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Делници и празници
В ТО НА НАСГБ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Нашата ТО на НАСГБ – Велико Търново пое по нов път с новия Управителен съвет, като
живо се интересува от проблемите на сляпо-глухите членове и направи всичко възможно да разнообрази ежедневието им.
През изминалата 2019 г. се проведоха много на брой и разнообразни мероприятия, организирани от ТУС при ТО на НАСГБ - Велико Търново.
На 28.09.2019 г. се проведе излет до Петропавловския манастир и местността Ксилифор в
района на град Лясковец. Времето беше чудесно и приятно. Осъществихме една слънчева есенна
разходка, на която си набрахме букети красиви цветя и направихме много снимки за спомен. С
песни, смях и весели закачки завършихме празника с обяд в пицария "Уникато" във Велико Търново.
На 29.11.2019 г. се проведе отборен турнир по табла между ТО на НАСГБ - Велико Търново
и ТО на ССБ - Велико Търново. Отборът на НАСГБ взе второ място, но това не ни попречи да се
повеселим заедно всички.
На 08.12.2019 г. отбелязахме 15-годишнината от създаването на ТО на НАСГБ – Велико
Търново с празничен обяд, музика и танци. На празника бяха поканени деца от СОУ "Емилиян
Станев" – Велико Търново, които поздравиха членовете на организацията с прекрасни народни
песни.
На 15.12.2019 г. се проведе втори отборен турнир по табла с приятелски характер между ТО
на НАСГБ - Велико Търново и ТО на НАСГБ - Габрово. Събитието завърши с почерпка, весело
настроение между участниците и обещание за нови срещи.

Валери Николов
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Делници и празници
ПРАЗНИЦИ В ПЛОВДИВ
ЕХО ОТ КОЛЕДА
На 22 декември 2019 г., в ресторанта на хотел "Интелкооп" – Пловдив, се състоя голямото
коледно-новогодишно шоу за хората с увреждания, членове на ТО на НАСГБ – Пловдив и Клуба
на инвалида за социални контакти на сляпо-глухите - Пловдив.
Председателят на ТО Пловдив Илия Кърджанов и председателя на клуба на инвалида за социални контакти на сляпо-глухите Кирил Дамянов подготвиха и организираха това събитие, на
което да отпразнуваме Коледа и настъпването на новата 2020 година.
За тържеството бяха осигурени прекрасен обяд и музика, а черешката на тортата беше томболата, подготвена от Кирил Дамянов. В нея бяха раздадени 3 коледни пуйки и 5 баници с тиква.
Таня Димитрова и Галя Иванова минаха по всички маси, с предложение за закупуване на билети
от томболата. Бяха продадени 120 билета на стойност 2 лв.
След направената равносметка за събраните средства, Кирил Дамянов увери присъстващите, че набраната сума ще бъде използвана за предстоящите великденски и предновогодишни тържества през 2020 г.
В импровизираната музикална програма се включиха Ася Бурова, Емка Танова и дует
"Настроение". След това тържеството продължи с много музика, танци и веселие.
Щастливите печеливши благодариха на Кирил Дамянов за организираната томбола и пожелаха за в бъдеще да има още такива прекрасни тържества.
Средствата за тържествения обяд и томболата бяха осигурени от ТО на сляпо-глухите Пловдив, Клуба на инвалида за социални контакти на сляпо-глухите - Пловдив и община Пловдив.
Разделихме се весели и доволни, с пожелания за многая лета.

***
„ТРИФОН ЗАРЕЗАН“
На 1 февруари 2020 г., ние, членовете на Клуба на инвалида за социални контакти на сляпоглухите в Пловдив, се събрахме в Комплекса на слепите, за да отпразнуваме Деня на виното и
лозаря „Трифон Зарезан“. Въпреки че една седмица по-рано бяхме предупредени за осигуреното
чрез съдействието на Иван Стоянов - кмет на район "Източен" вино, за съжаление много малко
хора се отзовахме на поканата на председателя на Клуба - Кирил Дамянов да почетем празника.
Това обаче не попречи Денят на виното и лозаря да бъде отпразнуван весело и тържествено с
много песни и танци. Под съпровода на акордеонистите Васил Оцов и Кирчо Родопски, към които се присъединиха тарамбуката на Никола Стоянов и тъпанът на Марин Маринов, се вихриха
хора и ръченици до късно следобед. Своите певчески възможности пък показаха певиците Ася
Бурова, Емка Танова и Фиданка Оцова.
Лозовите пръчки за празника бяха донесени от Нели Маринова, а тяхното символично зарязване беше извършено от Ася Бурова и Емка Танова.
Разделихме се весели и щастливи, с уговорката да допием останалото вино!

Димка Дамянова
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Делници и празници
ЧЕСТИТ И БЛАГОСЛОВЕН 75-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ
НА ЛУШКА НИКОЛОВА МАДЖАРОВА!

Тя е почетен гражданин на град Лъки и
общината. Тя е слънчевата поетеса на задружното семейство на ТО на слепите и ТО на сляпо
-глухите – Асеновград. Тя, същата, навърши
своите 75 години на 11 януари 2020 г. и бе посрещната с много букети красиви цветя в голямата зала, защото е уважавана и обичана от всички
нас.
Издала е 7 книги като поет и е включена още в 24 сборни книги.
Преведена е и на няколко чужди езика. Учителят по литература Георги
Пенчев споделяше, че нейното творчество е на високо ниво.
През изминалите години Лушка Маджарова се представя и като
отлична спортистка - бягане, дартс, вдигане на тежести и други, като е
печелила много медали и грамоти.
За Лушка Маджарова може да се пише още и още - за нейната
скромност, доброта, човечност и борбен дух.
Скъпа Лушке, приеми от всички членове на ТО на слепите и ТО
на сляпо-глухите - Асеновград, както и от Управителните съвети, поздравления за твоя юбилей, както и пожеланията за добро здраве и нови творчески успехи.

Щастие, награда и удовлетворение е, че те познаваме и сме заедно.

Славка Ставрева
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От първо лице
ПОСРЕДСТВОМ ЛАЗАРИЛО "ВИЖДАМ" ОТНОВО!
“Хлебозавод” – 5 метра на север, ресторант “Сто риби”–
49 метра на северозапад, “Аптека 36.6” – 30 метра на север,
Вие се движите по улица „Съединение“ – посока юг“. Тази
информация ми съобщава в дясното ухо безжичната слушалка „Plantronics“. Разбира се, това става благодарение на приложението Лазарило, наскоро инсталирано от master Джеваатин Мустафа на моя смартфон, чийто Bluetooth го препредава
на въпросната слушалка. Това е своеобразен Talking Guide
(говорещ водач). Посредством това удивително приложение,
неговият ползвател, без значение дали ходи пеш или е в кола,
бус или влак, „вижда“ най–вече автобусни и жп гари, спирки
и по-важни обекти около тях.
Лазарило, както вероятно се досещат някои от Вас, е
умалително на Лазар, и значи Лазарчо. Работата по това приложение е започнала още през 2014 г., и се съдържа в студентската дисертация на чилиеца Рубен
Еспиноза, който през 2016 г. с още двама души учредява компания, продължила неговите разработки. Употребата му започва през 2016 г. То е развито в Чили, а не в Испания, както си мислех
първоначално. Приложението сега е много различно от онова, представено в студентската разработка на Рубен Еспиноза. Лазарило се ползва в 29 страни на 20 езика. И пак според моя приятел и
благодетел Педро Зурита, приложението носи името на момче, персонаж на прочут испански роман от XVI век, което придружавало някакъв слепец. Лазарило сега на испански означава
„придружител на сляп“.
За Лазарило бях чувал от моите консултанти по говорещи телефони Добромир Колев и
Стойчо Стойчев. Стойчо още от септември 2017 г. ползва въпросното приложение. Но не съм
предполагал колко може то да бъде полезно, ако стане българоезично.
От април м. г. екип към софийския рехабилитационен център за слепи в състав Димитър
Димитров - Багерът, Диляна Маджарова и Недялко Димов - Деко започва да адаптира програмата
така, че тя да може да бъде ползвана и от българи. И още в края на май тя проговаря на български. В разговор по телефона с г–н Недялко Димов, директор на споменатия рехабилитационен
център, проведен през месец декември 2019 г., той ми заяви, че работата им по това приложение
е завършена на 99%. В резултат на моето 10–дневно ползване на този безплатен, свръхсведущ и
отзивчив придружител, аз му изразих своето възхищение от тяхната работа. Поднесох му и моята
благодарност към техния креативен триумвират, който направи въпросния продукт достъпен и за
българските слепи.
И не бих се втурнал да споделям радостта си от тази ми нова навигаторска придобивка с
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От първо лице
Вас, читателите на сп. „Звук и светлина“, ако не бях разбрал, че мой приятел от Варна, учител по компютърна
грамотност, чест мой консултант по компо–проблеми,
въобще не беше чувал за тази изключителна програма.
Програма, благодарение на която от 18 декември 2019 г.,
аз сякаш прогледнах.
Лазарило като всяко нещо си има и своите странности. То не ме информира за номерата на жилищните
блокове, за буквите на техните входове. Тези данни аз
получавам от друго, също много полезно приложение,
именувано NotNav. Поради това съм принуден и аз, като
българския корифей на тифлоджаджите Иван Доброволов, да ползвам едновременно две приложения. NotNav,
като компенсация за необявените от него автобусни
спирки, ми представя акуратно не само улицата, но и
скоростта на моето придвижване, надморската височина, на която се намирам. Но и то си има
своите ексцентричности. Никога не иска да произнесе номера на блок 279, който е само на метър
и нещо от мен, а най–стриктно ми донася за блок 277, отстоящ на цели двайсетина метра от нас.
Лазарило винаги съобщава автобусните и жп гари и спирки, улиците и другите важни обекти по
нашия маршрут. То наистина понякога като че ли прекалява със своята разточителност при доставяне на сведения за обкръжаващата ни среда. Например, изстрелва в скоропоговорка:
„Автобусна спирка „Автогара Юг“, Трети сектор на 24 метра на югозапад, Пети сектор на 32 метра на североизток“, “Лавка и сервиз" - 5 метра на север, Аптека „Адонис“ - 40 метра на югозапад,
Бърза храна „Синдбад“ - 42 метра на северозапад, Магазин и сервиз „Липненски“ - 36 метра на
югозапад". Именно поради неговото многословие, колегата Румяна Каменска си предпочита DotWalker, изглежда доста по-пестелив на обяснения. Усърдният информатор ни известява и за несъмнено важни обекти като „Пластичен хирург на - 62 метра на юг“, „ПроКредит Банк - 25 метра
на запад“.
Благодарение на Лазарило аз научих имената на улиците в моя квартал, в който живея повече от 30 г. Не знаех, че всички, дори и най-късите, си имат имена, от хубави, по-хубави: “Хан
Крум“, „Георги Цариградски“, „Димитър Кудоглу“. Разбрах, че улицата, по-която минавам найчесто, се казва Юлия Вревская, руска баронеса, участвала в Руско–османската война от 18771878 г. като медицинска сестра и оставила своите кости в България.
Лично от мое име, а и от името на българските ползватели на това забележително приложение, да благодарим на неговите разработчици. Да изкажем и нашата дълбока признателност на
българската тройка, направила програмата достъпна за нас.

Ангел Сотиров
Снимки: Харутюн Татеосян
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Силуети
ДИМИТЪР ПАСКОВ - БЪЛГАРИНЪТ,
КОЙТО ОТКРИ ЧУДОТВОРНАТА СИЛА НА КОКИЧЕТО
Ако цялата благодарност, която излекуваните деца и техните родители изпитват към Димитър Пасков и всички благословии, отправени към него, можеха да надвият природните закони, то лечителят им щеше да живее вечно. Не бихме сбъркали,
ако освен „лечител“ наречем фармаколога „спасител“ и
„избавител“. Пасков успява да отърве хиляди деца по целия свят
от един кошмар. А какво по-благородно дело може да извърши
един човек от облекчаването на детското страдание!?
Полиомиелитът или казано на разбираем език - детският
паралич, е един от бичовете на миналото столетие, съсипал живота на не едно или две семейства. Българинът от Беломорска
Тракия дава надежда на всички тези хора от целия свят, след като осъществява един от най-големите пробиви в българската
фармакология, извличайки алкалоида нивалин от блатното кокиче. Основната съставка на нивалина е галатамин, който се изолира от грудките на кокичетата. Така цветето с упойващо приятен аромат вече не е единствено
предвестник на пролетта и новия живот в природата. То се превръща в предвестник на надеждата
за нов живот на парализираните хора. Приложението на нивалина далеч не се ограничава само с
детския паралич, а с времето то даже се разширява. Днес Нивалинът е жадуван цяр за болни от
алцхаймерова деменция, прогресивна мускулна дистрофия, миопатия, стомашно-чревни проблеми, ишиас, неврит и церебрална парализа.
Откривателят на тази ценна съставка Димитър Пасков е роден в село Горно Броди край Сяр
(Гърция), на 18 октомври 1914 г. Завършва средното си образование в красивия Асеновград през
1934, а през 1940 година се дипломира в Медицинския университет в София. През Втората световна война Пасков се включва като лекар на 27-ми Чепински полк. На фронта е определян като
„общ любимец на войници и офицери, влизащ в положението на всекиго и имащ добра дума за
всеки.“ След това специализира в Ленинград, където под зоркото око на някои от най-бележитите
учени за времето си са направени първите изследвания на нивалина.
От 1961 година оглавява катедрата по фармакология към столичния Медицински университет, където прави великото си откритие. 1961 е и годината, в която Пасков получава титлата професор. Той се превръща в легенда за колегите си и е неин ръководител до самото си пенсиониране през 1977 година. През тези години д-р Пасков полага основите на българската фармакологична академична школа. Всеотдайността към науката на Пасков е пословична в катедрата, а за любовта към работата с младите професорът все още е пример за сътрудниците в нея.
Церителят изобретява над 20 разновидности лекарства през кариерата си и участва в над 35
заявки за патенти, а безспорният нюх и изобретателски гений, които той притежава са комбини-
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рани с едно необходимо условие, за да може те да се материализират на практика. Любовта към
билките, чийто изявен познавач е професорът, е факторът, който в комбинация с пословичното
неуморно трудолюбие на Пасков, дава на неговия талант реални измерения. Той с гордост споделя на свои приятели, че билковото богатство на България отстъпва само на хималайските чудодейни растения в Непал. Детайлното познаване на билките лекарят дължи на интереса си към народната медицина и срещите си с много народни лечители. Без това знание нивалинът може би
все още щеше да бъде непознат…
Както при повечето гениални открития и при това витаят истории, които включват случайността в уравнението на успеха. В конкретния случай д-р Пасков лекува болно от детски паралич
момиче, което по погрешка изпива водата от ваза, която до преди малко е била пълна с кокичета.
След това той забелязва подобрение в състоянието на момичето, като по този начин лекарят се
убеждава в чудотворното действие на красивото малко цвете, което няколко десетилетия покъсно вече е застрашено от изчезване в България.
Забележително е, че всичко свързано с лекарството е чисто българско, включително и суровината, правеща световното признание още по-ценно за нас. Първият интерес от чужбина проявява университетът в Болоня през 1962 година - издава първия труд на българина на тема:
„Фармакология и клинично приложение на нивалина“. Малко след това Пасков издава монография, в която подробно описва всичко около своето откритие, която е преведена на италиански и
руски език. Дълги години след това тя служи като образцов учебник по експериментална фармакология.
Нивалинът, също като научните трудове на откривателя си, се радва на завидно
дълголетие. Безценното откритие на българския фармаколог му носи Оскар за наука в
Неапол през 1961 година. Същата награда
само че в областта на техниката през същата
година печели Юрий Гагарин. Д-р Пасков е
носител на международната награда Еми.
Едва ли има по-подходяща личност от любителя на билките, който да получи награда за наука, кръстена на билковия празник. Най-голямата
награда за него със сигурност е благодарността, която изцерените изпитват към него. В медиите
дори се появява информация за момиче, кръстено от родителите си Нивалина.
След като осигурява пълноценен живот на толкова много хора от цял свят, професор Пасков
напуска този свят през 1986 година, изпълнил и преизпълнил мисията си тук. Признателните хора
го изпращат за последен път, а погребението му оставя море от кокичета. Малките нежни цветя,
чиято неподозирана сила лечителят открива за света.

Източник: www.bulgarianhistory.org
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ДЕЛЧЕВО - ЗМЕЙОВОТО СЕЛО НА РЪБА НА ПИРИН
Чарът на Делчево те грабва още щом наближиш селото и пред погледа ти, като декор от исторически филм, изникнат скупчените по каменистия скат къщурки с характерните за този край
тиклени покриви и димящи
комини. А над тях високомерно се стрелкат върховете
на Пирин, кой от кого понаперен и протегнат към небето. Въздухът носи аромат
на диви треви и е толкова
свеж, че чак трепти от чистота. Да не говорим, че през
лятото тук е винаги прохладно.
За Делчево казват, че е „орелът” на Пирин. Селото е кацнало точно като скален орел по суровите пирински склонове, обрасли с букови гори. По уличките се носи полъх от времето на Възраждането, откогато датират повечето му къщи. Можеш да видиш натоварено със сено магаренце
или притичващи домашни животни по прашните дворове. Улиците на Делчево са тесни, понякога
преминават в пътеки, които се вият нагоре по чукарите между старите къщи. Някои от тези постройки са обновени, накипрени, украсени с цветя, оживени от човешко присъствие, други са рухнали под тежестта на времето, изоставени, самотни.
Автомобилите са рядкост заради недостъпните сокаци, а междуградският автобус спира на
централния площад от дъжд на вятър. Така че ако мечтаете да се откъснете от стреса и мрачните
мисли, задрямалото в пазвите на Пирин селце е вашият адрес!
Делчево очарова с автентична архитектура. Повечето къщи са строени през 18 век. Разположени са амфитеатрално и напомнят на тези в близките села Ковачевица и Долен в отсрещните
Родопи. Строени са от камък, дърво и от т.нар. гнайс - прочутият плосък камък, с който са покривали покривите. Самите основи на къщите са изградени от големи каменни блокове. Горният
етаж е от дърво, облицован е с гъст плет от лешникови клонки, замазани с глина. Тази замазка е
най-добрият изолационен материал и осигурява защита от студ, влага и жега. На места приземният етаж е буквално иззидан в скалата и така се получава необичайна симбиоза между природа и
архитектура. Селото е като вкопчено в гръдта на планината.
В сърцето на Делчево се намира трикорабната каменна църква „Успение Богородично“ от
1838 г. В миналото тя е била на два пъти почти отнасяна от дъждовни порои, но всеки път е възс-
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тановявана с дарения на хората.
В Пиринското селце се влюбват не само българските туристи, но и чужденците. Някои от
тях си купуват къщи , за да ги ремонтират и да прекарват ваканциите си тук. Преди години холандец закупил и възстановил 5 възрожденски къщи с намерение да развива селски туризъм. На
централния селски площад попадаме на приятна механа с вкусно меню и чуден изглед към Гоце
Делчев. Но и в самите къщи за гости ще ви посрещнат с домашни гозби. Така че можете да отседнете в Делчево и да заживеете в хармония с природата и с архаичното ежедневие на местните.
Сутрин ще се будите от кудкудякането на петлите, ще закусвате с топли домашни катми и с току
що издоено козе мляко. А после…потайностите на Пирин ви очакват. В района има изградени 4
екопътеки с барбекюта, заслони, пейки и маси.
Самото разположение на Делчево под върховете на Пирин с изглед към цялата долина е
фантастично. Местните твърдят, че оттук се виждали отблясъците на Бяло море.
Според легендата селото е леговище на змей. Крилатото същество живеело в планината. Но
един ден то се спуснало към селото и откраднало най-красивата девойка, за да я направи своя жена. Хората от Делчево преживели трагично загубата. Но пък похитената мома притежавала борбен балкански дух. Тя приела да стане змейова невеста и да го дари с потомство и преданост. Но
поставила условие - в замяна съпругът ѝ да закриля родното ѝ село. Красотата и благородството
на момичето стопили сърцето на люспестото същество. То си дало сметка, че е по-достойно да
бъдеш закрилник на слабите, отколкото да си злодей и да им пакостиш. Драконът толкова се
влюбил в младата си жена, че се съгласил да заживеят заедно в Делчево. Хората обаче приели
новия жител с недоверие. За да ги убеди в своята добронамереност, змеят докоснал с длан чешмата в центъра на селото и от нея потекла благодатна вода.
Легендата за добрия змей-закрилник оживява всяка година. На Еньовден, когато се предполага, че змеят похищава девойката, се правят възстановки на т.нар. „Змейова сватба“. Тогава в
старинното селце пристигат стотици гости, за да посрещнат лятното слънце, което се къпе в росата. Празникът преминава с песни, хора, бране на диворастящи билки и пр. На този ден се зарязват
лозята и се организират фолклорни спектакли, както и конкурс на домашните вина. И разбира се
това е още един повод местните да представят своя ритуал „Змейова сватба“ със съответните народни носии и танци. Много често младоженците са истински. Оказва се, че много млади хора
избират Делчево като място за сватбената им церемония. Напълно ги разбираме!

Венета Николова
Източник: www.pateshestvia.net
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КИНКАКУ-ДЖИ - БУДИСТКИЯТ ХРАМ ПОКРИТ СЪС ЗЛАТО
Храмът на златния павилион, наричан още
Кинкаку-джи, е един от най-известните и посещавани храмове на територията на Япония. Намира се в
северните части на град Киото.
Град Киото изпълнява функцията на императорска столица в продължение на повече от 1000
години. Понастоящем там живеят около 1.5 милиона души. На територията му се намират над 1500
будистки храма, стотици параклиси, градини и дворци.
Историята на будисткия храм ни връща с повече от 600 години назад във времето. Тогава на
мястото на днешния храм имало вила, първоначално собственост на заможен чиновник, но впоследствие бива продадена на оттеглилия се от военна служба шогун Ашикага Йошимицу.
Йошимицу възнамерявал да покрие външната страна на втория и третия етаж от сградата
със златни листи, но той така и не доживява да види делото си завършено. Умира през 1408 година, като на смъртния си одър Ашикага Йошимицу иска от сина си да превърне вилата в будистки
храм.
По време на гражданската война от периода 1467 - 1477 година, известна още и като Онинова война, всички сгради от храмовия комплекс, от който Кинкаку-джи е част, биват унищожени.
Оцелява единствено Храмът на златния павилион.
На 2 юли 1950 година светилището е изгорено до основи. Подпалвачът бил Хаяши Йокен,
22-годишен монах, който след деянието прави неуспешен опит за самоубийство. За извършеното
от него престъпление е осъден на 7 години лишаване от свобода, но на петата година от присъдата е освободен, тъй като бил диагностициран с шизофрения. През 1956 година Хаяши умира след
усложнения от туберкулоза.
Храмът, който виждаме днес, е дело на японски майстори, които го построяват наново в
средата на миналия век. Настоящият му вид не се отличава съществено от вида, който имал от
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времето преди пожара.
През 1984 година храмът отново бива покрит със златни листи, но този път те били 5 пъти
по-дебели от поставените при възстановяването му от 1955 година. Ремонтът продължава 3 години, като освен обновеното покритие и част от интериора е реставриран. Последният ремонт е от
2003 година, когато се възстановява покрива на сградата.
Кинкаку-джи е висок повече от 12 метра и се състои от три етажа, всеки със собствено име
и архитектурен стил.
Първият етаж носи името Залата на водата Дарма. Той е в така наречения стил шинден, особено характерен при строежа на японските дворци от периода хейан (794 - 1185 година). По времето на Йошимицу етажът изпълнявал ролята на приемна зала. Характеризира се с големи отворени пространства, като типични тук са белите мазилки и небоядисаните дървени елементи.
Вторият етаж носи името Кулата на звуковите вълни. Той е в стил самурай. Тук Йошимицу
провеждал срещи със своите гости. Типични за етажа са решетъчните прозорци и плъзгащите се
дървени врати. Има олтар в чест на Канон (богинята на милосърдието), както и обособено помещение посветено на Буда.
Третият етаж носи името Куполът на върховенството. Той е в така наречения дзен стил.
Достъп до него са имали само много близки до Йошимицу хора, като тук се провеждали и чаени
церемонии. Прозорците са заоблени в горната си част. Въпреки че е най-малък по-площ (около 2
квадратни метра), този етаж е много по-богат на орнаменти спрямо другите два.
На покрива (с четириъгълна форма) на храма е поставена еднометрова бронзова статуя на
феникс, която също е покрита със златни листа.
Храмът на златния павилион се намира сред прелестна градина на брега на изкуствено създаденото езеро Киоко-чи, в чиито води златните му страни се отразяват. В него са оформени 10
малки острова, като най-големият сред тях (Ашихара-джима) символизира Японските острови.
Към настоящия момент Кинкаку-джи е исторически обект от национално значение, част от
Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО.

Източник: www.az-znam.com
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ПРЪСТЕНЪТ
Освен предмет с висока ювелирна стойност, пръстенът
е един от най-старите цивилизационни символи. Приписваните му магически свойства са го превърнали в любим обект
на въображението на Твореца. От детските си години помним приказни истории, в които е достатъчно да го потъркаме, за да се появи веднага някой услужлив, способен да изпълни и най-невероятните ни желания дух. Поетите от Древния изток го споменават в изящни рубаи (“...ако светът е
пръстен - ний сме над златото му скъп ахат…”, Омар Хаям)
и, освен като предмет с романтичен ореол, той е в основата
на завладяващи сюжети - източник на могъща власт и безсмъртие, попаднал в мирното Графство, обитавано от добродушни хобити или извор на мрачна сила и проклятие, изкован от нибелунга Алберих.
Сложната символика на пръстените се образува като комбинация от значението на кръга,
скъпоценния камък и гравираното изображение.
Пръстен с перличка, поставен като пиърсинг в края на ноздрата или пък на ухото на дете в
южноазиатските страни означавал, че детето се намира под покровителството и защитата на някакво божество. Обичаят намира отражение в съвременните модни тенденции.
Под скъпоценния камък понякога поставяли нещо наистина зловещо - капсула с отрова.
Атинският оратор Демостен и картагенският пълководец Ханибал не се разделяли със своето отровно бижу. Великите мъже предпочитали бързата смърт по собствено желание пред перспективата от ужасни мъчения от враговете.
През 16-то столетие били популярни пръстени с ...череп, като постоянно напомняне за мимолетността на битието. Гравирани били надписи от типа Memento mori (помни за смъртта).
Интересна е символиката в зависимост от пръста, на който се носи. На показалеца - издръжливост, гордост. На средния пръст - внимание, достойнство, наблюдателност. На безименния любов, грижа. На кутрето - авторитарност.
Пръстени се изработвали от разнообразни материали, гравирали се с надписи и украсявали
със скъпоценни камъни. Те символизирали власт, богатство, социално положение, чест и достойнство, свобода, съюз, безкрайност, вярност, предпазвали са от зли сили.
Древните цивилизации от Античността възприели носенето на железен пръстен като израз
на почит към заслужилите си граждани. Със златни бижута украсявали ръцете си жреците на
Юпитер (този обичай впоследствие бил възприет от християнските епископи).
Освен булката, древните римляни дарявали и родителите ѝ с метален пръстен като символ
на способността на мъжа да издържа съпругата си. Знатните римлянки слагали до 16 броя на всяка ръка, като отначало предпочитали метални, а после - златни и сребърни украшения без камъ-
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ни.
Повлияни от окултните съчинения на Агрипа фон Нетесхайм, през Средните векове се появили указания за изработване на пръстени с вълшебна сила.
Обкованите със скъпоценни камъни бижута се носели и като амулети срещу болести. Впрочем, още древните египтяни използвали пръстени, функциониращи като амулети. През Ранното
средновековие било прието да се носят семпли украшения на безименния пръст. Халките имали
несложни орнаменти, надписи, вграждан бил само един камък. С течение на времето формата им
започнала да се разнообразява, използвали се все повече на брой и по-скъпи камъни и вече след
няколко века - през Късното средновековие, ръцете били обсипани с бижута.
През 18 век се появила модата на диамантите, а след това - на вградените миниатюрни портрети, в рамка от бисери или диаманти. Бижутерите постепенно откривали красотата на оникса,
ахата, червения карнеол, актуални били и аметистът, планинският кристал, топазът. По време на
войните на Наполеон, когато Европа отдала златото си за желязо, украшенията се правили от…
чугун.
Винаги ли пръстените се носили на ръцете? Оказва се - не. Модата диктувала своите правила и в тази област. През 17 век мъжете в Германия пришивали бижута върху шапките си. По същото време в Англия дамите предпочитали да привързват пръстените към китките си с черна
лента или да ги носят на шията с елегантно шнурче.
Смята се, че обичаят да се разменят халки при встъпване в брак, за пръв път се появил по
Долината на Нил, в Древния Египет. Затворената форма на кръга изразявала вечността, а скъпият
материал за изработката му символизирал чувствата на бъдещите съпрузи.
Ръката, на която се поставял пръстенът, също имала определено значение. В миналото била
приета следната символика: лявата ръка се свързвала със сърцето, а дясната - с властта. Затова в
много страни е прието халката да се носи на безименния пръст на лявата ръка.
След разделянето на християните, православните започнали да носят халките на безименния пръст на дясната ръка. Според християнските закони, за да протече животът на съпрузите
гладко и без недоразумения, брачните пръстени трябва да са съвсем обикновени, без никакви украси.
Украшението, което бъдещият съпруг поднасял на девойката по време на годеж, играело
роля на официално признание на съюза им от двете страни. Годежният пръстен първоначално
бил по-тънък от сватбения. Досега е останала традицията в него да се вгражда диамант - знак за
силата на любовта. Хората вярват, че този камък носи щастие и за пръв път италиански ювелир
го поставя на годежен пръстен. Обикновената халка всъщност е венчалното бижу.

Весела Христова
Източник: www.lubopitko.blogspot.com
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Полезни съвети
КАК ДА БЪДЕМ ЩАСТЛИВИ ВСЕКИ ДЕН ПЕТ ЛЕСНИ ТЕХНИКИ
Повечето от нас изскачат от леглата си в момента, в който се събудят сутрин и веднага се
впускат в ежедневните задачи. Стартирайки по този начин деня си, ние несъзнателно стресираме
и ума и тялото си. Ето защо Ви представяме споделените от Анна Крантова (консултант по личностно развитие) 5 много лесни за изпълнение техники, които ще Ви заредят с много позитивна
енергия. Можете да ги изпълнявате всяка сутрин и много скоро след това ще откриете, че повишавате нивото на работоспособността си и постигате много повече успехи в начинанията си.
1. Направете 5 дълбоки вдишвания и издишвания.
Дишането е това, което ни поддържа живи. Ако спрем да дишаме, животът приключва. Освен това в дишането е скрита и много по-голяма сила, която ни позволява да овладеем вътрешните си сили. Неслучайно медитацията е един от най-ефективните начини за освобождаване от
стреса. Твърде често обаче, ние използваме основно повърхностното си дишане, което поддържа
живота ни, но няма силата да го направи по-добър и осъзнат. Затова опитайте да направите няколко дълбоки вдишвания и издишвания. Трябва да почувствате как стресът и напрежението изчезват. Ако искате да подобрите дишането си е добре да си вземете етерично масло от евкалипт и
да го държите в близост до леглото. По този начин ще започнете деня си освежени.
2. Поискайте си прошка за грешките, които сте допуснали предишния ден.
Едва ли има човек, който смята себе си за безгрешен. Всички правим грешки - действия или
реакции, за които по-късно съжаляваме, защото знаем, че е било по-добре да не ги правим.
Прошката помага да се справим с всичко това. Благодарение на нея ние се освобождаваме от причините за нашето страдание. Признанието за допуснатите грешки не може да промени миналото,
но може да създаде едно ново и по-добро настояще. Вгледайте се вътре в себе си, намерете сенките, осъзнайте тяхната преходна природа и ги премахнете от живота си.
3. Изразявайте благодарност.
Всеки нов ден трябва да сме благодарни за това, че сме живи. Трябва да сме благодарни и за
всичките си земни преживявания, дори и на пръв поглед някои от тях да ни изглеждат като негативни за нас. Винаги съществува нещо, за което да сме благодарни, просто трябва да погледнем
около нас и вътре в нас.
Чрез изразяването на благодарност ние чувстваме едно блаженство и щастие от това, което
имаме. Не се тревожете за нещата, които нямате, защото това ще ви доведе само до разочарование и страдания. Дори и във Вашите очи животът Ви да не е идеален, то по всяко време можете
да спрете и да се замислите за нещата, които имате и цените в него. Сменете призмата и мислете
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само за това, което ви радва, което ви доставя удоволствие - мислете за прекрасните отношения,
които сте създали.
Ако все пак изпитвате трудност да намерите нещо, за което да сте благодарни, се върнете
към основните неща. Кажете си: „Благодарен съм на глътката въздух, която ми дава живот". Кажете го и го почувствайте. Няма значение как изразявате благодарност, стига намеренията ви да
са съзнателни.
4. Усмихвайте се дори без причина.
Усмивката е едно от най-добрите неща, които можем да направим рано сутрин. Няма как да
се чувстваме ядосани, когато се усмихваме. Създайте си навик всеки ден да се усмихвате в рамките на няколко минути. Това упражнение ще ви зарежда с много положителна енергия за начало
на новия ден.
Когато се усмихваме ние отключваме хормоните на щастието - серотонин и ендорфин. Те
заливат мозъка и бързо премахват меланхолията. Усмивките доказано намаляват стреса и кръвното налягане. Освен това повишават имунитета, което е още една причина да се усмихвате, след
като се събудите. Затова не се колебайте дори и без причина се усмихвайте и ще почувствате облекчение.
5. Подредете мислите си и определете целите си за деня.
Погледнете на мислите си сякаш те са магически заклинания, които се проектират в реалния
свят благодарение на съзнанието Ви. Мислите оформят реалността, която ние лично преживяваме. Ако си мислим целенасочено за нещо, свързано със съзнанието или някаква житейска ситуация, ние го караме да се случи.
Ако искаме да бъдем щастливи, вършим неща, които са ни носили щастие преди или неща,
които чувстваме, че ще ни направят щастливи. Ако искаме да се измъкнем от физическа или емоционално вредна среда, правим планове как да се преместим някъде другаде. Без тази първоначална енергия за придвижване на нещата в нова посока, ситуацията няма да се промени, както ни
се иска.
Повечето от нас стават по едно и също време. Това обикновено води до мисли, свързани със
самото ставане, обличане или подготовка за тръгване. Преди да направим всичко това, трябва да
си кажем на глас какво възнамеряваме да свършим през деня и какви цели си поставяме. Това може да бъде нещо конкретно като „трябва да свърша това и това, да отида там и там" или нещо пообщо, като „да се опитам да не казвам болезнени неща на хората, с които се срещам през деня".

Източник: www.gnezdoto.net
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Кулинарни рецепти
ЗИМНА САЛАТА С КАРТОФИ, ШУНКА И АВОКАДО
(Предложение на Светла Маринова от Добрич)

Продукти: 5 сварени картофа (нарязани на кубчета), 3 варени яйца (нарязани на четвъртини), 1 чаша целина (нарязана на ситно), 200 г шунка (нарязана на кубчета), 1 авокадо (нарязано на
кубчета), 1/2 чаша кромид лук (нарязан на полукръгове), 1/2 чаена лъжичка чеснова сол или чесън гранули, 1 супена лъжица горчица, 1 /4 чаша майонеза, черен пипер и сол на вкус.
Начин на приготвяне: Всички продукти се смесват добре в голяма купа. Салатата може да
се охлади в хладилник преди сервиране.


ФРЕНСКА КАРТОФЕНА САЛАТА
(Предложение на Радка Ганева от Добрич)

Продукти: 700 г обикновени картофи, 700 г червени картофи, 3-4 супени лъжици дижонска
горчица, няколко стръка магданоз и мащерка, 2 скилидки чесън, 1 малка глава лук, сол, черен пипер, оцет, зехтин.
Начин на приготвяне: Картофите се сваряват и обелват. Нарязват се на кубчета. Смесват
се в голяма купа заедно с останалите съставки.


САЛАТА АЙСБЕРГ С ДРЕСИНГ
(Предложение на Мария Паскалева от Добрич)

Продукти: Салата Айсберг, рукола, 3-4 стръка зелен лук, 1 краставица, домати, сирене или
пармезан.
За дресинга: чесън, сол, балсамов оцет, зехтин, майонеза. /Количеството на продуктите е
по предпочитание/
Начин на приготвяне: Салатата се накъсва в голяма купа. Към нея се добавят нарязани и
останалите продукти. Накрая се залива с предварително приготвения дресинг. Сервира се веднага.

16

Кулинарни рецепти
ПУХКАВИ ПИТКИ С КИСЕЛО МЛЯКО
(предложение на Ивелина Стефанова от Силистра)

Продукти: 1 ч.ч. кисело мляко, 1 ч.ч. вода, 1 ч.ч. олио, 1 с.л. захар, 1 с.л. сол, 42 г прясна
мая, 6 ч.ч. брашно.
Начин на приготвяне: В тенджера смесете киселото мляко, водата и олиото. Добавете захарта, разбъркайте и затоплете леко сместа на котлона. Премахнете от котлона и добавете натрошената прясна мая, разбъркайте до пълното ѝ разтваряне.
В купа пресейте брашното и добавете солта, разбъркайте. Към него прибавете течната смес и замесете меко тесто.
Покрийте тестото със стреч фолио и оставете на топло място за 30 минути. Постелете тава
с хартия за печене, оформете от тестото топки колкото голямо яйце и ги наредете на разстояние
една от друга в тавата.
Оставете така за около 10 минути да се отпуснат питките, докато нагрее фурната на 180 градуса.
Намажете малките питки с разбито яйце и поръсете със семена, печете до златист загар и до
суха клечка.


ЛЕСНА ДОМАШНА ОРЕХОВА ТОРТА
(предложение на Ивелина Стефанова от Силистра)

Продукти: 8 яйца, 28 с.л. брашно, 24 с.л. пудра захар, 2 пакетчета масло, 200 г орехи, 1 пакетче ванилова захар, 20 г бакпулвер, 1 с.л. ром.
За крема: 175 г крема сирене "Филаделфия", 150 г пудра захар, 150 мл сладкарска сметана.
Начин на приготвяне: Разбиваме яйцата и добавяме захарта. Разбиваме отново. Добавяме
бакпулвера, ваниловата захар, рома и маслото. Отново разбиваме и постепенно добавяме брашното. Когато брашното се разтвори, добавяме смлените орехи и разбъркваме. Сипваме сместа в намаслена тава и покриваме с хартия за печене.
Печем в загрята фурна на 180 градуса до готовност.
За крема разбиваме крема сиренето добре и прибавяме пудрата захар. Разбиваме и сметаната. Добавяме сиренето и бъркаме с лъжица. Когато сладкишът се охлади, трябва да го разрежем
на два блата. Намазваме долния блат с крема и слагаме другия отгоре. Поръсваме с орехови стърготини.



ЛЕСЕН КРЕМ "ВАНИЛИЯ"

(предложение на Ивелина Стефанова от Силистра)
Продукти: 1 л прясно мляко, 4 яйца, 1 ч.ч. захар, 1 ч.ч. брашно, 2 ванилии.
Начин на приготвяне: Разбийте яйцата със захарта и добавяйте постепенно брашното, както и 1/2 ч.ч. прясно мляко от цялото количество. Разбъркайте добре, докато сместа се хомогенизира.
Сложете да кипне на котлона останалото мляко и добавете при непрекъснато разбъркване
яйчената смес. Бъркайте, докато кремът се сгъсти.
Снемете от котлона, добавете ванилията и по желание бучка масло.
Разпределете крема в десертни чашки и охладете, преди да поднесете. Също така може да
го използвате и за приготвянето на торти.
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Усмивки
ЖЕНСКА ЛОГИКА
Реших го. Ще направя страхотна салата, за да впечатля семейството довечера. Пилешка салата, тя е лесна. За късмет в хладилника имам остатъци от пиле, които никой не
иска да изяде. Ще ми трябва консерва ананас за салатата. Да видим... Използвах ананаса,
но сокът остана. Какво мога да направя с него? Да го изпия? Не... Да го изхвърля? Да хабя храна, не.
Да, сетих се! Имам една рецепта за пай със сок от ананас, който се прави лесно. Ето
на, готово. Обаче използвах само жълтъците. Белтъците какво да ги правя? Трябва да ги
направя сега, иначе ще ги оставя в хладилника, а после ще ги забравя и ще ги изхвърля...
Имам идея! Ще направя целувки. Те са лесни и децата ги обичат. За целувките ще
ми трябват лимонови кори. О, Боже... сега какво ще го правя тоя обелен лимон? Ако го
оставя така, ще изсъхне. Или може би... Мога да го използвам в специалния ми сос за салата. В рецептата на соса за салата пише: половин глава лук! Шегувате ли се? Какво ще я
правя другата половина? Хмм... мога да я използвам за доматен сос! Ще върви перфектно със спагети. Намерих рецепта за домашно консервирани домати. Толкова беше забавно, когато правихме консерви домати с майка ми лятото... Но сега използвах половината
буркан. Какво да правя с останалото? Ще е жалко да го оставя да се развали в хладилника. Той е съвсем натурален, без добавки, без консерванти...
Оки-доки, хайде да забъркаме една бърза зеленчукова супичка и да ги използваме
тези домати! Ох, дяволите го взели, нямам зеленчуци. Добре, ще отида до магазина да
купя.
Купих зеленчуците, плодове, паста за зъби, конец за зъби, чифт чорапи за мъжа ми
(ами да, не можах просто... бяха на промоция), едни сладки чехлички за мен (и те бяха
на промоция, какво си мислите), няколко сапуна... нали знаете, за всеки случай. По пътя
от магазина спрях за момент в банката и платих няколко сметки, минах през химическото да взема няколко дрехи и купих прясно изпечена франзела от една малка пекарничка.
Когато се прибрах, не си усещах краката. Някак дори успях да сготвя зеленчуковата супа,
без да гледам какво е останало неизползвано. Седнах страшно уморена, но доволна от
работата, която успях да отметна тая събота. И изведнъж си помислих: Боже, каква откачалка! Трябваше да изпия проклетия ананасов сок!
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ЗА ИГРАТА “КОЙ СЪМ АЗ?”

Уважаеми читатели,
Публикуваният текст към играта "Кой съм аз?" в брой 1 на списание "Звук и светлина" се
отнася за Райна (Райкя) Попгеоргиева ФутековаДипчева, известна като Райна Княгиня - българска
учителка и акушерка, ушила главното въстаническо
знаме на Панагюрски революционен окръг за
Априлското въстание.
Отговорилите правилно са: Елица Йосифова от
Велико Търново, Диана Делчева от Харманли, Иванка
Христова от Левски, Силвия Дацин от с. Орешак, Кирил
Дамянов от Пловдив и Димитър Станев от Велико Търново.
Благодарим на всички взели участие!
А ето и текста за настоящия брой:
Родих се през 1799 г. в Котел. Учих медицина в Хайделберг и Мюнхен. След това преподавах в Сорбоната (Парижки университет), където бях известен като гениален учен, но беден
преподавател. Имах напредничави за времето си идеи, като например Теорията за вълновия характер на светлината. Автор съм на много научни трудове.
Получавах добра заплата, която дарявах на много български училища. През 1824 г. с помощта на просветителя Антон Йованович издадох първия български светски учебник.
След смъртта ми през 1871 г. бе изпълнено завещанието ми, в което се разпореждах с парите от
продажбата на имотите ми да бъде построена Първата българска мъжка гимназия в Одрин.
Познахте ли ме?



ОТГОВОРИ НА ТЕСТА – ПОЗНАВАТЕ
ЛИ БЪЛГАРСКАТА ПРИРОДА?
Кои са трите национални парка в България?
Правилен отговор: Централен Балкан, Рила, Пирин
Национален парк "Пирин" е разположен в най-високите части на планината и е най-старият
национален парк в България. В близост до него се намира и "Рила", от който извират едни от найпълноводните реки на Балканския полуостров. В "Централен Балкан" пък се опазва уникално богатство от горски масиви, растителни и животински видове.
Кой е последният изригнал вулкан на българска територия?
Правилен отговор: Възвишението Кожух
Кожух е планинско възвишение от вулкански произход, разположено в средата на Санданско-Петричката котловина. Възвишението представлява остатък от плиоценски вулканичен конус,
който не е активен от близо 1 милион години.
Коя е най-дългата пещера в България?
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Правилен отговор: Духлата
Духлата е най-дългата пещера в България с дължина 17 600 м и с дълбочина 53 м. Според
друг източник, тя е с дължина 18 200 м и дълбочина 53 м. Представлява сложна многоетажна, лабиринтна система, разположена на 6 етажа. Името ѝ е свързано със звука, който вятърът издава
при преминаването си през входа на пещерата.
Кое е най-старото дърво у нас?
Правилен отговор: Гранитският дъб
Гранитският дъб се намира в село Гранит, общ. Братя Даскалови. Неговата възраст се изчислява на 1600 години, което го превръща в най-старото дърво у нас. В тази класация дъбът е
следван от Байкушевата мура, която е най-старото иглолистно дърво у нас на около 1300 години.
Кое от следните не е скален феномен?
Правилен отговор: Скоковете при Мъглиж
Така се наричат двата водопада, които се намират на Селченска река, спускаща се през живописна старопланинска клисура над град Мъглиж.
Кое от следните животни се среща в България, макар и рядко?
Правилен отговор: Розово фламинго
Розовото фламинго е много рядък и нередовен посетител в България, като обикновено са
наблюдавани единични бройки или до към 6-10 птици. От началото на 2013 г. досега в района на
Бургаските влажни зони, включително в местността "Пода", се задържат постоянно между три и
пет птици фламинго.
Кое от следните езера не спада към Седемте рилски?
Правилен отговор: Ухото
Седемте рилски езера са разположени стъпаловидно между 2095 и 2535 метра. Всяко от тях
има собствено име в зависимост от формата и особеностите си - Сълзата, Окото, Бъбрека, Трилистника, Близнака, Рибното и Долното езеро.
В кое селище е измерена най-ниската температура у нас?
Правилен отговор: Трън
През 1947 година в Трън са измерени рекордните -38,3°C. Причината за тези градуси е характерната за региона температурна инверсия през зимата.
Кое българско селище има най-дългата плажна ивица в България?
Правилен отговор: Шкорпиловци
Със своите 13 километра, плажната ивица на Шкорпиловци е най-дългата в България. Селото се намира на 40 км южно от Варна и на 2 км от морето. Има курортна част, която е в непосредствена близост до морето.
Кой от следните не е планински първенец?
Правилен отговор: Голям Персенк
Голям Персенк е един от най-високите върхове в Родопите, но не е първенец. Гоцев връх,
Вишеград и Голяма Махиада са първенци съответно в Славянка, Сакар и Странджа.
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Историята помни
ОРДЕНЪТ НА АСАСИНИТЕ.
ТАЙНИЯТ КРЪСТОНОСЕН ПОХОД
/с продължение/
Дьо Сабле ахна. Остана с отворена уста, вдигна ръце към меча, който го беше поразил, въпреки че Алтаир го изтегли. По туниката се очерта червено ручейче, рицарят се олюля, след това се отпусна на колене. Мечът му падна, ръцете му увиснаха.
Асасинът веднага погледна към мъжете, насъбрали се в кръг около тях. Почти очакваше да го
нападнат, след като видяха как Великият магистър умира. Само че те не помръднаха. Крал Ричард
беше застанал отстрани, извил брадичка, сякаш развоят на събитията бе успял само да поразпали
любопитството му.
Алтаир се наведе над Дьо Сабле, прихвана го с една ръка и го положи на земята.
— Всичко свърши — рече той. — Замисълът ти — и ти самият си свършен — може да почива
в мир.
В отговор Дьо Сабле се опита да се изсмее.
— Какво разбираш ти от замисли? — Ти си най-обикновена пионка! Той те предаде, момче.
Също както предаде и мен…
— Говори смислено, тамплиер — изсъска Алтаир, — или замълчи завинаги. — Озърна се към
мъжете застанали в кръг. Те не помръдваха от местата си.

— Изпратил те е да убиеш деветима,

нали? — попита рицарят. — Това са деветимата, които охраняваха тайната на съкровището. Винаги
деветима изпълняваха тази задача, отговорността се предаваше от поколения в тамплиерските семейства. Преди почти сто години бил създаден Орденът на рицарите тамплиери и Храмовият хълм
станал тяхна база. Те се обединили, за да защитят пилигримите до най-светите земи и се заклели да
изживеят живота си като воини монаси — поне така твърдели. Както знаели всички, освен найнаивните и лековерните, тамплиерите имали много повече наум, отколкото подозирали безпомощните пилигрими. Истината била, че те търсели съкровище и свещени реликви в Соломоновия храм.
Винаги били девет, задачата им била да го открият и най-сетне те успели. Дьо Сабле, Тамир, Дьо
Наплуз, Талал, Дьо Монферат, Махд Адин, Джубаир, Сибранд, Абу’л Нукод. Деветимата знаели
тайната. Те били деветте жертви.
— И какво става? — попита предпазливо Алтаир. Беше дълбоко замислен.
— Не деветима открили съкровището, асасин — усмихна се умиращият. Силите му бавно се
топяха. — Били десет.
— Десет ли? Не бива да остане нито един, който да знае тайната. Кажи ми името му.
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— Но ти го познаваш твърде добре. Много се съмнявам, че ще отнемеш живота му със същата
охота, с която отне моя.
— Кой е той? — настоя Алтаир, макар вече да знаеше. Едва сега разбра какво го беше тревожило през всичкото това време. Тази тайна обаче му беше убягнала.
— Учителят ти — отвърна Дьо Сабле. — Ал Муалим.
— Но той не е тамплиер. — Алтаир все още отказваше да повярва. Дълбоко в сърцето си знаеше, че е истина. Ал Муалим беше човекът, отгледал го и възпитал почти като свой син. Той го беше
напътствал, обучавал. Той го беше предал.
— Никога ли не се запита откъде знае толкова много? — продължи да настоява Дьо Сабле, докато Алтаир усещаше как светът му се руши и изплъзва. — Той знаеше къде да ни намери, колко
сме, какви са целите и стремежите ни.
— Той е Учител на асасините… — опита се да го оправдае Алтаир, тъй като все още не желаеше да повярва. И въпреки това… усещаше, че загадката е най-сетне разплетена. Истина беше. Едва
не се изсмя. Знаеше само, че всичко е илюзия.
— Oui. Учител на лъжите — успя да изрече рицарят. — Ние с теб сме просто поредните пионки във великата му игра. А сега със смъртта ми оставаш единствено ти. Да не би да си въобразяваш,
че ще те остави да живееш, след като знае какво си направил?
— Аз не се интересувам от съкровището — отвърна убедено Алтаир.
— Ти може и да не се интересуваш, но той се интересува. Единствената разлика между мен и
учителя ти е, че той не иска да сподели това съкровище.
— Не…
— Каква ирония, а? Аз — най-големият ти враг — те предпазвам от смъртта. Сега обаче, след
като отне живота ми, сложи край и на своя живот.
Алтаир си пое дълбоко въздух, докато се опитваше да осмисли онова, което се случваше. Обзеха го гняв, болка, самота.
След това протегна ръка и склопи очите на Дьо Сабле.
— Не успяваме винаги да открием онова, което търсим — рече той, изправи се и се подготви
да посрещне смъртта, ако кръстоносците се нахвърлят върху него. Може би дори се надяваше да
стане така.
— Добре се би, асасин — прозвуча вик и той се обърна към Ричард. Кръгът се разтвори, за да
може кралят да мине. — Изглежда, господ ти се усмихна този ден.
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— Господ няма нищо общо. Просто бях по-добрият боец.
— Ти може и да не вярваш в него, но той изглежда вярва в теб. Преди да си тръгнеш, имам
един въпрос.
— Питай тогава. — Неочаквано се почувства смъртно уморен. Копнееше да легне под сянката
на някоя палма и да заспи, да изчезне. Дори да умре.
— Защо? Защо измина толкова път и рискува живота си хиляди пъти, за да убиеш единединствен човек?
— Той заплашваше братята ми и всичко, което представляваме.
— Значи става въпрос за отмъщение, така ли?
Алтаир погледна тялото на Дьо Сабле и осъзна, че не е и помислил за отмъщение, преди да го
убие. Беше сторил всичко заради Ордена. Изказа мислите си на глас:
— Не, това не беше отмъщение, ами справедливост. Трябва да възцари мир.
— Заради това ли се биеш? — изви вежди Ричард. — За мир ли? Нима не виждаш противоречието?
Той замахна с ръка към битката, която продължаваше в ниското, към убитите на сечището и
най-сетне към все още топлото тяло на Робер дьо Сабле.
— Някои не могат да бъдат убедени в това.
— Като лудия Саладин ли? — въздъхна Ричард.
Алтаир го погледна. Пред него стоеше справедлив и честен крал.
— Според мен той иска да види края на тази война не по-малко от теб.
— И аз така чух, но действията му говорят за друго.
— Дори той да не го признава, това искат хората — уточни Алтаир. — Както сарацините, така
и кръстоносците.
— Хората не знаят какво искат. Затова се обръщат към мъже като нас.
— Значи зависи от мъже като вас да постъпите правилно.
Ричард изсумтя:
— Глупости. Идваме на този свят с ритници и писъци, гневни, несигурни. Просто сме такива.
Не бихме могли да бъдем други.
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— Не. Ние сме такива, каквито изберем.
Ричард се усмихна мрачно.
— Твоят вид… Вечно си играете с думите.
— Говоря истината — рече Алтаир. — Тук няма никакъв трик.
— Скоро ще разберем. Чувам обаче, че човек невинаги получава онова, което желае. Дори сега, докато езичникът Саладин громи хората ми, аз трябва да се погрижа за тях. Може би, след като
видя колко е уязвим, ще премисли. Точно така. След време онова, към което се стремиш, може и да
се окаже възможно.
— Ти си също толкова несигурен като него — отвърна Алтаир. — Не забравяй това. Хората,
които беше оставил да управляват от твое име, нямаха намерение да ти служат по-дълго, отколкото
се налагаше.
— Да, да, това ми беше добре известно.
— Тогава ще си вървя — рече Алтаир. — Налага се да проведа разговор с учителя си. Излиза,
че и той не е безгрешен.
Ричард кимна.
— Той е просто човек. Както всички нас. Включително и ти.
— Дано намериш мир и покой — пожела асасинът и си тръгна, а мислите му полетяха към Масиаф. Красотата на дома му беше помрачена от онова, което научи за Ал Муалим. Трябваше незабавно да се отправи натам. Трябваше да оправи нещата.
* * *
Масиаф се оказа променен след заминаването му: пролича от мига, в който влезе в конюшнята.
Конете риеха с копита, цвилеха, но нямаше нито едно конярче, което да се погрижи за тях или за
коня на Алтаир. Той изтича през отворената порта във вътрешния двор и веднага забеляза тишината
— не се чуваше никакъв звук — и необикновената атмосфера. Слънцето се опитваше да пробие и
забулваше селото в сивкава, мрачна мъгла. Не се чуваха песните на птици. От чешмата вече не бликаше вода, не се чуваше гълчавата на ежедневието. Сергиите бяха изкарани, но наоколо не се мяркаха селяни, нямаше го оживеният пазарлък за стоки. Не се чуваха и звуците, които обикновено издаваха животните. Наоколо витаеше зловеща… тишина.
Заизкачва се по хълма към цитаделата и не срещна никого. Както винаги, той се запита дали
Ал Муалим е в кулата, дали го наблюдава от обичайното си място. Дали го вижда? Ненадейно погледът му бе привлечен от самотна фигура, отправила се към него. Беше селянин.
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— Какво става тук? — попита Алтаир. — Къде са хората?
— Отидоха при Учителя — отвърна човекът. Говореше напевно, сякаш повтаряше мантра.
Очите му изглеждаха стъклени, от крайчеца на устата му се точеше слюнка. Алтаир бе виждал този
поглед и преди. Беше го виждал у нещастниците, които се кланяха на Дьо Наплуз. Онези бяха луди
или поне така мислеше тогава. И техните погледи бяха празни, стъклени.
— Тамплиери ли са, идвали? — попита Алтаир. — Да не би да са нападнали отново?
— Те вървят по пътя — отвърна селянинът.
— Кой път? Какви ги дрънкаш?
— Пътят към светлината — продължи със същия напевен глас мъжът.
— Говори смислено, човече!
— Съществува единствено онова, което ни показва Учителят. То е истината.
— Ти си луд, бе! — засъска Алтаир.
— И ти ще поемеш по пътя или ще загинеш. Така повели Учителят.
Ал Муалим, помисли си Алтаир. Значи беше истина. Значи всичко се оказваше истина. Беше
предаден. Нищо не беше такова, каквото бе мислил.
— Какво ти е направил — попита той.
— Слава на Учителя, задето ни поведе към светлината…
Алтаир хукна нагоре по хълма и остави селянина съвсем сам на пазарчето. Тича, докато не попадна на група асасини, които го чакаха с извадени мечове.
И той извади своя, макар да знаеше, че няма да може да го използва. Поне нямаше да убие никого с него. Тези асасини, въпреки че искаха да го убият, бяха с промити мозъци. Ако ги убиеше,
щеше да потъпче онова, в което вярваше. Беше му омръзнало да обръща гръб на кредото. Никога
повече. Само че…
Те запристъпваха към него. Очите им бяха мъртви.
И те ли бяха в транс както останалите? И техните движения ли щяха да са бавни и тромави?
Той сви рамене и ги нападна. Повали първия. Вторият го сграбчи, но той стисна плаща му, омота го
в ръка и дръпна, така че братът повали други двама и по този начин осигури на Алтаир място за
действие.
След това, някъде от високо, чу да го викат по име. Малик беше застанал пред портата на кре-
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постта. С него бяха Джабал от Акра и още двама асасини, които не познаваше. Заоглежда ги внимателно. И те ли бяха с промити мозъци? Да не би да бяха упоени? Какви ги вършеше Ал Муалим?
Не. Малик махаше с единствената си ръка и макар Алтаир да не вярваше, че ще дойде ден, когато да се зарадва да види Малик, ето че сега остана доволен.
— Алтаир. Насам.
— Избра много подходящ момент да се появиш — ухили се Алтаир.
— Май е точно така.
— Пази се добре, приятелю — предупреди го Алтаир. — Ал Муалим ни е предал. — Беше готов братята му да посрещнат тези думи с недоверие, да се сблъска с гнева на Малик, който имаше
пълно доверие на Ал Муалим и се кълнеше в него, защото защитаваше всяка негова стъпка и решение. Малик обаче кимна тъжно.
— Предал е и съюзниците си тамплиери — добави.
— Ти откъде знаеш?
— След като разговаряхме, се върнах при руините под Соломоновия храм. Оказа се, че Робер е
записвал всичко в дневник. Страниците бяха пълни с какви ли не разкрития. Онова, което прочетох,
разби сърцето ми… Но също така ми отвори очите. Прав си, Алтаир. Учителят ни е използвал през
всичкото време. Задачата ни не е била да спасим Светите земи, а да му ги поднесем на тепсия. Трябва да намерим начин да го спрем.
— Внимавай, Малик — предупреди Алтаир. — Ако му позволим, ще направи и с нас онова,
което е направил с останалите. Трябва да се пазим от него.
— Ти какво предлагаш? Ръката ми с камата е все още силна, а хората ми няма да ме предадат.
Би било грешка, ако не ги използваме.
— Тогава разсей тези роби. Нападни крепостта отзад. Ако успееш да отвлечеш вниманието им
от мен, ще успея да се добера до Ал Муалим.
— Както кажеш.
— Хората, които се изправят срещу нас — те не владеят умовете си. Ако е възможно, не ги
убивайте…
— Няма. Той потъпка кредото, но това не означава и ние да направим същото. Ще сторя всичко по силите си.
— Не те моля за нищо повече — отвърна Алтаир.
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Малик понечи да тръгне.
— Безопасност и мир, приятелю — рече Алтаир.
Другият се усмихна тъжно.
— Присъствието ти ще освободи и двама ни.
Алтаир хукна по крепостната стена към главния двор и едва сега разбра защо на пазара нямаше селяни. Всички бяха тук, скупчени в двора. Сигурно бяха дошли от селото. Лутаха се безцелно и
се държаха така, сякаш едва имаха сили да вдигнат глави. Той забеляза как мъж и жена се сблъскаха, жената падна и тупна тежко по гръб. Сякаш нито един от двамата не забеляза. Нямаше нито изненада, нито болка, нито извинение, не прозвучаха гневни думи. Мъжът се олюля, след това продължи нанякъде. Жената остана на мястото си, без да обръща внимание на другите селяни.
Алтаир внимателно се промуши сред тях към кулата, удивен от тишината. Чуваше се единствено тътренето на хорските крака и странен шепот.
— Подчинявай се на волята на Учителя — чу той.
— О, Ал Муалим. Води ни. Напътствай ни.
— Светът ще бъде прочистен. Ще започнем на чисто.
Новият ред, помисли си той, определен от рицарите тамплиери, с един тамплиер над всички —
Ал Муалим.
Той излезе в преддверието на кулата, но нито един страж не пристъпи напред, за да го посрещне. Наоколо се носеше усещане за празнота. Сякаш невидима мъгла беше обгърнала всичко. Вдигна
поглед и забеляза, че портата от ковано желязо, която водеше към градината зад кулата, е оставена
отворена. Там падаха снопи светлина, сякаш го призоваваха, и той се поколеба, тъй като беше наясно, че ако отиде, ще попадне право в ръцете на Ал Муалим. Ако обаче Учителят искаше да го убие,
досега щеше да е намерил начин да сложи край на живота му. Изтегли меча и се изкачи по стълбите
и едва сега се сети, че продължава да нарича Ал Муалим „Учителя“, макар наставникът му да не беше вече такъв. Той беше престанал да бъде учител в мига, в който Алтаир разбра, че Ал Муалим е
тамплиер. Сега вече беше враг.
Спря пред портата към градината. Пое си дълбоко дъх. Нямаше никаква представа какво го
чака от другата страна, но имаше само един начин да разбере.
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* * *
В градината беше тъмно. Алтаир чу приглушеното бълбукане на поток и ромоленето на водопад, иначе беше тихо и спокойно. Пристъпи към мраморна тераса — подът беше гладък — огледа
се, присви очи в сумрака и различи очертанията на дървета и павилиони.
Неочаквано зад себе си чу шум. Портата се хлопна и щракна, все едно невидими ръце бяха
дръпнали резето.
Той се завъртя рязко. Вдигна очи и видя Ал Муалим: беше застанал на балкона на библиотеката си и го наблюдаваше. Държеше нещо. В ръцете му беше съкровището от Храмовия хълм, късчето
от Едем. Силата му излъчваше сияние и озаряваше Учителя в тъмнооранжево, което придобиваше
все по-убедителен цвят, докато Алтаир гледаше.
Неочаквано асасинът бе прорязан от невероятна болка. Изкрещя и забеляза, че се вдига над
земята, че е пленен от един-единствен лъч светлина, контролиран от протегнатите ръце на Ал Муалим, а Ябълката пулсираше също като мускул, който се свива и напряга.
— Какво става? — извика Алтаир, напълно безпомощен под влиянието на артефакта, парализиран от силата му.
— Значи ученикът се върна — рече напълно спокойно Ал Муалим. Говореше със задоволството на победител.
— Никога не съм бягал — отвърна възмутено Алтаир.
Ал Муалим се изсмя. Тези неща изглежда никак не го интересуваха.
— И никога не си слушал — добави.
— Затова съм все още жив. — Опита се да се пребори с невидимите окови, които го стягаха.
Ябълката запулсира и светлината го притисна по-здраво, за да не може да мърда.
— Какво да правя с теб? — усмихна се Ал Муалим.
— Пусни ме — изръмжа Алтаир. Нямаше ножове, които да метне, но ако се освободеше, можеше да се добере до стареца с няколко скока. На Ал Муалим щяха да му останат няколко последни
мига, за да се възхити на катераческите умения на ученика, преди Алтаир да забие меча си в корема
му.
— О, Алтаир. Долавям омразата в гласа ти — упрекна го Ал Муалим. — Усещам как се разгаря. Да те пусна ли каза? Не е никак разумно.

9

Историята помни
— Защо го правиш? — попита Алтаир.
Учителя изглежда се замисли.
— Едно време бях изпълнен с вяра. Ти знаеше ли? Мислех, че има господ. Мислех си, че същият този господ ни обича, грижи се за нас, изпраща ни пророци, насочва ни в правия път и ни утешава. Мислех, че той твори чудеса, за да ни напомни за мощта си.
— И какво се промени?
— Открих доказателство.
— За какво?
— Че това е просто една илюзия.
Той махна с ръка и освободи Алтаир от светлината, която го държеше в плен. Алтаир очакваше да се строполи на земята, но едва тогава осъзна, че изобщо не се е издигал във въздуха. Огледа се
объркано, усети нова промяна, нещо като нарастващо напрежение в ушите, също както преди буря.
Над него, застаналия на балкона, Ал Муалим вдигна сферата над главата си и припяваше нещо неразбираемо.
— Ела. Унищожи предателя. Отпрати го от този свят.
Неочаквано около Алтаир се насъбраха хора, ръмжаха, оголили зъби, готови за битка. Позна
ги, въпреки че отначало не можа да повярва — около него се бяха скупчили деветте мишени, деветте жертви, върнали се от отвъдното, за да отнемат неговия живот.
Видя Гарние дьо Наплуз, все още с окървавената си престилка, стиснал меч в ръка, докато наблюдаваше Алтаир с неприкрито съжаление. Видя и Тамир, който стискаше кама, а очите му блестяха от злоба; и Талал беше тук, лъкът му щръкнал над рамото, стиснал меч в ръката. Уилям дьо Монферат се хилеше доволно, докато вадеше оръжието, а след това заби острието в земята, за да си даде
достатъчно време преди нападението. Абу’л Нукод и Махд Адин също бяха пред него, Джубаир,
Сибранд и Робер дьо Сабле също.
Всичките му жертви бяха премахнати от този свят от Алтаир и призовани обратно от Ал Муалим, за да си отмъстят.
Нападнаха.
С удоволствие нанесе първия си удар по Махд Адин. Нанасяше този удар за втори път. Възкресеният Абу’л Нукод беше също толкова дебел и комичен, както и по времето, когато беше жив. Той
се отпусна на колене пред върха на меча на Алтаир, но вместо да остане на земята, изчезна и остави
след себе си крехка вълна във въздуха. Талал, Дьо Монферат, Сибранд и Дьо Сабле бяха най-

10

Историята помни
умелите бойци, но те стояха настрани, оставиха по-слабите да действат с надеждата да изтощят Алтаир. Асасинът скочи от мраморната тераса и се озова на друг мраморен под във формата на квадрат, близо, до който се спускаше водопад. Жертвите му го последваха. Тамир умря с писъци след
два удара на меча на Алтаир. Асасинът не усети нищо. Нямаше и следа от съжаление. Нямаше дори
задоволство, че тези хора умират за втори път. Дьо Наплуз изчезна както останалите, след като гърлото му беше прерязано. Джубаир падна. Алтаир сграбчи Талал и двамата се сборичкаха, преди Алтаир да забие меча си дълбоко в корема му и той също да се изпари. Монферат беше следващият.
Последва го Сибранд, после Дьо Сабле, докато асасинът не остана отново сам в градината заедно с
Ал Муалим.
— Ела тук — нареди Алтаир, докато си поемаше тежко дъх. От челото му се стичаше пот, но
той знаеше, че битката съвсем не е приключила. Едва започваше. — Да не би да те е страх?
Ал Муалим се нацупи.
— Изправял съм се срещу хиляди — до един по-добри от теб. Всички са мъртви, поразени от
моята ръка.
С нехарактерна за годините му лекота той скочи от балкона, приклекна, когато тупна на земята, и се изправи недалече от Алтаир. Продължаваше да държи сферата. Стисна я, сякаш я подаваше
на асасина и лицето му беше обляно в светлина.
— Не се страхувам — рече Ал Муалим.
— Докажи го — предизвика го Алтаир, макар да знаеше, че за Ал Муалим намеренията му са
напълно прозрачни — да се приближи максимално до предателя. Той сигурно имаше подозрения, но
очевидно не се интересуваше. Беше прав. Никак не се страхуваше, защото в ръцете му беше Ябълката, която гореше с още по-ярка светлина. Ослепителна. Светлината неочаквано помръкна. Докато
очите на Алтаир се приспособяваха, той видя как се появяват копия на Ал Муалим, сякаш излизат
от тялото му.
Напрегна се. Запита се дали тези копия, също като онези, които току-що срази, бяха по-слаби
от оригинала.
— И от какво да се страхувам? — попита подигравателно Ал Муалим. (Добре. Нека се подиграва. Нека стане небрежен.) — Погледни каква сила владея.
Копията пристъпиха към Алтаир и той отново бе въвлечен в бой. В градината отново отекна
звънтенето на стомана и всяко копие, което Алтаир поразеше, изчезваше. Най-сетне остана отново
сам с Ал Муалим.
Отново беше задъхан, чувстваше се напълно изтощен и тогава усети как за пореден път го обладава силата на Ябълката, която блестеше и потръпваше в ръката на Ал Муалим.
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— Последни думи? — попита Ал Муалим.
— Ти ме излъга — подчерта Алтаир. — Нарече целта на Робер светотатство, а през всичкото
време си знаел, че това е твоята цел.
— Не обичам да споделям — отвърна подигравателно Ал Муалим.
— Няма да успееш. Други ще намерят сили да ти се опълчат.
Когато чу тези думи, Ал Муалим въздъхна тежко:
— Тъкмо затова, докато хората имат свободна воля, няма да има мир.
— Убих последния, който изрече подобни слова.
Ал Муалим се изсмя.
— Дръзки думи, момче. Но си остават просто думи.
— Тогава ме пусни. Ще ги приложа в действие.
Алтаир мислеше какво да каже, за да стане Ал Муалим по-небрежен и разсеян.
— Кажи ми, Учителю, защо не ме направи като останалите асасини? Защо ми позволи да запазя ума си?
— Онова, което представляваш, и онова, което вършиш, са свързани. Ако те лиша от едното,
ще лиша себе си от другото. А онези тамплиери трябваше да умрат. — Въздъхна. — Истината е, че
се опитах. Опитах се, когато ти показах съкровището… Оказа се обаче, че ти не си като другите. Ти
прозря под плаща на илюзията.
Алтаир си припомни следобеда, когато Ал Муалим му показа съкровището. Тогава усети примамливия му зов, не можеше да го отрече, но успя да устои на изкушението. Запита се дали вечно
ще му устоява. Невероятната му сила изглежда въздействаше на всички, които влизаха в досег с него. Дори Ал Муалим, който до съвсем скоро беше негов идол, който му беше като баща и навремето
беше добър човек, справедлив, честен, уравновесен, загрижен единствено за добруването на Ордена
и онези, които му служеха, сега се оказваше корумпиран. Блясъкът на Ябълката хвърляше призрачни отблясъци по лицето му. Същото беше и с душата му.
— Илюзия — досети се Алтаир, все още замислен за онзи следобед.
Ал Муалим се разсмя.
— Всичко е илюзия. И тамплиерското съкровище, и късчето от Едем, и господните слова. Сега
вече разбираш ли? Вълните на Червено море никога не са се отдръпвали. Водата никога не се е
превръщала във вино. Не манипулациите на Ерос са подпалили Троянската война, ами това… —
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Той вдигна високо Ябълката. — Всичко е просто илюзия.
— Онова, което възнамеряваш да направиш, също е илюзия — настоя Алтаир. — Ти искаш да
накараш хората да те следват против волята си.
— Това по-малко реално ли е от фантомите, които сарацини и кръстоносци преследват в момента? Онези мерзки богове, които се отдръпват от света и оставят хората да се избиват заради тях.
Те вече живеят в една илюзия. Аз просто им предлагам друга, в която няма да се лее толкова кръв.
— Те поне сами са си избрали тези фантоми.
— Нима? Изключвам редките случаи, в които някой еретик променя вярата си.
— Така не е редно — сопна се Алтаир.
— Сега пък логиката ти убягва. Ти я подмени с чувства. Разочароваш ме.
— Тогава какво може да се направи?
— Ти няма да ме последваш, а аз няма да те принуждавам.
— Значи няма да се откажеш от тази ужасна схема.
— Значи сме в безизходица.
— Не, не сме — рече Алтаир. Може би Ал Муалим беше прав, защото той усети как се опитва
да отблъсне приливната вълна на чувствата. Завладя го тъга и нещо, което отначало не успя да определи, но след това разбра какво е. Беше самота.
Ал Муалим извади меча.
— Ще ми липсваш, Алтаир. Ти беше най-добрият ми ученик.
Алтаир забеляза как годините на Ал Муалим се топят, докато той заемаше позиция и подготвяше меча си, като по този начин принуди Алтаир да стори същото. Отскочи настрани, пробва гарда
на Алтаир и той осъзна, че никога досега не го беше виждал да се движи толкова бързо. Онзи Ал
Муалим, когото познаваше, се движеше бавно, пристъпваше с внимание в двора, правеха впечатление отмерените му жестове. Този обаче се движеше като боец — нападаше светкавично и замахваше
с оръжието. Когато Алтаир преминаваше в защита, той ставаше още по-настъпателен. Алтаир се
приведе напред и сви ръка, докато Ал Муалим атакуваше. В този момент изгуби равновесие и лявата му страна остана незащитена. Ал Муалим се възползва от шанса, замахна втори път и улучи.
Алтаир се сви, усети как от раната на бедрото рукна кръв, но не посмя да погледне. Не можеше
да откъсне очи от противника си дори за секунда. Учителят се усмихна. Тази усмивка издаваше, че е
дал на палето урок. Отстъпи настрани, след това се престори, че напада отново, първо отскочи на
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едната страна, след това и на другата с надеждата да издебне Алтаир незащитен.
Алтаир се престори на уморен и разкъсван от болка и силно изненада Ал Муалим, което му
достави огромно удоволствие. Въпреки че последният му удар беше успешен — поне така си мислеше — Учителят се плъзна настрани, сякаш преместен от непозната сила.
— Сляп си, Алтаир — изкиска се Ал Муалим. — Открай време си сляп. И винаги ще си останеш сляп. — Нападна отново.
Този път Алтаир реагира прекалено бавно, усети как острието на Ал Муалим прониза ръката
му и извика от болка. Не издържаше повече. Беше твърде уморен. Губеше кръв. Сякаш енергията му
бавно се оттичаше. Ябълката, раните, натрупаното изтощение се съчетаваха бавно и го осакатяваха.
Ако не се включеше активно в битката, много скоро го очакваше поражение.
Заради Ябълката старият се разсейваше. Дори си позволи да злорадства. Алтаир избра този момент, за да атакува, да замахне, мечът му попадна в целта и рукна кръв. Ал Муалим изрева от болка,
изчезна, после се появи отново, ръмжащ, готов за следващото ожесточено нападение. Престори се,
че ще атакува от лявата страна, и изтегли меча си назад. Алтаир отчаяно отби удара, но от силата му
се отплесна на една страна и в продължение на няколко секунди двамата си разменяха удари, което
се промени, когато Ал Муалим се наведе, изнесе меча нагоре, одраска бузата на Алтаир и отскочи с
такава бързина, че асасинът не успя да отбие удара.
Алтаир нападна на свой ред, но Ал Муалим се пренесе на ново място. Когато се появи отново,
Алтаир забеляза, че изглежда по-уморен и новият удар, който нанесе, беше по-необмислен и не толкова стегнат.
Алтаир отскочи напред, замахна с меча и принуди Учителя да се пренесе и материализира на
няколко крачки настрани. И този път забеляза как раменете му увисват, как натежава главата му.
Ябълката изсмукваше силите на Алтаир, но дали не упражняваше същия ефект и върху онзи, който
я използваше. Дали Ал Муалим знаеше този факт? Дали познаваше добре вълшебството на Ябълката? Мощта й беше такава, че Алтаир се съмняваше дали някой има представа какво точно се случва.
Значи се налагаше да накара Ал Муалим да я използва и по този начин да изчерпи силите си.
Втурна се с вик напред, размахал меча, а Учителят се ококори от изненада при този неочакван прилив на сили. Пренесе се отново. Алтаир му се нахвърли в мига, в който се появи отново, и по лицето
на стария се изписа гняв — недоволство, че везните се накланят в нова посока, че му се налага да
намери начин да се приспособи отново.
Следващия път се материализира по-далече. Получаваше се. С всеки път умората го притискаше по-силно. Само че той беше готов за атаката на Алтаир и успешно нанесе нова рана на ръката му.
Не беше достатъчно силна, за да спре по-младия мъж, защото той се втурна отново напред и принуди Ал Муалим да се пренесе. Беше за последен път.
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Когато се появи отново, Учителят се олюля на една страна и Алтаир забеляза, че едва държи
тежкия меч. Когато вдигна глава, за да погледне асасина, по-младият разбра по изражението му, че
знае, че Ябълката изцежда силите му и че ученикът му е забелязал.
Алтаир изнесе меча настрани, скочи напред и го заби с вик — отчасти победен, отчасти тъжен
— в учителя си. Може би последната мисъл на стария беше гордост, че така добре е обучил момчето.
— Невъзможно — ахна той, когато Алтаир го обкрачи. — Ученикът не побеждава учителя.
Алтаир наведе глава и усети как сълзи опариха бузите му.
— Ти победи. Върви и вземи наградата си.
Ябълката се търкулна от протегнатата ръка на Ал Муалим и остана на мрамора. Потръпваше в
очакване.
— Държеше огън в ръката си, старче — рече Алтаир. — Трябваше да го унищожиш.
— Да унищожа единственото, което можеше да сложи край на кръстоносните походи и да върне истинския мир ли? — изсмя се Ал Муалим. — Никога.
— Тогава аз ще го сторя — заяви Алтаир.
— Ще видим тази работа — засмя се Ал Муалим.
Алтаир наблюдаваше сферата и усети, че му е трудно, почти невъзможно да откъсне поглед.
Положи внимателно главата на Ал Муалим върху камъка. Старият бързо гаснеше, стана и пристъпи
към сферата.
Взе я в ръка.
Тя сякаш оживя. Мощен заряд енергия потече от Ябълката и се стрелна по ръката му, след което влезе право в гърдите му. Усети как нещо го изпълва и отначало му се стори неудобно, след това
му се стори, че то му вдъхва живот, отмива умората, натрупана по време на битките, и го изпълва
със сила. Ябълката пулсираше и потръпваше и Алтаир започна да вижда образи. Видя градове, огромни, светли градове с кули и бойници, сякаш, строени преди хиляди години. След това видя машини и оръжия, необикновени творения. Разбра, че принадлежат на бъдещето, което предстоеше да
бъде написано, в което някои неща щяха да носят огромна радост на хората, а други — само смърт и
разрушения. Бързината, с която се появяваха образите, въздействието им го остави задъхан. След
това Ябълката беше обгърната от ярък ореол, който се разшири и Алтаир видя огромно Кълбо, увиснало в безветрието в градината, което се въртеше бавно и излъчваше топла, златиста светлина.
Беше омагьосан. Беше пленен. Разбра, че това беше карта със странни символи, написани на
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език, който не познаваше.
Чу гласа на Ал Муалим:
— Нагодих сърцето си да познае мъдростта, лудостта и безразсъдството. Разбрах, че по този
начин гониш единствено вятъра. Дълбоката мъдрост носи дълбока скръб и онзи, който увеличава
знанието, дава сили на скръбта.
Малик и хората му се втурнаха в градината. Почти не обърнаха внимание на тялото на Ал Муалим, защото останаха като хипнотизирани от Ябълката. Алтаир чу викове в далечината. Магията
над Масиаф вече бе премахната.
Готвеше се да хвърли Ябълката, за да я разбие в камъните, но все още не намираше сили да
откъсне очи от образите и не успяваше да накара ръката си да послуша мозъка.
— Унищожи я! — провикна се Ал Муалим. — Унищожи я, както каза, че ще сториш!
Ръката на Алтаир трепереше. Мускулите му отказваха да се подчинят на заповедите на ума.
— Аз… аз не мога… — призна.
— Напротив, Алтаир, можеш — изхлипа Ал Муалим. — Можеш, но не искаш. — След тези
думи издъхна.
Алтаир погледна тялото на ментора си, а след това забеляза изпълнените с очакване погледи
на Малик и хората му, които се надяваха някой да ги поведе и напътства.
Сега вече Алтаир беше Учителят.

Оливър Боудън
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