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Приоритети
ЧЕРВЕНО-БЕЛИЯТ БАСТУН
И КАК ДА ПОМОГНЕМ НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ ХОРА
Намирането на пътя от точка А до точка Б за зрително затруднения човек е достатъчно
трудно, но това е още по-трудно за човек с комбинирано зрително-слухово увреждане. Трябва да
се има предвид също, че преминаването по път, когато не можете нито да чувате
ясно, нито да виждате трафика, може да е и изключително опасно.
До 2001 г. сляпо-глухите използваха бял бастун, който е символ на слепия човек, но поради липсата на достатъчна диференциация, околните често не разбираха
защо човекът с белия бастун не реагира, когато се появяват коли на кръстовището
или пък не реагира на опит за помощ от друг човек, като тези случаи в по-голямата
си част са изключително опасни.
От 2001 г. сляпо-глухите хора се сдобиха с много важен инструмент за придвижване на публични места, улици и кръстовища, а именно червено-белият бастун.
Благодарение на него, хората с двойно сензорно увреждане могат да се движат с повишена самоувереност и безопасност в градската среда и транспорта. Освен това червено-белият бастун информира и респектира околните, че притежателят му е човек
със сляпо-глухота.
Да помогнем на сляпо-глухите – какво да правим и какво да не правим:
1. Ако шофирате кола и видите пешеходец с червено-бял бастун, който се опитва да пресече пътя:
- Бъдете търпеливи – на сляпо-глухия човек ще му отнеме повече време да пресече пътя.
- Ако е безопасно, излезте и предложете помощ.
- Не ги заобикаляйте с автомобила.
- Не прибързвайте да минете по пътя близо до тях или с форсиран двигател – това ще ги изплаши и може да причини инцидент.
2. Ако близо до пътя стои човек с червено-бял бастун, има няколко признака, по които
околните могат да се ориентират какво действие иска да предприеме той. Ако бастунът е вертикално изнесен напред, това означава, че собственикът му възнамерява да пресича и очаква водачите да спрат, за да премине улицата безопасно. Ако бастунът е вертикално вдигнат на нивото на
очите, значи има някакъв проблем и човекът се нуждае от помощ.
3. Ако видите сляпо-глух човек и смятате, че той се нуждае от помощ да пресече улица, да
влезе в магазин или пък да се качи на автобус или влак:
- Докоснете ги нежно по ръката или рамото и говорете ясно. Ако изглежда, че не ви чуват,
опитайте се да изпишете думи на дланта им с пръста си. Тогава те ще отговорят дали се нуждаят
от помощ и какво можете да направите Вие.
- Не сграбчвайте ръката им – това може да ги стресне и уплаши.
- Не ги отвеждайте някъде, преди да сте сигурни накъде точно искат да отидат, т.е. преди да
се втурнете да помагате, първо попитайте, защото иначе може да ги объркате. Обикновено сляпоглухите имат свои собствени ориентири в пространството.
И не забравяйте, сляпо-глухите хора разчитат, че Вие виждате, чувате и разбирате техните
символи!

Статията подготвиха: Елена Атанасова и Деян Славов
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Приоритети
НОВАТА НАРЕДБА ЗА ТЕЛК ВЕЧЕ РЕЖЕ ИНВАЛИДНИ ПЕНСИИ
Още в първите месеци на действие на новите правила на Наредбата за медицинската експертиза се оправдаха опасенията, че тя ще лиши хиляди пациенти от инвалидни пенсии и различни интеграционни добавки. Според промените процент на трайно намалена работоспособност
вече се дава само за основното заболяване, а съпътстващите проблеми се зачитат само ако носят
над 50%. Досега всички заболявания носеха проценти и така човек можеше да се ползва с пълни
права с няколко по-леки заболявания.
Наредбата беше наложена от Министерството на здравеопазването въпреки протестите на
пациенти и лекари, дори и след като веднъж премиерът Борисов я изтегли от Министерския съвет, за да се успокои напрежението. Новите норми са в сила от 3 август 2018 г.
"Картината е плачевна. Хората все още не са усетили недостатъците на наредбата, заради
отпускарския период. Работим от седмица, но масово падат проценти на хората, които идват за
преосвидетелстване", коментира д-р Боряна Холевич, председател на сдружението на лекарите от
ТЕЛК-София. Според нея от 80 преминали през кабинета й в последните дни на август, само четирима са запазили старите си проценти. Сходна ситуация описва и д-р Петко Ников от Варна.
Според него се очертава около половината от хората, които за първи път ще се явят пред комисия, да съберат под 50%.
По думите на д-р Холевич ще има доста хора, чийто процент инвалидност сериозно ще падне. Като пример споделя за пациент с диабет, който обаче страда още от високо кръвно налягане,
има проблеми с бъбреците и исхемична болест на сърцето – той получава процент само за
диабета, а останалите заболявания не били взети предвид. Така човекът получил 40%
инвалидност, при положение че досега тя била над 50. Така и помощта му сериозно падала.
Другият случай е на жена, която от 7 години е с ТЕЛК.
"Имам страхотна рана на крака, на практика съм неподвижна, с хипертония и дискова
херния съм. Кракът ми е изкривен. Досега все съм имала по 74-78 процента. С тях получавах по
22 лв. добавка за мобилност и 200 лв. пенсия. Сега д-р Холевич каза, че ще бъда в трета група,
значи пенсията ми ще се намали, а добавката за интеграция не знам дали ще остане", оплака се
жената.
"Сега кракът на тази жена е увреден още, а аз трябва да й дам 60%, с което автоматично тя
слиза в по-ниска група с по-ниска подкрепа. Т.е. аз се превръщам в един изверг, който й отнема
правото на нормален живот. Нека ми обясни някой от управляващите как се живее с под 200 лв.
доход на месец", възмущава се д-р Холевич.
От Министерството на здравеопазването обаче не виждат проблем с действието на наредбата. Те напомниха, че като компромис наредбата е в изпитателен шестмесечен срок, след което ще
бъде извършена оценка на въздействието й и "при необходимост ще бъдат предприети действия".
От това обаче не се разбира какво ще стане с пациентите, които са загубили правата си през
пробния период.

Източник: www.actualno.com
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Делници и празници
ПОЛЗОТВОРНА СРЕЩА
От няколко години НАСГБ и СГБ организират съвместно летуване на членуващите с увредени слух и зрение. Тази година от 9 до 19 септември, имахме удоволствието, на едно място
край морския бряг в хотел "Тишина", да се насладим, както на прекрасното септемврийско слънце, така и на незабравими мигове с приятели от цялата страна.
Още от първите дни сякаш всичко беше организирано по
приятелски. По инициатива на председателя на НАСГБ г-жа
Величка Драганова, която също беше сред почиващите, се организира обща вечеря, която впоследствие неусетно прерасна в
среща-разговор по значими въпроси, свързани с дейността на
Асоциацията на сляпо-глухите. Разбира се, че мястото на срещата бе в почивната база на сродната ни организация на Съюза
на глухите в красивия курортен град Приморско в хотел
„Тишина", вежливо обслужвани от персонала на хотела, за което им благодарим.
По предложение на г-жа Величка Драганова с едноминутно мълчание беше почетена паметта на председателя Димитър
Парапанов. На срещата присъстваха около 25 човека, членове
на НАСГБ, от Пловдив, Габрово, Стара Загора, Ямбол, София,
Добрич. Срещата протече с голямо въодушевление, като имахме прекрасния шанс да се запознаем и изслушаме новоизбрания
председател на Националната асоциация, задавайки въпроси, на
които г-жа Драганова отговаряше точно, в рамките на своята
компетентност, подкрепена с аргументирани доводи по съответния въпрос.
В своето слово г-жа Драганова очерта някои приоритети, които ще бъдат задължителни за
бъдещата работа на Асоциацията:
1. Да се направи мащабно проучване, в което да се обхванат възможно по-голям брой хора
със зрителни и слухови увреждания и комбинация от двете. Това е важна стъпка, която ще даде
възможност повече лица със сляпо-глухота да получат подкрепата на НАСГБ.
2. Да се обнови дейността на Центъра за рехабилитация в Пловдив, като се разшири набора от услуги и кръга на ползвателите им.
3. Да стартира успешно проект по програма „Развитие на човешките ресурси" – процедура
Равен шанс, като спомогне заложените задачи в него да внесат раздвижване в посока социална
интеграция и включване в обществения живот, извеждайки сляпо-глухите членове от изолацията.
4. Засегнат бе и въпроса за Закона за хората с увреждания, който е все още във фаза обществено обсъждане, но в крайна сметка е решаващ нормативен акт, който осигурява правата,
сигурността и закрилата на хората с увреждания и техните интереси.
Благодарим на г-жа Драганова и на всички колеги, присъствали на тази ползотворна среща-разговор!

Димитър Кънчев
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Делници и празници
ДОБРИЧ ПРАЗНУВА
„Град на бойната слава” – с това признание Добрич посрещна 78-та годишнина от завръщането си в пределите на Майка България.
Добричката епопея нарежда Добрич до имената на Шипка, Одрин, Сливница, Тутракан и
други имена, свързани с величието на българския военен дух и жертвоготовността за свободата
на отечеството.
Членовете на ТО на сляпо-глухите в Добрич се разпределихме така, че да съберем впечатления от всички инициативи в този ден.
Празникът започна с военен ритуал и панихида във Военното гробище – музей, уникален
паметник на културата и най-голямото гробище на територията на страната ни от времето на
Първата световна война. То е свързано с боевете за града през 1916 година, когато на 6-ти септември 30 000 български мъже, под звуците на химна „О, Добруджански край”, се отправят към
обсадения град Тутракан. Гробището – музей е дало вечен покой на 3000 офицери и войници от 6
национални армии и 4 вероизповедания, сражавали се храбро и загинали в Добричката епопея.
Варненският и Велико-Преславски митрополит Йоан отслужи заупокойна молитва. Делегации от
побратимените на Добрич градове Кавадарци /Македония/, Измайл и Първомайск /Украйна/ и
Залаегресег /Унгария/ поднесоха поздравления за празника. Бяха прочетени и тези, изпратени от
останалите побратимени градове. Венци и цветя окичиха гробовете под звуците на гарнизонния
оркестър на Военно-морските сили от град Варна.
Празникът продължи на площад „Свобода”, където танцьорите от ДАНПТ „Добруджа” и
детската му студия с гл. худ. ръководител Стоян Господинов, с феерия от звуци и багри, развълнуваха многобройната публика, която запя „Мило ми е, мамо, драго ми е, татко, в Добруджа да
ида, през нея да мина” и се хвана на пъстрото хоро.
След обяд в градския парк „Свети Георги”, организиран от дирекция „Култура” на Община град Добрич, се състоя традиционния празничен концерт, в който тази година под надслов
„Прегръщам те, Добрич”, звучаха стари градски шлагери и патриотични песни. Воден от нашата
Светла Маринова, която изпълни стихотворението „Върви по жицата човек” на добричкия поет
Генчо Златев под акомпанимента на китариста Красимир Масурски, в концерта се изявиха: състав „Армеец” при Дома на запасните офицери и сержанти – Добрич; дамска формация „Да останем млади” при ХобиСклуб – Добрич с ръководител Светла Стоева; хор „Лира” при Дом за възрастни хора – Добрич с гл. худ. ръководител Атанас Генчев и състав за стари градски песни
„Добрич” при НЧ „Йордан Йовков-1870” – Добрич с худ. ръководител Валентин Георгиев. Цветя
и поздравление към изпълнителите поднесе г-жа Калинка Ковачева – председател на ТО на сляпо
-глухите в Добрич.
За нашите деца и внуци, за младите хора на Добрич, на пл. „Независимост” се състоя рокконцерт и красива празнична заря.
Празнува градът!
Празнувахме и ние, гражданите и гостите на Добрич!
Свободата не е лукс, а право по рождение. За нея е нужно не само да дадеш живота си, но
и да я пазиш и да предаваш идеалите й на поколенията.

Мария Паскалева
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ЦВЕТАН РАДОСЛАВОВ – АВТОРЪТ НА
БЪЛГАРСКИЯ ХИМН "МИЛА РОДИНО"
1885 година. Виена, пристанището на Дунава.
Двадесетина български младежи, сред които е и Цветан Радославов, са прекъснали внезапно следването си. Обявена е Сръбско-българската война.
Кайзер Франц Йосиф – император на Австрия, подкрепя открито Сърбия.
Цветан Радославов бърза да се зачисли доброволец. До скромния му куфар е и цигулката
му. В първа класа на корабчето се чуват чужди песни, обидни за България. Българите на корабчето са смутени. Цветан се затваря в каютата. Мъчи се да не чува. Нахвърля стихове. Хрумва му, че
може да потърси мелодия на стиховете. Хваща цигулката.
Така, още с листче в ръка, той се връща при приятелите си. Запяват, отначало плахо, „Мила
Родино”, цигулката приглася. В онзи миг се ражда песента „Горда Стара планина“, която покъсно през 1905 г. е обработена от композитора Добри Христов, а през 1964 г. се превръща в
химн на България. Смята се, че за написване на мелодията той използва известното в родния му
край Свищовско хоро. Текстът на химна е променян многократно, за последен път – през 1990 г.
Мила Родино,
ти си земен рай,
твойта хубост,
твойта прелест,
ах, те нямат край!

Поради късогледството му, на Цветан Радославов е
отказано да бъде зачислен към бойните части. По негова
молба той е изпратен във военния сектор на Червения
кръст, където като обикновен санитар се грижи за ранените.
Всъщност кой е Цветан Радославов? Поет, музикант, художник, драматург, лингвист, познавач на санскрит, психолог, философ, но преди всичко обикновен българин, осъзнаващ своята
мисия.
В софийските си квартири Цветан Радославов неизменно окачва над леглото си портрета на
майка си – Паунка. Дръзка жена, която със собствената си ръка от името на женското дружество
„Съгласие”, написва „Благодарственият адрес” към жените в Единбург, които вдигнали глас след
кланетата през 1876 г.
Дружи със Симеон Радев, който пише за него: „Цветан Радославов беше за мен загадъчен.
Учител по философия в една от гимназиите, носеше се легенда за неговата ученост.”
През 1888 г. Радославов става учител в Априловската гимназия в Габрово и неин библиотекар. Воден от стремежа си към наука и знание през 1893 г. той отива да учи отново, този път в
Лайпциг, където изучава философия, санскрит, стара история, класическа филология. Негов състудент там е Пенчо Славейков, като и двамата са удостоени с приемането им за членове на две от
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немските академични дружества – философското и литературното.
През 1897 г. Цветан Радославов се завръща в България и става учител в Мъжката гимназия
в Русе. Преподавателската си дейност продължава в Първа софийска мъжка гимназия, където е
учител на бъдещия цар Борис III, а през 1903 г. е преместен във Втора мъжка гимназия.
Една интересна случка от 24 май 1920 г. Цар Борис III е на парада на учащите се. Съгледал
в колоните своя бивш учител, царят с висок глас се провиква:
– Здравейте, Господин учителю!
Радославов не чува и тогава царят спира парада, пресича ученическата редица и протяга
десница на учителя с думите:
– Поздравявам Ви с нашия най-голям празник, скъпи учителю!
Следват и други пожелания, след което царя се връща на мястото си и колоната продължава.
Цветан Радославов е роден в град Свищов през 1863 г. Майка му е дъщеря на възрожденския книгоиздател и просветен деец Христаки Павлович и сестра на живописеца Николай Павлович, но израства в семейството на търговеца Цвятко Радославов, който осиновява и сина ѝ Цветан. Радославов се изучава най-напред при Емануил Васкидович и расте в обкръжението на видни свищовлии като Иван Шишманов и Алеко Константинов.
След откриването на Трета мъжка гимназия по свое желание е включен в нейния състав, за
да остане до пенсионирането си при децата на народа.
Интелектуалецът отхвърля всички покани за преподавателска кариера във Виена, Лайпциг
и Прага и се завръща в родината си, за да работи за съграждането на съвременна България, като
учи младите българи на западни и древни езици, психология, етика, логика.
Изявява се също като талантлив художник, етнограф и нумизмат. Рисува пейзажи и исторически картини. Участва в научни излети и публикува своя труд „Титлите на българските владетели”, в който доказва, че владетелската титла „цар” има български произход.
Дългогодишен приятел с Алеко Константинов, Радославов тежко преживява убийството на
приятеля си. В първото издание от 1895 г. под заглавието „Бай Ганьо прави избори” Алеко вписва: „Този очерк посвещавам на моя неотделим приятел Цветан Радославов”.
В последните три години от живота си Цветан Радославов се завръща в родния Свищов.
Най-любимото място в Свищов за него е музея „Алеко Константинов”, където ходи всеки ден и
помага в пряката музейна работа на уредниците.
Дълги години за българската културна общественост остават неизвестни времето и обстоятелствата, при които е родена любимата на всяко българско сърце песен „Мила Родино”. Дори
сестрите на Цветан дълго време не знаят, че песента е сътворена от техния „батьо”, а те с удоволствие я пеят на семейните сбирки. Не знаят и колегите и учениците му. Години наред песента се
обнародва в сборници и учебници като народна, а причина за това е пословичната скромност на
твореца ѝ. През годините Цветан Радославов потвърждава своето авторство единствено, когато е
разкрит случайно от един от посветените в тайната.
А песента полита и до днес като пойна птица, носейки се из цялата страна.

Източник: www.bulgarianhistory.org
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ПЛИОЦЕНСКИ ПАРК ДОРКОВО –
ИЗГУБЕНИЯТ СВЯТ НА МАСТОДОНТИТЕ
Да се разходите в субтропична гора отпреди 5 милиона години, над вас да се извисява 4метров мастодонт, а във въздуха да звучат крясъци на праисторически маймуни, тръбенето на
мастодонти и тропотът на древен трипръст кон... Това не е сцена от филм за динозаври, а място,
което можете да посетите в България – плиоценски
парк Дорково.
За разлика от научнофантастичния трилър
„Джурасик парк”, който пресъздава Юрския период от
преди 200 милиона години, светът, който оживява
край Дорково е по-млад – едва на 5 млн. години. Оттогава датират находките, открити в праисторическото
гробище в близост до селището.
На изкопаемите останки е обърнато внимание за
първи път от местния учител Манол Чолев през 30-те
години на 20 век. В началото на 80-те години геолози
от фирмата „Редки метали“ преоткриват фосилното находище край Дорково. Първото палеонтологично проучване е организирано от акад. Тодор Николов заедно с геолози от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. В периода 1985-1987 г. се провеждат българо-френски палеонтологични разкопки. Те са организирани от Националния природонаучен музей при БАН с
участието на Националния естественоисторически музей в Париж. Инициативата е на проф. Николай Спасов, а научен ръководител на експедицията е проф. Ербер Тома от Колеж дьо Франс.
На не повече от 60 см под земята те се натъкват на поразителни находки. Пред смаяните им
погледи изникват останки на отдавна заличени от историята животни, чийто огромни бивни, кътници и части от скелети лежали необезпокоени от хилядолетията под хорските ниви. Неслучайно
местността се нарича „Кокалите”!
След тригодишно проучване на находището, се стига до извода, че това е най-богатото находище на останки от овернски мастодонт (Anancus arvernensis) в света и едно от най-богатите на
фосилни животински останки ранноплиоценски находища в Европа. За голямото струпване на
кости се предполага, че природно бедствие е унищожило цяло стадо овернски мастодонти край
брега на древна река.
При проведените експедиции са открити останки от бивни, кътници и части от скелети на
над 30 вида гръбначни животни – над 600 кости на едри бозайници – мастодонти, трипръсти коне
хипариони, древни редки маймуни, лъвове, саблезъби тигри, елени, тапири, носорози и примитивни мечки, а също и множество останки от гризачи и насекомоядни бозайници.
От палеоорнитолога проф. Златозар Боев са открити и костни останки от един нов род и два
нови вида за науката птици – нов вид за науката глухар – родопски глухар (Tetrao rhodopensis),
който е най-древния представител на семейството на глухарите, нов род и вид езерна патица –
плиоценска балканска патица (Balcanas pliocaenica) и неустановен вид дребна кокошова птица от
подсемейството на яребиците.
Палеонтологичното находище край Дорково е уникално не само с големия си брой находки
от овернски мастодонт (Anancus arvernensis), но и с голямото им разнообразие. Има останки, както на възрастни, така и на млади животни, а също и на малки мастодонтчета с млечни зъби.
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Част от находките са изпратени във Франция за реставрация и консервация, по-късно са
върнати отново в България. Находището е обявено за природна забележителност на 31 януари
1990 г.
Идеята за създаване на палеонтологически музей е дадена от проф. Ербер Тома по време на
българо-френските палеонтологични разкопки през 1987 г. Първоначалната инициатива за подготвяне на този проект е на Стоян Йотов от сдружение „Природа назаем“ от 2008 г. Проектът за
палеонтологичното находище е започнат през 2010 г., а музеят е тържествено открит на 19 септември 2013 г. Научни консултанти на експозицията са проф. д-р Николай Спасов, д-р Георги
Марков и Велизар Симеоновски.
Сградата на музея е дело на арх. Явор Йорданов по идея на Симеон Стоилов. Тя е с цилиндрична форма, изградена от метал и стъклен купол с площ 300 м2 и наподобява пчелен кошер. В
центъра на експозиционната зала е поставена скулптура на овернски мастодонт от рода Anancus
arvernensis с височина 3,90 м. До него се намира скулптура на изкопаемата маймуна долихопитек
(Dolichopitecus ruscinensis). Те са дело на скулпторите Ивайло Аврамов и Теодор Нанев, с участието на художника-анималист Велизар Симеоновски. Научни ръководители при създаването им са
проф. Николай Спасов и д-р Георги Марков.
До скулптурата на мастодонта е разположен гигантски бивник на борсонов мастодонт
(Mammut borsoni), намерен в кариерата за пясък при село Генерал Инзово, област Ямбол. Той е
възстановен от Георги Илиев от регионалния исторически музей в Ямбол.
Представена е и възстановка на научни разкопки с истински кости, които са намерени на
това място, витрини с уникални вкаменелости – фрагмент от небце с кътници, и бивник от овернски мастодонт (Anancus arvernensis), кучешки зъб на доплихопитек и части от раменни кости на
плиоценска балканска патица и на родопски глухар.
Представени са и илюстрирани табла с научни текстове подготвени от проф. Николай Спасов, проф. Златозар Боев, д-р Георги Марков и д-р Латинка Христова от Националния природонаучен музей при БАН.
Природата около Дорково през плиоцена пък се представя чрез 10-метрова пейзажна диорама „Фауната и природата край Дорково и на Балканите преди 5 милиона години“. Нарисувана е
от художника-анималист от Чикагския музей по естествена история Велизар Симеоновски с научен консултант проф. Николай Спасов. На диорамата са представени: изкопаема маймуна Долихопитек (Dolichopitecus ruscinensis), ранноплиоценска мечка (Ursus boecki), родопски глухар
(Tetrao rhodopensis), рододендрон (Rhododendron), изкопаема сърна (Procapreolus), изкопаем тапир (Tapirus arvernensis), двурог плиоценски носорог (Stepharnochinus megarhinus), магнолия
(Magnolia), мастодонт от вида Mammut borsoni, изкопаема маймуна Мезопитек (Mesopithecus),
стадо хипариони и стадо овернски мастодонти (Anancus arvernensis).
Монтирана е и озвучителна техника, чрез която се възпроизвеждат звуците, издавани от животните, чиито останки са намерени в палеонтологичното находище.
Интересът към необичайната сбирка е голям по всяко време. Малкият музей край Дорково
не е толкова кинематографично запленяващ както сериите на спилбърговия „Джурасик парк", но
все пак успява да пренесе посетителите в един изгубен свят и да ги върне в онази толкова невъобразимо далечна епоха, когато несъществуващите днес извънредно грамадни животни и различни непознати други твари са щъкали наоколо от плът и кръв...

Източник: https://bg.wikipedia.org
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Любопитно
РАФЛЕЗИЯ АРНОЛДИ – НАЙ-ГОЛЯМОТО ЦВЕТЕ В СВЕТА

Най-голямото цвете в света се
казва Рафлезия Арнолди (Rafflesia
arnoldii) и е с впечатляващия размер от 7 м в диаметър, а тегло на
цвета – до 7 кг! Удивителното чудо
на природата може да бъде открито
само в джунглите на Индонезия, но
за съжаление е вид, застрашен от
изчезване. Ето още впечатляващи
факти за най-голямото цвете в света.
Видът Рафлезия Арнолди е
открит през 1818 г. на остров Суматра от британските изследователи сър Томас Станфорд Рафълс и д-р Джоузеф Арнолд. Двамата определят най-голямото цвете в света като „най-забележителното чудо на чудесата в растителния свят” и стават и негови „кръстници” (както забелязвате, латинското наименование е образувано от фамилните им имена).
Но Рафлезия Арнолди наистина е чудно растение. Днес са познати около 29 негови разновидности. Няма корени, стъбло и листа. Не съдържа хлорофил и следователно не фотосинтезира.
Цветът му се състои от 5 огромни венчелистчета, дълги 46 см и дебели 3 см. Те са червени на
цвят и са в ярък контраст със зелената индонезийска джунгла, което прави най-голямото цвете в
света лесно разпознаваемо. Но само по време на цъфтежа им, който трае … 3 дни! О, да не забравяме и зловонната миризма, заради която цветето е наричано „труп“. Е, впечатлени ли сте?! Продължаваме нататък…
Да започнем с това, че най-голямото цвете на света е паразит. Да, точно така, паразит, който съществува единствено върху гостоприемника си – подземната кора на дива лоза, наречен
Tetrastigma. От нея то черпи животворни сокове и хранителни вещества.
Огромният цвят е разположен на земята и е честа жертва на преминаващи през него животни. Може би именно по този начин се пренасят семената му и това обяснява голямото разстояние
между отделните екземпляри. Термитите също взимат участие. Когато Рафлезия Арнолди прецъфти тя оставя в себе си стотици семена, които термитите заравят под земята. Други земни твари, които се хранят с термити, ги изравят навън и заедно със семената също разширяват ареала
на растението.
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Любопитно
Преди цъфтежа Рафлезия Арнолди представлява само една малка пъпка, която упорито вегетира върху лозата. 9 месеца по-късно пъпката е готова да се разтвори и набъбването й започва.
Много скоро гигантските венчелистчета се разгръщат и цветето добива зашеметяващия си вид.
След точно 3 дни обаче червеният цвят потъмнява, превръща се в тъмно кафяв, а няколко дни покъсно от най-голямото цвете в света е останала само изгнила пихтиеста маса. Целият процес трае
не повече от 9 дни.
Може би най-големият недостатък на Рафлезия Арнолди е, че мирише ужасно. Мнозина
сравняват миризмата с мърша, а оттам и прякора „цвете-труп”. Не случайно е опрашвано само от
насекоми, за които миризмата е неустоима.
Самото опрашване е сложен процес, защото Рафлезия Арнолди съществува и в двата пола, които обаче са разположени на голямо разстояние един от
друг. За да вземе тичинков прашец насекомото-ентусиаст си пробива път до сърцето на мъжкия екземпляр на цветето
(покрито с бодлички, които според учените са и причина за миризмата) и започва пътешествие из джунглата за откриване на женски екземпляр за опрашване. А
няма много време – само три дни!!!
Както повечето уникални творения
на природата и най-голямото цвете в света е застрашено от изчезване. Местните
хора са насърчавани от природозащитници да събират такси от любопитни да го видят туристи, а
парите да се използват за опазване на вида. Но се вярва, че пъпките на Рафлезия Арнолди имат
лечебни свойства. Жените в Малайзия използват екстракт от цветето, за да се възстановят след
раждане, а това също води до погубването му.
Друг проблем за разпространението е, че Рафлезия Арнолди не расте на друго място. Всички опити за преселването й на други континенти е неуспешно. Единствената надежда на природозащитниците е, че районът, в който расте най-голямото цвете на света ще бъде защитен от човешка ръка. Стискаме палци това да се случи, за да продължи този уникат в растителния свят да съществува!

Източник: www.sense4style.com
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КАК РАБОТЯТ БРАЙЛОВИТЕ ТАБЛЕТИ?
Замисляли ли сте се някога, как стои въпросът с набирането на текст върху сензорен екран,
ако човек има проблеми със зрението?
Да започнем с малко преговор. Стандартната брайлова клавиатура за писане прилича на
лаптоп без екран и се състои от 8 бутона. С 6 от тях се изписват букви чрез различни комбинации, а другите два са за изтриване и за връщане.
През 2011 г.
студентът Адам
Дюран (Adam Duran) участвал в летен курс по приложно програмиране, организиран
от Станфордския
университет, в
който той се обучавал. Там Адам
решил да създаде
софтуер, който да
превърне екрана на таблета в пълноценна клавиатура за незрящи. Главната трудност била как да
се възпроизведе клавиатурата върху абсолютно гладък екран, без какъвто и да е релеф, макар и
чувствителен на допир.
Този курс завършвал със състезание между студентите, които трябва да покажат качествата
на съставените от тях програмни продукти. Софтуерът на Адам определено разбил конкуренцията, защото наистина успял да направи таблетите достъпни за незрящи! Как действа той?
Програмата представлява мобилно приложение. Вместо да създаде виртуални бутони, които пръстите трябва да намерят, потребителят просто трябва да докосне екрана на таблета и бутоните сами се ориентират според положението на човешките ръце. Щом веднъж те застанат в позиция за писане (за да укаже това, ползвателят трябва да докосне екрана с всичките си пръсти),
бутоните, с чиято помощ се избират всички комбинации, сами "намират" и заемат своето място
под пръстите. Всеки път, щом ръцете бъдат вдигнати от екрана и след това поставени отново,
бутоните променят своето положение спрямо това на пръстите. Тъй като разположението на виртуалните бутони е напълно същото, каквото и при физическите такива, използвалият релефна
брайлова клавиатура потребител лесно може да свикне и на тази.
И нещо важно – тъй като екранът на таблета е чувствителен към допир, виртуалната клави-
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атура бързо се адаптира към анатомията на човешките пръсти. Така на устройството могат да пишат потребители с всякакъв вид пръсти – по-малки, по-големи; по-раздалечени, по-близо събрани…
Дюран е взел предвид и факта, че на някои потребители може би ще е необходимо време, за
да свикнат да боравят бързо и лесно с виртуалната клавиатура. За тази цел софтуерът има и
възможност за гласово разпознаване, което изключва възможността за грешки.
След успешното завършване на летния курс софтуерът на Адам бил закупен от Apple и под
името iBrailler Notes станал достъпен и за техния таблет iPad.
А може ли да се създаде не софтуер, а специален таблет за незрящи? Да, но за тази цел
трябваше да бъде усъвършенствана т.н. микрофлуидика. Думата "флуид" означава течност.
Микрофлуидиката е технология, която се занимава с управлението и точния контрол на течности,
чието движение е ограничено в много малка територия и мащаби – от порядъка на ширина, помалка от милиметър.
Самата идея за използване на микрофлуидиката в брайловото таблетостроене се е зародила
през 2016 г. в лаборатория на Университета на Мичиган (University of Michigan). Тогава учени
разработиха прототип на брайлов дисплей, в който вместо миниатюрни подвижни пинчета
(иглички) се използва пневматика и хидравлика. В традиционните брайлови екрани точките,
които пръстите допират, се формират чрез физическо повдигане на малки пинчета, които се
задействат чрез пиезоелемент. Тази конструкция обаче прави устройствата не само големи, но и
скъпи, а и те съвсем не са върхът на функционалността – могат да изобразят не повече от няколко
десетки символа. Понякога, за повече удобство, брайловите дисплеи имат и гласово
разпознаване.
През 2016 г. разработчиците бяха споделили, че сред причините, накарали ги да се заемат с
новия вид брайлов дисплей, е не само цената на дотогавашните образци, а и фактът, че
добавянето на гласово разпознаване съвсем не е решение – защото, действително, така се
улеснява предаването на текстова информация, но не и графично съдържание.
Основната разлика между мичиганския таблет от 2016 г. и дотогавашните предложения на
пазара е във факта, че той може да възпроизвежда няколко реда текст на екрана си, докато
конкурентите му – само по един. Според тогавашното заявление на учените от университета,
благодарение на по-големия размер на екрана, на него може да се трансформират в брайлови
символи по-сложни данни (напр. в табличен вид), което да ги направи достъпни за незрящите
ползватели.
При иновативния дисплей на него се изобразява квадратна тактилна (чувствителна на
допир) матрица. Точките се формират чрез еластично покритие, нещо като свръхтънък филм.
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Отделни "точки" от него изпъкват на повърхността на екрана, когато върху покритието бъде
оказан натиск отвътре. А той се осъществява от въздух или специална течност, които се движат
по система от фини тръбички. Разбира се, въздухът/флуидът се задвижват от процесора, който
реагира на получените команди.
Изследователите споделиха, че се надяват тази технология да бъде пътят, който да намали
дебелината на дисплея дотолкова, че да може да се пристъпи към проектиране на пълноценен
брайлов таблет.
Така стоят нещата до март 2017 г. Тогава, българката Катерина Цветанова, съосновател и
главен изпълнителен директор на австрийското дружество BLITAB Technology, получи награда
за "изгряващ предприемач" от финансираната от ЕС програма "Хоризонт 2020". Това отличие се
присъжда за високи постижения на жени предприемачи на възраст до 30 години включително. А
ето и с какво по-точно Катерина е заслужила наградата. Ако в "случая Станфорд" ставаше дума
за софтуер, който превръща обикновени таблети в достъпни за незрящи, то BLITAB е изначално
замислен да помага на хора, лишени от зрение. Той прави напълно достъпни за прочитане не
само текстове, съставени от обикновени съчетания от букви и цифри, а и картини, схеми, дори и
карти на местности.
Таблетът за незрящи е отнел две години за разработката си и беше показан за пръв път на
"всемирното изложение" на потребителската електроника – форумът Consumer Electronics Show
2017 в Лас Вегас.
Как работи BLITAB? Всъщност това е обикновен таблет, но с два дисплея един над друг.
Долният е стандартен, а горният е брайлов. Той също действа чрез микрофлуидика. Според
подаваните от процесора команди специална течност оказва налягане върху фини мембрани в
дисплея. Чрез тяхното издуване се получава познатият от "аналоговите" брайлови устройства
релеф, който дава възможност да се оформи изображение чрез осезаеми точки. За да се задейства
системата, е достатъчно само да се натисне бутонче отстрани на таблета.
Хубаво е, че цената на устройството не е главозамайваща. Използваната технология с
микрофлуидика е поевтинила производството и така компанията BLITAB продава серийните си
таблети за около 500 щатски долара. Това е многократно по-малко от цената на един стандартен
брайлов дисплей (между 3 500 и 15 000 долара), а същевременно потребителят получава и всички
удобства на таблет.
Всъщност BLITAB е усъвършенствала микрофлуидната технология и това е позволило
върху българско-австрийския брайлов таблет да се изобразява далеч по-разнообразно
съдържание от няколко символа на страна. По досегашните данни личи, че това равнище
удовлетворява потребителите. Но ние продължаваме да следим микротехнологиите за нещо ново.

Антон Оруш, https://www.sandacite.bg
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РАЗШИРЕНИ ВЕНИ - ПРИЧИНИ, СИМПТОМИ, ПРЕВЕНЦИЯ
Венозната недостатъчност не е просто усещане за тежки и болезнени крака. Това е хронично заболяване, което води до разширени вени, а понякога и до по-тежки последствия. За щастие медицината разполага с ефикасни средства за лечение и превенция.
След целодневно скитане по магазините е нормално краката Ви да са леко подути и болезнени. Но когато усещате този дискомфорт още от сутринта и през целия ден, трябва да се обърнете към лекар. Това са първите признаци на венозна недостатъчност, придружени понякога с усещане за топлина и „мравки“ в краката или с мускулни спазми, особено нощем.
Много често това хронично заболяване се подценява, с времето то може да доведе не само
до разширени вени, но и до язви по кожата на краката или до венозна тромбоза, известна повече
като флебит.
Всичко това може и да не се случи, ако се спазват правилата за добра хигиена на живот. В
случай, че заболяването вече е факт, има ефикасни методи на лечение.
Причини за появата на разширени вени
Факторът наследственост може да улесни появата на разширени вени. Когато единият родител има такъв проблем, рискът при децата се увеличава с 35%, а ако и двамата родители са засегнати от него, рискът стига до 70%. Други рискови фактори са бременността, наднорменото
тегло, продължителното стоене в право положение, прекаленото излагане на слънце.
Как изглеждат разширените вени?
Те могат да са различни по дължина, разположени повече или по-малко близко до кожата,
невидими или видими като тънки или по-дебели сини нишки.
Как функционира венозната система?
Вените на долните крайници са разположени в две мрежи – повърхностна и дълбоко разположена. Тяхната задача е да пренасят кръвта към сърцето. За да се избегне стичането й при изправено положение на тялото, вените са снабдени с клапи, които се отварят, за да пропуснат
кръвта, насочена нагоре, и се затварят, за да й попречат да слезе надолу.
Когато всичко е наред, повърхностните вени не се виждат. При венозна недостатъчност те
стават видими и релефни.
Съвети за превенция:
1. Редовно движение
– Ходете пеша колкото може по-често! При всяка стъпка се оказва натиск върху свода на
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ходилото, което благоприятства връщането на кръвта към сърцето. Поставяйте първо петата. Ходенето пеша става ефикасно след 31-ия метър при непрекъснат ритъм. Това е минималното разстояние, което дава възможност за активиране на лимфната и кръвоносната система. При всяко
спиране токсините се трупат и създават малки „задръствания“. Иначе казано един следобед, прекаран в шопинг, няма нищо общо с енергичното ходене пеша.
- Изберете леки спортове. Колкото по-здрави са мускулите на краката, толкова по-леко
функционира венозната система и се ограничава рискът от задържане на кръв, вода и токсини в
долните крайници. Специалистите препоръчват спортове, при които няма риск от травмиране на
вените, а именно колоездене, плуване, водна гимнастика. По-добре избягвайте тениса, спортовете
с топка и джогинга, защото те предизвикват сътресения.
2. Балансирано хранене
- Внимавайте с килограмите. Мазните пържени храни водят до напълняване и до втвърдяване на кръвоносните съдове.
- Яжте редовно пресни плодове. Те са пълни с витамин С (особено цитрусите), флавоноиди
(най-вече в гроздето), витамин Р (в червените плодове). Тези вещества са от съществено значение
за здравето на вените.
- Не забравяйте бобовите храни. Те са богати на цинк и селен – олигоелементи, съхраняващи колагена, който представлява 70% от състава на венозните стени.
- Включете в менюто си мазните риби. Сьомга, сардина, скумрия – в тези риби има много
омега 3 и 6, както и витамин Е – приятел на кръвоносните съдове.
3. Спа процедури „За здравето“
Водните процедури имат ефект в по-тежките форми на хронична венозна недостатъчност
при наличие на отоци и язви по кожата на краката. Благодарение на спа лечението намаляват
болките и други симптоми.
4. Поддържащи чорапи
Те са незаменима част от превенцията на разширените вени, тъй като оказват градиращ
натиск в посока от ходилото към бедрото и това води до подобрено кръвообращение. Днешните
модели са естетични, предлагат се в различни цветови нюанси. Добре е да имате рецепта от
лекар, за да си набавите най-подходящите за вас чорапи (съществуват няколко степени на
стягане).

Статията е публикувана по предложение на Калинка Ковачева
Източник: www.rozali.com

15

Кулинарни рецепти
СУПА ОТ КАРТОФИ С ПРАЗ
(Предложение на Стоянка Миланова, Добрич)
Продукти: 3 средни стръка праз, 400 г картофи, 1,5 л пилешки бульон, сол, смлян черен
пипер, 5-6 с.л. заквасена сметана и 2 с.л. ситно нарязан див чесън.
Начин на приготвяне: В тенджера се поставят нарязаните на дребно картофи и праз лук.
Заливат се с бульона и се довеждат до кипване. Огънят се намалява и супата се оставя да къкри
20 минути. Посолява се и се подправя със смлян черен пипер. Прибавя се заквасената сметана и
се разбърква. Тенджерата се маха от котлона и се оставя настрани, похлупена за 5 минути. Супата от картофи с праз се разпределя по чинии и по желание се поръсва със ситно нарязан див чесън.
 

КАРТОФИ С МАСЛО
(Предложение на Златка Ганева, Добрич)
Продукти: 1 кг картофи, 40 г краве масло, 1/2 ч.л. ким, 1 връзка магданоз и сол.
Начин на приготвяне: Картофите се обелват и измиват. Слагат се в съд и се заливат с гореща подсолена вода, така че да ги покрие. Кипват се, след което се отлива половината от водата.
Към останалата се прибавя кимът. След като омекнат, картофите се заливат с разтопеното масло.
Накрая се поръсват със ситно нарязания магданоз.
 

БАНИЦА С ЛУК И КАЙМА
(Предложение на Руска Иванова, Добрич)
Продукти: 1 пакет кори за баница, 500 г кайма, 1 глава лук, 1/4 чаша олио, 1 и 1/2 чаена лъжичка сол, 1 лъжичка черен пипер.
Начин на приготвяне: Размесете каймата със солта и черния пипер. Нарежете лука на ситно и го смесете с каймата. Запържете каймата и лука в сгорещената на средна температура мазнина. Разбърквайте непрекъснато. Подгответе една намазнена тавичка. Разстелете на дъното една
част от корите. Останалата част от корите разделете на още две. Половината от запържената кайма разпръснете върху корите. Покрийте с втори пласт кори. Върху тях изсипете останалата кайма. Покрийте с последния пласт кори. Печете в предварително загрята на 200 градуса фурна. По
желание можете да увиете малки продълговати банички, вместо една цяла.
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Кулинарни рецепти
ОРИГИНАЛНО КЬОПООЛУ С ЧУШКИ,
ДОМАТИ И ПАТЛАДЖАНИ
(Предложение на Илия Костов, Добрич)
Продукти: 1 голям домат (или два по-малки), 2 средно големи патладжана, 4-5 големи чушки (със зелена капия се получава най-добре), 3-4 скилидки чесън, 1 голяма глава червен лук, 1
връзка магданоз, зехтин или олио, оцет, сол и черен пипер.
Начин на приготвяне: Използвайте най-голямата тава, с която разполагате. За да си спестите мъките по измиването й, покрийте дъното й с хартия за печене. Наредете в нея двата патладжана и чушките и ги изпечете на фурна до готовност. Първо ще станат готови чушките. Извадете ги и ги затворете в тенджера да се задушат. Докато печете зеленчуците, може да приготвите
домата. Пюрирайте го в блендер, а после го задушете с чесън и малко зехтин на котлона за около
15-20 минути. Доматеното пюре ще се редуцира и ще стане по-гъсто. Нарежете главата червен
лук и магданоз на ситно и ги овкусете със сол, черен пипер и обилно количество оцет. Нека престоят така докато се опекат патладжана и чушките. Обелете изпечените патладжани и чушките и
ги добавете заедно с доматеният сос и скилидките чесън в удобен съд. Ако разполагате с пасатор,
пюрирайте зеленчуците. Отцедете внимателно оцета от червения лук и магданоза. Те са престояли в него достатъчно, за да се овкусят. Прибавете и тях към пюрираните зеленчуци. Отново пюрирайте.
За финал овкусете със зехтин или олио, сол и черен пипер на вкус.
 

КАРТОФЕНО ПЮРЕ С МОРКОВ И МАЩЕРКА
(Предложение на Златка Ганева, Добрич)
Продукти: 500 г картофи, 300 г моркови, прясна мащерка, бучка масло, 1 ч.ч. прясно мляко,
сол, бял пипер.
Начин на приготвяне: Обелете и нарежете картофите и ги сложете в кипяща вода. Докато
се варят, обелете и нарежете морковите и ги сложете при картофите. Нарежете ги на по-дребни
парчета, тъй като им е необходимо повече време да омекнат. Въпреки това, понеже трябва да са
хрупкави, се слагат след картофите. Докато картофите и морковите се варят, нарежете мащерката. Когато зеленчуците се сварят, отцедете водата и ги сложете в купа. Прибавете млякото и маслото и намачкайте с уред по избор. С вилица става по-едро.
Прибавете нарязаната мащерка, сол и смлян бял пипер и разбъркайте.
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Занимателна страничка
ТЕСТ "РЪЦЕТЕ ПОКАЗВАТ ХАРАКТЕРА"
Никога не е късно да научим нещо ново за себе си. Понякога самите ние се изненадваме от
силните си и слаби страни. Тестовете са чудесен начин да се вгледаме в себе си и да научим повече за личностните си качества, навици и амбиции.

Сега ще Ви изненадаме с тест, който се основава на езика на тялото. За целта ще Ви е нужен лист хартия, тъй като трябва да запишете няколко числа. Ето какво трябва да направите:

1. Кръстосайте пръстите на ръцете си и вижте кой палец – на лявата или дясната ръка е най
-отгоре. Ако най-отгоре се намира палецът на лявата Ви ръка, запишете на белия лист числото 1.
В случай че това е палецът на дясната ръка, запишете числото 2.

2. Представете си, че стреляте и инстинктивно си затворете едното око. Ако сте затворили
лявото си око, запишете числото 2. В случай, че затвореното око е дясното, запишете 1.

3. Кръстосайте ръце пред гърдите. Ако лявата ръка е отгоре, запишете числото 1. Ако е
дясната, запишете числото 2.

4. Сега ръкопляскайте! Обърнете внимание коя ръка е отгоре. Ако лявата ръка остава отгоре, запишете числото 1. В случай че това е дясната ръка, запишете 2.

Сега да видим резултатите. Вижте кои 4 числа сте записали на листа и ги потърсете като
комбинация по-долу.

2222 – За Вас може да се каже, че сте десничар на 100%. Имате силен и консервативен характер, но не обичате скандалите. На Вас може да се разчита!
2221 – Липсва Ви смелост и решителност, когато нещата станат сериозни. Често бягате от
отговорност.
2212 – Общителни и открити личности сте. Лесно създавате приятелства и сте душата на
компанията.
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Занимателна страничка
2111 – Понякога сте повърхностни, не обичате да се задълбочавате. Липсва Ви постоянство
и отборно мислене.
2211 – Не случайно имате много приятели. Намирате общ език с всеки и с ентусиазъм предлагате помощта си на околните.
2122 – Имате аналитичен ум и балансиран характер. Не обичате да показвате чувствата си,
което понякога се явява пречка в любовта.
2121 – Зависими сте от хорското мнение и търсите непрекъснато одобрението на околните.
Липсва Ви самочувствие и вяра в собствените способности.
1112 – Темпераментни, динамични и смели натури.
1222 – Чаровни и харизматични личности с отлични комуникативни умения. Липсва Ви само решителност в напрегнатите ситуации.
1221 – Имате мек характер и понякога проявявате наивност и лековерие.
1122 – Не сте конфликтни личности, но сякаш прекалено много мислите и анализирате
всичко около себе си.
1121 – Талантливи и творчески натури с оригинални идеи.
1111 – Левичар на 100%. Изключително талантливи и либерални личности. Силно емоционални, но и заклети егоисти.
1212 – Имате силен характер и проявявате завидна задълбоченост. Лесно постигате набелязаните цели.
1211 – Силният дух Ви помага да се справяте с проблемите без кризи и сътресения. Понякога сте малко затворени, тъй като сте прекалено заети да се вглеждате в себе си.
2112 – Привличате околните с чара и магнетизма си. Лекият Ви характер е причината да
имате много приятели.

Източник: www.dama.bg
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Съобщения
СЪОБЩЕНИЕ ЗА КОНКУРС НА
ТЕМА "НА КОЛЕДА СТАВАТ ЧУДЕСА"
Скъпи приятели, остават по-малко от 2 месеца до Коледа. Затова ние от
редакцията на списание "Звук и светлина" решихме, че вече е дошло времето
да обявим нашия коледен конкурс. Приготвили сме Ви едно творческо занимание, с което сме сигурни, че ще се справите отлично и вярваме, че ще Ви
донесе много свежо и коледно настроение. Така че спомнете си всичко хубаво, което се случва на Коледа – за събирането на цялото семейство, аромата на
вкусни гозби, ухаещи коледни сладки, вкусен топъл шоколад и оставете въображението Ви да се потопи в тази коледна магия. Можете дори да украсите за
настроение, ако все още не сте го направили, след което ни напишете разказ,
есе, приказка или стихотворение на тема „На Коледа стават чудеса“. Сигурни
сме, че няма как да не получите вдъхновение поне за едно коледно произведение.
И така, можем само да Ви очакваме и да Ви кажем, че най-добрите три
произведения ще бъдат публикувани като притурка към коледния брой на списание "Звук и светлина", а авторите им ще получат интригуващи награди.
Вашите интересни произведения очакваме до 1 декември 2018 г. на адреса на редакцията – 4003, Пловдив, пощенска кутия №61, или на e-mail:
zvukisvetlina@gmail.com, като към тях не забравяйте да напишете трите имена
и адреса си.
Всеки има право да участва само с един творчески текст.

Желаем Ви ползотворна работа!
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ПРИТУРКА
НА
СПИСАНИЕ “ЗВУК И СВЕТЛИНА”
БРОЙ 10, 2018 Г.

БРАТСТВОТО
(с продължение)
Чезаре обаче не беше сред жертвите. И той се беше спасил.

***
Следващите седмици бяха наситени със събития. Асасините издирваха трескаво Чезаре, ала
напразно. Той не се върна в Рим, който сякаш се бе освободил напълно от властта на Борджия и на
тамплиерите, макар Ецио и сподвижниците му да бдяха, уверени, че опасността няма да отмине, докато врагът не умре. Подозираха, че из града се таят групички фанатици и очакват сигнал.
Пий III се оказа страстен читател и дълбоко религиозен човек. За жалост след едва двайсет и
шест дни и без това крехкото му здраве не устоя на допълнителното напрежение и отговорностите
на папския трон и през октомври той почина. Пий III не оправда страховете на Ецио, че ще действа
като марионетка на Борджия. По време на скоротечното си върховенство той поде реформи в Съвета
на кардиналите, изкоренили корупцията и разврата, подклаждани от предшественика му. Новият
папа сложи край на купуването на постове и на помилването на жестоки убийци срещу пари. Прагматичната доктрина на Александър VI „нека живеят, за да се покаят“ излезе от употреба.
И не на последно място, Пий III издаде декрет за залавянето на Чезаре Борджия.
Приемникът му бе избран бързо и с огромно мнозинство.
Само трима кардинали се противопоставиха на избора – единият бе Жорж д’Амбоаз който
напразно се надяваше да отвоюва папската тиара за французите. След спънката, на която се бе натъкнала кариерата му при избора на Пий III, Джулиано дела Ровере, кардинал на Сан Пиетро ин
Винцоли, не изгуби нито миг – обедини поддръжниците си и си подсигури папския трон при следваща възможност. Той знаеше, че такава ще се открие съвсем скоро.
Юлий II, както се нарече новият папа, беше жилав мъж на шейсет, все още жизнен умствено и
физически. Притежаваше неизчерпаема енергия, както Ецио не след дълго научи, беше опитен политик и стратег и се гордееше със скромното си потекло – беше потомък на рибари, а нима свети
Петър не се бе прехранвал със същото занятие?
Заплахата на Борджия обаче все още хвърляше сянка.
– Де да можеше Чезаре да си подаде носа! – изръмжа Бартоломео, докато се съвещаваха с Ецио
в кабинета с географските карти в казармите му.
– Ще го направи. Но когато се подготви.
– Шпионите ми твърдят, че планира да събере най-способните си мъже и да атакува Рим през
главната му порта.
Ецио размисли.
– Ако дойде от север, както изглежда вероятно, ще се опита да нахлуе през портата до Кастра
Претория. Нищо чудно да завладее и самото укрепление заради важната му стратегическа позиция.
– Сигурно си прав.
Ецио стана.
– Събери асасините. Ще посрещнем заедно Чезаре.
– Ами ако се провалим?
– Хубава работа, Бартоломео! Ако се провалим, аз ще се изправя сам срещу него!
Сбогуваха се, уговаряйки се да се видят в Рим по-късно през деня. Ако го заплашваше нападе-
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ние, Свещеният град трябваше да се подготви.
Догадката на Ецио се оправда. Беше заръчал на Бартоломео да свика останалите на църковния
площад в съседство с Кастро Претория и когато се събраха, поеха заедно към северната порта. Пред
нея вече гъмжеше от войници, понеже Юлий II бе приел охотно съвета на Ецио. На няколкостотин
метра ги очакваше стъписваща гледка: Чезаре, яхнал светъл кон, заобиколен от група офицери в
униформи на частната му армия, а зад тях – цял батальон войници.
Дори отдалеч острият слух на Ецио долавяше помпозната реч на Чезаре. Въпросът бе защо хората все още му вярваха?
– Ще обединим Италия и вие ще управлявате рамо до рамо с мен! – тръбеше Борджия.
Обърна се и забеляза Ецио и събратята му асасини, строени върху бойниците над портата. Застана по-близо, но извън обсега на арбалетите и мускетите.
– Дошли сте да видите как триумфирам? – изкрещя им той. – Не бойте се. Това не е цялата ми
сила. Скоро Микелето ще пристигне с армиите ми, но дотогава всички ще сте мъртви. Хората ми ще
се погрижат.
Ецио го погледна, после сведе очи към многобройните папски отряди, асасински доброволци и
воини, струпани под нозете му зад стените. Той вдигна ръка и пазачите на портата дръпнаха дървените резета. Зачакаха знак да отворят вратите. Ецио не свали ръка.
– Мъжете ми няма да ме подведат! – изкрещя Чезаре. – Знаят какво ги чака, ако се провалят!
Скоро ще предадеш Богу дух, а аз ще си възвърна владенията!
Ецио се почуди дали Новата болест не е размътила ума му: Пусна ръка и портите долу зейнаха,
пропускайки римската войска – първо кавалерията, а след нея и пехотата. Чезаре дръпна отчаяно
юздите, впивайки ги прекалено силно в устата на коня, за да го обърне назад. Грубата маневра наруши равновесието на животното и римските войници го застигнаха бързо. Батальонът на Чезаре се
огъна и побягна при вида на многобройния противник.
„Е – помисли си Ецио, – получих отговор на въпроса си“.
Войниците на Чезаре бяха готови да се бият за пари, но не бяха предани на каузата му. Предаността не се купува.
– Избийте асасините! – изкрещя яростно Чезаре. – За честта на Борджиите!
Напразно. Вече беше обграден.
– Предай оръжията си, Чезаре! – извика му Ецио.
– Никога!
– Рим вече не е твой. Вече не си генерал. Орсини и Колона подкрепят новия папа. И да са ти
обещали вярност, било е само на думи. Просто са чакали възможност да си върнат градовете и именията, които им открадна.
В този момент през портите излезе малобройна свита. Шестима рицари в черни брони, единият
издигнал герба на Юлий II – дъб с дебел ствол. Начело, възседнал кобила на сиви петна (пълна противоположност на боен кон), яздеше елегантно облечен мъж, когото Ецио тутакси разпозна – Фабио
Орсини. Той поведе групата право към все още надменния Чезаре.
Възцари се тишина.
– Чезаре Борджия, наричан Валентино, бивш кардинал и дук на Валенсия – подхвана Орсини с
победоносен плам в очите, – по заповед на Негово Светейшество папа Юлий II те арестувам по обвинение в убийство, предателство и кръвосмешение.
Шестимата рицари застанаха около Чезаре – по двама от всяка страна и по един отпред и отзад. Поеха юздите на коня му, а него завързаха за седлото.
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– Не! Не! Не! – ревеше Чезаре. – Това не е краят!
Рицарят зад него перна хълбоците на коня му и той пое в тръс напред.
– Това не е краят! – предизвикателно повтаряше Чезаре. – Оковите няма да ме удържат! – Гласът му се извиси в кресчендо: – Няма да умра от човешка ръка!
Всички го чуха, но никой не му обърна внимание.
– Достатъчно! – рязко му нареди Орсини.
***
– Чудех се какво е станало с теб – каза Ецио. – Но видях нарисуваната сочеща ръка и разбрах,
че ми даваш знак. Затова ти изпратих съобщение. И ето те и теб! Мислех, че си заминал за Франция.
– Още не – отвърна Леонардо.
– Радвам се. Още по-радостен съм, че не попадна в ръцете на стражите, които новият папа пусна по дирите на поддръжниците на Борджия.
– Е, добрите винаги оцеляват – отговори Леонардо. Беше облечен както винаги елегантно и
изглеждаше незасегнат от последните събития. – Папа Юлий не е глупак. Знае кой ще му бъде полезен, и кой – не, независимо от предишните си деяния.
– Стига да се е разкаял искрено.
– Щом казваш – сухо отбеляза Леонардо.
– Готов ли си да ми помогнеш?
– Отказвал ли съм ти някога? – усмихна се Леонардо. – Не приключиха ли проблемите, след
като Чезаре е въдворен под ключ? Въпрос на време е да го изгорят на кладата. Списъкът с престъпленията му е дълъг колкото ръката ти.
– Може и да си прав.
– Е, светът няма да е истински без неприятности – додаде Леонардо, подемайки нова нишка. –
Добре е, че Чезаре най-сетне е сломен, но аз изгубих ценен покровител. Чувам, че се канят да доведат онзи млад фукльо Микеланджело от Флоренция. Питам те защо! Та той може само да дяла статуи.
– Вещ архитект е, доколкото разбирам. И нелош художник.
Леонардо го погледна мрачно.
– Помниш ли сочещия пръст, който ти нарисувах? Един ден – скоро, надявам се – той ще стане
част от портрет на мъж – на Йоан Кръстител, който показва Небесата. Ще стане ненадмината картина.
– Не казах, че е добър художник като теб – бързо вметна Ецио. – Или изобретател…
– Мен ако питат, трябва да следва призванието си и толкоз.
– Лео, да не би да ревнуваш?
– Аз? Никога!
Време беше да запознае Леонардо с проблема, който го измъчваше и заради който го бе потърсил. Надяваше се, че може да му се довери, макар да познаваше Маестрото достатъчно и да разбираше слабите му места.
– Бившият ти работодател… – подхвана той.
– Чезаре?
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– Да. Не ми харесаха думите му: „Оковите няма да ме удържат“.
– Хайде, Ецио. Той е в най-непроницаемата тъмница в Кастел Сант’Анджело. Как рухват могъщите, а?
– Все още има приятели.
– Няколко объркани създания вероятно си въобразяват, че има бъдеще, но Микелето и армиите
му така и не се появиха и според мен не съществува реална опасност.
– Дори Микелето да не е успял да обедини верните на Чезаре сили, което звучи достоверно,
след като никой от шпионите ни не е докладвал за военни маневри в провинцията…
– Виж, Ецио, войниците на Борджия са научили за избора на Дела Ровере за нов папа и за ареста на Чезаре и са се разпръснали като мравуняк, в който са сипали вряла вода.
– Няма да се успокоя, докато не видя Чезаре мъртъв.
– Е, има начин да разбереш.
Ецио погледна Леонардо.
– Ябълката ли имаш предвид?
– Къде е тя?
– Тук.
– Тогава се допитай до нея.
Ецио се поколеба.
– Не, твърде могъща е. Трябва да я скрия завинаги от човешкия род.
– Как? Такава ценна придобивка? – поклати глава Леонардо.
– Преди много години ти самият каза, че никога не бива да попада в неподходящи ръце.
– Тогава просто трябва да я пазим от неподходящи ръце.
– Няма гаранция, че ще успеем.
Леонардо го погледна сериозно.
– Виж, Ецио, обещай ми нещо, ако решиш да я заровиш някъде.
– Да?
– Всъщност две неща. Първо, задръж я, докато ти е необходима. Трябва да впрегнеш всички
средства, щом целта ти е да изтриеш от лицето на земята и Борджия, и тамплиерите. Когато я постигнеш и скриеш Ябълката от хорските очи, мисли за нея като за семе, което посяваш. Остави знак
на бъдещите поколения. Някой ден може да потрябва на новите асасини в името на доброто.
– Ами ако попадне в ръцете на някой нов Чезаре?
– Пак той… Разбирам… Слушай, защо не сложиш край на тревогите си? Провери дали Ябълката ще ти подскаже нещо.
След кратка вътрешна борба Ецио каза:
– Добре. Съгласен съм.
Излезе за малко и се върна с квадратна, облицована с олово кутия с масивна ключалка. Изпод
туниката си измъкна ключ, провесен на сребърна верижка на врата му. Отвори кутията, където върху постеля от зелено кадифе лежеше Ябълката. Изглеждаше невзрачна и сива, както винаги, когато
замираше, с размера на малък пъпеш и любопитно мека и податлива на допир като човешка кожа.
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– Попитай я – настоя Леонардо със светнал поглед.
Ецио разбра, че приятелят му се бори с желанието да грабне райската частица и да побегне.
Знаеше колко силно е изкушението за гения, чиято жажда за познания понякога заплашваше да го
унищожи и не му даваше нито миг покой.
Ецио вдигна Ябълката и затвори очи, съсредоточавайки се, за да формулира точните въпроси.
Ябълката засия почти веднага и започна да рисува образи по стената.
Те се появяваха ярки и бързи, тутакси изчезваха, но Ецио – и само Ецио – видя как Чезаре успява да избяга от затвора и от Рим. Това беше всичко, но след малко откъслечните силуети по стената се сляха и изобразиха оживено пристанище с искрящи под южняшко слънце води и флотилия в
залива. Видението изтля и отстъпи място на далечна крепост или укрепен град, Ецио някак си разбра, че се намира на много мили оттук – пейзажът и жаркото слънце подсказваха, че е отвъд пределите на Италия. Архитектурата също изглеждаше чуждестранна, но нито Ецио, нито Леонардо успяха
да я разпознаят. После Ецио видя крепостта на Марио в Монтериджони и картината се разлюля и
раздвижи, отвеждайки го в тайния кабинет на Марио – в светилището – където пазеха страниците от
Кодекса. Скритият му вход беше затворен и по него бяха изрисувани загадъчни фигури и букви.
После се извиси като орел над руините на някогашната крепост на асасините. Накрая Ябълката ненадейно замря и единствено спокойното слънце осветяваше стаята.
– Той ще избяга! Трябва да тръгвам!
Ецио прибра Ябълката в кутията и стана толкова рязко, че събори стола.
– Ами приятелите ти?
– Братството ще устои. Със или без мен. Така съм го градил. – Асасинът извади Ябълката от
кутията и я пъхна в кожената й торба. – Прости ми, Лео, не бива да губя нито миг.
Вече бе закопчал Скритото острие и щита, а пистолетът и малко амуниции прибра в кесията,
провесена през колана му.
– Почакай! Трябва да размислиш. Да подготвиш план.
– Планът ми е да довърша Чезаре. Отдавна трябваше да го направя.
Леонардо разпери ръце.
– Виждам, че не мога да те спра. Но не смятам да напускам Рим. Знаеш къде е ателието ми.
– Приготвил съм ти подарък – каза Ецио. Върху масата лежеше малко ковчеже. Ецио му го подаде. – Ето.
Леонардо стана.
– Ако така ми казваш „сбогом“, най-добре си задръж парите. Не ги искам.
Ецио се усмихна.
– Не ти казвам сбогом, разбира се. И естествено, ги искаш. Трябват ти, за да работиш. Вземи
ги. Приеми, че съм ти покровител, ако желаеш, докато си намериш по-подходящ.
Прегърнаха се.
– Ще се видим отново – каза Ецио. – Давам ти дума. Buona fortuna, стари приятелю.
Предреченото от Ябълката не можеше да бъде предотвратено, понеже тя показваше бъдещето
такова, каквото е, и никой не бе способен да го промени, както не би могъл да промени миналото.
Ецио приближи Кастел Сант’Анджело и забеляза папските стражи – нови наемници в униформите на папа Юлий II – да излизат тичешком от древната крепост и да се разпръскват методично
покрай реката и по околните улици. Камбани и тромпети възвестяваха тревога. Ецио знаеше какво
се е случило дори преди да чуе отговора на задъхания капитан, когото спря.
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– Чезаре избяга!
– Кога?
– Преди половин час, когато се сменяше стражата.
Половин час! Точно когато Ябълката му го показа.
– Знаеш ли как?
– Нямаме представа, освен ако не умее да минава през стени. Явно е имал приятели вътре.
– Кой? Лукреция?
– Не. Тя не е излизала от покоите си, откакто папата я постави под домашен арест. Заловихме
двама стражи, работили за Борджия. Единият е бивш ковач, сигурно е успял да разбие катинара, макар по вратата на килията да няма следи от взлом. По-скоро са използвали ключа… ако са виновни.
– Създава ли ви неприятности Лукреция?
– Колкото и да е странно – не. Изглежда се е примирила със съдбата си.
– Не й се доверявайте. Каквото и да става, не позволявайте да приспи бдителността ви с привидното си покорство. Тихите води са най-опасни.
– Добре.
Ецио се замисли. Ако Чезаре все още имаше приятели в Рим – а явно беше точно така – те щяха да го изведат от града възможно най-бързо. Но портите несъмнено бяха поставени под строга охрана, а опитът му подсказваше, че Чезаре – лишен от Ябълката и необучен в асасински методи – не
би успял да избегне кордоните от стражи из целия град.
Оставаше само една възможност.
Реката!
Тибър навлизаше в Рим от север и поемаше на запад, където се вливаше в морето само на няколко мили оттук – при Остия.
Ецио си припомни търговците на роби, които беше убил. Те бяха наемници на Чезаре и едва ли
са били единствените! Можеха да го качат в лодка или в малък кораб, отплаващ към морето, предрешен като моряк или скрит под платнищата сред товара. По течението гребна лодка или платноход
биха стигнали за нула време до Тиренско море, а оттам – е, зависеше от плановете на Чезаре. Важното беше да го залови, преди да ги е пуснал в ход.
Ецио се отправи по най-краткия маршрут към градското пристанище, което се намираше найблизо до крепостта. Доковете гъмжаха от лодки и кораби от всякакви видове и размери. Все едно да
търсиш игла в копа сено. Половин час. Едва ли беше отплавал, а и приливът предстоеше.
Ецио откри закътано място и – този път без колебание – извади Ябълката от кожената торба.
Тук нямаше как да рисува образи, но той усещаше, че ако й се довери, тя ще намери начин да го посъветва. Приближи я към себе си толкова близо, колкото смееше, и затвори очи, подтиквайки я да
отговори на въпроса му.
Тя не засия, но той усети как се затопли под ръкавиците му и запулсира. От нея долетяха
странни звуци. Или пък ехтяха в главата му? Не беше сигурен. Женски глас, странно познат, но неясно откъде и сякаш много далечен, произнесе тихо, но ясно: „Малката каравела с червени платна
на шести док“.
Ецио се спусна тичешком по кея. Отне му известно време да си проправи път през тълпата забързани, ругаещи моряци и да открие шести док. Когато най-после успя, лодката, отговаряща на
описанието на Ябълката, тъкмо отплаваше. И тя му се стори позната. По палубата й се валяха чували и сандъци със стока – достатъчно големи да поберат човек – и там Ецио стъписано забеляза моряка, когото бе оставил полумъртъв след несполучливия опит да спаси мадам Солари. Куцайки тежко,
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мъжът застана до един от сандъците и го намести с помощта на друг моряк. Ецио видя, че под капака от всички страни на кутията са пробити отвори. Сниши се зад гребна лодка, вдигната на дървени
подпори за пребоядисване, когато куцият мъж се обърна да огледа кея, навярно за преследвачи.
Проследи безпомощно с поглед как каравелата поема по течението с вдигнато платно, за да
улови бързия бриз. Дори с кон не би могъл да последва кораба по речния бряг, понеже по пътя се
възправяха множество сгради, построени току до водата. Трябваше да си намери лодка.
Върна се край доковете и се защура край тях. Екипажът на малко корабче току-що бе разтоварил пратката си и то все още беше готово за път. Ецио тръгна към мъжете.
– Искам да наема лодката ви – припряно обяви.
– Тъкмо я закотвихме.
– Ще платя щедро.
Бръкна в кесията си и извади шепа златни дукати.
– Първо трябва да предадем стоката – обади се един моряк.
– Къде искаш да отидеш? – попита друг.
– Надолу по течението – отвърна Ецио. – Незабавно.
– Погрижи се за товара – обади се един новодошъл. – Аз ще откарам господина. Джакопо, ти
идваш с мен. Двамата ще успеем да я подкараме.
Ецио се обърна да благодари на мъжа и удивено разпозна Клаудио, младия крадец, когото бе
спасил от Борджия.
Клаудио му се усмихна.
– Ето начин да ти се отплатя, че ми спаси живота. И си задръж парите, между другото.
– Какво правиш тук?
– Не ставах за крадец – отвърна Клаудио. – Лисицата разбра. Винаги съм бил добър моряк и
той ми зае пари да купя корабчето. Аз съм капитан и въртя добра търговия между Рим и Остия.
– Трябва да побързаме. Чезаре Борджия е избягал.
Клаудио се обърна и изкрещя нещо на Джакопо. Той скочи на палубата и започна да подготвя
платната. Клаудио и Ецио също се качиха и останалите членове на екипажа отвързаха корабчето от
пристана.
Без товар се носеше леко по водата. Щом стигнаха талвега, Клаудио изпъна възможно наймного платна и скоро по-тежката каравела вече не се виждаше като точица на хоризонта.
– Тях ли преследваме? – попита Клаудио.
– Да. Дано ги настигнем – отвърна Ецио.
– Най-добре се скрий – каза Клаудио. – Всички по реката ни знаят, но ако забележат теб, ще
разберат какво става. Виждал съм този съд. Моряците му са странни птици, не са особено разговорливи.
– Имаш ли представа колко са?
– Обикновено петима. Може би по-малко. Но не се бой. Не съм забравил наученото от Лисицата – все още ми помага понякога – а Джакопо върти майсторски тоягата.
Ецио се притаи под планшира, надзъртайки от време на време да провери наближават ли целта. Макар и натоварена, каравелата беше по-бърз съд и Остия вече се виждаше на хоризонта, когато
Клаудио успя да се изравни с нея. Поздрави смело моряците й.
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– Доста тежко сте натоварени май – подвикна им. – Какво носите? Златни кюлчета?
– Не е твоя работа – изръмжа капитанът на каравелата откъм руля. – И се отдалечете. Станахме много.
– Съжалявам, друже – каза Клаудио, а Джакопо почти опря борд до техния и извика на
Ецио: – Сега!
Ецио изскочи от скривалището си и с един скок преодоля тясното пространство, разделящо
двата кораба. Куцият моряк го разпозна и с приглушен рев се хвърли към него с бойна секира.
Щитът отклони удара и Ецио успя да придърпа противника си и да го довърши, пронизвайки го
странично със Скритото острие. Увлечен в двубоя обаче, пропусна да забележи промъкващия се
откъм гърба му моряк, вдигнал къса закривена сабя. Извърна се стъписано, неспособен да избегне налитащото острие, но отнякъде проехтя изстрел и мъжът се изви като дъга, изпусна оръжието
си и се строполи върху палубата.
– Внимавай! – извика Джакопо, който задържаше корабчето успоредно на каравелата, въпреки усилията на капитана й да се измъкне.
Трети моряк се бе появил от трюма и с помощта на железен лост се мъчеше да отвори сандъка с дупките, докато четвърти, приклекнал до него, го охраняваше, въоръжен с един от новите
пистолети на Леонардо. „Обикновен моряк не би се домогнал до такава пушка“, помисли си
Ецио, спомнил си битката с търговците на роби. Клаудио скочи на палубата на каравелата и се
хвърли върху мъжа с лоста, а Ецио се стрелна напред и със Скритото острие прониза китката на
ръката, с която морякът държеше пушката. Тя гръмна и куршумът се заби безобидно в палубата,
а мъжът, стенейки, се отдалечи, мъчейки се да спре кръвта, шуртяща от вената.
Разбрал, че хората му са победени, капитанът също извади пистолет и стреля по Ецио, но в
критичния момент течението залюля кораба и куршумът пропусна целта, но не напълно, защото
успя да отнесе част от дясното ухо на Ецио, което започна обилно да кърви. Асасинът разтърси
глава, прицели се в капитана и го улучи в челото.
тел.

– Бързо! – извика на Клаудио. – Поеми руля на каравелата, а аз ще се разправя с този прия-

Клаудио кимна и изтича да поеме кормилото на кораба. Усещайки как кръвта от раненото
ухо напоява яката му, Ецио изви силно китката на противника, за да изтръгне железния лост.
После заби коляно в слабините му, сграбчи го за яката и го повлече с ритници към планшира, откъдето го изхвърли във водата.
В тишината, последвала схватката, откъм сандъка долетяха яростни и объркани крясъци и
ругатни.
– Ще те убия! Ще въртя сабята си в червата ти, а ти ще се гърчиш в нечувани болки!
– Надявам се, че си настанен удобно, Чезаре – каза Ецио. – Но и да не си, не се безпокой.
Стигнем ли Остия, ще уредим по-цивилизован начин да те върнем обратно.
та!

– Не е честно! – обади се Джакопо от лодката им. – Не успях да покажа какво умея с тояга***

Беше късна пролет на лето Господне 1504-то. Папата разкъса писмото, което куриерът токущо му беше донесъл, прегледа го и стовари победоносно месестия си юмрук върху масата. Другата ръка вдигна писмото, от което висяха тежки печати.
– Бог да благослови крал Фердинанд и кралица Изабела, владетели на Арагон и Кастилия! –
извика той.
– Добри новини, Ваше Светейшество? – попита Ецио, седнал на стола срещу него.
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Юлий II се усмихна мрачно.
– Да! Чезаре Борджия е преместен в една от най-непристъпните им и най-отдалечени крепости!
– Къде?
– А, това е тайна, дори и за теб. Не мога да си позволя да рискувам с него!
Ецио прехапа устни. Досещаше ли се Юлий какво би сторил, ако откриеше къде е Чезаре?
Папата продължи успокоително:
– Не ме гледай тъй унило, Ецио. Уверявам те, че крепостта е солидна, скътана на североизток в долините на Централна Испания и напълно непробиваема.
Ецио разбираше, че Юлий имаше основания да не изгори Чезаре на кладата – за да не го
превърне в мъченик – и признаваше, че това е второто възможно решение. Но думите на Борджия
не му даваха мира: „Оковите няма да ме удържат“. Дълбоко в сърцето си той чувстваше, че единственото, което ще спре Чезаре, е смъртта. Но се насили да се усмихне одобрително.
– Залостили са го в килия на върха на централната кула, висока сто и четирийсет стъпки –
продължи Юлий. – Чезаре вече няма да ни създава грижи. – Папата се втренчи в Ецио. – Това,
което ти казах, също е тайна, между другото, така че не започвай да кроиш планове. Във всеки
случай ще го преместят, ако дочуя, че някой го търси.
Ецио смени темата:
– А Лукреция? Имаме ли вести от Ферара?
– Е, третият брак й се отразява добре, макар да признавам, че отначало се тревожех. Семейство Д’Есте са такива сноби.
Мислех, че старият дук не би я приел за подходяща партия за сина си. Потомка на Борджия!
Ще му се присмиват, че снаха му е недостойна за благородническия му род. Все едно ти да се
ожениш за кухненска прислужница. – Папата се разсмя гръмогласно. – Но тя се примири. Разменя си любовни писма и дори поеми със стария си приятел Пиетро Бембо – под сурдинка, разбира
се – намигна Юлий. – Но като цяло е добра и вярна съпруга на дук Алфонсо. Дори ходи на църква и бродира гоблени. Няма шанс, разбира се, да се върне в Рим. Никога! Ще прекара дните си
във Ферара и трябва да е благодарна, че главата й остана на раменете. В крайна сметка смея да
твърдя, че глутницата каталонски перверзници вече няма да ни безпокои.
Ецио се запита дали шпионската мрежа на Ватикана е така добре осведомена за тамплиерите, колкото за Борджия. Чезаре беше техен водач и продължаваше да бъде, дори от затвора. Но по
този въпрос папата мълчеше.
Ецио отчиташе, че Италия е преживявала далеч по-лоши дни. Сега имаха силен папа, който
разумно задържа Агостино Киджи за банкер, а французите бяха изтикани в ъгъла. Крал Луи не
беше напуснал Италия, но поне се бе задоволил да се оттегли на север. Освен това френският
крал бе отстъпил Неапол на крал Фердинанд Арагонски.
– Надявам се, Ваше Светейшество.
Юлий изгледа проницателно Ецио.
– Слушай, драги, не съм глупак, така че не ме вземай за такъв. Защо, мислиш, те избрах за
свой съветник? Знам, че из провинцията все още се таят фанатични привърженици на Борджия –
неколцина се подвизават дори тук, в Рим – но напоследък ме тревожат други врагове.
– Борджия все още е заплаха.
– Не мисля.
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– И как ще се защитиш от другите врагове?
– Обновявам папската стража. Знаеш ли колко добри войници са швейцарците? Найдобрите наемници! И откакто извоюваха независимост от Свещената римска империя и от Максимилиан, предлагат услугите си срещу заплащане. Те са изключително предани и не особено
емоционални, за разлика от скъпите ни съграждани. Смятам да назнача една швейцарска бригада
като лична охрана. Ще ги въоръжа с обичайните алебарди и прочее, но и с мускетите на Леонардо. – Той замълча.
– Трябва само да им измисля име. – Погледна въпросително Ецио. – Какво предлагаш?
– Швейцарска гвардия, да речем – отвърна Ецио изморено.
Папата се замисли.
– Е, не е кой знае колко оригинално. Честно казано, аз предпочитам Юлианска стража, но
егоизмът не е добър съветник. – Той се ухили. – Добре, приемам предложението ти. Поне засега.
Удари с чук и шум от други строителни дейности прокънтяха над главите им от различни
части на Ватикана.
– Досадни строители! – възкликна папата. – Но е неизбежно. – Той дръпна звънеца. – Ще
изпратя някого да разпореди да престанат, докато приключим. Мисля си понякога, че строителите са най-разрушителната стихия, изобретена от човечеството.
Папата даде нареждания на влезлия незабавно в стаята адютант. След няколко минути чуха
приглушени ругатни и звънтене на шумно захвърлени инструменти.
– С какво си се заел? – попита Ецио, който знаеше, че архитектурата и военното дело си деляха първенството сред страстите на папата.
– Преграждам всички апартаменти и кабинети на Борджия – отговори Юлий. – Твърде са
разточителни. По-подходящи за Нерон, отколкото за църковен глава. И събарям всичките им постройки върху покрива на Кастел Сант’Анджело. Ще го превърна в просторна градина. Чудя се
дали да не си направя малка лятна къщичка там?
– Добра идея – подсмихна се Ецио.
Лятната къщичка несъмнено щеше да разполага с всички удобства, ако не за кралски аудиенции, то поне за любовните срещи на папата с любовниците му – мъже и жени. Личният живот
на Негово Светейшество не засягаше Ецио. Важното беше, че е добър човек и непоколебим съюзник. Сравнени с Родриговите, неговите пороци приличаха на детски пакости. Освен това той бе
продължил неотклонно реформите на предшественика си – Пий III.
– Ще поосвежа и Сикстинската капела – продължи папата. – Толкова е тягостна! Повиках
един млад художник от Флоренция – Микеланджело еди-кой си – да изрисува фрески по тавана.
Изобилие от религиозни сцени и прочее, и прочее. Мислех да възложа работата на Леонардо, но
главата му гъмжи от идеи и той не смогва да довърши големите картини. Жалко… Много ми допадна портретът, който нарисува на съпругата на Франческо дел Джокондо…
Юлий млъкна и погледна Ецио.
– Но ти не си дошъл тук да обсъждаме слабостта ми към модерното изкуство.
– Да.
– Сигурен ли си, че не вземаш прекалено на сериозно заплахата от възраждане на клана
Борджия?
– Смятам, че трябва да я приемаме на сериозно.
– Виж, армията ми отвоюва почти всички територии на Романя. Борджия вече нямат войска,
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с която да ни се опълчат.
– Чезаре е жив! Ако застане начело…
– Надявам се да не поставяш под съмнение благоразумието ми, Ецио. Знаеш защо го пощадих. Във всеки случай сега е на такова място, че все едно сме го погребали жив.
– Микелето е на свобода.
– Пфу! Без Чезаре Микелето е нищо.
– Микелето познава добре Испания.
– Той е нищо, казвам ти.
– Познава Испания. Роден е във Валенсия. Извънбрачен племенник на Родриго.
– Позволяваш на най-лошите си страхове да те обсебят – заяви той. – Не сме сигурни дори
дали Микелето е жив или мъртъв.
– Трябва да разберем. Веднъж и завинаги.
– Какво искаш да направим? – попита строго той. – Не очаквай средства от мен. Бюджетът
ни вече е на изчерпване.
– Първо трябва да открием и унищожим всички привърженици на Борджия в града. Нищо
чудно да попаднем на човек, който знае нещо за Микелето – каква съдба го е сполетяла, къде се
намира… После…
– После?
– После, ако е жив…
– Ти ще го убиеш?
– Да.
„Освен ако не се окаже, че ще ми бъде по-полезен жив“, помисли си Ецио.
– Впечатлен съм от решимостта ти, Ецио. Почти ме плаши. И се радвам, че не съм враг на
асасините.
Ецио го изгледа остро.
– Знаеш за Братството?
Папата събра върховете на пръстите си.
– Винаги проучвам враговете на своите врагове. Но тайната ти е на сигурно място при мен.
Както споменах, не съм глупак.
***
„Интуицията не те лъже. Ще те водя и ще те закрилям, но не ти принадлежа и скоро трябва
да ме освободиш. Не се подчинявам никому освен на Господаря на Ябълката“.
Ецио беше сам в тайната си квартира, държеше Ябълката с надеждата да му помогне да открие враговете си в Рим, когато загадъчният глас отново зазвуча. Този път той не можеше да различи дали е мъжки или женски и дали идва от Ябълката или от някое кътче на съзнанието му.
„Интуицията не те лъже“. Но също и: „Не се подчинявам никому освен на Господаря на
Ябълката“. Защо тогава му рисуваше само замъглени образи на Микелето, колкото да му подскаже, че верният сподвижник на Чезаре е жив. И не можеше – или не искаше? – да му покаже точното местонахождение на Чезаре. Поне засега.
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Внезапно Ецио осъзна нещо, което дълбоко в себе си винаги бе усещал – че не бива да злоупотребява със силата на Ябълката и да стане зависим от нея. Разбра, че собствената му воля замъглява отговорите, които търси. Не бива да се отдава на леност. Трябва сам да се потруди. И без
това някой ден щеше да остане без Ябълката.
Замисли се за Леонардо. Ако той притежаваше Ябълката, нищо не би го спряло. Но Леонардо – истински добряк, изобретяваше гибелни оръжия със същата лекота, с която рисуваше ненадминати картини. Дали Ябълката е способна не само да помага на човечеството, но и да го развращава? В ръцете на Родриго или на Чезаре – ако някой от двамата бе успял да разгадае могъществото й – тя щеше да се превърне в инструмент не за спасение, а за разруха.
Властта опиянява, а Ецио не искаше да става жертва на това пиянство.
Погледна отново Ябълката. Сега тя лежеше замряла в ръцете му, но щом я върна в кутията,
той осъзна, че сърце не му дава да затвори капака й. Какви ли пътеки може да му открие райската
частица?
още!

Не, трябва да я погребе. И да се научи да живее според повелите на Кредото без нея. Но не

Инстинктът винаги му беше подсказвал, че Микелето е жив. Сега знаеше, че е прав. И докато беше жив, той щеше с всички сили да се стреми да освободи злия си господар Чезаре.
Ецио не сподели с папа Юлий II целия си план – смяташе да открие Чезаре и да го убие или
сам да загине.
Нямаше друг начин.
Зарече се да използва Ябълката само в краен случай. Да не притъпява инстинктите и разума
си, да се готви за деня, когато вече няма да я притежава. Реши да започне да издирва преданите
лакеи на Борджия в Рим без нейна помощ. Ако след три дни не бе пожънал успех, щеше пак да
прибегне до силата й. Не биваше да забравя приятелите си – момичетата от „Разцъфналата роза“,
крадците на Лисицата и събратята си асасини. Нима с тяхната подкрепа би се провалил?
Ецио разбираше, че Ябълката ще му съдейства – по начин, който не съзнаваше напълно –
стига да уважава скритата й същност. Може би това беше тайната й. Навярно никой не бе способен да я подчини изцяло, освен ако не принадлежи на древната раса, напуснала света, предоставяйки на човечеството възможността и волята да го съгради или да го унищожи.
Той затвори капака и заключи кутията.
Същата вечер Ецио свика среща на Братството на остров Тибър.
– Приятели мои – заговори той, – знам колко упорито се борихме и вярвам, че победата е
близо, но ни чака още работа.
Другите – всички освен Макиавели – се спогледаха изненадано.
– Но Чезаре ще гние в килията до живот! – възкликна Лисицата.
– Имаме нов папа, който открай време враждува с Борджия – добави Клаудия.
– А французите отстъпиха – вметна Бартоломео. – Провинцията е прочистена. И Романя отново е подвластна на папата.
Ецио го смълча с вдигната длан.
– Всички знаем, че победата е победа само ако е окончателна.
– Чезаре е в килия, но е жив – обади се тихо Макиавели. – А Микелето…
– Точно така – каза Ецио. – И докато има фанатични привърженици на Борджия – и тук, и в
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папските владения – все още съществуват семена, от които да покълне възраждането на Борджия.
– Твърде мнителен си, Ецио. Ние победихме! – възкликна Бартоломео.
– Барто, знаеш не по-зле от мен, че няколко градове-държави в Романя остават верни на Чезаре. Те са силно укрепени.
– Тогава ще отида и ще се разправя с тях.
– Те ще устоят. Армията на Катерина Сфорца няма сили да ги нападне от Форли, но изпратих куриери да я помолят да ги държи под око. На теб ще възложа по-неотложна задача.
„Божичко – помисли си Ецио, – защо сърцето ми и досега се разтуптява, когато спомена
името й?“
– И тя е?
– Искам да заминеш с отряд войници в Остия и да наблюдаваш пристанището. Искам да ми
съобщаваш за всеки подозрителен кораб, отплаващ или пристигащ там. Подготви конни куриери,
готови да препуснат веднага щом изникне нещо.
Бартоломео изсумтя.
– Назначаваш ме за караул! Не е работа за човек на действието като мен!
– Ще ти предоставя достатъчно възможности за действие, когато назрее мигът да нападнем
бунтовните градове, които споменах. Междувременно те живеят с надежда, очаквайки сигнал.
Нека се надяват, за да не създават грижи. Нашата задача е да заличим всички поводи за надежда.
Макиавели се усмихна.
– Съгласен съм с Ецио – каза той.
– Е, добре. Щом настояваш – неохотно промърмори Бартоломео.
– Морският въздух ще се отрази благотворно на Пантасилея след изпитанието, което преживя.
Бартоломео се разведри.
– Не беше ми хрумнало.
– Така… – Ецио се обърна към сестра си: – Клаудия, новият режим не се отразява зле на
бизнеса в „Разцъфналата роза“, нали?
Тя се усмихна.
– Странно как дори църковните деятели не съумяват да подчинят дявола между краката си,
въпреки студените бани.
– Кажи на момичетата си да наострят слух. Юлий държи здраво юздите на Кардиналския
съвет, но все още има достатъчно врагове със собствени амбиции и в лудостта си някои може би
смятат, че ако освободят Чезаре, той ще им помогне да постигнат целите си. И наглеждай Йохан
Бурщар.
– Кого? Церемониалмайсторът на Родриго? Той е напълно безобиден. Мразеше оргиите,
които го принуждаваха да организира. Бил е най-обикновен изпълнител.
– Няма значение. Научиш ли нещо, особено за привърженици на Борджия, които още се
подвизават в Рим, непременно ме уведоми.
– Сега ще е по-лесно, понеже стражите на Борджия не дишат във вратовете ни всяка секунда от денонощието.
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Ецио се подсмихна разсеяно.
– Имам и друг въпрос. Бях твърде зает да ви посетя, но се безпокоя за мама.
По лицето на Клаудия премина сянка.
– Води счетоводството, но се страхувам, че силите я напускат. Рядко излиза. Все по-често
говори за Джовани, за Федерико и Петручо.
Ецио замълча, замислен за загиналите си баща и братя.
– Ще дойда, когато успея – каза той. – Предай й колко я обичам и я помоли да прости небрежността ми.
– Тя разбира колко тежка отговорност си поел. Знае, че го правиш не само за доброто на
всички ни, но и в името на събратята, които сме изгубили.
– Гибелта на виновниците за смъртта им ще бъде тяхната паметна плоча – сурово заключи
Ецио.
– А моите хора? – попита Лисицата.
– Твоите хора, Джилберто, са ми жизненонеобходими. Доброволците ми са предани на каузата, но виждат, че животът потича в нормалното си русло, и повечето копнеят да се върнат към
обичайните си занятия, преди да се включат в борбата срещу игото на Борджия. Те няма да забравят наученото, но не са членове на Братството и не мога да очаквам от тях да носят бремето ни,
понеже само смъртта може да го свали от плещите ни.
– Разбирам.
– Знам, че мъжете и жените ти са градски чеда. Малко провинциален въздух ще им се отрази добре.
– Какво имаш предвид? – подозрително попита Лисицата.
– Изпрати най-добрите в градчетата и селата край Рим. Няма смисъл да обикаляме понадалеч от Витербо, Терни, Лакуила, Аведзано и Нетуно. Съмнявам се, че ще открием нещо полезно извън този периметър. Едва ли са останали много привърженици на Борджия, а оцелелите
сигурно са се окопали близо до Рим.
– Трудно ще ги намерим.
– Опитайте. Сам знаеш как дори малобройна група на точното място може да нанесе нечувани щети.
– Ще изпратя най-добрите си крадци, предрешени като амбулантни търговци.
– Докладвай ми всичко научено, особено вести за Микелето.
– Наистина ли смяташ, че дебне наблизо? Нищо чудно да се е върнал в Испания или поне в
Кралство Неапол. Ако не е мъртъв, разбира се.
– Убеден съм, че е жив.
Лисицата сви рамене.
– Добре.
Когато приятелите им се разотидоха, Макиавели се обърна към Ецио:
– Ами аз?
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– Двамата ще работим заедно.
– За мен е удоволствие, но преди да чуя подробностите, имам един въпрос.
– Да?
– Защо не използваш Ябълката?
Ецио въздъхна и му обясни, доколкото успя, съображенията си.
Когато приключи, Николо го погледна, извади малкия си черен бележник и започна да записва старателно. После стана, прекоси стаята, седна до Ецио и стисна другарски рамото му –
необичаен изблик на чувства за сдържан човек като него.
– Да се залавяме за работа – каза той.
– Ето какво съм намислил…
– Слушам!
– В този град има жени, които биха могли да ни помогнат.
– Е, избрал си най-подходящия човек за целта. Аз съм роден дипломат.
Лесно ги допуснаха до първата – папа Юлий се бе погрижил да ги приемат – но да я накарат
да проговори се оказа трудна работа.
Тя ги покани в пищна приемна на първия етаж на просторния си дом, от чиито прозорци и
на четирите стени се откриваше красива гледка към някога великия град, сега отчасти занемарен,
но и отчасти величествен след усилията на последните папи да останат в паметта на поколенията.
– Не виждам как бих могла да ви помогна – каза тя, след като ги изслуша, но Ецио забеляза
как отбягва погледите им.
– Ако в града са останали привърженици на Борджия, трябва да узнаем кои са, Ваше Благородие. Затова потърсихме помощта ви – обясни Макиавели. – Ако по-късно разберем, че сте премълчали нещо…
– Не ме заплашвай, млади човече – отсече Ваноца. – Боже мой! Знаеш ли колко време мина,
откакто с Родриго бяхме любовници? Повече от двайсет години!
– Навярно децата ви…? – обади се Ецио.
Тя се усмихна мрачно.

Оливър Боудън
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