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За играта “Познай цитата”

ЗА ИГРАТА "ПОЗНАЙ ЦИТАТА"

Уважаеми читатели,

Публикуваният цитат към играта "Познай цитата" в брой 5 на 
списание "Звук и светлина" е от произведението "Стон" на Пейо Яворов.

 Отговорилите правилно са: Ангелина Кръстева от Стара Загора, Иванка Христова 
от Левски, Димка Дамянова от Пловдив и Димитър Станев от Велико Търново.

Благодарим на всички взели участие!

А ето и цитата за настоящия брой:

"Човек не всякога е там, където е капата му. А при суматохата изобщо не може да 
се разбере под коя капа какво има."
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Делници и празници 
ИЗ ЖИВОТА НА ТО НА НАСГБ – ГР. ЯМБОЛ 

 На поредното заседание на ТУС на НАСГБ – Ямбол се разгледаха и обсъдиха различни 
гледни точки за настоящите и бъдещи мероприятия, касаещи разнообразяването на дейността и 
живота на членовете ни. 

 И след отбелязване на пролетните и велик-
денски празници, организирахме мероприятие от 
друго естество. Решихме да посетим старческият 
дом в село Болярско, където засадихме дръвчета 
за спомен от нашата организация. По наша молба 
и настояване получихме от “Горско стопанство – 
гр. Ямбол” дръвчета, а община Тунджа ни осигу-
ри транспорта до дома. 

 И ето вече сме на път! С пристигането ни в 
дома бяхме посрещнати с усмивки и топли думи 
от директорката г-жа Джеджева! Сътрудникът на 
организацията Мария Димова поздрави всички 
присъстващи: 

 "По случай пролетните празници решихме с на-
шето присъствие да разнообразим поне мъничко един 
ден от Вашето ежедневие. Прекланяме се пред мъд-
ростта на годините и се възхищаваме пред силният Ви 
дух. Възрастта не се отчита с годините, които трупаме. 
Колкото повече остаряваме, толкова повече помъдрява-
ме и усещаме истинския вкус на живота. Въпреки труд-
ностите на ежедневието, Вие намирате сили да посре-
щате всеки нов ден с усмивка. 

 Пожелаваме Ви дълго време да се задържите в 
тази възраст, защото опитът и житейската мъдрост във 
Вашите очи не могат да бъдат заместени от нито един 
учебник! 

 Изживейте достойно най-златните години от Ва-
шия живот, изпълнен с приятни емоции. Приемете на-
шата почит и уважение към Вас и достойният Ви жи-
вот! Носете в сърцата си неостаряващият и вечно млад 
дух!" 

 Поднесохме цвете на г-жа Джеджева в знак на 
благодарност за грижите и вниманието на специализираният и екип към хората в дома! Цвете 
поднесохме и на социалният работник г-жа Иванова. 

 С домашно приготвени от членове на организацията – погача, баница и сладки почерпихме 
всички. Поздравихме ги и с песни, в които се включиха и хора от дома. Беше весело и забавно! 

 Дойде ред и на засаждането на дръвчетата. С песен на уста и с кръшно хорце край засадени-
те дръвчета завърши хубавият ден. Всички присъстващи бяха усмихнати и доволни от мероприя-
тието! 

 Имаше и снимки за спомен с надежда за повече такива срещи! 

Мария Димова  
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ЮБИЛЕЙНА ПАЛИТРА 

 На 14 май в гр. Казанлък се проведе премиерата на дебютната книга на Донка Гатева 

"Юбилейна палитра". Г-жа Стефка Дянкова много вдъхновено и емоционално представи автор-

ката и нейните стихове. 

 Творбите в тази палитра докосват най-нежните струни на душата, навяват носталгия за 

бащината къща, за първата любов, за безвъзвратно отлетялата младост. 

 Стихотворението "Бащината къща" би могло да бъде съпоставено с нежната лирика на 

Димчо Дебелянов. 

 Държа да отбележа, че в поезията на Донка Гатева присъства белият цвят – цветът на чис-

тите мисли, на чистата душа, цветът на надеждата. Следователно би могло да се направи асоци-

ация и с творчеството на големия български балетрист-екзистенциалист Йордан Йовков. 

 От творбите на Донка Гатева лъха много топлота, човечност и обич към семейството, 

близките и приятелите.  

 В тях се открива и елемента на прошката, олицетворение на нравствената извисеност и 

духовното израстване на авторката. 

 Аудиторията се наслади на прекрасните изпълнения на Мая и Екатерина Димитрови. Доб-

ре подбраните стихове и виртуозните музикални изпълнения превърнаха събитието в истински 

духовен празник, в грандиозен и впечатляващ спектакъл.  

 

 

Радка Гочева 
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ВЪЗПОМЕНАТЕЛНО ТЪРЖЕСТВО ЗА ХРИСТО БОТЕВ 

 

 И тази година ТО на НАСГБ – Варна отбеляза един от най-важните дни за България – исто-

рическия и незабравим ден на Христо Ботев. Днес се навършват 143 г. от неговата гибел.  

 Аз, Ганка Параскевова, и Станчо Добрев бяхме поканени да присъстваме и участваме в об-

щоградското възпоменание на този ден. Новият председател на ТО на НАСГБ – Варна Стоян 

Минчев, организира транспортирането на желаещите членове да присъстват на поклонението 

пред паметника на Ботев. Пристигнаха 20 души, от които 12 бяха членове на варненската органи-

зация на сляпо-глухите, а останалите гости и придружители. Подредихме се пред паметника и се 

започна с възпоменателното тържество.  

 "Уважаеми присъстващи, 

 Днес е 2 юни – бележита и незабравима дата за всички българи. Националният и човешки 

дълг ни събра днес тук, пред паметника на великия българин да се преклоним пред безсмъртният 

му подвиг, да си спомним за родолюбивото му дело, да се преклоним пред светлата му памет и да 

поставим свежи цветя – в знак на уважение и признание към легендарния герой.  

 Има личности, чийто живот остава в световната история. Такъв живот и безсмъртно твор-

чество има борецът за свобода и правда, гениалният поет и революционер Христо Ботев.  

 От ранна детска възраст, закърмен и отгледан с народните песни на майка си, която му е 

вдъхнала силна любов към Родината и страстна омраза към поробителя, Ботев израства и се 

оформя като велик българин – патриот, който не се отдава на спокойната учителска професия, а 

поема страшния, но славен път на борбата за свобода на отечеството.  

 Ботев и четата му проявяват себеотрицание и себеготовност, като отдават най-скъпото от 

себе си – живота си за Родината. Това е ярък пример, как се обича народ и отечество и как се 

умира за него. Споменът за Ботев и четата му, загинали за България, ще остане вечно в сърцата на 

всички признателни българи и ще се предава от поколение на поколение, от век на век!" 

 Групата членове на ТО се поклони пред паметника на безсмъртния герой на България. От 

името на организацията бе поднесен голям букет от свежи цветя. 

 Така завърши един паметен ден, в който се отдаде почит и уважение на легендарния син на 

България – Христо Ботев. 

 

Ганка Параскевова 
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ХЕЛЪН КЕЛЪР – "ДОСТОЙНА СЪМ ЗА ВЪЗХИЩЕНИЕ 
 ЗАРАДИ САМИЯ ФАКТ, ЧЕ СЪМ ОПИТАЛА." 

 “Най-добрите и красиви неща на света не могат да бъдат видени, нито докоснати… те 
се усещат в сърцето.” 

 Хелън Адамс Келър е американски автор, лектор и политически активист. Тя е първата сля-
по-глуха личност, която завършва колеж. Нейното обучение представлява изключително пости-
жение в образованието на хората с подобни увреждания. 

 Хелън Келър е родена на 27 юни 1880 г. в северозападната част на Алабама, Тъскъмбия, 
(САЩ). Баща ѝ е пенсиониран капитан на конфедерацията и редактор на местния вестник, а май-
ка ѝ е образована млада жена от Мемфис. Когато Хелън е едва на 19 месеца, тя е засегната от не-
известна болест (има предположения за скарлатина или менингит), а след настъпили усложнения 
тя остава сляпа и глуха.  

 Хелън е изключително интелигентна и се опитва да разбере средата си чрез докосване, ми-
рис и вкус. Въпреки това, тя започва да осъзнава, че членовете на семейството ѝ комуникират 
един с друг чрез устата си, вместо да използват знаци, както прави тя. Усещайки движещите се 
устни, тя се разгневява, когато открива, че не може да се включи в разговорите. По-късно Келър 
пише в автобиографията си: „Необходимостта от някакви средства за комуникация стана толкова 
неотложна, че тези изблици настъпваха ежедневно, понякога по часове.“. 

 “Животът е последователност от уроци, които трябва да се изживеят, за да бъдат разб-
рани.” 

 Когато е 6-годишна, Александър Греъм Бел изпраща при Хелън 20-годишната учителка Ан 
Съливън от Института на слепите в “Пъркинс”, Бостън. 

 "Хелън, едно необикновено шест годишно момиченце, стоеше в приказната градина на име-
нието и по лицето й пробягваше едва доловима усмивка. 

 „Пази слънцето на лицето си и няма да видиш сянка" – мислеше си тя. 

 Изведнъж до нея се приближи момиче на около двадесет години. 

 Пристъпваше бавно, предпазливо се спираше до всеки камък и внимателно го заобикаляше. 
Това беше Ан Съливън. Съдбата й беше поднесла странен дар. Тя имаше проблеми със зрението 
и беше избрала своето призвание или по-скоро то беше избрало нея – да стане инструктор на нез-
рящи. 

 Ан държеше в ръцете си прекрасна кукла. Носеше я за Хелън. Приближи се плахо и с трепе-
реща ръка погали малкото момиче по главата. Хелън се сепна. Тъй като нито имаше как да чуе, 
нито как да види Ан, присъствието на младата дама я изненада и уплаши в началото. Ан бързо 
подаде куклата в ръцете на детето. Хелън се обърна и сякаш впери очи в инструкторката си, но 
погледът й се рееше отвъд тази реалност. С трепет Хелън започна да обхожда с пръсти куклата. 
Искаше да усети и разгадае всяка гънка, всяка извивка, погали с малките си ръце кадифената рок-
ля на куклата. В този миг едва доловимата й усмивка се превърна в сияние, което озаряваше не 
само собственото й лице, но сякаш огряваше цялата градина наоколо. 

 Хелън остави грижливо куклата в скута си и подаде ръка на Ан. Инструкторката изписа с 
показалец по дланта й буква по буква к-у-к-л-а. Повтори го няколко пъти. Хелън засия още пове-
че. Тези знаци по ръката й носеха смисъл. 

 Хвана Ан за ръката и я поведе към другия край на градината. Там имаше малък фонтан. Хе-
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лън протегна ръка и водата започна да се стича по дланта и. Остави грижливо куклата до себе си 
и протегна ръчичката към Ан. На лицето й се четеше трепетно очакване и любопитство. Ан изпи-
са на ръката и в-о-д-а. За малкото момиче това означаваше толкова много. Този ден се превърна в 
един от най-паметните в живота й."  

 По-късно Хелън определя този ден като нейния "рожден ден на душата".   

 В началото отношенията между Съливан и Келър са белязани от затруднения и проблеми, 
но чрез търпение и твърда последователност, младата учителка най-накрая успява да спечели 
сърцето и доверието на детето, необходима стъпка, преди образованието на Келър да продължи. 

 Съливън започва със специални техники, разработени от първия директор на "Пъркинс", 
Самюел Гридли Хоу. Тя включва и любимите дейности на Хелън и нейната любов към естестве-
ния свят в уроците. Малкото момиче се забавлява истински с тези „игри на пръстите“ – „Не пра-
вех нищо друго, освен да изследвам с ръцете си и да научавам името на всеки обект, който докос-
вах; и колкото повече се занимавах с нещата и научавах имената и употребите им, толкова по-
радостно и уверено се разрастваше чувството ми за родство с останалия свят“ – пише Хелън.  

 Много хора вярват, че любовта на Хелън към езика, нейната чудесна артикулация и елеган-
тност като писател и оратор, са изградени върху тази основа. 

 През май 1888 г. Ан Съливън води Келър в училището за слепи ‘Пъркинс’ в Бостън, където 
започва един нов свят на приятелство, който очарова Хелън: „Присъединих се към малките слепи 
деца в тяхната работа и игра и непрекъснато говорех. С удоволствие открих, че почти всичките 
ми нови приятели могат да пишат с пръсти. О, какво щастие! Да говориш свободно с други деца! 
Да се чувстваш у дома си в големия свят.”.  

 Съливън е забележителен учител, тя остава с Келър от март 1887 г. до собствената си смърт 
през октомври 1936 г. 

 Обучението на Келър с Ан Съливън е пресъздадено като пиеса от Уилям Гибсън, носеща 
името „Чудодейката“, за „нейното посвещение, търпение и любов към едно дете, в капана на 
един свят на тъмнина“. Пиесата печели наградата „Пулицър“ през 1960 г. и впоследствие е пре-
върната в филм (1962), който печели две награди на Академията.  

 “Никога не навеждайте глава. Дръжте я високо. Гледайте света право в очите” 

 През 1904 година, когато Хелън е на 24 години, тя успешно завършва колежа „Радклиф” и 
се превръща в първият сляпо-глух човек в историята, който получава бакалавърска степен в из-
куствата. Години по-късно редица университети по света присъждат на Хелън Келър почетното 
звание „Доктор хонорис кауза“. 

 "Университетът в Оксфорд се изпълнил със студенти и бивши възпитаници, дошли за цере-
монията, на която Хелън Келър била провъзгласена за „Доктор хонорис кауза“. Ректорът на уни-
верситета представил госпожа Келър, която седяла на почетното място на подиума и следяла реч-
та, която преводачът й препредавал посредством леки кодирани удари върху дланта.  

 – За университета и за мен е чест да посрещнем тази вечер една от личностите, към които 
изпитвам най-голямо възхищение. Жената, която се е родила с много по-малко възможности, от-
колкото всеки от нас, е стигнала там, където никой от нас дори не е мечтал. Дами и господа, 
представям ви доктора по философия Хелън Келър. 

 Хелън пристъпила напред по подиума и след като приела прегръдката на ректора, помолила 
преводача да я остави сама пред микрофона. 

 С говорните затруднения, присъщи на хората с вродена глухота, Хелън заговорила: 
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 – За някои неща съм съгласна с господин ректора, но за други не съм. Ще трябва да ме изви-
ни, това е част от професионалната деформация на философите. – При тези думи публиката из-
бухнала в смях и аплодисменти. – Съгласна съм например, че съм жена, достойна за възхище-
ние... – Думите й били отново посрещнати със смях и аплодисменти - ... но категорично оспорвам 
причината за него. Не съм достойна за възхищение заради това, което съм постигнала въпреки 
вродения ми недъг. Достойна съм за възхищение заради самия факт, че съм опитала.". 

 След като развива умения, непостигани до този момент от хора с подобни увреждания, Хе-
лън Келър започва да пише за слепотата (тема, която тогава е табу в женските списания, поради 
връзката на много случаи с венерически болести). Едуард У. Бок приема статиите ѝ за женското 
издание и други големи списания - The Century, McClure's и The Atlantic Monthly. През живота си 
Хелън написва и 12 книги, сред които: „Историята на моя живот" (1903), "Оптимизъм" (1903), 
"Светът, в който живея" (1908), "Моята религия" (1927), „Отворената врата“ (1957). През 1913 г. 
тя започва да преподава (с помощта на преводач), главно от името на Американската фондация за 
слепи, за която по-късно създава фонд за дарение от 2 милиона долара, обикаля и света няколко 
пъти, изнасяйки своите лекции. Съучредител е на Американския съюз за граждански свободи с 
американския активист за граждански права Роджър Неш Балдуин през 1920 г. 

 “Литературата е моята Утопия.” 

 „Историята на моя живот“ (1903) е най-забележителната книга на Хелън Келър – историята 
на нейния триумф над глухотата и слепотата, която се превръща в символ на надежда за хората 
по целия свят. Романът е издаден, когато Келър е само на двадесет и две години – книгата изобра-
зява „дивото дете, което е заключено в тъмния и мълчалив затвор на собственото си тяло.“. С изк-
лючителна непосредственост авторката разкрива своите разочарования и гняв и отвежда читателя 
на незабравимо пътуване в своето образование и пробиви в света на комуникацията. Книгата ос-
тава поразително свежа и жизнена повече от век след първото си публикуване, тя е един 
„безкраен завет за непоколебимата воля.“. 

 “Никога песимист не е разкривал тайните на звездите, не е пътувал до неоткрити зе-
ми, нито е откривал ново пространство пред човешкия дух.” 

 Интересен факт е, че Келър посещава префектура Акита в Япония през юли 1937 г. Там тя 
научава невероятната история за кучето Хачико и споменава пред местен жител, че много иска да 
си има куче от същата порода. Само месец по-късно Хелън се сдобива с новия си приятел, който 
носи името Камикадзе. Когато кучето ѝ умира от заболяване, ѝ подаряват неговия брат, на име 
Кенсан - това е официален подарък от японското правителство, който тя получава през юли 1938 
г. 

 “Независимо колко глупав и посредствен, или колко мъдър е един човек, той чувства, 
че щастието е негово неоспоримо право.” 

 Хелън Келър умира в съня си на 1 юни 1968 г. Тялото ѝ е положено до това на нейната 
спътница Ан Съливън. През целия си живот Келър посвещава енергията си на хуманитарни зани-
мания, като се застъпва за икономическата справедливост, правата на жените и на хората с ув-
реждания. Тя утвърждава правото си „да се чувства като у дома си в големия свят” и чрез красно-
речието и неуморимия си активизъм се бори за същото право от името на всички хора. 

 “Самосъжалението е нашият най-голям враг и ако се поддадем на него, никога няма 
да можем да направим нищо добро за света.” 

 

Източник: www.hera.bg; www.webstage.bg 
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Щрихи от родината 
 

„Я Ю ЯЯ“ ИЛИ КАК ДА ПРЕЖИВЕЕШ 

 ПРИКЛЮЧЕНИЕ В КРАИЩЕТО 

 Краището – така се нарича 

най-западният край на България. За 

разлика от други, излъскани и бла-

гоустроени за туризма зони у нас, 

това пустеещо кътче на българския 

Запад тъне в забвение и разруха. Но 

пък гледките нямат равни на себе 

си – планински върхове, накачуле-

ни със снежни шапки, които марки-

рат границата със съседна Сърбия, 

малки, останали с по няколко жите-

ли селца, които се кипрят сред кра-

сиви долини. А в центъра на тази пасторална картина, излязла сякаш от четката на ренесансов ху-

дожник, се намира град Трън. 

 Трънчани са известни най-вече с уникалния си, напълно неразбираем диалект, превърнал се 

в нещо като местната туристическа закачка. Попиташ ли ги какво е най-специфичното за тях, от-

говорът най-често е „Ами нашият говор, разбира се“ и веднага започват да редят разни техни си 

приказки. Така научаваме, че „Синочка едомо качемак с жмърци“ на книжовен български означа-

вало „Снощи ядохме качамак с пръжки”. А най-краткото българско изречение било „Я ю яя“, кое-

то от трънски се превеждало като „Аз яздя кобилката“. Но на въпроса дали има конна база наоко-

ло, следва отговорът „Е нема“. 

 Друга местна забележителност, която разпалва гордостта на трънчани, както и кулинарната 

фантазия на случайно попадналия тук турист е българското кисело мляко, чиято официална роди-

на е село Студен Извор. Именно тук се намира превърнатата в музей родна къща на д-р Стамен 

Григоров – откривателя на световно известната лактобацилус булгарикус. Нашенската бактерия е 

отговорна за заквасването на млякото ни, прославило България навред по света. 

 На здравословния продукт е посветен и традиционният празник на киселото мляко, който се 

провежда през лятото, а участниците демонстрират как се… рисува с кисело мляко, каквото и да 

означава това! 

 Сред забележителностите е и музеят на характерната само за този край бусинска керамика. 

Посетителите могат да разгледат уникалната колекция от грънци и да научат, че в миналото мест-

ните били майстори на глината и във всяка къща се е въртяло грънчарско колело.  
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 А какво да се каже за дивата 

природа, благословила този крайгра-

ничен кът със спиращи дъха пейза-

жи? Можете да изкачите връх Руй на 

1705 м. и пред Вас като на длан, ще се 

ширне цялото Знеполе. Самият връх е 

границата със Сърбия и всяка година, 

на 13 юни, местните правят изкачване 

от двете й страни, в което се включват 

над 1500 българи и сърби. 

 Друго приятно, но малко позна-

то място, е Врабчанския водопад в с. 

Врабча, висок около 4 м. В подножието 

му, сред скалите, хората са изградили места за отдих, така че можете да си направите пикник и да 

си починете край реката. 

 И разбира се, трябва да посетите Зелениградските скали, осеяни с останки от древни свети-

лища. Там през м. февруари се провежда празникът „Ората копата“ – в превод „Да прогоним зли-

те сили“. Тогава се правят големи огньове, а вечер на тези скали се палят гуми и се пускат да се 

търкалят надолу по склона с идеята да прогонят всичко зло, що витае наоколо. 

 Краището и най-вече околностите на Трън изобилстват с малки параклиси, изоставени цър-

кви и стари манастири, които таят неподозирани съкровища. Като например манастирът 

„Архангел Михаил“, основан по време на Второто българско царство. Оцелелите до наши дни 

стенописи са от ХІV-ХVІ век. Обителта е частично реставрирана, до нея се стига по добре марки-

рана екопътека. Но най-известното свещено място в района е скалният параклис „Св. Петка“. 

Предполага се, че именно тук, през Х век християнската мъченица намерила подслон, докато бя-

гала от преследвачите си. Местните вярват, че в издълбания в скалата параклис стават чудеса. 

Достатъчно е да запалиш свещичка и да се помолиш на светицата, считана за покровителка на 

трънчани. След което можеш да продължиш нагоре, по стръмните крайгранични била, за да опоз-

наеш скритите богатства на тази все още недокосната от туристическото любопитство земя. За 

мнозина подобни експедиции се превръщат в приключение, което си струва да изживееш. Но за 

целта ще трябва да разпалиш въображението и да поизостриш сетивата си…  

 Краището те очаква! 

Венета Николова 

www.pateshestvia.net 

Връх “Руй” 



9 

Хоризонти 
ПОДЗЕМНИЯТ ГРАД КУБЪР ПЕДИ –  

СКРИТОТО ЧУДО НА АВСТРАЛИЯ 

 В Австралия има много скрити чудеса и едно от тях е Кубър Педи. На пръв поглед градът 
не изглежда особено привлекателен. Няма вода или зеленина, само прах, жега, прах, мухи и пак 
прах. Но историята за него не 
приключва дотук. Всъщност в 
австралийското градче живе-
ят около 3500 души, като 80 
процента от тях са под земята. 
Изглежда, че подземните гра-
дове не са били характерни 
само за миналото! 

 Историята на града мо-
же да бъде проследена до да-
лечната 1915 година, когато 
тук били открити големи за-
лежи на опал. Не след дълго 
започва и добивът на скъпоценния камък. Първоначално миньорите построили домовете си над 
земята. Но те така и не се приспособили към голямата температурна разлика (от 51 градуса по 
Целзий през деня до под нулата вечерта). Поради тази причина те изкопали подземия, в които за-
живели и така се поставило началото на Кубър Педи. Според уебсайта на града, той бил изкопан 
по традиционния начин – с кирки и лопати! 

 Миньорският град е известен още и като “световната столица на опала”. Разбира се, добив-
ни мини има и в други съседни градо-
ве, но в този подземен град са открити 
най-големите залежи не само в Авст-
ралия, но и в целия свят. Според док-
лад публикуван през 2016 година око-
ло 70 процента от световното предла-
гане на опал се дължи на него. 

 В превод от аборигенски език 
името на града означава “бял човек в 
дупка”. Градът се намира в Южна Ав-
стралия, на около 850 километра севе-
розападно от град Аделаида. В него 

има църкви, музеи, художествени галерии, бар и дори хотели за тези, които искат да усетят какво 
е да живееш под земята. В града могат да се похвалят и с голф игрище, но то е над земята. 

 Жителите на Кубър Педи не са лишени от нищо и използват всички удобства характерни за 
надземните домове. Тук може да срещнете представители на 45 различни националности, което 
от своя страна го превръща в една от най-разнообразните етнически общности на континента.  

Източник: www.az-znam.com 
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ПОСЛЕДНАТА ЦАРИЦА НА ВОЛЖКА БЪЛГАРИЯ 

 Волжка България е създадена 20 г. преди Дунавска от сина на Кубрат – Котраг, брат на Ас-
парух. През Х в. тамошните българи приемат исляма от арабите, но не възприемат тяхната култу-
ра и бит. Държавата се развива успешно и се разширява териториално. Нейната столица е Казан. 
Централната му част е заградена от крепостна стена, а около нея има сателитни селища. През ХV 
в. градът бележи голям разцвет – изграден е кремълски комплекс, който включва двореца на царя 
(така се титулува владетелят, а не кан), къщи на висшите сановници, храм и богата библиотека. 

 През 1539 г. на престола се възкачва цар Хюнгай. Съпругата му носи името Сююмбике, ко-
ето в превод означава „богиня на красотата“, но има и други предположения – че е аналогично на 
Любов или Люба, защото на местен език „сюю“ е „любов“. 

 През 1551 г. Хюнгай умира и царицата остава вдовица. За нейната ръка се домогват турски 
султани и арабски халифи, но тя е дала обет за вярност към съпруга си, който спазва дори и след 
неговата кончина. Тя поема управлението на страната и се отдава в служба на народа си. 

 Още през 1548 г. в Казан идват двама български свещеници – Матей и Лукан от Киевско-
Печорската лавра, с мисионерската задача да се опитат да покръстят тамошните българи в пра-
вославна вяра. Царица Сююмбике ги приема от любопитство. Тя е високообразована, изчела е 
византийски и арабски книги, в които се описва християнството. Знае, че нейните сънародници 
от Дунавска България, която вече не съществува като държава, изповядват тази религия. В пос-
ледвалите дълги разговори с Матей и Лукан тя разбира, че православието е по-прогресивно от 
мюсюлманството, но вече векове нейният народ изповядва исляма, а и тя е възпитана в тази рели-
гия. 

 Въпреки това започва да проявява все по-засилен интерес към православието. Матей и Лу-
кан я научават да чете черковно-славянски и й дават книги на този език. Особено я впечатляват 
писанията за св. Богородица, затова още докато съпругът й е жив, с негово  съгласие построява 
параклис в нейна чест. Матей е и иконописец и изрисува образа на Божията майка върху дъбова 
дъска, а Сююмбике нарежда да позлатят ореола й. 

 Волжка България граничи на изток с Киевска Рус, която вече е със столица Москва. Там от 
1533 г. властва княз Иван, който иска да разшири владенията си. През юни 1552 г. той нахлува с 
войската си във Волжка България, превзема селища и опустошава страната. В края на август сти-
га до Казан и го обсажда. 

 Българите са свикнали на мирен живот и имат малобройна, не повече от 5-6-хилядна войс-
ка, а княз Иван настъпва с 60 хиляди войници. Само след едномесечна обсада русите превземат 
Казан и го подлагат на разграбване и унищожение. Кремълският комплекс е разрушен, библиоте-
ката е опожарена, а от града са изнесени 16 кораба със злато, скъпоценности, килими, гоблени. 
Взета е златната корона, на която има 16 диаманта, изработеният от седеф трон с позлата, скип-
търа с пет огромни рубина. 

 Княз Иван сяда на трона, поставя короната на главата си, взима скиптъра в лявата си ръка, с 
дясната се прекръства и се обявява за цар Всерусийски и Български. Един от неговите приближе-
ни го съветва да приеме и името Грозни (което на руски означава Страшни), както се е именувал 
славният български хан Крум, и той приема. 

 Царица Сююмбике става негова пленница. Той е очарован от неземната й красота и я поже-
лава за жена. И тя се съгласява, при условие че ще изгради висока 30 м кула на мястото, където е 
погребан съпругът й. Но това могат да направят само българските строители. Вече цар, Иван 
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Грозни събира най-опитните от тях, обещава им по половин килограм злато и по 5 кг сребро, ако 
я вдигнат за 2 месеца. 

 Тя е готова само за месец и половина и цар Иван Грозни води Сююмбике в нея. Но когато 
се качват заедно на върха й, царицата се хвърля оттам. Така остава вярна на обета си към своя 
съпруг и народ – мъртва, но не робиня. Силно разгневен, Иван Грозни заповядва да опожарят ку-
лата, но когато я запалват, се спуска дъждовен облак и погасява огъня. Бляскат светкавици и една 
от тях за малко да порази самия цар. Той приема това като Божие знамение и напуска Казан, но 
нарежда на мястото на параклиса, построен по заръка на Сююмбике, която той е наричал Люба, 
да се изгради голям храм и тя да бъде погребана в неговото подземие. 

 През 1561 г. едно българско момче открива в руините на все още невъзстановения град ико-
ната на св. Богородица, изографисана от свещеника Матей. Въпреки че е мюсюлманин, я отнася в 
християнския храм. Архиереят я почиства и забелязва на гърба й изписана годината 1541. Когато 
я поставят в олтара, ореолът й заблестява с ослепителна светлина. 

 Момчето, което я е донесло, е глухонямо, но оттогава започва да чува и да говори. Иконата 
е обявена за чудотворна и по нареждане на всерусийския патриарх е пренесена в Москва. През 
ХVІІ в., когато поляците нахлуват в пределите на Русия, на Архангеловден я изнасят пред руски-
те воини, защитаващи Москва, и нашествениците са отблъснати. 

 Иконата е поставена в храм „Василий Блажени“ в руската столица. През 1941 г. Хитлер на-
пада Съветския съюз и стига на 20 км от Москва. Сталин, който въпреки че е учил в семинария, 
се смята за атеист. Но през декември 1941 г. той нарежда иконата на Казанската Света Богороди-
ца да бъде натоварена на брониран влак и придвижена до фронта. Свещеници, под охраната на 
спецчасти, я носят в окопите и всеки офицер и войник се докосва до нея. Три дни след това съвет-
ските войски предприемат контраофанзива и отблъскват немците на 100-120 км от Москва. 

 След победата Сталин забравя случая. Разореният от войната Съветски съюз се нуждае от 
средства за възстановяване. По нареждане на Сталин иконата е продадена на Ватикана за 50 млн. 
долара. Тя е поставена в Сигстинската капела, но не й се обръща особено внимание. 

 Когато става папа, Йоан Павел ІІ – първият славянин на този пост, я вижда и я взима в свои-
те покои. Според спомени на личния му секретар, когато е ранен при атентата през 1981 г., свети-
ят отец нарежда всеки ден да го пренасят до иконата и с часове се моли за своето изцеляване. Ко-
гато се възстановява, казва, че на нея дължи оздравяването си. След кончината му, през 2004 г. 
руският олигарх Свечовски сключва сделка с Ватикана иконата да бъде върната в Русия срещу 
200 хил. долара. Тя бива поставена в Архангелския манастир край Печорск. Но казанският магнат 
Анатолий, който е с български произход, плаща 300 хил. долара, за да я откупи. 

 Така през 2005 г. иконата се връща там, където е създадена, и е поставена в храма „Св. Бого-
родица“ в Казан, в близост до кулата на Сююмбике, от която се е хвърлила последната царица на 
Волжка България. Сега тази територия се нарича Татарстан, но голяма част от хората, които жи-
веят там, все още имат самосъзнанието, че са българи. 

 А ето и един любопитен факт. През 2011 г. Всерусийският патриарх Кирил връчва иконата с 
думите: „Нека над нашия неспокоен и раздиран от противоречия свят, в който има толкова много 
скърби и човешка мъка, се простира Покровът на Пречистата Царица небесна...“ на екипажа на 
космическия кораб „Юрий Гагарин“, който я отнася на Международната космическа станция! 

Статията е публикувана по предложение на Ангелина Кръстева. 

Източник: www.desant.net 
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ЕНЬОВДЕН – ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ 

На 24 юни отбелязваме народния празник Еньовден, а Българската православна църква 
почита Рождението на Свети Йоан Кръстител, наричан още Предтеча Господен заради това, че 
предрича появата на Спасителя. 
Той проправя път за неговото дело, 
а по-късно сам го покръства във 
водите на река Йордан. Именно с 
кратките форми на Йоан /Иван/ – 
Еньо или Яне, идва и името на на-
родния празник, който всъщност е 
стар езически празник в чест на 
лятното слънцестоене, затова и 
много от поверията и обичаите са 
свързани с пътя на небесното све-
тило и култа към него. В различни-
те части на България той се нарича 
още Среди лето, Яневден, Летен 
Ивановден, Иван Бильобер. Това 
разнообразие от имена /още – Яновден, Иванден, Ивъндън, Драгийка/ се дължи на преплитането с 
християнската традиция, т.е. смесването на обредите и традициите на двата празника. 

Традиции, обичаи и ритуали 

В народните схващания Еньовден бележи средата на лятото и носи белезите на един раз-
вит в миналото слънчев култ. Той е любим летен празник и на млади и на стари, който разделя 
годината на две, явява се като граничен период в годишния календарен цикъл. Вярва се, че след 
него започва далечното начало на зимата – казва се „Еньо си наметнал кожуха да върви за сняг“, 
т.е., че е време да се помисли за дългите студени месеци. В този най-дълъг празник в народния 
календар според народната вяра слънцето разгръща цялата си мощ и след това започва бавно „да 
умира“, а дните да намаляват. Затова повечето ритуали се извършват още преди изгрев – напри-
мер в миналото младежите палели огньове и ги прескачали, за да са силни и жизнени. Според по-
верието, в този ден на апогей небесното светило става по-рано от всякога и при изгрева си 
„трепти“ и „играе“, затова рано сутринта моми и ергени излизат на поляни  и високи места над 
селото, за да посрещат изгрева, който ще ги дари със здраве и жизненост. Вярва се, че преди да 
„тръгне към зима“ слънцето се окъпва във водите и ги прави лековити. После се отърсва и росата, 
която пада, има особена магическа сила. Затова всеки трябва да се измие преди изгрев в течаща 
вода или да се отъркаля в росата за здраве. Това измиване има смисъл на пречистване, защото се 
вярва в лечебната сила на речната вода, в която слънцето се е „окъпало“. Къпането на Еньовден е 
всеобщо, то е едно от обредните къпания през годината – един важен християнски елемент, свър-
зан с ритуала на кръщаването във водите на р. Йордан, както и едно сложно преплитане на обре-
дите за здраве в този ден с древния култ към водата и слънцето. 

Главна роля в празнуването този ден освен водата играят и лековитите билки. В тази връз-
ка, в народния календар Еньовден е най-вече празник на билките. Той е известен с това, че в нощ-
та срещу него се извършва най-масовото бране на билки, защото тогава те придобиват голяма ле-
чебна сила, която изчезва с изгрева на слънцето. 
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Традиции 
Сред народа е разпространено поверието, че има 77 и половина различни болести по чове-

ка и за 77 от тях има лек. За половината също има цяр и той е половин билка, която обаче само 
определени билкари могат да открият в нощта срещу празника, тя се бере със затворени очи, нас-
лука. Вярва се, че само в тази нощ „звездите слизат“ и даряват билките и тревите с могъща целеб-
на и магическа сила. Затова рано сутрин – още преди изгрев слънце, моми и жени, врачки, баяч-
ки, млади и стари берат билки, като еньовче, маточина, иглика и други, които използват за лек и 
магии през цялата година. Докато билките, които се берат на Гергьовден се използват за лекуване 
на добитъка, билките, набрани на Еньовден се използват за лекуване на хората. С тях според на-
родните вярвания се лекуват бездетни жени, прогонват се зли духове, правят се магии за любов и 
омраза. 

От набраните билки, между които на първо място е еньовчето /цветето на здравето и дъл-
голетието/, жените правят еньовски китки и венци, вързани с червен конец. В някои региони бро-
ят на китките е толкова, колкото са членовете на семейството, наричат ги поименно и ги оставят 
през нощта навън. Сутринта по китката гадаят за здравето на този, на когото е наречена. После тя 
се закачва някъде в дома и се използва през цялата година за лечение на болните. От останалите 
събрани билки и цветя се прави голям Еньовски венец, през който минават всички, за да бъдат 
здрави през цялата година. 

За здраве и предпазване, в миналото се извършва и миене с водата, в която са натопени 
еньовските билки през нощта. Според народната вяра това е една необходимост от пречистване, 
защото тъкмо срещу Еньовден тъмните сили си дават среща, от потайна доба до изгрев слънце, 
когато е най-благоприятното време за извършване на различни магии и заклинания. Тогава се 
явяват т.н. житомамници, бродници. С тях е свързан още един характерен за този ден обичай – 
„грабенето“ /крадене/, „маменето“ /примамване/ на плода от нивите и добитъка, макар че ритуа-
лът се прави и на Гергьовден. В някои райони на Западна България се вярва, че магическата сила 
на еньовската роса се използва от магьосниците бродници (житомамници). През нощта срещу 
Еньовден, голи и възседнали кросно, те бродят по чуждите ниви и произнасяйки заклинания, оби-
рат с престилка росата, за да я изцедят в своите ниви или в нивите на този, който е поръчал кра-
денето. Така те обират плодородието на чуждите ниви и го прехвърлят в своите. Обраната нива 
залинява, а другата – избуява. За предпазване от такова „открадване“, срещу празника стопанинът 
сам жъне своята нива в средата или в четирите ъгъла, за да я намери житомамницата вече 
„обрана“. Понякога в нощта срещу Еньовден стопаните отиват на нивите си, за да ги пазят от из-
мамници. Ако бъде хваната, бродницата се прекарва гола през селото и бива подлагана на всеоб-
що обругаване. 

Еньовден се приема за много благодатен за правене на предсказания и гадания за бъдещо 
плодородие, за здраве, женитба и любов, подобно на Нова Година, Гергьовден и други празници. 
Прави се обичаят „напяване на китки или пръстени“, /аналогично – ладуване/. В Югоизточна и 
Североизточна България гаданията се разгръщат най-напред в обичая „Еньова буля“ или „Еня“, 
свързан отново с магическата сила на водата. В него участват момите, а се гадае за всички – мо-
минските китки за женитба, а на останалите – за здраве и плодородие. Булята е малко момиченце 
– изтърсак /последно на майка/, на 4-5 години. Четири моми отиват в къщата на детето и го обли-
чат в невестинска премяна, на главата с невестинско червено було. През цялото време, докато 
трае обличането, детето не стъпва на земята, а стои в скута на някоя от четирите девойки. Една от 
момите взема приготвената Еньова буля на раменете си и заобиколена от останалите излиза на-
вън. Всички обикалят три пъти къщата, пеейки песни със сватбарски сюжет, след което шествие-
то тръгва из селото, спира пред кладенци и чешми /обикаля ги три пъти, пеейки песни за плодо-
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родие и любов/, а после излиза на полето по ниви и градини. Накрая шествието на момите се зав-
ръща в дома на Еньовата буля, където идва ред на ладуването – един интересен обичай-гадание 
за женитба, наричан напяване на китките и пръстените на момите. Още предишния ден всички 
девойки в предбрачна възраст, наливат от вечерта в котел „мълчана вода“ /налята мълчешком, 
при пълна тишина, за да не се погуби от човешки глас магическата ѝ сила/, в който хвърлят свои-
те китки. На всяка китка има пръстенчета, които са наречени на ергените. Котелът пренощува на 
открито под трендафил, а на другия ден малката прорицателка, Еньовата буля, с лице, обърнато 
на юг, вади китките със завързани очи и ги нарича, а момите напяват за женитба и имотност. 

В други райони се прави напяване на паламарки, които заместват китките и пръстените. 

На 24 юни имен ден празнуват Еньо, Яни, Яна, Иван, Ивана, Йоан, Йоана, Даян, Даяна и 
техните производни, както и Биляна и всички с имена на билки. Смята се, че в името на този 
празник са се слели две имена – Еньо и Йоан, както и две култури – прабългарската и християнс-
ката. „Ени“ е прабългарска дума със значение „нов ден“. В миналото Нова година е започвала 
след най-дългия ден в годината. 

На Еньовден празнуват своя професионален празник фармацевтите, билкарите, лечители-
те. 

Поверия и забрани 

 • Поверията разказват как в утрото на 24 юни слънцето „трепти“, и който успее да види това 
явление, цяла година ще се радва на крепко здраве. По изгрев всеки трябва да се обърне с лице 
към слънцето и да погледне през рамо своята сянка – ако тя е цяла – ще е здрав, ако е половина – 
ще боледува. 

 • Също така се вярва, че еньовските билки притежават силата да лекуват бездетни жени и 
прогонват злите духове. 

 • Вярва се, че на сутринта на празника, щом изгрее слънцето, която мома първа го види – 
ще има пари и от здраве няма да се отърве. 

 • Грижата за съхраняване на реколтата и страхът от природните сили са породили още един 
ритуал – забраната да се жъне на Еньовден. Поверието гласи, че този ден е т.нар. „хаталия“, 
„аталия“ /лош ден/ и се вярва, че „Свети Еньо“ ще порази с гръм нивата на онзи, който не го е 
уважил на празника му, а е отишъл да работи. 

 • Съществува и поверие, че в нощта срещу Еньовден там, където има заровено имане, от 
земята излиза син пламък, който свети силно. Който го види, трябва да метне дрехата си отгоре 
или да провре нещо под пламъка. Счита се, че тогава парите излизат и е безопасно да се вземат. 

 • През нощта срещу празника не бива да се пие вода, нито да се налива, а в самия ден не се 
пере, за да не се поболее член на семейството.  

 

Източник: www.devnya.bg 
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Кулинарни рецепти 
ЛАПАД С ОРИЗ НА ФУРНА 

(Предложение на Сашка Тодорова от Търговище) 

 

 Продукти: 

 1 връзка зелен лук, 2 връзки лапад, 1 ч.ч. ориз, сол, джоджен, 1 с.л. червен пипер 

 Начин на приготвяне: 

 Задушават се лукът и лападът, нарязани на дребно. Слагат се оризът, червеният пипер и 
джодженът при лука и след минута-две се сипва всичко в тавичка. Заливат се с 4 чаши топла во-
да. Пече се до готовност на ориза. Сервира се с кисело мляко. 

* * * 

САЛАТА 

(предложение на Янка Георгиева от Шумен) 

 Продукти: 

 3-4 червени цвекла, 1 зелена ябълка, 1 шепа орехи, 1 зелен лист от зелена салата "Айсберг" 
или обикновена салата.  

 За дресинга: 

 1 л. мед, сокът на половин грейпфрут, зехтин, сол и 1 с.л. горчица 

 Начин на приготвяне: 

 Сваряваме цвеклото, предварително обелено, и го нарязваме на кубчета. Нарязваме и зеле-
ната ябълка на дребни кубчета, също предварително обелена. Орехите натрошаваме на дребно и 
смесваме всичко в купа. Смесваме и продуктите за дресинга, като ги разбъркваме много добре. В 
по-дълбока чиния слагаме един зелен лист за канапе и сипваме отгоре салатата.  

 

* * * 

 

ТАТАРСКИ КЮФТЕТА 

(предложение на Ивелин Тодоров от Шумен) 

 Продукти: 

 600 г кайма – смес, 1 глава лук, 1 яйце, люта чушка, 150 г кашкавал, черен пипер 

 Начин на приготвяне: 

 Лукът нарязан на дребно, каймата, яйцето, лютата чушка, запечена и нарязана на дребно, 
кашкавалът, настърган на едро ренде и червеният пипер се смесват много добре. С мокри ръце се 
оформят едри кюфтета. Слагат се в тава върху хартия и се пекат. Сервират се с гарнитура по же-
лание. 
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МУСАКА С ЛОЗОВИ ЛИСТА 

(Предложение на Янко Стайков от Шумен) 

 Продукти: 

 2 глави стар лук, 1 връзка зелен лук, лозови листа, 1 ч.ч. ориз, 1 ч.ч. булгур, сол на вкус, 1 
с.л. червен пипер, 1 к.ч. натрошено сирене, много джоджен и копър, 3-4 яйца 

 За заливката: 

 3 яйца, 1 кофичка кисело мляко 

 Начин на приготвяне: 

 Лозовите листа предварително се попарват и се нарязват на дребно. Задушават се заедно със 
стария и зеления лук, също нарязани на дребно. Сипват се оризът и булгурът и продължава заду-
шаването. Счупваме 3-4 яйца в сместа и разбъркваме добре, като прибавяме сол (на вкус) и чер-
вен пипер. Добавяме и натрошеното сирене. Нарязваме много джоджен и копър. Сипваме в тава и 
наливаме вода в съотношение 1:3. Слагаме да се пече. Преди готовност се прави заливка с 1 ко-
фичка кисело мляко и яйца. Мусаката се сервира нарязана на парчета, гарнирана с кисело мляко. 

 

* * * 

 

ПЪЛНЕНИ ПЕЧУРКИ 

(Предложение на Калинка Ковачева от Добрич) 

 Продукти: 

 600 г. големи печурки, 150 г бекон, 100 г домати, сирене (по желание), 3 с.л. зехтин, сол и 
черен пипер на вкус 

 

 Начин на приготвяне: 

 Печурките се почистват. Пънчетата се нарязват на ситно, а шапките (след като се надупчат 
и овкусят със сол и черен пипер на вкус) се подреждат с отвора нагоре в подходяща тава, намаза-
на с 1 с.л. зехтин. 

 Беконът се реже на малки кубчета и заедно с наситнените пънчета и доматите се слага в заг-
рят тиган с останалия зехтин. Задушава се няколко минути и се дърпа от огъня. С приготвената 
смес се пълнят гъбките. Поръсват се със настъргано сирене (по желание) и се пекат около 20 мин. 
в загрята на 200 градуса фурна. Поднасят се с препечени филийки. 
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Здраве 
ПОЛЕЗНИТЕ ХРАНИ ЗА НАШИТЕ ОЧИ 

 

Всички знаем, че здравословното хранене е първата стъпка към доброто здраве. Очите съ-

що имат нужда от специални грижи. Естественият път, по който можем да си набавим необходи-

мите вещества, е чрез съобразеното ежедневно меню. Представяме Ви едни от най-важните хра-

ни, които защитават очите и ги поддържат в добро здраве. 

 

Храни богати на омега 3 киселини 

Омега 3 мастните киселини не могат да бъдат синтезирани от човешкото тяло, но 

имат  огромно значение за нормалното протичане на метаболизма. Рибата е най-богатият източ-

ник на омега 3 и омега 6 киселини (сьомга или друга мазна риба). 

Изследвания показват, че рибеното масло има благоприятен ефект върху т. нар. „сухо око, 

катаракта (перде на окото) и дегенерация на макулата (нарушено зрение). 

Омега-3 киселини ще откриете в орехите, лененото семе, спанака, зехтина, скаридите и др. 

Киселината подпомага потока на вътреочната течност и подобрява здравето на ретината. 

Тези, които не обичат риба, могат да си набавят рибено масло под формата на капсули или 

в течна форма. Включвайте риба в менюто си поне два пъти седмично, за да намалите риска от 

нарушения на зрението. 

 

Бета-каротин 

Морковът е един от най-известните зеленчуци по отношение на грижата за очите. Богат е 

на бета-каротин и витамини от група B, както и минерали като: калций, фосфор, магнезии, нат-

рий и калий. Бета-каротинът, който се трансформира във витамин А, подобрява зрението и обост-

ря зрителната острота. Витаминът предпазва очната ретина и възпрепятства нощната слепота. 

Можете да си го набавите от храни като: масло, черен дроб, бяла риба, млечни продукти, по-

тъмно оцветените плодове и зеленчуци (домати, грах, кайсии, пъпеш, праскови, сладки картофи и 

др.). 

 

Лутеин и зеаксантин 

Лутеинът и зеаксантинът са най-често приеманите каротеноиди. Лутеинът има ролята на 

пигмент за поглъщане на светлината и защита срещу вредните слънчеви лъчи. Заедно с зеаксан-
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тина са известни като пигменти на макулата. 

Приемът на двата елемента благоприятства за защитата на централната зона на ретината от 

ултравиолетовите лъчи. Свойствата на лутеина като силен актиоксидант помагат за забавянето 

растежа на катаракта и предпазват от нарушения на зрението (дегенерация). 

Храните, които съдържат лутеин и зеаксантин са: царевица, авокадо, боровинки, зелен фа-

сул, тиквички, спанак, зеле, карфиол, моркови, маруля, ряпа, градински грах, брюкселско зеле, 

броколи, яйца. За да съхраните максимално съдържанието на лутеин и зеаксантин, избягвайте 

продължителната термична обработка на храните. 

 

Витамин Е 

Силен антиоксидант, който укрепва мембраните на клетките в цялото тяло. Можете да си 

набавите витамин Е от слънчогледово олио, сурови ядки (бадеми, лешници, слънчогледови сем-

ки), пшеничен зародиш, спанак, зеле, сладки картофи, домати, манго, тиква, маслини и броколи. 

 

Витамин D 

Проучвания доказват, че витамин D оказва благоприятен ефект в борбата със стареенето 

на окото и действа като мощен антиоксидант. Ще го откриете в храни като: гъби, яйца, риба, сое-

во мляко, бадемови и кедрови ядки, сушени кайсии и слънчоглед. Консумирането на храни, бога-

ти на витамин D действа ползотворно на хората, предразположени към очни заболявания. 

 

Витамин C 

Витамин C се съдържа в плодове като портокали, лимони, грейпфрути, мандарини, шипки, 

киви, годжи бери и ягоди, както и зеленчуци: броколи, чушки, зеле, тиквички, копър и магданоз. 

Оказва благоприятен ефект върху забавянето на развитието на катаракта и осигурява необходи-

мите витамини на очите срещу дегенерация на макулата. 

В допълнение към балансирания хранителен режим, не забравяйте за посещенията при оф-

талмолога. Носете винаги подходящи очила, за да се радвате на добро зрение по-дълго. 

 

 

Източник: https://joyoptics.bg 
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Усмивки 

СТИХОТВОРЕН ХОРОСКОП – БЛИЗНАЦИ 

 

Дайте книги за Близнака славен! 

Вечно той в науки е "удавен"... 

Любопитен – всичко да узнае 

– в тази слабост граници не знае! 

Той е комбинаторът опасен, 

всеки ход пределно му е ясен. 

Знайте, той е кавалер отличен, 

много умен, ловък и практичен. 

С него никой няма да скучае 

и неща различни ще узнае. 

Всички са големи дипломати, 

те блестят в диспути и в... преврати! 

Много "тънко" ще ви изиграят 

и което искат, ще узнаят. 

Може днес за тях да сте царици, 

утре ще сте просто магарици. 

Тез мъже са трудно уязвими 

и на практика – неуловими. 

А жените – все ще обещават, 

но едва ли ще го изпълняват. 

Те родени са нетърпеливи – 

тъй ще бъдат, докато са живи. 

От Телеца много да се пазят! 

А Стрелците – в мат ще ги поставят!  
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ТЕСТ: "РАЗБЕРЕТЕ СЕБЕ СИ!" 

 Тези забавни и лесни въпроси могат да ви дадат един интересен поглед върху собственото 
ви подсъзнание. Не мислете за отговорите си твърде дълго; просто запишете или запомнете пър-
вото нещо, което ви дойде наум. 

 1. Представете си, че минавате през гора с определен човек. Кой ще е той? 

 2. В гората виждате животно, не много далече от вас. Какво е то? 

 3. Какво става, когато очите ви се срещнат с тези на животното? 

 4. Продължавате да ходите през гората. Излизате на полянка, където виждате къщата на 
мечтите си. Опишете размера ѝ. 

 5. Дали къщата ви има ограда? 

 6. Влизате в къщата. Отивате в дневната и поглеждате масата. Опишете какво виждате на 
нея и изобщо в стаята. 

 7. Тръгвате си от къщата през задната врата и виждате чаша върху тревата. От какъв мате-
риал е направена? 

 8. Какво правите, когато я виждате? 

 Време е за отговорите. Те ви дават индикация за ценности и идеали. Ето как да ги анализи-
рате: 

 1. Човекът, с когото минавате през гората, е най-важният в живота ви. 

 2. Размерът на животното, което си представяте, е този на проблемите в подсъзнанието ви. 
Колкото по-голямо е то, толкова по-сериозни проблеми имате. 

 3. Начинът, по който реагирахте на животното, показва подхода ви за решаване на пробле-
мите (агресивен, пасивен или избягвате да се изправяте срещу тях като цяло). 

 4. Размерът на къщата, която виждате, показва амбициите ви. Ако е много голяма, вероятно 
очакванията ви за живота са високи. 

 5. Ако къщата няма ограда, тогава сте отворен човек, който се чувства свободен отвътре. 
Ако има, значи цените личното си пространство и очаквате другите да го правят. Никога не нав-
лизате в личното пространство на човек без разрешение. 

 6. Ако не виждате никаква храна, цветя или хора в дневната ви, вероятно се чувствате не-
щастни. 

 7. Силата и издръжливостта на материала, от който е направена чашата, показва колко са 
здрави отношенията със семейството ви. Беше ли пластмасова чаша или такава от стъкло? Това 
означава, че се страхувате от бъдещето. Ако е от метал или порцелан, вероятно в момента не се 
притеснявате в това отношение. 

 8. Действието ви е характеристика на отношенията ви с човека от въпрос №1. 

  

 Можете да направите този тест отново след няколко месеца – със сигурност ще ви е инте-
ресно, ако запишете сегашните си отговори и ги сравните с тези след време...  



 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИТУРКА  

НА  

СПИСАНИЕ “ЗВУК И СВЕТЛИНА”  

 
БРОЙ 6, 2019 Г. 
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Историята помни 
ОРДЕНЪТ НА АСАСИНИТЕ.  

ТАЙНИЯТ КРЪСТОНОСЕН ПОХОД 

 

/с продължение/  

 

 Алтаир пристигна в Масиаф след пет дни изтощителна езда. През това време успя да помисли 

над провала си и да го анализира. Пристигна пред портата с натежало сърце, един от стражите го 

пусна и той се насочи към обора. 

 Слезе от коня и най-сетне усети как стегнатите му мускули се отпускат, предаде юздите на ко-

нярчето, а след това спря до кладенеца, за да пийне вода, отначало отпиваше на малки глътки, след 

това жадно, а накрая се наплиска и с облекчение отми мръсотията от лицето си. Все още усещаше 

полепналата по тялото му прах по време на пътуването. Плащът висеше натежал от мръсотия и той 

нямаше търпение да го изпере в искрящите води на Масиаф, в закътаната пещера в скалите. 

 Единственото му желание в момента беше малко тишина и спокойствие. 

 Докато вървеше към покрайнините на селото, погледът му беше привлечен нагоре — покрай 

конюшните и оживения пазар, към виещите се пътеки до укрепленията на цитаделата на асасините. 

Тук мъжете от Ордена тренираха и живееха под командването на Ал Муалим, чиито покои се нами-

раха в централната византийска кула на крепостта. Често го забелязваха да гледа надолу от прозоре-

ца на кулата, потънал в мисли, и Алтаир си го представи как се взира надолу към селото, оживено, 

обляно в слънце, шумно и многолюдно. Преди десет дни, когато Алтаир заминаваше за Йерусалим с 

Малик и Кадар, той имаше намерение да се върне като победител, като славен герой. 

 Никога, дори в най-черните си мисли, не бе предвиждал провал, а ето че… 

 Един асасин го поздрави, докато вървеше по шарената сянка на пазара и той се стегна, изпъна 

рамене, вдигна глава и се опита да призове великия асасин, който беше заминал от Масиаф, за да 

измести глупеца с празни ръце, който се връщаше днес. 

 Беше Рауф и сърцето на Алтаир се сви още повече — ако това беше възможно, в което се съм-

няваше. Трябваше ли тъкмо Рауф да го посрещне при завръщането? Та той се прекланяше пред Ал-

таир като пред бог. Изглежда младият го беше чакал и убиваше времето край оградената чешма. 

Щом го видя, скочи и се втурна към него, ококорен, нетърпелив, без да забележи колко потиснат 

беше Алтаир. 

 — Алтаир, върна се. — Младежът грееше също като кутре, което се радва да го види. 
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Историята помни 
 Алтаир кимна бавно. Наблюдаваше как възрастен търговец зад Рауф плиска лице с вода от 

чешмата, след това поздрави млада жена, понесла ваза, украсена с газели. Тя я постави на ниската 

стена край водата и двамата се разприказваха, жената говореше развълнувано, жестикулираше. Ал-

таир им завидя. Завидя и на двамата. 

 — Радвам се, че се връщаш жив и здрав — продължи Рауф. — Мисията ти беше успешна, на-

ли? 

 Алтаир не обърна никакво внимание на въпроса, докато наблюдаваше търговеца и жената край 

чешмата. Беше му трудно да срещне погледа на Рауф. 

 — Учителят в кулата ли е? — попита най-сетне той и откъсна поглед. 

 — Да, да, там е. — Рауф присви очи, сякаш се опитваше да разбере какво става с другия. — 

Заровил се е в книгите, както обикновено. Сигурен съм, че те очаква. 

 — Благодаря ти, братко. 

 След тези думи остави Рауф и бъбривите селяни край чешмата и се отправи по паважа към 

покритите сергии, каруците със сено и пейките, докато сухия прашен път не пое по стръмнината, 

където тревата беше прегоряла под палещите лъчи на слънцето и всички пътеки водеха към замъка. 

 Никога досега не бе изпитвал такъв прилив на чувства в сенките, не бе стискал юмруци с така-

ва сила, докато пресичаше платото, където го поздравиха стражите пред крепостта, отпуснали ръце 

на ефесите на мечовете, а очите им дебнеха всяко движение. 

 Стигна до внушителната аркада, която водеше към кулата, и сърцето му отново се сви, когато 

видя познатата фигура на Абас. 

 Абас беше застанал под факла, която разпръскваше мрака под аркадата. Стоеше облегнат на 

грубо издялания камък, гологлав, скръстил ръце, мечът висеше отстрани. Алтаир спря и за кратко 

двамата мъже останаха загледани един в друг, докато селяните ги заобикаляха, без да обръщат вни-

мание на старата вражда, припламнала между двамата асасини. Навремето се обръщаха един към 

друг с „братко“. Това време отмина отдавна. 

 Абас се усмихна бавно и подигравателно. 

 — Я. Най-сетне той се завърна. — Погледна многозначително над рамото на Алтаир. — Къде 

са другите? Да не би да си препуснал напред с надеждата да се върнеш пръв? Знам, че не ти е прият-

но да споделяш славата. 

 Алтаир не отговори. 

 — Мълчанието е поредният символ на съгласие — добави Абас. 
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 — Ти нямаш ли си друга работа? — въздъхна Алтаир. 

 — Нося известие от Учителя. Очаква те в библиотеката — предаде Абас, като го пусна да ми-

не. — Побързай. Сигурно нямаш търпение да му оближеш ботушите. 

 — Още една дума — сопна се Алтаир, — и мечът ми ще оближе гърлото ти. 

 — За тази работа ще имаме предостатъчно време, братко. 

 Алтаир мина покрай него и продължи през вътрешния двор, тренировъчния плац, след това 

към вратата, която отвеждаше към кулата на Ал Муалим. Стражите му кимнаха в знак на уважение, 

защото беше майстор асасин, и той отвърна. Уважението им щеше да се превърне в блед спомен, 

когато новините около завръщането му плъзнеха в цитаделата. 

 Първо трябваше да съобщи ужасната новина на Ал Муалим и той се заизкачва по стълбите 

към кулата, където бяха покоите на Учителя. Стаята беше топла, а въздухът беше натежал от позна-

тия сладникав аромат. Прашинките танцуваха на лъчите светлина, които нахлуваха през високия 

прозорец в далечния край, където беше застанал Учителят, свил ръце зад гърба си. Неговият учител. 

Неговият наставник. Мъжът, когото почиташе повече от всички други. 

 Беше го предал. 

 В един от ъглите пощенските гълъби на Учителя гукаха кротко в клетката си, наоколо бяха 

пръснати книги и свитъци, литература, посветена на асасините, събирани хилядолетия, някои подре-

дени по полиците, други струпани на нестройни, прашни купчини. Набраната роба се стелеше около 

него, дългата коса се спускаше до раменете, а той както обикновено бе потънал в мисли. 

 — Учителю — рече Алтаир и наруши потискащото мълчание. Сведе глава. 

 Без да продума, Ал Муалим се обърна и тръгна към писалището, около което бяха пръснати 

свитъци и ръкописи. Стрелна Алтаир с остър, суров поглед. Не издаде никакво чувство, когато по-

вика ученика си. 

 — Ела насам. Разкажи ми за мисията си. Надявам се носиш съкровището на тамплиерите… 

 Алтаир усети как капка пот си проправя път по челото и се спуска по лицето му. 

 — Натъкнахме се на препятствие, Учителю. Робер дьо Сабле не беше сам. 

 Ал Муалим замахна с ръка. 

 — Имало ли е случай работата ни да протече както е било планирано? Едно от уменията ни е 

да се приспособяваме. 

 — Този път това не беше достатъчно. 



5 

Историята помни 
 На Ал Муалим му трябваше време, за да осмисли думите на Алтаир. Той се дръпна от бюрото 

и когато заговори отново, гласът му прозвуча остро: 

 — Какво искаш да кажеш? 

 Алтаир заговори с огромно усилие: 

 — Аз се провалих. 

 — Ами съкровището? 

 — Изгубено. 

 Атмосферата в стаята се промени. Насъбралото се напрежение сякаш пропукваше. Ал Муалим 

помълча, след това заговори отново: 

 — Ами Робер? 

 — Избяга. 

 Думата падна като камък в притъмняващата стая. 

 Ал Муалим пристъпи към Алтаир. Единственото му око блестеше от гняв, той едва успяваше 

да овладее гласа си, а яростта му изпълня цялата стая: 

 — Изпратих теб — най-добрия — да изпълниш мисия по-важна от която и да било досега, а ти 

се връщаш и ми носиш единствено извинения, с които да се измъкнеш. 

 — Аз не… 

 — Мълчи. — Гласът му изплющя като камшик. — Нито дума. Не очаквах подобно нещо. Ще 

трябва да изпратим нова… 

 — Кълна се, че ще го открия, ще отида и ще… — започна Алтаир, изпълнен с отчаяното жела-

ние да се срещне повторно с Дьо Сабле. Този път изходът щеше да е различен. 

 Ал Муалим се огледа, сякаш току-що си спомни, че когато Алтаир заминаваше от Масиаф, бе-

ше поел с двама спътници. 

 — Къде са Малик и Кадар? — попита той. 

 Втора капка пот рукна по слепоочието на Алтаир. 

 — Мъртви са. 

 — Не са — заяви глас зад тях, — не са мъртви. 

 Ал Муалим и Алтаир се обърнаха към призрака. 
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* * *  

 Малик беше застанал на прага на стаята на Учителя — олюляваше се, беше ранен, изнемощял, 

целият в кръв. Доскоро белият му плащ беше покрит с мръсотия, особено около лявата ръка, на коя-

то изглежда имаше тежка рана и висеше безпомощно отстрани със засъхнала по нея кръв. 

 Пристъпи навътре, като куцаше. Макар тялото му да беше ранено, духът му си оставаше непо-

кътнат. Очите му горяха от гняв и омраза — омразата бе насочена към Алтаир с такава сила, че дру-

гият асасин едва се сдържа да не се отдръпне. 

 — Аз поне съм все още жив — изръмжа Малик и кръвясалите му очи заблестяха яростно към 

Алтаир. Дишаше учестено. Оголените му зъби бяха окървавени. 

 — Ами брат ти? — попита Ал Муалим. 

 Той поклати глава. 

 — Няма го вече. 

 За частица от секундата той сведе очи към каменния под. След това, подтикнат от внезапен 

прилив на енергия вдигна глава, присви очи и насочи разтреперания си пръст към Алтаир. 

 — Заради теб го няма вече. 

 — Робер ме изхвърли от залата. — Извиненията на Алтаир прозвучаха неубедително дори за 

него — най-вече за него. — Нямаше как да се върна. Нищо не можех да направя… 

 — Защото не обърна никакво внимание на предупреждението ми — кресна дрезгаво Малик. — 

Всичко това можеше да бъде избегнато. А брат ми… брат ми все още щеше да е жив. Арогантността 

ти едва не ни струва днешната победа. 

 — Едва ли? — намеси се тихо Ал Муалим. 

 Малик се овладя и кимна, а по устните му се плъзна нещо като усмивка, насочена към Алтаир, 

докато даваше знак на друг асасин, който пристъпи напред, понесъл кутия върху позлатен поднос. 

 — Сдобих се с онова, което любимецът ти така и не успя да намери — рече Малик. Гласът му 

беше напрегнат, той самият едва се държеше на крака, но нищо не бе в състояние да помрачи мо-

мента на триумф над Алтаир. 

 Алтаир усети как светът се отдръпва от него, докато асасинът поставяше подноса върху бюро-

то на Ал Муалим. По кутията бяха изписани древни руни и около нея имаше нещо — аура. Вътре 

със сигурност беше скрито съкровището. Нямаше какво друго да е. Това беше съкровището, което 

той не успя да донесе. 
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 Здравото око на Ал Муалим блестеше широко отворено. Устните му бяха разтворени, езикът 

се плъзгаше по устните. Беше като омагьосан от кутията и мисълта какво се крие в нея. Неочаквано 

отвън се разнесе шум. Прозвучаха писъци. Чу се тропотът на бягащи крака. Долетя познатото звън-

тене на мечове. 

 — Както изглежда съм се върнал с нещо повече от съкровище — отбеляза Малик, когато един 

вестоносец нахлу в стаята, напълно забравил за протокола, докато обясняваше задъхано. 

 — Учителю, нападат ни. Робер дьо Сабле обсади село Масиаф. 

 Ал Муалим се изтръгна от магията, готов да се изправи срещу Дьо Сабле. 

 — Битка иска значи? Добре. Ще я получи. Върви. Уведоми другите. Крепостта трябва да бъде 

подготвена. 

 Насочи вниманието си към Алтаир и очите му заблестяха. 

 — Що се отнася до теб, Алтаир, разговорът ни ще почака. Върви в селото. Унищожи нашест-

вениците. Прогони ги от дома ни. 

 — Ще бъде сторено — обеща той, изпитвайки облекчение от обрата на събитията. Само не мо-

жеше да си обясни защо предпочиташе нападението над селото пред унижението. Беше се опозорил 

в Йерусалим. Сега беше шансът му да възвърне достойнството си. 

 Скочи от площадката зад покоите на Учителя върху гладкия каменен под и се втурна към кула-

та. Докато тичаше през тренировъчния плац, за да изскочи през главната порта, се питаше дали ако 

падне в битката, ще си осигури желаното бягство. Щеше ли смъртта му да бъде каквато си я предс-

тавяше? Щеше ли да посрещне благородно и смело края? 

 Щеше ли това да бъде достатъчно, за да постигне опрощение? 

 Изтегли меча. Шумът от битката звучеше по-наблизо. Забеляза, че асасините и тамплиерите се 

бият на хълма пред замъка, докато селяните в ниското са се пръснали под напора на прииждащите 

сили и наоколо е осеяно с тела. 

 В следващия миг го нападнаха. Един тамплиер се спусна към него с ръмжене и Алтаир се изви, 

остави инстинктите си да го поведат и вдигна меча, за да посрещне християнина, който му се нах-

върли бързо и ожесточено, а двуострият меч нанасяше удар след удар върху неговия. Алтаир обаче 

се беше стегнал, стъпил здраво, широко разкрачен. Стойката му беше съвършена и нападението на 

тамплиера почти не го накара да помръдне от мястото си. Той отби чуждия меч, като използва зна-

чителната тежест на двуострия срещу рицаря, който размаха безпомощно ръце, когато Алтаир из-

дебна подходящ момент и заби своето оръжие в корема на нападателя. 

 Тамплиерът му се беше нахвърлил, убеден, че ще го срази със същата лекота, с която беше по-
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сичал селяните. Очевидно грешеше. Стоманеното острие все още беше забито в него, когато той за-

кашля кръв, а пък Алтаир изтегли меча нагоре и разполови тялото му. Воинът се срути на земята и 

вътрешностите му се провлачиха в прахта. 

 Сега вече Алтаир се биеше с неприкрита злоба, вложи цялото си чувство на безсилие в удари-

те на меча, сякаш можеше да плати за престъпленията си с кръвта на враговете. Следващият тамп-

лиер замахваше с меча, опитваше се да окаже отпор, докато Алтаир го изтласкваше назад и той миг-

новено зае отбранителна поза, така че, докато парираше ударите, вече хленчеше в очакване на 

смъртта. 

 Алтаир нанесе подвеждащ удар, изви се и мечът му се плъзна по гърлото на християнина, то 

зейна и оттам бликна кръв по облеклото му, която го обагри в червено, също като кръста на гърдите. 

Той се отпусна на колене, след това се олюля напред и в същия миг нов войник се нахвърли върху 

Алтаир с вдигнат меч, заблестял на слънцето. Той отстъпи настрани и заби стоманата дълбоко в гър-

ба на нападателя, така че за секунда цялото му тяло се напрегна, а острието щръкна отпред на гър-

дите, устата му се отвори в безмълвен писък, докато Алтаир го полагаше на земята и освобождава-

ше меча си. 

 Двама тамплиери го нападнаха едновременно, очевидно преценили, че заедно ще успеят да го 

повалят. Не бяха взели под внимание гнева му. Той не се биеше с обичайното си хладнокръвие, а с 

плам, с яростта на воин, който нехаеше за собствения си живот. Това го превръщаше в най-опасния 

боец. 

 Около него се търкаляха труповете на селяни, посечени от нападащите тамплиери и гневът му 

лумна, а ударите на меча станаха още по-яростни. Посече още двама и ги остави да се гърчат в прах-

та. Заприиждаха все повече тамплиери и селяните и асасините хукнаха по склона. Алтаир забеляза, 

че Абас им дава заповед да се върнат в замъка. 

 — Напред към езическата крепост — изрева в отговор един рицар. Тичаше нагоре по хълма 

към Алтаир и размаха меча си, за да посече една жена. — Да пренесем битката при асасините… 

 Алтаир заби камата си в гърлото на християнина и последните му думи се удавиха в гъргоре-

не. 

 Зад побягналите селяни и асасини прииждаха нови попълнения на тамплиери и Алтаир се по-

колеба на склона, запита се дали не е настъпил моментът да даде отпор, да умре, за да защити хора-

та си и да избяга от тъмницата и срама, които го грозяха. 

 Не. Беше му добре известно, че нямаше никаква чест в смъртта, затова се присъедини към оне-

зи, които се оттегляха към крепостта, и пристигна тъкмо когато затваряха портата. Обърна се за пос-

ледно към сцената на клането; красотата на Масиаф беше съсипана от окървавените трупове на се-
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ляни, войници и асасини. 

 Огледа се. Плащът му беше оплискан с кръвта на тамплиерите, но той самият беше незасегнат. 

 — Алтаир! — викът прониза мислите му. Беше Рауф. — Ела. 

 Обърна се уморено. 

 — Къде отиваме? 

 — Подготвили сме изненада за гостите. Просто прави като мен. Скоро ще стане ясно… — Той 

сочеше високите укрепления на крепостта. Алтаир прибра меча и го последва по стълбите към кула-

та, където се бяха събрали водачите на асасините, сред които зърна и Ал Муалим. Докато вървеше, 

погледна Учителя, който не му обърна никакво внимание, стиснал уста. Тогава Рауф посочи една от 

трите дървени платформи, които стърчаха във въздуха и го призоваваха да заеме мястото си на тях. 

Пое си дълбоко дъх, преди да се качи внимателно на ръба. 

 Застана високо над Масиаф и погледна към долината. Усети течението около себе си; плащът 

му изплющя на вятъра и той видя ята птици, които се носеха и гмуркаха в топли участъци. Височи-

ната го замая, но красотата го остави без дъх; близките полегати хълмове, обгърнати в тучна зелени-

на, проблясващите води на реката, телата, които сега приличаха на точици по склона. 

 И тамплиерите. 

 Нахлуващата армия се беше събрала на височината пред наблюдателната кула, близо до порта-

та на крепостта. Предвождаше ги Робер дьо Сабле. Той пристъпи напред и вдигна поглед към ук-

репленията, където бяха накацали асасините, и се провикна към Ал Муалим: 

 — Еретик! Върни онова, което ми открадна. 

 Съкровището. Алтаир си припомни кутията на бюрото на Ал Муалим. От нея сякаш се излъч-

ваше светлина… 

 — Не е твоя, Робер — отвърна Учителя и гласът му се разнесе над долината. — Върви си от-

тук, преди войската ти съвсем да оредее. 

 — Играеш опасна игра — отвърна Дьо Сабле. 

 — Уверявам те, че не играя никаква игра. 

 — Така да бъде — долетя отговорът. 

 Нещо в тона му накара Алтаир да застане нащрек. Както можеше да се очаква, Дьо Сабле се 

обърна към един от хората си: 

 — Доведете заложника. 
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 Извлякоха асасина от редиците си. Беше вързан, със запушена уста и се дърпаше и извиваше, 

докато го теглеха напред. Приглушените му викове достигнаха до мястото на платформата, на което 

беше застанал Алтаир. 

 След това, без да се церемони, Сабле кимна на застаналия наблизо войник. Той стисна косата 

на асасина и изтегли главата му назад, така че да оголи гърлото, и го преряза с един замах, а след 

това пусна тялото на тревата. 

 Асасините, които наблюдаваха сцената, останаха неподвижни. 

 Дьо Сабле пристъпи към тялото и стъпи с единия крак върху гърба на умиращия, скръстил по-

бедоносно ръце на гърдите като гладиатор. Сред асасините се понесе отвратен шепот, когато той се 

провикна към Ал Муалим: 

 — Селото ти е разрушено, а запасите от храна едва ли ще изтраят вечно. Колко време ще мине, 

преди крепостта да започне да се пропуква отвътре? Ще останат ли дисциплинирани хората ти, ко-

гато кладенците пресъхнат и не остане и залък? — Дори не се опитваше да прикрие задоволството 

си. 

 Отговорът на Ал Муалим беше съвсем спокоен: 

 — Моите хора не се страхуват от смъртта, Робер. Те я посрещат с отворени обятия, а също и 

наградите, които носи със себе си. 

 — Добре — провикна се Дьо Сабле. — Тогава ще получат смърт. 

 Той, разбира се, беше прав. Тамплиерите можеха да обсадят Масиаф и да попречат на асасини-

те да се запасяват с провизии. Колко време щяха да издържат, преди да изнемощеят дотолкова, че 

Дьо Сабле да ги сломи? Две седмици ли? Може би месец? Алтаир се надяваше, че планът, замислен 

от Ал Муалим, няма да позволи да се случи подобно нещо. 

 Сякаш прочел мислите му, Рауф зашепна от платформата от лявата страна. 

 — Последвай ме и не се колебай. 

 Видя и друг асасин. Всички бяха скрити от Дьо Сабле и хората му. Когато се вгледа надолу, 

Алтаир забеляза разположените на стратегически места копи сено, които да омекотят падането. Ве-

че разбираше какво има предвид Рауф. Щяха да скочат, без тамплиерите да ги забележат. Въпросът 

беше защо. 

 Наметалото плющеше около коленете му. Звукът му донесе спокойствие, също като дъждовна 

пелена. Той сведе поглед и успокои дишането си. Съсредоточи се. Вглъби се в себе си. 

 Чуваше гласовете на Ал Муалим и Дьо Сабле, които продължаваха да се разправят, но вече не 
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ги слушаше, мислеше единствено за скока и се готвеше за него. Затвори очи. Потопи се в езеро от 

спокойствие, докосна вътрешния си мир. 

 — Сега — изкомандва Рауф и скочи, след него полетя и другият асасин. Алтаир ги последва. 

 Скочи и той. 

 Времето се разтвори, докато падаше с разперени ръце. Тялото му беше отпуснато, извито гра-

циозно във въздуха и той усещаше, че е постигнал съвършенство — сякаш се беше отделил от себе 

си. След това се приземи благополучно и копата сено омекоти падането. Рауф също успя. Третият 

асасин нямаше късмет. Кракът му се счупи при скока, той изкрещя и Рауф се спусна към него, за да 

го накара да замълчи, да не би тамплиерите да го чуят. Ако искаха да успеят, рицарите трябваше да 

повярват, че тримата мъже са скочили и са се пребили. 

 Рауф се обърна към Алтаир: 

 — Ще остана да се погрижа за него. Върви без нас. Въжетата ще те отведат до капана. Задейст-

вай го, донеси смърт на враговете ни. 

 Разбира се. Алтаир разбра едва сега. За миг се запита как са успели асасините да заложат ка-

пан, без той да разбере. Колко ли още тайни криеше Братството? Последва въжетата над пропастта, 

върна се по дирите си през дерето и се качи по канарата зад наблюдателната кула. Катереше се по 

инстинкт. Бърз и гъвкав, той усещаше как мускулите на ръцете му пеят, докато се изкачваше все по-

високо по стената. Достигна върха на наблюдателната кула. Там, под гредите на горното ниво, отк-

ри заложения капан, който очакваше да бъде задействан: тежки, намаслени трупи, струпани върху 

издадена платформа. 

 Прокрадна се до ръба и погледна към насъбралите се в ниското тамплиери, десетки застанали с 

гръб към него. Тук бяха и въжетата, които задържаха капана. Той изтегли меча и за пръв път от дни 

наред се усмихна. 

* * * 

 По-късно асасините се събраха в двора. Продължаваха да се наслаждават на победата. 

 Дървените трупи се бяха стоварили от наблюдателната кула върху рицарите долу и повечето 

бяха премазани още с първата вълна, докато другите бяха пометени от втората. Само допреди малко 

те бяха напълно уверени в победата. След това телата им се оказаха премазани, крайниците — счу-

пени, от бойния им ред не остана и следа, а Робер дьо Сабле вече бе наредил на хората си да се от-

теглят, докато стрелците на асасините се възползваха от момента и обсипваха нашествениците със 

стрели. 

 Ал Муалим нареди събралите се асасини да запазят тишина и даде знак на Алтаир да застане 

до него на подиума до входа на кулата. Очите му бяха строги и когато Алтаир зае мястото си, Ал 
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Муалим повика двама стражи, които застанаха от двете му страни. 

 Мълчание помрачи щастието на събралите се. Алтаир беше застанал с гръб към асасините и 

усещаше погледите на множеството. Сигурно всички вече знаеха какво се е случило в Йерусалим; 

Малик и Абас със сигурност се бяха погрижили да го разгласят. Усилията на Алтаир в битката, ос-

вобождаването на капана — никой нямаше да им обърне внимание. Единствената му надежда беше 

Ал Муалим да прояви милост. 

 — Добре че прогони Робер — рече с нотка на гордост Учителя. Алтаир изпита надежда, че ще 

му бъде простено, че всичко сторено след Йерусалим е достатъчно, за да заличи вината му. — Сили-

те му са унищожени — продължи Ал Муалим. — Ще му бъде необходимо дълго време, преди да се 

осмели отново да ни нападне. Кажи ми, имаш ли представа защо постигна този успех? 

 Алтаир мълчеше. Сърцето му блъскаше оглушително. 

 — Постигна успех, защото слушаше — продължи Ал Муалим. — Ако беше слушал и в Соло-

моновия храм, Алтаир, щяхме да избегнем всичко това. 

 Ръцете му описаха кръг, с който опаса целия двор и склона отвъд, където вдигаха труповете на 

асасини, тамплиери и селяни. 

 — Направих онова, което ми беше казано — отвърна Алтаир, като се постара да подбере вни-

мателно думите си, но не успя. 

 — Не! — сряза го Учителя. Очите му блестяха. — Стори онова, което ти беше угодно. Малик 

ми разказа за арогантността, която си проявил. Потъпкал си принципите ни. 

 Стражите от двете страни на Алтаир пристъпиха напред и го стиснаха за ръцете. Мускулите 

му се напрегнаха. Той се стегна, готов да им се противопостави, но се въздържа. 

 — Какво правиш? — попита стреснато. 

 Лицето на Ал Муалим се зачерви. 

 — Има правила. Ние не представляваме нищо, ако не съблюдаваме кредото на асасините. Това 

са три простички завета, които изглежда си забравил. Ще ти ги напомня. Първо, не вади меча… 

 Значи щеше да има лекция. Алтаир се успокои и не успя да скрие примирението в гласа си, до-

като довършваше изречението на Муалим. 

 — … за да поразиш невинни. Знам. 

 Дланта на Ал Муалим изплющя по лицето му и звукът отекна в каменната стена на двора. Ал-

таир усети как бузата му гори. 

 — И си дръж езика зад зъбите, ако не искаш да му намеря по-добро предназначение — изрева 
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Учителя. — След като познаваш завета чак толкова добре, защо уби стареца в храма? Той е бил не-

винен. Не е било нужно да умира. 

 Алтаир мълчеше. Какво можеше да каже? Действах прибързано? Убих стареца в пристъп на 

арогантност? 

 — Наглостта ти няма граници — изрева Ал Муалим. — Смири сърцето си, дете, или кълна се, 

че ще го изтръгна със собствените си ръце. 

 Замълча, а раменете му се вдигаха и отпускаха, докато се опитваше да овладее гнева си. 

 — Вторият завет ни дава силата — продължи той. — Крий се на открито. Потъни сред хората, 

слей се с тълпата. Не помниш ли? Защото, доколкото разбрах, ти си предпочел да се покажеш, да 

привлечеш вниманието, преди да нанесеш удара си. 

 Алтаир мълчеше засрамен. 

 — Третото, последно правило — добави Ал Муалим, — най-тежкото от всичките ти предател-

ства е, никога не компрометирай Братството. Значението му е очевидно. Действията ти не бива да 

ни вредят по никакъв начин — пряк или непряк. Егоизмът ти в храма под Йерусалим изложи всички 

ни на опасност. Има и още по-лошо, ти доведе врага в дома ни. Всички, които изгубиха живота си 

днес, го изгубиха заради теб. 

 Алтаир нямаше сили да погледне Учителя. Беше обърнал глава на една страна и все още усе-

щаше парещата плесница. Когато чу Ал Муалим да вади меча, бързо вдигна очи. 

 — Съжалявам, наистина много съжалявам — рече Ал Муалим. — Само че не мога да простя 

на предател. 

 Не. Само не това. Не и смърт на предател. 

 Ококори се, когато видя камата в ръката на Учителя — същата ръка, която го беше напътства-

ла още от дете. 

 — Не съм предател — успя да изрече той. 

 — Действията ти говорят друго. Не ми остави избор. — Ал Муалим замахна с камата. — Мир, 

Алтаир — рече той и заби острието в корема му. 

 

 

* * * 

 И той наистина намери мир. В продължение на няколкото безценни мига, докато беше мъртъв, 

Алтаир се потопи в мир и покой. 
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 След това… след това се съвзе и постепенно осъзна къде се намира. 

 Беше прав. Как бе възможно да е все още прав? Нима това беше животът след смъртта? Да не 

би да беше попаднал в рая? Ако не беше рай, то това място приличаше изключително много на по-

коите на Ал Муалим. Не само това, ами самият Ал Муалим беше до него. Беше се надвесил над него 

и го наблюдаваше с непроницаем поглед. 

 — Жив ли съм? — Ръцете на Алтаир се стрелнаха към мястото, където ножът се беше забил. 

Очакваше да напипа дупка, кръв, но нямаше нищо — нито рана, нито кръв. Нали видя какво стана? 

Нали усети пробождането? Болката се беше разнесла… 

 Така ли беше наистина? 

 — Видях как ме наръга — успя да промълви, — усетих прегръдката на смъртта. 

 Ал Муалим го наблюдаваше със загадъчно изражение. 

 — Видя онова, което аз исках да видиш. След това се потопи в съня на мъртвите. Утробата. По 

този начин можеш да се събудиш отново прероден. 

 Алтаир се опита да прогони мъглата от ума си. 

 — Защо? 

 — Помниш ли, Алтаир, за какво се бият асасините? 

 Той все още се опитваше да се приспособи, но отговори: 

 — Преди всичко за мир. 

 — Точно така. Мир във всичко. Не е достатъчно да попречиш на насилието на един човек сре-

щу друг. Става въпрос и за вътрешен мир. Не можеш да разчиташ на единия без другия. 

 — Така е казано. 

 Ал Муалим поклати глава и страните му поаленяха отново, а гласът му стана гръмък: 

 — И е така. Но ти, сине мой, не си намерил вътрешен мир. При теб се проявява по грозен на-

чин. Арогантен си и прекалено самоуверен. Липсва ти и самоконтрол, и мъдрост. 

 — Какво тогава ще стане с мен? 

 — Трябва да те убия заради болката, която ни причини. Според Малик е напълно справедливо 

животът ти да бъде отнет заради живота на брат му. 

 Ал Муалим замълча, за да може Алтаир да разбере значението и да усети тежестта на момента. 

 — Само че по този начин само ще си изгубя времето и ще пропилея таланта ти. 
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 Алтаир си позволи да се отпусне още малко. Значи щеше да бъде пощаден. Така щеше да има 

възможност да се докаже. 

 — Лишен си от притежанията си — продължи Ал Муалим. — Лишен си и от звание. Вече си 

начинаещ — дете — връщаш се назад. Всичко ще бъде същото както в деня, когато се присъедини 

към Ордена. Предлагам ти шанс за изкупление. Трябва да заслужиш и да си извоюваш отново мяс-

тото в Братството. 

 Разбира се. 

 — Предполагам, че си намислил нещо. 

 — Първо трябва да докажеш пред мен, че помниш какво е да си асасин. Истински асасин — 

рече Ал Муалим. 

 — Значи ще ме накараш да отнема живот, така ли? — попита Алтаир. Знаеше, че наказанието 

му ще бъде много по-строго. 

 — Не. Все още не. Засега отново ставаш ученик. 

 — Няма нужда. Аз съм майстор асасин. 

 — Ти беше майстор асасин. Други довършаваха делата ти, но дотук. От днес насетне, ти ще ги 

довършваш вместо тях. 

 — Щом това е желанието ти. 

 — Това е желанието ми. 

 — Кажи ми тогава какво трябва да направя. 

 — Пред мен има списък. В него са включени девет имена. Тези деветима мъже трябва да ум-

рат. Те разнасят чума. Те подклаждат войни. Силата и влиянието им сеят поквара и развала и дават 

сили на кръстоносците да продължават пъкленото си дело. Открий ги. Убий ги. По този начин ще 

посееш семето на мира както в района, така и у себе си. По този начин ще намериш изкупление. 

 Алтаир си пое дълбоко дъх. С това можеше да се справи. Това искаше — имаше нужда да го 

направи. 

 — Девет живота в замяна на моя — рече предпазливо той. 

 Ал Муалим се усмихна. 

 — Много щедро предложение, бих казал. Имаш ли въпроси? 

 — Откъде да започна? 
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 — Замини за Дамаск. Там ще търсиш Тарик, търговец от черния пазар. Смъртта трябва да зас-

тигне първо него. 

 Ал Муалим пристъпи към клетката с пощенски гълъби, извади един и го пое нежно в дланта 

си. 

 — Още с пристигането се отбий в градското Братство на асасините. Ще пратя птица, за да уве-

домя рафика за пристигането ти. Поговори с него. Ще откриеш, че можеш да научиш много. 

 Той разтвори длан и птицата литна през прозореца, сякаш изстреляна навън. 

 — Ако повярваш е още по-добре — рече Алтаир. 

 — Вярвам, а и няма как да започнеш мисията си, без да получиш съгласието му. 

 Алтаир настръхна: 

 — Какви са тези глупости? Не ми е нужно позволението му. Пълна загуба на време. 

 — Това е цената, която се налага да платиш заради грешките, които допусна — сопна се Учи-

теля. — Сега вече си отговорен не само пред мен, но и пред цялото Братство. 

 — Така да бъде — примири се Алтаир след достатъчно дълго мълчание, с което показа неудо-

волствието си. 

 — Върви — подкани го Ал Муалим. — Докажи, че не сме те изгубили. 

 Той спря, след това посегна към нещо зад бюрото и го подаде на Алтаир. 

 — Вземи го — рече. 

 Алтаир се протегна радостно към камата, закопча я на китката и нагласи освобождаващия ме-

ханизъм на малкия си пръст. Пробва механизма и отново се почувства като асасин. 

 

 

Оливър Боудън 
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