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Приоритети
В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАСГБ
	На 26.07.2016 г. Управителният съвет (УС) на Национална асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ) проведе третото си заседание за 2016 г. На заседанието присъстваха председателят Димитър Парапанов и членовете на УС: Соня Захариева, Величка Драганова и Калинка Ковачева. По уважителни причини отсъства зам.-председателят на УС Тодор Радев. Маринка Маринова–председател на Контролния съвет (КС) на НАСГБ, участваше със съвещателен глас. УС прие докладна от председателя за дейността на НАСГБ за периода от 19.04.2016 г. до 26.07.2016 г. УС на НАСГБ утвърди 6 нови членове, съответно по един от ТО Сливен, ТО Варна, ТО Стамболийски, ТО Шумен и двама от ТО Дулово. Не утвърди един кандидат от гр. Стара Загора (представил сам документите си), въз основа на становището на ТУС на ТО Стара Загора, Устава на НАСГБ: чл.26, т.26, чл.9, ал.3 и Наредбата за реда и условията за членство в НАСГБ: чл.4, ал.1. 
	УС прие информация и отчети за извършените дейности през първото полугодие на 2016 г.: за предоставените помощни технически средства на членове на НАСГБ; отчета на УС за дейността на НАСГБ, финансовия отчет на НАСГБ и отчета на директора за дейността на НЦРСГ "Хелън Келър". 
	УС взе решение за следните важни промени в Наредбата за реда и условията за културно-масовата дейност в НАСГБ: Сляпо-глухите могат да се изявяват като солисти, дуети и състави, но поради ограничените финансови възможности не се допуска никакво участие на виждащи, чуващи и слепи-чуващи лица в дуетите и съставите (трио, квартет и др.), както и включването им като музикален съпровод. Слабовиждащите помагат при придвижването на участници в самодейната група и едни на други. При необходимост от съпровод, да се ползва синбек. Промяната се прави освен поради ограничените финансови възможности и за да се изпълнява точка 1 от Заключителните разпоредби на Наредбата, а именно, че настоящата наредба е издадена "с цел запазването същността на НАСГБ като организация на сляпо-глухи хора". 
	УС не прие предложението от Панайот Димитров, председател на ТО на НАСГБ Русе, за безплатно получаване на сп."Звук и светлина" от всяка ТО на НАСГБ, поради следните причини:	Държавната субсидия за издаване на сп. "Звук и светлина" е в размер на 5000 лв. за година и не може да покрие разходите за консумативи и текущи ремонти на брайловите и плоскопечатните принтери и компютрите. Няма отделен екип по издателската дейност, а специалните педагози на НЦРСГ "Х. Келър" се занимават и с издаването на списанието, като по този начин не се плащат отделни заплати. Заплащането на годишен абонамент, включително и от страна на ТО на НАСГБ, покрива нуждите от консумативи и необходима поддръжка на техниката. Освен това, цената на годишен абонамент е символична и е сравнима с цените за абонамент за изданията на ССБ. Въз основа на писмено предложение на ТУС на ТО Русе, по повод 65-годишнината на председателя на ТО на НАСГБ Русе Панайот Димитров и за неговото активно участие в развитието на дейността на асоциацията, УС го отличи с Грамота на НАСГБ. 
	УС изслуша и одобри информациите от председателя на НАСГБ, членовете на УС и председателя и членовете на КС, присъствали на Годишните отчетни събрания на ТО на НАСГБ за отчетната 2015 г., проведени през месец юни 2016 г. Димитър Парапанов представи информация за ТО Стамболийски и ТО Пловдив; Тодор Радев–за ТО Бургас и ТО Сливен; Калинка Ковачева–ТО Добрич; Соня Захариева–ТО Перник; Величка Драганова–ТО Плевен; Маринка Маринова–ТО Горна Оряховица, ТО Габрово и ТО Русе; Калинка Стайкова–ТО Димитровград и ТО Харманли. Три от събранията по решение на УС на НАСГБ от 19.04.2016 г. бяха отчетно-изборни за избор на нови председатели: в ТО Стамболийски бе избран Георги Къртев; в ТО Бургас бе избрана Иванка Костова и в ТО Сливен бе избрана Антония Дюлгерова. 
	УС на НАСГБ разгледа и състоянието на ТО Пловдив. Тъй като по решение на Община Пловдив работното място на председателя на ТО на НАСГБ Пловдив Снежанка Кирчева от м. февруари 2016 г. вече не е в НАСГБ, съгласно нейна писмена лична молба за освобождаване, на основание на Устава на НАСГБ, чл. 19, ал.1, т.5 ("членовете на ръководните органи на асоциацията могат да бъдат освобождавани предсрочно, когато: ... избраното лице не е в състояние да изпълнява възложените му функции в продължение на шест месеца") и т.8 ("по лична молба или заявление за освобождаване на избраното лице"), и ал.2 ("Решението за предсрочно освобождаване на председателя на ТО и членове на Териториалния управителен съвет (ТУС) се взема от УС на НАСГБ. Решението за предсрочно освобождаване на пълномощници на ОС се взема от Териториалното събрание, което ги е избрало"), УС взе следните решения: 1) освобождава предсрочно председателя и членовете на ТУС на ТО Пловдив до провеждането на извънредно отчетно-изборно събрание на ТО; 2) да се проведе извънредно отчетно-изборно събрание на ТО на НАСГБ Пловдив през периода 1 октомври–30 ноември на 2016 г., при следния дневен ред: 
"1. Отчет на ТУС на ТО Пловдив за периода 2014 г.–2016 г.; 2. Избор на нов председател на ТО Пловдив.; 3. Избор на нов ТУС на ТО Пловдив.; 4. Вземане на решение от териториалното събрание за предсрочно освобождаване на Снежанка Кирчева като пълномощник на Общото събрание на НАСГБ. Избор на нов пълномощник на Общото събрание на НАСГБ. 5. Разни." 
	УС взе за сведение докладната от Маринка Маринова за проведените през месеците април и май 2016 г. ревизии на ТО на НАСГБ за 2015 г. Също така прие информация за заседанието на НСИХУ на 22 юни 2016 г. и за провеждането на Първия световен празник на специфичните възможности на сляпо-глухите (04-09.07.2016 г). 
 
* * *

ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА НСФСГБ
	На 27.07.2016 г. в гр. Пловдив се проведе Общо годишно отчетно събрание на Националната спортна федерация на сляпо-глухите (НСФСГБ) за отчетната 2015 г., на което участваха: председателят на НСФСГБ Димитър Парапанов и пълномощниците на Общото събрание (ОС): Кирил Дамянов (председател на Обединен спортен клуб на сляпо-глухите (ОСКСГ) "Марица" Пловдив), Калинка Ковачева (председател на ОСКСГ "Устрем" Добрич), Ваньо Биячев (председател на ОСКСГ "Вихър" Варна) и Ангелина Кръстева (председател на ОСКСГ "Августа–Стара Загора"). Присъстваха също Ивелин Иванов (председател на ОСКСГ "Мадарски конник" Шумен) и Светлозар Парапанов–изпълнителен директор на НАСГБ. По уважителни причини отсъстваха Красимир Касабов–председател на ОСКСГ "Станимашка светлина"–Асеновград и Снежанка Кирчева–председател на Контролния съвет (КС) на НСФСГБ. 
	Единодушно бяха приети Отчетът на Управителния съвет (УС) за дейността на НСФСГБ за 2015 г. и Отчетът на КС на НСФСГБ за 2015 г. При обсъждането на Програмата за дейността на НСФСГБ за 2016 г., председателят Димитър Парапанов информира пълномощниците на ОС за последните обстоятелства от юли 2016 г. По настоящия Закон за физическото възпитание и спорта, са необходими 7 спортни клуба–членове на спортна федерация, за получаване на спортен лиценз. През месец юли 2016 г. бе оповестен проект на нов Закон за физическото възпитание и спорта, предложен от Министерството на младежта и спорта (ММС), в който се променят условията за предоставяне на спортен лиценз–вече не е задължително членството в международна спортна федерация (само се представя информация, ако има такова), но за сметка на това има ново много утежняващо условие: броят на клубовете–членове се увеличава на 15, регистрирани в най-малко 3 административни области. За да получава финансиране с публични средства (ежегодна държавна субсидия), спортната федерация по новия проекто-закон трябва да има най-малко 20 клуба. Това означава, че ММС има желание да ограничи броя на спортните лицензи. Освен ежегодното субсидиране на лицензираните спортни федерации, се предвижда допълнително финансиране от бюджета на ММС на други юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, което ще се прави само с конкретна цел за подпомагането на прояви, популяризиращи и утвърждаващи развитието на спорта, и съгласно наредби на ММС. Това допълнително финансиране от ММС ще се обявява година за година с различни цели и ще бъде на конкурсно-проектен принцип, но не са ясни критериите и размерите на финансиране, които ще се предложат от ММС. 
	Тъй като този нов Закон предстои да бъде приет, то тези 15 или 20 членуващи клуба са много трудно достижима цел за НСФСГБ и това означава, че скоро няма да можем да получим спортен лиценз и ежегодна субсидия. При така създалата се ситуация, единственият изход е да установим контакти и да подадем молби за членство в други международни спортни организации, за които имаме информация, че в определена степен работят и със сляпо-глухи спортисти: това са Международната спортна асоциация на слепите IBSA и Международният комитет по шахмат за глухи ICCD, които имат много по-големи възможности да финансират първенства и дейности на НСФСГБ, в сравнение със средствата, които могат да бъдат получени от българската държава. 
	На 03 юли проведохме среща на членове на ръководството на Международната спортна федерация на сляпо-глухите (МСФСГ), на която участваха президентът Димитър Парапанов, вицепрезидентът Гайр Йенсен от Норвегия и членът на Изпълнителния комитет (ИК) Надежда Голован от Русия, а ковчежникът на СФСГ Кристер Нилсон от Швеция присъстваше като наблюдател. Останалите членове на ИК не участваха по финансови причини. Решенията, взети на тази среща, бяха приети от ОС като дейности от Програмата на НСФСГБ за 2016 г. Обсъди се следващият Втори Световен Празник на специфичните възможности на сляпо-глухите да се проведе през 2019 г. отново в България, тъй като бяха оценени високо нашите възможности успешно да провеждаме национални и международни спортни състезания и фестивали на художествената самодейност на сляпо-глухите (вече два европейски и един световен). Предложи се след публикуването на класиранията и пълната информация за Първия световен празник на английски език през 2016 г., да се разпространи до всички континенти и съобщение за Втори световен празник–България–2019 г., за да могат организациите на и за сляпо-глухи още от сега да започнат необходимата финансова и спортна подготовка. Бе прието Димитър Парапанов да осъществи юридическа консултация с адвокат за регистрация на МСФСГ в България съгласно българското законодателство. Ако генералният секретар Еско Янти и ковчежникът Марти Авила имат възможност, да осъществят регистрация на МСФСГ и във Финландия.
	При наличие на възможности след приемането на новия Закон за физическото възпитание и спорта ще продължи работа по лицензирането на спортната дейност на НСФСГБ от Министерство на младежта и спорта. Ще се работи за основаване на нови ОСКСГ.
	През декември 2016 г. ще проведем и Общото отчетно-изборно събрание на НСФСГБ за периода м. декември 2011 г.–м. декември 2016 г. 
	ОС гласува членският внос на ОСКСГ за 2016 г. и 2017 г. да бъде в размер от 15 лева на година. 
	Единодушно бе приет основаният през 2015 г. ОСКСГ "Мадарски конник"–Шумен за член на НСФСГБ, с което клубовете стават шест.			 
	 
Светлозар Парапанов–изп. директор на НАСГБ

* * * * * * * 

Делници и празници

ПРАЗНИЦИ СРЕД ПРИРОДАТА
	В ранното утро на 15.08.2016 г. шуменските сляпо-глухи се събраха в парка на градската градина, за да отбележат 19 години НАСГБ, 9 години група "Еделвайс" и християнския празник Голяма Богородица. 
	В 9 ч. 14-те присъстващи членове бяха на пейките пред паметника на големия български актьор Тодор Колев, който е издигнат с помощта на цялата българска общественост и най-вече на гражданите от Шумен. Всички знаят, че той е шуменец и ние се гордеем с него.	
	Всеки, който минава през парка, няма как да не види този паметник, на който актьорът е в цял ръст, свирещ на цигулка. 
	Времето беше прохладно и леко ветровито. Пред нас се откриваше невероятно красива гледка–алеите с много красиви цъфнали цветя в различни форми, които ни карат да се възхищаваме на красотата и разнообразните багри, а малко по-нататък бликащият фонтан, от който се разнасяше хладина. В този ранен час беше много тихо и спокойно. 
	След кратка разговорка относно лични и здравословни проблеми, започнахме нашата работа. Сътрудничката изнесе кратка беседа за създаването на асоциацията, за мястото на нашата организация в нея. Засегнаха се и някои наболели въпроси, относно застаряващия членски състав и желание за приемане на по-млади членове, за трудната дарителска дейност. По-нататък поговорихме за създаването на група "Еделвайс", нейното развитие и участие в мероприятията. Разказа се за Голяма Богородица. На този светъл християнски празник почитаме семейното огнище и майчинството. Празникът се отбелязва със сборове и курбани. Хапват се обредни хлябове, грозде, дини и други плодове.
	Всички присъстващи си хапнаха едро, кехлибарено грозде, баница, погача и сирене. 
	Направихме си снимки пред красивите цветя и паметника. 
	Всички си тръгнаха доволни и радостни от тази среща сред природата. 
	Върбина Станкова
	





	
ЕКСКУРЗИЯ ДО РИЛСКИЯ МАНАСТИР

	На 06.08.2016 г.–Преображение Господне, бе проведена екскурзия до Рилския манастир с цел културен туризъм, организирана по решение на ТУС на ТО на НАСГБ в гр. Благоевград. 
	Рилският манастир е една историческа забележителност, с която България се гордее.
	06.08.2016 г. бе слънчев и горещ ден. Членовете на ТО Благоевград се събраха на ЖП гара Благоевград. С предварително подсигурен автобус от председателя на ТО Благоевград–Емил Якимов, в 09:30 часа потеглихме с усмивки и добро настроение за Рилския манастир.
	Емил Якимов изясни програмата за деня, като пожела да си прекараме един хубав ден и да се насладим на прекрасната природа на прохладния Рилски манастир.
	С шеги и закачки за един час пристигнахме. Веднага усетихме чистия въздух и радостните вълнения от празничния ден. Целият манастир ехтеше от камбанен звън и хорово изпълнение на псалмопения. Усещаше се празничната атмосфера от честването на Преображение Господне. Имаше тържествено богослужение. Влязохме и запалихме свещи за здраве и благоденствие на всички. 
	След това се разходихме около Рилския манастир. Купихме си от добре известния и прочут топъл хляб и вкусни мекици. Заредени с много емоции и весело настроение потеглихме към Кирилова поляна.
	Пристигнахме с поруменели бузи и много смях. Настанихме се на поляната около една чешма, построена от Ротари клуб Дупница и Ротари клуб Благоевград център. Разхладихме се със студената бистра вода, която ни зареди с нова сила след разходката. След което се почерпихме с различни вкусотии, кой каквото носеше, хапнахме и пийнахме студена македонска ракия и бира. Набрахме си малко билки и чай. Посмяхме се и попяхме.
	Отпочинали и развеселени тръгнахме си късния следобед, заредени с много положителна енергия и емоции. Насладихме се на един прекрасен ден сред божието творение около Рилския манастир.
	Върнахме се живи и здрави и почувствахме горещината на деня в Благоевград. Разделихме се с пожелания за повече такива дни и до следващи срещи!
 
	Емилия Якимова и Емил Якимов 
 
* * *

ЗА НАШАТА ЛЮБИМА РУСКА
 
	На 23-ти август Руска Иванова от гр. Добрич празнува своя юбилей. Тя навършва солидните 70 години.
	Ние, членовете от ТО на НАСГБ гр. Добрич, я поздравяваме по повод личния й празник. С пожелание да бъде все така грижовна майка и баба, любяща съпруга, вярна и предана приятелка. Да си жива, здрава и да посрещнеш и стотния си рожден ден!
	Руска Иванова е родена в гр. Добрич. Тя израства весело момиче под грижите на своите добри родители. За съжаление съдбата й поднася неприятна изненада. Петнадесетгодишна забелязва, че вечер, без осветление не може да се ориентира. Постепенно зрението й се влошава. Успоредно с това, намалява и слуха. Лекарите й поставят диагнозата "Пигментна дегенерация". 
	Руска среща своята половинка на 20-годишна възраст. Съпругът й се казва Ангел Иванов. Той е добър човек със златно сърце. Двамата създават прекрасно семейно гнездо. Имат момче и момиче, които от своя страна ги радват с пет внучета. Руска и Ангел са образец за искрено другаруване. Те винаги са заедно. Човек може да ги срещне хванати за ръце в градската градина, в клуба, в магазина, в кухнята и т.н. Те са винаги център на внимание, защото умеят да разведрят обстановка, да подадат приятелски протегната ръка. Отговорни хора са. На тях можеш да разчиташ във всякакви ситуации. Когато навършва 40 години се трудоустроява и работи в ТПК "Мир" в нашия град.
	Руска Иванова е член на териториалната организация от учредяването й. Член е и на спортен клуб "Устрем". Тя винаги е златен медалист на физическите дисциплини клякане, коремни преси и вдигане на гири. Те са нейната запазена марка. Член е и на поетичен клуб "Вдъхновение". Участва и в групата за автентичен фолклор към организацията ни. Любимите й занимания са цветарството и кулинарията. Радва своите внучета с вкусни домашно приготвени лакомства. На провежданите кулинарни конкурси, организирани по различни поводи, винаги получава отличия.
	Радваме се, че при нас има такива хора като Руска Иванова. Гордеем се с нея и я обичаме от все сърце.
 
Калинка Ковачева

* * *

ОЩЕ ДВА ЗАВОЯ
 
	Само на около 25 км от Стара Загора, хижа Морулей блажено се е сгушила в зелената прегръдка на Сърнена гора, а едноименният връх над нея е най-високият за същинската част на Средна гора–895 м. Точно той беше основната цел на нашия поход. След кратък инструктаж от страна на планинския водач Иван Тодоров, разделени по двойки, с бодра крачка потеглихме нагоре. Прехласнати от зелената магия на габъровата гора, неусетно и безпрепятствено изминахме половината от маршрута. Нестандартните скални образувания, разпръснати стъпаловидно, сякаш специално за нас, ни подмамиха да спрем за кратка почивка. Трудното обаче тепърва предстоеше. Оттук нагоре вече нямаше никакви пътеки. Промушвайки се през гъсталаците, имах усещането, че сме първите хора, стъпващи по тези места, след траките, разбира се. Често чувахме Ванката да се провиква: "Внимавайте, промушваме се между тръни и ели. Вие си изберете към кое да се притиснете".
		След почти двучасова борба с девствената гора, все по-често започнахме да питаме наближаваме ли вече върха, а Ванката всеки път отговаряше: "Още два завоя и сме там".
		И така, до върха. Когато приключихме с фотосесията върху пирамидата и първоначалната еуфория, седнахме да починем. Чак тогава си дадох сметка, че без значение от височината, върхът си е връх и да стигнеш до него, въобще не е лесно. 
	Сърдечни благодарности, както на планинския водач Иван Тодоров, така и на нашите персонални водачи–Здравка Йовова, Грета Андреева и Анна Ройдева!
	След шестчасовия поход се върнахме в хижата изподрани като котараци през любовен период, но надмогнали чисто човешките си слабости, усещайки сладкия привкус на победата над самите себе си! 
	Както се казва–кефът цена няма!
	А, и да не забравя да ви кажа, завои имаше и на връщане!
	
 Ангелина Кръстева
* * * * * * * * * * *
Силуети

СТО ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ДИМИТЪР СПИСАРЕВСКИ
	Той е български летец-изтребител, офицер поручик. Награден е с кръст за храброст през Втората световна война. Посмъртно е произведен в капитан през 1944 г. и в полковник през 2009 г. 
	Димитър Списаревски, наричан от другарите си Спайч, е роден на 19 юли 1916 г. в гр. Добрич, тогава под румънска окупация. Семейството му се мести да живее в Лом, Белоградчик и накрая се установява в столицата. В София Димитър Списаревски завършва през 1934 г. елитната Втора мъжка гимназия "Цар Борис 3" (днес 22-ро СОУ), където е знаменосец на училището, както е отбелязано в зрелостното му свидетелство. Мечтата му да стане летец се проявява още тогава. Като ученик в шести (днешния 9-и) клас, в кръжока по авиомоделизъм на гимназията, заедно със свои другари построява безмоторен самолет.
	Димитър расте висок, здрав и буен. Отличен гимнастик, плувец и футболист, занимава се с борба и бокс. 
	Димитър Списаревски тръгва по офицерския път на баща си и чичо си и постъпва във военно училище, но е буен и непокорен и остро реагира на всяка несправедливост, затова, още преди да завърши първата година, го откомандироват и е изпратен да служи като редник в Ямбол в	шести пехотен полк. За отлично поведение, след няколко месеца е произведен в кандидат-подофицер и по лично ходатайство на командира на полка правата му на юнкер са възстановени, върнат е в училището и го завършва през 1938 г. 
	Той е назначен за пръв път за летец през октомври 1936 г. Усъвършенства своето майсторство по висш пилотаж в авиационното училище в Шлайсхайм до Мюнхен и накрая през 1939 г. завършва с отличен успех най-престижната изтребителна школа във Вернойхен до Берлин.
	На 20-ти декември 1943 г. в неравна битка Димитър Списаревски умира едва 27-годишен край Долни Пасарел. Летците добре разбират, че в съотношение 1:6 в полза на нападателите нямат шанс да разбият и унищожат противника, но трябва да спечелят време, за да се укрие мирното население. Те свалят няколко противникови самолета. Основната им тактическа цел е да разстроят формацията и отклонят американските бомбардировачи от курса, принуждавайки ги да изхвърлят бомбите си извън града. Тази цел е постигната от българските летци-изтребители. В този бой се изстрелват 805 снаряда. В него загиват поручик Списаревски и подпоручик Георги Кюмюрджиев. Българите свалят 5 самолета–2 бомбардировача и 3 изтребителя. 
	Българинът разбира, че жив няма да излезе от котела, в който се намира. Тогава, без колебание, той насочва изтребителя си и нанася унищожителен таранен удар върху водещия формацията тежък американски бомбардировач. Бомбардировачът е разцепен и са разпада във въздуха, спасява се само опашният стрелец, който е изхвърлен заедно с картечниците от ударната вълна.
	Самолетът на Списаревски пада разбит на височините над село Пасарел, Софийско. Тялото му е открито от спусналите се да спасяват летеца местни хора сред отломките. От другата страна на селото падат късовете на поразения четиримоторен бомбардировач. 
	Вследствие на лютата съпротива врагът е отблъснат, принуден е да хвърли бомбите си в полето и да се оттегли.
	Оцелелият картечар подофицер Робърт Хенри Ренър, който местните също намират и отвеждат в кметството, където вместо очакваната от него враждебност, той среща най-човешко добродушие и дори е нахранен от тях. По време на своето лечение в болницата, моли да се види с майката на Списаревски, за да ѝ предаде своите лични медали и ордени в знак на дълбоко уважение пред подвига и родолюбието на нейния син. 
	Безсмъртни остават думите на Списаревски: 
	"Абе ще се блъснеш и ще свалиш поне един бомбардировач, но няма да му дадеш да мине над тая свещена земя и да я поръси с бомби!" 
 Калинка Ковачева
* * * * * * * *
Хоризонти 

АНГКОР ВАТ–НАЙ-ГОЛЕМИЯТ РЕЛИГИОЗЕН ПАМЕТНИК В СВЕТА
 
Ангкор Ват е храмов комплекс в град Ангкор в Камбоджа, смятан за най-големия религиозен паметник в света. Първоначално основан в началото на XII век като индуистки храм, към края на века той постепенно е превърнат в будистки.
	Ангкор Ват е построен от владетеля на Кхмерската империя Суряварман II в началото на XII век в тогавашната столица Ясодхарапура (днешен Ангкор) като държавен храм и бъдещ мавзолей на монарха. Скъсвайки с шиваистичната традиция на предходните владетели, Суряварман посвещава храма на бог Вишну.
	Ангкор Ват е най-добре запазеният храм в Ангкор и единственият, останал важен религиозен център от основаването си до наши дни. Сградата е образец на високия класически стил на кхмерската архитектура. Превърнала се в символ на Камбоджа, тя е изобразена на нейния национален флаг и е най-известната туристическа атракция на страната. Комплексът Ангкор е класифициран в световното наследство на ЮНЕСКО.
	Според легендата, изграждането на Ангкор Ват става по заповед на бог Индра, който иска той да служи за дворец на неговия син Преча Кет Меалеа. Според китайския пътешественик от XIII век Джоу Дагуан, по това време се вярва, че храмът е изграден за една нощ от божествен строител.
	Първоначалният проект и изграждане на храма става в първата половина на XII век, при управлението на Суряварман II, продължило от 1113 до около 1150 година. Посветен на Вишну, той е построен като държавен храм и столица на този владетел. Работата по съоръжението изглежда е прекратена малко след смъртта на Суряварман, като някои от декоративните барелефи остават недовършени. През 1177 година, около 27 години след смъртта на Суряварман, Ангкор е превзет и разграбен от войските на Чампа, традиционен противник на кхмерите. След тази криза държавата е възстановена от нов владетел, Джаяварман VII, който основава нова столица (Ангкор Том) и нов държавен храм (Байон) на няколко километра на север.
	В края на XII век Ангкор Ват постепенно е трансформиран от индуистки в будистки храм, какъвто остава и в наши дни. Ангкор Ват е донякъде занемарен след XVI век, но за разлика от останалите ангкорски храмове, никога не е напълно изоставян. Това донякъде се дължи на ограждащия го ров, който му дава известна защита срещу разрастването на околните гори.
	Един от първите западни посетители на храма е Антониу да Мадалена, португалски монах, посетил Ангкор през 1586 година, който пише, че това е "толкова необичайна постройка, че не е възможно да се опише, тъй като не прилича на никоя друга сграда по света. Тя има кули и украси, и всички изтънчености, които човешкият гений може да измисли". В средата на XIX век храмът е посетен от френския естественик и изследовател Анри Муо, който пръв популяризира комплекса на Запад чрез публикуването на своите пътни записки, в които пише: "Един от тези храмове–съперник на този на Соломон и издигнат от някой древен Микеланджело–може да заеме почетно място сред най-красивите сгради. Той е по-величествен от всичко, което ни е оставено от Гърция или Рим, и представлява тъжен контраст към състоянието на варварство, в което е потънала днес страната".
	За Муо, както и за други ранни западни посетители, е трудно да повярва, че наистина кхмерите са построили храма–те погрешно го отнасят към епохата на Древен Рим. Действителната история на Ангкор Ват е постепенно възстановена по стилистичните и епиграфски свидетелства, натрупани в хода на разчистването и реставрационните работи в целия комплекс Ангкор. За разлика от повечето археологични обекти, там не са открити обикновени жилища и къщи или други признаци на обитаване, като съдове за готвене, оръжия или части от облекло–само архитектурните паметници свидетелстват за миналото на комплекса.
	През XX век Ангкор Ват има нужда от сериозна реставрация, най-вече от премахване на натрупаната върху него пръст и растителност. Възстановителните работи са прекъснати по време на гражданската война и управлението на Червените кхмери през 70-те и 80-те години, но през този период щетите са относително малки, главно кражби и унищожаване на статуи от по-късен период.
	Храмовият комплекс е важен символ за Камбоджа и източник на национална гордост, оказвайки влияние върху дипломатическите отношения на страната с Франция, Съединените щати и съседен Тайланд. Изображение на Ангкор Ват присъства на националното знаме на Камбоджа от първия негов вариант, създаден около 1863 година. В по-широк план обаче храмът не се възприема като толкова национален символ, а се вписва в общите политически и културни процеси на Френската колониална империя, превръщайки се в един от експонатите на колониалните и световни изложения в Париж и Марсилия между 1889 и 1937 година.
	Впечатляващото артистично наследство на Ангкор Ват и други кхмерски паметници в областта Ангкор става пряка причина за обявяването на Камбоджа за френски протекторат на 11 август 1863 година и за френското нападение срещу Сиам, с което трябва да се установи контрол над развалините. Това довежда до присъединяването към Камбоджа на области в северозападната част на днешната територия на страната, които са под сиамски контрол от средата на XIV век. Комплексът остава под френски контрол до 1953 година, когато Камбоджа става независима държава.
	Ангкор Ват е сред основните образци на класическия стил в кхмерската архитектура, който носи неговото име–Ангкор-Ватски стил. Към XII век кхмерските строители придобиват умения и увереност в използването като основен строителен материал на пясъчник, вместо тухли или латерит. Повечето видими части на сградата са изработени от блокове пясъчник, а латеритът се използва главно за външните стени и за скрити части на конструкцията. Материалът, използван за свързване на блоковете, все още не е изяснен, като сред възможностите са естествени смоли или гасена вар.
	Храмът привлича внимание преди всичко с хармонията на общия си вид. Според Морис Глез, реставратор на комплекса от средата на XX век, храмът "постига класически идеал чрез сдържаната монументалност на своите фино балансирани елементи и прецизното подреждане на своите пропорции. Той излъчва мощ, единство и стил.
 Източник: www.bg.wikipedia.org
* * * * * * 
Щрихи от родината

СВЕЩАРСКАТА ТРАКИЙСКА ЦАРСКА ГРОБНИЦА
 
	Историко-археологическият резерват "Сборяново" обхваща територията в западната част на Лудогорското плато, по поречието на р. Крапинец, между селата Малък Поровец и Свещари в община Исперих. Той представлява уникален комплекс, състоящ се от селища, светилища и некрополи от дълбока древност. Обявен е за историко-археологически резерват през 1988 г. До настоящия момент в резервата са регистрирани над 140 археологически обекта от различни исторически периоди. Най-интересните обекти са: Свещарската гробница, текето Демир баба, укрепеният тракийски град, светилището Камен рид и селището в местността Бювен касаба.
	Най-значителното откритие на територията на историко-археологическия резерват "Сборяново" е Свещарската тракийска царска гробница. Открита е през 1982 г. при разкопки на Могила №7 от Източния могилен некропол на Сборяново (Гинина могила). Построена е в първата четвърт на ІІІ в. пр. Хр. и представлява уникален паметник на тракийската гробищна архитектура.
	Това е царска гробница, в която вероятно е погребан владетелят Дромихет. Той е владетел на гетите от двете страни на долния Дунав (днешните България и Румъния) около 300 г. пр. Хр. Столицата му носи името Хелис, която според някои румънски историци е разположена на север от река Дунав (във Влашко). Но след откриването на Свещарската гробница в Западното Лудогорие в България, се предполага, че Хелис може би се е намирала някъде в околността, където са намерени останките на голям древен град и множество други тракийски гробници.
	Древни източници (Страбон, Диодор Сицилийски, Полибий, Плутарх, Павзаний) описват победата му над Лизимах, цар на Тракия, бивш генерал на Александър Македонски, който владеел крепостта Тиризис (днешна Калиакра).
	Забележителното при Дромихет е неговата дипломация. След като заловил Лизимах, Дромихет организирал символично пиршество. По време на пира Лизимах бил гощаван с най-хубавите ястия и се хранел от сребърни съдове, докато гетите се хранили съвсем скромно от дървени чинии. Намекът на Дромихет към Лизимах с това бил следният: "Щом имате такива сребърни чинии във вашата страна, защо дойде тук, за да вземеш нашите дървени чинии?". Накрая Лизимах е освободен и изпратен с богати дарове. По този начин се установяват мирни отношения между него и гетите. По-късно този мир е скрепен с женитбата между Дромихет и дъщерята на Лизимах.
	Гробницата на Дромихет е от гладко обработени каменни блокове от мек варовик. Състои се от коридор и три квадратни камери: преддверие, странично помещение и гробна камера, покрити с полуцилиндричен свод. Входът е украсен със стълбове с йонийски капители, а над тях лежи плоча с релефен фриз от стилизирани волски глави, розетки и гирлянди.
	Встрани от входа на помещението вероятно са били поставени дарове и жертвоприношения. Всичко, направено от скъпи метали, е разграбено още в древността. За богатствата, затворени в гробницата, говорят откритите кости на 5 коня, за да придружават господаря си в отвъдния живот. В гробната камера са открити 2 каменни легла, човешки кости и гробни дарове. До едно от леглата е изправена скулптурна фасада на умален храм. Всичко това показва, че е предстояло обожествяване (хероизация) на покойника–владетел. Ритуалът по обожествяването е представен горе на полукръглата стена под свода на гробната камера. Тук владетелят е на кон, следван от двама оръженосци, а срещу него е богинята, която му подава златен венец, следвана от четири жени с различни дарове в ръцете.
	Стените на гробната камера са оформени като колонада. Колоните са долепени до стената. Блоковете под свода се поддържат и от 10 кариатиди (женски фигури). Те са застанали с вдигнати ръце и са високи по 1,20 м. Облечени са в дълги, ситно надиплени дрехи без ръкави, препасани под гърдите с коланче. Краят на дрехите е силно подгънат и оформен като обърната чашка на цвете. Къдравите им коси се спускат надолу по раменете, а на главите си имат своеобразна кошница, наречена калатос. Косите, лицата и дрехите са били оцветени, запазена е тъмно кафява боя по тях. По статуите на кариатидите и по нарисуваната в люнета под свода сцена се разбира, че нито скулпторите, нито художниците са успели да завършат работата си. Тези детайли показват, че владетелят, за когото е била предназначена гробницата, е починал внезапно. Ръцете на някои от кариатидите са издялани грубо, а рисунката е очертана само с черна креда.
	Разкопаната гробница при Свещари не е изолирана. На протежение от 2 км са запазени 26 могили с различна големина. Целият район е обявен за археологически резерват.
	През 1985 г., на сесията на Комитета за световно културно и природно наследство, състояла се в Париж, Франция, Свещарската гробница е включена в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО.
 
Източник: www.bg.wikipedia.org





 Любопитно
ЖЕНИТЕ НА МОРЕТО
 
	Япония е известна със своята изключително богата и уникална култура, наситена с традиции, които другите култури са загубили в модернизацията на света. Една от тях е свързана с Ама гмуркачите. Те се потапят в морската шир с абсолютната увереност, че това е техният собствен свят и присъствието им на сушата е само кратка прелюдия към спасителните солени дълбини. 
	Преводът на думата "ама" e "жена на морето". Те са жени-гмуркачи, които изкарват прехраната си гмуркайки се на дълбочина от 25 до 40 метра без да използват кислородни бутилки или друга апаратура. Разчитат на собствените си умения и специална техника на дишане през зъби, за да стигнат до дъното на океана и обратно на повърхността, като междувременно задържат дъха си поне за 2 минути. 
	 Теориите за това от къде водят началото си гмуркачите Ама са различни. Една от тях е, че векове назад южните Японски острови били неплодородни. Местните се издържали като разменяли морски продукти за ориз. С течение на времето търговията с Китай се разраствала и гмуркачите се превърнали в ключови доставчици на основни продукти като морски охлюви и водорасли. 
	Работата на амасите съвсем не е лека. Правилата за влизане в морето са строго определени, като в по-студените периоди на сезона е разрешено гмуркането веднъж на ден, за 1 час сутрин. При по-топло време гмуркането се удължава максимум до 2 часа сутрин и още 1 час следобед. Активният сезон е в интервала май-септември. 
	Ако амата се гмурка от лодка, то уловът се събира от гребецът; когато гмуркането е от брега, намереното се слага в малки бъчвички, плуващи на повърхността. Претърсвайки океанското дъно за миди и морски охлюви, често в ледени води, работата на амасите е опасна и изтощителна, нерядко извършвана и в присъствието на акули. Много от амасите свалят килограми само за няколко месеца.	
	В ранните години на 19-ти век, амасите са търсили улова с кутия за гледане със стъкло на дъното. Тези кутии са използвани, за да се локализират рибите и мидите. Първата крачка от тях до водолазните очила е направена през 1880 г. Но водолазните очила се оказали много тежки за гмуркачите, поради тази причина развитието на маските през 20-ти век е посрещнато с облекчение, особено заради възможността за изравняване на налягането при носене на маска.
	Въпреки натоварването, студеното време и стриктния контрол колко пъти могат да се гмуркат на ден, амасите живеят далеч по-дълго и в по-добро здраве от своите съпрузи, а най-добрите гмуркачи са на средна възраст. Една от най-отличителните черти на амасите е високият им говор и смях. В следствие на годините надвикване с вълните и вятъра, гласовете им са дълбоки и дрезгави. Живеейки живот, изпълнен с опасности и усилена работа, чувството им за хумор е изострено и податливо на всяка лека провокация.
	Съюзите на амасите са като големи фамилии, в които жените прекарват огромна част от времето си заедно. Център на техния надводен живот е стоплящата колиба на брега, наричана амагоя. Обикновено ниска постройка с неравен покрив, разположена на високата част на брега, амагоята е място за смяна на екипировката и социален център на амасите.
	 Средствата, които те могат да печелят, все повече намаляват заради свръхулова и замърсяването на световния океан. Към това се прибавя и влиянието на Ел Ниньо, който бушува из Пасифика през последните сезони.
	През 1971 г. амасите са изваждали 130 тона морски охлюви само в Тоба, докато през 2004 г. само 10 тона. Днес амасите събират най-вече червени водорасли, изключително ценени в Япония, а също така и морски таралежи.
	Всички тези обстоятелства и промени водят до намаляване броя на гмуркачите. Днес няма млад гмуркач под 40-годишна възраст. Макар всички да са на мнение, че тази част от японската култура тихо отмира, професията на ама се е запазила и до днес.
	Амасите посрещат промените със същото самообладание, с което се гмуркат сред вълните по време на буря. Те са непоколебими и обичащи работата си, и ще посрещнат всичко, което им предстои, с кураж и сила.
 Източник: www.bg.wikipedia.org



За конкурса

НАЙ-БЪРЗА И ЕВТИНА КУЛИНАРНА РЕЦЕПТА

Тиквички със сирене
(предложение на Ивелин Тодоров от Шумен)
 
	Продукти: 1 кг тиквички, 3 с.л. олио, 1 ч.ч. кисело мляко, 4 яйца, 1 ч.ч. настъргано сирене, 5-6 скилидки чесън, копър, сол на вкус
	Начин на приготвяне: Настъргваме тиквичките на едро, слагаме в тавичка и поливаме с олио. Запичаме 5 мин. в предварително загрята фурна. Добавяме сиренето и разбъркваме. Изсипваме заливката от разбитите яйца, смесени с киселото мляко. Допичаме 10-15 мин. на слаба фурна. Добавяме предварително счукания чесън и посоляваме. Поръсваме с копър. 
 
* * *
 
Варени картофи с кашкавал върху кайма
(предложение на Ивелина Стефанова от Силистра)
 
	Продукти: 10 бр. готови кюфтета, 1,5 кг дребни картофи, 400 гр. кашкавал, 2 щипки червен пипер, 2 щипки чубрица
	Начин на приготвяне: Сварете картофите в гореща вода (може да използвате и готови сварени). Овкусете ги със сол и черен пипер. Намачкайте кюфтетата на топка и ги разстелете по цялото дъно на йенска тава. Нарежете картофите на филийки и ги разпределете равномерно върху каймата. Поръсете с настъргания кашкавал, поръсете с чубрица и червен пипер. Печете в загрята на 200 градуса фурна до получаването на хубава коричка.
 
* * *
 
Сладкиш с ябълки
(предложение на Мария Паскалева от Добрич)
 
	Продукти: 3 ч.ч. брашно, 1 ч.ч. захар, 2 к.ч. разтопено масло, 2 яйца, 1 к.ч. прясно мляко, 1 пакетче бакпулвер, 1 пакетче ванилия, 6-7 ябълки
	Начин на приготвяне: Маслото се разбива със захарта, докато се превърне в крем на пухкава маса, към която последователно при непрекъснато разбиване се прибавят яйцата (едно по едно), млякото, пресятото заедно с бакпулвера брашно и ванилията. Половината от тестото се поставя в намазана с масло тавичка и се покрива с пласт от настърганите ябълки. Отгоре се слага втората половина от тестото. Сладкишът се пече при умерена температура, охлажда се и се поднася поръсен с пудра захар.
* * * * * *
Усмивки
ОСТРОУМНИ ЦИТАТИ
 
	В живота на мъжа има два периода, в които той напълно не разбира жената: до сватбата и след това.	
* * *
	Във войната между половете не може да има победител, тъй като противниците са склонни към помиряване.
* * *
	Естествено е, че жените са по-умните. Да сте чували някога за жена, която да си е изгубила главата заради красивите крака на някой мъж? 
* * *
	Жената се тревожи за бъдещето си, докато не се омъжи, а мъжът–обратно: не се тревожи за бъдещето си, докато не се ожени.
* * *
	Жените обичат–като децата–да казват "не". Също като децата–мъжете го приемат сериозно. 
* * *
	За жената любовта е роман, за мъжа–афоризъм.
* * *
	Златото се изпробва с огън, жената–със злато, а мъжа с жената.
* * *
	Любовта заслепява мъжа и прави жената по-зорка.	
* * *
	Млад мъж е този, когото жената може да направи щастлив или нещастен, стар мъж е този, когото вече не може да направи нещастен. 
* * *
	Мъжете трябва да избират: или да обичат жените, или да ги разбират. 
* * *
	Ние, жените, обичаме искрените мъже, които говорят за нас това, което и ние мислим. 
* * *
	Потропването на дамски токчета разбужда мечти или спомени–според възрастта. 
* * *
	Бар е мястото, където идват добре облечени мъже, за да гледат добре разголени жени.
* * *
	Джентълменът не отказва на жената правото й да се заблуждава.	

* * * * * * * * *
Занимателна страничка
ВЪПРОСИ:
 
	1. Първият Международен конгрес на мира се е провел в Лондон през:
	а) 1564 г.
	б) 1798 г.
	в) 1843 г.
	г) 1901 г.

	2. Инструментът, който се използва за да се наблюдават предмети над водата от подводница се нарича:
	а) калейдоскоп
	б) перископ
	в) спектроскоп
	г) телескоп 

	3. Ехолотът е инструмент използван за измерване на:
	а) земетресения
	б) количество валежи
	в) океанска дълбочина
	г) интензитет на звука

	4. Кой учен, освен Мария Кюри, е носител на две нобелови награди в различни научни области:
	а) Вилхелм Рьонтген
	б) Лайнъс Полинг	
	в) Фредерик Сангър
	г) Джон Бардийн		
 
ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИТЕ ОТ СЕДМИ БРОЙ:

	На въпрос 1: отг. б
	На въпрос 2: отг. б
	На въпрос 3: отг. г
	На въпрос 4: отг. г

БРАТСТВОТО (С ПРОДЪЛЖЕНИЕ)
	Макиавели, вече яхнал коня си, извади малък черен бележник и с разсеяна усмивка си отбеляза нещо. Ецио се метна на седлото. 
      – Нали настояваше да побързаме! 
      – Да. Просто си записах думите ти. 
      – Да се чувствам ли поласкан? 
      – О, да. Хайде! 
      – Бива те да отваряш рани, Ецио – продължи Макиавели, когато поеха. – Но можеш ли да ги лекуваш? 
      – Искам да изцеря болестта, разяла сърцето на обществото ни, а не да си губя времето със симптомите. 
      – Смели думи. Но с мен не е нужно да спориш; ние сме в един лагер, забрави ли? Аз само излагам друга гледна точка. 
      – На изпит ли ме подлагаш? – подозрително попита Ецио. – Ако е така, да говорим открито. Смятам, че смъртта на Родриго Борджия нямаше да разреши проблема ни. 
      – Нима? 
      – Е, искам да кажа… виж този град! Рим е средище на господството на тамплиерите и на семейство Борджия. Не се отричам от думите си пред коняря. Убийството на Родриго няма да промени положението – отрязваш главата и човекът умира, вярно. Но ние си имаме работа с Хидра. 
      – Разбирам какво имаш предвид – седемглавото чудовище, което Херкулес се наел да убие, но главите продължавали да никнат, докато не проумял как да ги спре. 
      – Точно така. 
      – Значи предлагаш да се обърнем към хората? 
      – Може би. Как иначе? 
      – Прощавай, Ецио, но хората са непостоянни. Да разчиташ на тях е все едно да строиш върху пясък. 
      – Не съм съгласен, Николо. Вярата в човешкия род е сърцевината на асасинското кредо. 
      – И смяташ да го изпробваш на практика? 
      Ецио понечи да отговори, но в този момент един млад крадец ги догони и с ножа си бързо, но сръчно преряза кожената връв на кесията с пари, която той носеше на колана си. 
      – По дяволите…! – извика Ецио. 
      Макиавели се засмя. 
      – Той е от събратята ти. Гледай го как тича! Все едно ти си го обучавал. Върви да си върнеш откраднатото. Парите ни трябват. Ще те чакам на площад "Кампидолио" на Капитолия. 
      Ецио обърна коня и се спусна в галоп след крадеца. Мъжът избираше улички, твърде тесни за коня, и Ецио трябваше да търси обиколни маршрути, притеснен, че плячката ще му се изплъзне, но същевременно с горчивина си признаваше, че пеш младежът ще го надбяга. Той сякаш наистина бе посветен в тайните на асасинските техники. Възможно ли беше? 
      Най-сетне приклещи крадеца в глуха уличка и с тялото на коня го прикова към стената, препречваща изхода. 
      – Върни ми кесията – безизразно нареди и извади сабята си. 
      Младежът потърси с очи път за бягство, но разбра колко безизходно е положението, раменете му се отпуснаха и безмълвно подаде кесията. Ецио я грабна, но докато я прибираше на сигурно място, конят се отдръпна на сантиметри и крадецът мигновено се заизкачва по стената с невероятна скорост и изчезна от другата страна. 
      – Хей! Върни се! Не съм свършил с теб! – изкрещя Ецио, но в отговор долови само стихващ екот на отдалечаващи се тичешком стъпки. 
      Въздъхна и без да обръща внимание на малобройната тълпа, насочи коня към Капитолийския хълм. 
      Когато откри Макиавели, вече падаше здрач. 
      – Взе ли си парите от нашия приятел? 
      – Да. 
      – Малка победа! 
      – Капка по капка – вир става. И с времето, ако постоянстваме, ще отвоюваме много повече. 
      – Да се надяваме, че ще успеем, преди Чезаре да ни обезвреди. Едва не успя в Монтериджони. А сега да се залавяме за работа. 
      Макиавели пришпори коня си. 
      – Къде отиваме? 
      – В Колизеума. Имаме среща с мой познат – Виничо. 
      – И? 
      – Очаквам да ми донесе нещо. Хайде! 
      Докато яздеха през града към Колизеума, Макиавели коментираше саркастично множеството нови постройки, издигнати от папа Александър VI. 
      – Погледни тези фасади, маскирани като административни сгради! Родриго много хитро поддържа илюзията за трескава деятелност. Подлъгва твоите приятели "обикновените" хора. 
      – Откога си толкова циничен? 
      Макиавели се усмихна. 
      – Не съм циничен. Просто описвам днешния Рим. Но ти си прав, Ецио, навярно съм насъбрал горчилка и понякога разсъждавам твърде песимистично. Може би не всичко е изгубено. Добрата новина е, че имаме съюзници в града. Ще се запознаеш с тях. И Съветът на кардиналите не е изцяло подвластен на Родриго, както му се иска. Но играем на сляпо… 
      – На сляпо? 
      – Крайният успех може да ни се изплъзне. 
      – Но трябва да продължим. Откажем ли се, със сигурност ще претърпим провал. 
      – Кой говори за отказване? 
      Яздиха мълчаливо до мрачните руини на Колизеума – сграда, която според Ецио още навяваше спомени за ужасните игри, провеждали се тук преди хиляда години. Група стражи на Борджия и папски куриер веднага привлякоха вниманието му. С извадени саби, вдигнали заплашително алебарди и факли с трептящи червени пламъци, те блъскаха дребен мъж с измъчен вид. 
      – По дяволите! – тихо отрони Макиавели. – Това е Виничо. Изпреварили са ме. 
      Двамата асасини забавиха ход и доближиха групата предпазливо, за да се възползват възможно най-добре от елемента на изненадата. От време на време долавяха части от разговора. 
      – Какво носиш? – попита един войник. 
      – Нищо. 
      – Крадеш официална ватиканска кореспонденция, а? 
      – Perdonatemi, signore*. Грешите. 
      [* Извинете, господине (ит.). – Б.ред] 
      – Няма грешка, крадецо – обади се друг и сръга мъжа с алебардата си. 
      – За кого работиш, псе? 
      – За никого. 
      – Добре, тогава никой няма да се заинтересува какво е станало с теб. 
      – Чух достатъчно – каза Макиавели. – Трябва да го спасим и да вземем писмото, което носи. 
      – Писмо? 
      – Хайде! 
      Макиавели заби пети в хълбоците на коня и стреснатият жребец понечи да се втурне напред, но ездачът му дръпна силно юздите. Животното се изправи на два крака, размаха диво копита и удари по слепоочието изпречилия се пред него войник на Борджия, вбивайки шлема му в черепа. Мъжът се строполи като камък. Междувременно Макиавели сви надясно, приведе се ниско от седлото и шибна яростно рамото на войника, заплашил Виничо. Той изпусна алебардата и се стовари на земята, превит от болка. Ецио пришпори жребеца си напред, профуча между двама войници и с дръжката на меча нанесе гибелен удар по главата на първия, а втория перна през очите с плоската страна на острието. Остана още един. Разсеян от внезапната атака, той не забеляза как Виничо посяга към дръжката на арбалета му и ненадейно усети, че губи равновесие. Камата на Виничо го очакваше и прониза гърлото му. Той падна, а нахлуващата в белите му дробове кръв загъргори противно. За пореден път изненадата предостави предимство на асасините; войниците на Борджия очевидно не бяха свикнали да се противодейства толкова ефективно на тормоза им. Без да губи нито миг, Виничо посочи главната улица, отвеждаща извън централния площад. Изправен върху стремената, куриерът пришпорваше галопиращия си жребец. 
      – Дай ми писмото! Бързо! – нареди Макиавели. 
      – Не е у мен. У него е – извика Виничо, сочейки към отдалечаващия се кон. – Взеха го. 
      – Препусни след него! – изкрещя Макиавели на Ецио. – Догони го на всяка цена и ми донеси писмото до полунощ в Диоклециановите бани. Ще те чакам. 
      Ецио се спусна след куриера. 
      Беше му по-лесно, отколкото с крадеца. Конят на Ецио беше по-добър от този на куриера, а и мъжът не беше войник. Асасинът го свали на земята без затруднения. Не искаше да го убива, но пуснеше ли го, той щеше да вдигне тревога. "Requiescat in Pace"*, тихо каза той, прерязвайки гърлото му. Прибра неотвореното писмо в кесията на колана си и върза коня на куриера за своя, за да го отведе със себе си. После пое към Диоклециановите бани. 
      [* Почивай в мир (лат.). – Б.ред.] 
      Вече беше тъмно като в рог. Само тук-там в ниши в стените горяха факли. За да стигне до баните, Ецио трябваше да прекоси обширна пустош. По средата конят му се дръпна назад и зацвили. Другият последва примера му. Ецио ги удържа с мъка. Внезапно чу смразяващ кръвта звук, все едно виеха вълци, но не съвсем. Нещо по-злокобно. Приличаше на хор от човешки гласове, имитиращи животните. Той обърна коня си и отвърза повода на куриерския жребец. Още щом го освободи, той вдигна опашка и препусна в галоп в нощта. Ецио му пожела да се прибере непокътнат у дома. 
      Нямаше много време за размисли, понеже скоро стигна безлюдните руини на баните. Макиавели още го нямаше, несъмнено ангажиран с поредната си загадъчна мисия в града. В този момент… 
      Иззад хълмчетата и туфите трева между останките на древния Рим изникнаха фигури и го заобиколиха. Диви люде, които почти не приличаха на човешки същества. Вървяха на два крака, но имаха дълги уши, муцуни, лапи и опашки и бяха покрити с твърда сива козина. Очите им излъчваха червено сияние. Ецио си пое рязко дъх. На какви дяволски изчадия се беше натъкнал? Озърна се. Причакваха го поне дузина от хората-вълци. Той извади отново сабята. Този ден очевидно не се очертаваше като много спокоен. 
      Ръмжейки и виейки, създанията се нахвърлиха срещу него. Отблизо Ецио различи, че са човешки същества като него, но с вид на безумци, изпаднали в религиозен транс. Оръжията им бяха дълги и остри стоманени нокти, пришити здраво към върховете на дебели ръкавици. Те забодоха хищническите си лапи в краката му и в хълбоците на коня, мъчейки се да го съборят от седлото. 
      Удържаше ги на разстояние със сабята и понеже под вълчите кожи явно не носеха ризници или друго, което да ги предпазва, успяваше да ги нарани с острието си. Посече ръката на едно от създанията под лакътя и то побягна, виейки ужасяващо в мрака. Странните същества изглеждаха по-скоро агресивни, отколкото умели бойци, и оръжията им не можеха да противостоят на блесналото острие на меча му. Ецио си проби бързо път напред, раздробявайки черепа на втори човек-вълк и пронизвайки лявото око на трети. И двамата се строполиха, смъртно ранени от ударите му. Тогава събратята им явно се разколебаха и изчезнаха в мрака или в ями и пещери, оформени от обраслите с трънаци руини около баните. Ецио се спусна след тях; намушка бедрото на един от нападателите си, а друг попадна под копитата на коня му, които му пречупиха гръбнака. Настигна и шести, приведе се, извърна се назад, разпори корема му и червата му се разпиляха по земята. Създанието се препъна в тях, рухна и умря. 
      Най-сетне се възцари тишина. 
      Ецио успокои коня си и се надигна върху стремената, наострил зрение да пробие мрака и уши – да доловят сигнали, които очите не различават. Някъде отблизо долиташе тежко дишане, но не се виждаше нищо. Той забави хода на коня и тихо тръгна в посоката, откъдето идваше звукът – потънала в мрак плитка пещера, образувана от свода на рухнала арка и обрасла с плевели и бръшлян. Ецио скочи от седлото и завърза коня си здраво за едно дърво. Натри с рохка пръст острието на сабята си, за да не проблесне издайнически, и предпазливо закрачи напред. За частица от секундата му се стори, че откъм недрата на пещерата долита блещукане. 
      Напредваше бавно, а над главата му се стрелкаха прилепи и излитаха в нощта. Мястото бе пропито с миризмата на изпражненията им. Невидими насекоми и други създания се разбягваха под нозете му. Наруга ги мислено, че вдигат шум, който му се струваше като оглушителен грохот, но човекът, устроил му засада – ако имаше такъв – така и не се появяваше. 
      Тогава зърна отново пламъка и чу – беше готов да се закълне – тихо скимтене. Забеляза, че пещерата не е толкова малка, колкото изглеждаше отвън, и че проходът завива леко и същевременно се стеснява, отвеждайки към по-дълбок мрак. Продължи напред и отблясъците, които бе видял по-рано, се оказаха малък огън, осветяващ приведена фигура. 
      Тук въздухът беше малко по-свеж. Явно в тавана имаше отвор, който не се виждаше. Благодарение на него гореше огънят. Ецио стоеше неподвижно и наблюдаваше. 
      Скимтейки, създанието протегна кокалестата си лява ръка, мръсна и кльощава, и улови за единия край железен прът, пъхнат в жаравата. Другият край бе нажежен до червено и треперейки, човекът-вълк го вдигна, събра смелост и го притисна към кървавия чукан на дясната си ръка, надавайки приглушен вик. 
      Беше създанието, което Ецио бе осакатил. 
      В момента, когато болката и импровизираното лечение погълнаха вниманието на сакатия, Ецио скочи напред. Едва не закъсня, понеже създанието беше бързо и почти му се изплъзна, но той успя да сключи пръсти около здравата му ръка. Не беше лесно, понеже кожата бе хлъзгава от мръсотия, а вонята, която създанието излъчваше при всяко помръдване – непоносима, но Ецио не отпусна хватката. Задържа дъх, подритна надалеч железния прът и попита: 
      – Кой, по дяволите, си ти? 
      – Гърр… – гласеше отговорът. 
      Със свободната си ръка, все още покрита с бронирана ръкавица, Ецио го халоса силно с юмрук по главата. Кръв избликна точно до лявото око на мъжа и той простена от болка. 
      – Какво си ти? Говори! 
      – Гърр… 
      Отворената му уста разкри изпочупени сивкави зъби, а дъхът, излетял от нея, би засенчил дори вонята на пияна проститутка. 
      – Говори! 
      Ецио опря острието на сабята си до раната на ръката и го завъртя. Не разполагаше с време да си играе на котка и мишка с това окаяно същество. Притесняваше се за коня си. 
      – Аррр…! – Нов стон, после през ръмженето долетяха груби, почти неразбираеми думи на добър италиански: – Аз съм следовник на Secta Luporum. 
      – Сектата на вълците? Какво, по дяволите, е това? 
      – Ще разбереш. Това, което направи тази нощ… 
      – О, млъквай! 
      Стисна го още по-здраво, разбута огъня, за да стане по-светло, и се озърна наоколо. Сега забеляза, че се намира в помещение със сводест таван, навярно издълбано нарочно. Имаше само няколко стола и груба маса с купчина пергаменти, затиснати с камък. 
      – Братята ми ще се върнат скоро и… 
      Ецио го повлече към масата, сочейки с меча си листовете. 
      – А това? Какво е това? 
      Мъжът го погледна и се изплю. Ецио доближи отново върха на сабята си до кървавата ръка. 
      – Не! – изпищя мъжът. – Не! 
      – Тогава ми кажи. 
      Ецио впи очи в листовете. Налагаше се да свали сабята, макар и за кратко, за да ги вземе. Част от написаното беше на италиански, друга – на латински, но имаше и символи, наподобяващи писмо, които не можеше да разчете. 
      В този миг чу шумолене от посоката, откъдето беше дошъл. Очите на човека-вълк светнаха. 
      – Нашите тайни – каза той. 
      В същия момент две създания влетяха в помещението, ръмжейки и размахвайки стоманените си нокти. Заложникът на Ецио се отскубна и понечи да хукне към тях, но Ецио му отсече главата и я търкулна към приятелите му. Застана от другата страна на масата, грабна листовете, а масата запрати към враговете си. 
      Огънят започна да тлее. Трябваше да се разбърка отново или да се добавят още съчки. Очите на Ецио напрегнато потърсиха хората-вълци. Приличаха на сиви сенки в стаята. Той отстъпи в мрака, натъпка листовете в туниката си и зачака. 
      Макар да притежаваха силата на безумци, противниците му не бяха особено сръчни, освен може би в изкуството да плашат околните. Определено не съумяваха да се придвижват тихо и безмълвно. Използвайки ушите си повече от очите, Ецио успя да ги заобиколи, прилепен към стената, и застана зад тях, докато те още си мислеха, че е някъде в тъмнината отпред. 
      Не биваше да губи повече време. Прибра сабята в колчана, извади Скритото острие, приближи се неусетно като истински вълк зад единия, улови го силно изотзад и му преряза гърлото. Той умря тутакси и без да гъкне, а Ецио внимателно пусна безжизненото му тяло на пода. Размисли дали да не отвлече другия, но нямаше време за разпити. Може би наоколо дебнеха още от хората-вълци, а не беше сигурен, че са му останали сили за нови битки. Долавяше паниката на другия мъж и чувството не го подведе – той заряза ролята си и подвикна тревожно в безмълвния мрак: 
      – Сандро? 
      Оттук нататък беше лесно да го открие. Оставаше само да прониже беззащитното му гърло. Този път обаче мъжът се извъртя и трескаво размаха стоманените си нокти. Ецио си спомни, че създанията не носят ризница под театралните си одеяния, прибра Скритото острие и с по-голямата и по-грубовата кама с назъбен ръб разпори гърдите на противника. Сърцето и белите му дробове проблеснаха на фона на тлеещия огън. Последният човек-вълк се строполи ничком и заби лице в жаравата. Миризмата на горяща коса и плът едва не задуши Ецио, но той отскочи назад и надмогнал страха, възможно най-бързо си проправи път обратно към свежия нощен въздух. 
      Щом излезе навън, откри, че хората-вълци са оставили коня му непокътнат. Твърде сигурни навярно, че са го уловили в капан, не си бяха направили труда да го убият или да го отвържат и прогонят. Ецио го освободи, но осъзна, че трепери прекалено силно, за да го яхне. Хвана го за юздата и го поведе към Диоклециановите бани. Надяваше се Макиавели да е там, при това добре въоръжен. Де да беше у него пистолетът от Кодекса или пък някоя от пушките, които Леонардо бе изобретил за новия си господар! Утешаваше се със задоволството, че все още е способен да печели битки благодарение на ума и тренираното си тяло – две неща, от които никой не би могъл да го лиши, стига да не го заловят и измъчват до смърт. 
Оливър Боудън 


