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Занимателна страничка 
За играта “Познай цитата”

ЗА ИГРАТА "ПОЗНАЙ ЦИТАТА"

Уважаеми читатели,

Публикуваният цитат към играта "Познай цитата" в брой 8 на 
списание "Звук и светлина" е от произведението "Бай Ганьо у Иречека" на Алеко Константинов.

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

Благодарим на всички взели участие!

А ето и цитата за настоящия брой:

"Стресни се, племе закъсняло!
Живейш ли, мреш ли, ти не знайш!

След теб потомство иде цяло –
какво ще да му завещайш?”
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Делници и празници 
МЕРОПРИЯТИЯТА НА ТО НА НАСГБ – ШУМЕН  

ПРЕЗ ЮЛИ И АВГУСТ 

 

Обикновено месеците юли и август са за отпуски и почивки. Част от сляпо-глухите бяха 
на Шипково, други ще почиват в Банкя, а трети в Обзор, Велинград, София.  

ТУС на ТО на сляпо-глухите – Шумен взе решение Денят на Хелън Келър да се отбележи 
на 9 юли в парк "Кьошковете". Тези сляпо-глухи, които бяха по-трудно подвижни се извозиха с 
таксита. Времето беше много приятно. Вековните дървета, зеленината, чистият въздух ни дейст-
ваха много благоприятно. Направихме си разходка из алеите на парка, посетихме и разгледахме 
зоокъта. Проведохме си беседа-разговор за сляпо-глухата американка Хелън Келър. Разговаряхме 
за семейството ѝ, за учителката Ан Съливан, която помага на малкото момиче да се развива и ко-
муникира. Говорехме за обществения ѝ живот, за нейните награди, за книгите, които е написала. 
За това, че тя е първата жена, която е получила бакалавърска степен по изкуствата, магистър по 
философия, полиглот, владееща 4 езика. Тя ще си остане единствената сляпо-глуха жена, помог-
нала на хората с нейната участ. Постиженията ѝ са пример за подражание на всички. Така отбеля-
захме 139 г. от рождението на Хелън. 

Вече години наред и традиция стана на 15 август да отбелязваме троен празник в парка на 
градската градина. Тази година 22 г. НАСГБ, 12 г. група "Еделвайс" и Голяма Богородица. Вре-
мето беше много хладно и приятно. Всички се радвахме от предстоящата среща с приятелите. 
Същата премина като разговор – кога е създадена асоциацията, от кого и къде. Спомнихме си за 
Националните и Държавни първенства в гр. Добрич, Варна и Пловдив. Говорихме си за Евро-
пейските първенства в гр. Варна и гр. Пловдив, за Първото световно първенство, за извоюваните 
медали, грамоти в спорта и художествената самодейност. За всички пътувания кмета на община 
Шумен ни отпускаше безвъзмездно превоз, за което винаги сме изказвали нашата голяма благо-
дарност от сърце. Всичко премина като филмова лента пред очите ни.  

Продължихме със светлия християнски празник Голяма Богородица. На този ден църквата 
почита Света Богородица, като покровителка на майчинството и семейството. Колят се курбани, 
правят се сборове. Сред нас бе жената на Желязко – Мария, която се беше подготвила перфектно 
с три вида сладки. Почерпи всички присъстващи, а от нас получи много поздравления и цветя. 
Направихме си снимки за спомен и към обяд част от присъстващите се отправихме към читалище 
"Напредък", където бяхме поканени за 150-годишният рожден ден на читалището. Залата беше 
препълнена с гости. Секретарката Розалина Стефанова прочете кратка информация за историята 
на читалището. Читалище "Напредък 1869 г." е основано от Илия Рашков Блъсков и той е първи-
ят председател. Г-жа Стефанова произнесе слово за историята и дейността на читалището през 
годините. В залата беше подредена експозиция "Дух и светлина", проследяваща живота и делото 
на Блъсков чрез снимки и материали. Наградиха се отличилите се ученици, участвали в конкурса 
"Аз и моето читалище". Поднесоха се венци и цветя на паметната плоча на Илия Блъсков, която 
се намира в двора на църквата. В края на тържеството присъстващите бяха почерпени с питка и 
чаша бяло вино. 

Денят 15 август беше изпълнен с много вълнения и прекрасни емоции за нас.  

Върбина Станкова 
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ПЕНСИОНЕРСКИ СЪБОР – ВЪРБИНО: ВЪЛНУВАЩ ПРАЗНИК НА 
ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ 

 

Регионалният пенсионерски събор – Върбино е най-голямото културно събитие в Община 
Дулово, Силистренска област. Надхвърлил рамките на Дуловската община и Силистренска об-
ласт, събор Върбино има широк отзвук в региона, голяма привлекателна сила и многобройно из-
пълнителско и зрителско присъствие от любители и ценители на българското народно творчест-
во – ревностни радетели на българските народни традиции. На събора във Върбино си дават сре-
щи изявени пенсионерски състави от Силистренска, Варненска, Добричка, Шуменска, Разградска 
и Русенска област. 

Регионалният събор, който се провежда всяка година, от тази година вече е национален – 
Първи фолклорен фестивал. На 27 и 28 юли и тази година се проведе Фолклорният събор. Тук, 
край единственото пенсионерско село в региона, в историческата местност Канагюла (Кървава 
река), добруджанските народни песни и танци, надмогнали векове и събития, оживяват в нова, 
емоционална естетична светлина. И с право се говори за Събор – Върбино, че е пенсионерски 
празник с много младежко настроение. Пенсионерският събор Върбино е посветен на Илинденс-
ко-Преображенското въстание. Това му придава патриотичен оттенък, съвпадащ с неговата ос-
новна задача да бъде стожер на българските народни традиции. 

Аз, Ганка Параскевова и Станчо Добрев – членове на ТО на НАСГБ – Варна, бяхме пока-
нени от наши приятели от Дулово да вземем участие в отлично организирания фолклорен фести-
вал. Участието ни беше на 28 юли – вторият ден от фестивала. Изпълнихме народните песни – 
"Тръгнала е Рума мома", "Стар мерак" и "Петър Румяна думаше". Наградиха ни със статуетка, 
книга с над 500 народни песни, диск с народни песни и 50 лв. Преживяхме много вълнуващи 
емоции, насладихме се на прекрасните български песни, музика, танци, традиции и обичаи. Пре-
карахме един чудесен летен ден на пенсионерския празник. Дълго време ще помним хубавите 
спомени, изживени на този ден. Пожелахме си здраве, много радост, успехи и до нови приятелс-
ки срещи. 

* * * 

ПРАЗНИК НА ВАРНА 
 

15 август – Денят на Варна, най-красивият черноморски град, средище на култура, духов-
но развитие и обществен живот.  

Всяка година нашата организация отбелязва този хубав летен празник. Тази година ръко-
водството на ТО на НАСГБ – Варна излезе с предложение – празникът на Варна да се отбележи 
на 14 август. Беше организирана екскурзия на членовете на ТО до Ботаническата градина. Екс-
курзията продължи от 9 часа сутринта до 15 часа следобед, като беше осигурен скромен обяд. За 
всички присъстващи членове на екскурзията, това беше един чудесно прекаран летен ден на отк-
рито сред природата. Животът на членовете на ТО беше разнообразен, осмислен и по-
съдържателен на този ден. Всички се върнаха доволни от лятната екскурзия по домовете си.  

 

Блокът подготви: Ганка Параскевова  



3 

Делници и празници 

ПРАЗНИЦИ В ТО ПЛЕВЕН 
 
Плевенската организация на сляпо-глухите, макар и малобройна, живее своя организацио-

нен живот. През месец август двама от нашите членове празнуваха рождените си дни. 
На 9 август, рожден ден имаше Борис Александров, който е болен и самотно живеещ. В 

знак на уважение и състрадателност, членовете на ТУС – Плевен го посетихме в дома му. Борис 
Александров ни посрещна с просълзени очи от радостна изненада. Поздравихме го с осемдесет и 
осмия му рожден ден, като му пожелахме дълголетие и да се радва на петте си внука и седемте си 
правнука, които са почти винаги около него. От името на организацията му поднесохме цветя и 
скромен подарък, като вдигнахме тост за негово здраве. На раздяла дадохме обет на Борко, че ще 
продължим да го навестяваме.  

На 12 август Тодор Любенов, член на ТО – Плевен и председател на ТСО – Левски, навър-
ши 85 юбилейни лазарника. Събрахме се в клуба – членовете на ТУС, активисти на организация-
та и приятели. Поздравихме рожденика, като му пожелахме много, много здраве, бодър дух, кой-
то да не го напуска никога, много радостни мигове, дълголетие и да се радва на двете си очарова-
телни внучета. От името на всички присъстващи, рожденика получи подаръци. Вдигнахме тост за 
негово здраве с кайсиева ракия, производство на рожденика.  

Тодор Любенов е роден на 12 август 1934 г. Завършил е техническо средно училище, от 
където притежава специално техническо образование. Образователният му ценз и професионал-
ните му способности го правят търсен в много предприятия. За жалост зрението му прогресивно 
се влошава, започва работа в „Успех“ гр. Плевен като началник цех. След пенсионирането си в 
1982 г. постъпва като член на ТСО на ССБ – Левски, а през 1994 г. става неин председател и до 
сега ръководи с хъс.  

През изминалите вече 25 години председателство, Тодор Любенов изгради една сплотена 
и добре работеща структура на ССБ, която винаги е била за пример в системата на РО-Плевен и 
не само там. С богатия си управленчески и организационен опит той е ценен, не само в нашите 
среди, но и в обществото, общината и всички институции. Дългогодишен съдебен заседател е в 
Районен съд гр. Левски. С всеотдайност и желание разрешава възникнали проблеми и винаги е 
готов да помогне при нужда.  

Малко ще е да кажем, човек, благ, уравновесен и весел характер, той е душата на всяко 
събитие и мероприятие. 

Когато в студената зимна утрин на 16 декември 2007 г. учредихме ТО на НАСГБ гр. Пле-
вен, Тодор Любенов ни оказа неоценима помощ и подкрепа. Два мандата беше член на ТУС – 
Плевен, но поради прекомерна ангажираност, се оттегли от ТУС. Независимо от многобройните 
задачи и ангажименти, Тошо не отказва помощ при необходимост, за което изказваме своята бла-
годарност и признателност. 

Честит юбилей, Тошо! 
Бъди ни жив и здрав до дълбоки старини!   
На 15 август в деня на Успение Богородично по повод годишнина от създаването на 

НАСГБ, членовете от ТО – Плевен се събрахме в клуба. Проведохме тържествено отбелязване 22 
години от учредяване на НАСГБ. Иванка Христова – председател на териториална организация 
гр. Плевен, направи кратък обзор от създаването й до днес. Изтъкната беше значимата роля на 
асоциацията насочена към подобряване живота, образованието и социалното включване на хора-
та със сляпо-глухота. По покана на отец Кристиян посетихме храм „Св. Параскева“ на тържестве-
на литургия. След поклонение пред иконата на Божията майка, със запалени свещи за здраве,  
взехме участие в литургията. Отчето ни благослови, като ни надари със светена вода. След литур-
гията, църковното настоятелство раздаде осветен курбан за здраве на всички присъстващи миря-
ни, почели Божията майка и храма. Църковният хор и мъжката певческа група при читалище „Г. 
Парцалев“ гр. Левски изпълниха църковни песни, а духовия оркестър дообогати християнския 
празник, с хороводни музикални изпълнения. Веселието продължи до късен следобед. Прибрахме 
се доволни и щастливи, закриляни от чудотворната сила на Св. Богородица. 

 
 

Иванка Христова 
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НЕЗАБРАВИМО ТЪРЖЕСТВО В ДОБРИЧ 

 

На 15-ти август сляпо-глухите от ТО Добрич се събрахме в клуб „Детелина“. Самата дата 

подсказва и поводите – 22-рия рожден ден на НАСГБ, християнския празник Успение Богоро-

дично и именния ден на нашия дългогодишен член Мария Атанасова. Настроението бе припов-

дигнато. Всички бяхме радостни. Председателката говори за създаването на НАСГБ, припомни 

важни моменти от развитието на Асоциацията. Някои от присъстващите допълваха казаното от 

нея със свои спомени от участия в национални фестивали и спортни надпревари. 

Във втората половина от събирането традиционно и тази година Мария Атанасова почер-

пи за здраве по повод личния си празник. Тя ни изненада с домашно приготвени баница и сладки. 

Ние й подарихме красив букет от гербери с пожеланието да бъде жива и здрава и още дълги го-

дини да бъде сред нас. Някои от присъстващите я поздравиха със стихове и песни. Получи се не-

забравимо весело събиране със стари приятели.   

 

 

Калинка Ковачева       
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ТРАДИЦИЯ И ГОРДОСТ 

 

На 15 август по стара българска традиция се празнува Голяма Богородица или Успение 
Богородично, Успение на Пресвета Богородица.  

Празнуват и жените, които се молят на светицата да благослови семействата им и да дава 
здраве на децата им. 

По мнението на мнозина съвременни изследователи, празникът Успение Богородично е 
най-старият Богородичен празник в църковния календар. Смята се, че празникът "Успение на 
Пресветата Богородица" е установен от Апостолите. Разказите за чудесното възнасяне в плът на 
Божията Майка на небето се отнасят към IV век. 

На 15.08.2019 г. ТО на НАСГБ – Неделино отбеляза 22-годишнината от учредяването на 
Национална асоциация на сляпо-глухите в България. Ръководството на ТУС на ТО – Неделино 
организира празнично честване на годишнината от създаването на организацията, обединяваща 
хората със сляпо-глухота.  

Тържеството се проведе в салона на Социалната кухня. Специални гости бяха г-н Боян Ке-
хайов – кмет на общ. Неделино, г-н Здравко Димитров – зам.-кмет на общ. Неделино, г-жа Роза 
Докторова – социален работник в ХУСО (Хора с увреждания и социални услуги), г-жа Илияна 
Костадинова – председател при НЧ „Светлина”.  

Вратите бяха широко отворени, както за членуващите в ТО – Неделино и гостите на съби-
тието, така също и за любителите на родопската музика. Известно е, че родопчани са закърмени с 
родолюбие и трудолюбие под звуците на гайдата и песните, които прелистват българската исто-
рия. 

Тържеството бе открито от председателя на ТО – Неделино Стойко Карамфилов, който 
запозна присъстващите с кратка информация за създаването, значимостта и приоритетите на те-
риториална организация – Неделино, като структура на Национална асоциация на сляпо-глухите 
в България.  

Новоприетата Пенка Караджова, отбеляза голямата необходимост от тази организация, ко-
ято подкрепя и сплотява сляпо-глухите хора в община Неделино. 

Боян Кехайов – кмет на община Неделино в знак на съпричастност и уважение поздрави 
всички присъстващи и ръководството на ТО – Неделино, по случай 22 години от създаването на 
НАСГБ и 16 години от учредяването на ТО – Неделино, като пожела на присъстващите здраве и 
да бъдат все така сплотени и мотивирани за организиране и провеждане на такива мероприятия. 

Здравко Димитров – зам.-кмет на община Неделино, подчерта, че на територията на общи-
ната няма друга такава по-стройна и работеща организация, в полза на хората със сетивни затруд-
нения. Той подчерта също, че всичко се дължи на упоритостта и умението да ръководи в лицето 
на председателя Стойко Карамфилов. 

Приветствията към ръководството на ТО – Неделино и пожеланията за здраве и успех в 
начинанията, наистина заваляха, но нито едно не се повтори. 

След приключване на деловата част, председателя на ТО – Неделино – Стойко Карамфи-
лов обяви, че събитието продължава с тържествен обяд и изненади за членовете на организация-
та. Мероприятието се обогати с мелодични ритми и песни, автентични за неделинския родопски 
район, като неусетно се преля във викторина.  

Увеселителната част достигна своя връх с бисерите, поднесени от богата музикална прог-
рама, представена от битова група „Родопски глас” с художествен ръководител и превъзходен 
акордеонист – Стойко Карамфилов и солист Стефка Карамфилова. Изявите им поддържат духа на 
българщината увенчани, с високата признателност за дарбата и творчеството, което носят в сър-
цата си. 

 

Юлия Георгиева 
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ПРЕД СЪКРОВИЩАТА НА ТУТАНКАМОН 

 

През летните месеци населението на българското Черноморие се увеличава многократно. 

Туристи и почиващи от страната и чужбина много често са повече от местното население. Затова 

и културно-музикалните изяви са почти непрекъснати. Такава културно-историческа изява бе 

представянето на съкровището на Тутанкамон, предоставено от Египетския археологически му-

зей. На 15 август 2019 г. част от членовете на ТО на НАСГБ – Бургас бяхме поканени от г-жа Ма-

рионела Стоянова, председател на Центъра за социална рехабилитация към Сдружение 

„Социален център“ Бургас. Мероприятието бе спонсорирано от г-жа Диана Саватева, депутат от 

Народното събрание за Бургас-

ки регион и бизнесдама.  

Небхеперура Тутанка-

мон или Тутанкамон /както е 

известен на широката публика/, 

познат и като Тутанхамун, е 

египетски фараон от Осемнаде-

сетата фараонска династия. 

Възкачва се на престола на 

осемгодишна възраст и умира 

на 19 години. Той става едва ли 

не най-известният владетел на 

Древен Египет  след откриването на гробницата му, макар че не е оставил значима следа в своето 

управление.  В музея в Кайро са изложени 1700 предмета, намерени в гробницата на Тутанкамон, 

открити първоначално от Хауърд Картър. На 4 ноември 2007 г. за първи път учени проучват му-

мията на Тутанкамон и публикуват резултатите от своите изследвания. Открити са и 20 глинени 

гърнета, запечатани с официалния печат на Тутанкамон. Според д-р Захи Хауас съдовете вероят-

но съдържат провизии, предназначени за пътуването на фараона към задгробния свят. Тутанка-

мон е син на фараона Аменхотеп IV, от негова сестра с неизвестно име. Младият фараон не заема 

престола веднага след смъртта на баща си. Между тях царува фараонът Сменкхара. Някои теории 

сочат, че Сменкхара е Нефертити, която след смъртта на съпруга си приема мъжко име и в про-

дължение на няколко години управлява еднолично като фараон, след което отстъпва престола на 

Тутанкамон.  

Археологическата експозиция бе изложена в триетажните фоайета на Бургаската опера. 

След изложбата на музейните експонати ни бе показано историческо филмче за откриването на 

античната гробница. Всички ние, потребители и членове на организацията, си тръгнахме обогате-

ни от видяната експозиция и с дълбок размисъл за живота на земята преди хилядолетия. 
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ЛЕЧЕБНИТЕ МИНЕРАЛНИ ВОДИ НА ВЕЛИНГРАД 

 

Това лято ни изненада с големите си температурни аномалии в разлики от 18 до 42 граду-

са. Но хората му се радваха, нали е времето на очакваните почивки на балкан или на море. Така и 

тази поредна година, голяма група от съюзни членове на ТО на НАСГБ – Бургас и РСО на слепи-

те – Бургас пристигнахме на желаната почивка във Велинград. Там заварихме приятели от други 

градове. Затвърдиха се старите приятелства, създадоха се нови контакти от почти цяла България. 

За всички времето, прекарано в станцията във Велинград от 20 до 29 август 2019 г. се стори крат-

ко. Но всички останаха доволни и си обещаха, че живот и здраве, отново ще се срещнем на басей-

на във Велинград и неговите минерални извори. 

Карстовият характер на тази част от Родопите е оформил интересно съчетание на пещера и 

извор. Пещерата Лепеница е национален туристически обект от 1960 г. Тя се слави с прекрасни 

зали, уникална фауна, пещерни бисери и пещерни кратери, каквито се срещат само тук в Бълга-

рия и в още една пещера във Франция. През Лепеница преминава подземната река, която изблик-

ва като най-големия карстов извор в България – Клептуза.  

Легендата разказва, че буйната и пакостлива река, прокълната от хората, за наказание била 

изпратена от Бога в преизподнята. След години тя се върнала пречистена и умиротворена и дала 

началото на извора. Днес създадените през 30-те години на ХХ век две карстови езера на Клепту-

за са едни от емблемите на Велинград. 

77 минерални извора, 70 чешми, 7 бани – с това е благословен Велинград. 

Термалните извори привличат вниманието от древността до наши дни на траки, римляни,  

византийци и българи. Тук са запазени най-старите действащи в България оригинални бани. Две 

от тях – Радона и Кремъчна, са построени през далечните 1750 и 1751 г., а други две – женските 

бани в Чепино и Лъджене, са от началото на ХХ век.  

В кв. Чепино се намират “Топилата“ – минерални извори, бликащи край коритото на река 

Чепинска. 

В района на Велинград се пресичат 24-ти меридиан и 42 паралел. Според специалистите в 

България няма друга географска пресечна точка от този ранг и тя има голямо научно и културно-

историческо значение. 

     

Блокът подготви: Анка Янева 



Щрихи от родината 

8 

ЧАШАТА НА ВЕЛИКАНИТЕ – ЗАГАДКАТА НА РОЗОВЕЦ 

 

Една от най-необяснимите находки по нашите земи се намира в Сърнена Средна гора. 

Представлява огромен каменен котел. Мястото е известно като Светилището Кутела или Чашата 

на великаните. Намира се в землището на село Розовец в пловдивската община Брезово. 

Първата научна публикация за "Кутела" е на братя Херман и Карел Шкорпил в научния им 

труд "Могили" от 1898 г., където е описано, че в землището на с. Розовец близо до развалините 

на средновековния манастир "Свети Никола" (под връх Голяма Шипковица) се намира "жертвен 

кутел", който е "сред най-любопитните жертвени камъни в страната". Но като сериозни учени не 

се наели да кажат за какво е служело каменното съоръжение. 

Мащабът на обекта е голям – в издълбаното под формата на кутел пространство може да 

се побере човек в почти цял ръст. Обектът прилича на голяма чаша с оформени дръжки от двете 

страни. Височината му е 1,5 м, дълбочината 1,1 м, а стените му са дебели 0,40 м. Вдлъбнатината 

на кутела е с формата на пресечен конус, като на дъното е с диаметър 0,50 м. Поразително за бъл-

гарските археолози е изключително правилно оформената като кутел гранитна скала, както и на-

личието на втори подобен почти разрушен мегалитен кутел в съседство. Кутелът е имал и своеоб-

разен капак – воденичен камък, който обаче е присвоен в миналото от недоброжелател, който е 

използвал предмета за каменна настилка в двора на дома си. 

На около 30 м е разположен мегалитен обект, който вероятно е използван за култови цели 

от тракийските племена, обитаващи района в древността. 

Обектът е споменат и от българският фолклорист проф. Анчо Йорданов Анчев (известен с 

творческия си псевдоним Анчо Калоянов) в книгата му "Българското шаманство", където, позова-

вайки се на краеведския труд на Минчо Кюркчиев за с. Розовец, съобщава, че при реставрацион-

ните дейности на обекта през 1970-те под него е открита средновековна керамика. Проф. Калоя-

нов, е на мнение, че този "кутел" е бил предназначен за шамански посветителски обред, цитирай-

ки изключително разпространените през Средновековието предания за шамани, в които при пре-

биваването на бъдещия шаман в отвъдния свят по време на посвещаването му, той там е разсечен 

на части, сварен в котел и съживен.  

Местното население от околните селища наричат обекта "Кутела" и "Котело", като дълго 

време се смята, че обектът датира от IХ век и е служил за ритуала Свето кръщение (като точното 

наименование на ползваният в ритуала съд е купел). Тази представа обаче се отхвърля от българ-

ските археолози в наши дни, защото изключително тежкият предмет е с много прецизна изработ-

ка – трудна за датиране в Средновековието. 

Проф. Валерия Фол е един от българските учени, които се опитват да изучат обекта обс-
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тойно и да дадат отговор на въпроса за евентуалното му предназначение. Тя не е съгласна с дати-

ровката на обекта (IX в.), както и с евентуалната обвързаност на близкия мегалитен обект с Куте-

ла, като според нея "големият обем на находката не е непременно фактор за ранна датировка". 

Проф. Фол също е склонна да приеме, че съществува възможността обектът да е изработен от 

древните траки. 

Преди време българското научно-популярно "Списание Осем" организира инициатива за 

"разгадаване на мистерията на Кутела", като предлага на читателите да дадат своето предположе-

ние за предназначението на "Чашата на великаните край село Розовец, която търси своето обясне-

ние". 

 В рамките на 

инициативата читате-

лите на списанието 

изказват множество 

предположения – ша-

рапана за направа на 

вино, конструирана от 

древните траки, 

"чашата на Дионис" – 

използвана в ритуали-

те на Дионисиевите 

мистерии, древен ме-

галит изработен с не-

позната технология, 

съд за мелене на зър-

но, чаша за боговете – ползвана в ритуал за омилостивяване, гробница, щерна за вода, огнище, 

силоз, купел обред за инициационно посвещаване, аналог на "Котелът на Дагда" – котелът на изо-

билието в келтската митология, артефакт от извънземна цивилизация, съд за приготвяне на об-

редна гозба – курбан, голям хаван и т.н. 

Въпреки многото предположения и до днес Кутелът си остава мистерия, която чака своето 

разгадаване! 

 

 

Източник: https://bg.wikipedia.org 

https://frognews.bg  
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КЕХЛИБАРЕНАТА СТАЯ 
 

Когато преди години съветските войници влизат в замъка Кьонигсберг, таят надеждата, че 
ще открият най-голямото съкровище, откраднато от родината им – Кехлибарената стая. Уви – там 
не намират нищо. Какво е станало с прочутия шедьовър, оценяван на почти 300 милиона долара, 
наричан Осмото чудо на света? Съдбата му все още остава в тайна… 

Днес туристите могат да видят точното копие на Кехлибарената стая, открито на 31 май 
2003 г. с пищна церемония, удостоена с присъствието на повече от 40 световни лидери, поканени 
от Владимир Путин и Герхард Шрьодер. Тържеството е бляскава кулминация на 10-дневните чес-
твания по случай 300-годишнината на Санкт Петербург. Възстановената забележителност се на-
мира в Екатерининския дворец, в бившата резиденция на руските царе в Царское село. 

Това е помещение, напълно облицовано с кехлибарени панели със златен кант и огледала. 
В реконструкцията му Русия влага 8 млн долара, а “Рургаз” – един от най-големите вносители на 
руски газ в Германия, помага с 3,5 млн. долара. Според експерти оригиналът се оценява между 
110 и 250 млн. долара. 

Екип от най-добрите реставратори: талантливите руски художнички Маргарита Еленовска 
и Любов Григориева, в сътрудничество с Г. Хозяци, арх. Александър Кедрински, Владимир Дом-
рачов и др., работи в продължение на близо четвърт век и пресъздава цялостния дизайн на стаята, 
като използва автентични черно-бели снимки и рисунки на помещението. По-малко нейно копие 
има в Клайнмахнов, близо до Берлин.  

Оригиналът е създаден в началото на 18 век в Прусия. През 1701 г. Фридрих I поръчал да 
бъдат изработени кехлибарени панели, за да облицова с тях стая в двореца в Шарлотенхоф. Прус-
кият крал бил ценител на изделията от кехлибар, наричан заради необичайната си красота 
“слънчев камък”. В миналото смятали, че това са лъчите на слънцето, застинали в студената мор-
ска вода. Датският майстор Готфрид Тусо вложил целия си талант в изработката на стаята, а 
скулпторът и архитект Андреас Шлютер създал дизайна й.  

Помещението било готово през 1709 г., но след известно време там започнали да стават 
необясними неща: от само себе си гаснели и се палили свещите, тайнствен шепот изпълвал поме-
щението, пердетата се поклащали, без да са отворени прозорците… След като паднали няколко 
пана, кралят се изплашил и заповядал да арестуват майстора и архитекта. Кехлибарената стая би-
ла разглобена и едва след години, преди визитата на руския цар Петър Първи, набързо възстано-
вена.  

През 1716 г. синът на Фридрих Първи – Фридрих Вилхелм, подарил това съкровище на 
Петър Велики. Прусия имала нужда от силен съюзник като Русия и този дар скрепил съюзничест-
вото им. Тогава стаята била отново разглобена, опакована в 18 големи сандъка и транспортирана 
до Санкт Петербург. Отначало я монтирали в Зимния дворец, но там отново започнали необясни-
мите явления. Императрица Елисавета Петровна извикала в двореца тринадесет монаси от Сесто-
рецкия манастир и след извършен сложен ритуал на екзорсизъм, странните феномени изчезнали. 

През 1755 г. преместили Кехлибарената стая в Царское село. Знаменитият италиански ар-
хитект Бартоломео Растрели добавил позлатена дърворезба, картини и огледала. Паната от 55 
квадрата съдържали повече от 6 тона кехлибар. 

След нападението на фашистка Германия на 22 юни 1941 г., 20 000 експоната от съкрови-
щата на Царское село (тогава Пушкин) били евакуирани. Когато опитали да демонтират знамени-
тата стая, кехлибарът започнал да се рони. Музейните работници решили да облепят стените с 
тънка хартия и вата и ги заковали с дъски. Немските войници бързо открили съкровището и ско-
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ро пристигнал специален екип, който транспортирал ценностите в Германия.  

Въпреки първоначалното желание на Адолф Хитлер да я остави в родния си град Линц, на 
14 октомври 1941 г. сандъците с кехлибарените пана се озовали в замъка Кьонигсберг. Месец по-
късно стаята била демонстрирана пред елита на Третия райх. След избухнал пожар в замъка, па-
нелите отново били грижливо опаковани и от този момент следите им се губят. Кьонигсберг бил 
тежко бомбардиран от Кралските въздушни сили на Англия и се предал на 9 април 1945 г.  

Има много противоречиви сведения и теории за съдбата на Кехлибарената стая. Първона-
чалната хипотеза е, че стаята е изгоряла. Но според дневника на директора на музея в Кьонигс-
берг д-р Алфред Роде, огънят пламва в друга част на замъка и съкровището оцелява. 

Друга версия гласи, че немските офицери, избягали в Южна Америка, изнесли на части 
стаята и я продали нелегално в Аржентина.  

Някои историци поддържат теорията, че кехлибарените панели и до днес се съхраняват в 
бункери в Германия. Като подкрепа на тази теза през 2008 г. “Таймс” пише, че край село Дойч-
нойдорф на дълбочина 20 м. е открита странна пещера. Сканиране с най-модерни уреди показало 
наличието на подземен тунел, стигащ до пещерата, в която в сандъци били подредени тонове 
кюлчета благороден метал с квадратна форма. Според изследователите това можело да бъде злато 
от Кехлибарената стая. Няма сведения досега да са достигнали до тези съкровища.  

Съществува и друга теза – че е заровена в мините в планините по чешко-полско-немската 
граница. През 1998 г. търсачът на ценности Хелмут Гензел разкопава с разрешението на чешките 
власти затрупания вход на рудника “Св. Николай”, който се намира в планината Света Катерина, 
на 140 км северно от Прага, но усилията му са безрезултатни. Още през 60-те г. Гензел разговаря 
с генерала от СС Емил Клайн, който споделя, че преди края на войната националсоциалистите 
закопават в галерии до чешкия язовир “Слапи” 540 сандъка със злато, скъпоценни камъни, карти-
ни и архив на берлинския институт “Кайзер Вилхелм”. Екипът на Гензел се натъква на множест-
во галерии, барикадирани с еднометрови бетонни плочи. Там обаче са заложени 3600 мини. 

Популярна е и хипотезата, че стаята е натоварена на нацистки кораб или подводница, коя-
то е потопена от съветски сили в Балтийско море. Дъното му педантично е огледано от съветски 
водолази и сандъци наистина са намерени, но в тях имало само техническо оборудване и доку-
менти. През 2004 г. от разсекретените архиви на КГБ и ЩАЗИ се промъкват сведения, че при 
щурма на Кьонигсберг Червената армия унищожава стаята. 

През 1997 г. италианска каменна мозайка, част от декорацията на Кехлибарената стая, се 
появява в Западна Германия като собственост на семейството на войник, който е опаковал ценни-
те панели.  

През 2006 г. в Берлин е изложен единственият оцелял кехлибарен фрагмент – глава на ан-
тичен воин с височина 15,3 см, в рамките на 7-та изложба на предмети на изкуството “Арс моби-
лис”.  

Безспорно съдбата на безценното съкровище провокира въображението на мнозина. Може 
би след години истината ще излезе на повърхността. Дотогава тази мистерия ще остане като ярък 
пример за превратностите на историята. 
 

Весела Христова 
 

Източник: http://lubbopitko.blogspot.com 
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БЪЛГАРИНЪТ ВАРИ РАКИЯ ОТ XI ВЕК 

 

Както за всичко, което произхожда от Балканите, така и за ракията, от десетилетия се во-

дят люти спорове – кой, къде и защо първи я е произвел, бутилирал и изпил. По този въпрос бъл-

гаринът може да говори почти толкова, колкото и за политика, но в случая не дипломатите, а ар-

хеолозите ще имат последната дума. А те вече възкликнаха дружно „Пили сме ракия още през XI 

век“. 

При разкопки в крепостта Лютица, която се намира на хълм край Ивайловград, е открит 

фрагмент от дестилационен съд за производство на ракия. Находката е на археолога Филип Пет-

рунов. Според директора на Националния исторически музей дестилационният уред е едва трета-

та подобна находка, открита на територията на България. Подобен съд е бил намерен в същата 

крепост през 2011 г., а първият дестилационен уред, открит от археолозите, е „изскочил“ при раз-

копки в Дръстър, днешна Силистра. Всички тези находки са датирани от 11 век, което опроверга-

ва отново доскорошните научни твърдения, че производството на ракия е започнало през Средно-

вековието. 

В края на 2013 г. поредното доказателство за пиетета на българина към ракията дойде от 

Обзор – там бе открита инсталация, за която се смята, че е най-старият казан за ракия в света. На-

ходката датира от 9 век и впечатлява с вида си. Тя е съставена от три съда. Първият е голям, 

предназначен за джибрите, и се поставя директно върху огъня. През втория минават спиртните 

пари и чрез глинени тръби стига до трети – медно бакърче, където дестилатът вече е охладен. 

Научният спор колко древна и автентична е българската ракия, се разгоря отново преди 

години, когато археологът проф. Константин Тотев откри във Велико Търново фрагмент от чаша 

от ХІV век. Той съдържаше текст, в който неизвестен българин се похвалил, че е пил ракия на 

църковен празник. 

Проф. Николай Овчаров пък публикува причините, изтъкнати пред турския султан от тур-

ския пълководец Лала Шахин, поради които през 1382 г. неговите войски не са успели да щурму-

ват София. Лала Шахин оправдава провала си с факта, че София била отбранявана от яки, здрави 

българи „с мустаци", които, отгоре на всичко, преди бой пиели ракия и така ставали непобедими. 

Тези документи, макар и с привидно хумористичен характер, в крайна сметка помогнаха 

на бившия земеделски министър Мирослав Найденов да регистрира ракията в Брюксел като бъл-

гарски продукт. 

 

Източник: https://brat-bg.com 
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ТЕЛЕФОН 112 ВЕЧЕ ОБСЛУЖВА ХОРА СЪС СЛУХОВИ И  

ГОВОРНИ УВРЕЖДАНИЯ 

 

 Телефонът за спешни случаи 112 вече работи с хора със слухови и говорни увреждания. 

Преди това българите, които имат слухови проблеми, нямаха възможност да потърсят помощ ако 

изпаднат в беда, тъй като системата не беше пригодена за тях.  

Нов софтуер на българската компания "Перси" с последно поколение 16 ядрени Intel Xeon 

Scalable прави обслужването на хората със слухови и говорни увреждания възможно. Те използ-

ват уеб базирано приложение. То позволява писане на текстови съобщения, които директно се 

генерират в системата.  

Приложението е достъпно от смартфон, таблет и компютър. Подаването на сигнала става 

чрез натискане върху иконата за бърза помощ, полиция или пожарна. След което се отваря панел, 

който съдържа предварително дефинирани фрази, които с едно натискане директно се изпращат 

към 112. 

Освен това сигнал може да се подава и чрез чат с оператор, в който се посочва какъв е 

проблемът и се натиска бутон изпрати. Сред възможностите за свързване със спешния номер е и 

мигновеният чат, при който всеки написан символ се изпраща автоматично към оператора. Вед-

нага след приемане на информацията се изпраща и необходимата помощ. Важно е обаче да се ос-

тане на линия докато се хване GPS сигнал.  

"По подобен начин функционират и системите за спешни повиквания на Белгия, Унгария, 

Полша и региони на Италия. Българското приложение е най-доброто от всички разработени в ЕС, 

каза Александър Соломахин, изпълнителен директор на "Перси". 

За да бъде ползвано приложението е необходима регистрация, в която се посочват трите 

имена, ЕГН, адрес, лице за контакт, както и снимка, номер и дата на валидност на ТЕЛК-ово ре-

шение. Попълването на имената и телефона на лице за контакт не е задължително, обаче подпо-

мага, защото те могат да дадат допълнителна информация на медицинското лице или полицията. 

В случай на инцидент те ще могат да съдействат като отидат на място.  

При подаване на неверни и заблуждаващи съобщения гражданите носят административно 

наказателна отговорност от 200 до 20 000 лв.  

Софтуерът е разработен от фирма, сключила договор с ДНС112-МВР след проведена об-

ществена поръчка. Той е резултат от приетите през 2016 г. промени в Закона за Националната 

система за спешни повиквания. 

 

Източник: https://www.economic.bg 
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ПОГРИЖЕТЕ СЕ ЗА СЛУХА НА БЛИЗКИТЕ СИ 
 

Не е лесно за хората да споделят с роднини или приятели, че изпитват затруднение със 
слуха. Но подкрепата и разбирането ще им покаже, че съществуват решения, които могат да им 
помогнат. 

Можете да подобрите качеството на живот на близките Ви, като им помогнете отново да 
влязат във връзка със заобикалящата ги среда, да се насладят на живота и взаимоотношенията с 
приятелите и семейството. При ситуации, в които лесно се разочароват, изпитват затруднения с 
разбирането на разговор или осезаемо увеличават звука на телевизора, справянето с проблема със 
слуха може да окаже благоприятно влияние върху живота им. Подкрепяйки ги, показвате, че с 
помощта на специалист могат да получат възможността да чуват отново. 

Важно е да изберете подходящ момент за разговор с любимия Ви човек относно загубата 
на слух, тъй като е много вероятно той да изпитва неудобство да говори за проблема. Обяснение-
то, че това оказва влияние и върху Вас, също ще улесни разговора. 

Ето няколко съвета как да започнете разговора с близкия човек, за да му помогнете по пъ-
тя към по-доброто чуване: 

 1. Изберете правилните място и време.  

 Изберете тихо, спокойно и удобно място за разговор. Бъдете подготвени, че този разговор 
може да бъде труден и близкият Ви може да откаже да приеме помощ. Говорете ясно и не прека-
лено бързо – така той или тя ще разбере възможно най-много от разговора. 

 2. Слушайте, разбирайте и бъдете съпричастни. 

 Добро начало е да започнете разговора, показвайки своята загриженост и емпатия. Изслу-
шайте близкия си и му позволете да изрази какво мисли и чувства, като трябва да вземете пред-
вид евентуалните му притеснения.  

 3. Проведете разговора с внимание и съчувствие. 

 Изключително важно е да говорите от сърцето си и да покажете съчувствие. Избягвайте 
въпроси, които могат да предизвикат отбранителна реакция, тъй като това би довело до бъдещо 
отхвърляне на предложението за помощ. Обсъдете как благодарение на развиващите се техноло-
гии ще преоткрие звуците на живота и отново ще общува безпроблемно със заобикалящия го 
свят. 

 4. Споделете Вашия опит и чувства. 

 Споделете на Вашия близък как реално слуховата му загуба се отразява върху Вас и/или се-
мейството. С примери и реални ситуации с трудност при комуникацията, ще му помогнете и оку-
ражите да осъзнае и приеме, че има трудности с чуването си. С Вашата помощ и подкрепа и по-
казвайки, че ще бъдете до него във всеки етап по пътя, ще му бъде по-лесно да направи първата 
стъпка към по-добро чуване. 

 5. Обсъдете заедно следващите стъпки към преоткриване на света на звуците. 

 Обсъдете ползите на по-доброто чуване, а именно свободата отново да се наслаждава на не-
щата, които обича. Вашият близък може да е притеснен за самия тест на слуха, затова може да 
предложите да отидете с него и да се запознаете със специалиста, който ще го извърши. Бъдете 
там не само за подкрепа, но и за да задавате въпроси, които ще доведат до един информиран из-
бор.  Това ще допринесе за увереност във възможните опции, чрез които да се подобри чуването 
на Вашия близък. 

Ето и няколко допълнителни съвета, които може да са Ви от полза, когато разговаряте с 
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човек с проблеми със слуха: 

 • Уверете се, че сте в контакт „лице-в-лице“ или „очи-в-очи“ с човека, с когото разговаряте. 

 • Уверете се, че сте привлекли вниманието на слушателя си, преди да започнете да говорите. 

 • Използвайте естествени жестове и лицеви изражения. 

 • Не крещете. Не е комфортно за човек със слухов проблем да Ви слуша, а и изглежда агре-
сивно. 

 • Ако не Ви разбира какво казвате, не повтаряйте. Вместо това се опитайте да го кажете по 
друг начин. 

 • Изберете подходящо място за разговор, с добро осветление и далеч от шум и разсейващи 
фактори. 

 • Използвайте разбираем език и не говорете под носа си. 

 • Избягвайте употребата на жаргон и непознати съкращения. 

 

Предприемане на действие и следващи стъпки 

Ако Вие и Вашият близък сте готови за предприемане на действие, следващите стъпки са 
лесни. Възвръщането на радостта от по-добро чуване е само на няколко крачки. 

За улеснение представяме списък, с който Вие и Вашите близки да започнете:  

1. Следете за първи признаци на промяна в слуха.  

2. Проведете разговор относно слуховата загуба.  

3. Обсъдете възможностите за слуховите апарати и други технологични решения.  

4. Разкажете им истории за други хора, които са направили животопроменящи слухови ре-
шения, за да ги накарате да предприемат някакви действия относно слуха си.  

5. Запишете час за консултация със специалист. 

 

Какво да очаквате по време на консултацията на Вашия близък  

1. Специалистите изслушват, за да разберат как могат да помогнат на Вашия близък човек.  

2. Слуховият тест – можете да видите как се е променил слухът на Вашия близък и да об-
съдите резултатите.  

3. Демонстрация и възможности – специалистите Ви показват възможните слухови реше-
ния, които най-добре подхождат на слуховите възможности на близкия Ви човек.  

4. Специалистите отделят колкото време е необходимо, за да отговорят на всичките Ви 
въпроси, така че да сте уверени във възможните слухови решения и как точно ще повлияят върху 
начина на живот.  

5. Слушането е вяра – подгответе се, че слуховото решение за Вашия близък ще отвори 
нов свят на звуци за него.  

6. Проба на слухови апарати – любимият Ви човек може да пробва различни слухови апа-
рати, за да избере най-удобния за него.  

7. Приспособяване към новия свят на звука – нужно е малко време и търпение, за да се 
привикне към новия начин на чуване, но си заслужава.  
 

Източник: https://fonio.bg 
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ХРАНИТЕ, КОИТО ПОДДЪРЖАТ МОЗЪКА МЛАД 

 

Ако някога сте се замисляли кой е най-важният орган в тялото Ви, то безспорно и сами сте 
стигнали до отговора, че това е мозъкът. Защо? Той е отговорен за всички процеси; благодарение 
на него ходим, извършваме най-фините движения; танцуваме; тичаме. Чрез него говорим, мис-
лим и действаме. 

И ако сте били сред малкото, които сте се колебаели дали все пак няма по-важен орган, 
отговорете си сами: има ли друга част от тялото ни, която да е отговорна за толкова много проце-
си в организма ни? 

Заради всичко това е важно да поддържаме мозъка си в блестящо здраве. Всяка клетка от 
него има своя функция и всяка една частица е от съществено значение. Неизбежно е с годините и 
мозъкът ни да претърпи някои промени – както тялото и лицето ни стават жертва на следите на 
времето, така и този орган бавно се променя. 

Затова и след определена възраст хората стават по-предразположени към определени нерв-
ни заболявания като деменция или болест на Алцхаймер. Има как да се грижите за мозъка си – 
освен чрез класическите методи като четене, комуникиране или решаване на различни ребуси, 
терминът храна за мозъка не е само преносен. 

 

1. Ядки и сушени плодове. Едни от продуктите, които мозъкът обича, са ядките и суше-
ните плодове. Със сигурност сте забелязвали, че орехът прилича на самия мозък? Това не е слу-
чайно. Всички ядки са богати на мастни киселини, които са важни за всяка система в тялото ни. 
Те намаляват възпалителните процеси, като по този начин директно ни предпазват от развитието 
на Алцхаймер, деменция, множествена склероза и други заболявания. Ядките и сушените плодо-
ве са много богати и на фибри; те намаляват нивата на холестерол в тялото ни, като едновремен-
но с това го пречистват. 

 2. Черни боровинки. Черните боровинки са друга храна, която е известна с благоприятните 
си свойства. Факт е, че подобряват зрението, но освен за него благодарение на флаваноидите, ко-
ито се съдържат в тях, тази храна подсилва и мозъка ни. Доказано е още, че и те понижават риска 
от Алцхаймер. 

 3. Зеленолистни зеленчуци. Зелените зеленчуци са мразена от децата храна. Но тялото ни я 
обича много – те пряко предпазват мозъка от увреждане. Важно е да консумирате броколи, спа-
нак и всички салатни растения – освен от директни мозъчни увреждания, те ще ви предпазят и от 
други заболявания, които също са пагубни за най-важния орган – съдовите заболявания. 

 4. Винаги хидратирани. В по-голямата си част мозъкът ни се състои от вода. Дехидратаци-
ята има директни вреди върху тялото ни – всеки я е изпитвал. Щом само след няколко часа без 
вода усещаме силно главоболие и проблеми с концентрацията, представете си какво постоянната 
дехидратация прави с тялото Ви. Колко вода трябва да пиете? Зависи от теглото и килограмите 
ви, като за среден ориентир използвайте количеството от 2 литра на ден. 

 

Статията е публикувана по предложение на Ивелина Стефанова. 

 

Източник: https://gotvach.bg 
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Кулинарни рецепти 
Мързелива лютеница 

(предложение от Илия Костов от Добрич) 

Продукти: 5 кг червени чушки, 800 мл готово доматено пюре, 300 мл олио, 3 с.л. захар, 
сол на вкус, 3-4 скилидки чесън по желание, една или две връзки магданоз. 

Начин на приготвяне: Почистените от дръжки и семки чушки, се изпичат. Обелват се 
добре и се смилат. Смесват се с доматеното пюре. Към получената смес постепенно се добавя 
предварително сгорещеното олио. Накрая се овкусява с останалите продукти. Готовата лютеница 
се слага в буркани. Стерилизират се около 40 минути. 

* * * 

Гаспачо /студена лятна супа от испанската кухня/ 

(предложение от Радка Великова от Добрич) 

Продукти: 750 г зрели домати, 1 краставица, 1 глава лук, 1 червена чушка, 2 скилидки че-
сън, 2 с.л. оцет, 1/4 ч.ч. зехтин, сол и черен пипер на вкус. По желание магданоз или самардала.  

Начин на приготвяне: Доматите се настъргват или пасират. Към тях се прибавят предва-
рително нарязаните краставица, червена чушка, чесън, лук, оцет, зехтин, подправки. Може всич-
ко да се блендира, но може да се остави и така. Готовата супа се поднася студена, така че, се оста-
ва в хладилника за няколко часа преди консумация. Може да се предложи с крутони. 

* * * 

Домашен сладолед 

(предложение от Светла Маринова от Добрич) 

Продукти: 150 мл течна сладкарска сметана, 3 с.л. захар, 5 с.л. сладко от череши, но може 
и от друг плод, 3-4 купчета лед.  

Начин на приготвяне: Сметаната и захарта изсипваме в блендер и разбиваме за няколко 
минути. После добавяме само сока от сладкото и леда. Отново блендираме. Накрая прибавяме 
плодовете от сладкото и разбъркваме добре с лъжица. Изсипваме сместа в купа и я слагаме във 
фризер за два часа минимум. Когато сервираме, разпределяме в малки купички и гарнираме по 
желание допълнително със същото сладко или с подходящ пресен плод. 

* * * 

Баница с локум  

(предложение от Върбина Станкова от Шумен) 

 Продукти: 1 пакет фини кори, 2 кутии локум, 1 ч.ч. орехи, краве масло или олио, 100 г ста-
фиди 

 За сиропа: 1 ч.ч. захар, 3 ч.ч. вода, 2 ванилии. 

 Начин на приготвяне: Взема се една кора и се намазва леко с мазнина. Отгоре се слага 
втора кора и също се намазва с мазнина. По дължината на късия ѝ край се подреждат локумчета в 
редичка, нарязани на тънко и без прекъсване в долния им край. Цялата кора се поръсва с орехи и 
стафиди, след което се навива откъм локума на руло и така докато свършат корите. Редят се в 
правоъгълна тава. Отгоре се намазват с масло. След като се изпече и изстине, баницата се залива 
със предварително приготвения и също изстинал сироп.  
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Гръцка салата 

(предложение от Ивелин Тодоров от Шумен) 
 Продукти: 1 кг домати, 1 краставица, 1 зелена чушка, 1 глава червен лук, 200 г сирене 
"Фета", половин връзка магданоз, 10-15 обезкостени маслини, 80 мл зехтин, сокът на половин ли-
мон, черен пипер, риган, сол. 

 Начин на приготвяне: Доматите, краставицата, лукът и чушката се нарязват. Смесват се с 
маслините и се разбъркват в купа. Сиренето се нарязва на кубчета с размер около 1 см, добавя се 
към салатата и се разбърква отново. Прави се дресинг като се смесват зехтинът, лимоновият сок, 
солта, риганът и черният пипер. Разбърква се добре. Салатата се сервира полята с дресинг и поръ-
сена със ситно нарязан магданоз.  

 

* * *  

Суфле от тиквички 

(предложение от Еленка Христова от Шумен) 
 Продукти: 4 тиквички, 3 скилидки чесън, 300 г сирене, половин кофичка кисело мляко, 3 
яйца, 100 г кашкавал, сол, копър, олио. 

 Начин на приготвяне: Тиквичките се измиват и се нарязват на кръгчета, редят се в тава на 
пластове, като между тях се слага натрошено сирене и ситно накълцан чесън. Поливат се с мазни-
на и се пекат до порозовяване. Поръсват се с копър. Яйцата се разбиват заедно с киселото мляко, 
прибавя се предварително настърганият кашкавал и със сместа се заливат тиквичките. Запичат се 
докато се образува коричка и суфлето се поднася топло. 

* * *  

 

Хрупкави жулиени с чеснов сос 

(предложение от Йорданка Стайкова от Шумен) 
 Продукти: 500 г пилешко филе, 100 г брашно, 2 яйца, 5 с.л. майонеза, 2 с.л. кисело мляко, 2 
скилидки чесън. 

 Начин на приготвяне: Пилешкото филе се нарязва на ивички. Жулиените се овалват в 
брашното, потапят се в разбитите яйца, изпържват се до златисто. Отцеждат се върху салфетка. 
Чесънът се счуква и се добавя към разбърканите майонеза и кисело мляко. Жулиените се серви-
рат залети със соса или той се поднася отделно в подходящ съд. 

* * *  

 

Лесна, бърза и вкусна лютеница 

(предложение от Величка Николова от Габрово) 
 Продукти: 3 кг червени пиперки, 3 кг домати, 1 кг патладжан, половин кг моркови, 3 люти 
чушки, 1 връзка магданоз, 1 ч.ч. вино, 1 ч.ч. оцет, 1 ч.ч. олио, 3 с.л. сол, 1 ч.ч. захар, 3 глави лук, 1 
глава чесън, по желание – черен пипер, кимион, куркума и джинджифил. 

 Начин на приготвяне: Всички продукти, измити и нарязани, се слагат в голяма тава, пок-
рита с фолио и се пекат 2,5-3 часа във фурната, като се разбъркват 2-3 пъти. Когато изстине, 
сместа се налива в малки бурканчета, които се стерилизират.  
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Усмивки 
 

СТИХОТВОРЕН ХОРОСКОП – ДЕВА 

 

Девите са умни, разсъдливи, 

ту сърдити, ту добри, вежливи. 

Във живота хитро се нареждат, 

даже и роднините подреждат. 

Ще направят всекиму услуга, 

но в замяна...ще поискат друга! 

Мъж ли е – той все анализира, 

"цаката" на всичко ще намира. 

Винаги ще прави точни сметки – 

за бензин, за дрехи, за подметки. 

Пипне ли в ръцете власт голяма – 

друг не ще я вземе – начин няма!... 

Ако е жена, е услужлива, 

принципна и доста паметлива. 

Като Пенелопа уж ще чака... 

Дева си е, но изневерява 

и съпруга ловко изиграва. 

Лъже, маже....и целта постига, 

но духовното не й достига! 

Близък ли си – теб ще те зачитат, 

чужд ли си – теб ще те изритат! 

Рибите им знаят номерата – 

Винаги засичат им белята. 
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НЯКОИ ПОЗАБРАВЕНИ И ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ НАШИ ЕЗИКОВИ 
ПЕРЛИЧКИ, ЗА КОИТО ЧУЖДЕНЦИТЕ МОГАТ САМО ДА НИ 

ЗАВИЖДАТ 
 

Нека се позабавляваме и посмеем с текста на Кристина Колева на някои позабравени и 
други специфични наши езикови перлички, за които чужденците могат само да ни завиждат. И да 
си припомним, че всичко, що е наше, ни прави такива, каквито сме: 

Чоглаво ми е на чутурата днес. И как не? Като преял кон обикалям дома и все ми е смаран-
гясано. Шо ле? 

Завчера ми беше такова едно шугаво. Цял ден се мандахерцах насам-натам на теферич я с 
таратайката, я с кракомобила. Кат тръгнъх, не съ спрех. Ама не бачках ич. И шефът ми вдигнал 
мерника, чак на жената мe изтропал. 

Пък аз – кеф ти до ланалъка, кеф ти до хоремага. Джитках последно със стария тараляс-
ник, дето вдига страшен джангър. Гъзнисах го зорлем пред кръчмата и джвакайки през локвите 
от спукания канал се качих горе. Тамън по мръкнало стана тая работа. 

Вътре пълно с авери. Сите нехранимайковци. И язе кат них. Дет викат надолу из пиринско 
“Джяволу порачва печ чилаа виино и едноо чилоо рачиийь бес чебаапчета”. Нашморцахме се до 
безпаметност. Сал кат станав да си въря помня. От зор не нацелих колата, пльокнах се в локвата 
до нея барем. И нали съм карък – на гръб паднах, носа си ожулих. И ми се чини, че опънах пета-
лата. 

Ама де късмет, де. 
Колко съм хъркал там не знам, ама зарана се осаферих. Брулнах колата по пътя в един гьол 

и продължих пешачката. Влизам дома, а жена ми – фльорцата, застанала на вратата на Ф, наточе-
на като крокозъбел. Почна ма отдалеч. Пита ма как съм. Аз ѝ викам: Кат муха в мляко. На убуу 
място, ма са дави. 

И кат се развряка оная ми ти кикимора. На маскара ме направи. Ни съ сящъ, чи съм фурла-
дисъл и без туй. Натаралянкал съм се бил, бил съм са бил напил и ѝ думали комшийките-чинките, 
че съм са бил бил. На кестерме ми църцорел чучурът, затуй съм бил подгизнал. И какъвто съм 
шемет, таралясника съм бил забил баш в шанецът край пътя. 

Страшен съм бил кукумицин цяла нощ да не нацеля улицата. С такъв киликандзер кат мен 
не щяла повече да се кахъри. И какъвто съм бил хвалипръцко, пак съм щял да смъцафръцам ня-
коя лъжа, разбрицвайки ципа на галоша, докато го изхлузя. Изпедепцал съм се бил в шикалкаве-
нето, ама все съм се нахендрял балъшки на разни изкилиферчени анджаклами. Всичко ѝ било яс-
но кат бял ден. 

Пък аз къвто съм вързал езика на фльонга, вместо да ѝ се одзверя по мъжки с едно Да бе, 
да, ѝ викам само Не. Бах мааму и изкуфелник. 

Набива ми канчето някое време, аз само мълчах. Откъде ѝ дойде на тая фльорца наум да 
ми вика миндил, па кат палнах моторетката. Като се разлютих, че не може да ми нервничи като 
кисела бабичка. А фарфалаците стреснати излязоха от одаята и гледат ту мен, ту нея. Па като 
прихнаха да се кикотят – хептем ми смарангясаха настроението. 

Какво си врат носовете дето не им е работа? Да си се бъцкат с техните си джунджурийки, 
джаджи, джиджавки и финтифлюшки и да не ме настъпят по мазоля. 

Ама чунким имам друг избор, освен да съм джаста-праста? 
И вместо да слушам повече тинтири-минтирици, както съм си сдухан и без това, само се 

тръшнах на дивана и се отнесох в небитието. Та от кривата стойка сигур ми се е изкинала шията 
и сега как боли кратуната, знай ли се. 

И туй то. Намрънках ви се. 
Ваш приятел верен, Босилчо Перков Крачунов, мъж на Автономка и зет на Гугутка, баща 

на Чайка и Родоп, калеко на Пульо, свако на Стафидка, вуйчо на Европ и лелинчо на Рибка. 
 

Статията е публикувана по предложение на Ангелина Кръстева. 
 

Източник: https://izumitelno.com 
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Историята помни 
ОРДЕНЪТ НА АСАСИНИТЕ.  

ТАЙНИЯТ КРЪСТОНОСЕН ПОХОД 

 

/с продължение/  

 

 — Справи се добре — похвали го Ал Муалим на следващия ден. — Трима от деветимата са 
мъртви и аз ти благодаря. Но не мисли, че ще ти позволя да почиваш върху лаврите си. Работата ти 
едва сега започва. 

 — Очаквам заповедите ти, Учителю — отвърна тържествено Алтаир. Макар и изтощен, той 
беше благодарен, че е започнал да печели отново уважението на Ал Муалим. Забеляза промяна в 
отношението на стражите. Преди го наблюдаваха с презрение, докато сега се отнесоха с уважение, 
колкото и да не им се искаше. Очевидно новината за успехите му беше стигнала и до тях. Ал Муа-
лим пък започваше да му се усмихва и дори му посочи да седне. Да седне! 

 Учителят продължи: 

 — Крал Ричард, горд от победата си при Акра, се готви да отпътува на юг, към Йерусалим. Са-
лах Ал’дин сигурно е наясно с това, затова събира хората си край разрушената крепост Арсуф. 

 Алтаир се напрегна, щом помисли за Салах Ал’дин. Припомни си деня, когато сарацините бя-
ха пред портите на крепостта… 

 — Искаш ли да ги убия и двамата? — попита и се наслади на мисълта да прониже предводите-
ля на сарацините. — Това ще сложи край на войната им, преди още да е започнала. 

 — Не — сряза го Ал Муалим и го погледна толкова строго, че на Алтаир му се стори, че Учи-
теля чете мислите му. — Нали така ще разпилеем силите им — и ще изложим страната на жаждата 
за кръв на десет хиляди воини без надзор. Ще минат много дни, преди двамата да се срещнат, а до-
като са на поход, няма как да се бият. Заеми се с по-непосредствена заплаха: мъжете, които управля-
ват в тяхно отсъствие. 

 Алтаир кимна. Очевидно жаждата му за мъст трябваше да остане за друг път. 

 — Кажи ми имената, аз ще ти донеса кръвта им. 

 — Точно това смятам да направя. Абу’л Нукод, най-богатият човек в Дамаск. Махд Адин, ре-
гент на Йерусалим. Уилям дьо Монферат, регент на Акра. 

 Той, разбира се, знаеше за тях. Всеки един от градовете носеше зловредното влияние на управ-
ника си. 

 — Какви са престъпленията им? — попита Алтаир. Зачуди се дали и при тях ще се появи нещо 
повече, нещо различно от начина, по който нещата изглеждаха на пръв поглед. 

 Ал Муалим разпери ръце. 

 — Алчност. Арогантност. Избиване на невинни. Обиколи сред хората в градовете. Сам ще на-
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учиш тайните им грехове. Не се съмнявай, че тези хора са пречка за мира, който търсим. 

 — Значи ще умрат — заяви покорно Алтаир. 

 — Връщай се при мен, след като приключиш с всеки един от тях, за да разберем по-добре на-
меренията им — нареди учителят. — И още нещо, Алтаир. Пази се. Действията ти напоследък са 
привлекли вниманието на стражите. Да знаеш, че вече ще бъдат много по-подозрителни. 

 Така изглеждаше. Няколко дни по-късно, когато Алтаир влезе в Братството в Акра, Джабал го 
посрещна с думите: 

 — Вече се чу за делата ти, Алтаир. 

 Той кимна. 

 — Изглежда, гориш от желание да изчистиш името си. 

 — Правя, каквото мога. 

 — Понякога го правиш добре. Предполагам, че се виждаме отново по работа. 

 — Да. Мишената ми е Уилям дьо Монферат. 

 — Значи трябва да отидеш в квартала „Шаин“… Само че внимателно. Там е щабквартирата на 
крал Ричард и охраната бди денонощно. 

 — Можеш ли да ми кажеш нещо за човека? 

 — Уилям беше определен за регент, докато кралят води войната. На хората този избор им се 
струва странен, след като знаят какво се е случило между Ричард и сина на Уилям, Конрад. Поне 
според мен Ричард постъпва много умно. 

 — Защо? 

 Джабал се усмихна. 

 — По повечето въпроси Ричард и Конрад са на различно мнение. Пред хората спазват прили-
чие, но се носят слухове, че всеки се чуди как да навреди на другия. А и онази работа с пленените 
при Акра сарацини… — Той поклати глава. — След това Конрад се върна в Тир, а Ричард принуди 
Уилям да остане като негов гост. 

 — Иначе казано, заложник — уточни Алтаир. Беше склонен да се съгласи с Джабал. Ходът на 
Ричард беше наистина хитър. 

 — Както и да го наречеш, присъствието на Уилям държи Конрад под контрол. 

 — Ти откъде предлагаш да започна търсенето? 

 Джабал се замисли. 

 — Цитаделата на Ричард, югозападно от нас… По-скоро от пазара отпред. 

 — Добре. Повече няма да те безпокоя. 

 — Не ме безпокоиш — отвърна Джабал, насочи отново вниманието си към птиците и загука 
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нежно. 

 Този човек нямаше много тревоги, помисли си Алтаир. За това определено му завиждаше. 

* * * 

 Джабал се оказа прав, помисли си Алтаир, докато се прокрадваше към пазара на цитаделата по 
нажежените, оживени улици, по които соленият морски въздух сякаш щипеше. Наоколо беше пълно 
със стражи, а броят им по всяка вероятност беше удвоен след последното му идване. Някои носеха 
отличителните знаци на кръстоносци и бяха в пълно бойно снаряжение. Знаеше със сигурност, че 
войниците обожават клюките — колкото повече научаваха, толкова по-недискретни ставаха. Наста-
ни се на една пейка и се престори, че се възхищава на величествената цитадела с разветите знамена 
или че просто убива времето до края на деня. Недалеч от него уличен акробат се опитваше да се до-
говори за малко пари, накрая се отказа, сви рамене и започна да подхвърля пъстроцветни точки във 
въздуха. Алтаир се престори, че го наблюдава, докато подслушваше разговора на двама кръстонос-
ци, които дърдореха като перачки за уменията на Уилям с меча. 

 Докато Алтаир гледаше, погледът на един войник беше привлечен от монах в кафява роба, с 
вдигната качулка, който му даваше дискретни знаци. Войникът кимна почти незабележимо, сбогува 
се с приятеля си и тръгна през пазара. Алтаир го наблюдаваше изпод качулката, след това последва 
мъжете, щом се отдръпнаха. Алтаир се разположи наблизо и се опита да чуе какво говори монахът. 

 — Изглежда беше неразумно да подкрепяме Уилям. Стар е и прекалено много мисли за себе 
си. 

 Войникът сви устни. 

 — Армията му е огромна. Имаме нужда от нея. Сега ще отида при другите братя. Гледай да 
разполагат с всичко, от което имат нужда. 

 — Добре. Не трябва да падат духом — съгласи се монахът. 

 — Не се страхувай. Магистърът има план. Сега замисля начин да обърнем загубите в наша 
полза, ако се стигне до това. 

 Магистър ли? Алтаир се замисли. Братя. Тези двамата за кого говореха? Акра имаше повече 
пластове от глава лук. 

 — Какви са намеренията му? — попита монахът. 

 — Колкото по-малко знаеш, толкова по-добре. Следвай инструкциите. Отнеси това писмо на 
магистъра. — Подаде го на монаха, а Алтаир се усмихна и размърда пръсти. Стана от пейката и го 
последва. След малко посланието беше в ръцете му и той седна, за да го прочете. 

 

 “Магистре, 

 Работата в квартал „Шаин“ в Акра продължава, въпреки че сме обезпокоени от умението на 
Уилям да довежда всичко до самия край. Той приема задълженията си прекалено сериозно и хората 
може да го отхвърлят, когато настъпи моментът. Без помощта на съкровището не можем да си поз-
волим да вдигнем въстание, да не би кралят да не се върне от бойното поле. В този случай планове-
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те ни ще бъдат обречени на провал. Не можем да си върнем откраднатото, освен ако двете страни не 
се обединят. Дали не можете да подготвите друг, който да заеме мястото му — просто като предпаз-
на мярка. Страхуваме се, че нашият човек на пристанището е несигурен. Споменава, че няма да е 
зле да се дистанцира. Това означава, че не можем да разчитаме на него, ако Уилям падне. Уведомете 
ни за намеренията си, за да ги осъществим. Ние оставаме верни на каузата.” 

 

 Сгъна писмото и го пъхна в робата си. Щеше да го покаже на Ал Муалим. А може би нямаше. 
Усещаше, че Учителят не е бил напълно откровен с него по отношение на мишените. Може би това 
бе част от теста. Може би. 

 Няколко слуги забързаха покрай него. Жонгльорът продължаваше да подмята топки; сега оба-
че около него се беше събрала по-голяма тълпа. Недалече един оратор се беше изправил под сянката 
на дърво и говореше против крал Ричард. 

 Вниманието на Алтаир беше привлечено от млад мъж с късо подстригана черна брада, който 
призоваваше гражданите, без да откъсва очи от стражите, разположили се наблизо. 

 — Уилям дьо Монферат изобщо не се интересува от хората в Акра — редеше той. Алтаир се 
заслуша, като внимаваше да не среща погледа му. — Ние гладуваме, а неговите хора не знаят що е 
лишение. Благоденстват благодарение на плодовете на нашия труд. Доведе ни тук, за да строим, та-
ка каза. Сега обаче, когато сме далече от дома и милостта на краля, се разкриха истинските му наме-
рения. Той краде синовете ни, праща ги в битки срещу жесток противник. Те са обречени на смърт. 
Дъщерите ни обслужват войниците му, тънат в безчестие. Той ни компенсира с лъжи и празни обе-
щания за по-добри бъднини, за земя, благословена от господ. Ами сега? Какво правим днес? Колко 
още ще продължава така? Наистина ли това е дело на господ или на егоист, който се опитва да поко-
ри всички ни? Вдигнете се хора на Акра. Присъединете се към протеста ни. 

 — Млъквай! — извика жена, която минаваше наблизо и посочи стражите, които оглеждаха 
улицата, вероятно усетили, че се надига смут. 

 — Ти си глупак, бе! — подвикна му грубо друг минувач. Отмина с презрително махване. Ни-
кой в Акра нямаше намерение да изпита гнева на Уилям или поне така изглеждаше отстрани. 

 — Заради тези приказки ще увиснеш на въжето — прошепна трети и се шмугна в тълпата. 

 Алтаир наблюдаваше как ораторът се оглежда тревожно, след това се стрелна напред и застана 
при друг. 

 — Колко събра за каузата? — попита той. 

 — За съжаление всички са много уплашени — отвърна съмишленикът му. — Никой не иска. 

 — Не трябва да се отказваме. Отиваме на друг пазар, на друг площад. Не бива да мълчим. 

 Погледнаха за последно войниците и се отдалечиха. Алтаир остана загледан след тях, доволен, 
че е открил необходимото за Уилям дьо Монферат. 

 Погледна още веднъж извисилата се над пазара цитадела — черното пулсиращо сърце на Ак-
ра. Вътре се намираше мишената, помисли си той, а когато Уилям умреше, хората на Акра щяха да 
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си отдъхнат от тиранията и страха. Колкото по-скоро станеше, толкова по-добре. Време беше да по-
сети отново Джабал. 

 Лидерът на местното Братство беше весел, както обикновено. Очите му заискриха, когато поз-
драви Алтаир. 

 — Направих, каквото трябва — рече Алтаир. — Събрах информация. Знам как да се добера до 
Монферат. 

 — Говори и аз ще преценя. 

 — Владенията на Уилям са обширни и мнозина го наричат господар. Само че той има врагове. 
Двамата с крал Ричард не се разбират. 

 Джабал изви вежди. 

 — Така е. Никога не са били близки. 

 — Това е в моя полза. Посещението на Ричард го е разтревожило. Щом кралят замине, Уилям 
ще се оттегли в крепостта. Ще бъде разсеян. Тъкмо тогава ще ударя. 

 — Сигурен ли си? 

 — Няма накъде повече. Ако нещо се промени, ще се приспособя. 

 — Тогава действай. Сложи край на живота на Монферат, за да си отдъхне градът и да се наре-
че свободен. 

 Джабал му подаде перото. 

 — Ще се върна, когато е мъртъв — отвърна Алтаир. 

 

* * * 

 

 Алтаир се върна в цитаделата. Очакваше всичко да бъде както го беше оставил. Оказа се, че 
има нещо различно — забеляза го, докато обикаляше улиците. Усещаше се във въздуха — вълнение, 
очакване. Чу хората да говорят за посещението на Ричард. Беше в крепостта, така разправяха граж-
даните, и обсъждал важни въпроси с Дьо Монферат. Очевидно кралят се бил ядосал заради начина, 
по който се отнесъл към трите хиляди заложници, когато кръстоносците бяха превзели града. 

 Алтаир усети как потръпва от възбуда. Славата на Ричард Лъвското сърце го предшестваше. 
Всички бяха чували за смелостта му, за жестокостта му, а сега предстоеше да го види лично… 

 Той пресече пазара. Откакто се беше разчуло, че Ричард е пристигнал, тълпата беше станала 
огромна. Гражданите на Акра, независимо какво беше мнението им за английския крал, искаха да го 
видят. 

 — Идва — прошепна една жена наблизо. Алтаир усети как тълпата го понесе и може би за 
пръв път, откакто влезе в града, вдигна глава. В този момент множеството беше неговото скривали-
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ще, а пък стражите бяха твърде заети с пристигането на краля, за да му обърнат внимание. 

 Тълпата се понесе напред и повлече Алтаир. Той забърза заедно с другите хора към богато ук-
расените каменни порти, където знамената на кръстоносците трептяха при всеки порив на вятъра, 
сякаш и те тръпнеха от нетърпение да видят Ричард. Стражите на портата предупредиха тълпата да 
се отдръпне и застаналите най-отпред изкрещяха на задните да не ги блъскат. Пристигаха все нови и 
нови граждани, стичаха се към издигнатото място пред главната порта. Надойдоха още стражи и об-
разуваха щит пред входа. Някои бяха отпуснали ръце на ефесите на мечовете. Други стискаха копия 
и ръмжаха застрашително. 

 — Назад — предупреждаваха те кипящата от вълнение и възмущение недоволна тълпа. 

 Неочаквано около портата на крепостта настъпи смут, чу се стържене и скърцане и тя започна 
да се вдига. Алтаир проточи врат, за да види. Първо чу чаткането на конските копита, след това мяр-
на шлемовете на охраната на краля. В следващия момент тълпата коленичи и Алтаир се сниши с 
тях, без да откъсва поглед от приближаващия крал. 

 Ричард Лъвското сърце беше възседнал великолепен жребец, украсен с неговите отличителни 
цветове, изпънал рамене назад, вирнал високо брадичка. Лицето му беше обветрено, сякаш носеше 
отпечатък от всяка битка, всяка пустиня, която бяха пресекли, а очите му, макар и уморени, блестя-
ха. Беше обграден от охрана, също на коне, а до него крачеше друг мъж, който от шепота на тълпата 
Алтаир разбра, че е Уилям дьо Монферат. Оказа се по-възрастен от краля, не беше нито толкова 
внушителен, нямаше го и властното излъчване, но се движеше с лекота; Алтаир прецени, че е умел с 
меча. От него се излъчваше недоволство, докато вървеше до краля си — дребно човече, скрито в 
сянката на великия мъж. Кралят не обръщаше никакво внимание на тълпата. Беше потънал в собст-
вените си мисли. 

 — … три хиляди души, Уилям — говореше кралят, достатъчно високо, та всички на пазара да 
чуят. — Беше ми казано, че ще ни бъдат пленници и ще ги използваме при нужда, за да ги разменя-
ме за наши пленници. 

 — Сарацините нямаше да спазят уговорката — отвърна Дьо Монферат. — Знаете го. Направих 
ви услуга. 

 Лъвското сърце изрева: 

 — Да, бе! Голяма услуга, няма що! Сега враговете ни ще имат коз в ръцете. Да не говорим, че 
ще се бият с по-голямо ожесточение. 

 Спряха. 

 — Добре познавам врага — отвърна Дьо Монферат. — Не само че няма да проявят повече сме-
лост, ами ще бъдат завладени от страх. 

 Ричард го погледна с омраза и презрение. 

 — Я ми кажи, ти откъде знаеш какви са намеренията на врага? Нали заряза бойното поле, за да 
си играеш на политика. 

 Другият преглътна. 
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 — Постъпих както беше редно и справедливо. 

 — Ти положи клетва да служиш на господ по най-добрия начин, Уилям. Само че тук изобщо 
не е така. Пред мен е мъж, който потъпква всичко. 

 Личеше, че на Дьо Монферат не му е приятно. Разпери ръка, сякаш, за да напомни на краля, че 
поданиците им са наблизо и чуват всяка дума, и продължи: 

 — Думите ви са крайно несправедливи, господарю мой. Надявах се да съм спечелил доверието 
ви. 

 — Ти си регент на Акра, Уилям. Твое задължение е да управляваш от мое име. Колко повече 
доверие искаш? Да не би да ламтиш за короната ми? 

 — Вие просто не ме разбрахте — отвърна Монферат. Тъй като не искаше да бъде унизен пред 
тълпата, той добави: — Но това е нещо обичайно… 

 Ричард побесня: 

 — Колкото и да ми се иска да си пропилея деня в празни приказки с теб, ме чака война. Този 
разговор остава за друг път. 

 — Не искам да ви бавя — отвърна любезно Монферат, — Ваше величество. 

 Ричард хвърли последен злобен поглед към Дьо Монферат, за да напомни на устатия си пода-
ник на чия глава е короната, и пое напред, следван от хората си. 

 Хората започнаха да се изправя и Дьо Монферат се обърна да каже нещо на един от стражите. 
Алтаир се напрегна, за да чуе. 

 — За съжаление в Новия свят няма да има място за хора като него. Съобщи, че искам да гово-
ря с войската. Трябва да сме напълно сигурни, че всеки знае ролята си. Предупреди ги, че всяка про-
ява на небрежност ще бъде сурово наказвана. И още нещо. Днес не съм в настроение да ми се про-
тиворечи. — След това се обърна към хората си: — След мен. 

 Неочаквано множеството се люшна към крепостта — не само хората на Дьо Монферат, ами и 
търговците, които се надяваха да си намерят клиенти вътре. Алтаир се присламчи към тях, прикри 
се зад торбите им от зебло и премина портите, преди стражите да се намесят и да ги затръшнат. 
Сърдитите войници ги изблъскаха към един от вътрешните дворове, вероятно за да изложат там сто-
ката си. Алтаир обаче забеляза, че Дьо Монферат се отправя покрай външната стена на замъка към 
вътрешната сграда. Приведе се от едната страна и се пъхна в пукнатина между стената и вътрешната 
сграда, притаи дъх в очакване да чуе вика на някой бдителен страж, който го е забелязал да се про-
мъква. Вик така и не прозвуча. Той вдигна очи и се зарадва, когато видя скоби по стената на сграда-
та. Започна да се катери. 

 Лъконосец. 

 Естествено. 

 Толкова се зарадва, че се измъкна от стражите долу, че забрави да се огледа нагоре. Погледна 
отново към ръба на покрива и зачака мъжът да застане с гръб. Искаше да застане в средата на пок-
рива. Не можеше да си позволи войникът да падне в крепостта и да вдигне врява. Когато стражът 
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стигна на желаното място, Алтаир се задейства, камата изскочи от ръката му, проблесна на слънцето 
и се заби в гърба на нищо неподозиращия страж. Човекът изпъшка и падна, за щастие не полетя на-
долу и асасинът бързо го изтегли на покрива, сниши се и премина, без да изпуска втория стрелец в 
другия край на двора. 

 Под него Дьо Монферат пресичаше крепостта, крещеше заповеди, обиждаше наред всички, 
които му се мернеха пред очите. 

 Алтаир се натъкна на нов лъконосец. Метна нож и мъжът се просна на покрива. Той го поглед-
на, докато минаваше полуприведен, и изчака да престане да потръпва. 

 Трети стрелец. Алтаир се отърва и от него. Сега вече контролираше покрива; имаше път за 
бягство, след като приключеше със задачата си. Оставаше само да ликвидира мишената. 

 Под него, Дьо Монферат премина през вътрешна порта и Алтаир остана да наблюдава как се 
кара на страж заради незначително провинение. След това влезе във вътрешния двор, който беше 
нещо като негово лично убежище. Алтаир го следваше отгоре. Беше застанал така, че дори някой да 
вдигнеше поглед, нямаше да го види. 

 Монферат седна на маса в единия край на вътрешния двор. 

 — Хора — започна той, — съберете се. Слушайте много внимателно. 

 Щом се събраха, Алтаир забеляза, че макар да бяха еднакво облечени, униформите им се раз-
личаваха от онези на войниците навън. Тези мъже му се сториха по-груби, очевидно закалени в бит-
ки. Ако Алтаир беше прав, те бяха личната ударна сила на Дьо Монферат. Този път нямаше да до-
пусне грешката да ги сметне за „незначително предизвикателство“. 

 Дьо Монферат продължаваше да говори в двора. 

 — Току-що разговарях с краля и новините са лоши. Обвини ни, че не сме изпълнили задълже-
нията си. Той не зачита приноса ни към каузата. 

 — Срамота — рече един от мъжете. 

 — Какво разбира той — изсъска друг. 

 — Спокойно, спокойно. Замълчете — сгълча ги Монферат. — Да, онова, което той казва, не е 
така, но в думите му има известен смисъл. Лесно може да ни намери недостатъци. Лесно може да 
забележи несъвършенства. Опасявам се, че сме се отпуснали, станали сме мързеливи. 

 Алтаир се подсмихна. Начинът, по който се промъкна, беше доказателство колко немарливи 
бяха станали. Що се отнася до полузаспалите стрелци… 

 — Защо го казвате? — попита един от хората на Дьо Монферат. Мъжете бяха настръхнали. 
Алтаир използва гълчавата, за да се измести и да се разположи точно над мишената си, като се плъз-
на по стената на двора. Едва сега видя онова, което повечето от мъжете долу нямаше как да забеле-
жат. От врата в противоположния край на двора влязоха още стражи, повлекли двама мъже. Макар 
да бяха в дрехи на кръстоносци, те бяха пленници. 

 — Виждам как тренирате — дереше се Монферат. — Не сте убедени в онова, което вършите, 
не се съсредоточавате достатъчно. Клюкарствате, играете хазарт. Или не изпълнявате поставените 
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ви задачи, или ги вършите през пръсти. Тази работа приключва днес. Няма повече да търпя униже-
ния от Ричард. Независимо дали разбирате или не — а би трябвало — вината е изцяло ваша. Посра-
михте всички ни. Уменията и готовността да се посветим на каузата ни извоюваха Акра. Те ще ни 
бъдат необходими, за да задържим града в своя власт. По всичко личи, че съм бил прекалено мек. 
Ще тренирате по-упорито и по-често, дори това да означава нередовно хранене и недоспиване. Ако 
се провалите, ще трябва да научите какво означава дисциплина… Доведете ги. 

 Алтаир се беше добрал до желаното място, без никой да го забележи. Намираше се достатъчно 
близо и виждаше оплешивяващата глава на Монферат и пръските слюнка, които хвърчаха от устата 
му, докато крещеше на хората си. Ако някой от събралите се в двора погледнеше поради някаква 
причина нагоре, щеше да го забележи, но вниманието на всички в този момент беше насочено към 
масата на Дьо Монферат, където бяха изтласкани войниците, уплашени, засрамени. 

 — Ако трябва да дам пример на останалите с вас, така да бъде — заяви Монферат. — Обърна 
се към двамата: — Вие сте обвинени в ходене по курви и пиянство по време на служба. Как ще отго-
ворите на тези обвинения? 

 Двамата занареждаха молби и извинения. 

 Дьо Монферат се намръщи. След малко махна с ръка и нареди да бъдат екзекутирани. 

 Прерязаха гърлата им и в последните мигове от живота си те наблюдаваха как собствената им 
кръв блика по камъните в двора. Дьо Монферат ги наблюдаваше как се давят и мятат на земята, съ-
що като риби на сухо. 

 — Проявите на неуважение към службата са заразно зло — рече той почти тъжно. — Те трябва 
да бъдат изкоренени. По този начин няма да позволим заразата да плъзне навред. Разбрахте ли ме? 

 — Да, господарю — прозвуча приглушеният отговор. 

 — Много добре — продължи той. — Върнете се към задълженията си, заредени с нова целеус-
тременост. Останете силни и съсредоточени и ще победим. Поколебаете ли се, съдбата ви ще бъде 
като на тези мъже. Бъдете сигурни. Свободни сте. 

 Той махна с ръка, което развесели Алтаир. И той искаше войниците да се махнат. Остана заг-
ледан в мишената си. Рицарят прелистваше нещо на масата и сумтеше недоволно. Беше очевидно, 
че все още е в лошо настроение. Алтаир пропълзя колкото можа напред, до самия ръб на покрива. 
Видя двете тела, от които продължаваше да изтича кръв. Мъжете се бяха събрали при входа, готови 
да се отдалечат максимално от куртината и Монферат. 

 Регентът цъкаше недоволно с език, продължаваше да рови документите и така и не намираше 
онова, което му беше необходимо. Изпъшка, когато един свитък се изплъзна на земята. Тъкмо се 
канеше да повика някого, за да го вдигне, но размисли и се наведе сам. Вероятно чу как камата на 
Алтаир прищрака в секундата преди асасинът да скочи от пасажа над него и да я забие във врата му. 

 След това убиецът застана разкрачен над тялото на регента на Акра, притиснал устата му с ръ-
ка, за да не му даде възможност да призове останалите в двора. Знаеше, че разполага с броени се-
кунди. 

 — Почивай в мир. Плановете ти бяха дотук. 
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 — Какво знаеш за работата и плановете ми? — изграчи Дьо Монферат. 

 — Знам, че възнамеряваше да убиеш Ричард и да повериш Акра на сина си Конрад. 

 — Конрад ли? Синът ми е нищожество, който не може да поведе дори своите хора, камо ли да 
застане начело на цялото кралство. А Ричард? Той е същата стока, незначителен човек. Акра не при-
надлежи на нито един от двамата. 

 — А на кого? 

 — Градът принадлежи на хората, които живеят в него. 

 Алтаир се опита да отблъсне вече познатото чувство, че светът му е разтърсен из основи. 

 — Как смееш да говориш от името на гражданите? — попита той. — Ти крадеш храната им. 
Отнасяш се към тях с крайна жестокост. Принуждаваш ги да ти робуват. 

 — Всичко, което съм направил, е да ги подготвя за Новия свят — отвърна Дьо Монферат с 
тон, който намекваше, че Алтаир би трябвало да знае. — Да крада храната им ли? Нищо подобно. 
Прибрах я, за да бъде разпределена поравно, когато настъпи моментът. Я се огледай. При мен няма 
престъпления, освен онова, което извърши ти и другата сган като теб. Що се отнася до военната по-
винност… Тези хора не умееха да се бият. Научихме ги на ред и дисциплина. Това не е лошо пости-
жение. 

 — Макар да вярваш, че целите ти са благородни, истината е, че постъпките ти бяха жестоки и 
ти не можеш да продължаваш по този начин — отвърна Алтаир, макар да не бе сигурен в думите си. 

 — Ще видим дали онова, което сториш, ще ти се услади — отвърна умиращият. Силите му 
бързо го напускаха. — Ти не освобождаваш градовете, както вярваш, обричаш ги на гибел. Накрая 
ще можеш да виниш единствено себе си. Говориш за добри намерения… — Така и не успя да довър-
ши. 

 — Пред смъртта всички сме равни — рече Алтаир и топна перото в кръвта му. Изкачи се по 
стената до пасажа и се прехвърли. След това се отдалечи, сякаш никога не бе стъпвал на това място. 
Алтаир се чувстваше уморен след изпълнението на задачата. Освен това започваше и да се дразни. 
Всеки дълъг преход го изтощаваше още повече, но му беше наредено да се връща при Ал Муалим 
след всяко убийство. При всяко завръщане Учителят се държеше тайнствено, разпитваше за подроб-
ности, въпреки това не му казваше почти нищо. 

 Същото стана и при новата им среща. 

 — Научих за успеха ти — рече Ал Муалим. — Искрено съм ти благодарен, а също и кралство-
то. Освобождаването на градовете от корумпираните ще донесе сигурен мир. 

 — Сигурен ли си? — попита Алтаир. Той вече губеше увереността си. 

 — Начинът на управление на тези хора се отразява на поданиците им. Щом прочистиш градо-
вете от корупция, ще изцериш и сърцата, и умовете на жителите. 

 — Враговете ни не са съгласни — възрази Алтаир и се замисли за онези, чиито очи беше скло-
пил. 
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 — Какво искаш да кажеш? 

 — Всеки един от мъжете, които убих, ми каза странни неща. Те не съжаляват за нищо. Дори на 
прага на смъртта бяха уверени в успеха си. Не го признаха направо, но има нещо, което ги свързва. 
Сигурен съм. 

 Ал Муалим го погледна внимателно. 

 — Алтаир, има разлика между онова, което твърдят, че е истина, и онова, което виждаме, че е 
истина. Повечето хора не правят разлика. Така е по-простичко. Ти обаче като асасин трябва да забе-
лязваш и да поставяш твърденията на хората под въпрос. 

 — Кажи ми тогава какво свързва тези мъже? — настоя Алтаир. Учителят имаше отговорите. 
Беше сигурен, че знае какво става. 

 — Така. Ти си асасин и е твой дълг да потиснеш тези мисли и да се довериш на Учителя си. 
Без ред не може да има мир и покой. А за да има мир и покой, трябва да има власт. 

 Алтаир не успя да прикрие отчаянието в гласа си: 

 — Говориш неясно, Учителю, и ме въртиш в омагьосан кръг. Хвалиш ме, че обръщам внима-
ние, а след това ме караш да си затварям очите. По кой от двата пътя да поема? 

 — Ще откриеш отговора на въпроса, когато не се налага повече да го задаваш — отвърна Ал 
Муалим. 

 Алтаир разбра, че няма да стигне доникъде. 

 — Предполагам, че не си ме повикал тук единствено за да ме поучаваш — рече. 

 — Не съм, наистина — потвърди Ал Муалим и отново го отпрати към Дамаск. Този път мише-
ната беше Абу’л Нукод. Той беше следващият, който трябваше да умре. Преди това обаче предстое-
ше среща с водача на местното Братство… 

 — Алтаир, приятелю. Добре дошъл. Добре дошъл. Чий живот ще отнемеш този път? 

 Алтаир се намръщи, когато видя водача на Братството в Дамаск, нагъл, както и преди, но не 
чак толкова, че да разпали яростта му. Този човек притежаваше талант да се плъзга по ръба. Може 
би, ако използваше уменията си, нямаше да му се налага да прекарва дните си зад писалището. Ня-
кой ден Алтаир щеше да изтъкне пред него този факт. Междувременно му предстоеше работа. Има-
ше си нова мишена. 

 — Казва се Абу’л Нукод — рече той. — Какво можеш да ми кажеш за него? 

 — А, кралят на търговците в Дамаск — възкликна водачът, без да крие колко е впечатлен. — 
Най-богатият човек в града. Колко вълнуващо. Наистина опасно. Завиждам ти, Алтаир. Е… не и он-
зи път, когато те смачкаха и те лишиха от званието ти… Завиждам ти обаче за всичко останало. Ос-
вен за… ужасните неща, които другите асасини разправят за теб. Да, но като махнем провала и ом-
разата, ти завиждам безкрайно много… 

 Алтаир си представи как ще изглежда вратът му, ако забиеше в него камата си. 
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 — Не ме интересува какво мислят и говорят останалите — отвърна той. — Дошъл съм да си 
свърша работата. Питам те отново. Какво можеш да ми кажеш за краля на търговците? 

 — Само че трябва да е ужасно лош човек, след като Ал Муалим те е пратил да го навестиш. 
Той се държи сред своите и живее в разкоша на най-хубавия квартал. Зает човек, вечно има някаква 
работа. Сигурен съм, че ако прекараш известно време сред неговите хора, ще научиш необходимото. 

 Алтаир направи точно така, отиде в джамията на Омеядите, на пазара „Саруджа“, отскочи до 
цитаделата на Салах Ал’дин, където научи, че местното население ненавижда Абу’л Нукод, че той е 
корумпиран, че злоупотребява с обществени средства, повечето от които са били отклонени към Йе-
русалим, за да се плати на Уилям Монферат. (Алтаир се усмихна мрачно на тези думи.) 

 При Мадрасах ал Каласах се натъкна на учени, които си говореха, и се обнадежди, че може да 
чуе нещо за Абу’л Нукод. Оказа се, че не говорят за него, но Алтаир се завъртя около тях, объркан 
от приказките им. 

 — Граждани. Извадете писанията си — рече първият. 

 — Натрупайте ги накуп пред мен. Грях е да ги държите. Познайте истината на думите ми. Ос-
вободете се от лъжите и корупцията на миналото. 

 Алтаир се канеше да тръгне, но реши да поостане. Имаше нещо в думите на учения. Освободе-
те се от лъжите и корупцията на миналото. Възможно ли беше да има нещо общо с „новия ред“, за 
който беше чул вече няколко пъти? 

 Друг учен взе думата: 

 — Ако наистина цените мира — ако наистина искате да видите край на войната — откажете се 
от книгите си, от свитъците, от ръкописите, защото те подхранват пламъка на невежеството и омра-
зата. 

 Алтаир беше чул достатъчно и никак не му хареса онова, което чу. Откажете се от книгите си. 
Защо? 

 Прогони тези думи от ума си и продължи да събира информация за краля на търговците. Беше 
научил, че Нукод рядко излиза от покоите си. Същата вечер обаче щеше да присъства на тържество-
то, което организираше — единствено за да натрие носовете на съгражданите си, като демонстрира 
богатството си. Дори беше поръчал вино — в противоречие с вярата му — специално за събитието. 
Ако приличаше на предишните тържества, значи довечера щеше да бъде моментът да удари. Беше 
чул, че под покоите на Абу’л Нукод имало скеле. Беше дошло времето да отиде да се повесели. 

 

* * * 

 

 Тържеството беше в разгара, когато Алтаир се вмъкна във вътрешния двор и се почувства 
твърде забележим в дрехите си. Сториха му се мръсни и окъсани в сравнение с премените на гости-
те. Повечето бяха в изискано облекло, със скъпо везмо и за разлика от повечето жители на Дамаск 
изглеждаха в добро здраве, личеше, че са добре нахранени, разговаряха високо, за да надвикат музи-
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ката и се смееха още по-гръмко. Напитките изобилстваха. Слугите минаваха сред гостите и предла-
гаха хляб, маслини и други лакомства на златни подноси. 

 Алтаир се огледа. Танцьорките бяха единствените присъстващи жени — шест, може би седем, 
които се виеха бавно под звуците на лютните и ребеките на музикантите, разположили се на просто-
рен балкон. Асасинът плъзна поглед към мястото, на което беше застанал страж със скръстени ръце 
и наблюдаваше с безразличие веселието. Това беше наблюдателницата на Абу’л, реши Алтаир. И 
наистина, докато се оглеждаше, ритъмът на музиката стана по-бърз, лютнята почти заглуши бараба-
ните, което накара кръвта на гостите да кипне. Танцьорките се завъртяха по-бързо, телата им под 
прозрачните вталени костюми лъщяха от пот, гостите около тях вдигнаха ръце, барабаните отмерва-
ха ритъма с такава сила, сякаш въздухът вибрираше, и неочаквано той се появи над тях — Абу’л 
Нукод. 

 Докато подслушваше, Алтаир чу ужасни неща за външния вид на мишената си. Знаеше, че е 
огромен мъж — колкото трима нормални, поне така разправяха — който обичал да се кичи с блестя-
щи дрънкулки, одеждите му били винаги натруфени, а тюрбанът му бил обсипан със скъпоценни 
камъни. Алтаир беше решил, че хората преувеличават от злоба и омраза. Остана с отворена уста, 
когато разбра, че клюките са подценили въпросния човек. Накитите и дрехите се оказаха значително 
повече и по-натруфени, отколкото Алтаир смяташе, че е възможно. Наблюдаваше Нукод, който се 
тъпчеше, а мазнината блестеше около устата му. Той пристъпваше по балкона и оглеждаше отвисо-
ко гостите, кожата под брадичката му потрепваше на всяка хапка, а робата му се разтвори и отдолу 
лъсна гола гръд — месеста и потна. 

 Неочаквано дебелият плесна с ръце. Музиката спря, разговорите секнаха. 

 — Добре дошли, добре дошли — заговори той. — Благодаря на всички, че ме почетохте тази 
вечер. Заповядайте, яжте, пийте. Насладете се на удоволствията, които ви предлагам. 

 След тези думи той замахна с ръка и фонтанът в средата на двора оживя, от него избликна 
цветна вода, нещо, което Алтаир виждаше за пръв път в живота си. След това разбра, че това е вино 
— виното от пратката, за която беше чул. Точно така. Докато наблюдаваше, двама мъже се прибли-
жиха и топнаха чашите си в кипящата течност, след това вдигнаха тост и бързо се отдалечиха. Още 
гости пристъпиха напред, започнаха да топят чашите си, а слугите разнасяха чаши за онези, които 
искаха. Сякаш кралят на търговците искаше всеки един от гостите да отпие от фонтана и изчака тър-
пеливо, преди множеството да се поразреди. 

 — Надявам се всичко да е задоволително — заговори той с извити вежди. 

 Всичко беше превъзходно. Гостите вдигнаха чаши, прозвуча одобрителен рев, а езиците им 
бързо се развързаха под влиянието на виното. 

 — Добре, добре — ухили се Нукод. Между зъбите му беше заседнала храна. — Радвам се, че 
сте доволни, защото живеем в черни дни, приятели мои, и трябва да се порадваме на изобилието, 
докато още можем. 

 Близо до Алтаир мъжете се връщаха при фонтана за втори път, отпиваха жадно от чашите и 
потискаха кикота си. Нукод продължи: 

 — Войната заплашва да ни погълне всички. Сал ах Ал’дин се бие храбро за онова, в което вяр-
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ва, а вие винаги сте го подкрепяли безрезервно. Тъкмо вашата щедрост му дава възможност да про-
дължи кампанията си. 

 Алтаир усети, че единствено той от всички присъстващи е забелязал, че страничните галерии 
започват да се пълнят със стражи. Вгледа се по-внимателно. Бяха лъконосци. 

 Мъжете около него продължаваха да се наливат с вино, а Нукод заговори отново: 

 — Затова предлагам тост. Вдигам тост за вас, скъпи приятели, които ни доведохте дотук. Дано 
получите всичко, което заслужавате. 

 — За ваше здраве — прозвуча вик, докато веселяците отпиваха от чашите си. 

 — Колко любезно — продължи изправилият се над тях Нукод. — Не предполагах, че притежа-
вате това качество. Да, говоря за вас, които побързахте да ме осъдите, при това с крайна жестокост. 

 Щом усетиха промяната у него, неколцина от тълпата зашепнаха, обзети от объркване. 

 — А, не се правете, че недоумявате. Вие за глупак ли ме вземате? Да не би да си въобразявате, 
че не съм чул какво приказвате зад гърба ми. Е, чул съм и за съжаление, никога няма да забравя. То-
ва обаче не е причината, поради която ви събрах тази вечер. Не е това. Искам да поговорим за вой-
ната и вашето участие в нея. Давате си парите без колебание, като много добре знаете, че по този 
начин плащате за смъртта на хиляди. Дори не знаете защо се бием. Ще кажете, че е в името на све-
тите земи или срещу злината на враговете ни. С подобни приказки само се залъгвате. 

 Не. Цялото това страдание е предизвикано от страх и омраза. Вие се притеснявате, че те са раз-
лични. Също както се страхувате от мен, защото и аз съм различен. 

 Погледът на Алтаир се плъзна към стрелците в галериите. Усети безпокойство, когато се прид-
вижи настрани, за да огледа галерията от другата страна на двора. И там се бяха подредили стрелци. 
Завъртя се. Положението беше същото. Те обаче не бяха вдигнали лъковете. Все още не. Ако обаче 
Алтаир беше прав, моментът щеше да настъпи съвсем скоро и тогава те щяха да покрият целия двор. 
Приближи се до една от стените. Недалече някакъв мъж се задави, закашля се, при което приятелят 
му се заля от смях. 

 — Състрадание. Милост. Толерантност — продължи Нукод от балкона. — Тези думи не озна-
чават нищо за вас. Не означават нищо за неверниците нашественици, които опустошават страната 
ни, докато търсят злато и слава. Затова казвам достатъчно. Аз съм се посветил на друга кауза, която 
ще доведе нов свят, в който хората ще живеят заедно в мир. 

 Замълча. Алтаир забеляза как стрелците се напрегнаха. Канеха се да стрелят. Притисна се към 
стената. Мъжът наблизо продължаваше да кашля. Преви се, силно зачервен. Приятелят му, досега 
просто разтревожен, също се закашля. 

 — Жалко, че нито един от вас няма да доживее да го види — завърши Нукод. 

 И други гости се задавиха. Някои притискаха кореми с ръце. „Естествено — помисли си Алта-
ир. — Отрова.“ Някои от гостите около него се отпуснаха на колене. Забеляза как по устата на чер-
вендалест мъж в златна роба изби пяна, той забели очи и малко преди да умре, се строполи на земя-
та. Стрелците вдигнаха лъковете. Поне половината от присъстващите на тържеството се гърчеха, но 
мнозина, онези, които не бяха пили вино, се втурнаха към изходите. 
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 — Избийте всички, които се опитват да избягат — нареди царят на търговците и стрелците 
опънаха тетивите. 

 Алтаир загърби клането и се запромъква към балкона, пристъпи безшумно зад Нукод. До бога-
таша беше застанал страж и Алтаир го порази с камата. Мъжът падна, сгърчи се, от прерязаното му 
гърло плисна кръв по плочките на балкона. Нукод се обърна, видя асасина и изражението му се про-
мени. Докато наблюдаваше умиращите гости, той се усмихваше, наслаждаваше се на случващото 
се. Алтаир с удоволствие забеляза страха му. 

 След това се появи болката, в мига, в който Алтаир заби камата във врата му, точно над клю-
чицата. 

 — Защо? — ахна огромният мъж и се свлече на балкона. 

 — Откраднал си пари от онези, които твърдиш, че ръководиш — обясни Алтаир. — Изпратил 
си ги неизвестно къде. Кажи ми къде са и за какво си ги дал! 

 Нукод се намръщи. 

 — Я ме погледни. С вида си обиждам хората. А тези скъпи одежди успяват единствено да заг-
лушат виковете на омраза. 

 — Значи става въпрос за отмъщение? 

 — Не, не става въпрос за отмъщение. Как бих могъл да финансирам война в името на онзи гос-
под, който ме нарича извращение? 

 — Ако не служиш на каузата на Салах Ал’дин, тогава на чия? 

 Нукод се усмихна. 

 — След време ще разбереш. Може би вече знаеш. 

 Алтаир бе напълно слисан. 

 — Защо тогава се криете? Защо са всички тези черни, подмолни дела? 

 — Да не би да е различно от твоята работа? Ти отнемаш живота на мъже и жени, воден от 
убеждението, че смъртта им ще облагодетелства живите. Зрънце злина за по-великото добро, нали 
така? Ние сме същите. 

 — Не — поклати глава Алтаир. — Не си приличаме по нищо. 

 — Аха… виждам го в очите ти. — Забелязах съмнението. Дъхът му миришеше на смърт, кога-
то привлече Алтаир по-близо до себе си. 

 — Не можеш да ни спреш — успя да изрече. — Ние ще създадем нашия Нов свят… 

 Издъхна и от устата му рукна струйка кръв. 

 — Наслади се на тишината — рече Алтаир и топна перото в кръвта на краля на търговците. 

 Трябваше да види Ал Муалим, реши той. Времето за колебания и несигурност беше изтекло. 

Оливър Боудън 
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