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Делници и празници
НЕЗАБРАВИМО УЧАСТИЕ
	На 1 септември тази година в град Перник се проведе 13 Републикански многожанров фестивал на хората с увреждания с участието на Балканските народи и в чест на 30 г. СИБ. На фестивала взеха участие изпълнители от различни ТО в страната – София, Пловдив, Варна, Силистра, Тутракан, Перник, Дулово и др. 
	По покана на г-жа Анита Тараланска – организатор на фестивала, взехме участие и ние, членове от ТО на НАСГБ – Варна – аз, Ганка Параскевова и Станчо Добрев. Ние се представихме с две градски песни – "Песен за Варна" и "Жива е в мене още песента". Рецитирах мое стихотворение, лично творчество – "Равносметка", а Станчо Добрев изпълни стихотворението – "Вяра". Преди изпълнението на "Песен за Варна", започнах с кратко въведение:
	"Виждала съм градове големи и красиви,
	С модерни сгради, скулптури, неон,
	Но с мойта Варна те са несравними,
	С морето черно, с Франгенския фар.
	Величествена, слънчева, зелена,
	От векове красиш този бряг,
	Царица в черноморската вселена,
	Целуват те вълните в своя бяг."
	Достойно представихме нашата ТО на НАСГБ – Варна. Наградиха ни със сребърен медал за второ място и диплом за отлично представяне.
	След приключването на фестивала, на другия ден – 2 септември, 48 души, участвали във фестивала, тръгнахме за Македония. Посетихме гр. Охрид, Охридското езеро и манастира "Свети Наум", където запалихме свещички за здраве. След приятна разходка из града, тръгнахме за Албания. Първият град, в който пристигнахме беше Кавая – малко, красиво градче, близо до морето. Настаниха ни в хотел "Ана". На другия ден отидохме до плажа и се окъпахме в Адриатическо море – чисто, светло и приятно. Имаше вечеря в приятна обстановка, с музика и песни. На следващия ден тръгнахме за гр. Дурас – красив, чист, с идеални пътища. Град, който е с най-голямото пристанище на Балканския полуостров. Прибрахме се в Кавая и на следващия ден тръгнахме за столицата на Албания – Тирана. Най-интересното е, че в Албания дават безлихвени заеми на тези, които имат нужда от жилище – студенти, младоженци и други нуждаещи се. Шест месеца след приключването на строежа на жилището и след като е напълно оправено, започва изплащането на заема. Албанците, които работят в чужбина, инвестират спечеленото в своята родина. 
	Последната вечер имаше Гала вечеря, която премина за всички нас незабравимо. Присъстващите от всички организации взеха участие в общата програма с песни, стихове и танци. Ние взехме участие с две песни – "Песен за рибаря" и хумористичната песен "Бай Стефан на старите времена", с които поздравихме, както Ръководството, така и присъстващите на Галавечерята.
	Всички останахме доволни, както от прекрасно организирания фестивал, така и от незабравимата екскурзия. На другия ден отпътувахме за България. 
Ганка Параскевова



НЕДЕЛИНО – ТУПТЯЩОТО СЪРЦЕ НА РОДОПИТЕ
На 6-и, 7-ми и 8-ми септември 2019 година по традиция в гр. Неделино се проведе 18-ия Национален фолклорен фестивал за двугласно пеене и народна песен с международно участие. Мероприятието съвпадна и с 45 години от обявяването на Неделино за град.
В тридневния фестивал участваха хиляди самодейци от цялата страна, както и гости от Македония, Гърция, Сърбия, Румъния и Турция.
	В надпреварата взе участие и Женската битова група „Родопски глас” с ръководител Стойко Карамфилов – всички членове на ТО на НАСГБ – Неделино.
	След усилена подготовка през летния период, те се представиха достойно и бяха възнаградени за усърдния труд.
	Жури в състав проф. Милчо Василев – ректор в Академия за музикално и танцово изкуство (АМТИИ) „Проф. Асен Диамандиев” гр. Пловдив, Виолета Измирова – преподавател по народно пеене и автентичен фолклор в АМТИИ, Данка Цветкова – преподавател по народно пеене в АМТИИ, удостоиха битовата женска група „Родопски глас” към ТО на НАСГБ – Неделино за изворен фолклор с грамота за първо място и златен медал. За народно пеене групата взе награда второ място. От групата имаше и индивидуални изпълнения, които също бяха отличени с грамоти и медали.
Женска битова група „Родопски глас” при ТО Неделино с ръководител Стойко Карамфилов продължава с репетиционните дейности за по-нататъшни изяви и участия в събори, фестивали, надпявания и др.
 
Юлия Георгиева



ТО НА НАСГБ – ЯМБОЛ ПРАЗНУВА!
 
Здравейте, приятели! И ето отново се завъртяха 365 дни и пристигна този специален ден, в който всеки е роден! С годините със сигурност всеки от нас се променя. Преживяваме различни неща. Не сме пощадени от болка, разочарования, лични проблеми, но благодарение на приятелството ни, трябва да оцелеем и да се съхраним като човеци. Животът не винаги е лесен и справедлив, но това което ни прави щастливи са приятелите и хората, които обичаме и носим в сърцата си.
Пожелавам Ви да сте заобиколени от точните, добронамерени и верни приятели!
В този слънчев ден приемете нашите поздрави за Вас по случай рождените Ви дни! Бъдете винаги мили и добри! Не преставайте да дарявате с обич и топлина Вашето богатство – децата Ви!
И макар годините да натежават, останете млади и помнете, че всички днес Ви уважават без значение годините!
Да сме живи и здрави дълги години, за да празнуваме и да се радваме на живота!
Бъдете щастливи, грижете се за себе си и имайте един запомнящ се празник – именно днес и сега!
 
Мария Димова
 


Приятели от близо и далеч
СЛЯПО-ГЛУХИЯТ ТОНИ ДЖАЙЛС ПЪТУВА САМ ПО СВЕТА
 
Затворете очите си, запушете ушите си, сега отидете и обиколете Рим сами. Това е перспектива, която изглежда невъзможна, но не и за сляпо-глухият пътешественик Тони Джайлс.
Живеещият в Девън автор и изследовател е посетил досега 127 страни, всичките 50 щата в Америка и всички седем континента на планетата.
„Планирам да продължа да пътувам, докато не посетя всяка държава по света, след което ще продължа да пътувам, докато не умра“, казва той пред Telegraph Travel.
Тази година, Тони Джайлс ще навърши 41 години. Когато е бил на 9 месеца е диагностициран с конусова дистрофия и фотофобия, а когато е на шест години се установява, че е налице и частична глухота и в двете уши. Сега той е изцяло сляп и около 80 на сто глух. Мощен слухов апарат му помага да чува при определени условия, но не и в други.
 „Това е все едно да провеждате телефонен разговор, а връзката постоянно да се губи и прекъсва“, обяснява той. „Чувам ясно звуци и думи, но пропускам други.“
Джайлс е учил в училищата за хора със зрителни увреждания Exhall Grange School в Ковънтри и по-късно Кралския национален колеж за слепи в Херефорд, където е придобил всички умения, необходими за постигане на самостоятелност и независимост – брайлов език, обучение по ориентиране и мобилност и използване на специален компютърен софтуер.
И така, без зрение и силно ограничен слух, какво всъщност е да се движите сам по света – задача, която е достатъчно обезсърчаваща за повечето хора? Вижте какво споделя Тони!
„Изследвам паметници, като ги изкачвам. Преживявам градовете, като се разхождам из улиците им. Усещам наклоните, засичам промените в повърхността под краката ми – от чакъл до асфалт, от калдъръмени камъни до бетон, от земя до мрамор. Чувствам промяната в пространството, когато вървя по тесните пътеки на горите, усещам отворените пространства, когато свежият вятър удари лицето ми. Посещавам известни църкви, джамии и храмове, докосвам разрушените им стени и усещам текстурите, наслоени през вековете. Наслаждавам се на ароматите на пазарите, печенето на месо, пърженето на лук и чесън, най-вкусните подправки, джинджифил и билки. Това е шумотевицата на Стария град на Йерусалим или пък Каменния град на Занзибар – пълни с хора, животни и продавачи. Всички тези усещания ми говорят за мястото. Най-хубавото е, че всички тези преживявания са изпълнени с адреналин!"
Тръпката от движението и предизвикателството да стигне от точка А до точка Б са това, което продължава да мотивира Тони да пътува и изследва прекрасните кътчета на нашата земя. 
За да планира пътуванията си, Джайлс използва тип софтуер, наречен JAWS, който му позволява да чете екрана на компютъра си, използвайки изход от текст към реч. Така той проучва дестинации, резервира общежития и организира маршрута си преди самото пътуване. Джайлс предпочита пътуването с влак или кораб, тъй като често се нуждае от помощ при резервирането на полетите със самолет, поради недостъпността на голяма част от сайтовете на авиокомпаниите.
По време на обиколките си по света, Тони винаги носи със себе си цифрово устройство, което съхранява документите и изследванията му, съответните телефонни номера, упътвания до и от летищата, гарите, пристанищата, обществения транспорт, както и електронни книги. Също така в багажа му винаги има резервни слухови апарати, изобилие от допълнителни батерии и разбира се резервен червено-бял бастун!
За разлика от повечето хора с увредено зрение и слух, Джайлс не предпочита използването на смартфон. "Не харесвам технологията за прекарване на пръстите, това ме вбесява“ – обяснява Джайлс. „Да, може да ми помогне да намеря по-лесно и бързо конкретно място, но повече ми харесва да общувам с хората, за да ми помогнат да стигна до набелязаното място. Пък така или иначе, на места като например Африка, връзката с интернет едва ли е надеждна.“
На въпроса какво прави, когато се изгуби и местните не говорят английски език, Джайлс казва: „Винаги се уверявам, че имам написан на местния език адреса на мястото, където съм отседнал, както и телефонен номер на таксиметрова компания. Така че, ако наистина се изгубя, винаги мога да покажа адреса на някого или пък да извикам такси и да се върна в квартирата си.“
Изучаването на нови езици в движение е предизвикателство. Джайлс казва, че винаги се опитва да научи основни думи и фрази на езика на страната, където отива, като „Здравей“, „Благодаря“, „Вода" и т.н. Но почти винаги намира някой, който може да говори малко английски, ако има нужда от помощ.
Джайлс финансира пътуванията си използвайки личната си пенсия и отчасти с печалбите от двете книги, които е написал, втората от които – Seeing the World My Way – е преиздадена през 2017 г. Но като цяло Тони споделя, че предпочита ограничения бюджет, като използва градския транспорт, когато е възможно, присъединява се към безплатни пешеходни турове, които пък от своя страна са превъзходен начин за срещи с местни хора и за обмен на култури, което е същността на истинското пътуване.
"Има места, които не бих посетил отново!" – казва той. „Струваше ми се, че повечето хора на тези места, които срещнах, просто искаха да изкарат пари от мен." 
А най-доброто място, на което е бил, според Джайлс е Нова Зеландия. „Оказах се в Ушуая, най-южният град в света, намерих круизен кораб, готов да ме вземе в последния момент и стъпих на борда“ – спомня си той.
	„Това бяха девет дни магия. Докоснах китовите кости, измити на брега, седнах на огромни късове лед, погалих ледници и слушах песните на пингвините.“
Понякога той пътува с приятелката си. Тя също е сляпа и живее в Атина. Двамата се запознали, след като тя попаднала на уебсайта му, след което приятелството постепенно се превърнало във връзка, но Джайлс казва, че когато са разделени, макар тя да му липсва, той никога не се чувства самотен.
Докато се подготвя за следващото си пътуване, всички ние може да помислим какви прости неща бихме могли да направим, за да улесним преминаването му.
„Говорете с мен, преди да ми помогнете.“ – съветва той. "Плашещо е да хванете някого със сляпо-глухота и да го дърпате нанякъде. Това може да доведе до нежелана реакция."
Леко потупване по ръката или рамото, последвано от „Имате ли нужда от помощ?",  ще е достатъчно, и моля Ви, хора, не трябва да посочвате, когато давате указания за посоката."
	Тони Джайлс е бил и в България. Вярваме, че е останал с прекрасни впечатления от нашата Родина и ще се завърне някой ден отново. А кой знае, може точно Вие да сте този, който ще го упъти!
Статията подготви: Елена Атанасова
 


Щрихи от родината
ИНТЕРЕСНИ И НЕОБИЧАЙНИ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ
Последните няколко години стана наистина много популярно да се посещават европейски дестинации известни или не чак толкова. Нискотарифните компании се надпреварват коя от тях ще предложи по-ниска цена за самолетен билет на пътуващите и наистина стана много лесно и достъпно да се пътува извън България. Сякаш започнахме да позабравяме колко красива и необятна е нашата страна докато все повече чужденци от близки и далечни страни се впускат в дълги пътешествия, за да опознаят нашите вековни традиции, бит и култура. Опознавайте света, пътувайте, но не забравяйте, че България е уникална страна! Трябва да редуваме пътешествия отвъд пределите на родината с тези в нея. Днес сме ви подготвили една много интересна статия, вдъхновени от сайта за пътешествия Culture trip, която сме сигурни, че ще ви вдъхнови да си приготвите багажа и още следващия уикенд да потеглите за някоя от тези интересни и не чак толкова популярни български дестинации.
Ако търсите нещо повече от легло и баня от хотелската си стая, ще трябва да пътувате извън утъпкания път, далеч от основните туристически дестинации. Можете да избирате между приказни къщи в горските територии, архитектурно-автентични селски къщи, винопроизводители. „Необичайни места“ за пренощуване означава както арт дизайн, така и нестандартно местоположение, интересни занимания в околността или всичко, което се различава от стандартните хотели с блок маси и басейни отпред!
Шато Копса
Любители сте на средновековната архитектура, не е нужно да ходите до Франция или Испания, за да се наслаждавате на архитектурните феномени от Средновековието. Може да посетите винарския комплекс Шато Копса, който се намира в близост до Карлово. Комплекс Шато Копса се намира на върха на хълм над селището Московец и е заобиколен от лозя. Той предлага панорамна тераса, СПА зона с хидромасажна вана и индивидуално проектирани стаи. Това е идеалното място да се отдадете на релаксиращ уикенд, прекаран в дегустация на вина, релаксиране в джакузи, опитване на традиционна храна, приготвена само с пресни продукти от околните села в ресторанта на Chateau, или просто да си починете в някоя от стаите, носещи имената на различни сортове грозде.
Четирите къщи
Следващата локация от списъка ни с необичайни места за престой е комплекс „Четирите къщи“, който се намира в северната част на Стара планина – с. Костенковци, Габрово. Понякога архитектурата, подобно на романите и филмите, разказва истории и ние ставаме техни герои. „Четирите къщи“ са създадени за наслада на тялото, ума и паметта. Старината пали въображението, без да го натоварва с неразбираеми значения. Комплексът ще ви впечатли с артистичната си атмосфера и необичайните интериорни акценти, затворени между дебелите каменни стени на къщите в автентичен стил. Къщите си имат имена – „Двуетажната“, „Хамбара“, „Плевнята“, „Вагона“. Вие решавате коя от тях да изберете и да се насладите на един прекрасен уикенд с приятелите си.
Седем поколения
Винарски комплекс „Седем поколения“ се намира в с. Мечка, обл. Русе. Разбира се, там може да се насладите на изобилие от местни български вина във винената изба, но това далеч не е единственото занимание на територията на комплекса. Седем поколения предлага на своите посетители малка зоологическа градина, невероятен спа център и впечатляващ ресторант. Комплексът има спираща дъха гледка към лозята и част от река Дунав. На залез слънце е най-подходящото време да се насладите на природата около вас като гледате края на деня с чаша превъзходно вино.
Съборна 25
В сърцето на стария град на Пловдив ще попаднете на това малко бижу. Къща за гости Съборна 25 се намира много близко до Амфитеатъра в старата част на града и предлага паркинг, където да оставите автомобила си. Гарантираме ви, че ще останете впечатлени. Всичко е направено и подредено с много вкус. Дори тесните стълби водещи до стаята носят своето очарование. Обзавеждането и интериорът са направени с отлични дизайнерски хрумвания, с внимание към всеки детайл. Насладете се на парна баня и сауна с прозорец и гледка към града в стаята. Местоположението е наистина много стратегическо – точно на границата между центъра, стария град и Капана.
Омая
Екоселище „Омая“ се намира в Югозападна България на 20 км от гр. Гоце Делчев и на няколко километра от границата с Гърция, сред приказната природа на южните склонове на Славянка планина. Това е може би е едно от най-първичните и необичайни места в тази поредица! Приказната атмосфера е съпътствана от две езера, гори, поляни и множество приказни скали. Седемте къщи, сътворени от камък, глина и дърво, с вътрешното си обзавеждане, предлагат всички удобства на съвремието. Къщичките „Вълшебна“, „Приказна“, „Горска“, „Въздушна“, „Черупка“, „Тунели“ и „Езерна“ наистина ще ви накарат да се влюбите и да искате да бягате все по-често от забързаното си ежедневие в това кътче от рая, наречено „Омая“.
Глинената къща
Тази къща се намира в с. Лещен, Гърмен. Направена е изцяло от глина и изглежда, че е излязла от филмчето за семейство Флинстоун. Въпреки това, разполага с всички съвременни удобства, както и с красива гледка към село Лещен от верандата. Къщичката е уникална не само като архитектура, но и като вътрешно оформление. В построяването и е вложена изключителна фантазия и ако не бяха някои от съвременните удобства, които помагат за по-приятното прекарване на гостите, то можеше да се пренесете директно в каменната ера.
Тринити Ритрийт Хаус
Ако имате нужда да обърнете внимание на тялото, душата и ума си, ако ежедневието ви е изпълнено със стрес и проблеми и копнеете да се откъснете от виртуалната реалност на интернет и телефоните, то Тринити Ритрийт Център е създаден специално за вас. Намира се в сърцето на Стара планина в гр. Априлци. В спокойна, наситена с положителни вибрации атмосфера, ще си отпочинете истински и ще се заредите с вътрешен покой и вдъхновение. Ще посветите деня на себе си в релаксация и разходки сред природата, за да вдишате свежата прана на планинския въздух сред смълчаните върхове на Балкана в град Априлци. Ще се посветите в тайнството на различни източни и екзотични традиции. За да се завърнете след това в условията на градския динамичен живот енергични, хармонизирани и щастливи. 
 
Козя стена
Хижа „Козя стена“ се намира в Национален парк Централен Балкан, по билото на Стара планина. Ако сте почитатели на природата и на стръмните планински склонове, придружени от незабравими природни пейзажи, това също е в списъка необичайни места за престой и със сигурност ще ви плени, защото ще трябва да вървите поне 3 часа, за да стигнете до хижата. Насладете се на природата и уникалната местна храна в хижата и продължете следващия ден с нови сили да изкачвате старопланинския връх Козя стена.
 
Звездобройна
Списъкът с необичайни места продължава със „Звездобройна“ – екоселище, което се намира близо до Ябланица. Знаете ли как са изглеждали домовете на прабългарите и славяните, а именно юртите и землянките? Може да ги видите и дори да отседнете в такава къща точно в „Звездобройна“. Тази дестинация е подходяща алтернативна екскурзия, далеч от големия град. Ако желаете, тук може да ви покажат как се прави домашно сирене, кисело мляко или хляб. Може да се погрижите за зеленчуковите и овощните градини или можете просто да релаксирате сред красивата природа.
 
Вятърните мелници
Хидропарк „Вятърните мелници“ се намира в с. Горна Малина на 20 км. от София. За разлика от стандартните хотели около София, този се състои от шест триетажни къщи, построени с много любов и усет към красивото. В синхрон със заобикалящата ги природа, къщите са изградени от естествени материали, а пред тях се открива приказният пейзаж на езерото с 30 000 кв. м. водно огледало. Нещо, с което не може да се похвали никой от другите хотели около София.
 
Братушково
Само на 30 км. от София и на 2 км. от град Сливница, сгушени в полите на старопланинските възвишения, се намират едни от най-уютните къщички, в които ще имате късмета да си починете – в село Братушково. Те са последната ни дестинация от списъка ни с необичайни места за престой в нашата мила родина. В малкото китно селце ще бъдете очаровани от шест сгушени глинени къщички, в които спокойно можете да пренощувате, да се отдадете на релакс и романтика, да се порадвате на чистия въздух или пък да си направите весело събиране на открито с голяма и шумна компания.
 
 
Кристина Жекова
Източник: www.izumitelno.com
 


Хоризонти
КАМЕННОТО ЯЙЦЕ ОТ ЕЗЕРОТО УИНИПЕСОК
През 1872 година строителни работници, копаещи дупка за ограда близо до бреговете на езерото Уинипесок в Нова Англия, САЩ, открили каменен обект с формата на яйце. Наречен е “Мистериозният камък”, защото артефактът остава пълна загадка за науката. Любители и професионалисти предлагали най-разнообразни теории за произхода на каменното яйце, но така и до ден днешен няма единодушно мнение.
На територията на Северна Америка не е откриван друг подобен артефакт. Това поражда теорията, че може би каменното яйце е направено на друг континент и е донесено на по-късен етап.
Мистериозното каменно яйце е приблизително 10 сантиметра високо, с диаметър от 6 сантиметра и тежи половин килограм. Твърд като гранит, камъкът е с големината на патешко яйце. Изработено е от кварцит, извлечен от пясъчник или гранитна скала. През цялата височина на яйцето има пробита дупка, като в двата ѝ края ширината е различна.
Каменното яйце е покрито с различни релефи – астрономически символи, човешко лице и други. От едната му страна има изображение, състоящо се от кръстосани стрели, спирала, луна с две точки и кръстосани линии. Другата му страна изобразява кочан царевица със 17 зърна на ред, заедно с кръг, в който има нещо, което прилича на крак на елен или сърна, а зад него е другата фигура, наподобяваща животно с остри уши. Върху третата страна на яйцето има изобразено човешко лице, а върху четвъртата палатка и кръг.
Местният бизнесмен Сенека Лад бил човекът, който наел работниците, открили уникалния артефакт. Когато каменното яйце било показано за пръв път на света, американската преса го описала като “забележителна индианска реликва”. Яйцето било притежание на Лад от 1872 до 1892 година, когато той починал. Уникалният камък остава в семейството до 1927 година, когато дъщерята на Лад, Франсис Лад, го дарява на историческия музей в столицата на Ню Хемпшир – Конкорд.
Първоначалното предположение за произхода на каменното яйце било, че то е индиански предмет, вероятно символ на мира, сключен между две племена. Но тази теза не издържала дълго време, тъй като малко след това се появила друга, която гласяла, че камъкът е някакъв вид древен инструмент. Имало предположения, че необикновената находка е с инуитски произход (ескимоски племена обитавали земите на днешна Северна Канада) или дори, че е паднал от небесата, като творение на боговете. Подобни легенди има на много места по света, като обикновено са свързани с бога на гръмотевиците от съответната култура.
Друг интересен детайл е дупката с различен диаметър в двата края. Тя е права и изключително прецизна. Учените твърдят, че дупката не е правена с традиционни техники, използвани от местните племена. Има дори предположения, че е пробита през 19-ти век, което повдига много въпроси, свързани с достоверността на откритието.
Единственото нещо, което изглежда сигурно или поне има единодушно мнение за него е, че яйцето е изработено с невероятна прецизност, сякаш с помощта на машина. Но кой, кога и защо го е направил – остава пълна загадка. Днес “Мистериозният камък” е изложен в историческия музей на Ню Хемпшир върху специална поставка с огледала, за да могат посетителите да огледат необичайния артефакт от всички страни.
 
Източник: www.az-znam.com
 


Любопитно
КАК „ПОД ИГОТО“ СЕ ПОЯВИ НА БЯЛ СВЯТ
	През 2019 г. се навършват 125 години от публикуването на първото самостоятелно издание на романа „Под игото“. Годишнината е повод да разкажем любопитни и малко известни факти около написването и отпечатването на най-четената и превеждана българска книга.
	Замисълът на „Под игото“ датира от 1887 г. Емигрант в Одеса (където прекарва около една година – 1887 г.), Иван Вазов започва работа над романа. С известни прекъсвания тя продължава  до началото на 1889 г.  Желанието му е да създаде роман, подобен на „Клетниците“ на Виктор Юго. Тази идея – „родена една нощ“ –  по думите на самия автор – прозира още в първите редове: „избягването на Огнянова в къщата на чорбаджи Марка напомня донегде нощното посещение на Jean Valjean в дома на свещеника Bienaimé. […] Много от епизодите в романа са плод на личните ми спомени и наблюдения. Повечето от действующите лица са истински личности от Сопот, с други или преиначени имена.“ 
	В началото на 1889 г., скоро след като българското правителство амнистирало политическите емигранти, Вазов решил да се завърне в България, но преди да потегли от Одеса, за да избегне проверката на турската митница, изпратил ръкописа на „Под игото“ чрез съдействието на един бивш руски дипломат в България до руското посолство в Цариград. „В София – разказва Вазов – недовършеният роман бе затурен в книжата ми, нито мислех да го дописвам, а още по-малко да го печатам: в България русофобският дух царуваше, а някои глави на романа бяха напоени със симпатия към нашите освободители. Да се каже добра дума за русите тогава се считаше акт на предателство.“ 
	Но тъкмо в този момент се състояла една среща, която се оказала съдбоносна. В началото на м. май 1889 г. Иван Шишманов неочаквано посещава Вазов и му прави предложение да отпечатат романа в новото издание, основано от Министерството на просвещението – Сборник за народни умотворения:
	– Ние желаем да напечатим романа ви там.
	– Но той не е готов още: само първата му половина е написана.
	– Ще напишете и втората. Недейте ни отказва. Как му е названието?
	– Не съм го намислил още.
	– То е най-лесна работа. 
	Вазов разказва за начина, по който е избрал заглавието на романа си: „Аз имах не едно, а десетина имена (между друго и „Кървава заря”). Един ден ги написах в Одеса на едно листче и предложих на приятели да си изберат кое харесват. Всички харесаха най-първото „Под игото”. Него взех и аз.” 
	Печатането на първата част на романа „Под игото“ продължава няколко месеца – до края на октомври или началото на ноември 1889 г. Излиза в първия том от „Сборник за народни умотворения, наука и книжнина“. В „Книжовния отдел“ е поместено началото на „Под игото. Роман от Ив. Вазов, част I“. По молба на Вазов една част от тиража (около сто екземпляра) била оформена като отделни отпечатъци.
	Ласкавите отзиви за публикуваната първа част насърчават автора и той се заема в кратък срок да завърши произведението. Силни болки в едното око не му позволяват да работи сам и той е принуден да диктува продължението на своя брат Борис Вазов, по това време ученик в гимназията. В спомените си Борис Вазов разказва:
	„Първата част от романа беше вече дадена под печат в „Сборник за народни умотворения“, издаван от Министерството на народното просвещение. За да ускори завършването на романа, брат ми ме на кара да пиша под негова диктовка. Дълго време той ми диктува. Тогава бях ученик в пети клас на гимназията и умеех да пиша доста правилно. Останало ми е впечатление за силната памет на брат ми, когато се касаеше да добави, поправи или се съобрази с нещо в текста, без да може да прочете той сам страниците. Той ми посочваше с голяма точност на кое място трябва да се нанесат поправките.“
	Така романът бива окончателно завършен и още през следващата година е напечатан във втората и третата книга на „Сборник за народни умотворения, наука и книжнина“. С това обаче творческият процес не прекъсва.
	Първото самостоятелно издание на „Под игото“ като отделна книга излиза в Англия, в поредицата „Международна библиотека“ на лондонското издателство „Хайнеман“, 1893 г., почти година преди българското книжно издание.
	Първото самостоятелно издание на български език на „Под игото“ е дело на книжаря и издател Тодор Чипев. Неговата книжарница се обособява като своеобразен културен център в сърцето на София, където се срещат Иван Вазов, Стоян Михайловски, Кирил Христов, д-р Кръстю Кръстев, Елин Пелин, Елисавета Багряна, Дора Габе, проф. Михаил Арнаудов, проф. Петко Стайнов, Ана Каменова, Тодор Боров, Илия Бешков, Пенчо Георгиев, Александър Поплилов, Дечко Узунов и др.
	През 1894 г. Т. Ф. Чипев публикува „Под игото“, а до края на живота си издава общо около 20 отделни книги с Вазови творби. „Сефтосах се с него: издадох му два тома „Повести и разкази“. После го попитах защо си играе и печата романа си „Под игото” на части в „Сборника за народни умотворения” – да вземем, че да го издадем в отделна книга. Той възприе това, но изказа съмнение… Скъпо щяло да излезе, още повече ако ще плащам и на художниците, все големи: Антон Митов, чеха Мърквичка и другия чужденец Обербауер. Аз се съгласих на всичко и наистина хонорарът и изобщо харчът беше тлъстичък. Поиска ми по двеста лева на кола при 33 коли. Правете му сметката. Дадох ги от все сърце, без пазарлък.“
	Договорът, който подписват Иван Вазов и издателя Тодор Чипев е с дата 11 април 1894 г. В него се уточняват параметрите на бъдещото издание: да бъде отпечатано на луксозна хартия, с 25 илюстрации в 3000 екз. тираж. Също така е посочен авторския хонорар, който възлиза на 2500 сребърни лева, както и екземплярите, които ще получи автора – 25. На титулната страница се уточнява, че изданието е „второ”, появява се и подзаглавие: „Роман из живота на българите в предвечерието на Освобождението“. Пристъпвайки през 1894 г. към подготовката на „Чипевото“ издание, Вазов нанася множество редакции над текста: съкращава, обединява или преработва отделни глави, размества някои пасажи, отстранява не напълно издържаните или неубедителни в художествено отношение моменти в развитието на действието, уточнява някои детайли в описанието на обстановката и героите и усъвършенства творбата по отношение на стила.
	Що се отнася до илюстрациите към романа, артистът Иван Попов разказва в спомените си, че по молба на Вазов няколко души артисти от трупата „Сълза и смях“, между които и той самият, се съгласяват да участват в снимките за романа „Под игото“. Снимките се правят в ателието на придворния фотограф Ив. Д. Карастоянов в присъствието на Вазов и под непосредственото ръководство на художниците от Рисувалното училище –  Мърквичка, А. Митов и Обербауер. Вазов, когато разглеждал стъклото от снимката на Боримечката, извикал:
	– Ха-а-а! Тук е станала голяма грешка, г-н Карастоянов. Боримечката не може да остане тъй. Той трябваше да бъде с широко отворена уста и да представлява момента, когато силно се провиква: „Хора бре! Ще пукне топчето, майка му стара, та да не се уплашат жените и дечурлигата. […] Драги Попов, трябва да се облечете и гримирате наново в ролята на Боримечката, трябва да се поправи грешката.
	Въпреки обясненията на художниците Мърквичка и А. Митов, че това не е необходимо, защото при ретуширането на снимката те ще отворят устата на Боримечката според желанието му, Вазов настоявал: „Не, не, няма да бъде – Вместо с пушка той е с овчарска тояга!
	– Вижте, вижте, г. Митов…
	– Е, да, да – тук имате право г-н Вазов. Устата можем да отворим, но ръцете малко неудобно ще бъде да ги разтворим и да им дадем нова форма.
	– Хайде, хайде, Попов, то се видяло, че ще става нова снимка.“
	Съвсем скоро след това, на 16 юли 1894 г., в пресата се съобщава за излязлата от печат книга на Вазов: „Под игото. Роман из живота на българите в предвечерието на Освобождението. В три части. С 25 илюстрации в текста. Изработени от Пиотровски, Обербауера, Митова и Мърквичка. 2. изд. София, Т. Ф. Чипев, 1894, 507 с.“
	В съобщението се казва: „Вместо да оценяваме литературната стойност на поменатий роман, ще се ограничим само да кажем, че европейский свят се е произнесъл върху това, защото романът на г-н Иван Вазов е преведен на няколко иностранни язици и списателят, за чест на България, си е направил едно европейско име. Книгата е изпечатана доста чисто. Илюстрациите са сполучливи, ако не изящни.“
	Така започва пътят на вечната книга на България.
Д-р Малина Димитрова
Източник: www.bulgarianhistory.org
 


Полезна информация
ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРИЕ НОВАТА ФОРМУЛА ЗА ЛИНИЯТА НА БЕДНОСТ
 
	Правителството прие предложената от Министерството на труда и социалната политика нова формула, по която ще се изчислява равнището на линията на бедност в страната. Промяната е свързана с измененията в политиките за правата на хората с увреждания. Тя се налага с оглед на необходимостта от създаване на по-прецизна и детайлна нормативна уредба и осигуряване на финансова устойчивост при предоставяне на социалните помощи за хората с увреждания.
Съгласно новата методика линията на бедност вече ще се определя от изследването „Статистика на доходите и условията на живот“ SILC за предишната година и се умножи по индекса на цените за малката по състав кошница на годишна база.
С приемането на новия нормативен документ се създава устойчивост на политиката за финансова подкрепа за хората с увреждания, като се изключва възможността за понижаване размера на линията на бедност на страната. Това е в съответствие с провежданата политика на правителството за увеличаване на степента на защита на уязвимите групи от българските граждани.
Линията на бедност се използва при разработване на държавната политика в областта на доходите и жизненото равнище, при определяне на конкретни мерки за социална защита и е база за определяне на размера на финансовата подкрепа за хората с увреждания. Размерът на линията на бедност се определя ежегодно до 31 август с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика.
Източник: www.economic.bg" www.economic.bg

* * * * * * * 
ПЛАВАЩИ ПЕТНА И СВЕТКАВИЦИ 
СИГНАЛИЗИРАТ ЗА ОТЛЕПЕНА РЕТИНА
 	Внезапната поява на множество “плуващи” тъмни петънца, които сякаш се носят в зрителното ви поле и “светкавици” са много категорични подканяния да потърсите очен лекар. Това са най-характерните симптоми на започващо отлепване на ретината и бързата намеса на специалист може да помогне да запазите зрението си, предупреди офталмологът д-р Яни Здравков от Александровска болница.
Отлепването на ретината е инцидент, при който тънък слой тъкан (ретината) в задната част на окото се отделя от прилежащите му клетки и кръвоносните съдове, които го хранят. Колкото по-дълго деликатните светлочувствителни клетки и нервни влакна остават без кислород, толкова по-голям е рискът от трайна загуба на зрението в засегнатото око.
Опитът на очните лекари показва, че такива извънредни ситуации са малко по-чести през лятото. Причината е по-голямата активност на открито, свързана с усилия и вдигане на тежко.
Най-застрашена група са хората в по-късна активна и ранна пенсионна възраст, но никой не е застрахован.
С напредването на годините гелообразният материал, който изпълва вътрешността на окото, известен като стъкловидно тяло, може да промени плътността си и да благоприятства разслояването. С остаряването стъкловидното тяло постепенно се модифицира – от гъста, подобна на желатин маса до консистенция на яйчен белтък, слоят става по-тънък, по-подвижен и започва да “дърпа” ретината.
Значителен риск за отлепване има и при пациентите с екстремно късогледство, травми, очни увреждания операции и затегнати инфекции, както и предшестващи отлепвания на ретината. Смята се, че повече от 6 диоптъра са свързани с по-голям риск от разкъсване на ретината, вероятно защото късогледите очи са по-издължени и ретината се разтяга на по-тънък и съответно по-неустойчив слой в очната ябълка.
При диабетиците също е повишена вероятността за инцидента. В известна степен – и при високо кръвно.
Във всички тези случаи ретината е под напрежение, което може да стане причина за отделянето й от съседния слой. Обикновено инцидентът е резултат от комбинацията на няколко фактора едновременно.
При самото отлепване на ретината няма болка и това поощрява надеждата на хората, че може да им “мине” и тъмните петна, усещането, че несъществуваща светлина им “влиза” в окото, ограниченото периферно виждане ще изчезнат. С времето обаче симптомите се разширяват с поява на мъглявини и нарастваща загуба на зрение.
Канадско проучване от 2017 г. намира връзка между лятото и отлепването на ретината. Очните лекари анализират обстоятелствата, при които са приети за лечение над 14 300 пациенти с отлепване на ретината в периодите от април до септември между 2006 и 2013 г. в провинция Квебек. Те установяват леко увеличаване на случаите през топлите месеци и като цяло тенденцията се проявявала най-често при хора над 55 г., за някои от видовете отлепване на ретината – през 7-ата декада от живота.
В светлината на изменението на климата е необходимо по-добро разбиране на въздействието на топлинните вълни върху окото и другите сетивни органи, изтъкват канадските специалисти.
При доносените деца отлепването на ретината не е често и обикновено е свързано с редки генетични заболявания. Но при преждевременно родените бебета, които се нуждаят от подаване на кислород в кувьоза, има риск от инцидент с ретината.
Травмите също може да бъдат причина за разслояване на деликатната тъкан на окото. Случаите обяснимо зачестяват през лятото и са предимно при хора в активна възраст и подрастващи. Внезапният удар в главата или в окото – например “среща” с летяща топка или друг предмет, удар в предното стъкло на колата при рязко спиране или отпора на въздушна възглавница, директно “забиване” по очи при скок във вода от високо и др., също може да създаде условия за отлепване на ретината.
Неотложна консултация с очен лекар при плуващи петна и светкавици в зрителното поле може да спаси зрението при отлепване на ретината.
 
Статията е публикувана по предложение на Ивелина Стефанова
 
Източник: www.24zdrave.bg
 


Традиции
ДИМИТРОВДЕН – КАКВО ЗНАЕМ И КАКВО НЕ ЗА ПРАЗНИКА
Димитровден е обичан български традиционен празник и всяка година у нас почитаме Свети Димитър на 26 октомври. Името Димитър е сред топ популярните български имена за момчета. Какво знаете за Димитровден, за Светеца, за обичаите които се правят на деня? Вероятно някои от вас знаят повече, други почти нищо! Ето и какво ние ще ви разкажем за Димитровден – една българска традиция, която трябва да бъде запазена векове наред още, защото българското е това, което ни е спасило преди, ще ни спаси и сега.
Димитровден – кой е Свети Димитър и как го почитаме?
Свети Димитър се почита не само у нас, но и в целия Източно-православен християнски свят. Светецът се счита от гърците за защитник на град Солун и там има прекрасна църква посветена на него. На датата 26-ти октомври всяка година източно-православните християни честват свети Димитър Солунски! Той е добре известен светец и в нашата църква, а обичаите свързани с честването на Светеца, са много интересни и самобитни за страната ни.
Историята сочи, че Свети Димитър е роден около 3-ти век именно в Солун, пределите на Гръцката, а по-късно и Византийска империи. Димитър е бил от знатно потекло, защото баща му е бил градоначалник на Солун. Въпреки своя благ нрав и продължаването традицията, да наследи баща си, като градоначалник, Димитър е силно отдаден на вярата. Той открито проповядва устойте на Християнството и не се свени да му бъде ярък застъпник. Поради тази причина император Галерий го оковава в тъмница. Тогава Гърция и Рим още са били езически държави, а Християнската вяра тепърва е проправяла пътя си по света.
Димитровден е и символ на мъченичеството на Свети Димитър, който е убит от войниците в килията си докато се моли, още преди да му е отредена присъда. Така Димитър – управител на град Солун, става мъченика Димитър и е провъзгласен за светец.
Как българите почитат Светеца и какви са обичаите по Димитровден?
В миналото предците ни са разделяли годината на два етапа – единия зимен, другият летен. От бабите си, знаем, че Свети Димитър е посланик на зимата, докато брат му по-малкият Георги е вестител на лятото. Така се е родило поверието – „Георги лято носи, Димитър – зима.“. Като покровител на зимата, Димитър е покровител и на студа. С него започват зимните студове, хали и ветрове.
За разлика от свети Георги, който юначно убива змея на бял кон, Свети Димитър язди червен кон и има дълга бяла брада, от която ще се изсипят първите снежинки, появи ли се зимата. Дойде ли Димитровден – стопаните са знаели, че е време да приберат ралото под навеса на сухо, да зазимят стоката, храната за добитъка трябва да е прибрана и приготвена. Дебелите дърва за огрев са надиплени на сушина, всичко е готово за зимния студ!
В районите около Стара планина на Димитровден чакат така нареченият полазник. Полазникът е гост, който ще посети дома ви първи през деня. Прекрачвайки прага на къщата ви, той орисва цялата ви година. Вярва се, че ако полазникът е човек заможен и добър – годината ви ще е изобилна и ще сте здрави в семейството. Още едно поверие гласи, че ако нощта преди Димитровден е пълнолуние, то тази година ще има много пчели и много добитък ще се роди в кошарите.
	Поверията продължават с така наречената подготовка, за мишите дни или празници! До тях жените не бива да шият, да плетат, предат или тъкат. Нашите баби и прабаби не са взимали, нито хурка, нито игла или вретено в ръката си около Димитровден. Инак мишките ще се ядосат и ще изгризат всичко приготвено през годината, за предстоящата зима. Мъжете пък е трябвало да замазват с кал праговете, хамбарите, ъглите на къщата и съдовете пълни с храна за добитъка – така се е вярвало, че замазват очите на мишките и те няма да ядат реколтата им. По Димитровден не се рони царевица или не се гребе жито, защото така ще предизвикаме мишките.
Обредната трапеза за Димитровден!
Разбира се, както на всеки традиционен български празник, така и на този се приготвя обредна трапеза. Домакините на къщата приготвят печена тиква и печени ябълки. Традиционно се вари царевица, готви се пилешка яхния със зеленчуци или пък се приготвя курбан с овче месо. Прави се обреден хляб и пита с ябълки. Нарича се Свети Димитър да ни даде мека и плодородна за житата зима. Всички с имена, като Димитър, Димитрина, Мита, Дима или Димо, Димитричка, Митра и още други празнуват имен ден на 26-ти октомври. Честит празник на всички и Свети Димитър здраве да ви носи!
Източник: www.sharenacherga.com
 


Кулинарни рецепти
КУЛИНАРНИ ИЗКУШЕНИЯ ОТ 
ИВЕЛИНА СТЕФАНОВА ОТ СИЛИСТРА
 
Пресни картофи с пушени гърди на шиш
	Продукти: 1 кг пресни картофи (средни по големина), 500 г лук, 250 г пушени гърди (без кости), 50 г краве масло, 1 ч.л. червен пипер, кимион, сол и черен пипер – на вкус.
	Начин на приготвяне: Измийте добре картофите с помощта на четка, подсушете ги, нарежете ги на кръгчета, посолете ги и ги наръсете с черен пипер. Нарежете пушените гърди на тънки парчета с горе-долу еднакви размери и ги наръсете с червения пипер. Обелете лука, нарежете го на едро и го поръсете с кимиона. 
	Нанижете на шишчета последователно картоф, лук, пушени гърди, като започвате и завършвате с картоф, намажете ги с разтопеното масло, завийте ги плътно в алуминиево фолио, сложете ги на скарата и ги печете 35 мин. в предварително затоплена на 250 градуса фурна. 
* * *
 
Пурички с яйце и сирене
	Продукти: 7 листа кори за баница, олио – за намазване.
	За плънката: 1 яйце, 250-300 гр. натрошено сирене.
	Начин на приготвяне: В купа се натрошава сиренето и добавяме едно яйце, всичко се разбърква добре с вилица. Взема се една кора, поръсваме с малко олио и с четка се разнася по цялата кора. После се прегъва на две през средата и отново леко се намазва с олио. В долната част по дължина се слага малко плънка от яйчената смес и навиваме на тънко рулце.
Нареждаме баничките в тава, върху хартия за печене. Така се оформят всички кори за баница, срязваме през средата на две половини и отгоре отново намазваме с олио. Печем в загрята фурна на 180 градуса до златисто около 20 минути.  
* * * 
Апетитни картофени бухтички с шунка
Продукти: 2 картофи, 2 яйца, 200 г шунка, 1 глава лук, 4 с.л. брашно, 1 бакпулвер, 100 г кашкавал, черен пипер, олио, сол.
Начин на приготвяне: Настържете картофите на едро ренде и ги смесете с нарязаната на дребно шунка, яйцата, брашното, бакпулвера, настъргания кашкавал, черен пипер, олио и сол.
Разбийте добре и от получената смес се изпържват бухтички в нагорещено олио.
* * * 
Ореховите сладки на баба 
Продукти: 3 ч.ч. брашно “София мел класик”, 3 ч.ч. орехи, 90 г захар, 250 г краве масло, 2 бр. ванилия, 2 бр. яйца, пудра захар за поръсване.
Начин на приготвяне: Разделете белтъците от жълтъците. Жълтъците разбийте с миксер, заедно със захарта, а след това прибавете ванилиите и разтопеното масло. Прибавете и брашното, докато се образува хубаво, пластично тесто.
Белтъците разбийте леко на ръка с вилица, така че да се втечнят добре.
Орехите нарежете на ситни парченца и разстелете добре в равна чиния.
Откъснете от тестото малко парченце и оформете топче колкото орех. Оваляйте първо в белтъка, а след това в орехите и наредете в тава, застлана с хартия за печене на дъното.
Печете сладките за около 10 минути на 180 градуса, и след изпичането им, още топли ги поръсете с пудра захар.
 
* * *
Запечен патладжан с бекон, домати и кашкавал
	Продукти: 1 патладжан, сол, олио – за поръсване, 2-3 ленти бекон, 2 домата, риган, 2 скилидки чесън, черен пипер, 90 г кашкавал (на тънки плочки)
	Начин на приготвяне: Патладжанът се нарязва на кръгчета с дебелина 1 см, доматите също се режат на кръгчета, беконът /всяка лента/ се срязва на 3-4 части. Патладжанът се поръсва с малко сол и се оставя да пусне горчивата вода. Изплаква се и се подсушава с кърпа.
Кръгчетата патладжан се нареждат в тава върху хартия за печене, отгоре се поливат с малко олио и по желание с пресовани скилидки чесън. Печем в загрята 200 градуса фурна за 20 минути, след което изваждаме тавата. Върху всяко кръгче патладжан се нарежда бекон, домати, поръсваме с риган, малко сол и щипка черен пипер. Завършва се с тънка плочка кашкавал. Хапките с патладжан се връщат във фурната за 15 минути, докато се запече апетитно.
Запеченият патладжан с бекон и кашкавал се сервира с магданоз за свежест.

Усмивки 
СТИХОТВОРЕН ХОРОСКОП – ВЕЗНИ
 
Тези винаги се колебаят –
кажат "да" – и почват да се каят.
Тук се раждат много дипломати,
но не липсват калпави, зъбати.
Някои обичат да се кичат,
само нови дрехи да обличат.
Ако могат – триста гардероба
те ще занесат дори и в гроба!
Винаги са живи и кокетни,
по природа – умни и коректни.
Работа домашна не обичат,
но по вечеринки често тичат.
"Златната среда" им е любима –
пролет, лете, есен, в късна зима...
Те са със амбиции големи,
дните им са приказни поеми!
Само ако искат, имат воля...,
но уреждат всичко с едно "моля".
По рождение са справедливи,
те са честни, мили, услужливи.
Обичливи са и все засмяни.
Общо взето са добри, разбрани.
Да се пазят много от Овните –
само те ще им отровят дните!
Занимателна страничка
ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПОРТРЕТ НА ЧОВЕК ПО ПОЗАТА МУ НА СЪН
ь
Всеки от нас има своите чудатости. В това число и по време на сън. Например, Чарлз Дикенс спал само с главата на север, а Леонардо Да Винчи спал на всеки 4 часа и 20 минути. Освен това, всеки от нас си има своя любима поза за сън. Забелязали ли сте в какво положение спите най-дълбоко? Как ви е най-удобно и приятно в леглото по време на сън? Изберете своята поза на спане и вижте какво ще разкрие тя за вас: 
1. Поза зародиш
Най-популярната поза за спане – поза зародиш, когато човек лежи настрани, а краката му са сгънати към гърдите. Какво говори тази поза? Експертите казват, че тези хора външно изглеждат много по-строги и уверени, отколкото са всъщност.
Вътрешно този човек крие уязвима душа и крехък вътрешен свят. Те могат да обръщат прекалено внимание на проблемите, на това кой какво е казал и да се тревожат за всяка дреболия. Но тези хора са много чувствителни към нещастията на другите. Като никой друг, те разбират чувствата и настроенията на другите. 
2. Право настрани
Ако спите настрани, а ръцете и краката ви не са сгънати и лежат равно, то вие предпочитате втората по популярност поза. За какво говори тя?
Изглежда, че тази поза е много “трудна”, но хората, които спят в нея, по правило са гъвкави и са социално адаптирани в живота. Чувстват се комфортно сред много хора, работят добре в екип. Те са добри и отзивчиви и често дори са твърде доверчиви. 
3. Настрани с разперени ръце
Тази поза характеризира човек като много привлекателен и открит за общуване. Тези хора са чудесни събеседници и слушатели. Но и често са мнителни. Най-сложно за човек, спящ в такава позиция, е да вземе решение. Той дълго и внимателно ще обмисля всички варианти, докато не избере едно, но твърдо становище. 
4. Поза войник
Това е много проста и много разпространена поза, която говори много за характера (освен това, спящия в тази поза може да хърка).
Човек, който спи в такава поза, е много организиран и всичко в живота му е разписано в етапи и по стъпки. Обича реда във всичко, към всеки въпрос подхожда внимателно и го решава с желание. Уважават го заради реда му, но по правило, този човек обикновено е мълчалив и обича да работи самостоятелно. 
5. Морска звезда
Ако спите по гръб, разпънали ръце и крака, то преди всичко вие цените приятелството и човешкото общуване.
Хората, които избират тази поза са много добри приятели, невероятно внимателни слушатели и верни съпрузи. Те ценят човека като най-висше благо и с удоволствие помагат на другите. Тяхната поза казва: “Дай да те прегърна!” 
6. В свободно падане
Тази поза изглежда така: спящият лежи по корем, краката са свободно разделечени, ръцете са нагоре или са обгърнали възглавницата, главата е обърната настрани.
Тази поза е на свободния и рискован човек. Той е открит, обича партитата, контраста, рискованите ситуации и лесно прави избори в живота. Хората, които избират тази поза, жадуват власт. Те обичат да командват и контролират.
	В същото време са много чувствителни към критиките по свой адрес. С такива хора е много лесно и весело на почивка и в приключения, с тях няма да скучаете. 
 
 
Източник: www.webmiastoto.com
 


ЗА ИГРАТА "ПОЗНАЙ ЦИТАТА"
	Уважаеми читатели,
	Публикуваният цитат към играта "Познай цитата" в брой 9 на списание "Звук и светлина" е от произведението "Линее нашто поколение" на Иван Вазов.
	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:
"Колко бавно се развиваше човешката личност и колко много път трябваше да извърви тя, докато разбере необяснимата сложност на нещата, хората и събитията...”


Цитат на броя
	"Хората не обичат да мислят. Когато някой мисли, той стига до заключения. А заключенията невинаги са приятно нещо.!“
Хелън Келър




Притурка Историята помни 

ОРДЕНЪТ НА АСАСИНИТЕ. 
ТАЙНИЯТ КРЪСТОНОСЕН ПОХОД
 
/с продължение/ 
 
	— Ела, Алтаир. Би трябвало да съм получил новини за напредъка ти — рече Ал Муалим.
	— Изпълних нарежданията ти — отвърна асасинът.
	— Добре, много добре — погледна го строго Учителят. — Усещам, че мислите ти са другаде. Говори.
	Истина беше. На връщане Алтаир не беше мислил за нищо друго. Сега му се даваше възможност да признае какво му тежи.
	— Всички, които ме изпрати да убия, говореха тайнствени, загадъчни неща. Всеки път, когато се връщах при теб, търсех отговори. Ти всеки път ми отговаряше с недомлъвки. Стига толкова.
	Ал Муалим изненадано изви вежди. Не можеше да повярва, че Алтаир си позволява да му говори по този начин.
	— Кой си ти, че си позволяваш да ми казваш „стига толкова“?
	Алтаир преглътна и стисна зъби.
	— Аз съм този, който извършва убийствата. Ако искаш да продължа, ще говориш с мен открито, при това още сега.
	— Внимавай къде стъпваш, Алтаир. Тонът ти не ми харесва.
	— И на мен не ми харесва, че ме подвеждаш — отвърна той по-високо, отколкото възнамеряваше.
	Ал Муалим помръкна.
	— Предложих ти шанс да си върнеш изгубената чест.
	— Не е изгубена — сряза го Алтаир. — Отнета. Ти ми я отне, а след това ме изпрати да я търся, също като куче.
	Учителят изтегли меча с блеснали очи.
	— По всичко личи, че ще ми трябва нов асасин. Срамота. Ти показа огромен потенциал.
	— Според мен, ако разполагаше с друг, щеше да си го изпратил много отдавна — засече го Алтаир, който се запита дали не притисна прекалено много наставника си, но въпреки това продължи: — Сам каза, че отговорът на въпроса ми ще се появи, когато спра да питам. Затова няма да питам. Настоявам обаче да ми кажеш какво свързва тези хора.
	Беше готов да усети меча на Ал Муалим. Въпреки това се надяваше, че е твърде ценен за Учителя. Знаеше, че се излага на огромен риск.
	Ал Муалим, изглежда, също преценяваше възможностите, мечът потрепваше, а светлината блестеше по острието. След това го прибра в ножницата и изглежда се поуспокои.
	— Онова, което каза, е истина — отвърна най-сетне той. — Тези хора са свързани… от клетва, много подобна на нашата.
	— Кои са те?
	— Non nobis, Domine, non nobis — рече той. — Не нам, Господи, не нам.
	— Тамплиери… — рече Алтаир. — Естествено.
	— Сега вече виждаш докъде стигат пипалата на Робер дьо Сабле.
	— Всички тези хора — те командват градове, армии…
	— Всички са положили клетва да служат на каузата му.
	— Работата им не е самостоятелна, нали? — попита Алтаир, след като помисли. — Те действат като едно цяло… Какво целят?
	— Завоевание — отвърна простичко Ал Муалим. — Искат Светите земи, но не в името на господ, а за себе си.
	— Ами Ричард? Ами Салах Ал’дин?
	— Всеки, който се изправи на пътя на тамплиерите, ще бъде унищожен. Бъди сигурен, че ще го сторят.
	— Значи трябва да бъдат спрени — рече решително Алтаир. Имаше чувството, че от плещите му се е вдигнал товар.
	— Затова трябва да си свършим работата, Алтаир, за да сме сигурни, че в бъдеще ще сме свободни от подобни хора.
	— Защо скри истината от мен? — попита той Учителя.
	— За да проникнеш сам зад димната завеса. Както и при всяка друга задача, знанията идват преди действието. Научената информация е по-ценна от дадената. Освен това… поведението ти не ми позволяваше да ти се доверя напълно.
	— Ясно — сведе глава Алтаир.
	— Алтаир, мисията ти не се е променила, единствено начинът, по който я възприемаш.
	— След като знам онова, което знам, може да разбера по-добре тамплиерите, които ми остават.
	Ал Муалим кимна.
	— Искаш ли да научиш още нещо?
	Алтаир вече знаеше каква е тайната на Братството, която мишените му споменаваха. Имаше обаче нещо друго…
	— Ами съкровището, което Малик взе от Соломоновия храм? — попита. — Робер отчаяно държеше да си го върне.
	— След време, Алтаир, всичко ще се изясни — отвърна Ал Муалим. — Също както ти стана ясно каква е ролята на тамплиерите, така ще ти стане ясно и какво е съкровището. Засега се уповавай на факта, че е в нашите ръце, а не в техните.
	За момент Алтаир се поколеба дали да не настоява, но след това се отказа. Веднъж вече имаше късмет. Съмняваше се, че ще се получи втори път.
	— Щом казваш… — рече той.
	— Точно така.
	В стаята се дишаше по-спокойно, когато Алтаир понечи да излезе. Следващата му цел беше Йерусалим.
	— Още нещо, Алтаир, преди да тръгнеш.
	— Да?
	— Откъде знаеше, че няма да те убия?
	— Честно казано, Учителю, не знаех.
 
* * *
 
	Глупавият Алтаир. Арогантният Алтаир. Беше загазил. Махд Адин лежеше мъртъв в краката му, а кръвта му бавно попиваше в дървените греди. Зад гърба му бяха обвиняемите, вързани за колове, увиснали безпомощно, телата им отпуснати, окървавени. Зяпачите на площада се разбягаха, но не и стражите на Махд Адин, които напредваха към него. Приближаваха към платформата. Втурнаха се по стъпалата от двата края и по този начин му попречиха да скочи отпред. Гневните им погледи го пронизваха, бяха вдигнали мечовете и дори да се страхуваха, не го показваха. Дори след като господарят им беше посечен от асасин на обществено място, на ешафода край Стената на плача в Йерусалим, те не се оставиха на паниката, както се беше надявал Алтаир, не бяха обладани от смъртен страх пред асасина, който сега стоеше пред тях, а от острието му капеше кръвта на Адин. Случилото се им вдъхна решителност и желание за отмъщение.
	Това означаваше, че нещата не са протекли по план.
	Само че… първият от стражите се хвърли напред с ръмжене, очевидно готов да изпробва куража на Алтаир. Асасинът отстъпи, парира ударите на сарацина и дрънченето на стомана отекна по почти празния площад. Стражът нападна отново. Алтаир се обърна назад, за да прецени местоположението на другите и на свой ред атакува, като принуди сарацина да отстъпи. Крачка, втора, замах. Принуден да мине в настъпление, стражът се опита да се изплъзне и едва не падна, когато се блъсна в едно от телата, които висяха от коловете. Алтаир погледна надолу, зърна шанса си и атакува ожесточено паникьосания си опонент. Острие издрънча в острие и както асасинът очакваше, беше принуден да отстъпи назад в локвата кръв на платформата — точно както Алтаир възнамеряваше. Подхлъзна се, изгуби опора и след секунда се озова долу. Асасинът се възползва от шанса и заби меча си в гърдите му. Стражът изгъргори. Тялото му се отпусна на дървения под, а Алтаир се подготви за новите нападатели и този пъти забеляза съмнение, дори страх в очите им. Куражът на асасина беше проверен и се оказа на ниво.
	Стражите обаче бяха много и със сигурност шумът щеше да привлече нови. Новините за случката на площада щяха да плъзнат в цял Йерусалим и хората щяха да научат, че регентът е бил екзекутиран на собствения му ешафод и че стражите са се нахвърлили върху асасина. Алтаир си представи как Малик злорадства, когато научи.
	Малик обаче му се стори променен, когато Алтаир се отби в местния клон на Братството. Не че го посрещна с отворени обятия, но поне откритата враждебност бе заменена от най-обикновена предпазливост и той поздрави Алтаир намръщено, но без да злорадства.
	— Сега пък какво искаш? — въздъхна той.
	Доволен, че не се налага да се разправят, Алтаир му каза името на мишената си: Махд Адин.
	Малик кимна.
	— Откакто Салах Ал’дин го няма, на града му липсва силен управител и Махд Адин се самопровъзгласи за достоен заместник. Страхът и заплахите му осигуриха желаното. Не е достоен съперник за поста.
	— Тази работа ще бъде прекратена днес — заяви Алтаир.
	— Говориш прекалено самоуверено. Това не ти е някой търговец на роби. Този човек управлява Йерусалим и е добре защитен. Предлагам да планираш много внимателно покушението. Първо опознай жертвата.
	— Вече го направих — увери го Алтаир. — Махд Адин ще присъства на екзекуция недалеч оттук. Ще има много стражи, но аз ще се справя. Знам какво да направя.
	Малик се подсмихна.
	— Тъкмо затова за мен си оставаш начинаещ. Не е възможно да знаеш всичко. Можеш единствено да подозираш и предполагаш. Трябва да очакваш грешки. Предвиди вероятностите, Алтаир. Колко пъти трябва да ти напомням все едно и също?
	— Както кажеш. Приключихме ли?
	— Още не. Трябва да ти кажа нещо. Един от мъжете, които ще бъдат екзекутирани, е брат. Един от нас е. Ал Муалим иска да бъде спасен. Не се притеснявай за самото спасяване — моите хора ще се погрижат. Трябва обаче да се погрижиш Махд Адин да не отнеме живота му.
	— Няма да има възможност.
	— Този път не проваляй мисията — предупреди го Малик.
	Алтаир не спря да се мръщи, докато вървеше към Стената на плача.
 
* * *
 
	Докато приближаваше към Стената на плача, Алтаир видя как тълпата се събира: мъже, жени, деца, кучета, дори добитък. Всички се отправяха по улиците към площада, където щеше да се състои екзекуцията.
	Алтаир се присъедини към тях и докато вървеше по улицата, която се пълнеше с все повече любопитни, поели в същата посока, се заслуша в ентусиазираните им приказки за предстоящото представление.
	— Слушайте внимателно — възвестяваше викачът. — Махд Адин, любимият регент на Йерусалим, ще присъства на публичната екзекуция в западния край на Соломоновия храм. Гражданите да се съберат. Побързайте! Елате и вижте какво ще се случи с враговете ни.
	Алтаир нямаше представа какво ще се случи. Надяваше се единствено да промени изхода.
	Стражите на площада се опитваха да овладеят тълпата, някои връщаха, други пропускаха. Алтаир изостана и заоглежда множеството, скупчило се край входа. Децата се промъкваха покрай краката на зяпачите, за да изскочат на площада. След това тълпата се разтвори, за да пропусне група учени. Дори кучетата изглежда проявяваха почтителност към светите мъже. Алтаир нагласи плаща си, спусна ниско качулката, изчака учените да го наближат и се присламчи към тях. В същия момент усети как нечия ръка подръпва ръкава му и видя мърляво детенце, което го наблюдаваше любопитно. Той изръмжа и ужасеното дете отскочи настрани.
	Случи се тъкмо навреме: бяха пред портата, където стражите се отдръпнаха, за да пропуснат учените, и Алтаир излезе на площада.
	Беше обграден отвсякъде с каменни стени. В далечния край беше издигната платформа на подпори. Засега беше празна, но нямаше да остане така още дълго. Регентът на Йерусалим Махд Адин тъкмо се качваше на нея. Щом го забелязаха, гражданите се люшнаха напред, стражите изгубиха контрол и тълпата се изсипа на площада. Алтаир беше понесен напред, оказа се твърде близо до платформата и страховития Махд Адин, изпъчен в очакване площадът да се напълни с народ. Носеше бял тюрбан и дълга, богато бродирана роба. Изглеждаше ядосан, сякаш всеки момент щеше да избухне.
	Така и стана.
	— Тишина! Настоявам за тишина — изрева той.
	Тъй като забавната част предстоеше, хората се сбутаха напред и Алтаир се озова още по-близо до мишената. Забеляза, че от двете страни на платформата застават по двама стражи. Пред самата платформа забеляза още стражи, чиято задача беше да попречат на насъбралите се да се качат на ешафода. Изви глава и видя стражи, пръснати по периферията на площада. На тях щеше да им бъде трудно да се придвижат през тълпата, въпреки това той щеше да разполага със секунди, за да извърши убийството и да се отърве от застаналите наблизо стражи — поне по четирима в двата края на платформата. Може би и от онези, които бяха съвсем наблизо.
	Щеше ли да успее да срази всички? Това бяха поне десет верни сарацини. Онзи Алтаир, който беше нападнал Робер дьо Сабле на Храмовия хълм, нямаше да се усъмни нито за миг. Сега обаче действаше по-предпазливо. Освен това знаеше, че да убие мишената веднага е истинска лудост. Планът му беше обречен на неуспех.
	Тъкмо реши да изчака, когато четиримата набедени престъпници бяха отведени до ешафода и завързани на коловете, а стражите застанаха зад тях. В единия край видя разплакана жена. Двамата мъже до нея бяха облечени в дрипи. Накрая беше изправен асасинът с клюмнала глава, очевидно беше пребит. Тълпата недоволстваше.
	— Хора от Йерусалим, чуйте ме добре — изкрещя Махд Адин и гласът му накара развълнуваната от пристигането на осъдените тълпа да млъкне. — Днес искам да отправя едно предупреждение. — Замълча. — Сред вас има недоволни. Те сеят семето на недоволството с надеждата да ви подведат.
	Тълпата около Алтаир зашумя.
	Адин продължи:
	— Това ли искате? Да тънете в измама и грях ли? Да живеете в страх ли?
	— Не — изрева някой зад Алтаир. Вниманието на Алтаир беше насочено към асасина, брат от Ордена. Докато го наблюдаваше, от устата му се стече кървава слюнка и покапа върху дървото. Той се опита да вдигне глава и Алтаир зърна лицето му. Пресни пурпурни синини. След това братът отново отпусна глава.
	Махд Адин се ухили накриво. Очевидно не беше свикнал да се усмихва.
	— Значи искате да бъдат предприети действия, така ли? — попита мило той.
	Тълпата изрева одобрително. Бяха дошли за кръв и знаеха, че регентът няма да ги разочарова.
	— Води ни — изкрещя някой, когато шумът поутихна.
	— Предаността ви ме радва — отвърна Адин и се обърна към престъпниците, след което насочи пръст към тях. — Това зло трябва да бъде изкоренено. Едва тогава можем да се надяваме на освобождение и изкупление.
	Неочаквано пред платформата настъпи смут и се чу глас:
	— Това не е никаква справедливост.
	Алтаир забеляза мъж в дрипи. Той крещеше на Махд Адин:
	— Ти изопачаваш думите на Пророка, мир на душата му.
	Беше си довел и приятел, дрипав като него, който също насъскваше тълпата:
	— А вие стоите бездейни, помагате да бъде извършено престъпление.
	Алтаир използва суматохата, за да се промъкне по-наблизо. Трябваше да се качи на платформата откъм края, в който беше вързан асасинът. Не можеше да рискува да го използват като щит или заложник.
	— Проклет да си — извика първият, но не получи подкрепата нито на хора от тълпата, нито на стражите, които вече пристъпваха напред. Щом забелязаха, че приближават, двамата размирници побягнаха, извадиха ножове и ги размахаха, докато се провираха към платформата. Единият беше поразен от стрелец. Вторият беше подгонен от двама стражи, които така и не видяха третия сарацин, който разпори корема му с меч.
	Двамата останаха да лежат в прахта и Махд Адин ги посочи.
	— Виждате ли как злото, което разпространява един, е в състояние да развали друг? — изкрещя той. Черната му брада трепереше от ярост. — Те се опитаха да внушат страх и съмнения у вас. Аз ще ви предпазя.
	Обърна се към нещастниците, които сигурно се молеха опитът да му бъде отнет животът да се окаже успешен, но сега вече го наблюдаваха ужасени, когато той извади меча си.
	— Тези четиримата са грешници — продължаваше да се дере Адин и посочи първо жената, след това и другите. — Курвата. Крадецът. Комарджията. Еретикът. Нека господ раздаде справедливост.
	Еретик ли? Този беше асасин. Алтаир се стегна и се придвижи още по-близо до платформата, без да откъсва очи от Адин, който пристъпваше към жената. Проститутката. Тя не откъсваше очи от меча на Адин, който висеше почти небрежно отстрани. Ревна с глас.
	— Изкусителка! — кресна Адин над риданията й. — Сукуба. Курва. Има си много имена, но грехът й е все един и същ. Обърнала е гръб на учението на пророка ни, мир на душата му. Омърсила е тялото си, за да се възползва. Всеки мъж, когото е докоснала, е омърсен завинаги.
	В отговор тълпата изрева. Алтаир се придвижи още няколко крачки напред към стъпалата. Наблюдаваше стражите и забеляза, че всички до един са насочили вниманието си към Адин. Добре.
	— Да бъде наказана! — изкрещя някой от тълпата.
	Адин беше разпалил жаждата им за кръв.
	— Трябва да плати! — подкрепи го друг.
	Жената престана да реве и изкрещя към хората:
	— Този човек лъже. Тук съм не защото съм лягала с други мъже. Това никога не се е случвало. Иска да ме убие, защото отказах да легна с него.
	Очите на Махд Адин пламнаха.
	— Дори сега, когато й се предлага изкупление, тя продължава да лъже. Отказва спасение. Има само един начин да разрешим този въпрос.
	На нея й остана време колкото да извика „не“, преди мечът да блесне и да се забие в корема й. В последвалия миг на тишина се чу как кръвта й прокапа по гредите на платформата, преди тълпата да ахне и да се раздвижи, за да могат и застаналите назад да видят по-добре изкормената жена.
	Сега вече Алтаир беше по-близо до стълбите, но неочакваното движение на тълпата го остави малко изолиран и на показ. С облекчение наблюдаваше как Адин пристъпва към следващия хленчещ нещастник, зяпачите отново се отдръпнаха в очакване на новото убийство.
	Адин посочи комарджията. Не можел да се въздържа от алкохолни напитки и залагане.
	— Срамота — ревна тълпата.
	В този момент те бяха опиянените, помисли си Алтаир и усети, че му се гади от жаждата им за кръв.
	— Нима една игра на късмета ме обрича на смърт? — извика комарджията, решил за последно да хвърли заровете. — Покажи ми къде е написано подобно нещо. Не грехът създава поквара в града ни, ами ти.
	— Значи твърдиш пред хората, че е приемливо да се опълчат на пророка ни, мир на душата му — засече го Адин. — Ако ние пренебрегваме учението му, то значи, че и други ще го сторят. Докога ще продължава така? Според мен тази работа ще завърши с хаос. А това не можем да го допуснем.
	Острието му проблесна на следобедното слънце. Той го заби дълбоко в корема на комарджията, изпъшка, докато го изтегляше нагоре, и отвори вертикална рана в корема на мъжа, която зейна и се видяха вътрешностите му. Очарована, тълпата се разкрещя престорено отвратено, но вече кипяха от нетърпение да видят следващото убийство. Алтаир пристъпи по-близо до стъпалата.
	Адин застана пред третия осъден и тръсна острието, за да го почисти от кръвта.
	— Този човек — посочи разтреперания пленник — е взел нещо, което не е негово. Присвоил си е парите, изработени от друг. Тези пари можеха да са на всеки от вас. Това означава, че всички вие сте били ограбени. Какво ще кажеш?
	— Беше един-единствен динар — изхленчи обвиняемият и погледна умолително тълпата. — Намерих го на земята. Той говори така, сякаш съм посегнал на чуждо, сякаш съм го отнел от ръката на друг.
	Тълпата обаче не беше склонна да прояви милост. Последваха призиви за кръв, гражданите полудяха.
	— Днес един динар — развика се Адин, — утре ще бъде кон. На следващия ден животът на някой друг. Не е важно какво е откраднатото. Важното е, че си взел нещо, което не е твое. Ако позволя подобно поведение, другите ще решат, че и те могат да си позволят същите волности. И докъде ще стигнем по този начин?
	Той застана пред крадеца, чиито последни молби замлъкнаха, когато Адин заби меча в корема му.
	Сега щеше да насочи вниманието си към асасина. Алтаир трябваше да действа много бързо. Разполагаше с броени минути. Наведе глава и започна да си пробива път с рамо през тълпата, като внимаваше да не привлича внимание. Искаше да се приближи до първите. Махд Адин вече бе пред асасина, протегна ръка и го стисна за косата, вдигна главата му и показа лицето му на тълпата.
	— Този мъж разпространява злобни лъжи и пропаганда — изрева злобно. — Мисли единствено за убийства. Трови мислите ни по същия начин, по който трови острието си. Настройва брат срещу брата. Баща срещу син. Много по-опасен е от всеки друг враг, пред когото сме се изправяли. Той е асасин.
	Тълпата затаи дъх. Алтаир беше пред стълбите. Тълпата около него кипеше от възмущение, развълнуваните граждани крещяха в очакване на смъртоносния удар.
	— Смърт за неверника!
	— Убий го!
	— Прережи му гърлото!
	Асасинът заговори, докато Адин продължаваше да държи главата му:
	— Като ме убиете, няма да намерите сигурност. Виждам страха в очите ви, чувам как гласовете ви треперят. Страх ви е. Страхувате се, че посланията ни няма как да бъдат заличени. Няма как да бъдат спрени.
	Алтаир беше до първото стъпало. Беше застанал така, сякаш се опитваше да вижда по-добре. Видяха го и други и застанаха до него. Двамата стражи на платформата, замаяни от убийствата, най-сетне забелязаха какво се случва. Единият повика другия, двамата слязоха и наредиха на гражданите да се отдръпнат, но в същия момент още хора се занатискаха напред. Всички искаха да се доближат колкото е възможно по-близо до екзекуцията, блъскаха се, ръгаха се, някои бяха изтласкани от стълбите, включително един от побеснелите стражи. Алтаир се възползва от безредието и се качи още по-напред. Озова се на няколко крачки от Адин, който беше пуснал главата на асасина и изреждаше пред тълпата извършените от него „светотатства“ и „предателства“.
	Боричкането зад Алтаир продължаваше. Стражите бяха заети. Адин вече бе казал каквото искаше на настръхналата тълпа, която тръпнеше от нетърпение да види следващото убийство. Ето че се обърна отново към вързания, стисна меча с окървавеното острие и пристъпи към него, за да нанесе смъртоносен удар.
	В същия момент, сякаш предизвестен от някакво свръхестествено чувство, той спря, обърна глава и погледна Алтаир право в очите.
	В този момент площадът като че ли се смали, и развълнуваната тълпа, стражите, осъденият и труповете изчезнаха. Докато двамата се измерваха с погледи, Алтаир забеляза, че на Адин му е ясно, че смъртта му наближава. В същия миг асасинът тръсна пръстения механизъм и острието изскочи. Хвърли се напред, замахна и го заби в Адин. Всичко това се случи за частица от секундата.
	Тълпата ревеше, пищеше и не знаеше как да реагира на новото развитие на събитията. Адин се сгърчи, от раната на врата му шурна кръв, но Алтаир го притисна с колене и вдигна камата.
	— Работата ти тук е приключена — рече той на Адин и се стегна, готов да нанесе фаталния удар. Около тях настъпи истински пандемониум. Стражите едва сега разбраха какво става и се опитаха да си проправят път обратно на платформата пред паникьосаната тълпа. Алтаир трябваше бързо да довърши започнатото. Въпреки това искаше да чуе последните думи на Адин.
	— Не. Не. Едва започва — опъна се Адин.
	— Кажи ми какво е твоето участие във всичко това. Да не би да имаш намерение да се защитаваш като другите и да обясняваш деянията си?
	— Братството иска града. Аз искам власт. Изникна… възможност.
	— Възможност да избиваш невинни ли? — попита Алтаир. Чу бягащи стъпки. Хората се спасяваха от площада.
	— Не са чак толкова невинни. Гласовете на дисидентите режат като стомана. Сеят развала сред останалите. В това отношение съм съгласен с Братството.
	— Значи си готов да убиваш хора единствено защото вярват в нещо различно от теб ли?
	— Не, разбира се… Убивах ги, защото можех. Защото беше забавно. Ти имаш ли представа какво е усещането, когато определяш съдбата на друго човешко същество? Видя ли какво удоволствие изпитаха хората? Видя ли как се страхуват от мен? Като господ съм. И ти щеше да направиш същото, ако можеше. Каква… власт.
	— Веднъж може и да е било така, но след това научих какво се случва с онези, които си мислят, че са над другите.
	— И какво се случва?
	— Ще ти покажа.
	Той довърши Адин, след това затвори очите на тирана и напои перото с кръв.
	— Всяка душа ще вкуси смъртта — рече.
	Накрая се изправи, за да посрещне стражите. В този момент заби камбана.
	Един сарацин се втурна към него, той парира удара му, изпъшка и го отблъсна. Нови стражи се качиха на платформата и той се озова срещу трима едновременно. Единият падна, посечен от меча му, втори изгуби опора в локва кръв, също падна и Алтаир го довърши. Щом видя празно място, асасинът скочи от ешафода, освободи камата и прониза един от стражите в мига, в който се озова на земята, а мечът на противника му увисна за миг във въздуха.
	Видя единствения си път за бягство от площада и отби атаките на други двама нападатели, докато се изтегляше. Усети убождане по ръката и видя струйка кръв; след това прихвана един мечоносец и го изблъска на пътя на втори. Двамата паднаха с крясъци в прахта. Алтаир се втурна към портата и се добра до нея тъкмо когато връхлетяха трима войници. Успя да ги изненада, като прониза единия с меча, преряза гърлото на втория с камата и блъсна сгърчените тела на умиращите върху третия.
	След като пътят му вече беше чист, той се обърна и видя как хората на Малик развързват асасина, за да го отведат, след това хукна към сокака, където дебнеше четвърти страж с пика. Отскочи, сграбчи края на дървената рамка на навес и се метна върху платнището. Усети как мускулите му пеят. Отдолу проехтя вик на разочарование и докато той се катереше към покривите, погледна към група войници, които се опитваха да го следват. За да ги накара да престанат, той уби единия, като хвърли нож по него, след това се втурна по покривите, изчака камбаната да престане да звъни и едва тогава потъна сред тълпата, като се ослушваше внимателно за всяка дума, която гражданите изричаха: асасин убил регента.
 
* * *
 
	Оставаше нещо, което Алтаир трябваше да научи.
	След като и последният от регентите на града беше мъртъв, бе настъпил моментът да зададе въпроса. Стегна се, докато влизаше отново в покоите на Ал Муалим.
	— Влез, Алтаир. Почина си добре, нали? Готов ли си за останалите изпитания? — попита Учителят.
	— Готов съм. Преди това искам да поговорим. Имам някои въпроси.
	Ал Муалим показа неодобрението си, като вирна брадичка и стисна леко устни. Сигурно все още помнеше последния случай, когато Алтаир настояваше за отговори. Алтаир също го помнеше, затова беше решил този път да стъпва по-предпазливо, да не би Учителя отново да изтегли меча.
	— Питай — подкани го Ал Муалим. — Ще се постарая да ти отговоря.
	Алтаир пое дълбоко въздух.
	— Царят на търговците в Дамаск изби благородниците, които управляваха града. Махд Адин в Йерусалим държеше хората си в подчинение със страх. Предполагам, че Уилям е възнамерявал да убие Ричард и да задържи Акра с войската си. Тези хора е трябвало да подкрепят лидерите си. Вместо това са ги предали. Искам да знам защо е станало така.
	— Отговорът не е ли очевиден? Става въпрос за желанието на тамплиерите да контролират нещата. Всеки мъж — както сам си забелязал — е искал да завладее съответния град в името на тамплиерите, за да могат те да властват в Светите земи и дори по-нататък. Мисията им обаче няма да успее.
	— Защо? — попита Алтаир.
	— Плановете им зависят от съкровището на тамплиерите… частицата от Едем… Сега обаче е в нашите ръце, а те не могат да се надяват да постигнат целите си без него.
	Разбира се, помисли си Алтаир. Та нали за същото бяха говорили всичките му мишени.
	— Какво е това съкровище? — попита той.
	Ал Муалим се усмихна, след това отиде в задната част на стаята, наведе се и отвори един сандък. Извади от него кутия, върна се при писалището и я постави отгоре. Алтаир разбра какво е, без дори да погледне, въпреки това очите му сами се насочиха — не, бяха привлечени от нея. Същата тази кутия Малик беше донесъл от храма и също както преди тя блестеше, излъчваше сияние. Още отпреди знаеше, че мишените му са говорили за това съкровище. Вдигна очи от кутията и погледна Ал Муалим, който наблюдаваше реакцията му. По лицето на Учителя се беше изписало снизхождение, сякаш бе виждал много други да се държат по същия начин. А това беше само началото.
	Бръкна в кутията и извади от нея сфера колкото два юмрука, с мозаечен дизайн, който пулсираше от енергия и Алтаир се запита дали очите не го лъжат. Може и да беше… жива по някакъв начин. Само че той се разсея. Усети как сферата го привлича.
	— Това е… изкушение — рече с напевен глас Ал Муалим.
	Неочаквано, също като угаснала свещ, сферата спря да пулсира. Аурата й изчезна. Привличането се стопи. Тя беше… отново се превърна в най-обикновено кълбо, в древна вещ, красива по свой начин, но просто едно украшение.
	— Това е просто къс сребро… — рече Алтаир.
	— Погледни го — настоя Ал Муалим.
	— Заблестява за кратко, но няма кой знае какво в нея — продължи Алтаир. — Какво трябва да видя?
	— Този „къс сребро“ е причината Адам и Ева да бъдат прогонени. Това е ябълката. Тя вдъхва живот. С нейна помощ Червено море се разтваря. Ерос я използва, за да подкладе Троянската война. С нейна помощ един беден дърводелец превръща водата във вино.
	Ябълката, късчето от Райската градина? Алтаир го погледна със съмнение.
	— Вижда ми се доста обикновен предмет за мощта, която твърдиш, че притежава — отвърна той. — Как действа?
	— Онзи, който я притежава, владее сърцата и умовете на всички, които я погледнат — на всички, които я „вкусят“, както казват.
	— Значи хората на Дьо Наплуз… — започна Алтаир, когато се замисли за нещастниците в болницата.
	— Просто експеримент. Използвани са билки, за да симулират ефектите… Хората просто е трябвало да са готови за времето, когато ще притежават съкровището.
	Сега вече Алтаир разбра:
	— Талал ги снабдява. Тамир ги екипира. Подготвяли са се за нещо. Въпросът е за какво?
	— За война — уточни мрачно Ал Муалим.
	— Ами останалите… онези, които управляваха градовете… Те искат да съберат хората си. Искат да ги направят същите като хората на Дьо Наплуз.
	— Съвършените граждани. Съвършените войници. Съвършен свят.
	— Това съкровище не трябва да попада в ръцете на Робер дьо Сабле — натърти Алтаир.
	— Докато той и братята му са живи, няма да спрат да опитват — рече Учителят.
	— Значи трябва да бъдат унищожени.
	— Тъкмо това правиш ти — усмихна се Ал Муалим. — Има още двама тамплиери, които очакват специалното ти внимание. — Единият е в Акра, казва се Сибранд, а другият е в Дамаск и се нарича Джубаир. Посети водачите на местните клонове на Братството. Те ще ти дадат напътствия.
	— Както наредиш — отвърна Алтаир и сведе глава.
	— И побързай — помоли Ал Муалим. — Робер дьо Сабле със сигурност е станал нервен, след като отбелязахме толкова успехи. Останалите му последователи ще направят всичко по силите си, за да те разкрият. Те знаят, че идваш. За тях си мъжът с бялата качулка. Ще се оглеждат за теб.
	— Няма да ме открият. Аз съм просто кама сред тълпата.
	Ал Муалим се усмихна, за пореден път горд от ученика си.
 
* * *
 
	Младите Алтаир и Абас научиха всичко за кредото от Ал Муалим. Учителят напълни младите им глави с повелите на Ордена.
	Всеки ден, след като закусеха с пърленки и фурми, строга възпитателка следеше да са чисти и спретнато облечени. След това, притиснали книгите към гърдите си, те хукваха по коридорите, сандалите им шляпаха по каменните подове, бъбреха развълнувано, докато не пристигнеха пред вратата на Учителя.
	Тук си имаха ритуал. И двамата прокарваха ръка пред лицето си, за да заменят веселите засмени лица със сериозни, както очакваше Учителят. След това единият вдигаше ръка, за да почука. Кой знае защо и на двамата им беше приятно да почукат, затова се редуваха. Изчакваха господарят да ги повика. След това сядаха с кръстосани крака на възглавниците, които Ал Муалим беше поставил специално за тях — едната за Алтаир, а другата за брат му Абас.
	Когато започнаха обучението си, бяха уплашени, несигурни, нямаха доверие нито на себе си, нито един на друг, нито на Ал Муалим, който им преподаваше сутрин и вечер, а следобед тренираха в двора, след това отново вечер. Посвещаваха дълги часове на изучаване на ордена, наблюдаваха как Учителят крачи из покоите си, хванал ръце зад гърба си, понякога спираше, за да ги порицае. И двамата се притесняваха от единственото око на Ал Муалим и понякога имаха чувството, че то ги е хипнотизирало. Една нощ Абас зашепна:
	— Слушай, Алтаир.
	Алтаир се обърна изненадано към него. Нито един от двамата не беше правил това досега, никога не бе започвал разговор, след като угасят светлината. Двамата лежаха мълчаливо, всеки потънал в собствените си мисли. Беше така до тази нощ. Имаше пълнолуние, завесата на прозореца им блестеше в бяло и разпиляваше в стаята мека, сивкава светлина. Абас лежеше на една страна и гледаше към Алтаир. Когато привлече вниманието му, закри едното си око с длан и рече в почти съвършена имитация на Ал Муалим:
	— Ние не представляваме нищо, ако не съблюдаваме кредото на асасините.
	Алтаир се разкиска и оттогава двамата станаха приятели. Отсега нататък Ал Муалим вече ги порицаваше за приглушения кикот, който се чуваше винаги, когато обърнеше гръб. Неочаквано възпитателката откри, че поверените й момчета не са чак толкова тихи, кротки и послушни.
	Ал Муалим ги научи на повелите на братството. Това бяха същите повели, на които по-късно в живота Алтаир обърна гръб и се наложи да плати прекалено висока цена. Ал Муалим им обясни, че асасините не убиват безразборно, както предпочитаха да мислят повечето хора, ами посичат единствено злите, които се бяха оставили на корупцията, а мисията им е да донесат мир и сигурност по Светите земи, да спазват не код на насилие и конфликти, ами на разум и задълбочен анализ.
	Научи ги да владеят чувствата и емоциите си, да прикриват неразположението си, показа им как да се слеят с околния свят, така че да се движат незабелязани сред обикновените хора, помогна им да усвоят умението да стават невидими, призраци сред тълпата. За хората асасините трябваше да бъдат нещо като необяснима магия, повтаряше той, но също както всяка магия и тази се превръщаше в реалност, когато се подчиняваше на волята на асасините.
	Научи ги да защитават Ордена по всяко време, че Братството е „по-важно от отделния човек, Алтаир. По-важно е и от теб, Абас. По-важно е и от Масиаф, и от мен“. По този начин действията на един асасин не биваше по никакъв начин да окажат нежелано въздействие върху целия Орден. Асасинът никога не биваше да компрометира Братството.
	Въпреки че на Алтаир му предстоеше един ден да потъпче тази доктрина, причината не беше в недостатъчното обучение на Ал Муалим. Той ги учеше, че мъжете са определили граници и са посочили, че всичко в тези граници е „истинско“, „реално“, но в действителност това били фалшиви параметри, наложени от онези, които уж били лидери. Показа им, че границите на реалността са много по-широки, отколкото предполагаше ограниченото въображение на човечеството, че малцина са онези, които успяват да надникнат отвъд въпросните граници, че малцина смеят да поставят под въпрос съществуванието им.
	Тези хора бяха асасините.
	Тъй като асасините успяваха да видят света такъв, какъвто е в действителност, за тях всичко бе възможно и всичко беше позволено.
	Алтаир и Абас научаваха все повече за Ордена с всеки изминал ден и ставаха все по-близки. Почти по цял ден бяха заедно. На каквото и да ги учеше Ал Муалим, личното им ежедневие беше несъществено. В него присъстваха те двамата, възпитателката, часовете на Ал Муалим и неколцина братя, които ги учеха на изкуството на битките, всеки специалист по различна дисциплина. Почти нищо не беше забранено.
	Ако момчетата искаха да се забавляват, трябваше сами да си осигурят забавленията, затова прекарваха дълги часове в разговори, вместо да учат. Почти никога не говореха за бащите си. Отначало Абас не спираше да повтаря, че един ден Ахмад ще се върне в Масиаф, но месеците стана години и той все по-рядко говореше за надеждите си. Алтаир го виждаше да застава до прозореца и да наблюдава долината с блестящи очи. След това приятелите им започнаха да се отдръпват и той стана още по-необщителен. Рядко се усмихваше. Въпреки че преди си говореха часове наред, сега той предпочиташе да стои край прозореца.
	Само ако знаеше, мислеше си Алтаир. Скръбта на Абас щеше да го задуши, щеше да стане още по-силна, след това щеше да се превърне в тъпа болка, същата като онази, която беше изпитвал Алтаир. От смъртта на баща му продължаваше да го боли всеки ден, но поне знаеше истината. Имаше разлика между тъпата болка и чувството на безпомощност.
	И така, една вечер, след като свещите бяха угасени, той призна истината на Абас. Навел глава, докато се опитваше да спре сълзите, той разказа на Абас как Ахмад беше дошъл в стаята му и как бе отнел собствения си живот, но Ал Муалим решил да скрие този факт от Братството, „за да защити теб. Само че Учителят не е видял мъката ти отблизо, както я видях аз. И аз изгубих баща си, така че знам какво изпитваш. Знам, че болката намалява с времето. Като ти казвам истината, се надявам да ти помогна, приятелю“.
	Абас само беше примигнал, след това бе обърнал глава. Алтаир се питаше как е очаквал да реагира Абас. Да заплаче ли? Да избухне гневно може би? Да откаже да приеме чутото? Беше готов за всеки един от тези варианти. Беше готов дори да го затвори в стаята и да не му позволи да отиде при Учителя. Само че не бе очаквал нито за миг да се натъкне на тази… празнота. На мълчанието.
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