
	12. Настръхвате от вълнение в метрото.
	13. Където и да отивате – минавате през гарата, защото Ви е страх да използвате непроверени маршрути.
	14. “Интернет клуб” Ви звучи като публичен дом.
	15. Когато Ви кажат “кликни” – клякате.
	16. Бързо се сближавате с шофьорите от “Градския транспорт”, тъй като само те слушат Вашата музика.
	17. 20 лева за такси до Центъра Ви звучи нормално.
	18. Отнасяте се враждебно към банкомати и врати с фото-клетка.
	19. Дънки, комбинирани с хавайка е последния писък на модата.
	20. Докато пиете кафе във Виенската сладкарница – тайно набирате собствения си мобилен телефон. Вдигате след края на мелодията и провеждате кратък, но шумен разговор.

Източник: www.mitev.info" www.mitev.info

Занимателна страничка

ДОКАЗАТЕЛСТВОТО
(Криминална загадка)

	– Махнете този парцал – каза инспектор Стрезов, раздразнен от настъпилата суетня при отваряне вратата на будката, която се оказа заключена.

	– Тъй вярно, другарю подполковник – козирува старшината Варадин и като се наведе над лежащия върху пода на будката нощен пазач, извади от устата му натикания омаслен парцал. После хвана объркания човечец за раменете, изправи го и му развърза ръцете.

	– Хубаво са те наредили – мърмореше Варадин. – Я по-добре си признай, че беше заспал в будката, когато са те хлопнали по главата.

	– Не бях заспал – оправдаваше се нощният пазач, – даже не бях в будката. Разхождах се около склада, когато светнаха фаровете на един москвич. Номерът му не запомних. От прозорчето се показа шофьорът, попита ме дали оттук се минава за Илиянци и докато аз се наведох да му обясня, че е сбъркал пътя, някой ме удари в гръб. Паднах на земята. Чувам шофьора да се кара: „Колко пъти да ти казвам да удряш по-леко!“, и ми тикнаха парцала в устата. Извадиха въже, превързаха ми ръцете, а аз лежа, без да отварям очи, и се преструвам на припаднал. Натикаха ме в будката, после разбиха вратата на склада и отмъкнаха два чувала със захарин.

	– За два чувала и да пребият човек! – възмути се Варадин и като прибави както винаги: „Готово, другарю подполковник!“, понечи отново да козирува, но инспектор Стрезов, отегчен от дългото обяснение на нощния пазач, се отправи към склада.

	Стрезов надникна през отворената врата, разгледа разбития катинар, увиснал ненужен върху една от халките. Другата се търкаляше в пръстта, прерязана с пила.

	– Нищо не съм пипал. Всичко заварих точно така, както сега го виждате. Дори не извадих парцала от устата на бай Иван. Знам си аз, че веществените доказателства не се пипат, и затова първо на вас телефонирах – обясняваше складовият работник, скрил зад гърба двете си ръце, стремейки се да демонстрира явното си нежелание да се докосне до каквото и да било, преди да е получил официално позволение.

	– Ясно – каза Стрезов. И на него наистина му беше съвсем ясно, че нощният пазач лъже и най-вероятно е съучастник в извършената кражба.
 
	Какво дава повод на инспектор Стрезов да се съмнява в нощния пазач?
* * * *



ОТГОВОРИ НА “ЗАБАВНИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ”
ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ
	1. Кое е по-здраво – бетона или костта? – Костта 
	2. Коя птица мъти яйцата си в чуждо гнездо? – Кукувицата 
	3. Кое е най-голямото безгръбначно? – Колосалния калмар 
	4. Какво означава първата буква от идентификационния код на радиостанцията? – Местонахождението на дадена радиостанция. 
	5. Къде е бил разположен първият Макдоналдс? – Аркада, Калифорния. 
	6. Кое е най-голямото насекомо? – Бръмбарът от семейство Сечковци.



Историята помни
ЧОВЕКЪТ, КОГОТО НАРЕКОХА „СТРАШНИ“
	– Чувате ли?
	Въпросът на Онегавон беше излишен: трябваше да си глух, за да не чуеш. Ромеите разместваха отредите си, като най-отбраните и най-силните струпваха тук, на дясното крило на своя бранен строй. Ханът кимна на двамата си придружници и с котешка пъргавина, наглед невероятна за неговите 60 години, безшумно се запромъква назад. Багатурът Ославна го последва веднага. По-късно всички се събраха пред шатрата на хана, където – загрижени, но не и обезверени – ги чакаха останалите пълководци: вечно нагизденият копан Окорсис, багатурът Чепа с разсеченото лице – славен спомен от Веригавската битка, дребният и хитролик жупан-таркан Охсун, русият великан княз Драгомир, хановият брат Цок, винаги мрачният Диценг и още десетина други. Хан Крум ги поздрави и като стори широк жест с ръка, покани ги да го последват в шатрата му. Двама слуги се разшетаха, запалиха и окачиха на поставките вощеници и борини и се оттеглиха заднишком. Но макар че погледите на всички бяха съсредоточени с ням въпрос в него, ханът не заговори веднага. Лицето му – скулесто, с дълги, извити покрай устните мустаци – изглеждаше вкаменено, сякаш мислите, струпани зад широкото му набраздено чело, не бяха още избистрени. Седеше превит на походното столче и с върха на меча си чертаеше неясни фигури върху утъпканата земя. Когато най-сетне вдигна глава, изражението му беше както винаги – сурово, но спокойно и с отсянка на самоувереност.
	– Зера-тарканът беше прав – започна той направо, без встъпителни думи. – 14-те дни чакане са изтощили и раздразнили докрай византийците и те се готвят утре да нападнат.
	Шатрата се огласи от въздишка на облекчение, откъсната едновременно от много гърди: напрежението на двете изминали недели, в които войските бяха стояли една срещу друга и само се бяха дебнали, без да предприемат решителната стъпка, бе измъчило не само врага… И сега съобщението за утрешната развръзка бе посрещнато почти с радост.
	– Разместват силите си – продължи ханът. – Съгледниците им са донесли, че ние сме готови да прекършим напад в средата, и затова са изменили кроежа си. Замисълът им е хитър. – В гласа му се прокрадна уважение. – Те засилват дясното крило на Йоан Аплакий и се готвят с него да нанесат съкрушителен удар.
	– Не виждам с какво е толкова хитър кроежа им – измърмори един от по-младите военачалници.
	Мнозина се засмяха на думите му, но Крум остана сериозен; той обичаше да повтаря, че половината от успеха в една битка зависи от това, дали начелниците са схванали добре задачите си.
	– Ако те разгромят нашето ляво крило – обясни ханът търпеливо, – ще ни притиснат с гръб към Тунджа. После императорът ще поведе войските в средата, а Лъв Арменеца – лявото им крило, и тримата с Аплакий с равномерен натиск ще ни натикат в реката.
	– Тогава да засилим нашето ляво крило, ювиги хане! – бурно предложи Чепа и белегът на лицето му се зачерви от напрежение. – Когато смачкаме отбраните банди на Йоан Аплакий.
	– Ами ако не успеем да ги смачкаме? – прекъсна го Крум, като поклати глава. – Мигар забрави, че ромеите са десеторно повече от нас и по-силно въоръжени?
	– Но ако успеем – продължи упорито багатурът, – не те нас, а ние ще ги натикаме в Адриановград!
	– Когато е пред решителна битка, пълководецът не може да се ръководи от „ако“, Чепа, а само от „трябва“ и „ще“ – наставнически-строго отвърна ханът. И както винаги, когато произнасяше повеления, Крум изпъна жилестата си снага и облегна протегната ръка върху дръжката на меча. – Ето моето решение. Ние също ще разместим войските си. Още сега и в пълна тишина. От лявото крило ще изтеглим ордата на Ославна и на нейно място ще поставим всички славянски дружини, начело с княз Драгомир.
	– Но защо, ювиги хане? – не се стърпя Ославна.
	– Защото на славяните липсва устрем и напористост, но затова пък са упорити, вкопчват се като къртици в земята и никой не може да ги отмести. Такива ни трябват срещу Аплакий, Драгомире!
	– Повели, светли княже!
	– Вярваш ли, че ще изпълниш тази задача?
	– Моите славяни ще измрат до един, но няма да пропуснат ромееца – просто отговори великанът.
	– При вас ще бъдат и людете на Онегавон – те са в предната стража и не ще успеем да ги изтеглим, без да се издадем на врага, – но общото началство ще принадлежи на тебе. Запомни! Слушай и ти, Онегавоне! Когато видите, че Йоан Аплакий вдига бандите си в нападение, не се втурвайте срещу тях. Те са тежко въоръжени. Толкова по-добре – нека оръжието им да причини тяхната гибел. Оставете ги да изминат десетте поприща, които ви делят, да изпълзят по трите хълмисти вериги. Нападнете ги едва тогава, когато започнат да изкачват склона, на който сега е ордата на Ославна. Посрещнете ги – тях, уморените – със свежите си сили и там, в дола, ги спрете и унищожете.
	– А аз? –попита Ославна. – Какво да правя аз с моите вълкодави? – Така багатурът по своему с обич назоваваше людете от ордата си, прочути с дивия бяс, който ги обхващаше в битките.
	– Не само ти. Ордите на Чепа и Охсун също ще се преместят вдясно. Най-лютите и най-напористите! Ще станете чук, който ще се стовари там, където най-малко ви очакват. Върху Лъв Арменеца. Бийте ги, без да поглеждате какво става наляво от вас. Бийте ги и ги гонете, докато се пръснат като пилци под сянката на ястреб. Исбул!
	Един четирийсетгодишен хубавец със знаци на олгу-таркан се изправи:
	– Заповядай, ювиги!
	– На тебе възлагам не най-трудното, но най-сложното. Ще държиш отначало твоята конница зад лявото ни крило. Ако славяните не устоят.
	– Те ще устоят, княже! – засегнато се обади Драгомир.
	– Ако славяните случайно не устоят, ще им се притечеш на помощ. Но видиш ли, че сломяват напора на Аплакий, премести се на дясното крило и стойте там с мечове в ръцете. Щом бандите на Лъв Арменеца обърнат гръб, втурвай се напред и сечи! Сечи, докато ви отмалеят десниците. – Ханът му направи знак да седне, после обхвана с поглед цялата група. – Разбрахте ли как ще бием ромееца? Ще го спрем вляво и ще го сметем вдясно. Именно вдясно! – натърти той, като се вторачи в Чепа. – Не да го притиснем, а да го отрежем от Адриановград. И да го оставим в полето, незащитен от яките стени на крепостта, за да стане храна на нашите мечове. Защото смажем ли отреда на Лъв Арменеца, от само себе си ще рухнат отредите и на Аплакий, и на императора.
	Разнесе се одобрително шумолене – увереността на хана бе преляла и в сърцата на неговите пълководци. Очите заблестяха. Ръцете неволно посегнаха към оръжията. Но оживлението се пресече рязко; ханът довърши мислите си с такава ледена жестокост, която смрази дори тези воини, закалени в не едно сражение:
	– Искам главата му. На императора, Михаил Рангаве. Тя ми е нужна, за да я поставя до другата. – Той кимна към черепа на Никифор Геник, който, обкован в сребро и превърнат в стакан, стоеше на нарочна полица в шатрата. – Двама императори, две чаши, два спомена. Спомен от Веригава и спомен от Версиникия. Който занапред дръзне да погледне с алчно око към България, нека знае, че лавицата ми е достатъчно широка и че може да смести и неговата глава!
	Гробно мълчание изпрати Крумовите думи. Неколцина се разшаваха неспокойно от столчетата си. Ханът изглежда, помисли, че военачалниците искат да си тръгнат, защото кимна в съгласие:
	– Вървете и не губете време. Нека после Цок и Драгомир се отбият отново при мене, да ми кажат дали всичко е изпълнено. – А когато бяха при вратата, завърши: – И предупредете людете си, че ромеите ще нападнат рано. Може би още на разсъмване. Да бъдат готови…
	– Откъде пък знаеш, че?… – възкликна копанът Окорсис.
	– Замисълът им е хитър. Вероятно зад него стои Йоан Аплакий – той е опитен, умен и умее да извлича всяка възможна изгода. Ще ни нападне рано, та, когато ни извърне с лице на изток, слънцето да грее в очите ни и да ни заслепява.
	Нищо не отговориха. Един по един се изнизаха навън и топлият катранен мрак на лятната нощ ги погълна. Когато – според повелята му – Цок и княз Драгомир се върнаха при него, отдавна бе минало полунощ. Завариха го така, както го бяха оставили – прегънат върху походното столче, свъсен, потънал в мисли, с тежък бранен меч в ръката. Чу стъпките им и се извърна; имаше такъв израз, сякаш се събуждаше от сън.
	– Какво си се умислил, Круме? – попита Цок с грубоватия си дрезгав глас.
	– Пълководецът трябва да мисли дълго преди битката, но в самата нея да действа бързо, дръзко и решително. – отговори уклончиво ханът.
	– Нямаш вид на човек, който е премислял утрешната битка. Или, какво? Да не си се изпълнил със съмнение в изхода й?
	Крум се насили да си придаде израз на бодрост:
	– Как не! Аз съм така уверен в победата, сякаш сражението вече е минало. – После промени темата: – Изпълнени ли са заповедите ми?
	– Напълно, светли княже. – Този път говореше Драгомир. – Войските заеха новите си места.
	– Сетихте ли се да ги позакриете с шубраци? Ромейските съгледници не бива да забележат промяната.
	– И това е сторено, светли.
	– Добре. – Толкова се задоволи да каже ханът за тъй ловко извършеното нощно придвижване, което дори неговият слух не бе доловил. – Вървете си сега и спете. Трета стража е, няма да имате и два часа за сън и отмора.
	Подчиниха се и излязоха. Но, изглежда, Драгомир бе намерил повод да се отдели от хановия брат, защото скоро се върна. И пак завари Крум на същото столче и в същото положение.
	– Прости, господарю.
	– А, ти ли си, Драгомире. Какво, забрави ли нещо? – Славянинът поклати глава. – Тогава?
	– Тревожа се, господарю.
	– За утре?
	– Не. За тебе ми е тревогата.
	– За мене?
	Княз Драгомир се премести няколко пъти от крак на крак, но издържа острия поглед на хана.
	– Нещо става с тебе, светли. Болен ли си? Горест някаква ли те гризе? Или неувереност?
	Крум пръв отмести очи. Не призна, но и не отрече думите на славянина.
	– Защо мислиш за болест или мъка, Драгомире? – запита тихо.
	– Защото ги виждам на лицето ти, господарю. А не мога да помисля за малодушие, нерешителност или боязън. Знаеш, верен съм ти като куче.
	Славянският княз не довърши, но Крум разбра неизреченото. „Отвори душата си пред мене – искаше да каже Драгомир. – Няма душевна мъка, която да не получи облекчение, когато се сподели с някой друг. Защо сдържаш в гърдите си твоята мъка? Казвал си ми, че за тебе аз съм не само подчинен, но и другар.“
	За пръв път тази вечер ханът стана от столчето, остави върху него меча, пък сплете пръсти на гърба си и така, прегърбен и с наведена глава, се заразхожда из просторната шатра. Най-сетне спря до славянина и каза неочаквано:
	– Аз съм жертва, Драгомире.
	– Ти? Жертва? – Славянинът беше искрено смаян. – Подбиваш ли се с мен, княже?
	– Да, жертва. Жертва на властта си. И на часа, в който миг е отредено да се разпореждам с нея.
	– Прости, но не мога да ти повярвам, господарю. Колцина са смъртните, които имат равни на твоите дела? Ти победи аварите и присъедини завинаги земята им към своята, към нашата. Ти завладя Средец и го включи в границите на и без това могъщото ни княжество. Само преди две години ти нанесе нечувано поражение на ромеите и погуби Никифора Геник; погуби го и със смъртта му отмъсти за посечените пеленачета и за опожарената Плиска. Миналата година ти завладя и непревзимаемата Месемврия /Несебър/. Името ти се превърна в пряпорец за своите и в страшилище за враговете. А утре, когато и Версиникия стане бляскав камък в короната ти!
	– Вие, славяните, сте мъдър народ, Драгомире – тихо възрази ханът, – но не винаги притежавате прозорливост. Понякога ви заслепява външното, показното, а не виждате истинското, спотаеното зад привидния блясък. – Крум внезапно се разпали. Очите му, угаснали допреди малко, възвърнаха обичайния си огън. Той улови рамото на славянина и го разтърси: – Кой съм аз? Не, не ми отговаряй! Ти го каза: аз съм Крум, оплисканият в кърви победоносец, страшилището за враговете, дивият варварин, който пие наздравици от черепите на противниците си. Ромеите ме зоват „Страшни“, защото изпод меча ми е проляна река от човешка кръв. Но и моите, българите и славяните, които уж ме възхваляват, и те изпитват ужас пред мене. Такъв и ще ме запомнят потомците ни. Утре, след век и след хилядолетие.
	– И това те гнети? Всеки друг би се гордял от тази мисъл, княже.
	Както държеше рамото му, ханът го тласна. Драгомир политна, но се задържа на крака.
	– А защо не попиташ аз, какво име искам да оставя на потомците ни, Драгомире? И дали славата на кървав воин ме блазни? Помислял ли си някога, че може би пролятата кръв ме погнусява? Че може би, когато вдигам наздравици с този противен стакан – той посочи лавицата – и го допирам до устните си, вътрешностите ми се раздират от омерзение и гадост?
	– Тогава защо го правиш?
	– Защото трябва да го правя. Трябва да вдигам наздравиците както трябва и да застилам пътя си с трупове и кръв. Трябва! Аз съм вожд и властелин, Драгомире, а един истински вожд и властелин трябва да прави не онова, което иска и харесва, а което е потребно. Властта не е опияняващото всемогъщество на някои владетели, безгрижната им игра със съдбата на подвластните, безконечната им веселба, която се превръща в безконечна оргия. Власт – това значи дълг и бреме! Безсънни нощи, в които да отгатнеш повелите на часа и на бога на твоето племе, за да подчиниш на тях всички свои желания, целия себе си.
	Замълчаха. Стояха вцепенени, сякаш заслушани в стъпките на стражниците пред шатрата.
	– Преди малко ти казах – отново наруши мълчанието Крум, – че съм жертва на властта си и на часа. Не те излъгах. Аз мразя кръвта и унищожението, а какъв път ми предначерта богът на България? Ти сам го описа – часът на България беше такъв, че искаше непрекъсната бран, победи и кръв. Добре – дадох ги. Защото съм владетел и нямам право на избор. Но само аз зная каква дан заплатих.
	– Не си ли доволен, господарю? – тихо попита Драгомир.
	– Ако кажа, че не съм, бих излъгал. Доволен съм. От себе си съм доволен. Разбрах повелята на българския бог и я изпълнявам. Но не съм доволен от моя жребий. По-друга исках да бъде моята орис, славянино. И друг виждах пътя си, когато преди десет лета се възкачвах на Кардамовия престол.
	– Може твоят път да е бил наспроти волята ти, но, заклевам се, докато има българин, ще те споменава с възхвала и благодарност.
	– Ще споменава битките и победите, не и онова, с което исках да бъда запомнен. – Крум скръбно поклати глава. – Онова, голямото, истинското, което смятам венец на моя живот – писания закон, който дадох на подвластните ми българи и славяни. – Ханът отново се оживи. – Величието на един владетел не може да се измерва само по битките, които е водил и печелил. Говоря за битки като утрешната, които се решават с щит и меч. Защото владетелят води и други битки, победите от които носят и неувяхваща слава, и признателност, и съзнание за добре изпълнен дълг. – Крум заизрежда на пръсти: – Битката против самия себе си: да не допусне блясъкът на властта да заслепи погледа му, възхвалите на блюдолизците да заглушат слуха му за повелите на дълга. Битката за благоденствието на народа му. Никоя слава не е трайна, ако е изградена върху нищета, недоимък, лишения и сиромашия. И най-важното: битката за справедливост. Дай на един властелин всички възможни бранни победи, но лепни на челото му печата на несправедливостта и ти го осъждаш на вечно проклятие. За обикновения човек – продължи Крум разпалено – справедливостта е лесно нещо. Достатъчно е да не се откланя от истината и да има доблест да я казва дори, когато тя е в негова вреда. За един владетел обаче тази справедливост е малка, недостатъчна; справедливостта на владетеля са редът, правдата и равенството, които е дал на всички люде от неговия народ. А другото име на тази справедливост е закон. Закон, равен за всички, и честни съдии, които да съдят съобразно с него. Това създадох аз, Драгомире!
	– Закон имаше и преди, господарю – несмело се обади славянинът. – Имаше и съдии, които го прилагаха.
	– Да, имаше закон и съдии. Неписан закон. И справедлив, защото произлизаше от обичая и натрупаната през вековете мъдрост. Но този закон беше слаб и хилав. Първо с това, че беше неписан. Неписания закон всеки чува, както си иска, и разбира, както му е изгодно. После – облагодетелстваше клеветниците, богатите и знатните. Особено богатите и знатните; те всъщност съумяваха винаги да застанат над закона. Такъв закон не води към справедливост, а към поквара и разложение. Не вярваш ли в закона и в равенството на всички пред него, ти не вярваш и в самата държава. Ти преставаш да бъдеш част от цялото. От свой ти се превръщаш във враг. Държава с такъв закон е осъдена на гибел. Народ с такъв закон е осъден на самоизяждане и изчезване. Когато създадох моя закон, аз всъщност изравних пред него всички: богати и нищи, знатни и безизвестни. Въздигнах единната справедливост и я превърнах в писан закон. А за да бъде този закон всеобщ и равен за всички, аз предвидих най-тежките наказания за онези съдии, които съдят не по закон и по съвест, и за онези клеветници, доносчици и подкупници, които принуждават съдиите да съдят криво и нечестно. Ето, Драгомире, това аз смятам венец на моя живот.
	– Но защо си недоволен, щом си го създал?
	– Защото и писаният закон не е истински закон, докато не се прилага. Докато не стане част от самия живот. А часът на България… – Крум скръбно сви рамене. – Часът на България не ми позволи да видя узрели плодовете. Аз съм още жив, а законът вече се забравя. Забрави го и ти, Драгомире. И потомците ни няма да ме запомнят с него, а с битките и пролятата кръв.
	Навън се разнесоха гласовете. Стражата в стана известяваше, че се е зазорило.
	Вече нямаше съмнение – двунеделното изчакване и дебнене беше свършило и днес щеше да настъпи развръзката. В двата стана рано-рано раздадоха храната; докато топяха в чорбата големите залъци, воините за последен път преглеждаха и потягаха оръжието си. Много ръце стискаха муските и амулетите, окачени на вратовете. Кратунките с вода увиснаха на поясите. Смеховете и подвикванията станаха по-високи и някак пресилени. В хълмистата околност на Версиникия цареше онази възбуда, която предхожда големите сражения. Ромеите отслужиха молебен и призоваваха триединния бог да подпомогне оръжието им. В стана на българите хан-боилът коловър принесе десет охранени кучета в жертва на Тангра и по вътрешностите им изтълкува, че победата ще увенчае българския меч. Славяните изпяха бранни песни и с неистови крясъци измолиха помощта на мълниеносеца Перун. А онези от българите и славяните, които бяха прегърнали Христовата вяра, тайно сториха свещен кръст пред гърдите си и зашепнаха молитви към Исуса. После войските се построиха. Корави ръце издигнаха щитовете. Над тях блеснаха яростни очи. Внезапно настана мълчание. Десетки хиляди гърла затаиха дъх. След това някъде зад ромейската редица гръмнаха тръби и литаври. Див боен вик раздра въздуха и безчисленото византийско множество, облечено в сушени кожи и желязо, се люшна напред. Яхнал врания си гривест жребец, хан Крум остана неподвижен. От височината, където беше шатрата му, той оглеждаше хълмовете отсреща, където пъплеха и напираха ромейските пълчища. Отредите на императора и на Лъв Арменеца напредваха по-спокойно, сякаш неохотно; дясното им крило обаче, в което бяха войските на Йоан Аплакий – най-многобройните и най-силните, – то не крачеше, а вихрено се носеше сред грохот и трясък. Кратка подигравателна усмивка се хлъзна по лицето на хана. Хлъзна се и веднага изчезна в извитите му надолу мустаци. Той вдигна ръка и рече на притичалия вестоносец:
	– Главата на Никифора. При Ославна!
	Разбра го вестоносецът; той се втурна в шатрата на хана, грабна чашата-череп, забоде я на копието си, пък се метна на коня и полетя надясно, където ордата на багатура Ославна се криеше в един овраг от очите на ромеите и чакаше своя час. Разбраха го и пълководците от свитата му – планът за битката оставаше същият, както им го съобщи снощи ханът. Защото вече две години Крум имаше обичай да изпраща „главата на Никифора“ там, където смяташе, че ще бъде развръзката на боя – да възпламенява своите и да смразява ромеите. А отредът на Йоан Аплакий приближаваше. Той превали последните хълмове и макар че краката на воините вече тегнеха от умора, с ненамаляващ устрем се насочи към лявото крило на българите. Ханът изчака ромеите да преминат долчинката, даде им време да изкачат десетина крачки по последната височина и отново вдигна ръка. Изсвири рог, вестоносец на запенен кон препусна наляво. Но там Драгомир не дочака вестоносеца; видял, изглежда, знака на хана, той пусна нетърпеливите воини, които с весел вик и в радостна надпревара се втурнаха срещу ромеите. Още първият сблъсък помете предните византийски редици и ги свлече отново долу, в падината. И там се разгоря лютата и жестока битка: прилични на морски вълни, които се гонят и бързат да стоварят мощта си върху скалистия бряг, ромейските вериги една след друга преваляха хълма и, окуражавани от оплискания с кръв Аплакий, се нахвърляха върху защитниците и погиваха с десетки наведнъж; защото там бяха славяните на Драгомир и на другите князе – сякаш не хора, а канари, сраснати надълбоко със земята, която никаква буря и никакъв тласък не могат да отлепят от местата им. Изненадан от неочаквания отпор, стратегът Йоан Аплакий вкара в битката и последната верига на отреда си. Напусто! И това усилие се преломи в желязната стена на славяните, които – високи и снажни, почти всички светлокоси, разнородно въоръжени, пъстро облечени, мнозина разголени до кръста – като че не се биеха, а косяха избуяла ливада и всеки техен замах поваляше по една редица от нападателите. Хвърчеше с коня си Аплакий, преминаваше от група на група, биеше се и увличаше другите да се бият, а в сърцето му се прокрадна съмнение. Къде бе сгрешил? Защо този тъй добре замислен удар, който трябваше да отхвърли варварите чак в реката, се прекърши още тук, в подножието на височината? Какво друго можеше да направи пълководецът, за да наклони в своя полза везната на победата? Трескаво мислеше тези неща Аплакий, повтаряше си ги между два удара и между две насърчителни думи, а изход не виждаше. И само една мисъл не мина през главата му: да поиска помощ от императора. Защото знаеше – Михаил Рангаве, спасил се по чудо преди две години от клопката при Веригава (така зад думата „чудо“ бяха привикнали да скриват позорното бягство на Никифоровия зет и по-сетнешен император), изпитваше неописуем страх от българите и през цялото време имаше грижа не толкова за победата, колкото за собствената си кожа; такъв човек нямаше да окаже помощ, защото в нея би видял опасност за самия себе си. После стана късно за каквато и да е помощ. Докато русокосите славяни продължаваха да громят в дола последните ромейски напади, някъде отдясно и отзад изникна отред от смугли българи, настървени като хищници, усетили миризмата на кръв. И не само изникнаха, но и отрязаха пътя на юг. Все още неподвижен върху врания си кон, хан Крум продължаваше да оглежда бойното поле. Вдясно и в средата войските се бяха вчепкали и се биеха, но личеше, че не там се хвърляха главните сили и че не там се търсеше развръзката. После извърна поглед и наляво. Видя как славянските дружини на Драгомир поеха върху себе си и прекършиха ромейския удар, после забеляза и ловкия обход, предприет от зера-таркана Онегавон. Кимна доволно – за него изходът на битката при лявото крило вече не будеше съмнение. Явно не будеше съмнение и за олгу-таркана Исбул, защото той вече бе започнал да придвижва конницата надясно. За трети и последен път днес ханът вдигна ръка. Отново се разигра познатата сцена: зов на рогове, развени копия с конски опашки, заповеди, изричани и повтаряни от прегракнали гласове. Но този път последва друго. Ордата на жупан-таркана Охсун, която досега възпираше с бой отреда на Лъв Арменеца, не случайно бе съставена от ветерани, преминали през всички войни и сражения на Крумовото властване. Опитни както никои други, те, щом чуха уговорения знак, нападнаха и изтласкаха ромеите на петдесетина крачки, после рязко се изтеглиха и, като се разделиха на две, отвориха пролука точно по средата. Патрицият на източните провинции Лъв, пък и останалите военачалници около него нямаха време нито да разберат какво се крие зад това странно придвижване, нито да отдадат някакви заповеди. Разнесе се нечовешки вик. И в следния миг в още неслегналата се пушилка на процепа пред тях се появи – вихрена и бясна – свежата и горяща в бранно нетърпение орда на Ославна. А най-отпред, дори пред развените на копията конски опашки, стърчеше един зловещ предмет, който всички познаха – обкования в сребро череп на Никифора Геник! По-назад напираха и ордите на Чепа багатур, на копан Окорсис, на Диценг, на хановия брат Цок. Както скала се откъсва от някой връх, полита надолу и нито зид, нито човек може да спре, така в нечовешки устрем напредваха българите. И всичко се смилаше под стъпките им, сякаш наистина минаваше търкаляща се скала. Лъв Арменеца не беше страхлив, не му липсваше и бранен опит. Той веднага разбра, че с отслабените си (някои от най-добрите му банди бяха изтеглени през нощта и придадени на Аплакий) и вече обезкръвени части не ще успее да удържи яростния напад на страшния Крум. Имаше още само една възможност да се попречи на поражението – турмите от средата да се хвърлят напред и полуналяво, да отрежат тила на вклинилите се орди и да ги нападнат отзад или поне да ги принудят да се оттеглят. Но когато понечи да изпрати човек при императора, за да му поиска тази помощ, той видя, че средното ядро на бойния строй вече не съществуваше. Треперещ за скъпоценния си живот, Михаил Рангаве бе извърнал гръб на битката и, последван от схолите, вече препускаше назад. Лъв Арменеца не беше страхлив, но още по-малко беше герой. Милееше за славата на ромейското оръжие, но повече милееше за собственото си спасение. И като смушка коня си, той последва своя господар. Далеч зад гърба му се разнесе грохот на хиляди подковани копита – конницата на олгу-таркана Исбул се бе намесила в боя. Наченалото поражение се превръщаше в пълен погром. На заник слънце, когато битката отдавна беше отшумяла, хан Крум, придружен от боилите и пълководците си, полека обхождаше местата, по които се бяха развили най-лютите схватки. Крачеше бавно, със сключени отзад на кръста ръце и с хлътнала между раменете глава. Наоколо се носеше смрад на кръв и рани, изцъклени трупове лежаха застинали в последното си движение, изоставени недоубити коне огласяха въздуха с протяжно цвилене, навред се търкаляха посечени щитове и пречупени копия. Ханът вървеше сред този хаос – пъклено олицетворение на унищожението – и нито един мускул не помръдваше на вечно смръщеното му лице. Сега той беше Крум Страшни: жестокият, кървавият, безчувственият. И само един се досещаше какво всъщност ставаше в душата му – княз Драгомир. Но и той се колебаеше. Кой беше истинският Крум? Снощният, болезнено раздвоеният? Или този, безсърдечният?
	– Йоан Аплакий – обади се по едно време зера-тарканът Онегавон, като посочи с ръка един труп в златно въоръжение. – Повелих да остане така, както го намерихме след битката.
	Приближиха. Стратегът лежеше по гръб, с превит в коляното ляв крак. Десницата му продължаваше да стиска меча. От лявата страна на гърдите му, забита в златолюспестата броня, стърчеше стрела, украсена със снопче черни пера.
	– Смърт на воин!… – прошепна на себе си ханът.
	– Ние изпуснахме императора, ювиги хане – каза високо багатурът Чепа, който не страдаше от излишна чувствителност, – но дали тази глава няма да е достойна да замести Михаиловата върху лавицата ти?
	Крум не му отговори. Може би изобщо не го чу. Или пък сметна думите на багатура прекалено нелепи, за да заслужават отговор. Той продължи да гледа вторачено поваления военачалник, а после вдигна глава и заповяда:
	– Погребете го с почести. Йоан Аплакий беше опасен враг, но честен воин, който не изостави людете си дори и в смъртта. Ние знаем да мразим враговете; трябва да се научим и да уважаваме честните противници. – Прекрачи нататък, но отново спря. – Или по-добре осолете тялото на Аплакий и го пратете на близките му в Константиновград. Той беше християнин. Нека те го погребат според своите вярвания.
	Войската на хан Крум ознаменува победата при Версиникия с незапомнено пиршество. Петдесет вола, три стада овце и много дивеч бяха изпечени над огньовете за тази гощавка, а цял керван коли с тумбести амфори донесе ароматното тракийско вино. От трапезата на военачалниците липсваха само трима: по същото време олгу-тарканът Исбул с конницата си гонеше ромеите някъде на юг, зад него пъплеше ордата на копана Окорсис, прибираше неизброимото захвърлено оръжие и разгромяваше изпречилите се по пътя му крепости, а великият боил Цок обсаждаше с войските си Адриановград. Но когато стигнаха до победната наздравица, изведнъж забелязаха, че липсва още един. Ханът се бе измъкнал незабелязано от пиршеството.
	– Аз ще го намеря – надигна се от мястото си княз Драгомир.
	– Навярно е при войскарите – подвикна подир него багатурът Ославна. – Нали го знаеш?
	Но ханът не беше и сред войскарите. Драгомир огледа всички воински трапези, потърси го и по огънатите като смокове хора, надникна и в шатрата му, но никъде не го откри.
	– Мина отколе оттука – каза му най-сетне един от стражниците, които охраняваха стана на войската. – Хе натам, към Адриановград.
	Княз Драгомир продължи в направлението, което воинът му показа. И скоро го видя. Ханът беше на онова място, където преди три дни ордите на Чепа, Охсун, Диценг и Окорсис бяха смазали отреда на Лъв Арменеца. Видя го и застина от удивление. Човекът, когото нарекоха „Страшни“, беше сам. И в опустошената от хилядите стъпки земя, по която личаха черните петна на засъхналата кръв – приведен, забравил всичко около себе си – посаждаше една ябълкова фиданка. 
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