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СЪОБЩЕНИЕ ОТ ПОЕТИЧЕН КЛУБ „ВДЪХНОВЕНИЕ”
Уважаеми читатели,
Тази година на 15-ти август НАСГБ ще празнува своя 20-годишен юбилей. По този повод
ръководството на поетичен клуб „Вдъхновение” към НАСГБ ще организира издаването на пореден нов
сборник със стихове.
Молим поетите да вземат участие със свои три непубликувани творби, не по-дълги от един
машинописен лист. Темата на творбите е свободна.
Изпращайте вашите стихове до 31 май на адрес: гр. Пловдив 4003; п. к. 61; за поетичния клуб

Калинка Ковачева – председател
на поетичен клуб „Вдъхновение“

C!,%!,2å2,
ЧЕСТИТА, ПОЛЗОТВОРНА И МИРНА ДА Е НОВАТА 2017 ГОДИНА!
Изпратихме една тежка, изпълнена с много тероризъм и локални войни в Близкия Изток
2016 година. Бяха проведени президентските избори, в които българските граждани поискаха
промяна, като беше избран президент не от управляващите среди – Румен Радев. Такава промяна
се чувства и в САЩ, където болшинството американци избраха Доналд Тръмп за президент. Промяната се чувства и в Европа, Латинска Америка и много други страни по света.
В тази изключително сложна международна и вътрешна обстановка, национално представителните организации на и за хора с увреждания трябваше да търсят възможности за отстояване
жизнените права на хората с увреждания относно доходите, заетостта и нуждата от нова социална политика особено към децата с увреждания, за което родителите им проведоха няколко протеста.
Рамо до рамо с всички останали хора с увреждания, Национална асоциация на сляпоглухите в България (НАСГБ) отстояваше според възможностите си правата им, преди всичко на
хората със зрително-слухово увреждане. Тук се налагат специфични средства, методи и пътища
за по-спокоен и добър живот. Сляпо-глухите безвъзмездно, благодарение на държавната субсидия, получиха специфични помощни средства облекчаващи комуникацията. За 2016 г. през Националния център за рехабилитация на сляпо-глухи (НЦРСГ) „Хелън Келър“ преминаха 35 потребители, от които 34 сляпо-глухи и 1 лице, обучаващо се за интерпретатор на сляпо-глухи, като им
бяха предоставени общо 82 индивидуални социални услуги (под формата на рехабилитация и
обучение, както и на предоставяне на софтуерни услуги), които са им необходими за посамостоятелен личен живот и социалното им включване в обществото.
През 2016 г. се проведе Първият световен празник на специфичните възможности на сляпо
-глухите от 03 до 10 юли в гр. Пловдив. Участниците, с висок спортен и творчески дух, доказаха
че сляпо-глухите могат да бъдат добри спортисти и самодейци. Добре се представиха сляпоглухите не само от България, но и от Русия и Норвегия. За съжаление, поради финансови затруднения, не участваха сляпо-глухи от Латинска Америка и Азия. НАСГБ поддържаше активни международни контакти със сляпо-глухите не само от Европа, но и от други части на света.
През 2017 г. ще бъде отбелязана двадесетгодишнината от създаването на НАСГБ на 15 август 1997 г. в гр. Пловдив.
От сърце желая на всички членове на НАСГБ, на председателите и сътрудниците на ТО
преди всичко здраве, спокоен живот и нови дела в името на благото на хората с увредено зрение
и слух.
Димитър Парапанов
председател на НАСГБ
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ЗАЕДНО НА ГОЛЯМАТА СЦЕНА
„Кой наранява без пощада, без жал
хора с достойнство, с име, с морал?...
Слънцето еднакво грее за всички – за теб и за мен!
Да посрещнем с усмивка днешния ден!”

Стоянка Жекова,
ТО на сляпо-глухите, гр. Добрич

Да, слънцето грее еднакво за всички! Водата тече еднакво за всички! Един въздух дишаме
всички, значи сме равни, дори хората с увреждания са по-равни, защото съдбата им е взела някои
придобивки, но не ги е направила различни. И това го показаха на големия концерт, който се проведе в залата на Младежки център „Захари Стоянов” в гр. Добрич. Той се организира от община
Добрич, ОС на БЧК, НЧ „Йордан Йовков-1870” и клубовете на хора с увреждания. Концертът беше посветен на Международния ден на хората с увреждания – 3 декември, под мотото „Слънцето
грее еднакво за всички”, на който клубовете показаха на себе си и на гостите как умеят да пеят,
да рецитират, да танцуват, да са писатели и поети. На сцената, един след друг се редяха певчески
състави, индивидуални изпълнители, рецитатори, които бяха посрещани и изпращани с много
аплодисменти. Помощници бяха Виолета Николова и Мария Андреева, за да застанат до всеки,
който има нужда, да поднесат цветя. Олег Темелков – председател на Сдружение „Надежда” към
СИБ, като домакин на концерта, беше приготвил една голяма кошница пълна с бонбони – почерпка за всеки участник и гост. БЧК подари по една красива коледна звезда на всеки клуб.
На сцената едни след други самодейците показаха своите умения. Първи бяха хор „Лира” и
мъжкият квартет „Форте” от Дома за възрастни хора в града, с художествен ръководител Атанас
Генчев. Тези състави са носители на много награди през изминалата 2016 г. на фестивалите в гр.
Варна, гр. Тервел, обл. Добрич и др. Участниците и цялата зала запяха „Честит рожден ден” на гн Генчев – доайен на художествените ръководители в България, който на 1-ви декември навърши
92г.
Въведението от страна на самодейците от ТО на сляпо-глухите беше следния стих от Калинка Ковачева:
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„Мога да рисувам,
мога поезия да пиша.
Мога да приготвям топличка храна.
Мога хиляди неща, защото искам
да съм като всички вас!”
Сляпо-глухите изпълнители се изявиха със стихове, песни и едно есе на Димитър Кънчев за
празника, а рецитаторките на лични произведения Калинка Ковачева и Стоянка Жекова заслужено бяха аплодирани. Да не забравяме и рецитаторката Светла Маринова, носителка на толкова
престижни награди, която изпълни стихотворението „Писмо до Левски” от Гергана Великова:
„И тръгнах с моите братя по съдба,
по тъмните пътеки на земята.
Без съжаление за миналите дни,
аз вярвам силно във доброто, във живота!”
Дамската формация „Да останем млади” към ХобиСклуб с художествен ръководител Светла
Стоева, изпълни залата с красиви градски шлагери и песни, посветени на Добруджа. Светла поднесе поздравление от свое и от името на г-н Иван Тодоров – председател на клуба.
Грейнаха на сцената красиви народни носии, облечени от фолклорната формация
„Светлина” при ТСО на слепите, с художествен ръководител маестро Георги Събев. Тези самодейци само където не са ходили, от там не са се върнали с престижни награди. Ако трябва да ги
изброим ще е нужен отделен материал! Има защо да се гордее организацията и гр. Добрич с такива изпълнители. Те накараха публиката да запее любими народни песни, изпълнени с толкова
настроение и майсторство. Да не говорим за солистите Митка Колева и Недялка Илчева.
Стефка Димитрова – ръководител на детска формация „Ръка за таланта” към читалището,
доведе две прекрасни деца, които поздравиха празнуващите. Тина Тодорова изпълни песента
„Камбанен звън”, а Максим Младенов – „Черно и бяло”.
Аз – водещата, им пожелах тези наши коледни концерти да продължат, за да показваме на
себе си и на всички около нас, че „еднакво за всички ни слънцето свети, прегръща ни кротко и
гали с лъчи!”.
Винаги вярвайте в доброто, скъпи приятели! То идва само тогава, когато го пожелаем от
сърце. Търсете го!
Мария Паскалева
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ЗА ЕДНА БОРБЕНА ЮБИЛЯРКА
Марийка Атанасова е родена на 22-ри декември 1946 г. Израства в многолюдно семейство.
Имала е весело и щастливо детство, заобиколена от братя, сестри и братовчеди.
През 1972 г. намира своята половинка в живота. Раждат им се дъщеря – Славка и син –
Емил. Вече има и внуци – Мия и Светлозар. За съжаление, тя е вдовица от 1983 г.
Марийка има оплаквания от зрението си още на 15-16-годишна възраст. Едновременно с
това намалява и нейният слух. Сензорните заболявания се развиват паралелно.
От 1966 г. работи в ТПК „Мир” като книговезец. Когато поредното решение на ТЕЛК й дава 100% с чужда помощ, тя напуска работа. Отдава се основно на грижите около децата. Стреми
се да не им липсва нищо. Обгражда ги с любов и внимание. Обича кулинарията. Ежедневно готви
интересни и вкусни ястия. Често носи в клуба домашно приготвени баници или сладки. В кулинарни конкурси винаги е на едно от първите места. Друго нейно хоби е плетивото. Предпочита да
прави бебешки дрешки, които подарява на свои близки и приятели.
Марийка Атанасова членува в нашата организация още от учредяването й през 1998 г. Първите десетина години бе и член на териториалния съвет. Тя е включена и в състава за автентичен
фолклор. Участва във възстановките „Седянка”, „Лазаруване” и др. Също така е член и на спортен клуб „Устрем”. Обикновено се включва в лекоатлетическите състезания. Бягане, спортно ходене, хвърляне на копие и дълъг скок са нейните запазени марки. Винаги взима златни медали,
когато участва в този тип надпревари. Общо в годините е извоювала 29 медала.
Марийка е отговорен човек. Поемайки ангажимент, винаги се стреми да го изпълни. Тя е
борбена и е пример за устояване на несгодите, които ни поднася понякога животът. Радваме се,
че е наш член.
От все сърце й желаем здраве, щастливи мигове и нека се радва на малките дребни нещица,
защото един ден като се обърнем назад, ще видим, че те наистина са били големи.
Честит 70-годишен юбилей, мило момиче! Да сме живи и здрави всички, за да отбележим и
стотния ти рожден ден!

Калинка Ковачева
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ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА КОЛЕДА И НОВА ГОДИНА В ТО БЛАГОЕВГРАД
На 14.12.2016 г. ТО на НАСГБ в Благоевград отбеляза Коледа и Нова година в клуба за социални контакти. Ръководството на организацията бе поканило всички членове на ТО Благоевград. Присъстваха 13 членове на организацията и техните придружители – общо 26 човека.
Председателят откри празника с кратко слово и пожелания всички да са живи и здрави през
2017 г. и новата година да бъде по-ползотворна, да донесе повече доброта, мир и благоденствие
на всички.
Трапезата беше богата. С голямо въодушевление, с радост и смях, всички си припомниха
много хубави спомени и си пожелаха все хубави преживявания и през новата година.
Нели Начева направи погача с късметчета, които се паднаха на сътрудничката Емилия Якимова и Веска Николова. Късметчето от питката, поръчана от председателя Емил Якимов, се падна
на Виктория Лазарова. Всички си пожелаха много здраве, много хубави спомени и успехи през
новата 2017 г.
Нели Начева рецитира стихотворение за Дядо Коледа, на което всички се възхитихме. Ето и
стихотворението:
Дядо Коледа
Цял потънал в сняг и скреж – той дошъл с нечут вървеж.
Поогледал се на прага, па зачукал там с тояга:
Чук, чук, чук – Кой живее тук?
Спели всички кротък сън, бял снежец валял навън.
Нямало кой да му отвори, да го срещне в равни двори,
и да викне с весел глас: “Ха, добре дошъл при нас!”
Но във нощния покой сам вратите бутнал той,
Шаро млъкнал изведнъж – знаел той добрия мъж.
Влязъл тихо госта, най-напред при бате Коста,
Тихичко без шум и звук, сложил книга, блок и чук.
Спрял при Лалка па си рекъл: “Тая Лалка за писалка ни е още малка,

5

а защо ли са й шейни, щом е още с пелени?”
Сложил дар богат – кукличка и шоколад.
После благ и умилен, той пристъпил към мен
и ми сложил до главата таз писалка и шейната.
И накрай с усмивка блага пак прекрачил той през прага
и понесъл своя кош – Снежната заспала нощ!
Започна веселието. Извиха се кръшни български хора и танци. За доброто настроение на
всички Виктория Лазарова започна да свири и пее с китара, а Емил Якимов – с акордеон.
Така празникът премина с много музика, песни и танци. С пълни чаши с червено вино коледното тържество продължи и с поднесени благодарности за добрата организация и настроение
на празника. С пожелания за много здраве и до нови срещи!

Емил Якимов и
Емилия Якимова
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КОЛЕДНО-НОВОГОДИШЕН ПРАЗНИК
НА ТО ВАРНА
Празненството бе осъществено на 16.12.2016 г. в стол-ресторанта на предприятие „Родина".
Присъстваха 43-ма наши членове.
Председателят Добрев откри тържеството като поздрави всички наши членове с настъпващите коледно-новогодишни празници. Каза няколко думи за отиващата си вече 2016 – година на
труд, успехи, постижения, на проблеми, които се стараехме да разрешим и, с които да се справим.
Много от членовете ни активно участваха в културния и обществен живот на нашата организация, както в художествената самодейност, така и в спортната дейност, така и във всички останали
дейности. През тази година бяха завоювани много награди, медали и отличия, както тук в организацията, така и в страната и чужбина. Да се надяваме, че в бъдеще ще имаме още по-добри постижения и успехи. Председателят пожела на всички, приятно настроение и весело изкарване на
празника. След него Ганка Параскевова поясни накратко за двата празника следното:
„Коледа е най-хубавият християнски празник. На Коледа стават чудеса, стига да ги поискаме и да повярваме, че наистина съществуват, вярата е това, което крепи живота ни. Вярата в доброто, в красивото, в митичното. Към митичното спада и онзи белобрад старец, който всяка година
се появява в семействата и в службата, за да внесе празнична обстановка. В нас все още е останало нещо от детските години – вярата, че някъде много далече живее дядо Коледа, който ще дойде
и при нас".
Откриваме нашето тържество с песента – „Коледо, Коледо", с която поздравяваме всички
присъстващи на празника. Следващото изпълнение е на Дияна Кръстева – песен от Георги Христов – „Да се обичаме на Коледа". След нея Мария Димитрова изпя прекрасната песен – „Аве Мария", с която поздрави всички колеги и колежки по съдба. Дует „Нежни сърца" – Ганка Параскевова и Станчо Добрев изпяха песента – „Годините бързо отлитат", песен с която поздравиха всички колеги и приятели в златната възраст.
Преди да продължим нататък, на всички родени през месец декември наши членове, поднесохме поздравителни адреси, а това бяха:
Ана Янакиева, Димитър Ненов, Стефка Мирева и една юбилярка – Жулиета Жекова, на която поднесохме подарък от организацията и поздравителен адрес. След това, продължихме с една
новогодишна песен – „Елхови лес, елхови лес". Мария Димитрова изсвири народен инструментал, докато се подготвим за изненадата.
Всички останаха изненадани, когато в залата влезе с приятен звън на звънче и чувалче, пъл-
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но с подаръци – дядо Коледа и новата 2017 г. в прекрасен сребристобял тоалет, с корона на глава,
елегантна, феерична и красива – новата година. Дядо Коледа поздрави всички и започна раздаването на подаръците. Добрият старец, награди всички, които активно са участвали на празнични
мероприятия, фестивали, концерти и спортни състезания. Призова членовете на организацията да
са сплотени и единни, да има повече уважение и разбирателство. Само така ще има успехи и напредък. Пожела на всички здраве, живот, весели и щастливи празници и тръгна отново на път.
Параскевова организира томбола, на която всеки втори билет беше печеливш. Радостни и
доволни бяха всички. Продължи се с музика и танци. Имаше поздравления за ръководството на
организацията и за всички празнуващи. Нека да се срещаме все така и да празнуваме заедно.
В коледно-новогодишната програма участваха:
Станчо Добрев
Младен Стоилов – в ролята на дядо Коледа
Ганка Параскевова – в ролята на Новата година
Ваньо Биячев
Дияна Кръстева
Мария Димитрова

Ганка Параскевова
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ФИНАНСОВИ УСЛУГИ – ПРОБЛЕМИ,
С КОИТО СЕ СБЛЪСКВАТ СЛЯПО-ГЛУХИТЕ ХОРА
Няма да твърдя, че ще кажа нещо оригинално и революционно. Проблемите, с които се
сблъскваме се знаят и всеки ги решава според възможностите си. Тогава какъв е смисъла на този
материал? Има смисъл, защото има хора, които са придобили скоро зрителните си и слухови увреждания, на които тепърва предстои да се сблъскат с тези трудности. Добре ще е да се запознаят
комплексно с тези проблеми. Този материал ще е полезен и на ръководствата на съюзните организации на инвалиди, за да ни защитават по-добре пред държавните институции.
За съжаление, не можем без пари и финансови услуги, независимо от вида и степента на
увреждане. Налага се да подписваме финансови документи, да броим банкноти, които не разпознаваме. И все пак трябва да живеем по някакъв начин при тези трудни, дори невъзможни условия. Но нали има и стари, и опитни инвалиди. Как те се справят в тази сложна ситуация?
Хайде да започнем с получаването на пенсията. Пенсионери сме по инвалидност, така че,
без тази финансова услуга не можем да минем. Зиме мръзнеш отвън или вътре в неотопления все
още квартален клуб. Простудата ти е сигурна, а има и грипна епидемия. Едва ли ще ви подмине.
Инвалид сте и искате да минете с предимство. Едни ви отстъпват, други – не. Избухва скандал
между тях, а вие съжалявате, че сте причината за него. Лете чакате на опашка. Вече в осем и половина е горещо. Ако сте с високо кръвно налягане, лекарят ви е забранил движения в горещината. Няма как. Рискувате живот и здраве заради пенсията. Вали, автомобилите ви пръскат с вода и
кал и си казвате: „Стига толкова!“ и търсите друг начин за получаване на пенсията. Питате други
инвалиди и ви казват, че у дома ще ви я носи пощаджията, когато удостоверите, че сте човек с
увреждане. Това като че ли ви устройва, но изскачат проблеми… Пощальонът идва, вие сте отскочили до магазина. Ако сте в тоалетната и чуете пощальона, докато се приведете в ред, той си е
тръгнал. Разбрали сте, че ви чака на входа, но сте сляп или сляпо-глух. Трябва да се подпишете и
да броите банкноти, които не познавате. Отказвате без свидетел – ваше доверено лице. Сега ще
се наложи да ходите до пощата. Но тя е в пъти по-далече от кварталния клуб и по-опасно заради
уличното движение. Търсите нов начин и съвет. Чрез дебитна карта съветват опитните инвалиди.
Какво трябва да направите? Извадете си дебитна карта или ако имате такава за интеграционните
добавки, ползвайте нея. Идете в местния филиал на НОИ с личната и дебитната карта. Те по електронен път ще ви я превеждат. Ще разполагате с парите си още първия ден. Теглете ги, когато
искате от банкомата. Много е удобно дори с личен асистент. Удобно е, но с честен асистент. Моят отиде в чужбина на работа и попаднах на друг, който иска да прави пари от инвалида. Взе да
прави по две тегления последователно – едно за мен и едно за себе си. Остатъкът в дебитната
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карта не ми излизаше. Спестяванията в нея започнаха да се топят. Как можете да преодолеете такава ситуация? Открийте си разплащателна сметка, комбинирана сметка, срочен или безсрочен
депозит. Вместо през банкомата, влезте в банковия клон и поискайте от служителката безкасово
да прехвърли в картата толкова средства, колкото са ви нужни за текущи разходи. Така ще запазите спестяванията си от некоректен асистент или придружител. Такива могат да теглят повече, а
да ви дават само исканата от вас сума. Ако оспорите измамата им, те ще ви кажат, че са ви дали
цялата сума. Без свидетел вие сте в губеща позиция. ТОГАВА ВИ ОСТАВА ДА СИ КЪСАТЕ
НЕРВИТЕ И ДА ПИЕТЕ СТУДЕНА ВОДА ЗА ПАРИТЕ СИ.
Сляп сте. Може личната или дебитната карта да паднат от джоба ви или да ви ги откраднат.
В такъв случай не изпадайте в паника. Веднага идете в обслужващия ви банков клон и кажете за
загубата. Поискайте блокиране на сметките и картата, докато се изясни дали е кражба или загуба
на документи. Това е достатъчно против злоупотреба с документите и парите ви. Банковият служител ще ви обясни следващите процедури. Не сменяйте обслужващия ви банков клон с друг,
като теглите пари в брой. Направете го безкасово с банков превод. Служителят ще ви обясни как
да стане това. Той няма да ви излъже, защото охранителните камери ще са заснели и записали
всичко.
При опит да прехвърля на ръка спестяванията си в друга банка, бях измамен от придружителя си със сто евро. Казах му го, но той ме обвини, че аз съм ги изгубил, пък набеждавам него.
Така при финансови услуги некоректни придружители, асистенти и дори наши близки, ни превръщат в свои спонсори или банкомат. Да бъдат разобличени е невъзможно, защото това може да
стане само с тяхна помощ. Така изпадаме под „параграф 22“. В тази ситуация няма изход.

Петко Абаджиев

ФИНАНСОВИТЕ УСЛУГИ КАТО ИЗТОЧНИК НА ДОХОДИ
ЗА ИНВАЛИДИТЕ
Безработицата и ниските доходи са бич не само за нас – инвалидите, а за всички. Възможността да се самонаемем и припечелим по нещичко към и без това ниските пенсии, не е за пренебрегване. Начинът, който ви предлагам, е удобен за всички. Не ви трябва да откривате фирма.
Нямате нужда и от счетоводител. Няма да плащате и данъци, защото това не се счита за стопанска дейност. И накрая – всичко е законно.
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Публична тайна е, че българинът е с изключително ниска правна и финансова култура. Това
е причината да сме толкова зле и то не само инвалидите.
Знам, че нетърпеливите вече рендосват името ми с въпроса: „Казвай как да печелим, че вече
не се издържа!“ Ще започна с условията, на които трябва да отговаряте.
1. Да имате спестявания в размер на по-малко от 300лв. в банка.
2. Да откриете валутна сметка или депозит в размер на 100 долара или евро, сметка в левове
не по-малка от 100лв. Изчакайте курса на долара да се вдигне и тогава ги обменете в левове. Накарайте банковата служителка да прехвърли левовата равностойност на доларите в левовата ви
сметка. Оставете малко долари в сметката си, за да не бъде закрита. По-късно тя пак ще ви потрябва.
3. Ако пък доларът понижи курса си, купете долари с левовете и ги прехвърлете безкасово в
доларовата сметка. Така сте купили евтини долари. Когато курсът на долара се вдигне, обменете
ги за евтини левове.
Така вие ще изпълните търговското правило: „Купувай евтино, обменяй скъпо!“ Разликата
ще се трупа в сметките ви. Ще печелите само със здрави нерви и здрав разум. Само от една такава обмяна печалбата ви ще се равнява на годишната лихва. При десет обмена за календарна година това прави над 20% от спестяванията ви.
Ясно е, че от такъв обмен няма да станете богат. Но пък защо да пренебрегвате тази възможност? При нея зависите от пазарните условия, от размера на оборотните средства и от качественото управление на финансите си. Ако печелите, честито! Ако губите, причината е у вас самите.
За възможностите на предложения от мен начин, ще дам следния пример. При избора на
президент на САЩ, курсът на долара бе паднал на лев и седемдесет и една стотинки. След изборите, скочи на лев и осемдесет и седем. Печалбата е 16 стотинки на всеки обменен долар. Това е
страшно много. Изчислено към лихвен процент, това е между четири и осем пъти годишен лихвен процент и то само от един обмен. На печелившите, честито!

Петко Абаджиев
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ЗА РОДНОТО МЯСТО НА СЛАВЕЙКОВАТА ГЕРГАНА ОТ „ИЗВОРЪТ НА
БЕЛОНОГАТА“
Всички изучавахме тази прекрасна поема от Петко Славейков. В нея се казваше, че Гергана
е от село Бисерча. И както се казва в една крилата фраза на Петко Бочаров: „Да, ама не“. „Не” –
казват и харманлийци. Те също си знаят, че Герганината чешма е в местността „Петте карача“
край Харманли. Знаят си го също от старо време отколе. И така, бисерчани с поемата в ръце, и
харманлии със старото предание, се изправят едни срещу други. Местният патриотизъм взима
връх над разума. Всъщност, родното място на Гергана е без особено значение. Истинският спор е
за търговската марка „Изворът на Белоногата“.
По онова време се строеше ЖП надлез. Булдозери изгребаха много пръст за насип и подравниха голяма площ. Предприемчивите харманлийци го превърнаха в паркинг и започнаха строеж
на красив ресторант „Изворът на Белоногата“. Бисерчани също направиха малък паркинг и малко
ресторантче със същото име. Спорът за родното място на Гергана се изроди в спор за парите от
търговските обекти. Двете страни се решиха за неутрален, но авторитетен арбитър. Той се оказа
историческият отдел към БАН. Ето го и приблизителния отговор.
Гергана не е родена в с. Бисер. По онова време днешното село Бисер било черкезко. Тези
планински разбойници от Кавказ са мародерствали над местното християнско население. След
Руско-турската освободителна война се изселват в Турция под страх от репресии. Не е възможно
Гергана да е родена в черкезко село. Освен това, пътят тогава е минавал в страни от днешното
място. Гергана не е и от Харманли, а от несъществуващата в момента паланка с име Махалата.
През чумната епидемия по време на Кримската война населението се е изселило в днешните села
Надежден и Черна могила. В освободените имоти от черкезите се настаняват жители на тези две
села. Те действително са потомци на герганения род, но това не значи, че Гергана е от Бисер.
Вероятно някой млад човек, недостатъчно запознат с историята, е разказал легендата за красивата българка. Щом той е от Бисер, значи и Гергана е от тук. Заблудата е неволна, но Петко
Славейков я възпява така, както му е разказана. Не можем да се сърдим на поета. Та той не е историк или археолог, нито пък следовател. Нека му е простена неволната грешка.
По време на споровете между Бисер и Харманли се случва нещо, което окончателно обезсмисля споровете.
В един ленински ден бригадири почиствали мястото от тръни, храсти и плевели. Правели са
алея до скара-бирата на Петко Мъглата. На ЖП-прелеза често се натрупват автомобили. Хората
имали нужда да се ободрят, подкрепят и облекчат. Почистването на треви и храсти е задължител-
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но. Мотиката на един бригадир издрънчала на камък… „Хайде на съкровището!“ – викнали шеговито бригадирите. Мотиката издрънчала втори, трети път и отново възгласи… „Виж какво е, на
кухо дрънчи!“ Разкриват плоча от дялан камък. До нея втора, трета. Попаднали са на градеж от
дялан камък. Счупват една плоча и тя пада в подземен водопровод. Разумът надделява над иманярските страсти и спират до тук. Останалото разкриват археолозите. Оказва се затрупана с пръст
чешма. Това е оригиналната чешма, възпята в легендата. Чумната епидемия е взела своето. Никой
не знае, че Герганината чешма е дубликат. Не се знае кой и кога я е правил. За да не спират керваните, носители на смъртоносната зараза, местното население я е засипало. Чумата излиза посилна и ужасените хора напускат паланката.
Дублиращата чешма е демонтирана, а оригиналната – възстановена. Сега тя е в чертите на
града, макар и в покрайнините. Бисерчани и сега не вдигат бяло знаме. На почит при тях става
култовата фраза: „Гергана е от Бисер, но кака й е от Харманли“.
Днес и малката, и голямата Гергана са съсипани от прехода. Автомагистралата е на отсрещния бряг. Няма туристи, няма ги и местните патриоти. На кого му пука за родното място на Гергана? Ще остане жива в паметта на хората прекрасната легенда за красивата българка, възпята от
Петко Славейков. Това е непреходното. Другото ще се забрави. Колко смешно и жалко изглежда
разказаното от мен в сравнение с непреходното.

Петко Абаджиев
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ОЙМЯКОН – ЕДНО ОТ НАЙ-СТУДЕНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА В СВЕТА
Оймякон се намира в източната част на Якутия и към 2010 г. има население от около 462
души. В близост до полярния кръг е, и продължителността на деня варира от 3 часа
през декември до 21 часа през краткото сибирско лято, когато нощите са „бели“ и е светло почти
през цялото денонощие. Селото е разположено на около 987 м надморска височина.
Възможно най-ниската температура, измерена в Оймякон досега е била -71,2 градуса. Познат е като „полюсът на студа“. Тази температурна стойност е възможно най-ниската измерена в
населено място на Земята и най-ниската регистрирана в Северното полукълбо.
Селото е било спирка за еленовъди през 1920 и 1930 година, които напоявали стадата си от
минералния извор, който се намира наблизо.
Оймякон станал трайно заселено място, след като съветското правителство изпратило номадското население да живее там, убедено, че номадите са трудни за контрол.
Повечето домове в селото се отопляват на въглища и дърва и се радват само на дребни съвременни технологии.
Там не расте нищо. Затова хората се хранят с месо от елени и коне. В селото има единединствен магазин, който предлага само най-необходимото. Хората работят като животновъди на
елени, ловци и риболовци.
Според лекарите местните не страдат от недохранване, защото млякото от животните съдържа много микроелементи.
Не е изненада, че хората са калени от студеното време и за разлика от други страни, където
само една лека вихрушка от сняг може да се счита за бедствено положение, единственото училище в Оймякон затваря врати само, когато температурите паднат под -52 градуса.
В селото има само няколко на брой съвременни удобства. Повечето от домовете все още
разполагат с тоалетни, които са извън сградата.
Оймякон се намира на два дни път с кола от Якутск – столицата на Република Якутия, където пък са регистрирани най-ниските температури, които могат да бъдат измерени в град в света.
Ежедневните проблеми, с които се сблъскват хората от селцето, са например замръзване на
мастилото в химикалката, замръзване на очилата и лицето, батериите се изхабяват по-бързо. Местните оставят колите си с включен двигател цял ден от страх, че след това няма да успеят да я запалят. Дори и да имаше покритие за мобилни телефони, те едва ли биха работили в такива атмос-
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ферни условия.
Друг проблем, причинен от ниските температури, е погребването на починали хора, което
може да отнеме до три дни. Първо почвата трябва да бъде размразена достатъчно, за да бъде разкопана. Затова местните жители палят огън, който да гори няколко часа. След това се копае в
дълбочина, колкото е възможно – в повечето случаи няколко сантиметра. И това се повтаря няколко дни подред, докато се изкопае достатъчно дълбока дупка за ковчега.
Много туристически компании предлагат на своите туристи възможността да посетят селото и да се запознаят с примитивния начин на живот при смразяващите температури от -50 градуса.

Източник: www.bg.wikipedia.org/
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ВАНЕСА ВЛАЧКОВИЧ – СЛЯПО-ГЛУХАТА СТУДЕНТКА, КОЯТО СЕ
"ИЗКЛЮЧИ" ОТ ЧУВАЩИЯ СВЯТ
Ванеса Влачкович се е родила незряща. Влошаването на слуха започва, когато е на седем
години. Майка й е имала перфектна бременност, затова сензорните проблеми били шок за всички.
В гимназията Ванеса се чувства объркана, защото осъзнава, че чува все по-малко и помалко. Въпреки че използва слухови апарати, скоро става ясно, че те не са ефективни.
Семейството на Влачкович иска тя да си сложи кохлеарен имплант, когато е на 16 години,
но нейните предпочитания са да учи жестов език. Според нея това разочарова близките й.
Ванеса споделя, че винаги е била между два свята – на чуващите и на глухите, но вече
официално е взела решение да се „изключи“ от света на чуващите, т.е. да не ползва слухови апарати или кохлеарен имплант. Сега комуникира чрез тактилен жестов език. Също така има клавиатура, която е свързана с брайлово устройство – това позволява комуникация между нея и хора,
които не знаят жестов език.
С членовете на семейството си общува приоритетно чрез съобщения, въпреки че майка й
използва жестов език все по-добре. Влачкович казва, че не съжалява за избора си, макар той да е
довел до много проблеми в комуникацията. Тя знае дълбоко в сърцето си, че нейните близки никога няма да приемат, това което се случва с нея. Стресът е голям и често й се плаче, защото
просто иска да комуникира чрез жестов език с родителите си. Приемането е дълъг процес и въпреки че са минали четири години, никога няма да стане по-лесно за тях. Надява се в бъдеще те да
осъзнаят, че за нея жестовият език е това, което за тях е майчиният им език.
Ванеса Влачкович никога не е позволявала нейната сензорна загуба да е пречка за работата
й по посока на живота, който иска. Не вярва, че трябва другите да диктуват какво може и какво
не може да прави. И дори за секунда не си е помисляла, че наличието на увреждане ще я накара
да отстъпи или ще я направи отчуждена или по-малко достойна.
Към момента е първият сляпо-глух студент в университета „Ийдит Кауън“, където учи
журналистика. Първата година на обучение е била трудна за нея и колегите й, но тя е убедена, че
си е струвало.
Спомня си деня, в който разбира че покрива критериите за прием в почти всеки университет, който иска. Споделя, че не може да опише гордостта, която е изпитала, когато прокарвайки
пръсти по брайловия дисплей прочита думите, носещи едни от най-добрите новини, които е полу-
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чавала някога. Трудно би могла да забрави нещо подобно, особено когато е работила ден и нощ,
за да види, че се случва.
Ванеса е страстен защитник на човешките права. През 2016 г. е избрана за „Млада личност
на годината за западна Австралия“. Това не е първата награда, която е получила за нейната вдъхновяваща работа като застъпник на сляпо-глухото общество.
Много хора нямат ясна представа какво всъщност представлява застъпничеството. Да бъдеш сляпо-глух не означава да си просто сляп плюс глух – всъщност е едно увреждане, представено като две. Няма двама сляпо-глухи, които да са еднакви, защото степените на зрителните и
слуховите увреждания са много различни. Липсата на познания може да бъде възпрепятстваща,
но наистина всичко от което има нужда е малко разяснение.
Освен горепосочената награда Влачкович е била избрана и за „Млад глух австралиец“ за
2015 година. Също така е спечелила международно състезание по брайл, както и две награди, отличаващи социалните и академичните постижения на зрително затруднени хора.
Ванеса посочва, че в основата на нейния успех стоят търпението, постоянството и гъвкавостта, а вдъхновението й е да създава промяна към добро.
Тя е привърженик на абсолютната нужда на всички хора – глухи, слепи, в инвалидни колички и всички останали – да се наслаждават на живота по същия начин, както всеки един човек
без увреждания. Според нея е необходимо обществото да разбере какви са истинските последствия от техните действия и бездействия върху хората с увреждания.
В края на краищата Влачкович има простичка мечта за бъдещето: Да бъда щастлива. Освен че би желала да пътува по света, да извършва интересни дейности, би искала да продължи да
се занимава с едно от нещата, които обича най-много в живота: да бъда мажоретка.
Тя ще продължи със застъпничеството от името на сляпо-глухото общество, за да стане
свидетел на равноправието.

Превод от английски:
Деян Славов и Анна Ройдева
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ВЪЗДУШНА САЛАТА
(предложение на Ивелина Стефанова от Силистра)
Продукти: майонеза – 1 бр. лека, яйца – 5 бр., картофи – 1, 1/2 кг, сол – на вкус, черен пипер, моркови – 3 бр., кисели краставички – 1 буркан /омния/ или мариновани, кисело мляко – 3-4
с.л., кашкавал – 1/2 ч.ч. настърган.
Начин на приготвяне: Слагаме на котлона тенджера с вода. Обелваме картофите. Слагаме
ги в дълбока тенджера и ги варим с малко сол. След като ги сварим, ги отцеждаме добре. Не трябва да са много преварени. Слагаме ги в купа и ги оставяме да се охладят. Сваряваме яйцата до
твърдо сварени. Обелваме яйцата от черупките. Измиваме морковите, почистваме ги. Сваряваме
и морковите, но да не са прекалено меки. Настъргваме кашкавала с едрото ренде. Маринованите
краставички ги нарязваме на ситно като за руска салата заедно с кората. Майонезата я слагаме в
купичка и добавяме към нея киселото мляко, за да не е толкова тежка и мазна. Разбъркваме и добавяме сол на вкус. Подреждаме си 1 чиния с настъргани моркови, 1 купичка с нарязаните на ситно краставички, 1 чиния с настърган кашкавал, 1 чиния, в която сме сложили сварените яйца, но
не ги рендосваме предварително, и 1 голяма купа със сварените картофи, които също не рендосваме, преди да започнем с реденето на салатата. В купа настъргваме картофи, около 1-2 – зависи
от големината с ренде, после слагаме от настърганите моркови, следва нарязаните на ситно краставички. След това си взимаме 1 яйце и рендосваме част от него. Следва сосът от майонезата. С
лъжица си взимаме от соса и слагаме на места отгоре. Всичко се редува на няколко реда. Найнакрая завършваме със сос и настърган кашкавал. Поръсваме с черен пипер.
Салатата е подходяща за печено месо.


ПАСТЕТ ОТ ЧЕРВЕНО ЦВЕКЛО С ИЗВАРА И НАХУТ
(предложение от Кръстинка Петрова от Добрич)
Продукти: 1 глава червено цвекло, 3 моркова, 200 г извара, 100 г нахут, 2 с.л. зехтин, сол,
½ връзка магданоз, 2-3 скилидки чесън, 1 лимон.
Начин на приготвяне: Цвеклото и морковите се сваряват. Нахута предварително се накисва във вода за няколко часа, след което се сварява. Всички продукти се поставят в блендер и се
пасират. Може да се поднесе като гарнитура на печени ястия или да се хапва намазан на филийка.
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ВИЦОВЕ
Шотландец отива в Германия, за да става студент. Баща му му звъни след две седмици:
- Сине, здравей! Как е в Германия?
- Добре е, тате. На общежитие съм с двама психари германци.
- Е, как психари? Какво правят?
- Ами, стават те посред нощ. Единият си бие главата в стената, другият стои на прозореца и
казва, че ще скача.
- И ти, сине, как реагираш на тая ситуация?
- А, дреме ми на мене. Аз си свиря на гайдата...
Българинът се слави с това, че намира изход и от най-трудната ситуация. Но повече се слави с това, че успява да намери и вход за нея...
На светофара е спрял последен модел мерцедес. Едно трабантче не успява да спре навреме
и се натриса отзад в мерцедеса. Отвътре се показва една мутра и човечецът в трабанта почва да
си чете молитвата, но мутрата се прибира.
- Ох, отървах кожата – си мисли той.
Светофарът светва зелено и тръгват. Мерцедесът отпрашва напред, но на следващия светофар шофьорът на трабанта пак се заблеял и отново се натриса в мутрата. Оня излиза и тръгва към
трабанта.
- Е, сега вече край – си вика прежълтял шофьорът, а мутрата се надвесва на прозорчето и го
пита:
- Брато, мен като ме няма, ти как спираш?
Разговор между приятели:
- Ще се развеждам. От пет месеца женa ми не ми е проговорила.
- Помисли си добре. Такива жени почти не се срещат!
- Докторе, на жена ми й падна гласът, какво да правим?
- Опитай довечера да се прибереш у дома в три през нощта.
Клиент влиза в кръчмата и поръчва:
- Една голяма ракия и най-дългата сламка.
- Но ракия не се пие със сламка! И защо най-дългата? - учудва се келнерът.
- Лекарят ми каза да стоя по-далече от алкохола.
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ВЪПРОСИ:
1. Как се казва тютюневата фабрика в едноименния роман на Димитър Димов?
а) "Ротманс"
б) "Никотиана"
в) "Булгартабак"
г) "Виктори"
2. Коя птица може да лети?
а) Киви
б) Нанду
в) Птица Секретар
г) Казуар
3. Кой владетел от Третото българско царство не е бил детрониран или прогонен?
а) Александър Батенберг
б) Симеон Втори
в) Борис
г) Фердинанд
4. Зад софийската църква "Свети седмочисленици" е погребан известният в миналото
политик:
а) Александър Стамболийски
б) Петко Каравелов
в) Георги Кьосе Иванов
г) Стефан Стамболов

ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИТЕ ОТ ПРЕДИШНИЯ БРОЙ:
Въпрос 1: отг. а) процес на поглъщане, усвояване
Въпрос 2: отг. в) речева конструкция, в която излишно се повтарят близки или еднакви по
значение думи
Въпрос 3: отг. б) човекомразец, човеконенавистник
Въпрос 4: отг. б) краен национализъм
Въпрос 5: отг. в) дума или израз, заменящи други с по-директно звучене
Въпрос 6: отг. б) учение за битието
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ПРИТУРКА
НА
СПИСАНИЕ “ЗВУК И СВЕТЛИНА”
БРОЙ 1, 2017 Г.

БРАТСТВОТО
(с продължение)
Щом пристигна в Рим, Ецио реши да се отбие първо в бордея, който Макиавели беше споменал като източник на информация. Навярно някои от имената, които изпращаше на Пантасилея по
пощенските гълъби, идваха оттам. Искаше да провери как момичетата събират сведенията, но инкогнито. Разберяха ли кой е, щяха да му предоставят информация, каквато според тях той иска да
получи.
Намери адреса и спря пред табелата — „Разцъфналата роза“. Нямаше никакво съмнение, но
някак не приличаше на място, което висшите служители на Борджия посещават, освен ако не идваха
тук да си сверят часовниците с бедните прослойки. Определено не можеше да се мери с бордея на
Паола във Флоренция, поне отвън. Но пък и Паола не парадираше с пищна фасада. Ецио почука разколебано на вратата.
Отвори я веднага привлекателно, закръглено момиче на около осемнайсет, в износена копринена рокля.
Усмихна му се професионално.
— Добре дошъл, страннико. Добре дошъл в „Разцъфналата роза“.
— Salve — каза той, когато тя отстъпи да му даде път.
Залата за гости категорично бе стъпка нагоре, но също изглеждаше занемарена.
— Как да удовлетворим желанията ти? — попита момичето.
— Просто ме заведи при мадам.
Очите на момичето се превърнаха в тесни цепки.
— Мадона Солари не е тук — отговори то.
— Разбирам. — Ецио замълча, несигурен как да постъпи. — Знаеш ли къде е?
— Навън.
Момичето стана определено по-недружелюбно.
Ецио й се усмихна възможно най-пленително, но вече не беше младеж и усети, че не е успял
да разчупи леда. Тя реши, че е служител на Борджия. По дяволите! Е, ако искаше да стигне донякъде, трябваше да се престори на клиент. И ако се наложи — наистина да действа като клиент.
Тъкмо бе дообмислил стратегията си, когато входната врата се отвори с трясък и вътре влетя
друго момиче с разрошени коси и раздърпана рокля. Изглеждаше уплашено до смърт.
— Aiuto! Aiuto! — извика. — Мадона Солари…
Захлипа, неспособна да продължи.
— Какво има, Лучия? Съвземи се. Защо се връщаш толкова рано? Нали излезе с мадам и с клиенти?
— Не бяха клиенти, Аниела. Те… те… казаха, че ще ни заведат на някакво място край Тибър,
но там чакаше лодка и те се нахвърлиха върху нас с юмруци и ножове. Качиха мадам на лодката и я
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оковаха във вериги.
— Лучия! Dio mio! Как успя да избягаш?
Аниела прегърна приятелката си през рамо и я поведе към канапето край стената. Извади кърпичка и попи кръвта, избила от порязаната скула на Лучия.
— Пуснаха ме. Изпратиха ме с послание. Те са търговци на роби, Аниела. Казаха, че трябва да
я откупим. Иначе ще я убият.
— Колко искат? — попита Ецио.
— Хиляда дуката.
— С колко време разполагаме?
— С един час.
— Значи имаме време. Чакайте тук. Аз ще я доведа. — „По дяволите! — помисли си Ецио, —
лоша работа. Непременно трябва да разговарям с нея“. — Къде са те?
— Близо до остров Тибър има пристан, сър. Знаете ли го?
— Много добре.
Ецио тръгна бързо. Нямаше време да се отбие в банката на Киджи, а трите й клона не му бяха
на път. Потърси услугите на лихвар, който постави тежки условия, но допълни сумата, с която Ецио
вече разполагаше, до необходимите хиляда дуката. Въоръжен с парите, но решен да не се разделя с
нито един грош освен в краен случай, той нае кон и ругаейки кучите синове, отвлекли човека, с когото искаше спешно да поговори, пое с бясна скорост към Тибър, разпръсквайки всички хора, пернати и кучета, изпречили се на пътя му.
Откри лодката — по-скоро малък кораб — без затруднения, скочи от седлото и се втурна към
мястото, където беше закотвена, крещейки името на мадам Солари.
Похитителите й го очакваха. Двамата мъже на палубата насочиха пистолетите си към него.
Ецио присви очи. Огнестрелно оръжие? В ръцете на дребни мошеници?
— Нито крачка по-напред!
Той отстъпи назад, но не отлепи пръст от бутона на Скритото острие.
— Носиш ли проклетите пари?
С другата си ръка Ецио извади бавно кесията с хиляда дуката.
— Добре. Сега ще проверим дали капитанът е в добро настроение, та да не й пререже проклетото гърло.
— Капитанът ли? За какви се мислите? Изведете я веднага!
Яростният глас на Ецио сепна търговеца на роби. Той се поизвърна и извика на някого под палубата, който очевидно бе чул разговора, защото още двама се заизкачваха по стълбите към каютите, влачейки жена на около трийсет и пет. Гримът й беше размазан — и от сълзи, и от грубото отношение — грозни синини личаха по лицето, раменете и гърдите й, разголени под разкъсаната лилава
рокля, разкриваща корсета й. По роклята имаше кървави петна, ръцете и краката й бяха вързани.
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— Ето го малкото съкровище — ухили се злорадо търговецът.
Ецио задиша тежко. Брегът на реката пустееше, но остров Тибър се виждаше само на петдесетина метра. Де да можеше да изпрати вест на приятелите си! Чуеха ли нещо, щяха да решат, че пияни моряци вдигат глъчка — по реката гъмжеше от тях — а ако Ецио извикаше за помощ, мадам Солари щеше да се прости с живота си на мига. Както и той, освен ако мъжете не бяха ужасно лоши
стрелци, понеже разстоянието беше незначително.
Когато отчаяните очи на жената срещнаха погледа на Ецио, на стълбата се появи още един
мъж, метнал небрежно дрипави останки от сако на военноморски капитан. Вторачи се в Ецио, после
— в кесията с парите.
— Подхвърли я — нареди грубо.
— Първо ми я предай. И я развържи.
— Глух ли си, мамка му? Подхвърли проклетите пари!
Ецио пристъпи несъзнателно напред. Пистолетите веднага се насочиха заплашително към него, капитанът извади ятаган, а другите двама стиснаха по-здраво жената, която изстена и се сгърчи
от болка.
— Не приближавай! Иначе ще я довършим.
Ецио спря, но не отстъпи назад. Премери на око разстоянието до палубата. Пръстът му трепна
върху спусъка на Скритото острие.
— Нося парите. В кесията са — каза той — и я размаха, прекрачвайки напред, докато очите им
бяха приковани в нея.
— Стой, където си! Не си играй с мен! Още една стъпка, и жената умира.
— Тогава няма да си получите парите.
— О, нима? Ние сме петима, а ти — един. Преди да стъпиш на палубата, приятелчетата ми ще
са те простреляли в устата и в топките.
— Първо ми я предай.
— Ей, ти да не си идиот? Качиш ли се в проклетата лодка, курвата умира!
— Месере! Ahítateme!* — проплака клетата жена.
[* Господине! Помогнете ми (ит.). — Б.ред.]
— Млъквай, кучко! — изръмжа един от мъжете, които я държаха, и я зашлеви през очите с
дръжката на камата си.
— Добре! — извика Ецио, забелязал как нови ручейчета кръв бликват от лицето на жената. —
Стига! Пуснете я! Веднага!
Подхвърли кесията на капитана. Тя се приземи до краката му.
— Така ми харесва — каза търговецът на роби. — А сега да приключваме.
Преди Ецио да успее да помръдне, той опря острието на ятагана си в гърлото на жената й го
прокара надолу и надълбоко, като почти отсече главата й.
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— Ако си недоволен, отнеси жалбата към месер Чезаре — озъби се капитанът, когато тялото
се свлече на палубата под фонтан от кръв. Почти незабележимо, капитанът кимна на мъжете с пушките.
Ецио разбра какво ще последва и беше готов. Със светкавична скорост отбягна двата куршума
и същевременно извади Скритото острие и скочи напред. Първо прониза лявото око на първия мъж,
който държеше пленничката. Преди тялото му да се стовари върху земята, Ецио се сниши под яростно размахания ятаган на капитана, после се изправи и заби камата си в корема на противника и го
разпори. Скритото острие не бе предвидено да разсича и се огъна леко, по-скоро късаше, отколкото
режеше, но това нямаше значение.
Оставаха стрелците. Както предвиждаше, те трескаво се опитваха да презаредят оръжията си,
но паниката сковаваше ръцете им. Той прибра бързо Скритото острие и извади по-тежката си кама.
Водеше твърде близък бой и не можеше да използва сабята, та затова му трябваше якото, назъбено
острие на камата. Сряза дясната ръка на единия стрелец и го наръга с всичка сила в хълбока. Не успя да го довърши обаче, понеже вторият го удари изотзад с приклада на пистолета си. За щастие не
улучи целта и Ецио, разтърсвайки глава да я проясни, се извъртя и прониза гърдите на мъжа, който
бе вдигнал ръце за следващ удар.
Ецио се озърна. Къде беше капитанът?
Зърна го да се препъва по речния бряг, стиснал кесията, от която се сипеха монети. „Глупак —
помисли си Ецио, — трябваше да вземе коня“. Спусна се след него и го настигна с лекота, понеже
кесията тежеше. Улови капитана за косата и го ритна по краката, принуждавайки го да коленичи с
отметната глава.
— Каквото повикало — такова се обадило — каза той и отсече главата на капитана точно както той бе убил мадам Солари.
Остави гърчещото се тяло да се свлече на земята, взе кесията и се върна към лодката, събирайки пътьом разсипаните монети. Раненият търговец на роби пълзеше по палубата. Ецио го подмина и
слезе долу. Претърси оскъдно обзаведената каюта и бързо откри малко ковчеже. Отвори го с кървавото острие на камата. Беше пълно с диаманти.
— Не е зле — каза си Ецио, пъхна го под мишница и се изкачи тичешком на палубата.
Прибра кесията, ковчежето и пистолетите в торбата на седлото и се върна при ранения мъж.
Едва не се подхлъзна върху кръвта, в която се валяше търговецът на роби. Приведе се и сряза едното му ахилесово сухожилие, запушил с длан устата му, за да заглуши стенанията. Това щеше да го
усмири. Задълго.
Долепи устни до ухото на мъжа.
— Ако оцелееш — каза му — и се върнеш при сипаничавата гнида, която наричаш свой господар, предай му поздрави от Ецио Аудиторе. Ако ли не, почивай в мир.
Ецио не се отби веднага в бордея. Беше късно. Върна коня, купи за няколко монети кожена
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торба от коняря и прибра военните си трофеи и парите вътре. Метна торбата през рамо и тръгна към
лихваря, който се изненада и разочарова да го види толкова бързо. Плати му дължимото и се прибра
в стаичката си, стараейки се да се смесва с вечерната тълпа, когато на пътя му се изпречваха стражи
на Борджия.
Нареди да му донесат вода да се изкъпе, съблече се и се изми изнурено, мечтаейки Катерина да
се появи ненадейно на прага. Този път обаче никой не му поднесе приятна изненада. Облече си чисти дрехи и натъпка мръсните в торбата. По-късно щеше да ги изхвърли. Почисти пушките и ги
прибра в платнен сак. Мислеше да ги задържи, но те бяха тежки и обемисти, та реши да ги предаде
на Бартоломео. Щеше да му подари и повечето диаманти, но след като ги огледа, Ецио избра петте
най-големи и красиви и ги пъхна в собствената си кесия. Поне за известно време нямаше да му се
налага да търси източници на средства.
Всичко останало Лисицата щеше да изпрати в казармите. На кого другиго да се довериш, ако
не на дружелюбно настроен крадец?
Скоро беше готов да излезе отново. Преметна торбата през рамо и понечи да дръпне резето, но
го налегна непреодолима умора. Беше изморен да убива; изморен от алчността, от жаждата за власт
и от злочестините, които пораждаха.
Беше изтощен от битки.
Пусна резето, свали торбата и я остави върху леглото. Заключи вратата и се съблече отново.
Духна свещта и се строполи на леглото. С последни сили обгърна с ръка торбата и веднага заспа.
Знаеше, че почивката ще е кратка.
В „Спящата лисица“ Ецио предаде торбата с точни указания. Не искаше да възлага другиму
задачата, но го чакаха по-неотложни дела. Оскъдните сведения, събрани от шпионите на Лисицата,
съвпадаха със съобщенията, които Макиавели изпращаше на Пантасилея по пощенските гълъби. Това разсея почти напълно съмненията на Ецио, но Лисицата оставаше сдържан. Ецио го разбираше.
Макиавели се държеше хладно, дори студено. Макар да бяха събратя флорентинци и Флоренция да
не таеше добри чувства към Рим и особено към Борджия, Лисицата продължаваше да се съмнява
въпреки всички доказателства.
— Наречи го интуиция — лаконично отсече той, когато Ецио му изложи съображенията си.
За Ябълката нямаше никакви новини, освен че все още беше в ръцете на Борджиите. Дали у
Чезаре или у Родриго, обаче не беше ясно. Родриго съзнаваше добре възможностите й, но с оглед на
напрежението помежду им, Ецио смяташе за малко вероятно да довери познанията си на Чезаре.
Колкото до Чезаре, той беше последният, у когото бяха видели Ябълката, но нищо не подсказваше
да я използва. Ецио се молеше човекът, на когото Чезаре я бе поверил, за да разбуди загадката й —
ако го беше направил — или да е озадачен от тайнствените й сили, или да ги крие от господаря си.
Макиавели бе потънал вдън земя. Не беше оставил вест дори в тайното убежище на асасините
на остров Тибър. Ецио успя да научи само, че е „заминал“, но явно не беше и във Флоренция. Два-
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мата млади приятели, отседнали временно в Рим и стопанисващи скривалището — Балдасаре Кастилионе и Пиетро Бембо — бяха напълно благонадеждни и вече младши членове на Братството, не на
последно място защото единият имаше връзки сред обкръжението на Чезаре, а другият — при Лукреция. Ецио съжаляваше, че първият скоро щеше да отпътува обратно за Мантуа, а вторият — за
Венеция. Утешаваше се с мисълта, че ще са му полезни и в родните си градове.
Доволен, че е направил всичко възможно на този фронт, той насочи вниманието си отново към
„Разцъфналата роза“.
Този път, когато посети бордея, вратата беше отворена. Мястото изглеждаше някак по-свежо и
по-светло. Помнеше имената на момичетата, които бе срещнал в деня, когато похитиха мадам Солари. Съобщи ги на по-възрастната и по-изискана жена в предната зала, охранявана от двама добре
облечени, млади и любезни, но яки мъже. Казаха му, че ще намери момичетата във вътрешния двор.
Озова се в розова градина, обградена от високи тухлени стени, почти закрити от пищни пълзящи розови храсти. В средата имаше малък фонтан, заобиколен от бели мраморни пейки. Момичетата, които търсеше, бяха тук и с още няколко свои посестрими разговаряха с две по-възрастни жени,
застанали с гръб към него. Понечи да се представи — този път беше решил да изпробва нов подход
— но изведнъж ахна.
— Мамо! Клаудия! Какво правите тук?
— Чакаме те. Макиавели ни каза да те потърсим тук. Преди да тръгне.
— Къде е той? Във Флоренция ли го видяхте?
— Не.
— Но как се озовахте в Рим? — повтори той стъписано, обзет от тревога. — Да не би да са нападнали Флоренция?
— Не, нищо подобно — отговори Мария. — Но слуховете са верни — имението ни е унищожено. Вече нищо не ни свързва с Флоренция.
— И дори Монтериджони да не беше разрушен, никога не бих се върнала в крепостта на Марио — вметна Клаудия.
Ецио я погледна и кимна. Разбираше какво мъртвило изглежда това място за жена като нея, но
сърцето му се свиваше от боязън.
— Затова дойдохме тук. Наехме къща в Рим — продължи Мария. — Мястото ни е до теб.
В ума на Ецио се блъскаха мисли. Дълбоко в душата си, макар да отказваше да го признае дори пред себе си, той все още се кореше, че не е предотвратил смъртта на баща си и братята си. Беше
проявил слабост. Мария и Клаудия бяха единствените оцелели от семейството му. Ами ако не успееше да ги опази? Не искаше да зависят от него.
Той привличаше опасностите. Ако бяха близо до него, тях също ги грозеше опасност. Не искаше да е отговорен за тяхната участ. Щяха да се чувстват по-добре сред приятелите си във Флоренция. Там нищо не ги заплашваше, защото в града отново цареше стабилност под мъдрото ръководст-
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во на Пиеро Содерини.
— Ецио — обади се Клаудия, прекъсвайки размислите му, — искаме да ти помогнем.
— Изпратих ви във Флоренция, за да сте в безопасност.
Опита се да прикрие раздразнението си, но усети, че думите му прозвучаха рязко. Мария и
Клаудия изглеждаха стъписани и макар лицето на майка му да се разведри бързо, Ецио забеляза
колко обидена и наскърбена е сестра му. Дали не бе прочела някак си мислите му?
За щастие Аниела и Лучия ги прекъснаха.
— Месер, извинете, но се тревожим. Още нямаме вести от мадам Солари. Знаете ли какво е
станало с нея?
Реакцията на Клаудия все още глождеше Ецио, но въпросът отклони вниманието му в друга
посока. Чезаре явно бе успял да прикрие добре следите си. Но пък в Тибър откриваха тела всеки
ден; някои — престояли доста дълго във водата.
— Мъртва е — рязко отвърна той.
— Какво? — извика Лучия.
— По дяволите! — лаконично заключи Аниела.
Новината се разпространи бързо между момичетата.
— Какво ще правим сега? — попита една.
— Ще затворим ли? — обади се друга.
Ецио разбра какво подклажда безпокойството им. Под ръководството на мадам Солари, колкото и да недоволстваше Макиавели от работата й, тези момичета събираха информация за асасините.
Без протекция и в случай че, както подсказваше смъртта на Солари, Чезаре бе заподозрял
„Разцъфналата роза“, каква участ щеше да ги сполети? От друга страна, ако Чезаре не смяташе Солари за единствената шпионка тук, нямаше ли досега да е взел допълнителни мерки?
Така беше. Все още съществуваше надежда.
— Не бива да затваряте — каза им Ецио. — Трябва ми помощта ви.
— Но, господине, изгубени сме, ако някой не се наеме да стопанисва „Разцъфналата роза“.
Глас до него се обади решително:
— Аз се наемам.
Беше Клаудия.
Ецио се обърна към нея.
— Мястото ти не е тук, сестро!
— Разбирам от организация — отвърна тя. — Години наред помагах на Марио.
— Това е съвсем различно.
Спокойният глас на майка им ги прекъсна:
— Каква алтернатива имаме, Ецио? Очевидно ти трябва човек, и то бързо. Знаеш, че можеш да
се довериш на сестра си.
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